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Paris Komünü (1871) 

ve 

Doğurduğu Tartışmalar· 

Michael Löwy 

1 )  Ezilenlerin Geleneği 
Paris'teki Pcre Lachaise mezarlığında, "Federe1er Duvan" 
adıyla bilinen bir duvar vardır. Mayıs 1 87 1  'de Versay birlikle
ri tarafından Paris Komünü'nün son savaşçılan burada kur
şuna dizilmiştir. Her sene, binlerce -ve bazen de, 1 97 1 'de ol
duğu gibi on binlerce- insan, Fransa'nın yanı sıra dünyanın 
dört bir yanından gelerek, işçi hareketinin bu önemli hafıza 
mekanını ziyaret eder. Tek başianna veya yürüyüşler kapsa
mında, kızıl bayraklar ve çiçcklerle gelirler, bazen de Komü
narlann ezgisi haline gelmiş eski bir aşk şarkısını söylerler : 
"Kiraz Mevsimi". Burada anılan bir insan, bir kahraman veya 
bir büyük düşünür değil, unutınayı reddettiğimiz bilinmeyen 
bir insan kalabalığıdır. 

--*Bu yazı, Karl Marx'ın Paıis Komünü hakkındaki yazılannın İtalyanca 

baskısına önsöz olarak kaleme alınmıştır. 
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Walter Benjamin'in "Tarih Kavramı Üzerine" Tezler'inde 
( 1 940) söylediği gibi, özgürlük mücadelesi geleceğin yanı sıra 
mağlup kuşaklar adına da verilir; köleleştirilmiş ataların ve 
onların mücadelelerinin anısı devrimci düşüncenin ve eyle
min ahlaki ve siyasal büyük ilham kaynaklanndan biridir. 

Dolayısıyla Paris Komünü, Benjamin'in "ezilenlerin gelme

ği" olarak adlandırdığı ve madun sınıfların, bir an için tarihin 
sürekliliğini, tahakkümün sürekliliğini kırmayı başardığı ayrı
calıklı ("mesiyanik") uğraklardan biridir. Bunlar, her seferin
de yeni mücadeleler için kerteriz noktası ve örnek teşkil ede
cek kısa -fazla kısa- hürriyet, özgürleşim ve adalet döncmle
ridir. Komün, 1 87I'den beri devrimcilerin tefekkürünü ve 
pratiğini beslemiştir, öncelikle Marx'ın -ve de Bakunin'in-, 
daha sonra da, 20.nci yüzyılda Troçki'nin ve Lenin'in. 

2) Marx ve 1871 Komünü 
Birinci Enternasyonal içindeki anlaşmazlıklanna rağmen, 
marksistler ve liberterler Paris Komünü'ne, modem tarihin 
bu ilk büyük "proleter iktidarı" girişimine destek verme konu
sunda kardeşçe işbirliği içinde olacaktır. Elbette Marx'ın ve 
Bakunin'in bu devrimci olay konusundaki tahlilleri karşıt ku
tuplarda bulunuyordu. Marx'ın tezlerini şöyle özetleyebiliriz: 

"Komüne katılan küçük sayıdaki inanmış sosyalistin duru

mu son derece zordu. . .  Versay'ın hükümetinin ve ordusunun 

karşısına devrimci bir hükümet ve orduyla çıkmalan gerekmişti". 

İki hükümeti ve iki orduyu karşı karşıya getiren Fransa'da
ki iç savaşın bu okumasına karşılık, Bakunin'in devlet-karşıtı 
bakış açısı son derece açıktı: 
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"Paris Komünü bizzat devlete karşı, toplumun bu doğaüstü 

yaralığına karşı yapılmış bir devrimdi". 

Dikkatli ve bilgili okur kendiliğinden düzeltmiştir: ilk baş
ta aktardığım görüş . . .  Bakunin'in Paris Komünü ve Devlet 

Kavramı r ıından alınmıştır. İkincisi ise Marx'ın Fransa 'da İç 

Savaş, I 87l 'in ilk taslağından bir alıntıdırl21• Marx ve Baku
nin'in, marksistlerin ve liberterlerin arasındaki -elbette ger
çekten varolan- aynınların düşünüldüğü kadar basit ve belir
gin olmadığını göstermek üzere böyle bir oyuna başvurduk 

Hatta Marx, Komün olaylan sırasında Proudhonculann 
üstatlarının tezlerini unutmuş olmasından memnuniyet du
yarken, bazı liberterler de Marx'ın Komün üzerine yazıların
da merkeziyetçiliğin federalizm lehine unutulmuş olmasını 
keyifle gözlemler. 

Karl Marx Enternasyonal Emekçiler Birliği'nin (EEB-Bi
rinci Enternasyonal) merkezi siyasal sloganı olarak, bu örgü
tün 1 864'deki Açılış Ritabesi'ne de geçireceği şu sözleri öner
miştir : "Emekçilerin kurtuluşu kendi eserleri olacaktır". 1 8 7 1  
Komünü, onun gözünde b u  denli önem taşıyorsa, b u  tam da 
modem işçi ve sosyalist hareketinin bu kurucu ilkesinin ilk 
devrimci tezahürü olmasından ileri gelir. 

1 87 l 'de Birinci Enternasyonal adına kaleme aldığı Fran

sa 'da İç Savaş adıyla bilinen Hitabe'de (ve hazırlık notların
da), Marx Koroünün bir partinin veya grubun iktidan değil, 

[ı) M. Bakounine, De la Guerre a la Commıme [Savaştan Komüne], Fer· 

nand Rude tarafından toplanmış metinler, Paris, Anthropos, 1 9 72, s. 4 1 2. 

[2] Marx, Engels, Lenine, Sur la Commune de Paris [Paris Komünü üze

rine], Moscova, Ed. du Progres, ı 97 1 ,  s. 45. 
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ama "esasen işçi sınıfının yönetimi", "halk m halk tarafından 

yönetimi", yani "halk tarafından ve halk için bizzat kendi top

lumsal yeteneğinin yeniden ele geçirmesi" olduğunu yazar131• Bu 
nedenle mevcut devlet aygıtını yalnızca fethetmekle yetinile
mezdi: onu "kınp" yerine yeni bir siyasal iktidar biçimi konul
malıydı, tıpkı Komünarlann hazırladıklan ilk karamameyle, 
sürekli orduyu feshedip yerine silahlanmış halkın konulma
sıyla yaptıklan gibi. 

Marx, dostu Kugelmann'a ı 7 Nisan 1 87 1  tarihli, yani Ko
münün ilk haftalannda yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: 
« '18 Brumaire 'imin son bölümünde, eğer tekrar okursan fark 

edebileceğin gibi, Fraı1Sa'da önümüzdeki ilk devrim teşebbüsii 

nün, şimdiye dek olduğu gibi bürokratik ve askeri· aygıtın el de

ğiştirmesine değil, onun yok edilmesine dayanması gerektiğini 

belirtiyorum. Bu, kıtadaki her gerçek halk devriminin ilk koşu

ludur. Paris'teki kahraman yoldaşlannıızın da yaptığı budur. "141 

Marx için belirleyici olan, Komünü n sosyal yasalannın ya
nı sıra -ki sahipleri tarafmdan terk edilen fabrikalann işçi ko
operatiflerine dönüştürülmesi gibi bazı uygulamalar sosyalist 
bir dinamiğe sahipti-, bir emekçiler iktidan olarak onun siya
sal anlamıydı. 1 8 7 1  Hitabesi'nde yazdığı gibi, "modern devlet 

aygıtını kıran bu yeni Ko mü n", "kendi 'doğal amirlerinin ' yani 

--[3]  K .Marx, La Guerre civile en France 1871 [Fransa'da İç Savaş, 1 87 1 ], 

Paris, Editions Sociales, 1 953, s.SS, 56 et "Premier essai de redaction" 

[İlk Taslak], In La Guerre civile en France 187 1 ,  s.212. 

(4] Marx, Engels, Lenine, Sur la Commune de Paris, Moscou, Editions 

du Progres, 1 970, s. 284. 

[S)  K. Marx, La Guerre elvile en France, s. 50,53. 
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mülk sahiplerinin yönetsel ayncalıklanna ilk kez dokunmaya 

cüret eden" "sıradan işçilerin" eseri olmuşturl51• 
Komün ne bir komplo ne de bir darbeydi,  o "kendi için ve 

kendiliğinden harekete geçen halk" idi. Daily News gazetesi
nin muhabiri "yüksek otoriteyi" uygulayan hiçbir şefin olma
dığını gözlemlediğinde, Marx ironik bir yorumla yanıt verir: 
"Bu durum, siyasal idollere ve 'büyük adamlara' muazzam bir 

ihtiyaç duyan burjuvayı şaşkınlık içinde bırakır"l61• Elbette ki 
Birinci Enternasyonal'in militanlan bu olaylar sırasında 
önemli bir rol oynamıştır, fakat Komün bir öncü grubun mü
dahalesiyle açıklanamaz. Ayaklanmayı EEB tarafından gizli
ce hazırlanmış bir fesat olarak sunan gericiliğin iftiralanna 
cevaben, Marx şöyle yazıyordu : "Polisiye ruhun içine işlediği 

Burjuva zihniyeti doğal olarak Enternasyonal Emekçiler Birli

ği'ni, merkezi yönetiminin çeşitli ülkelerde zaman zaman patla

malar düzenleyen bir çeşit gizli {esat olarak görmektedir. Esasın

da Birliğimiz, uygar dünyanın çeşitli ülkelerindeki en ileri işçi

leri biraraya getiren uluslararası bağdan başka bir şey değildir. 

Smıf mücadelesi nerede, hangi koşullarda ve hangi şekil altında 

yoğunluk kazannsa kazansın, Birliğimizin üyelerinin en ön saf

larda yer alması gayet doğaldır"f.11• 

Eğer Marx kimi zaman işçilerden kimi kez de "halk"'tan 
söz ediyorsa, bu onun Komünün yalnızca dar anlamda prole
ter sınıfın eseri olmadığının bilincinde olmasından kaynak
lanmaktadır. Komün aynı zamanda, kızıl bayrağın ve bir sos
yal cumhuriyet hayalinin etrafında birleşmiş yoksullaşmış or-

[6] K. Marx, "Premier essai de redaction" . . .  s. 1 92 ,  206. 

[7] K. Marx, La guerre civile en France, s. 68-69. 
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ta sıruflann bazı kesimlerinin, aydınların, çeşitli toplumsal ta
bakalardan gelen kadınların, öğrencilerin ve askerlerin de ese
ridir. Ve de tabii, hareketin içinde yer almayan, fakat desteği 
olmaksızın Paris ayaklanmasının ancak yenilgiyle sonuçlana
bileceği köylülerin. 

Paris Komünü'nün Marx'ın üzerinde durduğu bir diğer bo
yutu, enternasyonalist karakteridir. Elbette ki Paris halkı 
1 8 7 l 'de Bismark ve Prusya ordusuyla barışan teslimiyetçi 
burjuva siyasetçilerine karşı ayaklanmıştır .. Fakat bu ulusal 
tepki hiçbir biçimde milliyetçi bir şekle bürünmez; bu bir ya
nıyla Birinci Enternasyonal'in Fransa Seksiyonu'nun militan
lanrun oynadığı rolden kaynaklanmaktadır, ama aynı zaman
da, Koroünün tüm ulusların savaşçılarına çağnda bulunma
sından ileri gelir. Uluslararası İşçi Birliği'nin gösterdiği daya
rnşma ve sosyalist işçilerin inisiyatifiyle Breslau'da ve başka 
Alman şehirlerinde düzenlenen destek mitingleri, Paris halkı
nın ayaklanmasının bu enternasyonalist anlamının ifadesidir. 
Mart 1 872'de Koroünün yıldönümünü kutlamak üzere düzen
lenecek bir miting için kabul edilen bir karar metninde 
Marx'ın yazacağı gibi, komünarlar, "evrensel proletaryaııın 

tehditkar ordusunun . . .  kahraman öncüleriydiler" . rsı 

3) Kaplanın Geçmişe Sıçrayışı: Ekim 1 9 1 7  
W alter Benjamin'e göre, yine 1 940 tezleri nde, ezilenlerin müca
delesindeki mevcut bir an ile, geçmişin belirli bir olayı, bu geç
mişin eğer fark edilip tamnınazsa yok olup gidecek eşsiz bir im
gesi arasında bir küme vardır. 1 905 Rus devriminde olan da bu-

[8] Marx, Engels, Lenine, Sur la Comnııme de Paris, p.267. 
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dur. Yalnızca Lev Troçki ı87ı Komünü ile ı90S'te Rus sovyet
lerinin mücadelesi arasındaki kümeyi algılamıştır: Aralık 
ı 905'te Marx'ın Ko m ün üzerine kaleme aldığı yazılann Rus 
baskısına yazdığı önsözde ı 87 ı örneğinin, "ekonomik açıdan 

daha geri bir ülkede, proletaryanın gelişkin bir kapitalist ülkeden 

daha önce iktidara gelebileceğini" gösterdiğini gözlemler. Fakat, 
bir kez iktidara geldiklerinde, Rus emekçileri, tıpkı Komünün
küler gibi, mutlakiyetçiliğin asfiyesi ile sosyalist devrimi içiçe 
geçiren tedbirler almaya yöneleceklerdirl91. 

1 905-ı 906'da Rus devrimi için ı 87 l 'in model alınmasını 
savunma noktasında Troçki tümüyle yalıtılmış bir haldeydi. 
Lenin bile, Menşeviklerin Çarlık-karşıtı burjuvaziye destek 
taktiğine yönelttiği eleştirilere rağmen, Komünü Rusya işçi 
hareketi için bir örnek olarak değerlendirmeyi reddediyordu. 
ı 905'te yazdığı Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği çalışmasın
da, Paris Komünü'nü, "Cumhuriyet için mücadelenin hedefle

riyle sosyalizm için mücadeleninkileri birbirine kanştırdığı" 

için eleştirir; bu nedenle Koroünün yönetim biçimi "bizimki

nin {geleceğin Rus devrimci-demokratik hükümetinin] benze

nıenıesi gereken bir hükümettir"1101• 

1 9ı 7'de ise olaylar tümüyle farklı gelişir. Nisan Tezle

ri'nden itibaren Lenin Paris Komünü'nü Sovyetler Cumhuri
yeti için bir model olarak görür ve tam da demokratik cumhu-

--[9] L.Trotski, "Onsöz", Marx, Pari<:>kLıya Komuna, St. Petersburg, 1906, s. 

XX, in Leon Trotsky on the Paris Comnıııne, Pathfinder Press, 1970, pp. 

12 - 13 .  

[ 1 O]  Lenine, Les deııx tactiques de la  social-democratie dans la revolution 

russe [Rus Devriminde Sosyal-Demokrasinin İki Takti�i], 1 0. Bölüm. 
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riyet için mücadeleyle sosyalizm için mücadele arasındaki di

yalektik bileşimi gerçekleştirdiği için, onu Rus devrimcileri 

Devrim'de ve ı 917 yılı boyunca Lenin'in kaleme aldığı tüm di

ğer yazılarda etraflıca geliştirilir. Komünarlar ile özdeşleştir

me o denli kuvvetliydi ki, çağdaşlannın anılanna göre, Lenin 

Sovyet iktidannın ı 87 ı Komününden bir gün fazla ayakta 

kaldığı günü -Ekim 1 9 1 7'den birkaç ay sonra- gururla kutla

mıştır . . .  

Dolayısıyla Ekim ihtilali Walter Benjamin tarafından tez

lerinde önerilen şu fikrin çarpıcı bir ömeğidir: her otantik 

devrim geleceğe doğru bir sıçrama teşkil etmenin yanı sıra, 

"geçmişe doğru bir kaplan sıçrayışı", geçmişin "şimidinin za

marııyla" (Jetztzeit) yüklü bir anına doğru diyalektik bir sıçra

madır. 

Marx kadar Engels, Lenin veya Troçki Koruünün bazı siya

sal veya stratejik hatalannı eleştirmiştir: örneğin, Fransa Ban

kası'nın parasına el koymamak, Versay'a saldırmamak, düş

manı her bir mahallenin barikatlannın ardında beklemek. 

Bununla birlikte, bu olayda, modem tarihin daha önce görül

medik bir anını, "gökyüzünü fethetme"'ye dönük ilk teşebbü

sü, ezilen sınıflann ilk toplumsal ve siyasal özgürleşim dene

yimini görmekten de geri kalmadılar. 

4) 21. Yüzyılda Paris Komünü'nün Güncelliği 

Her kuşağın, kendi tarihsel deneyimine, güncel mücadelesi

nin ihtiyaçlanna, onu motive eden özlemiere ve ütopyalara 

göre, ı 87 ı Komünü'ne dair özgün bir okumas ı, özgün bir yo

rumu vardır. Chiapas'taki Zapatistlerden "hareketlerin hare-
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keti"'ne, yani alternatif küreselleşme hareketine kadar, 21 . 
yüzyıl başının radikal solunun ve toplumsal-siyasal hareketle

rinin bakış açısından Komünün güncelliğini oluşturan nedir? 

Hiç kuşkusuz, bugünün militanlannın ve aktivistlerinin 

büyük çoğunluğu Komün hakkında pek bir fikre sahip değil. 

Bununla birlikte, 1871 Paris bahannın deneyimiyle bugünün 

· mücadeleleri arasında öne çıkanlması gereken kimi yakınlık

lar ve yankılanmalar mevcuttur: 

a) Komün bir öz-özgürleşme, öz-örgütlenme, aşağıdan ini

siyatifhareketiydi. Hiçbir parti kendini halk sınıfianna ikame 

etmeye girişmedi, hiçbir öncü grup emekçilerin yerine "ikti

dan almak" istemedi. Birinci Enternasyonal'in Fransa Seksi

yonu'nun militanlan halk ayaklanmasının en etkin taraftarla

n arasında yer alıyordu, ama kendilerini hiçbir zaman hare

ketin "önderliği" olarak ilan etmediler, hiçbir zaman iktidan 

tekellerine almaya veya başka siyasal akımlan marjinalleştir

meye teşebb�s etmediler. Komünün temsilcileri demokratik 

olarak ilçelerden seçildiler ve halk tabanlannın daimi deneti

mine tabi oldular. 

b) Bir başka ifadeyle: 1 87 1  Komünü çoğulcu ve birleşik bir 

hareket oldu. Bu harekete Proudhon'un veya (daha nadir ol

makla birlikte) Marx'ın taraftarlan, liberterler ve jakobenler, 

Blanquiciler ve "sosyal cumhuriyetçiler" katılıyordu. Elbette 

ki Komünün demokratik olarak seçilmiş kademelerinde tar

tışmalar ve aynınlar vardı, kimi zaman da siyasal çatışmalar. 

Fakat pratikte birlikte hareket ediliyor, farklı akımlar karşılık

lı olarak birbirine saygı duyuyor, silahlar anlaşmazlık içinde 

olunan mücadele kardeşlerine değil düşmana yöneltiliyordu. 



16 Paris Komünü ( 1 87 1 )  ve Doğurd uğu Tara şmalar 

Ortak hedefler, çeşitli akımiann ideolojik dogmalanndan da

ha a�r basıyordu: toplumsal özgürleşim, sınıf ayrıcalıklannın 

kaldınlması. Bizzat Marx'ın da ifade ettiği gibi, jakobenler 

otoriter merkeziyetçiliklerini, Proudhoncular ise "anti-poli

tik" ilkelerini unutmuştu. 

c) Daha yukanda gördüğümüz gibi, bu, çeşitli ülkelerden 

savaşçılann katılımıyla otantik biçimde enternasyonalist bir 

hareket olmuştur. Komün milisinin yönetimine Polonyalı bir 

devrimci (Dombrowicz) seçilir; Macar-Alman bir işçi (Leo 

Frankel) Çalışma Komiseri olur. Hiç şüphesiz Prusya işgaline 

direniş Komünün oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır, 

fakat Fransız asilerin, "Avrupa Birleşik Devletleri" ütopyasm

dan ilham alarak Alman halkına ve sosyal-demokrasisine yap

tığı çağn bu enternasyonalist hassasiyete tanıklık eder. 

d) Halk kültüıiinde patriarkanın ağırlığına rağmen, Ko

mün kendini, kadıniann aktif ve mücadeleci katılımıyla ayırt 

eder. Liberter militan Louise Michel ve Rus devrimci Elisa

beth Dmitrieff en tanınanlar arasındadır fakat -Versay gerici

liği tarafından öfke ve nefretle [olaylar sırasında çıkan yangın

lara göndermeyle-çn] "petrolcü" olarak adlandınlan- daha 

binlerce başka kadın Nisan-Mayıs 1 87 1  mücadelelerine katıl

mıştır. 

1 3  Nisan'da, kadın yurttaşiann delegeleri Komünün Yü

ıiitme Komisyonu'na çok sayıda kadının Paris'in savunusuna 

katılma iradesini gösteren bir belge gönderir. Metinde şöyle 

yazar: "Her türden ayncalığın, her türden eşitsizliğin yok edildi

ğini ilan eden büyük ilkenin temsilcisi olduğu için, Komün, hiç

bir cinsiyet aynmı yapmadan -ki bu ay n m egemen sınıflan n ay-
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ncalıklannın dayandığı uzlaşmaz karşıtlığın ihtiyaçlan tarafın

dan yaratılmış ve sürdürülmektedir- nüfusun tümünün haklı 

taleplerini gözönünde bulundurmayı önüne koyar. " 

Bu çağn kadın yurttaşların Merkez Komitesinin üyesi olan 
delegeler tarafından imzalanmıştır: Adelai'dc Valentin, 
Noemie Colleville, Marcand, Sophic Graix, Josephine Pratt, 
Celine Delvainquier, Aimee Delvainquicr, Elisabeth Dmitrieff. 

e) Kesin bir sosyalist programa sahip olmamakla birlikte, 
Koroünün sosyal tedbirleri -örneğin patronları tarafından 
terk edilen fabrikalan n işçilerin eline geçmesi- radikal bir an
tikapitalist dinamiğe sahipti. 

Çağımızın halk ayaklanmalannın karakteristiklerinin -La
tin Amerika'dan birkaç örnek vermek gerekirse 1 994 Zapatist 
ayaklanması, 200 1 Buenos Aires halkının isyanı veya 2002'de 
Venezüella'da Chavez karşıtı darbeyi girişimini yenilgiye uğ
ratan ayaklanma- 1 87 1  'in isyankar Parisi'ninkilerinden çok 
farklı olduğu aşikardır. Fakat ezilenlerin bu ilk toplumsal öz
gürleşim teşebbüsünün birçok yönü şaşırtıcı bir güncellik ta
şımaya devam etmekte ve yeni kuşaklann düşüncesini besle
rneyi haketmektedir. Geçmişin ve mücadelelerinin hafızası ol
maksızın geleceğin ütopyası için de mücadele olmayacaktır. 

1 Eylül 2009 

Çeviren. U. Uraz AYDIN 





Komün, Devlet ve Devrim 

Daniel Bensaid 

Aşaıtıda Danlel Bensa'id'in, LCR'In [Devrimci Komünist Birlik] 24-29 Ağus

tos 2007 tarihleri arasında Port Leucate'da düzenlcdi!ti Yaz Üniversitesinde, 

"Marx Dönemi" kapsamında sundu�u ikinci katkının özetini yayınlıyoruz. 

Marx'ın pek çok okuyucusu onu iflah olmaz bir iktisadi be
lirlenimcilikle [ekonomik determinizmle] suçlar. Bunu çoğu 
durumda, Marx'ın aralannda Fransa 'da Sımflar Mücadeleleri, 

Louis Bonaparte'm 18 Brumaire'i ve Fransa 'da İç Savaş üzerine 
üçlemesinin1 de yer aldığı siyasi yazılarını bilmernekten kay
naklandığına yormamız gerekir. İlk metinle son metin arasın
da yirmi yılı aşkın bir süre olsa da, bu durum bu metinlerin bir 
siyaset, temsiliyet, devlet, demokrasi kavrayışının belirginleşti
ği bir üçleme oluşturmasını engellemez. Bu üç metin bir an
lamda modemitenin Marksçı eleştirisinin, siyasal iktisadın 

1. Les luttes de dasses en Fraııce ( 1850) et Le 18 Brımıaire de Louis Boııa

parte, Paıis, collcction Folio, 2002. La guerre elvile en Frarıce, Paıis, edi

tions sociales, 1 9'68. [Fraıısa'da Sınıf' Savaşınıları 1848-1850, Sol Yay., 

1 996, Louis Bornaparte'm 18 Brıımaire'i, Sol Yay., 2002, Fransa 'da Iç Sa

vaş, Köz Yayınları, 1 970- 1 976-Yazın Yay. 20 1 1] 
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eleştirisi Kapital'in parlak ışığından gözleri kamaşmış okuyu

cular tarafından sıklıkla ihmal edilen öteki yüzünü oluşturur. 

Salt Cumhuriyetten Sosyal Cumhuriyete 

Paris proletaryası 1 848'de "Cumhuriyeti zorla kabul ettirerek" 

kendi özgürlcşim mücadelesi için gerekli alanı zaptetmiş ol

makla birlikte "hiçbir şekilde bu özgürleşimin kendisini" elde 

etmemişti. Çünkü işçi sınıfı "henüz kendi devrimini başarnıak

tan acizdi"2• Bu Michclct'nin içine daha 1 846'da doğmuştu: 

"Burjuvaziniı1 halktan çıkıp, etkinliği ve enerjisiyle yükseldiğini 

ve zaferinin tam ortasmda birdenbire gücünü tükettiğini gör

mek için yanm yüzyıl yetti"3• Böylece, Michelet'nin 1 793 Paris 

baldınçıplak hareketinde sczinlediği "bu bilinmeyen devrimin 

karanlık tohumu" olgunlaşmaktaydı: "Klasik cumhuriyetçiie

rin arkasmda hızla yürüyüp onlara da hız kazandıran bir haya

let vardı: Bu, günümüzde sosyalizm olarak adlandırdığımız yüz 

başlı, bin öğretinin peşinden giden romantik cumhuriyetçi/ik

ti"•. 1 847'nin son günlerinde kaleme alınan Komünist Parti 

Manifestosu'nun ilk satırlarından itibaren Avrupa'da kol gez

meye başlayan ve birkaç hafta sonra Avrupa sahnesini basan 

işte bu aynı hayaletti. 

Marx II. Cumhuriyetin doğum tarihi olarak 4 Mayısı verir. 

Ancak onun gerçek doğum yeri ve tarihi "Şubat Devrimi değil, 

2. Maı'X, Lıılte des cinsses eıı Fraııce, p. ı 8,  22. 

3 .  Michelct, Le Peıtple . Daha ı 832'de, Blanqui Halkııı Dostlan Denıeği'ııe 

Rapor'unda [Rapport a la Societe desAmis du peııple] şunu açıklıyordu: 

"Ulusu olııştııraıı sııııflar arasmda öliimiiııe savaş oldıığıı gömzezden geliız

meme/id ir." (Bianqui, Il faut des amıes, Paıis, La fabrlque, 2007, p 80). 

4. Michelet, Histoire de la Revolution française, Laffont 79, tome II, p. 474. 
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Hazira.n yenilgisidir". Mağlup proletarya orada daha yeni ilan 

edilmiş Cumhuriyeti, açık amacı "ücretli köleliğin sürdürülme

si" olan devlet gibi göıiinmeye zorlamıştır: "Burjuvazinin kra

lı yoktur, saltanatııım biçimi" kendi "anonim saltanatmda" 

"Restorasyonla Temmuz Monarşisinin sentezini" gerçekleşti

ren "Cunıhuriyettir". Tamamlanmış biçiminde anayasal Cum

huriyet karşı çıktığı düzen partisinin çıkarlannı gerçekleştirir. 

Bundan böyle artık salt Cumhuriyet yoktur. Cumhuriyet ya 

sosyal cumhuriyet olacak ya da kendi kendisinin bir karikatü

ıii, yeni bir baskının maskesi olacaktır. 

Marx 18 Brunıaire'i yayınladığı sırada, Bcllc-Ilc kalesinde 

mahpus Blanqui dostu Maillard'a hemen hemen aynı şeyi ya

zar: "Uzun zamandan beri yapmak zoruı1da olduğumuz şey iç 

savaş değilse, o halde nedir? Ve kime karşı? Ya! İşte kelimelerin 

anlaşılnıaz/ığıyla içinden çıkılmaz hale getirilmeye çalışılan so

ru tanı da bu: Çünkü iki düşman bayrağll1 açıkça birbirlerinin 

karşısma konmasıııı engellemek söz konusu"5• Ve sosyalistler 

işte bu nedenle kendilerini bundan böyle "Şubat 'ı tekrar yap

mak isteyen ama daha fazlasına yanaşmayan" basit burjuva 

cumhuriyetçilerinden ayırmalıdırlar. 

Marx Fransa 'da Sımflar Mücadeleleri'nde ve Louis Bona

parte'm 18 Brumaire'i'nde Blanqui'nin adını anarak Haziran 

48 sınavının stratejik sonuçlannı çıkarmaya başlamıştı: "Pro

letarya gitgide artan sayıda devrimci sosyalizmin etrafında, biz

zat burjuvazinin oı1w1 için Blanqui ismini icad ettiği komüı1iZ

nıin etra[ıı1da kümelmiyor; bu sosyalizm süreklilik halinde dev-

S .  Blanqui, op. cit., p 1 76. 
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rimin ilanıdır"6• Bu ünlü ifadeyi Komünistler Ligasma Sesle

niş'inin sonuç bölümünde şiar olarak tekrarlar: Emekçilerin 

"savaş narası" bundan böyle "Süreklilik halinde devrim!" ol

malıdır. Sorunsal olarak eylemle süreci, anla süreyi, olayla ta

rihi; hepsini birbirine düğümleyen bilmecemsi bir şiar. 

Süreklilik halinde devrim bir anda Avrupa çapında bir bo

yuta sahip olur. Ulusal topraklar bambaşka bir boyutta bir iç 

savaşın muharebe meydanlan olurlar. Başta Bolşevikler ol

mak üzere Avrupalı devrimciler, Alman, Macar, İtalyan dev

rimlerinin ı 9 ı 8-1923 arasında ez ilmesine dek eylemlerini hep 

stratejik mekanın bu Avrupa ölçeğinde tasanınında düşüne

ceklerdir. Bu, Marx'ın Fransa 'da Sınıflar Mücadeleleri'nden iti

baren çıkardığı sonuçtur: "Yeni Fransız Devrimi ulusal toprağı 

hemen terketmeye ve XIX. yüzyılda toplumsal devrimin başan

Labileceği yegane ala11 olan Avrupa alanmı fethelmeye zorlana

caktır" çünkü "hiç kimse Avnıpa haritasının nihaf halini aldı

ğını iddia edecek durunıda değildir"1• Nitekim savaşla devrim 

arasındaki ilişki hemen bu kıtasal perspektif içinde yer alır. 

Marx'ın Fransa 'da iç Savaş üzerine yazdığı metnin 

189l'de yeni baskısına yazdığı önsözde Engels şu kehanette 

bulunacaktır: "Fransız eya/etlerinin ilhakı Fransa'yı Rusya'm11 

koLianna itmemiş midir? Ve prensler arasmdaki ittifak anlaş-

6. Marx, Lutte des classes en Fraııce, p 122. Walter Benjamin Tarih Kav

ramı Oz.erine XII. Tezinde aynı sözcüklerle sosyal demokrasiyi "çan gibi 

sesiyle 19. Yüzyılı sarsmış olan bir Blanqııi'nin adını otuz yıl içinde nere

deyse tünıiiyle silmeyi başar"mış olmakla suçlayacaktır. [Bkz. Michael 

Löwy, Walter Benjanıin: Yangın Alarmı, "Tarih Kavramı Ozerine" Tezlerin 

Bir Okuması, Versus, 2007, Istanbul, s. 98] 

7. Engels, Le Pô et le Rlıin. 
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nıalanmn daha ilk gününden uçup gideceği bir savaş m tehdidi

nin başımızda Demoklesin kılıcı gibi sallamp durduğıma her 

Allahm günü tamk olunmamakta mıdır? Sonucunun mutlak 

belirsizliğinden başka hiçbir şeyi kesin olmayan bir savaşın, Av

rupa'nın tamanzım on beş yimıi milyon silahlı adamm kınp ge

çimıesine teslim edecek bir ırk savaşının . "  Bir ırk savaşı! Tıpkı 
içerisinden Kömün Devriminin birdenbire beliriverdiği savaş, 
Ekim Devriminin ortaya çıkıverdiği Büyük Savaş, Çin, Yunan, 
Vietnam, Yugoslav devrimlerinin içinden birden filizlendiği 
İkinci Dünya Savaşı gibi ama ne pahasına: Tüm bu devrimler, 
oluşturduklan ayakbağlan sağ kalaniann özgürleşim düşleri
ni kabusa çevirecek raddede onlann yaşamı ve beyni üzerin
de gitgide daha da ağır basacak harabe ve ceset yığınlan üze
rinde yükseldiler. 

Yeni Bir Bürokratik Leviathan 

1 8SO'de Fransa'da Sımflar Mücadeleleri'nden 1 87 1 'de Fran

sa'da Iç Savaş'a geçen yirmi küsur yıl. Bu iki tarih arasında 
İmparatorluğun yükselişinc, gerilemesine ve yıkılmasına ta
nık olunmuştur. MaximiHen Rubel'in çok iyi ortaya koyduğu 
gibi bu sekans Marx'a, "bonapartizm" denilen bu tuhaf mo
dem siyasi görüngü üzerinde düşünmesini ve onun aracılığıy
la devlet ve devletin sivil toplumla ilişkisi sorununu yeniden 
ele almasını sağlayacak malzemeyi sunar. 8 

Böylece, Koroünün közlerinin ışığında ta 1 843'te Kreuz-

8. Bkz. MaximiHen Rubel, Karl Marx devalll le boı1aparlisnıe, Karl Marx, 

Les luttes de dasses eıı Fraııce, op. cil. Paris, Folio, 2002 Içinde yeniden 

yayınlanmış metin. 
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nach Elyazması'nda başlatılmış olan ancak o günden beri tez
gahta bırakılan ya da yalnızca belli olaylar vesilesiyle yazılmış 
yazılarda dağınık bir tarzda yeniden ele alınan bürokrasi eleş
tirisi birdenbire yeniden ortaya çıkıvermiştir. Sabık rejimin 
[ancien regime] korporatif ruhu, diye yazmaktadır o dönem
de, bürokraside, devlet ile sivil toplum arasındaki ayrılmanın 
ürünü olarak bürokraside yaşamaya devam eder: "Toplum 

içerisinde korporasyoııu yaratan aynı tiı1, devlette bürokrasiyi 

yaratır[ . . .  ] Biirokrasi sivil toplumım devlet formalizmidir." O 

"devlet içerisinde özel ve kapalı bir cemiyet oluşturan bir korpo

rasyon da cisimleşen devlet bilinci, devlet iradesi, devlet iktida

n"dır. Bürokrasi "bir pratik yanılsamalar dokusundan başka 

bir şey olamaz: o devlet yanılsamasının bizzat kendisidir", bü
rokratik tin ise "sapma kadar Cizvit, sapma kadar teolojik bir 

tindir: biirakrat/ar devletin Cizvitleri, devletin ilahiyatçılandır

lar; Bürokrasi ruhhan cumhuriyettir"9• "Birey olarak alındığın

da" bürokrata gelince, devletin amacı "onun kendi özel amacı 

haline gelir: bu daha yüksek makamlar peşinde koşma, bu kari

yerizmdir. " Dolayısıyla, bürokrasinin ortadan kaldırılması an
cak ve ancak "eğer genel çıkar, Hegel'de olduğu gibi düşüncede, 

soyutlamada değil fiileıı özel çıkar haline gelirse" mümkün ola
bilecektir "ki bu da özel çıkar fiileıı genel çıkar haline gelmedik

çe mümkün olmaz". Özgürleşimin nihayet bulunan biçimi Pa
ris Komünü Marx'ın gözünde tam da bürokratik devletin ey
lemde eleştirisi olarak ve fiilen genel çıkar haline gelmiş özel 
çıkar olarak belirginleşir. Komünün almış olduğu "en büyük 

önlem" in büyüklüğü, doktriner bir buluş ya da yapay bir cen-

9. Marx, Critique de la plıilo de l'Etat de Hegel, Paris, 1 0-1 8, 1 976. 
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net olmasında değil, bir falansterin [ütopik sosyalist Charles 
Fourrier'nin hayalindeki ortaklaşa yerleşim birimi] ya da bir 
İkarya'mn [ütopik sosyalist Etienne Cabet'nin ideal sitesi] ku
rulmasında değil, Koroünün sınırlan ve çelişkileri de dahil 
"bizzat kendi mevcudiyeti"ndedir. Komün böylece "İmparator

luğun dolaysız aııtitezi'' ya da dahası "Sosyal Cumhuriyetin" 

1 830'un Muhteşem Üçlerinden [İkinci Restorasyonun yerini 
meşruti bir monarşinin, Orleans Hanedanının Temmuz Mo
narşisinin almasıyla sonuçlanan 1 830 Devriminin üç ayaklan
ma günü; 27, 28 ve 29 Temmuz] ve Haziran 48'in kanlı günle
rinden beri düşlenen "olumlu biçimi" olmuştur. 

Nitekim Marx komünal özgürlüğün altı haftası hakkında 
devlet iktidan "bundan böyle ilga edilnziş"tir diye yazar. İlga 
edilmiş? Sözcük, Marx'ın ücretliliğin veya devletin böyle ka
ramameyle ilga edilebileceği fikrine kaı·şı çıktığı Proudhon 
veya Bakunin'e karşı polemiklerin tersini söylermişe benzer. 
Söz konusu olan daha ziyade çalışma zamanının azaltılması, 
mülkiyet ilişkilerinin dönüştürülmesi, emeğin örgütlenmesi
nin kökten biçimde değişime uğratılması yoluyla koşullann 
bir araya getirilmesiyle başlanması gereken bir süreçti. İç Sa

vaş'ın ikinci redaksiyon denemesi ilgadan ne anlaşılabileceği
ni en ince farklılıklan göz önünde bulundurarak adamakıllı 
açıklar. Komün "İmparatorluğun dolaysız anlilezi'' olarak 
"tüm yurttaşiann oyuyla seçilmiş, sorumlu ve her an görevden 

alınabilir belediye meclisi üyelerinden oluşmalıydı" .  Komün 
"parlamenter bir heyet değil, aynı anda icra ve yasama organı iş

levi gören bir heyet olmalıydı" .  Memurlar ve Koroünün kendi 
üyeleri "görevlerini işçi ücretleri karşılığı yerine getinne"liydi-
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ler: "Uzun lafın kısası, tüm kamu görevleri, nıerkezf bir hükü

metin yetki alamnda olabilecek nadir görevler bile Konıün gö

revlileri tarafindan üst/enilmeli ve dolayısıyla Komünün yöneti

mi alıma almmalıydı. Bu arada, merkezi görevlerin, asla halk 

üzerinde otorite tesis etme görevleri olmayıp, ülkenin genel ve sı

radan gereksininı/erinin gerektirdiği görevlerin bundan böyle ye

rine getirilemeyeceğini söylemek bir saçnıalıktır. Bu görevler var 

olmalıydı, ancak görevler Konıüı1 görevlileri tarafından üstlenil

diğinden ve dolayısıyla hakikf bir denetime tabi olduklanndan 

bizzat memurlar kendileriı1i eski hükümet aygıtında yaptıklan 

gibi reel toplumun üzerine çıkaramıyorlardı. Kamu görevi bir 

özel mülkiyet olmaktan çıkmalıydı. "10 Demek ki devletin sö
nümlenmesini devletin tüm görevlerinin toplumsal özyöne
tim içinde veya salt "şeylerin yönetimi" içinde sağurulması 
şeklinde yorumlamak söz konusu değildir. Bu "nıerkezf görev

ler" in bazıları, halk denetimi altında kamu görevıcıine dönüş
rnek kaydıyla var olmaya devam etmelidir. Bu durumda dev
letin sönümlenmesi siyasetin sönümlenmesi veya siyasetin 
toplumsalın salt rasyonel yönetimi içinde sönüp gitmesi anla
mına gelmez. Devletin sönümlenmesi esasen siyasi mücadele 
alanının, kuruıniann bürokratikleşmeden-anndırılmasıyla ve 
kamusal şeyin sürekli tartışmaya tabi kılınmasıyla genişletil
mesi anlamına gelebilir. 

Olayın ateşi içinde sıcağı sıcağına kaleme alınmış Komün 
üzerine metinler, Jirondcn, liberter ve adem-i merkeziyetçi 
bir Proudhon'a karşı ultra-Jakoben, aşın-devletçi ve ifrata ka
çacak ölçüde merkeziyetçi bir Marx efsanesiyle hesaplaşmaya 

1 0. Marx, Gıterre clvile, p. 260. 
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imkan tanır. Hiç kuşkusuz, modem devlet iktidannı param
parça eden Kömün Anayasasının "haksız yere Montesquieu ile 

liranden/erin düşledik/erine beıızer bir küçük devletler federas

yomı halinde bölünme girişimi zaımedildi"ğinin altını çizer ve 
"büyük ulus/ann bu birliği başlangıçta şiddet yoluyla sağlanmış 

olsa da günümüzde toplumsal üretimin güçlü bir etmeni haline 

gelmiştir" diye ekler. Aynca "modern devlet iktidanm parçala

yan" Koroünde haksız yere bu devlet iktidannı öneeleyen "Or

taçağ kanıünlerinin yaşamına bir çağn" görülmek istendiğini 
söyler.11 Devletin merkezileştirilmesi feodal partikülarizmle
rin [bölge veya cemaat özgürlüklerinin korunması, özerklik 
yanlılığı] ortadan kaldırılması ve ufkun genişlemesi açısın
dan, ardından devrimi Ancienne regime'in komplolanna kar
şı savunmak açısından yararlı bir rol oynayabilmiştir. Buna 
karşın, Marx muzaffer asalak ve bürokratik devlete ve onun 
merkezi hükümetine karşı Başkent-Paris tarafından ezilen 
köylülerle taşra gericiliği tarafından ezilen Parisli emekçiler 
arasında bir ittifak perspektifinde dayanışmacı bir adem-i 
merkeziyet mantığını destekler: "Hakim sııııflann ve on/ann 

hükünıetini11 başkent Paris 'i özgür bir şehir olamaz ve başkent 

bu Paris oldukça taşra da özgür olamaz. Taşranm özgürlüğü 

ancak ve ancak Paris Kanıünü ile n ıünkün olur. " 1 2  Başkent-Pa
ris1e Komün-Paris arasındaki bu tezat [antagonizma] iki top
lumsal güç ve iki siyasi ilke arasındaki bir mücadelenin ana 
sahnesidir. Hakim sınıflar o zamandan beri, birçok kez 
(1936'da Halk Cephesi grevleriyle, 1945'te ayaklanmayla ve 

ll. Gııerre civile p. 45. 

1 2 . lbid. p. 227. 
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Paris'in kurtuluşuyla, 1968'de genel grev ve barikatlanyla) di
rilen Komün-Paris hayaletini savmayı arzulamaktan bir an ol
sun vaz geçmemişlerdir. 

Komün-Paris'in istediği "Fransa'nın canlı hakiki birliğinin 
karşısına dikilen sahte birlik sistemini parçalamak"tı , çünkü o 
zamana dek dayatılan birlik "despotik, aptalca, keyfi ve mas
raflı bir merkezileşmeydi".  Komün çevresine oluşan siyasi 
birlik bunun tersine "tüm yerel inisiyatifierin gönüllü birliği" 
ve "federe komiiı1lerin merkezi bir heyeti"13 olacaktı. Komüncü 
Marx o sırada işi , Montesquieu'nün "topluluk/an çok sayıda 

ortakla büyüyebilen yeni bir ortaklık yaratmak üzere içinde top

layaı1 bir topluluklar topluluğu" olarak tasarlanmış bir federal 
cumhuriyet formülünü sahiplenmeyc kadar vardıracaktı. 

Proletarya Diktatörlüğü Nedir? 

Özgürleşimin ya da proletarya diktatörlüğünün ya da birbi
rinden aynlmaz biçimde her ikisinin de nihayet bulunmuş bi
çimi olarak Komün? Komünden yirmi yıl sonra Engels'in İç 

Savaş'a Önsözünün sonuç bölümünde ilan ettiği budur: "Pe

kala beyler, madem bu diktatörlüğün neye benzediğini öğren

mek istiyorsunuz, o halde Paris Komününe bakın. İşte o prole

taıya diktatörlüğüydü. " 14 

Komün eğer Engels'in beyan ettiği gibi "proletarya diktatör

lüğü idi"yse Komünün ne olduğunu tam olarak bilmek önem
lidir. Komün kendisini vasıflı işçiler gibi ücretlendirilen daimi 
halk denetiminde vekilieric donatarak "devletin tüm gizem/eri-

ı 3. Ibid., p. 2 3 1  

ı 4. Guerre ci vi/e, p .  302. 
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ni ve kendisi hakkındaki üstün olma iddialarını" ortadan kaldı

nr. Koroünün en önemli önlemi "bir kapıda yabancı düşman

la, öbür kapıda sınıf diişmanıyla boğuşurken hemen oracıkta 

oluşuveren kendi örgütlenmesidir. '"5 Ko m ün "sınıflar mücadele

sini ortadan kaldınnaz" ama "bireysel ve toplumsal her yaşamın 

temel koşulu" olarak "emeğin kurtu.luşu"nu temsil eder. Ko

mün böylece toplumsal özgürleşimin içerisinde gelişmeye baş

layahileceği - yalnızca başlıyabileceği [daha ötesi değil] - "ras

yonel atmosferi" yaratır. •• Komün "burjuva aklım adamakıllı 

kaygı/andıran o muanımadır" : kısacası o "işçi smıfimn siyasal 

iktidarı alma biçinıidir" 17 •  Mülk sahiplerinin bu despotça şidde

ti karşısında Marx o zaman "göziipek devrimci sloganı" tekrar

lar: "Burjuvazinin devrilmesi! İşçi sınıfının diktatörlüğü!" 18 

Bu biçim, çok kolay unutulduğundan bunu vurgulamak la

zım, genel oy ve belediyelerin ve mahallelerin toprak esasında 

temsili biçimi olarak kalır: "Konıün çeşitli ilçelerdeıı [arrondis

sements] (Paris bu işin başlatıcısı ve modeli olduğundan Pa

ris'i referans alacağız) tüm yurttaşların oyuyla seçilmiş sorum

lu ve her an görevden almabilir belediye meclisi üyelerinden 

oluşmalıydı. Bu meclisin çoğunluğu doğal olarak işçilerden ve 

işçi sınıfının kendini kabul ettinniş temsilcilerinden oluşnıak

taydı. " 19 Enternasyonal Emekçiler Birliğinin [AIT-Association 

Intemationale des Travailleurs] Genel Kuruluna 3 1  Mayıs 

187 1 Tarihli Hitabe'sinde Marx ısrarla: "Genel oyun kanıünler 

halinde teşkil olmuş halka yararı dokuıımaltydı" ve "hiçbir şey 

ı s. Ibid . •  2 1 s. 

1 7. Ibid., 256. 

ı 9. Ibid., p. 260. 

ı 6. lbid., 2 ı 6. 

ı 8. Lutte des classes, p 4 1 .  
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Konıünüı1 ruhuna hiyerarşik bir atanıanın geı1el oyun yerini al

masından daha aykın olamazdı" der. Marx oy hakkının top

lumsal ölçütleri konusunda kısıtlama getirilmesini düşünmez. 

Sadece siyasi ço�unlu�un "dogal olarak" toplumsal ço�unlu�a 

karşılık geleceğine dair kanaatini ifade eder. Temsilcilerin 

temsil edilenlerle, vekillerin kendilerine vekalet verenlerle iliş

kisine gelince bu, sorumluluk ve görevden alınabilirlik ilkele

riyle somutlanmış bir sürekli denetim ilişkisidir. Temsilciler 

sürekli olarak yaptıklannın hesabını vermek ve temsil edilen

lerle anlaşmazlık halinde vekaletlerini yitirmeyi göze almak 

durumundadırlar. İç Savaş'ın bu ikinci redaksiyon deneme

sinde, bir saptama olarak kırsal komünlerin en küçük mezra

lara varana dek "kendi işleri11i her an görevden alınabilir ve seç

menierin görev sının ve süresi tamm/ı [emredici] bir vekô.letiyle 

baglı bir delegeler meclisi eliyle yönetnıesi"20 gerekece�inden 

bahsedilen Uluslarararası Emekçiler Birli�ine 3 1  Mayıs 1 87 1  
Tarihli Sesieniş'te olduğu şekliyle bir emredici vekaletten söz 

edilmez. Görevden alınabilirlik ne kadar seçilmişin seçmenle

rine karşı sorumluluğunun sonucuysa, emredici vekalet de ay

nı ölçüde demokratik karar alma sürecini kötürümleştirmeyle 

sonuçlanır: Vekil e�er kendisine vekalet verenlerin özel çıkar

lannın sözcüsünden başka bir şey değilse, hiçbir genel irade 

ortaya çıkamaz, özel veya korporatif çıkariann toplamı birbi

rini izale eder [götürür] ve kurucu iktidann kısırlı�ı eninde so

nunda genel çıkan cisimleştirdi�i iddiasıyla bu kınntılar ha

linde iradenin üzerine çıkan bir bürokrasiye zemin hazırlar. 

20. Lenin'de, bilhassa Devlet ve Devrim 'de sorumluluk ve görevden alına

bilirlik i lkelerine rastlanmakla birlikte cmredici vckiilet yoktur. 
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Şayet proletarya dikatörlüğünün Marx'ın ve Engels'in zih

ninde ne ifade ettiği merak ediliyorsa Komüne, genel oya ve 

siyasi çoğulculuğa son derece saygılı görünen bu "diktatörlü

ğe" bakmak yeter. Komünün ilk önlemleri Leviathan devletin 

bürokratikleşmeden ve militarizmden arındırılmasından, gü

nümüzde katılımcı bir demokrasi olarak adlandırılması 

mümkün bir alana ait olabilecek önlemlerden ve temel sosyal 

adalet önlemlerinden ibarettir. Komünün, mevcut yasal düze

nin egemen bir halkın devredilemez kurucu iktidarını icra et

mesi adına askıya alınmasını bir kenara bırakacak olursak, 

bir diktatörlük iktidanyla fazla bir ortak yanı, bir olağanüstrü 

hal rejimiyle pek bir alakası yoktur. 

Komün, Devlet ve Devrim 

O halde, Marx ve Engels gibi Lenin'e göre de devlet sorunu, 

"sömüriicülerin direncini bastırmak açısmdan olduğu kadar 

nüfusun büyük kitlesini yönetmek için" zorun ve şiddetin ör

gütlenmesi olarak proletarya diktatörlüğü sorunundan ayrıla

maz. Bu "diktatörlük" bir sınıf karakterine sahip olsa da ken

disini bir korporatif diktatörlük olarak tasarlamaz. iktidan 

"halkın tamamını sosyalizme götürmek" için almak söz konu

sudur. Formül, Rus sosyal demokrasisinde, Gramsci bu kav

rama yeni stratejik önemini kazandırmadan epeyce önce, işçi 

köylü ittifakında proletaryayla köylülüğün ilişkisini tanımla

mak için kullanılan hegemonya kavramını çağnştınr. Gerçek

ten de "proletarya[ııın] büyük üretimde oynadığı rol sayesinde 

sömürülen ancak kurtuluşlan için bağımsız bir mücadele yü

rütmekten aciz tüm sımflanıı rehberi olmaya muktedir tek sı-
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nıf ol" d uğu nu akıldan çıkarmaksızın daha o zamandan bir ta

rihsel blok oluşturmak söz konusudur. 

İktidann alınmasından sonra devlet ilk aşamada varlığını 

sürdürür ama "burjuvasız bir burjuva devleti olarak" ayakta 

kalır. Bu paradoksal ifade Lenin'in Rus Devriminden çıkan 

devlet tipini daha önce tanık olunmamış tarzda tekrar düşün

mesini sağlayacaktır. Buna karşın, burjuvasız bir burjuva dev

leti yine de bir proleter devleti değildir. Burjuvasız burjuva 

devleti böylece üzerinde iktidann meslcld tehlikelerinin boy 

atacağı ve koruması altında toplumun paraziter bir bürokra

tik urlaşmasının gelişeceği elverişli [mümbit] zemin haline ge

lecektir. Lenin Devlet ve Devrim'de ortodoks Marksizmin "par

lamenter aptallığı"ndan kopsa bile onun yönetsel ideolojisini 

muhafaza eder. Böylece hala sosyalist toplumun "bir emek 

eşitliğiyle ve ücret eşitliğiyle bundan böyle tek bir bürodaı1, tek 

bir atölyeden başka bir şey olmayaca"ğını tahayyül eder. Böyle

si ifadeler, Engels'in devletin sönümlenmesinin aynı şekilde 

siyasetin de yerini salt "şeyleri11 idaresi"ne bırakarak sönüm

lenmesi anlamına geleceğini iddia eden sayfalarını çağnştınr. 

Kaldı ki bu fikir Saint-Simonculardan ödünç alınmıştır: Diğer 

bir deyişle, koyutlanan bir bolluğun öncelilcleri n belirlenmesi

ne, tercihierin tartışılıp karara bağlanmasına, siyaseti çoğullu

ğun bir mekanı olarak yaşatmaya imkan tanımayacağı salt bir 

toplumsal yönetim teknolojisinden ödünç alınmıştır. 

Sıklıkla olduğu gibi görünüşte liberter bir ütopya otoriter 

bir ütopyaya dönüşür: "Tamamı tek bir bürodan ve tek bir atöl

yede "den ibaret bir toplum düşünden aslında iyi bir idari ör

gütlenmedcn başka bir şey çıkmayacaktır. Aynı şekilde "hal-
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kın tamanıının bir karteli" olarak tasarlanmış "proleter devleti" 

sınıfın, partinin ve devletin totaliter tarzda birbiriyle kanştı

nlmasına kolayca yol açabilir. Lenin II. Enternasyonalin ku

rumsal legalizmini boğmak isterken, eleştiri çubuğunu ters 

yöne bükmüştür. Parlamenter yanılsamalardan kopmuş ama 

geçiş devletinin siyasi biçimlerini düşünmekten kaçınmıştır. 

Rosa Luxemburg'un, geniş anlamında proletarya diktatör

lüğüne tamamıyla sahip çımakla birlikte - "hiçbir devrimin bir 

sınıfin diktatörlüğünden başka türlü tamanılanması mümkün 

değildir" - açıklığa kavuşturacağı işte bu kör noktadır, bir yan

dan da Rus sosyal-demokratlannı uyanr: "Besbelli hiçbir sos

yal demokrat proletaryanın iktidarda tutunahileceği yanılsama

sına kapılmamaktadır. Proletaryanın güçleri şu an için buna 

yetmemektedir, çünkü proletarya bu sözcüğün en dar anlamın

da Rus İmparatorluğunda toplumun kesinlikle azınlığını oluş

tunnaktadır. Oysa sosyalizm fikri tam da bir azınlığın tahakkü

münü dışladığından sosyalizmin bir azınlık tarafından gerçek

leştirilmesi kayıtsız şartsız dışanda bırakılmış tır. " 1 906 tarihli 

bu makale Rus Devrimi üzerine 1 9 1 8  tarihli ünlü broşüıü 

muştular ve onun habercisi olur. Rosa Alman sosyal demok

rasisinin ortodoks sosyalistlerinin aksine devrimi ve iktidan 

alarak uluslararası proletaryanın yolunu açmaya "cüret eden" 

Bolşevikleri selamlar. Bundan, başta Almanlar olmak, üzere 

Avrupalı devrimciler açısından doğan sorumluluklan vurgu

lar: "Rusya 'da sorun olsa olsa konulabilmiş li ancak bu sorun 

Rusya 'da çözülenıeyecekti. Bu anlamda, gelecek her yerde Bolşe

vizme aittir". Nitekim Rus Devriminin geleceği büyük ölçüde 

Avrupa ve dünya arenasında belirlenir. 



34 Komün. Devlet ve Devrim 

Bu yine de Rus Bolşeviklerinin hiçbir sorumluluk taşıma

dıklan anlamına gelmez. Rosa Rus Bolşeviklerinin toprak re

formuna ve ulusal soruna ilişkin önlemlerini eleşlirir. Büyük 

mülklerin, toplumsal bir mülkiyet değil de özel toprak mülki

yetinin yeni bir biçimini yaratarak parsellenmcsi "kırsal ke

simde toplumsal eşitsizlikleri arttımıakta" ve çıkarlan kaçınıl

maz olarak proletaryanın çıkarlanyla çelişecek yeni bir kır 

küçük burjuvazisinin kitlesel halde doğmasına yol açmakta

dır. Aynı şekilde, Çarlık İmparatorluğunun milliyetlerine istis

nasız [genelleşmiş] kendi kaderini tayin hakkı tanınması bu 

ezilmiş milliyederin yönetici sınıflarının "kendi kaderini tayin 

etmesi"nden başka bir şeyle sonuçlanmamaktadır, zira "ayrr

lıkçılık" "salt burjuva bir tuzak"tır. Lenin ve dostlan "birkaç 

üniversite profesörünün ve birkaç öğrencinin özenti tavırlanm 

bunlardan bir siyasi etmen yaratmak için yapay bir şekilde şi

şimıişlerdir". Bolşevikler tam tersine kurumsal sorunun de

mokratik önemini küçümsedikleri halde tanm politikası ve 

milliyetler politikası konusunda aşın demokratik yanılsama 

yanılgısına düşmüş olacaklardır. 

Kurucu Meclis Sorunu 

Bu Kurucu Meclisin lağvcdilmesine ilişkin ünlü tartışmadır. 

Rosa seçim usulleriyle olduğu kadar memleket hakkında yan

sıttığı çarpıtılmış görüntüyle devrimci dinamiği geciktiren, 

dolayısıyla "ölü doğmuş", "bu gününü doldunnuş kurucu mec

lisi yıkmak" gerektiğine dair savlara kulaklarını tıkamamak

taydı. Ama o zaman "gecikmeksizin yeııi bir Kurıtcu Meclis için 

yeni seçimler talep etmek gerekecekti" !  Oysa Lenin ve (Ekim 
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Dersleri üzerine 1 923 tarihli bmşüründe) Tmçki Avusturya

Marksistleri tarafmdan salık verilen her türlü "karma demok

rasi" biçimini ilke olarak dışlıyorlardı .  

Troçki'ye göre Partide Kurucu Meclisi fetişleştirenler, ken

disinin gözünde, legalizm endişesiyle ayaklanma karan karşı

sında tereddüte kapılanlarla aynı kişilerdi. Ekim'de ayaklan

ma "şuracı [sovyetist] yola yönlendirildiyse ve Sovyetlerin 2. 

Kongresine bağlandıysa" eğer, ona göre söz konusu olan bir il

ke sorunu değil, "her ne kadar büyük bir pratik öneme sahip ol

sa da salt teknik bir sor w1"du. Askeri kararla demokratik ku

rumun bu iç içe girişi yalnızca Parti ile Devletin milerinin bir

birine kanştınlmasına değil, aynı zamanda devrimci olağa

nüstü halle demokratik kuralın birbirine kanştınlmasına el

verişlidir. Bu kafa kanşıklığı olağanüstü halin doruğuna var

mış biçimi olan iç savaşın telaşında kaleme alınan bir broşür 

olan Terörizm ve Konıüı1 izm'de zirvesine vanr. 

Rosa Luxemburg'un yaklaşımı farklıdır. Kurucu Meclisin 

lağvedilmesine dair Bolşeviklerin öne sürdüğü argümanlan 

kabul etmekle birlikte kuralla istisna arasındaki bu birbirine 

kanştırm� konusunda tasalanmaktadır: "Tehlike, onlann 

[Bolşevik önderlerin], zorunluluğu bir erdem haline getirerek, 

teorinin her noktasmda mukadder koşullar tarafından kendile

rine dayatılan bir taktik belirlemeye çalıştıklan ve bunu ulusla

rarası proletaryaya bir sosyalist taktik olarak önerdikleri anda 

başlar" . Yitirilmesi söz konusu olan, Kurucu Meclis meselesi 

bir yana, bizatihi sosyalist demokrasinin hayatiyeti ve etkinli

ğidir. Rosa bir aldatmacaya ya da bir gölge oyununa indirge

nemeyecek kamuoyunun önemini vurgular. Tüm tarihsel de-
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neyim "tersine bize kamuoyunun temsili kurumlara nıütenıadi

yen kan verdiğini [inigue], bunların içine nüfuz ettiğini, bunla

rı yönlendirdiğini gösterir. Aksi takdirde halk temsilcilerinin her 

burjuva parlamentosunda bizlere zaman zaman iziettirdik/eri 

müthiş eğlenceli cambazlık gösterilerini, aym temsilcilerin yeni 

bir ruhla aniden coşkuya kapılıp hiç umulmadık çıkışlar yap

malarını nasıl açıklanz? Yine arada sırada kupkuru mumyala

rın gençlik hava/anna girnıelerini, gazap fabrikalarda, atölyeler

de, sokaklarda patlanzak üzere olduğunda her meşrepten küçük 

Scheidenıannlann birdenbire yüreklerinde devrimci sesler keş

fetmelerini nasıl izah ederiz? O halde kitlelerin kanaatinin ve si

yasi olgunluğunun bu sürekli canlı eyleminin tanı devrim döne

nıinde parti tabe/alannın ve seçmen listelerinin katı şenıası kar

şısında yarıştan çekilmesi nıi gerekecektir? Tanı tersine! Ka

muoyu dalgalarının, halk yaşamının nabzmm tenısilf kurımılar 

üzerinde nıucizevf bir şekilde anmda etkide bulunmasına im

kan tanıyan bu duyarlı ve alıcı siyası atmosferi ateşli coşkusuy

la yaratan şey devrimin ta kendisidir. " Devrimciler "halk yaşa

mının" bu "nabzını" bastırmak yerine onu atmaya bırakmalı

dır. Çünkü bu nabız demokratik kurumlarının ağır mekaniz

ması için güçlü düzelticidir: "Aynca, partilerin, geçerliliği kal

manıış seçmen listelerinin vb. 'nin katı klişelerine rağmen, eğer 

kitlenin siyası yaşamının nabzı daha hızlı ve daha güçlü atarsa 

etkisi o zaman daha dolayınısız ve daha kesirı olur. Elbette her 

insanı kurum gibi her demokratik kurumun da kendine has sı

nır/an ve yetersizlikleri vardır. Buna karşııı Lenin 'le Troçkiııin 

bulduklan çare -demokrasiyi açıkça ortadan kaldırmak- tedavi 

etmesi beklenen hastalığın kendisinden de beterdir: bu, toplum-
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sal kurunılann doğuştan kusurlannı düzellecek müdahalelerin, 

halk kitlelerinin büyük çoğunluğunun etkin, enerjik, engelsiz si

yasf yaşamının {iş kırabileceği kaynağı tıkar. " 

Nitekim Rosa'nın uyanlan geriye dönük olarak tüm anla

mına kavuşur. Rosa 1 9 1 8'de, bir süre için meşru görülebilir 

olağanüstü hal önlemlerinin, devletin bir sınıfın diğer bir sınıf 

üzerinde tahakkümün aygıtı olarak salt araçsal bir kavrayışı 

adına kural haline gelmesinden korkuyordu. O zaman devrim 

yalnızca bu aygıta el değiştirtmekten ibaret olacaktı: "Lenin, 

burjuva devletiniı1 bir işçi-sınıfını-baskı-altma-alma aracı oldu

ğunu, sosyalist devletin ise bir burjuvaziyi-baskı-altma-alma 

aracı olduğunu, yani sosyalist devletin bir çeşit terse çevrilmiş 

kapitalist devletten başka bir şey olmadığım söylüyor. Bu basit

leştinci kavrayış meselenin özünü unutur: burjuvazinin tahak

künıüı1ü uygulayabilmesi için halk kitlesinin bütününü siyasf 

olarak okutınaya ve eğitmeye, en azından dar biçimde çizilmiş 

belli sınırlarm ötesinde, hiç ihtiyaç yoktur. Proletarya diktatör

lüğü için hayatf öğe, o olmaksızm var olamayacağı soluk işte 

buradadır. " 

Yeni toplum kullanım kılavuzu olmadan icad edilir. Parti 

programı "yönü işaret eden büyük levhalardan" başka bir şey 

sunmaz ve üstelik bu işaretler de buyurgan bir karakterden zi

yade işaret ışığı ve uyan levhası gibi yol gösterici karakterden 

başka bir karaktere sahip değildir. Sosyalizm hiç kuşku yok 

"mülkiyete karşı bir dizi zorlayıcı önlem alınmasını gerektirir" 

ama "olumsuz veçheyi, yıkmayı kararnameyle ilan etmek müm

kün olsa" da, aynı şey "olumlu veçhe, inşa yani yeni dünya, bin 

dert [sorun]" için geçerli değildir. Bu sorunlan çözmek için 
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nüfusun en büyük bölümünün en geniş özgürlüğü, en büyük 

etkinliği gereklidir. Moralleri özgürlük değil terör bozar: "Ge

nel seçimler olmadan, sınırsız bir basın ve toplantı özgürlüğü 

olmadan, serbest bir fikir mücadelesi olmadan tüm kamu kıt

rumlannda yaşam gücünü yitirir anlamsız ve tatsız bir şekilde 

sürer ve b ürokrasi tek etkin öğe olarak kalır. " Bizzat Lenin, si

yasi demokrasinin bu toplumsal işlevselliğini Devlet ve Dev

rim'de sezinler gibi olmuştu. Ezilen uluslann kendi kaderleri

ni tayin etmesinin kapitalizm koşullannda gerçekleştirilemez, 

sosyalizm koşullannda ise gereksiz olduğunu düşünen kimi 

Marksistlere peşinen şu cevabı veriyordu: "Sözümona nükteli 

ama aslında hatalı bu akıl yürütme her demokratik kuruma uy

gulanabilir, zira tann tanıma tutarlı bir demokratizın kapitalist 

rejimde gerçekleştiri/ebilir değildir, sosyalist rejimde ise her de

mokrasi sonunda sönümlenecektir [. . . } Demokrasiyi sonuna 

kadar geliştirmek, bu gelişimin biçimlerini araştırmak, btmlan 

pratikte sınamak, bu ise toplumsal devrim için mücadelenin yi

ne de temel görevlerinden biridir. Tek başına alındığında hangi

si olursa olsun hiçbir demokratiznı sosyalizmi getimzeyecektir: 

ama demokratizm hayatta asla tek başına alınmaz. O bütün 

içinde alınacaktır. Aynı şekilde, dönüşümünü teşvik edeceği 

ekonomi üzerinde de bir etkiye sahip olacaktır. "21 

26 Ağustos 2007 

Türkçesi: Osman S. Binatlı 

--2 1 .  Lenine, L'Etat et la Rivolutiorı, in Oeuvres, tome 25, editions de Mos

cou, p. 489. [V.I. Lenin, Devlet ve Devrim, Agora, 2009, İstanbul] 



Friedrich Engels'in Önsözü 

Enternasyonal Genel Kurulu'nun Fransa 'da Iç Savaş üzerine 

Hitabının yeni bir baskısını hazırlamam ve buna bir giriş yaz

marnın isteneceğini beklemiyordum. Bundan dolayı burada 

ancak en önemli noktalara kısaca dokunabileceğim. 

Yukarıda adı geçen esere önsöz olarak Genel Kurulun 

Fransa-Prusya Savaşı üzeıine daha kısa olan iki Hitab!nı alı

yorum. Bunun ilk nedeni Iç Savaş'ta ikinci Hitabın bahsinin 

geçmesidir ki ikinci de, kendi başına birinci Hitab olmadan 

anlaşılamaz. Aynı zamanda, Marx'ın taslaklarını çizdiği bu iki 

Hitab, yazarın gözümüzün önünde ccreyan etmekte olan ve

ya henüz meydana gelmiş tarihsel olayların niteliğini, anlamı

nı ve zorunlu sonuçlarını açık olarak kavramakta ilk defa 

Louis Boııaparte'm On sekiz Brumaire'inde gösterdiği şayanı 

hayret kabiliyetinin önemli ömekleridir. Son neden de bugün 

Almanya'da, Marx'ın bu olayların yol açacağını söylediği so

nuçların hala etkisinde olmamızdır. 

İlk Hitapta iddia edilen şey gerçekleşmemiş midir? Alman

ya'nın Louis Bonaparte'a karşı savunma savaşının yozlaşarak 

Fransızlara karşı bir istila hareketine döndüğü takdirde, ba

ğımsızlık' savaşlan denilen savaşlardan sonra Almanya'nın 
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başına gelen· felaketierin yenilenmiş bir güçle canlanacağı 

hakkındaki kehanet doğru çıkmamış mıdır? Bismarck idare

sindeki, İstisnai Kanunun• altında demagog2 takibinin yerini 

sosyalist avının aldığı, polisin aynı şekilde keyfi hareket ettiği, 

kanunun da tam manasıyla kaypak yorumlandığı bir yirmi yıl 

geçirmedik mi? 

Alsas Loren'in ilhakının "Fransa'yı Rusya'nın kucağına ite

ceği"ne, bu ilhaktan sonra Almanya'nın ya resmen Rusya'nın 

uşağı olmak ya da kısa bir fasıladan sonra bir savaşa ve üste

lik "birleşik Slav ve Latin ırkianna karşı bir ırk savaşı"na ha

zırlanmak zorunda kalacağı hususundaki kehanet harfiyen 

doğru çıkmamış mıdır? Fransız eyaletlerinin ilhakı Fransa'yı 

Rusya'nın kolianna itmemiş midir? Bismarck tam yirmi yıl 

Çann gözüne girmek için "küçük Prusya'nın" "Avrupa'nın 

Birinci Gücü" haline gelmeden önce Kutsal Rusya'nın ayakla

nna serdiği hizmetlerinden daha bayağılannı yapmamış mı

dır? Demokles'in kılıcı hergün tepemizde sallanıp durmuyor 

* 1 8 1 3- 1 4  yıllannda 1. Napoleon'a karşı Alman eyaletlerinin açtığı ve 

Rusya'nın yardımıyla Prusya önderliğinde yüıiitülen savaşlar. 
1 )  1 878 de Alnıanya'da bir Anti-Sosyalist Kanun çıkartıldı. Bu, bütün 

Sosyal Demokrat ve emekçi kitleleri örgütlenmelerini olduğu gibi, 

emekçi basını da yasaklıyor, sosyalist edebiyatın nıüsaderesini ve Sosyal 

Demokratlann baskı altına alınmasını sağlıyordu. Kanun, nihayet 1 890 

da emekçi kitlelerin hareketinin tazyiki ile feshedildL 

2) Demagoglar: 1 8 1 2- 1 3'den beri Alman birliğini savunan burjuva-de

mokratik muhalefete ve eleştirici entellektüellere 1 8 1 9  Ağustosundan iti

baren Alman devlet adamlannın verdiği ad. Rus ajanı Kotzebue' nun bir 

Alman öğrenci tarafından 1 8 1 9  da katledilmesi "demagog takibi" için 

bahane oldu. (Marks'ın Engels'e 14 Eylül 1 870 tarihli mektubuna bakı

nız). Demagog takibi 1 830 Fransız İhtilalinden sonra yinelendi. 
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mu? Öyle bir savaş ki daha ilk gününde prensierin anlaşmala

n samantozu gibi dağılacak, öyle bir savaş ki sonucunun mut

lak belirsizliğinden başka hiç hir şeyi kesin değil; Avrupa'nın 

tümünün onbeş yirmi milyon silahlı asker tarafından tahrip 

edileceği öyle bir ırk savaşı ki şimdiden patlak vermemesinin 

tek nedeni, büyük askeri devletlerden en güçlüsünün bile ke

sin sonucunun ne olacağını bilememesidir. 

Bütün bunların yanında görevimiz uluslararası işçi sınıfı

nın 1 870'deki siyasetinin uzak görüşlülüğünün şimdi yan ya

rıya unutulmuş olan parlak kanıtlarını Alman işçilerinin göz

leri önüne sermektir. 

Bu iki Hitab için geçerli olan, Fransa'da İç Savaş için de ge

çerlidir. 28 Mayıs'ta Komün'ün son savaşçıları, Belleville ya

maçlannda üstün güçlere boyun eğdiler. Bundan sadece iki 

gün sonra 30 Mayıs'ta Marx, Paris Komünü'nün tarihsel öne

mini kısa fakat kuvvetli çizgilerle ve bu konudaki yazında şim

diye dek erişilmemiş bir keskinlikle ve hepsinden önemlisi, bü

yük bir gerçekçilikle anlattığı çalışmasını Genel Kurul'a okudu. 

Fransa'nın 1 789'dan bu yana iktisadi ve siyası gelişimi sa

yesinde Paris elli yıldır öyle bir durumdadır ki burada prole

ter niteliğine sahip olmayan bir devrimin patlak vermesi söz 

konusu değildir. Yani zaferi kanıyla satın almış olan ve zafer

den sonra kendi isteklerini öne süren proletarya olmadan bir 

devrim olamaz. O dönemde Paris işçilerinin gelişim düzeyi

nin sonucu, bu istekler az çok belirsiz ve hatta kanşık bir du

rumdaydı. Fakat nihayet bu istekler de kapitalistler ve işçiler 

arasındaki sınıf uzlaşmazlığını ortadan kaldırmaya yönelmiş

ti. Bunun nasıl başarılacağını o sırada kimsenin bilmediği de 
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bir gerçektir. Fakat isteğin kendisi, belirsiz olmasına rağmen, 

mevcut toplum düzeni için bir tehditti; bu isteği öne süren iş

çiler hala silahlıydılar; bundan dolayı, devletin başında bulu

nan burjuvalar için yapılacak ilk iş işçilerin silahsızlandınl

masıydı. Böylece, işçilerin kazandığı her devrimden sonra iş

çilerin yenilgisiyle biten yeni bir mücadele . . .  

Bu ilk defa 1 848'de oldu. Parlamenter muhalefetin liberal 

burjuvazisi oy haklannda bir reform sağlamak amacıyla ziya

fetler tertipliyordu. Böyle bir reform, partilerine üstünlük sağ

layacaktı. Hükümetle mücadelelerinde gittikçe halka yaklaş

mak ve halkı taraflaona çekmek zorunda kalıyorlardı. Yavaş 

yavaş burjuvazi ve küçük burjuvazinin cumhuriyetçi tabakala

ona üstünlük tanımalan gerekiyordu. Fakat bunlann arkasın

da devrimci işçiler bulunuyordu ve bunlar, 1 830'dan bu yana 

burjuvalann ve cumhuriyetçilerin sandığından çok daha fazla 

siyasi bağımsızlık kazanmıştılar. Hükümetle · muhalefet ara

sındaki bunalım esnasında işçiler sokak kavgalanna başladı

lar. Louis Philippe ortadan kayboldu, O'nunla beraber oy hak

kı reformu da. Ve bunun yerine ortaya cumhuriyet, hem de 

muzaffer işçilerin kendilerinin "sosyal" olarak niteledikleri bir 

cumhuriyet çıktı. Buna rağmen bu sosyal cumhuriyetin ne ge

tireceğini kimse hatta işçilerin kendileri bile bilmiyorlardı. Fa

kat şimdi silahiara sahiptiler ve devlet içinde bir güç oluşturu

yorlardı. Bundan ötürü vaziyeti kollamakta olan cumhuriyet

çi burjuvalar ayaklannın sağlam yere bastığım farkeder etmez 

ilk hedef olarak işçileri silahsızlandırmaya yöneldiler. Hedef

lerine, işçileri 1 848 Haziran ayaklanmasına iterek eriştiler. Bu 

ise resmen vaadini bozma, açıkça meydan okuma ve işsizleri 
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taşraya sünne girişimi yoluyla yapıldı. Hükümet ezici bir kuv

vet üstünlüğü sağlamaya bilhassa dikkat etmişti. Beş günlük 

kahramanca bir mücadeleden sonra işçiler yenildiler. Bunu, 

savunmasız esirlerin arasında, Roma Cumhuriyeti'nin düşüş 

devrini açan iç savaş günlerinden bu yana eşi görülmemiş bir 

kandökümü izledj. Bu olay ilk defa olarak proletaryanın öz çı

karları ve talepleriyle ayn bir sınıf olarak burjuvaziye cephe 

alması halinde burjuvazinin ne denli delice intikam işkencele

rine girişeceğini gösteriyordu. Yine de 1 848, burjuvazinin 

1 87 l 'deki çılgınlığının yanında çocuk oyuncağı kalıyordu. 

Bunun cezasını az zaman sonra gördüler. Proletarya daha 

Fransa'yı idare edemiyorsa artık burjuvazi de edemezdi. Hiç 

değilse, bu burjuvazinin büyük bir kısmının hala monarşik 

bir eğilim gösterdiği ve üç hanedan partisiyle' bir cumhuriyet

çi partiye aynidığı şu dönemde imkansızdı. Burjuvazinin iç 

bölünmeleri, Louis Bonaparte gibi bir maceraperestİn ku

manda noktalarını -ordu, polis ve idari mekanizma- ele geçir

mesine ve 2 Aralık 1 8 5 1  'de3 burjuvazinin son kalesi olan Milli 

Meclisi ortadan kaldırmasına yol açtı. İkinci imparatorluk 

başlamıştı. Bu, Fransa'nın bir siyasi ve mali maceraperestler 

grubu tarafından sömürülmesi kadar bir endüstriyel gelişimi 

de haber veriyordu; ki böyle bir gelişim, sadece büyük burju

vazinin ufak bir kesiminin hakim olduğu Louis Philippe dev-

* Lejitimistler (Bourbon hanedanı), Orleans'cılar (Louis Philippe'in çiz

gisi) ve Bonaparte'çılar (sonradan III. Napoleon olan Louis Napoleon 

Bonaparte'ın takipçileıi).  

3 )  2 Aralık ı 85 ı:  Louis Bonaparte'ın hükümet darbesi ( Marks'ın Onsekiz 

Brurnaire'inde analiz edilmiştir). 
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rinin dargörüşlü ve ürkek yöntemi altında hiç bir zaman 

mümkün olamazdı. Louis Bonaparte, siyasi gücü kapitalist

lerden onları koruma bahanesiyle; kapitalistleri işçilerden ve 

öte yandan da işçileri kapitalistlerden koruma bahanesiyle al

dı. Bunun karşılığında Louis Bonaparte'ın hakimiyeti, spckü

lasyonu ve endüstriyel faaliyeti kısacası burjuvazinin şimdiye 

kadar eşi görülmemiş ölçüde yükselmesini ve zenginleşmesi

ni teşvik etti. İmparator sarayının etrafında ve bu zenginlikten 

külliyetli yüzdeler koparan Iilşvetçilikle geniş çapta hırsızlığın 

daha da büyük ölçüde geliştiği de bir gerçektir. 

Fakat İkinci imparatorluk, Fransız Şovenizmine bir çağrı 

ve 1 8 1 4'te yıkılan Birinci İmparatorluğun veya hiç değilse Bi

rinci Cumhuriyetin sınırlannın yeniden kurulması için bir ta

lepti. Eski krallığın (monarşi) sınırları, hatta 1 8 1 5'te daraltı

lan sınırlar dahilinde bir Fransız İmparatorluğu ne kadarlık 

bir zaman için olursa olsun imkansız bir şeydir. Arada bir sa

vaş yapma ve sınırları genişletme zorunluluğu da buradan ile

ri gelmektedir. Fakat hiç bir sınır genişletme planı Fransız Şo

venizminin hayalgücüne Ren'in Almanya'da kalan sol kıyısına 

doğru genişleme fikri kadar parlak gelmiyordu. Onlar için 

Ren üzerinde bir km. kare Alpler'de veya başka bir yerde on 

km. kareye tercih edilirdi. İkinci imparatorluk kurulduktan 

sonra Ren'in sol kıyısının derhal veya parça parça tekrar elde 

edilmesi bir zaman meselesine indirgenmiş oluyordu. Bu bek

lenilen zaman 1 866 Avusturya-Prnsya savaşı sırasında geldi. 

Bismarck tarafından beklediği "toprak tazminatı"• hususunda 

ve bizzat kendi aşın kurnaz, tereddütçü siyaseti yüzünden al

danan Napoleon'a savaşmaktan başka çare kalmıyordu. Sa-
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vaş, 1870'de patlak verdi ve Napoleon'u önce Sedan'a sonra 

Wilhelmshöhe'ye5 sevketti. 

Zorunlu sonuç 4 Eylül 1 870 deki Paris Devrimi oldu. impa

ratorluk kartondan bir ev gibi çöktü ve tekrar cumhuriyet ilan 

edildi. Fakat artık düşman kapıdaydı; İmparatorluğun ordula

n ya Metz'de umutsuzca kuşatılmış ya da Almanya'ya esir düş

müştüler. Bu alarm durumunda halk, önceki yasama heyetin

deki Paris delegelerinin "Milli Savunma Hükümeti"ni kurma

lannı onayladı. Savunma nedenleriyle eli silah tutan bütün Pa

ris1iler Milli Muhafız Birliği'ne yazılmış olup silahlı bulunduk

lan için, bu hemen kabul edildi. Şimdi işçiler büyük bir çoğun

luk oluşturuyorlardı. . Fakat kısa bir zaman sonra hemen he

men tamamıyla burjuvalardan oluşan hükümet ile silahlı pro

letarya arasındaki uzlaşmazlık açık bir ihtilafa dönüştü. 3 1  

Ekim'de işçi taburlan Belediye'yi kasıp kavurdu ve hükümet 

üyelerinin bir kısmını esir aldı. Hükümetin ihaneti ve taahhüt

lerini dolaysız olarak bozması ve küçük burjuva taburlannın 

müdahelesi sayesinde burjuvalar yine serbest kaldılar. Yaban

cı askeri kuvvetler tarafından kuşatılmış bir şehirde iç savaşın 

çıkmasına meydan vermemek için önceki hükümet görev ba

şında bırakıldı. 

4) Pnısya, Avusturya'yı yener ve Alman eyaletlerinin egemenli�ini kazanır

ken III. Napoleon tarafsız kalmı� ve Bismarck'ın kendisine ödül olarak Al

man topra�ını vcrece�ini düşünmü�tü -yerine getirilmeyen bir vaad. 

S) 2 Eylül, 1 870'de Fransız ordusu Sedan'da yenilerek İmparatorla bir

likte esir alındı. Wilhelmshöhe (Cassel yakınında) -Prusya krallannın 

ikametgahı olan şato. Sabık İmparator III. Napoleon burada S Eylül, 

1 870'ten 19 Mart 1 87 1  'e kadar tutsak kalmıştı. 
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Sonunda aç kalan Paris, 28 Ocak 1 87 ı 'de teslim oldu. Ama 

savaş tarihinde eşine rastlanmadığı kadar şerefli bir şekilde. 

Kaleler teslim edildi, şehir surlan toplardan temizlendi, mun

tazam alaylann ve Gezgin Jandarma Birliğinin' silahlan devre

dildi ve alay mensuplan savaş esiri telakki edildi. Buna rağ

men Milli Muhafız Birliği silahlannı muhafaza etti ve muzaf

fer düşmanla sadece bir mütareke imzaladı. Düşman Paris'e 

bir zafer yürüyüşü ile girme cüretini gösteremedi. Ancak Pa

ris'in kısmen genel parklardan oluşan küçük bir köşesini bir

kaç gün için işgale cesaret edebildiler! Ve bu esnada 1 3  ı gün 

süreyle Paris'i kuşataniann kendileri Paris'in silahlı işçileri ta

rafından kuşatılmış durumdaydılar. İşçiler, hiç bir "Prusyalı

nın" yabancı fatihe ayrılan köşenin dar sınırlannı aşmaması 

için sıkı nöbet tutmaktaydılar. İşte Parisli işçiler, İmparatorlu

ğun bütün ordulannın teslim olduğu bu ordu saflannda böy

lesine bir saygı uyandırdılar; ve devrimin anavatanına intikam 

almaya gelen Prusyalı Junkerler saygıyla kenarda durmak ve 

bu silahlı devrimi kesinlikle selamlamak zorunda kaldılar. 

Savaş esnasında Parisli işçiler mücadelenin azimle sürdü

rülmesini talep etmekle yetindiler. Fakat Paris'in tesliminden 

sonra banş yapılınca, hükümetin yeni mutlak amiri Thiers, 

Parisli işçilerin elinde silah bulunduğu sürece mülklü sınıfla

nn -büyük toprak sahipleri ve kapitalistler- hakimiyetinin sü

rekli tehlike içinde olacağını görmek zorunda kaldı. İlk hare

keti onlan silahsızlandırma girişimi oldu. ı 8 Mart'ta süvari 

*) [Gezici Muhafız Alayı: III. Napoleon tarafından 1 868'de yeniden ku

rulan ve 1 870 Temmuzuncia aktif göreve ça�nlan yardımcı ordu. Milli 

Muhafız Birli�i ile kanştınlmamalıdır.] 
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bölüklerine, Milli Muhafız Birliği'nin Paris'in kuşatılması sı

rasında yapılan ve bedeli genel iane ile karşılanan toplarını 

çalma emri verdi. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı; Paris 

direniş için topyekun seferber oldu ve Paris ile Versay'da otu

rumda bulunan Fransız Hükümeti arasında savaş ilan edildi. 

26 Mart'ta Paris Komünü seçildi ve 28 Mart'ta da ilan edildi. 

O zamana kadar idareyi elinde bulunduran Milli Muhafız Bir

liği Merkez Komitesi Paris'in rezil "Ahlak Polisi"nin ortadan 

kaldınlmasını emrettikten sonra Komün'e istifasını verdi. 30 

Mart'ta Komün, askerlik sistemi ile sürekli orduyu ortadan 

kaldırdı ve tek silahlı kuvvetin eli silah tutan her vatandaşın 

yazılacağı Milli Muhafız Birliği olacağını ilan etti. Ekim 

1 870'den Nisan 1 87 1 'e kadar olan kira ödemelerini tehir etti. 

Bunlar, gelecekteki kira ödemelerine mahsup edilmek üzere 

ödenmiş oluyordu. Aynca Belediye rehin dairesindeki rehin 

eşyaların satışını durdurdu. Aynı gün Komün'e seçilmiş olan 

yabancılar "Komün'ün bayrağı Dünya Cumhuriyetinin de 

bayrağıdır" ilkesine göre göreve kabul edildiler. 1 Nisan'da 

Komün'ün herhangi bir memurunun ve dolayısıyla üyelerinin 

de alacağı en yüksek aylığın 6.000 franktan fazla olmamasına 

karar verildi. Ertesi gün Komün kilisenin devletten aynlması

nı, devletin dini amaçlarla yaptığı ödemelerin ortadan kaldı

rılmasını ve bütün kilise mallannın milli mülke dönüştürül

mesini kararlaştırdı. Bunun neticesinde 8 Nisan'da okullar

dan bütün dini sembol, resim,  dogma ve duaların kısacası ,  

"bireyin vicdanına ait olan her şey"in çıkartılması emredildi 

ve yavaş yavaş uygulandı. Yakalanan Komün savaşçılarının 

günden güne Versay askerleri tarafından vurulmasına karşılık 
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olarak ayın S'inde savaş rehinlerinin hapsine dair bir emir çı

karıldı, fakat hiç bir zaman uygulanmadı. Giyotin, ayın 6'sın

da Milli Muhafız Birliği'nin 1 37.  taburu tarafından halkın 

gözleri önünde büyük şenliklerle yakıldı. 1 2'sinde Komün Na

poleon tarafından 1809 savaşından sonra ele geçirilen silah

lardan dökülmüş olan Place Vendôme'daki Zafer Sütununun 

bir şovenizm sembolü olduğu ve ulusal nefreti tahrik ettiği ge

rekçesiyle tahrip edilmesine karar verdi. Bu karar 1 6  Mayıs'ta 

yerine getirildi. 1 6  Nisan'da imalatçılar tarafından kapatılan 

fabrikaların istatistik tasnifinin ve bu fabrikaların önceden 

çalışmakta olan işçileri tarafından idaresi için planlar yapıl

masını emretti. Bu işçiler kooperatifierde örgütlenecektiler. 

Komün ayrıca bu kooperatifierin tek bir büyük birlik halinde 

örgütlenmesi için plan yapılmasını istedi. 20'sinde fınncılann 

gece mesaisi yasaklandı ve İkinci imparatorluk zamanından 

beri polisin tayin ettikleri (birinci dereceden emek sömürücü

leri) tarafından bir tekel halinde yürütülmekte olan iş bulma 

ofisleri ortadan kaldınldı. Bu ofisler Paris'in yirmi arrondisse

mmt'ının belediyelerine taşındı. 30 Nisan'da işçileri şahsen 

sömürdükleri ve işçilerin iş araçlan ve kredi üzerindeki hak

Ianna aykın oldukları gerekçesiyle rehin dükkanıarının kapa

tılması kararı alındı. S Mayıs'ta ise XVI. Louis'nin idamının 

kefareti olarak inşa edilen Kefaret Kilisesi'nin (Chapelle Expi

atoire) yıkılmasına karar verildi. 

Böylece Paris hareketinin önce yabancı istilacılara karşı 

savaş sırasında geri plana itilen sınıfsal niteliği 1 8  Mart'tan iti

baren keskin ve açık bir şekilde belirrniş oluyordu. Komün'de 

yalnız işçiler veya işçilerin kabul edilmiş temsilcileri bulundu-
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ğundan Komün'ün kararlan proleter bir nitelik taşıyordu. Bu 

kararlar ya cumhuriyetçi burjuvazinin sırf korkaklıktan yapa

madığı, fakat işçi sınıfının özgür çalışması için gerekli bir te

mel teşkil eden reformlarla -devlete ilişkin olarak, dinin tama

mıyla şahsi bir mesele olduğu ilkesini kabul gibi ilgili oluyor 

ya da Komün doğrudan doğruya işçi sınıfının çıkan ilc ilgili 

ve kısmen toplumun eski düzenini yıkacak olan emirler ya

yımlıyordu. Buna rağmen, kuşatma altındaki bir şehirde bü

tün bu şeylerin gerçekleştirilmesine ancak bir başlangıç yapı

labilirdi. Zira Mayıs'ın başından itibaren bütün güçlerini, Ver

say Hükümeti'nin topladığı ve sürekli büyüyen ordulada sava

şırken harcadılar. 

7 Nisan'da Versay askerleri Paris'in Batı cephesinde Neu

illy'deki Seine geçidini ele geçirdiler; öte yandan 1 1  'inde Gü

ney cephesine yapılan bir saldında General Eudes tarafından 

ağır kayıplada püskürtüldüler. Paris devamlı bombardıman 

ediliyordu ve üstelik bombardımanı yapanlar da aynı şehrin 

Prusyalı'lar tarafından bombardıman edilmesini dine saygı

sızlık olarak damgalamış kimselerdi. Aynı kimseler Paris'i 

Prusyalı'lar hesabına tekrar ele geçirebilmek amacıyla şimdi 

Sedan ve Metz'de esir alman Fransız askerlerinin iadesi için 

Prnsya'ya yalvarıyorlardı .  Bu askerlerin yavaş yavaş saflarına 

katılmasıyla Versay kuvvetleri Mayıs başından sonra kesin bir 

üstünlük kazandılar. 

23 Nisan'da Thiers'in Komün'ün esirlerin takası için teklif 

ettiği görüşmeleri kesmesiyle durum açıklık kazandı. Söz ko

nusu esirler, Paris'te rehin bulunan Paris Başpiskopos'u ile 

birkaç papaza karşı iki kere Komün'e seçilmiş olan ve Clair-
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vaux'da esir bulunan bir tck adam yani Blanqui idi. Thiers' in 

ifade değiştirmesi de meseleyi açıklıyordu. Önce vakit geçir

meye çalıştığı ve belirsiz konuştuğu halde birdenbire küstah, 

tehdit edici ve zalimce bir tavır takınmıştı. Versay kuwetleri 

3 Mayıs'ta Moulin Saquet'deki tabyayı, 9'unda top atışıyla he

men hemen tamamıyla harabeye dönmüş olan Issy kalesini ve 

1 4'ünde Vannes kalesini aldılar. Batı cephesinden şehrin sur

Ianna kadar uzanan birçok köyü ve binayı alarak esas savun

ma siperlerine kadar tedricen ilerledilcr; 2 l 'inde orada vazife

lenmiş bulunan Milli Muhafız Birliği'nin ihaneti ve dikkatsiz

liği sayesinde şehre girdiler. Kuzey ve Doğu Cephelerini tutan 

Prusyalı'lar Versay askerlerini şehrin kendilerine, mütareke 

dolayısıyla yasak olan Kuzey topraklarından geçirerek geniş 

bir cepheden ilerlemelerini sağladılar. Paris'liler bu cepheyi 

mütarekenin kapsamına girmesi nedeniyle tabii olarak zayıf 

tutmuşlardı. Bunun sonucunda Paris'in Batı yakasında (ki 

şehrin lüks kısmıdır) direniş zayıf kaldı. Fakat içeri giren as

kerler şehrin doğu yarısına (ki emekçi sınıfın kısmıdır) yaklaş

tıkça bu güçlendi ve azimlendi. Komün'ün son savunucuları 

Belleville ve Menilmontant tepelerinde teslim olduklan za

man savaşa başlayalı ancak sekiz gün olmuştu. Bundan sonra 

bir haftadan beri gittikçe artarak devam etmekte olan savun

masız erkek, kadın ve çocukların katliamı son raddesini bul

du. Artık ağızdan dolma tüfekler yeteri kadar çabuk öldüremi

yordu. Mağluplar yüzler halinde makinalı tüfeklerle vuruldu

lar. Son kitle katliamının yer aldığı Pere Lachaise mezarlığın

daki "Federaller Duvarı*" bugün hala hakim sınıfın, işçi sını

fının haklarını talep ettiği anda ne derecede çılgınlıklara ya-



Fransa'da Iç Savaş 5 1  

naşabileceğinin sessiz fakat anlamlı delilidir. Hepsinin katli

amının imkansız olduğu görülünce kitle halinde tevkifler baş

ladı, bunu esir saflanndan gelişigüzel seçilmiş kurbanların 

vuruluşu ve geri kalanların askeri mahkemeler tarafından 

yargılanmak üzere büyük kamplara yollanışı izledi. Paris'in 

Kuzeydoğu yansını kuşatmış olan Prusyalı askerler hiç bir ka

çağı geçirmernek için emir almış bulunuyorlardı ;  fakat subay

lar da genellikle askerlerin yüksek emirden çok insanlığın 

icaplarına uymasına göz yummaktaydılar. Özellikle çok in

sanca davranan ve Komün savaşçıları olduklan anlaşılan 

kimselerin geçmesine izin veren Saksonya birliklerini saygıy

la anmak gerekir. 

• 

• • 

Yirmi yıl sonra bugün 1 87 1  Paris Komün'ünün faaliyetine 

ve tarihi önemine bakacak olursak Fransa'da İç Savaş'ta anla

tılana birkaç şey eklemek gerektiğini görürüz. 

Komün'ün üyeleri ikiye bölünmüşlerdi. Çoğunluğu teşkil 

eden Blanquiciler ki bunlar Milli Muhafız Birliği'nin Merkez 

Komitesinde de ekseriyetteydiler ve azınlığı teşkil eden ve 

esas olarak Proudhon'cu sosyalizm ekolüne bağlı olan Enter

nasyonal Emekçiler Birliği üyeleri . Blanquicilerin çoğu o sıra-

*) Şimdi daha çok Komünarların Duvarı diye anılıyor. Komünarlara, ör· 

gütleri olan "Cumhuriyetçi Milli Muhafız Federasyonu"ndan dolayı Fe

deraller de denilmektedir. Bahsi gecen mezarlık duvarı, Komünarlann 

hatırasına dikilmiş olup, onların Büyük Fransız İhtilfıline olan baglılık

larının ifadesidir. 
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da sadece devrimci ve proleter içgüdüleriyle sosyalist olmuş

tular; ancak birkaçı Alman Bilimsel Sosyalizmini tanıyan Va

illant sayesinde sosyalizmin ilkeleri hakkında açıklığa kavuş

muştular. Bugünkü görüşümüze göre ekonomik sahada Ko

mün'ün yapması gereken birçok işin neden yapılmadığı da bu 

şekilde anlaşılmaktadır. Anlaşılması en zor olan şey de Fran

sız Bankası'nın kapısının dışında kutsal bir huşu ve saygıyla 

durmalarıdır. Bu, aynı zamanda ciddi bir siyasi hataydı. Ban

kanın Komün'ün eline geçmesi onbinlerce rehinden daha faz

la kıymet taşıyacaktı. Zira böyle bir şey bütün Fransız burju

vazisinin Versay Hükümetine Komün'le barış yapması için 

baskıda bulunması demekti. Fakat asıl fevkalade olan şey 

Blanquici ve Proudhonculardan oluşan Komün'ün yine de 

yaptıklarının çoğunun doğruluğudur. Tabii olarak Komün'ün 

ekonomik tedbirlerinden ve dolayısıyla bunların olumlu ve 

olumsuz yönlerinden Proudhoncular esas olarak sorumludur. 

Aynı şekilde Blanquiciler de Komün'ün siyasi görev ve eksik

liklerinden sorumludurlar. Her iki durumda olduğu gibi tari- -

hin cilvesi bunlara -doktrinerlerin dümenc geçtiği her zaman 

olduğu gibi- bağlı oldukları akımın doktrinlerinin gerektirdi

ği şeyin tersini yaptırdı. 

Küçük köylü ile zenaat ustasının sosyalisti olan Proudhon, 

dernekçilikten (association) nefret ediyordu. Dernekçilikte ya

rardan ziyade zarar görüyor, işçinin özgürlüğüne ayakbağı ol

duğundan ötürü de tabiaten kısır, hatta zararlı olduğunu söy

lüyordu; dernekçilik saf bir dogma ve üreticilikten yoksun bir 

yük olup, işçinin özgürlüğü kadar çalışma ekonomisi ilc de 

çelişki içindeydi ; dezavantajları, avantajlarından daha çabuk 



Fransa'da iç Savaş 53 

artıyordu; ve demekçiliğe kıyasla rekabet, işbölümü ve özel 

mülkiyet iktisadi güçler sayılıyordu. İşçi demeklerinin geçerli 

olduğu tek yerler demiryollan gibi büyük endüstri ile büyük 

kuruluşlardı. Bunlara Proudhon istisnai durumlar adını veri

yordu. (Bkz. Devrimin Genel Düşüncesi, 3. Taslak)" 

1 87 1  geldiğinde büyük endüstri, cl sanatlarının merkezi 

olan Paris'te bile istisnai bir durum olmaktan çıkmıştı . Öyle ki 

Komün'ün en önemli kararıyla büyük endüstrinin ve hatta 

imalatın örgütlenmesi kuruluyordu. Bu, her fabrikada işçi 

demeklerine dayanmakla kalmıyor bu demekleri de daha bü

yük bir birlik içinde bir arada toplamayı öngörüyordu. Öyle 

bir örgütlenme ki Marx'ın İç Savaş'ta bihakkın söylediği gibi 

sonunda zorunlu olarak, Proudhon'un doktrinin tam aksine 

yani komünizme götürecekti. Bundan dolayı Komün, Proud

hon'cu Sosyalizm Okulu'nun mezarı oldu. Bu okul bugün 

Fransız işçi sınıfı çevrelerinde ortadan kalkmıştır. Burada 

Marx'ın teorisinin üstünlüğü "Marxistler" arasında olduğu ka

dar Possibilist'ler6 arasında da su götürmez bir şekilde kabul 

edilmiştir. Yalnız "radikal" burjuvazi sallannda hala Proud

honcular bulunmaktadır. 

Blanquiciler de daha başarılı olamadılar. Suikastçılıktan 

yetiştiklcri ve bunun getirdiği koyu disiplinle birarada dur

dukları için nispeten az sayıda fakat kararlı ve iyi örgütlenmiş 

6) Possibilistler - 1 9. yüzyıl sonunda Fransız emekçi sınıfı hareketindeki 

sağ kanat reformistleri. 

*) Prouhon'un Genel Düşüncesi, "3. Taslak" "Dernekçilik ilkesi üzeri

ne"dil'. Burada "Dernekçilik" özellikle sendika tipi işçi "birliği"ne delalet 

etmektedir. 
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birkaç adamın uygun bir anda sadece devlet dümenini ele ge

çirmekle kalmayıp büyük ve acımasız bir enerji gösterisi ile 

halkın çoğunu ihtilale katıp küçük lider grubunun etrafında 

yer alıncaya kadar başta kalmayı becerecekleri görüşünü sa

vunuyorlardı. Bu, herşeyden önce bütün gücün kesin, dikta

törce bir merkezlleşmeye tabi tutularak yeni devrimci hükü

metin elinde toplanması demekti. Peki çoğunluğu aynı Blan

quicilerin teşkil ettiği Komün ne yaptı? Eyaletlerdeki Fransız

lara gönderdiği bildirgelerde bütün Fransız Komün1erini Pa

ris'le birlikte özgür bir federasyon kurmaya çağınyordu. Bu 

federasyon gerçekten millet tarafından yaratılan ilk milli ör

güt olacaktı .  Paris'te kınldığı gibi her yerde kınlması gereken 

kuvvet işte önceki merkezi devletin baskıcı kuvveti, ordusu, si

yasi polisi, bürokrasisiydi. Bütün bunları, 1 798'de Napoleon 

yaratmış ve o zamandan beri de her hükümet hazır bir alet gi

bi devralmış ve düşmaniarına karşı kullanmıştır. 

Komün ta başlangıçta işçi sınıfının başa geçtikten sonra 

eski devlet mekanizmasını sürdüremeyeceğini görmek zorun

da kaldı. Henüz kazandığı üstünlüğü kaybetmemek için işçi 

sınıf1 bir yandan önceden kendisine karşr kullanılan baskı me

kanizmasını ortadan kaldırmak, öte yandan kendi temsilci ve 

memurlarını istisnasız olarak her an aziedebilme yetkisiyle 

onlara karşı konınmak zorundaydı.  Önceki devletin ayırdedi

ci niteliği ne olmuştu? Toplum, başlangıçta basit işbölümü 

yoluyla ortak çıkarlarını gözetmek için kendi organlarını ya

ratmıştı. Başında devlet gücünün bulunduğu bu organlar za

manla kendi özel çıkarlannın peşine düşerek, topluma hizmet 

edecek yerde topluma hükmetıneye başladılar, örneğin, bu, 
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irsi monarşiden başka demokratik cumhuriyette de görülebi

lir. "Politikacılar" hiçbir yerde Kuzey Amerika'da olduğu ka

dar ulusun ayn ve güçlü bir kesimini teşkil etmezler. Birbiri 

ardından başa geçen iki parti de siyaseti kendine iş edinen ve 

Birliğin ve ayrı ayn eyaletlerin yasama meclisierindeki san

dalyeler üzerine spekülasyona giren veya kendi partileri için 

ajitasyon yaratarak hayatlarını kazanan ve partinin muzaffer 

olması halinde kendilerine mevkiler verilerek ödüllendirilen 

insanlar tarafından kontrol edilmektedirler. Amerikalıların 

artık taşınmaz hale gelen bu yükü silkip atmak için 30 yıldır 

nasıl çırpınıp durduklarını ve bütün çabalarına rağmen bu 

kokuşma batağına gittikçe nasıl battıklarını herkes bilmekte

dir. Başlangıçta toplumun aleti olarak ortaya çıkan devlet gü

cünün toplumdan nasıl bağımsızlaştığını en iyi gösteren yer 

Amerika'dır. Burada ne hanedan, ne soyluluk, ne kızılderilile

ri gözaltında bulunduran birkaç adam dışında sürekli bir or

du ve emeklilik hakkı olan bir bürokrasi vardır. Ve buna rağ

men burada sırayla devlet gücüne sahip olan ve onu en kokuş

muş amaçlar için en kokuşmuş yollarla kullanan iki büyük si

yasi spekülatör grubu mevcuttur. Ulus ise görünüşte hizmet

karlan olan fakat aslında ona hükmeden ve onu soyan bu iki 

büyük politikacı karteline karşı güçsüz kalmaktadır. 

Devletin ve devlet organlannın toplumun hizmetkan duru

mundan toplumun efendisi durumuna dönüşümüne karşı -ki 
bu bütün önceki devletlerde kaçınılmaz bir dönüşümdür- Ko

mün iki şaşmaz tedbir aldı. İlk olarak, bütün memuriyetleri 

-idari, adli, eğitim- genel oy hakkı temeli üzerinde seçimle ve 

her an aynı seçmenler tarafından azledilebilme şartıyla dol-
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durdu. İkinci tedbir şuydu: büyük küçük bütün memurlar iş

çilerle aynı ücreti alacaklardı. Komün taraf1ndan ödenen en 

fazla maaş 6.000 frank'tı. Bu şekilde, eklenen temsil heyetleri

ne seçilecek delegelerin üzerindeki kısıtlayıcı talimattan baş

ka, mevki avına ve Karlyerizme etkili bir set çekilmiş oldu. 

Önceki devlet gücünün parçalanması ve yerine yeni ve ger

çekten demokratik bir devlet gücünün konması İç Savaş'ın 3.  

bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bilhassa Alman

ya'da devlete karşı hurafeci inanç, felsefe sahasından burjuva

zinin ve hatta birçok işçinin genel bilincine aktanldığı için bu

rada devletin bazı yönlerinden bir kere daha kısaca söz etmek 

gerekti. Felsefi anlamına· göre devlet, tanrı "fikrinin" veya 

Krallığının dünya üzerinde "gerçekleşmesidir" ki felsefi terim

leric açıklanacak olursa bu ebedi gerçeğin ve adaletin gerçek

leştiği dünyadır. Bunu devlete ve devletle ilgili herşeye karşı 

hurafeci bir saygı takip eder. İnsanlar çocukluktan beri toplu

mun tümüne ait mesele ve çıkariann gözetiminde geçmişte 

örneğini gördükleri yollardan başka yol olmadığını farLetme

ye alışmışlardır. Bu yol devlet ve onun yetkili kişilerinde so

mutlaşmıştır. Bundan ötürü devlete olan saygı insaniann zih

ninde kolayca köklcşir ve irsi monarşiye olan inançlanndan 

kurtulup demokratik cumhuriyete inanmaya başladıklan za

man cesur bir adım attıklarını sanırlar. Esasında devlet, bir 

sınıfın diğer bir sınıfı ezmesi için bir araçtan başka bir şey de

ğildir. Bu, demokratik cumhuriyette de monarşide olduğu ka

dar geçerlidir. En iyi şekliyle devlet, sınıf üstünlüğü için ver

diği muzaffer savaştan sonra proJetaryaya miras kalan bir şer-

*) Buradaki "felsefi anlam" Hegel'indir. 
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dir. Muzaffer proJetaryaya düşen, yeni ve özgür sosyal koşul

lar içinde yetişen bir neslin, devletin bütün kerestesini ıskar

taya çıkartacağı vakte kadar onun en kötü tarallannı Ko

mün'ün yaptığı gibi derhal ve mümkün olduğu mertebe kesip 

atmaktır. 

Son zamanlarda Sosyal Demokrat filistcnciliği, Proletarya 

Diktataryası sözünden müthiş ürkmektedir. Peki baylar, bu 

Diktatoryanın ne biçim bir şey olduğunu öğrenmek istiyor 

musunuz? Paris Komün'üne bakınız. Proletarya Diktataryası 

oydu. 

F. Engels 

Londra, 

Paris Komün'ünün yirminci yıldönümü 

1 8  Mart, 1 89 1 .  





Enternasyonal Emekçiler Birliği 

Genel Kurulunun Fransa-Prusya 

Savaşı Üzerine Birinci Hitabı 

Enternasyonal Emekçiler Birliginin 

Avrupa Ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Üyelerine 

Enternasyonal Emekçiler Birliği'nin 1 864 K�sım tarihi baş

langıç hitabında demişlik ki: "Eğer emekçi sınıfların kurtulu

şu kardeşçe birliği gerektiriyorsa bu büyük amacı, canice 

planların peşinde koşan milli önyargılarla ve korsanca savaş

lada insanların kanı ve malı üzerine oynayan bir dış politika 

gerçekleştirebilir mi?" Entemasyonalin bu sözlerle hedef tut

tuğu dış politikayı şu şekilde tarif ettik: "bireyler arası ilişkile

re hükmeden en basit ahlak ve adalet yasaları uluslararası iliş

kilerde de geçerli kılınmalıdır." 

İktidarı , Fransa'daki sınıf mücadelelerinden yararlanarak 

gaspeden ve dışarda periyodik savaşlada devam ettiren Louis 

Bonaparte'ın Enternasyonal' e karşı düşmanca bir tavır alma

sına şaşmamak gerekir. Plebisitten' bir gün önce Entemasyo-
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nal Emekçiler Birliği'nin kendisine suikast için komplo hazır

layan gizli bir cemiyet olduğunu ileri sürerek Enternasyo

nal'in Paris, Lyon, Rouen, Marseille, Brest vs. gibi Fransa'da

ki bütün idari Komite üyelerine baskınlar düzenlemişti. Bu 

savının saçmalığını bir süre sonra kendi yargıçları bile itiraf 

etmi;;lerdiı·. Enternasyonal'in Fransa'daki şubelerinin gerçek 

suçu neydi? Fransız halkına alenen ve açıkça plebisite oy ver

menin içte despotizme ve dışta savaşa oy vermekten farklı ol

madığını anlatmaları. Gerçekten ,  Fransa'nın bütün büyük şe

hirlerinde ve sanayi merkezlerinde emekçi sınıfının plebisiti 

topyekun reddctmcsi onların eseri olmuştur. Maalesef denge, 

kır bölgelerinin büyük cehaleti yüzünden öte yana kaydı. Bor

salar, Kabineler, Hakim sınıflar ve Avnıpa basını, plebisiti 

Fransız imparatoru'nun Fransız emekçi sınıfı üzerindeki za

feri olarak kutladılar. Bütün bunlardan başka plebisit, bir 

şahsın değil, ulusların katli için verilen bir işaretli. 

1 870 Haziran'ı savaş komplosu 1 85 1  Aralık hükümet darbc

sinin düzeltilmiş baskısı oluyordu8• İlk bakışta savaş fikri o ka

dar saçma gözüküyordu ki, Fransa bir müddet durumun ciddi

yetine değil, bakanlıktaki savaş müzakerelerini bir borsa simsar-

7) Bahsi geçen plebisil. I I I. Napoleon tarafından 1 870 Mayıs'ında halk yı· 

ğınlannın lnıparatorluğa kal)ı tutumunu tesbit etmek maksadıyla uygu· 

lannıı�tır. Sorular o şekilde tanzim edilmi�ti ki, bütün demokratik reform· 

lara kal)ı düşmeden, İmparator'un gütlüğü pol itikanın aleyhinde söz söy· 

)emek imkiinsızdı. Biıinci Enternasyonal'in Fransa'daki şubelcıi bu deına· 

gog hilesini açığa çıkaıiarak, üyelerine oy vemıemelerini öğütlcdiler. 

8) Fransa·Pnısya savaşı 1 9  Temmuz, 1 870 de açılmıştı. 2 Aralık, 1 85 1  'de 

Louis Bonaparte, bir hükümet darbesiyle ba�a geçti .  Bu, Ikinci İınpara· 

torluk diye tanınan Bonaparte'çı ı·ej imin başlangıcını teşkil ediyordu. 
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lığından ibaret gören bir vekile inanınayı tercih etti." Savaş, ni

hayet 15 Temmuz'da Yasama Meclisinde resmen açıklandığı za

man, muhalefet savaş hazırlıklan için para tahsisi teklifini red

detti. Hatta Thiers, bu fikri "iğrenç" buluyordu. Paris'in bütün 

bağımsız gazeteleri savaşa karşıydılar. Sevinçle söylenebilir ki 

taşra basını da hemen hemen oybirliği ile onlara katılıyordu. 

O sırada Enternasyonal'in Paris üyeleri yeniden bir çalış

maya girişmişlerdi. 1 2  Temmuz tarihli Reveil'de" "bütün ulus

ıann emekçilerine" hitaben bir manifestosu yayımlandı. Aşa

ğıya bu manifestodan birkaç paragraf alıyoruz: 

Dünya baıışı bir kere daha Avrupa 'da dengenin sağlanması ve mil

If şere{in korunması gibi balımıeler altında siyasi ilıliraslara kur

ban gitmek üzeredir. Fransız, Alman, lspanyol emekçileri! Sesleri

mizi lıep birlikte savaşı tel'in için yükseltelim! .. Üstünlük kazan

mak amacıyla veya hanedanlar adına savaşa girmek, emekçilerin 

gözünde canice bir saçmalıktan başka bir şey değildir. Kendilerirıi 

karıdökümünden muaf tutan ve halkm başına gelen felaketlerde 

yeni spekülasyon kaynakları bulanların savaş bildirgelerini biz, 

barış, iş ve özgürliik isteyenler, protesto ederiz! .. Almanya'nın kar

deşleri! Bizim bölünmemiz despotizmin Ren 'in her iki yakasında 

da muzaffer olmasım sağlayacaktır. Bütün ülkelerin emekçileri! 

Bugün ortak çabalanımzın sonucu ne olursa olsun, biz, Enternas

yonal Emekçiler Birliği 'nin sınır tanımaz üyeleri, size ebedf bağlı

lık vaadi olarak Fransız emekçilerinin en iyi tememıileriııi ve se

lanılarını  iletiyoruz. 

*) Sözkonusu vekil Jules Favre'dir. 

9) Revcil-Charles Delecluze tarafından kurulan ve ı 868 ile ı 87 ı Ocağı 

arasında Paris'te yayımlanan sol eğilimli Cumhuriyetçi gazete. 
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Paris şubemizin bu manifestosunu, Fransa'dan benzer hi

tablar takip etti. Aralanndan buraya sadece 22 Temmuz tarih

li Marseillaise'de10 yayımlanan Neuilly Sur Seine bildirgesinin 

bir parçasını alıyoruz: 

Savaş adil midir? Hayır! Savaş millf midir? Hayır! Savaş bir luınedan 

savaşından ibaretir. Insanlık, demokrasi ve Fransa'nın gerçek çıkarla

n adına Enemasyonal'in savaşa itirazına tamamıyla katılıyonız. 

Kısa bir süre sonra tuhaf bir olayın da gösterdiği gibi bu 

itirazlar Fransız emekçilerinin gerçek duygu ve düşüncelerini 

ifade ediyordu. İlk defa Louis Bonaparte'ın başkanlığında ör

gütlenen 10 Aralık Çetese •  savaş hummasının sapıklıklarını 

sergilemek üzere "iş gömlekleri" giymiş olarak salındıklann

da, asıl Fauburg emekçileri barış için öylesine güçlü bir halk 

gösterisi düzenlediler ki Polis Komutanı Pic�tri, gerçek Paris 

halkının, bastırılmış milliyetçilik duygularıyla büyük savaş 

heyecanını yeteri kadar açığa vurduğunu bahane ederek so

kak siyasetine son vermenin ihtiyatkar bir davranış olacağını 

kabul etmek zorunda kaldı. 

Louis Bonaparte ile Prnsya arasındaki savaşın gidişatı bir 

1 O) Marseillaise -Hen ri Rochefort tarafından, Aralık 1 869 ile 9 Eylül, 1 870 

tarihleri arasında Paris'te yayımlanan sol eğllimll Cumhuriyetçi gazete. 

l l )  1 O Aralık Çetesi (adını i ,  başkanı Louis Bonaparte'ın Fransız Cumhur

başkanı seçildiği gün olan 1 O Aralık, 1 848'den almıştır.) -1 849 da kurulan 

gizli bir Bonaparte'çı örgüt. Genellikle yozlaşmış (deklase) unsurlardan, 

siyasi maceraperestlerden, ordu temsilcilerinden, vs. oluşmuştu. Örgüt, 

ı 850 Kasım'ında resmen dağıldığı halde, sa bı k üyeleri Bonaparte'çı pro

pagandalan nı sürdürdüler ve hatta 2 Aralık 1 8 5  ı hükümet darbesinde fa

al rol oynadılar. Bkz K. Marx'ın Louis Boııapcırte'm /8 Brumaire'i. 
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yana, İkinci İmparatorluğun ölüm çanlan Paris'te çalınıştı bi

le. imparatorluk, başladığı gibi, yani bir parodi olarak bite

cektir. Fakat unutmayalım ki Bonaparte'in İnıparatorluğıın 

İhyası denilen o vahşice farsını tam onsekiz yıl sürdürmesini 

sağlayan, Avrupa Hükümetleri ve hakim sınıflan olmuştur. 

Almanya'nın açısından savaş bir savunma savaşıdır. Fakat 

Almanya'yı kendini savunmaya zorlayan kim olabilir? Louis 

Bonapartc'a savaş açması için kim olanak vermiştir? Prıısya! 

Aynı Louis Bonaparte' la içerde halk muhalefetini ezmek ve 

Almanya'yı Hohenzollern hanedanına bağlamak amacıyla 

gizlice aniaşan da Bismarck'tan başkası değildir. Sadova Mu

harebesi ' 2  kazanılacağı yerde kaybedilseydi, Fransız taburları 

Prnsya'nın müttefikleri olarak Almanya'yı işgal edeceklerdi. 

Prusya, zaferi kazandıktan sonra hür Almanya'yı esir Fran

sa'ya karşı kışkırtmayı bir an bile düşündü mü? Bilakis, tam 

tersi oldu. Bir yandan eski sistemin bütün yerli güzelliklerini 

dikkatle muhafaza ederken, bir yandan da buna İkinci İmpa

ratorluğun oyunlarını, gerçek despotizmini, sahte demokrasi

ciliğini, siyasi sahtekarlıklarını ve mali dalavarelerini, tumtu

raklı konuşmalarını ve alçakça el çabukluklarını ekledi. O za

mana kadar Ren'in sadeec bir yakasında serpilen Bonapar

te'çı rejimin şimdi Ren'in öteki yakasında da bir eşi mcvcuttu. 

Bu durumdan savaştan başka ne çıkabilirdi? 

Alman işçi sınıfı bu savaşın kesin olarak savunucu niteliği-

1 2) Sadova (Bohcmya'da) muharebesi ,  Prusya'nın galip çıktığı Avustur

ya Prusya savaşının neticesini tayin etmiştir. 

1 3) I .  Napoleon'a karşı açılan 1 8  ı 3- ı S savaşı. Bu savaş, eski düzenin ih

yasını ve Almanya'nın feodal dağınıklığının devamını sağlamıştır. 
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ni kaybetmesine ve Fransa halkına karşı bir savaşa dönüşme

sine göz yumarsa, zafer veya yenilgi aynı derecede feci olacak

tır. Böyle bir durumda. Almanya'nın bağımsızlık denen sava

şından13 sonra başına gelen bütün talihsizlikler birikmiş bir 

şiddetle yeniden canlanacaktır. 

Oysa Enternasyonal'in ilkeleri, Alman işçi sınıfının safları 

arasında böylesine acıklı bir sonuçtan endişe duymalarına 

meydan vermeyecek kadar yaygın ve sağlarnca kökleşmiştir. 

Fransız emekçilerinin sesleri ta Almanya'da yankılanmıştır. 

Brunswick'te 16 Temmuz'da yapılan emekçilerin bir kitle top

lantısı, Paris bildirgesiyle tam mutabakatını açıklamış, Fran

sa'ya karşı mill! düşmanlığı nefretle reddetmiş ve kararlarını 

şu şekilde özetlemiştir: 

Bütün savaşlara, ama hepsinden çok hanedan savaşiarına düşma

n ız . . .  Ve büyük bir keder ve esefle kaçınılmaz bir şer olan bu savun

ma savaşına gimıek zorunda bırakıldık; ama aynı zamanda bütün 

Alman işçi sınıfını, barış ve savaşa karar vemıe iradesini bizzat 

lıalklara maletmekle ve halklan kendi kaderlerinin efendisi yap

makla böylesine muazzam bir toplwnsal felaketin tekrarını olanak

sız kılmaya çağınyoruz. 

Chemnitz'de 50.000 Sakson işçisini temsil eden delegelerin 

toplantısında ise oybirliğiyle şöyle bir karar alınmıştır: 

Alman Demokrasisi ve özellikle Sosyal Demokrat partiyi oluşturan 

işçiler adına, mevcut savaşın sadece bir hanedan savaşı olduğunu 

ilan ederiz . . .  Fransız emekçilerinin kardeşçe uzattıkları eli sıkmak

la mutlııyuz . . .  Enternasyonal Emekçiler Birliği'nin Bütün ülkele

rin proleterleri birleşinizi şeklindeki parolasını aklımızdan çıkar-
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mayarak bütün ülkelerin emekçilerinin dostlanmız ve bütün ülke

lerin despot/annın düşmanlannıız olduğunu hiçbir zaman unut

mayacağız. 

Entemasyonalin Berlin şubesi de Paris manifestosuna ce

vap vermiştir: 

Yüreğimiz ve bileğimizle itirazımza katılıyoruz. Bütün ülkelerin emek

çi çocuklannın birliği için çalışmamızdan ne borazan sesi, ne top kük

remesi, ne zafer, ne de yenilgi için geri döneceğimize yemin ederiz. 

Öyle olmasını dileyelim! 

Bu intihara varan düşmanlığın arka planında Rusya'nın 

karanlık şekli belinnektedir. Mevcut savaş için işaretin tam 

Moskova Hükümeti'nin stratejik demiryolu hatlannı bitirdiği 

ve askerlerini Prut yönünde yığmakta olduğu bir anda veril

miş olması meş'um bir belirtidir. Almanlar Bonaparte'ın sal

dmsına karşı bir savunma savaşına yakınlık duymakta kendi

lerini ne kadar haklı göıiirlerse görsünler, Prusya Hüküme

ti'nin Kazak yardımını istemesine veya kabul etmesine göz 

yumariarsa bütün haklılıklannı kaybedeceklerdir. Şunu hatır

Iasınlar ki, Birinci Napoleon'a karşı ilk bağımsızlık savaşın

dan sonra Almanya, nesiller boyu Çar'ın ayaklannın dibinde 

yüzükoyun yatmak zorunda kalmıştı. 

İngiliz işçi sınıfı, Fransız ve Alman emekçilerine dostluk 

elini uzatmaktadır. İngiliz işçileri, vuku bulacak olan korkunç 

savaş ne gibi bir yön alırsa alsın, bütün ülkelerin işçi sınıflan

nın ittifakının savaşı lağvedeceğine kesinlikle kanidirler. 

Fransız ve Alman Hükümetleri bir kardeş kavgasına girişir-
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ken Fransız ve Alman emekçilerinin birbirlerine barış ve iyi 

niyet mesajları göndcnnelcri, tarihte eşi görülmemiş olan bu 

büyük gerçek, daha aydınlık bir geleceğin manzarasını arzet

mektedir. Aynı zamanda iktisadi sefaleti ve siyasi çılgınlığı ile 

eski toplumun karşısında Enternasyonal kuralı Barış olan ve 

milli hükümdan her yerde bir, yani Emek olan yeni bir toplu

mun ortaya çıktığını ispat etmektedir. Bu yeni toplumun Ön

cüsü, Enternasyonal Emekçiler Birliğidir. 

Londra, 23 Temmuz, 1870 



Enternasyonal Emekçiler Birliği 

Genel Kurulunun Fransa-Pmsya 

Savaşı Üzerine İkinci Hitabı 

Enternasyonal Emekçiler Birliğinin 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Üyelerine 

23 Temmuz tarihli ilk Bildirgemizde şöyle demiştik: 

Ikinci Imparatorluğun ölüm çanlan Pariste çalmıştı bile. Impara

torluk başladıgı gibi, yani bir paradie olarak bilecektir. Fakat unut

mıyalım ki Louis Bonaparte 'ın İmparatorlu�un thyası denilen o 

valışice farsını tanı onsekiz yıl siirdürnıesini saglayan Avrupa Hü

kümetleri ile hakim sını{la11 olmuştur. 

Böylece daha savaş harekatı başlamadan bile biz, Bona

pat1c denilen o sabun köpüğünün artık tarihe kanştığını be

lirtmiştik. 

İkinci İmparatorluğun hayaliyeti hakkında yanılmamışsak 

eğer, Alman savaşının "esas olarak savunucu niteliğini kaybe

deceği ve Fransız halkına karşı bir savaşa dönüşerek yozlaşa

cağı"na ilişkin endişelerimiz de aynı şekilde doğrulanmıştır. 
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Nitekim savunma savaşı ,  Louis Bonaparte'ın teslimi, Sedan 

banşı ve Paris'te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlandı 14• Fakat 

Prusya'nın gizli askeri komitesi (camarilla)" istila kararını bu 

olaylardan çok daha önce, yani Emperyalist ordunun çok çü

rük olduğunu öğrenir öğrenmez almışlardı bile. Yalnız şimdi 

yollannda Kayzer Wilhem 'in savaş başındaki demeci gibi pis 

bir engel vardı .  Kayzer, tahtından Kuzey Alman Diyetine hita

ben nutkunda savaşı Fransız halkına karşı değil, Fransız İm

paratoruna karşı açtığını kesin olarak belirtmişti. ı ı Ağus

tos'da Fransız halkına yolladığı bir bildirgede şöyle diyordu: 

lmparator Napoleon'un eskiden beri Fransız halkıyla banş içinde 

yaşanıayı istemekte olan Alman ulusuna karadan ve denizden dü

zenlediği saldınya karşı koyma için Ab11an ordulannın kumanda

sım üzerime almış ve askeri zorunluluklar dolayısıyla Fransız sı

nınnı geçmiş bulunuyorum. 

Kayzer, savaşın savunucu niteliğini belirtmek için Alman 

ordulannın kumandanlığını "saldınya karşı koymak için" 

üzerine aldığını söylemekle yetinmiyor, Fransız sınırlannı sa

dece "askeri zorunluluklar" neticesinde geçtiğini de ekliyordu. 

Savunma savaşı elbette ki, "askeri zorunluluklar" nedeniyle 

saldın hareketlerini dışlamazdı.  

Böylece bu dindar Kayzer, Fransa'nın ve bütün dünyanın 

önünde savaşın kesinlikle savunucu nitelikte olacağına söz 

vermiş bulunuyordu. Kayzer verdiği kesin sözden nasıl dön

--.) [ Camariila İspanyaica küçük oda anlamına gelir. Burada gizli maksat 

veya entrika için birleşmiş bir parti demek oluyor]. 

1 4) 2 Eylül l 870'de Sedan'da teslim olmasının ardından 4 Eylül'de Fran

sa'da Cumhuriyet ilan edilerek "Milli Savunma Hükümeti" kuruldu. 
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düıiilebilirdi? Sahneye koyucular, onun Alman ulusunun kar

şı durolmaz iradesine istemeden boyun eğmekte olduğunu 

göstermek zorundaydılar. Profesörleri, kapitalistleri, belediye 

meclisi üyeleri ve yazarlan ile birlikte Alman liberal orta sını

fına derhal talimat verdiler. Medeni haklar için 1 846'dan 

1 870' e kadar olan mücadelesinde eşi göıillmemiş bir kararsız

lık, acizlik ve korkaklık örneği vermiş olan bu orta sınıf, Avru-

. pa sahnesine Alman yurtseverliğinin kükreyen asianı olarak 

çıkma fırsatını elde ettiğine tabii ki son derece memnun oldu. 

Prnsya Hükümetinin entrikalannı yine aynı hükümete zorlar 

gibi göıilnerek medeni bağımsızlığını yeniden ispatlamış olu

yordu. Sesini Fransız Cumhuriyetinin parçalanması adına 

yükselterek, öteden beri Louis Bonaparte'ın yanılmazlığına 

olan dini inancı için kefaret ödüyordu. Bir an için şu gözüpek 

yurtseverlerin kişisel taleplerini gözden geçirelim! 

Bunlar, Alsas ve Loren halkının Alman himayesini istedik

lerini iddia edecek kadar cesaret sahibi değiller. Tam tersine, 

bağımsız bir kale tarafından korunan milliyetçi Strasburg al

tı gün süreyle "Alman" patlayıcı gülleleri tarafından kaygısız

ca ve zebanice bombardıman edilmiş, ateşe verilmiş ve savun

masız sakinlerin çoğu katledilmiştir! Yine de bu eyaletlerin 

bir zamanlar eski Alman imparatorluğuna bağlı olduğunu 

unutmamak gerekir. Öyle ki eyalet topraklan ve bu toprakla

nn üzerinde yaşayan insanlar Almanya'ya ait devrolunmaz 

mal olarak müsadere edilmelidir. Şayet Avrupa haritası eski 

şekline göre yeniden çizilecekse, Brandenburg Elektöıilnün 

Prnsyadaki dominyonlannı muhafaza etmek için Polonya 

Cumhuriyetine vasallık etmek zorunda kaldığını hatırlatınz13• 
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Oysa daha bilgiç olan yurtseverler, Fransız salcimsına karşı 

"maddi bir teminat" olarak Alsas'ı ve Loren'in Almanca konuşu

lan kısmını talep ediyorlar. Bu iğrenç fikir birçok hafızası kıtın 

zihnini çeldiğinden, üzerinde daha fazla durmak zorundayız. 

Ren'in diğer yakasına nazaran Alsas'ın genel konumu ve 

Basle ile Germersheim arasında hemen hemen yan yolda bu

lunan Strasburg gibi muhkem ve büyük bir şehir şüphesiz 

Güney Almanya'nın Fransızlar tarafından istilasını kolaylaştı

racak, buna karşılık Fransa'nın Güney Almanya'dan istilasını 

güçleştirecektir. Alsas ve Almanca konuşan Loren'in ilhakıyla 

Güney Almanya sınınnın kuwetleneceği açıktır. Zira bu su

retle Vosges dağlannın uzantısınca bütün tepeler ve kuzey ge

çitlerindeki istihkamlar Almanya'nın eline geçecektir. Eğer 

Metz de ilhak edilseydi, Fransa bir an için Almanya'ya karşı 

başlıca iki harekat üssünü kaybetmiş olacaktı, fakat tabii bu, 

Nancy veya Verdun'de yeni üsler kurmasına engel değildi. Al

manya, savaşta bol bol yaran dokunan Coblentz, Mainz, Ger

mersheim, Rastadt gibi Fransa'ya karşı harekat üslerine sa

hipken, öteki yakadaki iki önemli kalcyi, yani Strasburg ve 

Metz'i Fransa'ya çok göremezdi. Üstelik, Strasburg'un Güney 

Almanya için teşkil ettiği tehlike ancak Güney ve Kuzey ara

sında aynlık olduğu sürece geçerliydi. Prnsya'nın Fransız 

Devrimine karşı savaşa katılması sayesinde Güney Almanya 

1 792'den 1 795'e kadar güneyden istilaya uğramamıştı. Fakat 

Prnsya 1 795'de kendi banşını imzalayıp· da güneyi başıboş bı-

I S) 1 6 1 8'de Brandenburg Elektörlüğü Prusya Dükalığını (Doğu Prusya) 

kazandığında, düklük, Polonya-Litvanya "krallık cumhuriyetinin feodal 

bir vasalıydı ve 1 657'ye dek öyle kaldı. 
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rakınca, Strasburg üssünden Güney Almanya üzerine istilalar 
başladı ve 1 809'a kadar bunlann ardı kesilmedi. Birleşmiş bir 
Almanya'nın, Strasburg'u ve Alsas'daki herhangi bir Fransız 
ordusunu zararsız kılması işten bile değildir. Yeter ki askerle
rini, mevcut savaşta olduğu gibi Saarlouis ve Landau arasın
da toplayarak, Mainz ile Metz arasındaki yol boyunca ilerie
sin ya da muharebeyi kabul etsin. Alman askerlerinin büyük 
bir kısmı orada mevzilendiği sürece Strasburg'dan ilerleyen 
herhangi bir Fransız ordusunun kanad dışı kalacağı ve hatta 
bağlantısının tehlikeye gireceği açıktır. Şimdiki harekatın is
pat ettiği bir şey varsa, o da Fransa'nın Almanya'dan istilası
nın hiç de zor olmadığıdır. 

Eğer doğruyu söylemek gerekirse, uluslann sınırlannı as
keri hesaplara dayanarak çizmek saçma olduğu kadar, hatalı 
da değil midir? Bu kurala uyulacak olsaydı, Avusturya Vene
dik ve Mincio hattı üzerinde, Fransa ise Paris'i savunma ba
hanesiyle Ren boyunda hak iddia edebilirlerdi. Hatta Paris'in 
Kuzey Doğudan gelecek bir saldırıya, Berlin'in güneybatıya 
olan açıklığından daha açık olması yeterli neden sayılabilirdi. 
Sınırlar askeri çıkariara göre tayin edilseydi , bu gibi iddiala
nu ardı arkası kesilmezdi; çünkü her askeri sınır kusurludur 
ve dışarda kalan arazinin bir kısmının ilhakıyla düzeltilebilir. 
Aynca sınırlar fatih taralindan fethedilen tarafa zorla kabul 
ettirildikleri nden, hiç bir zaman nihai ve adil olamazlar. Bun
dan ötürü daima yeni savaşiann tohumunu taşırlar. 

Bütün tarihin verdiği ders şudur: Bireyler için geçerli olan 

*) 1 795 Nisanında Rusya ile Fransa arasında imzalanan anlaşma Napol

yon Fransasına kar�ı Birinci Avrupa Koalisyonu'nun dağılmasına yol açtı. 
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uluslar için de geçerlidir. Onlan taarruz gücünden yoksun bı

rakmak için savunma imkanlarından yoksun bırakmak gere

kir. Hatta sıkboğaz etmekle kalmayıp yok etmek lazımdır. Ta

rihte bir ulusun gücünü kırması için kendisine "maddi temi

natlar" verilen bir İmparator varsa, o da Tilsit antlaşması16 ve 

bu antlaşmayı Prnsya ve Almanya'nın geri kalan kısmına uygu

lama tarzıyla I. Napoleon'dur. Bununla beraber dev kudreti 

birkaç sene sonra Alman halkının önünde çürük bir kamış gi

bi ikiye aynldı. Bakalım çılgınca hülyalanyla Prusya, Na

poleon'un kendisinden koparttıklarına karşılık Fransa'dan ne 

gibi "maddi teminatlar" istemeye cesaret edecek. Sonuç en az 

ilk seferki kadar felaketli olacaktır. Tarih, intikamını Fran

sa'dan alınan kilometre karelerle değil, 1 9 .  yüzyılın ikinci yarı

sında fetih siyasetini hortlatma suçunun ağırlığı ile ölçecektir. 

Buna cevaben Töton yurtseverliğinin sözcüleri Almanları 

Fransızlada kanştırmamamız gerektiğini söylüyorlar. Bizim 

istediğimiz şan şeref değil, güvenliktir, diyorlar. Almanlar esa

sında barışsever bir ulustur. Onlann ölçülü ve ciddi muhafız

lığı altında fetih, gelecek savaşlara temel değil ebedi barışın 

teminatı olacaktır. Elbette ki Fransa'yı 1 792'de 1 8 . yüzyıl dev

rimini süngülemek gibi yüce bir amaçla istila edenler Alman

lar değildi. İtalya'yı zaptederek, Macaristan' ı baskı altına alan

lar, Polanya'yı parçalayarak ellerini kirletenler Almanlar de

ğildi. Almanya'nın şimdiki askerlik sistemi bütün yetişkin er

kek nüfusu ikiye bölmektedir: Biri hizmette, diğeri izinde ol

mak üzere kutsallğın temsilcisi hükümdara itaatla bağlı iki 

1 6) Tilsit Antlaşması, 1 807'de, Prnsya'nın I. Napoleon'a yenilmesi üzeri

ne Fransa ile Prusya arasında imzalanmıştır. 
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daimi ordu. Böyle bir askerlik sisteminin dünya banşı ile ni
hai amacımız olan medeniyet için bir "maddi teminat" oluş
turduğu besbellidir. Her yerde olduğu gibi iktidarın Alman
ya'daki dalkavuklan da, övünme yoluyla kamu oyunu tütsüle
mektc ve zehirlenıektedirler. 

Fransızların Metz ve Strasburg'daki kalelerine öfkelenmiş 
görünen bu Alman yurtseverleri, Moskova'nın Varşova, Mod
lin ve İvangorod'daki muazzam istihkamlanna ses çıkartma
maktadırlar. Bir yandan emperyal [Bonaparte'çı] istiladan öd
leri patlarken, öte yandan otokrat [Çarlık] himayesinin alçak
lıklarına göz yummaktadırlar. 

1 870'de Gorçakov ve Bismarck arasında, 1 865' de Louis 
Bonaparte ile Bismarck'ın arasında olduğu gibi,· bir vaad te
atisi yapıldı. Louis Bonaparte, 1 866 Savaşının Prnsya ile 
Avusturya'yı tüketip, kendisini Almanya'nın mutlak hakimi 
kılacağını söylüyerek böbürlenirdi. Aynı şekilde Alexandre ·· 
da 1 870 Savaşının Almanya ile Fransa'yı tüketip, kendisini 
Batı Avrupa'nın mutlak hakimi kılacağını söyleyerek böbürle
niyordu. İkinci imparatorluk nasıl Kuzey Alman Federasyo
nunun varlığının kendi varlığıyla bağdaşamıyacağını görüyor
sa, Otokrat Prnsya l iderliğindeki bir Alman imparatorluğunu 
kendisi için tehlikeli görüyordu.  Eski siyasi sistemin kanunu 
budur. Sistemin sınırlan dahilinde bir devletin kazancı, diğer 

*) Rus Dışişleri Bakanı Gorçakov, 24 Haziran ı 870'de Bad Em s' de Bis

marck'la göıiişmüş ve Fransa-Prusya savaşı hususunda Rusya'nın taraf

sız kalacağı na dair söz vermişti. 1 865'te de Bonaparte Bismarck'a Prus

ya-Avusturya savaşında böyle bir söz vermişti. 

**) Rus Çan Il. Alexandre ( 1 855-8 ı )  
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bir devletin kaybıdır. Çann Avrupa üzerindeki büyük etkisi, 
Almanya üzerindeki geleneksel hakimiyetinden ileri gelir. 
Rusya'nın otokratik düzeninin temelleri volkanik sosyal güç
ler tarafından tehdit edilirken, Çar dış prestijini kaybetmeyi 
göze alabilir mi? Hatta Rus gazeteleri, Bonaparte'çı gazetele
rin 1 866 Savaşından sonra takındıklan tavn taklide başladılar 
bile'. Töton yurtseverleri gerçekten Fransayı Rusya'nın kolla
nna itmekle özgürlüğün ve banşın teminat altına alınabilece
ğine inanıyorlar mı? Eğer Almanya'yı, Fransa'yı parçalamağa 
iten silah üstünliiğü, zafer kibiri ve haneden entrikalan ise Al
manya için açık iki yol kalmaktadır. Ya, bütün riskleri göze 
alarak, açıkça Rusya'nın genişleme politikasının aracı olacak, 
ya da kısa bir aradan sonra tekrar başka bir "savunma" sava
şına, hem de o yeni türeyen "mahallileşmiş" savaşlardan de
ğil, bir ırk savaşına -birleşmiş Slav ve Latin ırkianna karşı bir 
savaşa- hazırlanması gerekecektir. 

Alman işçi sınıfı, engelleyemeyeceği bu savaşı ,  Alman
ya'nın bağımsızlığı ve Fransa ile Avrupa'nın İkinci imparator
luk denilen o geçici kabustan kurtuluşu adına azimle destek
ledi. Alman emekçileri kır kesimi işçileriyle birlikte yan aç ai
lelerini geride bırakarak o kahraman ordulann kası ve siniri 
oldular. Dış savaşlarda onda birini kaybeden bu sınıf, diğer bir 
onda birini de iç sefalette kaybedecektir. Şimdi ise muazzam 
fedakarlıklannın boşa gitmediğine, bağımsızlıklarını kazan-

*) Marks'ın Engels'e 8 Ağustos ı 870 tarihli mektubu: "Moskova basını . . .  

Prusya'ya karşı dostça tavnndan ötüıii Rus hükümetine, tıpkı Thiers 

eğilimli gazetelerin ı 886'da Bonaparte'a Prusya ile cilveleşmesl üzerine 

saldırması kadar şiddetle saldırmıştır." 
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dıklanna ve Emperyalist ordular üzerindeki zaferlerinin 
1 8 1 5'de olduğu gibi Alman halkının yenilgisine dönüştürül
meyeceğine" dair "teminatlar" talep etmektedirler. Ve bu temi
natlardan ilki olarak da Fransa için şerefli bir banşla Fransız 

Cumhuriyetinin tanınmasını istemektedirler. Alman Sosyal 
Demokrat Emekçiler Partisinin Merkez Komitesi 5 Eylülde bu 
teminatlar üzerinde ısrar eden bir bildirge yayımladı. 

Biz, deniyordu, Alsas ve Loren'in ilhakını  protesto ediyoruz. Bunu 

söylerken Alman işçi sınıfının adına konuştuğumuzun bilincinde

yiz. Fransa ve Alnıanya 'nın ortak çıkarlan adına, banş ve bağımsız

lık uğruna ve Doğu barbarlığına karşı Batı uygarlığı adına hareket 

eden Alman emekçileri, Alsas ve Loren'in ilhakına boyun eğmeye

ceklerdir . . .  Proletarya 'nın uluslararası ortak davası uğruna bütün 

ülkelerdeki kardeş emekçilerimizi sadakaıla destekleyeceğiz! 

Maalesef onlann hemen başanlı olacağından umutlu deği
liz. Fransız emekçileri banş zamanında saldırganı durdura
mazken, Alman emekçilerinin silah şakırtısı arasında galibi 
durdurması mümkün müdür? Alman emekçileri bildirgelerin
de Louis Bonaparte'ın adi bir suçlu olarak Fransız Cumhuriye
tine iadesini talep etmektedirler. İdarecileri ise, aksine, Louis 
Bonaparte'ı Fransa'yı mahvetmeye en yatkın adam olarak Tu
ileries'e·· iade etmeye çabalıyorlar. Tarih bütün bunlara rağ
men, Alman işçi sınıfının, Alman orta sınıfı kadar uysal olma
dığını gösterecektir, işçiler görevlerini yerine getireceklerdir. 

*) ! S I S'den sonra Alman halkının yenilgisinden kasıt, Alman hüküm

darlarının Napolyon'a karşı kazanılan zaferden yararlanarak 

Almanya'da feodal gericiliği yeniden hakim kılmalandır. 

**) Bonaparte'ın Paris'teki saray-evi. 
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Onlar gibi biz de Fransa Cumhuriyetinin ilanını selamlıyo
ruz. Ama bunun yanısıra temelsiz olduğunu umduğumuz ba
zı endişelerden de kurtulamıyoruz. Fransa Cumhuriyeti, tah
tı devirmemiş, sadece bos kalan bir yeri almıştır. Cumhuriye
tin ilanı, toplumsal bir zafer değil, bir milli savunma tedbiri
dir. Cumhuriyet, kısmen kötü şöhretli Orleanscılardan, kıs
men de bazılan hala 1 848 Haziran ayaklanması tarafından 
dağlanmış olan orta sınıf Cumhuriyetçilerinden oluşan bir 
Geçici Hükümetin elindedir. Hükümet üyeleri arasındaki iş
bölümü bir gelecek vaadetmemektedir. Orleanscılar, ordu ve 
polis gibi kuvvet noktalarını ele geçirmiş adı geçen Cumhuri
yetçilere de işin gevezelik kısmı kalmıştır. İlk eylemlerinden 
bazıları, imparatorluğun onlara harabe bırakınakla kalmayıp, 
işçi sınıfına karşı ürkekliği de aşıladığını göstermektedir. 

Eğer Cumhuriyetten büyük ve şiddetli sözlerle istenenler, 
sonuçta olanaksızsa, bu tür taleplerin amacı, "olanaklı" bir 
hükümet ilanı değil midir? Görev alan bazı burjuvaların 
gözünde cumhuriyet, acaba Orleancı restarasyana geçişe 
hizmet etmekten ibaret değil mi? 

İşte Fransız işçi sınıfı bu yüzden son derece zor şartlar al
tında hareket etmektedir. Şu bunalım sırasında, düşmanın 
neredeyse Paris'in kapılarına dayanmış olduğu bir zamanda 
yeni hükümeti devirmeye yönelen bir girişim umutsuzca bir 
delilikten başka bir şey değildir. Fransız emekçileri vatandaş
lık görevlerini yerine getirmek zorundadırlar. Ancak Fransız 
köylülerinin kendilerini Birinci İmparatorluğun milli hatırala

nyla aldattıkları gibi kendilerini 1 792'nin milli hatıralanyla da 
aldatmamalıdırlar. Onlardan beklenen geçmişi taklid etmele-
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ri değil, geleceği kurmalarıdır. Kendi sınıflarını örgütlernek 
için cumhuriyetin tanıdığı hak ve özgürlükleri sükunet ve 
azimle geliştirmeleri gerekmektedir. Bu, onlara Fransa'nın ıs
lahı ve hepimizin ortak görevi olan emeğin kurtuluşunun ger
çekleştirilmesinde taze bir güç sağlayacaktır. Cumhuriyetin 
kaderi onların enerjisine ve zekalarına bağlıdır. 

İngiliz emekçileri Fransız Cumhuriyetinin tanınmasına 
karşı olan Hükümetlerini dışardan güçlü bir baskı altına al
mış bulunuyorlar17• Britanya Hükümetinin şimdiki tereddüt 
politikasının amacı muhtemelen Jakobenlere karşı girdiği sa
vaşın hatırasını unutturmak ve daha ewelce de hükümet dar
besini (coup d'etat) tasvipte gösterdiği aceleciliği örtmektir'. 
İngiliz emekçileri ayrıca Hükümetlerini, bütün gücüyle Fran
sa'nın parçalanmasına karşı çıkmaya davet ediyorlar. Buna 
karşılık İngiliz basınının bir kısmı Fransa'nın parçalanmasını 
destekleyecek kadar utançtan yoksundur. Aynı basın Na
poleon Bonaparte'ı tam yirmi yıl süreyle Avrupa'nın ilahi tak
diri olarak tanrılaştırmış, Amerikalı esir tacirlerinin isyanını 

ı 7) İngiliz işçileri, Marx lle Birinci Enteı:nasyonal Genel Kurulu'nun te

şebbüsü üzerine, hükümetlerinin Fransa'yı tanıması için toplantılar dü

zenlemeye başlamışlardı 

*) Jakobenlere karşı savaş, Fransız Devrimine karşı ı 972'de Birinci Koa

l isyonca başlatılmış ve başı Prusya ile Avusturya çekmiştir. Britanya sa

vaşı ı 793'te girmiştir. 

Sözkonusu hükümet darbesi ise ı 8S ı 'de Bonaparte'ın coup d'etat'sıdır. 

İngiltere bu rejimi i lk tanıyan ülke olmuştur. 

ı 8) Amerika Birleşik Devletleri�de, sanayici Kuzey ile hala esir çalışıırma 

usulünün hakim olduğu Güney arasında patlak veren İç Savaş'ta ( ı  86 ı -
65) İngiltere'nin burjuva basını, Güney'i, yani esareti desteklemişti. 



78 Ikinci Hitap 

çılgınca alkışlamıştır18• Nitekim şimdi de, esir tacirleri çıkan
na çalışmaya devam etmektedir. 

Enternasyonal Emekçiler Birliği'nin her ülkedeki şubesinin 
görevi, emekçi sınıflan harekete sevketmektir. Eğer görevleri
ni yüzüstü bırakır, pasif kalırlarsa, şimdiki korkunç savaş, da
ha da korkunç uluslararası savaşlann habercisi olacak ve her 
ülkede kılıcın, toprağın ve sermayenin efendilerinin, emekçi
ye karşı yeni bir zafer kazanmalannı sağlayacaktır. 

Vive la Republique! [Yaşasın Cumhuriyet] 



Entemasyonal Emekçiler Birliği 

Genel Kurulunun 

1871 Fransız İç Savaşı Üzerine Hitabı 

Birligin Avrupa ve Amerika 

Birleşik Devletlerindeki Bütün Üyelerine 

I 

Paris Emekçilerinin 4 Eylül 1 870'de ilan ettikleri Cumhuriyet 
hemen hemen bir anda bütün Fransa'da hiç bir muhalefet ol
maksızın kabul edilmiş ve alkışlanmıştı. Bu sırada birkaç 
mevki avcısı avukat, Thiers'i devlet adamı, Trochu'yu da ko
mutan alarak, Hôtel de Ville'i ellerine geçirdiler. O zaman Pa
ris'in, tarihin her bunalım döneminde bütün Fransa'yı temsil 
edebilcceğine öyle fanatikçe bir inanç besliyorlardı ki, gasbet
tikleri "Fransa' nın idarccileri" sıfatını meşrulaştırmak için Pa
risi temsil ettiklerine dair gecikmiş vekaletnamelerini hazırla
mayı yeterli buldular. Bu adarolann ortaya çıkışından beş gün 
sonra, savaş üzerine ikinci hitabımızda, onlann kim oldukla
nnı size söylemiştik. Buna rağmen bir baskın kargaşalığı için-
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de, işçi sınıfının gerçek önderlerinin hala Bonaparte'ın hapis
hanelerinde bulundukları ve Prusyalı'ların da Paris'e doğru 
yürümekte olduklan bir sırada Paris, bu adamların iktidara 
geçmelerine izin vermek zorunda kaldı. Ama bir şartla: bu 
güç yalnız milll savunma amacı için kullanılacaktı. Fakat Pa
ris'in savunulması için işçi sınıfının silahlandırılması, etkili 
bir güç halinde örgütlenmesi ve safların savaşın içinde talim 
görmesi gerekiyordu. Halbuki Paris'in silahlanması Devrimin 
silahlanması demekti. Paris'in saldırgan Prusya'ya karşı zafe
ri, Fransız emekçisinin Fransız kapitalisti ile Devletin asalak
lanna karşı zaferi olacaktı. Milli görevlerle sınıf çıkarları ara
sındaki bu çatışmada, Milli Savunma H ükümeti bir Milli iha
net Hükümetine dönüşmekte bir an bile tereddüt etmedi. 

İlk işleri Cumhuriyetin bir kralla trampa edilmesi için Thi
ers'i bütün Avrupa sarayiarına aracı aramaya göndermek oldu. 
Kuşatmanın başlangıcından dört ay sonra, teslim şartlarının il
kini bozmak için uygun zamanın geldiğine inanan Trochu, Ju
les Favre ve diğer meslekdaşlarının huzurunda, toplantı halin
de bulunan Paris Belediye başkanlarına şu şekilde hitab etti: 

4 Eylül akşamında meslekdaşlanmın bana ilk sorıtlan şu oldu: Pa

ris'in Prusya kuşatmasından kurtulması için herhangi bir umut 

var mı? Olumsuz cevap vermekte tereddüt etmedim. Burada hazır 

bulunan bazı meslekdaşlanm sözlerimin doğruluğunu ve fikrimin 

değişmezliğini tasdik edeceklerdir. Onlara aynen şu sözlerle, Pa

ris'in mevcut durumda Prusya kuşatmasına dayanmaya teşebbüs 

etmesinin delilik olacağını söyledim. Şüphesiz kalıramanca bir de

/ilik olurdu, diye ekledi m. Ama o kadarla kalırdı . . .  Olaylar [kendi 

tertipledikleri (K.M.)] tahminlerimi doğrulamıştır. 
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Trochu'nun bu zarif ve kısa konuşması orada bulunan be
lediye başkanlanndan M. Corbon tarafından sonradan ya
yımlanmıştır. 

Böylece daha Cumhuriyetin ilan edildiği günün akşamı 
meslekdaşlan Trochu'nun "planı"nın Paris'in tesliminden iba
ret olduğunu öğrendiler. Eğer Mi1ll Savunma, Thiers, Favre ve 
şürekasının şahsi hükümetleri için bir bahaneden fazla birşey 
ifade etseydi, bu 4 Eylül türedilerinin S Eylül'de yerlerinden 
çekilmeleri, Paris halkına Trochu'nun "planını" açıklamaları 
ve onlara derhal teslim olmaları ya da kendi kaderlerini ken
di ellerine almaları için ikazcia bulunmaları gerekirdi. Bunun 
yerine, bu soysuz sahtekarlar Paris'in kahramanca deliliğini 
açlık perhizi ve kafa yarma usulüyle tedavi etmeye kalktılar. O 
arada bildirgeler paralayarak, "Paris valisinin" yani Trochu' 
nun "asla teslim olmayacağını", Dışişleri Bakanı Jules Fav
re'ın "topraklarımızdan bir santim, kalelerimizden bir tek taş 
bile vermiyeceğini" söyleyerek halkı aldatmayı da ihmal etme
diler. Aynı Jules Favre, Gambetta'ya bir mektubunda "savun
ma"nın Prusyalı askerlere karşı değil, Parisli emekçifere karşı 
olduğunu itiraf etmektedir. Trochu'nun Paris ordusunun ko
mutasını teslim ettiği Bonaparte'çı caniler, bütün kuşatma 
boyunca birbirlerine yazdıklan samimi mektuplarda bu bey
lik savunma numarası üzerine açık saçık şakalar yapma�tan 
çekinmiyorlardı. (Örneğin, Paris Savunma Ordusunun topçu 
baş komutanı Legion d'Honneur'ün Grand Croix'sı Alphonse 
Simon Guiod'un topçu tümen generali Susanne'a yazdığı 
mektuplara bakınız. Bu mektuplar Komün'ün Joumal Offki

e/19 adlı organında yayımlanmıştır.) 
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Sahtekarlann maskesi nihayet 28 Ocak 1 8 7 I 'de düştü. Ken
dini aldatmanın son kertesinde gerçek bir kahramanlıkla tes
lim olan Milli Savunma Hükümeti, Bismarck'ın izniyle oluşan 

bir Fransız Hükümeti olarak, Louis Bonaparte'ın bile Sedan'da 
kabule yanaşmadığı bir alçaklığı işliyordu·. 1 8  Mart olaylann
dan sonra çılgınlar gibi Versay'a kaçan teslimiyetçiler ihanet
lerinin yazılı delilini Paris'in eline bırakmışlardı. Komün'ün 
taşraya yolladığı bir bildirgede açıklandığına göre bu öyle bir 
deliidi ki yok edilmesi pahasına "bu adamlar, Paris'i kanlı bir 
harabe yığını haline getirmekten çekinmezlerdi." 

Savunma Hükümetinin bazı ileri gelen üyelerinin sabırsız
lıkla böyle bir çözüme varmaları için son derece kişisel neden
ler de vardı. 

Silah bırakışmasından kısa bir zaman sonra, şimdi Jules 
Favre'ın acele bir emriyle vurulmuş olan Paris'in Milli Meclis
teki temsilcilerinden M.Milliere, Jules Favre hakkında bir di
zi otantik yasal belge yayınladı. Bunlara göre, Jules Favre ay
yaş bir Cezayirli'nin karısıyla metres hayatı yaşarken, seneler
ce süren cüretkarane kalpazanlık tertipleri sayesinde evlilik 
dışı çocuklannın adına büyük bir miras hakkı sağlamayı ba
şarmıştı. Bu şekilde zengin olan Favre, yasal varisierin açtığı 
bir davada Bonaparte'çı malıkernelerin müsamahası sayesin
de teşhir edilmekten kurtulmuştur. Bu çok katı yasal belgeler-

1 9) Joımıal Officiel de la Rtpublique Fraııçalse -Paıis Komün'ü Hükümeti

nin organı; 19 Mart-24 Mayıs, 1 87 1  arasında Paıis'te yayımlanmıştır. 

*) 28 Ocak 1 87 t 'de Favı-e, Milli Savunma Hükümeti adına Bismarck ile 

teslim anlaşmasını imzaladı. Anlaşmada 200 milyon frank tazmlnatı da 

Içeren biı"çok aşağılayıcı ödünler bulunuyordu. 
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den hitabet gücü ile kurtulamayacağını bilen Jules Favre, ha
yatında ilk defa dilini tutup sessizce iç savaşın patlamasını 
bekledi .  O zaman Paris halkını aileye, dine, düzene ve mülki
yete karşı resmen başkaldıran bir kaçak mahkumlar çetesi ol
makla çılgınca itharn edebilecekti. Yine bu kalpazan, 4 Ey
lül'de başa geçtikten hemen sonra Etendard20 skandalından 
dolayı imparatorluk döneminde bile kalpazanlıktan hüküm 
giymiş olan Pic ve Taillefer'i sempatiyle serbest bırakmıştır. 
Bu adamlardan Taillefer, Komün Paris'ine dönmeye cüret 
eder etmez hapishaneye iade edildi. Jules Favre bu olay üze
rine Milli Meclis kürsüsünde Paris'in kendi mahpuslannı ser
best bıraktığını ileri sürdü! 

Milli Savunma Hükümetinin Joe Miller'i21 Emest Picard, 
imparatorluğun İçişleri Bakanı olmak için boş yere epeyce ça
ba harcadıktan sonra kendini Cumhuriyetin Maliye Bakanı 
atamıştı. Emest Picard, dolandıncılıktan dolayı Paris Borsa
sından kovulan (3 1 Temmuz 1 867 tarihli Polis Komutanlığı 
raporuna bakınız) Arthur Picard'ın kardeşidir. Soch�te Gene
rale'in Rue Palestro No.S deki bir şubesinde idareciliği sıra
sında Arthur Picard, 300.000 franklık bir hırsızlıktan kendi 

20) L'Etendard (Sancak) -Bonaparte'çı e�ilimli Fransız gazetesi ;  1 866 ile 

1 868 arasında Paris'te yayınlanmıştır. Bir grup dalandıncı tarafından fi

nanse edildi�! anlaşılınca, yayını durdurulmuştur. 

2 1 )  Bu Ismin yerine Almanca baskısında Karl Vogt, Fransızca baskısın

da Falstaff kullanılmıştır. Joe Miller -onsekizinci yüzyılda yaşamış ünlü 

bir İngiliz aktörü. 

Karl Vogt -demokrat Alman burjuvası, III. Napoleon'un ajanı. 

Falstaff -Shakespeare'in komedilerinin bir karakteri; geleneksel dolan

dıncı ile palavracıyı temsil eder. 
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itirafı üzerine hüküm giymiştir. ( l l Aralık 1 868 tarihli Polis 
Komutanlığı raporuna bakınız). Ernest Picard, Arthur Pi
card'ı kendi gazetesi l'Elekteur Libre'in editörü yapmıştı. Bor
sacılann günlük işleri bu Maliye Bakanlığı gazetesinin resmi 
yalanları yüzünden aksarken, Arthur, Maliye Bakanlığı ile 
Borsa arasında gelip giderek Fransız ordusunun kayıplarını 
azaltmaya çalışıyordu. Bu iki dürüst kardeşin bütün mali ya
zışmaları Komün'ün eline geçmiştir. 

4 Eylül'den önce meteliksiz bir avukat olan Jules Ferry ku
şatma sırasında Paris Belediye Başkanı iken kıtlıktan bir ser
vet yaratmayı başarmıştı. Onun da idaresindeki yolsuzluklar
dan dolayı hesap verip hüküm giyeceği bir gün gelecekti. 

O halde bu adamlar çıkış izinlerini yalnız Paris'in harabe
lerinde bulabiliyorlardı. Bunlar tam Bismarck'ın istediği cins
ten adamlardı. Şimdiye dek hükümetin suflörü olan Thiers, 
elçabuklu�u ile çıkış izinli' adamlarını Bakan yaparak hükü
metin başına geçmişti. 

O hilkat garibesi cüce Thiers, Fransız burjuvazisini nere
deyse yarım yüzyıl cezbetmiştir. Zira O, burjuvazinin sınıf ko
kuşmuşluğunun en mükemmel akli ifadesi idi. Devlet adamı 
olmadan önce bir tarihçi olarak da yalan düzme yeteneğini is
patlamıştı. Sosyal hayatının tarihçesi, Fransa'nın bahtsızlıkla
rının tarihçesi dir. 1 830' dan önce Cumhuriyetçilerle birleşip, 
koruyucusu Laffitte'i ele vererek Louis Philippe hükümetinde 

*) İngilzce metinde ticket of leave: İngiltere'de cezasının büyük bir kıs

mını dolduran adi suçlular, namus sözü üzerine, serbest bırakılır ve po

lis nezareti altına ahnırlardı. Tahliye edilirken verilen vesikaya çıkış-iz

ni, izin alanlara da çıkış izni adamlan (tickets of leave men) denirdl. 
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görev almıştı. Rahip sınıfına karşı ayaktakımı ayaklanmalan
nı kışkırtarak kralın gözüne girmeyi başardı. Bu ayaklanmalar 
sırasında Saint Germain Auxerrois kilisesi ile Başpiskopos'un 
sarayı yağma edilmişti. Yine kralın gözüne girmek amacıyla 
casus olarak Duchesse de Berry' nin yanına girmiş, doğum he
kimliğini yapmıştır. Transnonain sokağında Cumhuriyetçiie
rin katliamı'' ve ardı sıra basma ve demek kurma hakkına kar
şı çıkartılan aşağılık Eylül yasalan,"' hep Thiers'in marifctle
riydi. 1 840 Mart'ında Başbakan olarak ortaya çıktı, Paris'i tah
kim planıyla Fransa'yı hayrete düşürdü. Bu planı Paris'in ba
ğımsızlığını suikast olarak suçlayan Cumhuriyetçilere Millet 
Meclisindeki kürsüden şöyle cevap veriyordu: 

Ne! Bir istilıktmıırı bağımsızlığını tehlikeye atacağını mı düşünü

yorsunuz? Şunu söylemek zorundayını ki hükümetlerin kendi baş

lannı kurtamzak balıasma başkentlerini bombalanıaya dahi girişe

bileceği ni Vaı·saymakla lıer Hükümete iftira etmiş oluyorsunuz .. .  

fakat böyle bir Hiikiimet, zaferden sonra varlığını siirdiinneniıı da

ha da imkansız olduğunu görecektir. 

Gerçekten, hiç bir Hükümet Paris'i, Prusyalılara teslim et
miş olduğu kalelerden bombardıman etmeyi göze alamazdı. 

*) Duchesse de Berry: X. Karl'ın kansı, ve V. Heinıich von Chambord'un 

annesi. Blaye'de siyasi suçlu olarak hapis bulunduğu sırada İtalyan Dü

kü Luchesi Palli'den bir çocuğu olmuştu. Bu hadise Meşruiyetçilelin (le

gitimiste) itibannı oldukça sarsmıştı. 

**) Dyon'lu Fabrika işçileri özgür siyasi dernek kurma hakkının alınma

sı üzerine ı O .IV. ı 834 te ayaklandılar. Ayaklanma ı 3.1V. tarihinde Paris' e 

sıçradı ve kanlı bir şekilde bastınldı. 

***) Eylül yasalannı Fraıısa'da Sını( Mücadeleleri ile karşılaştınnız. 
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Kral Bomba'nın 1 848 Ocağında Palermo'da yaptığı kuvvet 
gösterisi üzerine uzun zamandır iktidardan uzak bulunan 
Thiers, Millet Meclisinde tekrar ayağa kalkarak şöyle demişti: 

Bay/ar, Palemıo'da ne olup bittiğini biliyorsımul'. Siz, hepiniz, bii

yük bir şelııin kırk sekiz saat süreyle bombardıman edildiğini du

yunca dehşet le irkiliyorswıuz (parlamenter anlamda irkilme). Kim 

mi bombardıman ettiriyor? Savaşın verdiği haklan kullanan bir 

düşman mı? Hayır, beyler, kendi hükümetleri. Neden? Çünkü bu 

talihsiz şehir, haklarını istemek cesaretinde bulımmuştur. Işte hak 

talebine karşılık kırk sekiz saatlik bir bombardıman ... Avrupa 'nın 

oyuna başvurmanın izin verin. Karşı çıkmak ve belki de Avrupa'nı n  

e n  biiyük kürsüsünden böyle hareketlere yöneltileı1 kızgınlık ifadesi 

birkaç söz.ü (evet, yalmz birkaç sözü) yankılamak, iı1sanlığa hizmet 

etmektir . . .  ülkesine hizmetlerde bulunmuş olan Naip Espartero (ki 

M. Thiers, bu kadarını bile yapmamıştır) ayaklanmayı bastınnak 

için Barselonayı bombalamaya kalktığı z.aman dünyanın her ya

nından genel bir öfke nidası yükselmişti. 

Bundan onsekiz ay sonra M.  Thiers Roma'nın bir Fransız 
ordusu tarafından bombalanmasının en keskin savunucula-

22) 1 848 Ocağında, l l .  Ferdinand'a bal);lı Napoli bölükleri bir halk isya

nını bastırmak üzere Palermo'yu bombardımana tuttular. İtalyan eyaJet

lerindeki 1 848-49 burjuva ihtilallerini bu isyan başlatmıştır. Aynı yılın 

sonbahannda Messina'nın zalimce bombardımanı, Ferdinand'a Kral 

Bomba lakabını kazandırdı. Alıntıdaki parantezleıi Marks eklemiştir. 

23) 1 849 Nisan ında, İ talyan İhtilallni bastırmak üzere ltalya'ya Fr.ınsız bö

lüklcri sevkcdilmişti. Bunlar. Cumhuıiyclin güçlerinin hiç bir zaman bir 

halkın istiklalini bastırmak amacıyla kullanılamayacağını söyleyen Fransız 

Anayasasını resmen ihlal ederek, ihtilalci Roma'yı bombardıman ettiler. 

*) Fransa 'da Sm ı( Miicadeleleri ve Onsekiz Bnınıaire ile karşı laştınnız. 
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n ndan biri oldu23 • •  Herhalde Kral Bomba'nın hatası bombar
dımanı kırksekiz saatle sınırlamış olmasıydı. 

Şubat Devrimi'nden birkaç gün önce Guizot tarafından ye
rinden ve vurgunlanndan sürgün edilişine öfkelenen ve hava
da yaklaşmakta olan bir halk çalkantısının kokusunu alan 
Thiers, kendisine Mirabeau-mouche · lakabmı kazandıran o 
sahte kahraman ifadesiyle Millet Meclisine şöyle hitab etti: 

Ben Devrim partisine mensubum. Hem de yalnız Fransa 'da değil, 

biitün Avrııpa 'da. Devrim Hükümetinin ılmılı kimseletin elinde 

kalmasım dilerim . . .  ama Hiikiimet Meşli kimse/erin, hallô. Radikal

/erin eline bile düşse davamı terketnıeyeceğim. Her zanıan Devrinı 

partisinden olacağını. 

Şubat Devrimi geldi çattı. Küçük adamın hayal ettiği gibi 
Guizot Kabinesinin yerine Thiers Kabinesi geçmedi; Louis 
Philippe'in yerini Cumhuriyet aldı. Thiers, halk zaferinin ilk 
günü işçilerin kendisine dokunınaya tenezzül etmeyeceğini 
bilmeden ihtiyaten saklandı. Yine de dillere destan cesaretiyle, 
Haziran katliamlan·· umumi salıneyi onun faaliyetlerine hazır 
bir hale getirinceye dek halktan uzak durmayı başardı. Hazi-

*) Sinek Mirabeau. 

**) Paı;s proletaryasının 1 848 Hazir,m ayaklanmasının bastınlışını izle

yen katliamlar. 

24) Düzen Partisi -büyük muhafazakar burjuvazinin partisi; 1 848 de 

kuruldu. Fransa'nın iki monarşik fırkasının Meşruiyetçiler (Legitimist

ler) ile Odeanscılar birleşmesiyle meydana gelmiş bi ı· partidir. 1 849'dan 

2 Aralık 1 85 1  hükümet darbesine kad::ıı· İkinci Cumhuriyetin Kurucu 

Meclisinde önemli bir yere sahipti. Louis Bonaparte, İkinci İmp::ırator

luk rejimini kurarken, Düzen Partisinin halk aleyhtarı politikasının if

liisından yararl::ınmıştır. 
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ran olaylanndan sonra "düzen partisi"nin24 ve onun Parlamen
ter Cumhuriyetinin ideolojik lideri oldu. Bu fetret günlerinde, 
hakim sınıfın bütün rakip gruplan halkı ezmek amacıyla hep 

beraber; nzonarşi'yi kendi tercihlerine göre yeniden kurmak 
için de birbirlerine karşı ittifaklar kurmalda meşguldüler. Thi
ers, şimdi yaptığı gibi o zaman da Cumhuriyetçileri, Cumhuri
yetin takviyesinde yegane engel olmakla suçluyordu. Yine şim
diki gibi Cumhuriyete, cellatın Don Carlos'a hitab ettiği gibi hi
tab ediyordu: "Seni öldüreceğim, ama senin kendi iyiliğin 
için." Ve şimdi de o zamanki gibi zaferinden bir gün sonra şöy
le bağıracaktır "L'Enıpire est {ait" -imparatorluk tamamlan
mıştır. "Zorunlu özgürlükler" hakkındaki ikiyüzlü vaazlanna 
ve onu aptal yerine koyarak parlamenterizmin sahte atmosfe
ri dışında bir hiç olacağını biliyordu. Louis Bonaparte'a karşı 
kişisel nefretine rağmen, Roma'nın Fransız askerleri tarafın
dan istilasından tutun da Alman Birliğine sert saldınsıyla 
(Prusya despotizminin maskesi olarak değil , Fransa'nın Al
manyanın parçalanmış olmasından kazanılmış hakkına bir te
cavüz olarak) kışkırttığı Prusya Savaşına kadar İkinci İmpara
torluğun bütün rezilliklerine bumunu sokmuştu. Kısacık kol
lanyla Avrupa'nın yüzüne, tarihi ayakkabı boyacılığını yaptığı 
Birinci Napoleon'un· kılıcını sallamaktan zevk duyan Thiers, 

*) Thiers tarih alanında biri on, öteki yirmi cil t tutan ve Fransız Devri

mi ile İmparatorluğu inceleyen iki eserinde Napolyon'u yüceltir. 

**) 1 840 tarihli Boğazlar Antlaşması. Osmanlı İmparatorluğunun bü

tünlüğünün sağlanması hedefini güden ve Fransa'nın muhalefetine rağ

men Mehmet Ali'nin genişleme isteğine karşı kendi genişleme eğilimle

rini öne süren bir antlaşma. "Palmerston" ile karşılaştınnız. 
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1 840 Londra anlaşmasından'' 1 87 l 'de Paris'in teslimine ve ni
hayet Bismarck'ın özel izniyle Sedan ve Metz'in mağluplannı 
Paris' e saldırttığı şu son iç savaşa kadar dış politikasıyla Fran
sa'yı daima küçük düşürmüştür. Yeteneklerinin çeşitliliğine ve 
amaçlannın dönekliğine rağmen bu adam, bütün hayatı bo
yunca çok katı bir rutine bağlı kalmıştı. Modem toplumun da
ha derindeki gizli eğilimlerinden hiç bir zaman haberdar ol
madığı açıktır. Ne var ki toplumun yüzeyinde vukubulan en 
gözle görülebilir değişiklikler bile canlılığını tamamıyla dile 
terketmiş bir beyin için iğrenç şeylerdi. Nitekim Thiers, eski 
Fransız savunma sisteminden herhangi bir sapmayı, kutsallı
ğa saldın olarak suçlamaktan yorulmadı. Louis Philippe'in bir 
bakanı iken demiryollannın yaban bir kabustan ibaret olduğu
nu ileri sürmüştü. Louis Bonaparte'ın hükümetinde muhale
fette iken de Fransız ordusunun çürük sistemini düzeltmek 
için yapılan her girişimi saygısızlık olarak damgalıyordu. 
Uzun siyasi hayatında en küçük de olsa bir tek pratik uygula
ması olan tedbirin sorumlusu olmamıştır. Thiers, yalnız servet 
hırsında ve serveti üreten insanlara karşı nefretinde tutarlı ol
muştur. Hazreti Eyüp kadar yoksul girdiği Louis Philippe hü
kümetinden milyoner çıkmıştı. Aynı kralın hükümetinde ilk 
bakanlığı sırasında ( 1  Mart 1 840'da), Millet Meclisinde alenen 
zirnınetine para geçirmekten suçlandığında, buna gözyaşlan 
ile cevap vermişti. Gözyaşlan, Jules Favre veya herhangi bir 
başka timsah kadar serbestçe kullandığı bir metaydı. 

Bordeaux'da Fransa'yı yaklaşmakta olan mali yıkıntıclan 
kurtarmak için aldığı ilk tedbir kendine yılda üç milyon tah
sis etmek oldu. Bu, Paris seçmenlerine 1869'da umudunu çıt-
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!attığı "iktisadi Cumhuriyetin" ilk ve son sözü oldu. 1 830'da 
Millet Meclisindeki meslekdaşlarından ve bir kapitalist oldu
ğu halde Paris Komünü!nün kendini adamış bir üyesi olan M .  
Beslay, son günlerde genel bir yafta yayımlayarak Thiers'e 
şöyle seslenmiştir: 

Emeğin sermaye tarafından esir edilmesi daima siyasetinizin temel 

taşı olmuşttır. Ve Hôtel de Ville 'de Emeği11 Cımılıuriyetinin kurul

duğımu gördüğünüz giinden beıi Fransa 'ya "Bunlar canidirler!" di

ye haykımıaktan geri kalmadımz. 

Küçük çapta devlet sahtekarlığında bir usta, yalan yere ye
minde ve hainlikte bir virtüöz, tüm küçük savaş hileleri, kur
nazca tedbirler ve parlamenter parti ihtilaflarının alçakça iha
netlerinde maharet sahibi olan bu adam, iktidarda olmadığı 
zaman herhangi bir devrimi körüklemektc tereddüt etmez, fa
kat devletin başında bulunduğu zaman da devrimi kana bula
maktan çekinmezdi. Kafasında düşüncelerin yeri, sınıfsal ön
yargılarla, kalbinin yeri ise kibirle dolu bu adamın özel haya
tı, sosyal hayatı kadar iğrençti . Ve şimdi bile bir Fransız Sul
lası rolünü oynarken gösterişçiliği ile eğlenmesi bile yaptıkla
rına karşı duyulan nefreti azaltmaya yetmiyordu. 

Paris'in, aynı zamanda bütün Fransa'nın Prusyalılara tesli
mi, 4 Eylül'de devleti gaspedenlerin Trochu'nun kendisinin de 
söylediği gibi hemen o gün düşmanla başlattıklan uzun süren 
ihanet entrikalannın sonu olmuştu. Öte yandan, Prusya'nın 
yardımıyla Cumhuriyete ve Parise karşı açacakları iç savaşın 
da başlangıcını oluşturuyorlardı. Tuzak, teslim şartlarında 
hazır bekliyordu. O sırada toprakların üçte birinden fazlası 



Fransa'da Iç Savaş 9 1  

düşmanın eline geçmiş, başkentin eyaletlerle bağı kesilmiş ve 
bütün iletişim sckteye uğramıştı. Hazırlık için bol vakit veril
mediği takdirde bu şartlar altında Fransa'nın gerçek temsilci
lerini seçmek imkansız olacaktı. Bunun ışığında teslim şartla
rına göre Milli Meclisin 8 gün içinde seçilmesi kararlaştınl
mıştı. Bundan dolayı Fransa'nın birçok yerine seçimin yaklaş
tığı haberi seçimin arifesinde geldi . Üstelik bu teslim şartla
nnda açıkça belirtilcliğine göre bu meclis sadece savaş ve ba
nşa karar verme ve nihayet bir barış antiaşması imzalama 
arriacı için seçilecekti. Halk, silah bırakışması şartlarının sa
vaşın devamını imkansız kıldığını ve Bismarck'ın zorladığı 
barışı onaylamaya en yatkın kimselerin Fransa için en zarar
lı kimseler olduğunu görmek zorundaydı. Bu tedbirlerle ye
tinmeyen Thiers silah bırakışması sım daha Paris'e açıklan
madan önce Meşruiyetçi (Legitimiste) partiyi tekrar canlan
dırmak için eyaJetlerde bir seçim turuna çıktı. Bu meşruiyet
çi (Legitimiste) parti şimdi Orlcanscılarla25 beraber artık da
yanılmaz hale gelen Bonaparte'çılann yerini alacaktı . Thiers 
onlardan korkmuyordu. Kendisinden başka her parti modem 
Fransız Hükümetini kuracak güçten yoksun ve dolayısıyla ra
kip olarak küçük görülmeye layıktı. Hangi parti, karşı devri
me Thiers'in sözleriyle, faaliyeti daima "dış istila, iç savaş ve 
anarşi gibi üç kaynağa münhasır kalan" (Millet Meclisi, S 

Ocak, 1 833) bir partiden daha iyi araçlık yapabilirdi? Meşru-

25) Me�ruiyetçileı· (Legitimistler), Fransa'da 1 792 yılına kadar ve restoras

yon devı;nde ( 1 8 1 4  30) iktidarda bulunan "meşru" Bourbon hanedanının 

destekleyicileri; Orleanscılar ise 1 830 Temmuz Ihtilalinde başa geçen ve 

1 848 Ihtilali ile deviilen Orlcans hanedanının taraftarlan. 
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iyetçiler, uzun zamandır beklenilen geçmişe değgin bininci yı

lın geldiğine gerçekten inanıyorlardı.  Fransa, istilacı yabancı

Iann topuklan altında cziliyor, imparatorluk çöküyor, bir Bo

naparte esir ediliyordu. Bütün bunların yanında bir de kendi

leri vardı. Görülüyordu ki tarihin tekerleği dönüp, 1 8 1 6'nın 

"Chambre Introuvable1126ına dayanmıştı. 1 848'den 1 85 1 'e ka

dar cumhuriyet meclislerinde tahsilli ve tecrübeli parlamen

ter liderler tarafından temsil edilmişlerdi .  Halbuki şimdi par

tinin bütün nefcrleri, Fransa'nın bütün Pourceaugnac'lad7 

içeri dalıyorlardı . 

"Kırsalcı"28lann Meclisi Bordeaux'da toplanır toplanmaz, 

Thiers barış şartlarının, Parlamcntoya müzakere şerefinin 

bahşedilmeden kabulünün gerektiğini bildirdi. Prusya, Cum

huriyete ve onun kalesi Paris' e karşı açılacak savaşa ancak bu 

şartla izin veriyordu. Karşı devrimin kaybedecek vakti yoktu. 

İkinci imparatorluk milli borçlan iki misline çıkarmış ve bü

tün büyük şehirleri ağır belediye borçlarına sokmuştu. Savaş, 

taahhütleri korkunç bir şekilde arttırmış ve ulusun kaynakla

rını acımasızca yağma etmişti. Yağınayı tamamlamak üzere 

26) Chambre İntrouvable (Emsalsiz Meclis) -aşın reaksiyonerlerden 

müteşekkil, ı 8 ı 5- ı 6 (Restorasyon' un ilk yılları) Millet Meclisi. 

27) Pourceaugnac -Moliere'in komedilerindeki şahıslaı·dan biri; ahmak 

ve mutaassıb küçük toprak sahibini temsil eder. 

28) Taşralılar Meclisi -ı 2 Şubat, ı 87 J 'de Bordeaux'da açılan Milli Mec

l is, çoğunlukla monarşistlerden oluşuyordu (750 milletvekil inden 

450'si) .  Bunlar, şehrin ve taşranın toprak sahipleri ile reaksiyon er unsur

larının temsilcileriydiler. "Kırsalcılar Meclisi" ve "Toprak Sahipleri Ka

binesi" (Landlord Chamber) isimleri buradan gelmektedir. 

*) [Scylock: Shakespeare'nin Veııedik Taeiri adlı eserindeki Yahudi tefeci.] 
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bütün bunların üstüne bir de yarım milyon askerini Fransız 

topraklannda tutma yetkisi ve ödenmemiş taksitleri yüzde 

beş faizli beş milyarlık tazminat alacağı olan Prusyalı 

Shylock" ekleniyordu. Hesabı kim ödeyecekti? Serveti gasbe

denler kendi başlattıklan savaşın masrafını servetin üreticile

rinin sırtına yüklemek için Cumhuriyeti zor kullanarak devir

mek zorundaydılar. İşte Fransa'nın sınırsızca tahripi, toprak 

ve sermayenin bu yurtsever temsilcilerini, istilaemın gözleri 

ve rumayesi altında, dış savaşın üstüne bir de iç savaş açma

ya teşvik etti. Bu, esir tacirlerinin ayaklanmasıydı. 

Tertibin yoluna çıkan bir tek engel vardı: Paris. Başarının 

ilk şartı Paris'i silahsızlandırmaktı. Nitekim Thiers, Paris'i si

lahlarını teslime davet etti. Bunu takiben "Kırsalcı" Meclisin 

cumhuriyet aleyhtarı gösterileri; Thiers'in Cumhuriyetin ya

sal statüsü hakkındaki belirsiz konuşmaları; Paris'in bağlantı

larını kesip, başkentlikten çıkarma tehdidi; Orleanscı elçilerin 

tayini; Dufaure'un Paris'in ticaretini ve sanayiini yıkılınaya 

mahkum eden vadesi geçmiş ticari senetler ve evkiralan ka

nunları ; Pouyer-Quertier tarafından akla gelebilecek her yayı

nın beher kopyasına konulan iki santimlik vergi; Blanqui ve 

Flourens'in idama mahkum edilişleri; Cumhuriyetçi dergilere 

yapılan baskı; Milli Meclisin Versay'a taşınması; Palikao tara

fından ilan edilen ve 4 Eylülde sona eren sıkıyönetimin yeni

den başlaması; Decenıbriseur [Aralık kahramanı] Vinoy'un Pa

ris valiliğine emperyalist jandarma Valentin'in polis komutan

lığına ve Cizvit generali Aurelle de Paladines'in Paris Milli 

Muhafız Birliğinin başkomutanlığına tayini gibi olaylar Pa

ris'i rahat bırakmadı. 
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Şimdi M. Thiers'e ve onun maiyetini teşkil eden milll sa

vunma görevlilerine bir soru yöneltelim. Bilindiği üzere Thi

ers, Maliye Bakanı M. Pouyer-Quertier aracılığıyla iki milyar

lık bir istikraz mukavelesi imzalamıştır. 

1. Bu işin Thiers, Jules Favre, Emest Picard, Pouyer-Quer

tier ve Jules Simon'un kişisel çıkarianna birkaç yüz milyon 

kar sağlayacak şekilde tertiplendiği ve 

2. Paris'in "yatışmasına" kadar paranın ödenmeyeceği doğ

ru mudur, değil midir? 

Her halü karda Thiers ile Jules Favrc'ın Bordeaux Meclisinin 

çoğunluğu adına Paris'in, Prusya ordulan tarafından derhal is

tilasını istemelerine bakılacak olursa meselenin ciddiyetini an

lamak kabildir. Fakat Bismarck'ın Almanya'ya dönüşünde ken

disini hayran hayran seyreden Frankfurt filistenlerine istihza 

ile alenen açıkladığı üzere tertipiediği asıl oyun bu değildi. 

II 

Karşı devrimci tertibin yolundaki tek engel silahlanmış Paris 

idi. Dolayısıyla Paris'in silahsızlandınlması gerekiyordu. Bu 

hususta Bordeaux Meclisi oldukça samimiydi. Eğer Kırsalcı

ların güıilltülü gevezelikleri olmasaydı Thiers'in Paris'i 

Decembriseur Vinoy, Bonapartçı jandarma Valentin ve Cizvit 

Generali Aurelle de Paladines triumvirasının yumuşak merha

metine teslim etmesi son şüphe emarelerini de yok edecekti . 

Ama suikastçılar, bir yandan Paris'in silahsızlandınlmasının 

gerçek amacını tahkir edici bir şekilde teşhir ederken, bir yan-



Fransa'da Iç Savaş 95 

dan da silahsızlandırma işi için hayasızca ve utanmazca bir 

yalan uydurdular. Thiers, Paris Milli Muhafız Birliğinin top

lannın devlete ait olduğunu ve dolayısıyla devlete iade edilme

leri gerektiğini ileri sürdü. Gerçek şuydu: Bismarck'ın esirleri 

Fransa'nın teslim antlaşmasını imzaladıklan zaman Paris'e 

gözdağı vermek için kendilerine çok sayıda muhafız bölüğü 

ayırmışlardı. Paris teslim gününden beri nöbetteydi. Milll 

Muhafız Birliği tekrar örgütlendi ve mutlak idareyi, bazı eski 

Bonarparte'çı kuruluşlar hariç bütün birlik üyeleri tarafından 

seçilen bir Merkez Korniteye bıraktı. Prusyalılann Paris'e giri

şinin arifesinde, Merkez Komitesi keslimiyetçiler tarafından 

Prusyalılann işgal edecekleri yerlerin civannda haince terke

dilen top ve mitralyözlerin, Belleville'dcn Montmartrc'a ve La 

Villette'e taşınması için tedbirler aldı. Bu toplar Milli Muhafız 

Birliğinin parasıyla temin edilmişti. 28 Ocak tarihli teslim 

antiaşmasında da özel mülkleri olarak tanınmış ve böylece 

hükümete ait silahiann galip tarafa tesliminden muaf tutul

muştu. Paris'e karşı savaş açmak için en ufak bir sebep dahi 

olmadığı için Thiers, Milli Muhafız Birliği toplannın Devlet 

malı olduğuna dair açık bir yalana başvurdu. 

Toplara el konulması Paris'in ve dolayısıyla 4 Eylül Devri

minin genel silahsızlandınlmasına bir başlangıç teşkil ede

cekti. Fakat bu Devrim Fransa'nın yasal statüsü olmuştu. 

Onun eseri olan Cumhuriyet, teslim antlaşmasında, galip ta

rafça ve teslim antiaşmasından sonra da bütün yabancı güç

ler tarafından tanınmış ve Milli Meclis de onun adına toplan

tıya çağnlmıştı. Bordeaux'da oturum halinde bulunan Milli 

Meclisin ve onun yürütmesinin biricik yasal adı 4 Eylül Paris 
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emekçileri devrimi idi. Eğer devrim olmasaydı, Milli Meclisin 

yerini derhal Corps Ugislatife vermesi gerekirdi. Corps Ugis

latif 1 869'*/da Prnsya değil Fransız yönetimi altında genel oy 

hakkı ile seçilmiş olup, Devrim'in silahıyla zorla dağıtılmıştı. 

Thiers ve çıkış izinli adamlan Cayenne'e29 bir seyahatten kur

tulmak için Louis Bonaparte'ın imzaladığı geçiş tezkerelerine 

razı olmak zornndaydılar. Prnsya ile barış şartlarını kararlaş

tırma yetkisine haiz olan Milli Meclis bu Devrim'in sadece bir 

rasthintısıydı. Devrim'in gerçek tecessümü, onu başlatan, 

onun için dehşetli kıtlık içinde S aylık bir kuşatmaya dayanan, 

Trochu'nun planının aksine uzattığı direnişi eyaletlerdeki 

azimli savunma savaşının temeli yapan ve hala silahlı bulu

nan Paris'ti. Ve şimdi Paris için yapacak iki şey vardı: ya Bor

deaux'nun asi esir tacirlerinin tahkir edici emrine itaatle si

lahlarını terkedecek ve 4 Eylül Devrimini, sadece iktidarın 

Louis Bonaparte'tan onun monarşist rakiplerine devrolunma

sı olarak kabul edecek, ya da Fransa'nın fedakar savunucusu 

olarak öne atılacaktı. O Fransa ki İkinci İmparatorluğu yara

tan ve onun destekleyici himayesi altında bütünüyle çürüyen 

siyasi ve sosyal koşullar bir devrimle devrilmeden, yıkıntıclan 

kurtulamaz ve canlanamazdı. Beş aylık kıtlıktan zayıf düşen 

Paris, bir an dahi duraksamadı. Kendi kalesindeki Prusya to

punun tehdidi altında, bütün tehlikelere rağmen Fransız sui

kastçılarına karşı direnmeyi göze aldı. Yine de Paris'i bir iç sa

vaşa itme fikrinden nefret eden Merkez Komitesi, Milli Mec

lisin tahriklerine, Yürütmenin gasplarına ve Paris'in içinde ve 

29) Cayenne -Güney Amerika"daki Fransız Guianasının başkenti; ceza 

müstemlekesi ve sürgün yeri. 
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çevresinde tehlikeli asker temerküzüne rağmen sadece savu

nucu bir tutumda ısrar etti. 

İç savaş, Thiers'in, bir grup polis ile ordudan birkaç alayı 

Vinoy'un başkanlığında Milli Muhafız Birliğini hazırlıksız bir 

anında bastırarak toplaona el koymalan için Montmartre'a bir 

gece seferine göndermesiyle başladı. Herkesin bildiği gibi bu 

girişim, Milli Muhafız Birliğinin direnmesi ve askerlerin halk

la birleşmesi sayesinde başansızlıkla sonuçlanmıştır. Oysa Au

relle de Paladines, zafer bültenini önceden bastırmış, Thiers de 

darbeci hükümetin aldığı tedbirleri ilan eden yaftalan hazırlat

mıştı. Şimdi bunlann yerini Thiers'in, silahiann Milli Muhafız 

Birliğinin elinde bırakılınasına dair muhteşem karannı alma

sı gerekiyordu. Thiers, Birliğin bu silahlan hükümetin yanın

da asilere karşı kullanacağını umut ettiğini de belirtti . Küçük 

Thiers'in taraf değiştirme çağnsına 300.000 Milli Muhafızdan 

sadece 300'ü cevap verdi. 1 8  Mart'ın şanlı emekçi Devrimi Pa

ris'e kayıtsız şartsız hakim olmuştu. Merkez Komitesi, Devri

min geçici hükümetiydi. Avrupa bir an için son sansasy6nel 

devlet ve savaş gösterilerinin gerçek mi yoksa uzak bir geçmi

şin hülyalan mı olduğu hususunda tereddüte düştü. 

1 8  Marttan Versay ask�rlerinin Paris' e girişine kadar pro

leter devrimi, "daha üstün sınıflann" devrimlerinde ve daha 

fazla olarak karşı devrimlerinde bol bol görülen şiddet eylem

lerinden o kadar uzak kaldı ki muhalifler, General Lecomte ve 

General Clement Thomas'ın idamlanndan ve Place Vendôme 

olayından başka bağınp çağıracak konu bulamadılar. 

Montmartre'daki gece girişimine adı kanşan Bonaparte'çı 

subaylardan biri olan Gene.ral Lecomte, 8 1 .  alaya Place Pigal-
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le' deki bir silahsız topluluğa ateş açması için dört defa emir ver

miş, emıi reddedilince de askerlere ağır hakaretlerde bulun

muştu. Bunun üzerine askerler, kadın ve çocukların yerine Le

comte'u vurdular. Askerlikte, işçi sınıfı düşmanlarının eğitimi

nin altında edinilen kökleşmiş alışkanlıkların askerlerin hemen 

taraf değiştirmeleri anında değişmeleri elbette ki beklenemez. 

Nitekim aynı askerler Clement Thomas'ı da idam ettiler. 

"General" Clement Thomas hükümetten hoşnutsuz, sabık 

bir levazım çavuşu idi. Louis Philippe iktidarının son zaman

lannda Cumhuriyetçi gazete Le National'e30 gönüllü yazıldı. Bu 

çok mücadeleci gazetede çift görevi vardı: Sorumlu kukla 

adam' (gerant responsible) ve düellocu kabadayı. Şubat devri

minden sonra" National'in adamlan iktidara geçerek, bu sabık 

levazım çavuşunu Haziran katliamının arifesinde general yap

tılar. Jules Favre gibi Clement Thomas da bu katliamın uğur

suz tertipçilerindendi; ve en korkak cellatlarından da biri oldu. 

Bundan sonra Clement Thomas ve generalliği, tekrar yüze

ye çıktıkları tarih olan l Kasım 1 870'e kadar uzun bir süre için 

ortadan kayboldu. Bir gün önce Hotel de Ville'de yakalanan 

Savunma Hükümeti, Blanqui, Florens ve diğer işçi sınıfı tem

silcilerinin önünde gasbettikleri iktidan Paris tarafından ser

bestçe seçilecek bir Ko m ün' e terkedeceklerine dair söz vererek 

30) Le National - 1 830 ile 1 85 1  yıllan arasında Paris'te çıkan bir gazete; 

cumhuriyetçi-burjuva partisinin organı. 

*) Başkalannın yerine hapse giren. 

**) 1 848 Şubat devrimi.  

***) 31 Ekim 1 870'de çeşitli solcular ve Milli Muhafızlar Hôtcl de Ville'i 

kanşıkça bir ayaklanmayla ele geçirmişleı· ama Marks'ın sözünü ettiği 

vaadiere karşılık hemen geri çckilmişlerdi. 
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yemin etmişlerdi"''. Sözlerinde duracak yerde, Paris'in üzerine 

Trochu'nün şimdi Bonaparte'ın Korsikalılannın yerini alan 

Bretonlannı saldılar. Yalnız ismini, verdiği söze ihanet ederek 

lekelemek istemeyen General Tamisier, Milli Muhafız Birliği

nin başkomutanlığından istifa etti ve yerine geçen element 

Thomas tekrar general oldu. Komutanlığı süresince Prusyalı

larla değil, Paris Milli Muhafız Birliği ile savaştı. Genel silah

lanmaya engel oldu, buıjuvalann taburlannı emekçilerin ta

burlanyla çatıştırdı, Trochu'nün "plan"ına karşı olan subayla

n temizledi ve şimdi kahramanlıklan ile en ezeli düşmanlannı 

bile hayrette bırakmış olan proleter taburlannı korkaklık dam

gasıyla dağıttı . element Thomas, Paris işçi sınıfının kişisel 

düşmanı olarak Hazirandaki üstünlüğünü tekrar elde etmek

ten gurur duyuyordu. 1 8  Mart'tan ancak birkaç gün önce Har

biye Bakanı Le Flo'ya "Paris'in alt tabakasının (camaille) ön

derlerine yok etmek" için kendi yaptığı planı sunmuştu. Tho

mas, Vinoy'un uğradığı hezimetten sonra, eylem sahnesine bir 

amatör casus olarak çıkmalıydı. Gal Prensesi, Londra'ya girdi

ği gün ezilerek ölenlerini kaderinden ne kadar sorumluysa, 

Merkez Komitesi ile Paris emekçileri de element Thomas1a 

Lecomte'un öldürülmesinden o kadar sorumludurlar. 

Place Vandôme'daki silahsız vatandaşiann katliamı, Mec

liste M. Thiers ve Kırsalcılann Avrupa'nın ucuz gazeteleri tara

fından ortaya atıldığını ileri sürerek, kulak asmamakta ısrar 

ettikleri bir efsanedir. "Düzenin adamlan"' Parisli reaksiyoner-

*) "Düzenin adamlan" terimi Amis de L'Ordre için kullanılan yaygın bir 

gazetecilik dcyimiydi. Bu örgüt kralcılar ve Versailies'ın asker kişilerin

ce (Amiral Saisset) Paris'te kurulmuştu ve Komün'ün devrilmesini 

amaçlıyordu. 
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ler, 1 8  Mart zafeıinden sonra dehşete kapıldılar. Bu, halkın 

öcalma zamanının nihayet geldiğine dair bir işaretli . 1 848 Ha

ziran günletinden 22 Ocak 1 8 7 1 'e kadar öldürdükleıi kurban

lar, burunlannın dibinde hortlatmıştı'. Kapıldıklan panik, ay

nı zamanda cezalan oldu. Hatta silahlardan arındınlmaları ve 

hapsedilmelen gereken polislerin Versay'a salimen dönebilme

len için Paıis'in kapıları ardına kadar açık bırakılmıştı. Düze

nin adamlarının kılına bile dakunulmadığından başka, toplan

malanna ve Paıis'in göbeğinde birkaç kaleyi sessizce ellerine 

geçirmeieline de izin verildi. Merkez Komitesinin, "Düzen 

Partisinin" usulleıine uymayan bu müsamahası silahlı emek

çilerin bu alicenaplığı "Düzen Partisi" tarafından bilinçli zaaf 

alametleri olarak yorumlandı. Buna güvenerek Vinoy'un topu 

ve mitralyözleıi ile başaramadığım silahsız bir gösteıi kisvesi 

altında yapmaya kalktılar. 22 Martta gürültülü bir güruh saf

lannda bir sürü züppe ve başlannda imparatorluğun bilinen 

simalan Heeckeren, Coetlogon, Henıi de Pene vs. olmak üzere 

lüks muhitlerden harekete geçti. Barışçı bir gösteıi gibi kor

kakça bir bahane uyduran ve öldürücü silahlarıla donanmış 

olan bu ayaktakımı yürüyüşe geçerek yolda rastladıklan Milli 

Muhafıziann bağımsız devriye ve nöbetçilerini hırpaladıktan 

sonra silahlarına el koydular. Rue de la Paix' den çıkarak 

"Kahrolsun Merkez Komitesi! Kahrolsun katiller! Yaşasın Mil

li Meclis!" naralanyla orada askerlelin meydana getirdiği kor

donu kırmaya ve Place Vendome'daki Milll Muhafız Birliğinin 

*) 22 Ocak 1 87 1  Blanquistlerin önderli�indeki ayaklanmanın tarihidir. 

Bunun hastınlması çok sayıda insanın öldüıiilmesi, kitle halinde tutuk

lamalar ve Paı;s'in Prusyalılara teslimine hazırlık olan bir terör getirdi. 
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karargahını basmaya yeltendiler. Milli Muhafız Birliği, taban

ca atışlanna mutad ihtarla cevap verdi. Bunun etkisiz kalması 

üzerine Milli Muhafız Birliğinin generali ateş aç emri verdi. 

"Saygıdeğerlilik"lerini teşhir ederek Yeşuanın borazanlan ile 

Jeriko'nun surlannı· etkilediği gibi Paris Devrimini etkileye

ceklerini sanan sersem züppeler, bir yaylım ateşiyle paniğe ka

pılıp dağıldılar. Kaçaklar ardlannda iki ölü ve (aralannda bir 

de Merkez Komitesi üyesi olmak üzere) dokuz ağır yaralı Mil

li Muhafız bıraktılar. Kahramaniıkianna sahne olan meydan, 

baştanaşağı "banşçı" gösterilerinin "silahsız" niteliğinin delil

leri olan revolverler, kamalar ve kılıçlada doluydu. ı 3 Haziran 

ı 849'da Milli Muhafız Birliği Fransız askerlerinin Roma'ya 

yaptığı caniyane saldınyı kınamak amacıyla gerçekten banşçı 

bir gösteri düzenlediği zaman, o sırada Düzen Partisinin Gene

rali Changamier, süvarilerini vurup kılıçtan geçirmeleri ve at

lannın ayaklannın altında çiğnemeleri için dört bir yandan bu 

silahsız insaniann üzerine saldırttığında, Milli Meclis ve özel

likle M. Thiers tarafından toplumun kurtancısı olarak alkış

lanmıştı. O zaman Paris'te sıkıyönetim ilan edildiydi. Dufaure 

yeni baskı yasalannı ecele Meclisten geçirdi. Yeni tutuklama

lar, yeni yasaklarla yeni bir terör dönemi başladı. Ama daha 

aşağı tabakalar bu gibi meseleleri başka yollardan çözümler

ler. ı 87 ı Merkez Komitesi, bu "banşçı gösteri"nin kahraman

ıanna resmen aldırmadı; o kadar ki bunlar, iki gün sonra Arni

ral Saisset'nin komutasında, Versay'a o meşhur kaçışla sonuç-

*) [Musa'nın halefi olan Yeşua, Yahudileri Kenan'da yerleştinnişti. Ya

hudilere en fazla dayanabllen kale olan Jeriko da borazaniann sesiyle 

çökmüş ve ellerine geçmişti .]. 
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lanan o siliihlı gösteri için yeniden örgütlendiler. Thicrs, Mont

martre'daki haydutça girişimiyle açılan iç savaşı sürdürmeyi 

istemeyen Merkez Komitesi'nin o sırada tamamıyla aciz bulu

nan Versay üzerine yürüyüp, Thiers ve Kırsalcılarının suikast

lerine son verebileceği halde bunu yapmaması ciddi bir hata 

olmuştur. Bunun yerine Komün'ün seçim günü olan 26 
Mart'ta Düzen Partisinin de gücünü oy sandığı başında dene

mesine izin verildi. Böylece DüzeneHer Paris'in belediye daire

lerinde (mairies) içlerinden onları uygun bir zamanda temizle

rneye ahdederek fazlaca cömert fatihleriyle nazik barışma söz

leri teati ettiler. 

Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakın. Thiers, Paris' e kar

şı ikinci seferini Nisan başında açtı. Versay'a getirilen ilk Pa

ris'li esir takımı iğrenç eziyetlere maruz bırakılırkcn, Emest 

Picard elleri pantolonunun cebinde gczinerek onlarla alay 

ediyor, Madam Thiers ve Madam Favre da balkanda nedime

lerinin arasında Versay güruhunun zorbalıklarını alkışlıyor

lardı. Esir edilen askerler acımasızca katledildiler; kahraman 

arkadaşımız dökmeci General Duval hiç bir şekilde yargılan

madan vuruldu. İkinci İmparatorluğun sefahat alemlerindeki 

utanmazca teşhirleriyle tanınan karısının kapatması Galliffet, 

bir beyannarnede kendi Chausseur'leri tarafından gafil avia

narak silahlan alınan küçük bir Milli Muhafız bölüğünün, 

emri üzerine yüzbaşı ve teğmeniyle birlikte imha edildiğini 

söyleyerek, böbürleniyordu. Kaçak Vinoy, Federallerinin saf

lannda yakalanan her askerin vurulması hususundaki genel 

emrinden dolayı Thicrs tarafından Legion d'Honneur'ün 

Grand Croix'sı layık görüldü. Jandarma Desmaret'ye, 3 1  Ekim 
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1 870'de Savunma Hükümetinin üyelerinin canlarını kurtaran 

asil ruhlu ve iliicenap Flourcns'i haince ve kasapça doğradığı 

için nişan verildi. Flourcns'in öldürülüşünün "cesaret verici 

aynntılan", Thiers tarafmda n Milli Meclis'te muzafferane bir 

şekilde uzun uzadıya anlatıldı. Thiers, Timurlenk rolünü oy

namasına izin verilmiş bir parlamenter parmak çocuğun du

yabilcceği haz ve gururla, küçüklüğüne karşı çıkanlara ambu

lansların tarafsızlığına kadar her türlü uygar savaş hakkını in

kar etti. Voltairc'in söylediği gibi kaplanca içgüdülerini bir sü

re için tamamıyla koyvermesine izin verilen bir maymundan 

daha korkunç bir şey düşünülemcz31 •  

Komün'ün, misilierne emrettiği ve görevinin "Paris'i Ver

say haydutlannın yaroyarnca girişimlerinden korumak ve gö

ze göz, dişe diş ilkesiyle hareket etmek" olduğunu açıkladığı 7 

Nisan tarihli hükmünden sonra dahi Th�rs, esiriere barbarca 

davranmaktan ve bültenlerinde onlara şu\şekilde hakaret et

mekten geri durmadı: "Namuslu insanlanlll kederli bakışlan 

hiçbir zaman bundan daha alçalmış bir demokrasinin daha 

da alçalmış simalanyla karşılaşmamıştır." Burada Thiers ve 

bakanlıklardaki çıkış-Izinli adamlan gibi namuslu insanlar 

kastediliyor olsa gerek. Yine de esirlerin idam ı bir süre için er

telendi. Thiers ve Aralıkçı generalleri misillemenin boş bir 

tehdit olduğuna, Milli Muhafız kılığında yakalanan jandarma 

casuslannın, hatta üzerlerinde yangın bombalan bulunan po

lislerin bile canlannın bağışlandığına kanaat getirir getirmez 

kitle halinde esir idamlarına yeniden başlandı ve esirlerin 

hepsi öldürülünceye kadar kesintisiz devam edildi. Milli Mu-

3 1 )  Bkz., Voltairc, Cmıdide, 22. Bölüm. 
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hafızlann sığınciıldan evler jandarmalar tarafından sanldı, 

petrole boğuldu (bu, bu savaşta ilk defa kullanılıyordu) ve 

sonra da ateşe verildi. Yanarak kömür haline gelmiş cesetler 

daha sonra Temes'deki Basın'a ait ambulanslarla dışan çıkar

tıldı. 25 Nisan'da Belle Epine'de bir bölük atlı Chasseur'e tes

lim olan dört Milli Muhafız sonradan, Galliffet gibi saygın biri 

olan bölük yüzbaşısı tarafından birer birer vuruldular. Öldü 

sanılan dört kurbandan bir tanesi, Scheffer, sürünerek Pa

ris'in ileri karakolianna ulaştı ve bir Komün Komisyonunun 

önünde bu olay hakkında tanıklıkta bulundu. Tolain, Savaş 

Bakanlığından bu komisyonun raporu üzerine açıklama iste

diği zaman. Kırcılar onun sesini gürültüye boğarak, Le Flô'yu 

cevap vermekten men ettiler. "Şerefli" ordularının yaptıkla

nndan sözetmek hakaret olurdu. Thiers'in, Moulin Saquet'de 

uyurken basılan Federallerin süngülendiğini haber veren bül

tenlerindeki lakayt ton ve Clamart' daki topyekun infazlar çok 

hassas olmayan London Times'ın bile sinirlerini bozdu. Ya

bancı istilasının himayesinde Paris'i bombardıman edenlerin 

ve esir tacirlerinin isyanını kışkırtanlann sadece birtakım ilk 

gaddarlıklannı saymaya kalkmak gülünç olur. Bütün bu delı

şetin ortasında, Parlamento'da cüce omuzlanna yüklenen 

korkunç sorumluluktan yakındığını unutan Thiers, bültenle

rinde Meclis'in sükunet içinde toplanmaya devam ettiğini 

(l'Assemblee siege paisiblement) söyleyerek böbürleniyor ve 

kah Aralıkçı subaylarla, kah Alman prensleriyle birlikte içki 

alemlerinde Lecomte'un ve Clement Thomas'ın hayaletlerinin 

bile sindirim cihazını bozmadığını ispatlıyordu. 
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III 

1 8  Mart sabahı şafak vakti Paris, "Yaşasın Komün!" sesleriyle 

uyandı. Acaba burjuva kafasını bu denli üzen sfenks, yani Ko

mün, ne biçim bir şeydi? Merkez Komitesi 1 8  Mart tarihli bil

dirgesinde şöyle diyor: 

Hakim sınıflann yenilgi ve ihanetleri arasında Paris proleterleri, ka

mu işlerinin yönetimini üzerlerine alarak durumu kurtannak za

manının geldiğini anlamışlardır . . .  Anlamışiardır ki zorunlu görev

leri ve mutlak haktan, devlet iktidannı ele geçirerek kendilerini ka

derlerinin efendisi kılnıaktır. 

Ama işçi sınıfı hazır devlet mekanizmasına hemen el ko

yup, onu kendi amaçlan için kullanamaz. 

Devamlı ordusu, polisi, bürokrasisi, rahip sınıfı ve adli ma

kamlan gibi heryere yayılmış organları -ki bu organlar siste

matik ve hiyerarşik bir işbölümü planına göre kurulmuştur

ile merkezileşmiş Devlet gücü, mutlak monarşi döneminde 

vücuda gelmiş ve doğmakta olan burjuva toplumunun, feoda

lizme karşı mücadelesinde kuvvetli bir silah olmuştur. Yine 

de gelişimi, her çeşit Ortaçağ mezbelesi, senyörel haklar, ye

rel imtiyazlar, belediye ve lonca tekelleri ve eyalet yasalan ta

rafından engellendi. Onsekizinci yüzyıl Fransız Devriminin 

dev süpürgesi bütün bu geçmiş zamanların kalıntılarını silip 

süpürdü; ve böylece sosyal zemini, Birinci imparatorluk dö

neminde kurulan modem Devlet mekanizmasının üstyapısı 

önüne dikilen son engellerinden temizlemiş oldu. Hatırlamak 

gerekir ki Birinci İmparatorluğun kendisi, eski yan feodal Av-
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rupa'nın modem Fransa'ya karşı birleşik savaşlannın' üıünü

dür. Bunu izleyen rejimler sırasında parlamenter kontrol ya

ni, doğrudan doğruya mülklü sınıfların kontrolü altına alınan 

Hükümet, muazzam milli borçlara ve ezici vergilere yuva ol

makla ve mevki, vurgun, himaye gibi dayanılmaz derecede çe

kici şeylere sahip olduğundan hakim sınıfın rakip hizipleri ile 

maceraperesderi arasında münakaşa konusu olmakla kalma

dı; toplumdaki iktisadi değişikliklerle beraber siyasi niteliği 

de değişti. Modem endüstri hangi hızla gelişip, genişleyip, 

sermaye ve emeğin sınıf antagonizmasını şiddetlendirdiyse, 

Devlet gücü de o hızla gelişerek sermayenin emek üzerindeki 

milli gücü, toplumsal esaret için örgüdepmiş bir kamu gücü 

ve sınıf despotizminin bir aracı halini alcfr�·· Sınıf mücadele

sinde ilerici bir evreyi gösteren her devrimden sonra Devlet 

gücünün saf baskıcı niteliği giderek daha da kesin çizgilerle 

belirmektedir. Hükümetin toprak sahiplerinden kapitalistlere 

devriyle sonuçlanan 1 830 Devrimi, aslında hükümeti emekçi

lerin daha uzak düşmanlanndan, daha dolaysız düşmanları

na devretmiş oluyordu. Şubat Devrimi adına Devlet gücünü 

ele geçiren Cumhuriyetçi burjuvalar, bu gücü Haziran katli

amlan için kullandılar. Amaçlan işçi sınıfını "sosyal" cumhu

riyetin onların topluma bağlılığını sağlayan Cumhuriyet de

mek olduğuna; Kralcı burjuvazi ve toprak sahipleri sınıfını ise 

*) Birleşik savaşlar (Koalisyon savaşları): Fransız Devrimine ve Napol

yon Fransa'sına karşı Avrupa koalisyon devletlerinin açtığı savaşlar. 

**) 1 89 1  'de Engels tarafından yapılan çevinde bu cümlenin son kısmı bi

raz kısaltılmıştır: (bu şekil gittikçe daha fazla kullanılmaktadır) "eme

ğin, baskı altına alınması için bir kamu gücü, sınıf despotizminin bir 

makinesi niteliğini." 
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hükümetin uğraşlarını ve karlarını "Cumhuriyetçi" burjuvala

ra emniyetle teslim edebileceklerine inandırmaktı . Buna kar

şılık, Hazirandaki yegane kahramanlıklanndan [Haziran kat

liamı] sonra Cumhuriyetçi burjuvalar, mülkiyeti gasbeden sı

nıfın bütün rakip hiziplerinin açıkça üretici sınıflara karşı it

tifaklannı temsil eden "Düzen Partisi"nin ön saflanndan, geri 

saflarına kaymak zorunda kaldılar. Böyle ortak bir hüküme

tin alabileceği en uygun şekil Louis Bonaparte'ın başkanlığın

daki Parlamenter Cumhuriyetti. Thiers, "kaba kalabalığa"· kar

şı açıkça sınıf terörizmini ve onur kıncı bir rejimi temsil edi

yordu. Eğer Parlamenter Cumhuriyet M. Thiers'in dediği gibi 

(hakim sınıfların çeşitli hiziplerinin) "bölünmelerini en aza" 

indiriyorsa o sınıfla, onun yedek saflarının dışında kalan bü

tün toplum arasında da bir uçurum yaratıyordu. Önceki re

jimler sırasında kendi bölünmelerinin hala Hükümet gücünü 

kontrol etmek için kullandığı baskılar, birleşmeleriyle orta

dan kalkıyordu; ve proletaryanın tehdit edici çalkantısını göz 

önünde bulundurarak, bu Devlet gücünü, acımasızca ve ca

kayla sermayenin emek üzerindeki milli savaş makinası ola

rak kullanmaya başladılar. Buna rağmen üretici yığınlara kar

şı kesintisiz mücadelelerinde yürütmenin baskı gücünü gide

rek arttırmaya ve aynı zamanda kendi parlamenter kalelerini, 

yani Milli MeclisiYürütmeye karşı korunma araçlanndan bir 

bir arındırmaya mahkumdular. Louis Bonaparte'ın şahsında 

Yürütme onları kapı dışarı etti. "Düzen Partisi" Cumhuriyeti

nin doğal ürünü İkinci İmparatorluktu. Nüfus teskeresi yeri-

*) 3 1  Mayıs 1 850 Yao;ası üzerine, genel oy hakkının kaldmiması Için pada

mentoda yaptığı bir konuşmada Thiers bu deyimi birkaç kez kullanmıştır. 
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ne hükümet darbesi; itimatnamesi yerine genel oy hakkı; sal

tanat asası yerine kılıcı ile imparatorluk, sermaye-emek mü

cadelesinde doğrudan doğruya yeri olmayan büyük bir üreti

ci yığına, yani köylülere, dayandığını iddia ediyordu. Parla

menterizmi ve onunla beraber hükümetin mülk sahibi sınıfla

ra bağlılığını ortadan kaldırarak işçi sınıfını kurtaracağını id� 

dia ediyordu. Aynı zamanda işçi sınıfına karşı iktisadi üstün

lüklerini sürdürmekle mülkiyet sahibi sınıflan da koruyacağı

nı ileri sürüyordu; ve son olarak milli şan şeref hayalini yeni

den canlandırarak' bütün sınıflan birleştireceğini iddia edi

yordu. Aslında, burju�azinin ulusu yönetme yetisini kaybet

miş ve işçi sınıfının da bu yetiye henüz erişmemiş olduğu bir 

dönemde ancak böyle bir hükümet kurulabilirdi. Bu hükü

met, bütün dünyada toplumun kurtancısı olarak karşılandı. 

Onun hakimiyeti altında siyasi kaygılardan kurtulan burjuva

zi, kendisinin bile ummadığı bir gelişim içine girdi. Sanai ve 

ticareti dev ölçülere ulaştı; mali dolandıncılığı, kozmopolit se

fahat alemleri gördü; utanmazcasına tumturaklı,  iğfalkar ve 

bayağı bir refah gösterisi, yığınlannın sefaJetini büsbütün or

taya koyuyordu. Görünüşe göre toplumun kat kat üstünde bu

lunan Devlet gücü, gerçekte o toplumun en büyük rezaleti ve 

toplumdaki bütün kokuşmuşluklann bizzat yuvasıydı. Bu re

jimin merkezini Paris'ten Berlin' e devretmeyi iyice aklına koy

muş olan Prusya, süngüsüyle bu Devletin ve onun tarafından 

kurtanlan toplumun çürüklüğünü açığa vurdu. Emperya

lizm,· aynı zamanda doğmakta olan burjuva toplumunun, fe-

*) Daha önce de gecen "emperyalizm" sözcüğü bu bağlam içinde gerçekte 

çağdaş anlamıyla değil, Bonapartizm'in anlamdaşı olarak kullanılmıştır. 
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odalizmden kurtuluş için bir araç olarak yarattığı ve olgunlu

ğa erişen buıjuva toplumunun da giderek emeğin sermaye ta

rafından köleleştirilmesinin bir aracı haline getirdiği Devlet 

gücünün en kahpe ve nihai biçimidir. 

İmparatorluğun dolaysız antitezi Komün'dü. Paris prole

taryasının Şubat Devrimini muştulayan "sosyal cumhuriyet" 

şian , sınıf hakimiyetinin monarşik biçiminin olduğu gibi biz

zat sınıf hakimiyetinin de yerine geçecek bir Cumhuriyete du

yulan belli belirsiz bir özlernin ifadesidir. Komün, bu Cumhu

riyetin olumlu biçimini oluşturur. 

Eski hükümet gücünün merkezi ve aynı zamanda Fransız 

işçi sınıfının toplumsal kalesi Paris, Thiers'in ve Kırsal Mecli

sin kendilerine imparatorluktan miras kalan o eski hükümet 

gücünü geri getirme ve devam ettirme girişimleri karşısında 

silaha sanl�ıştı. Paris'in dayanabilmesinin tek nedeni kuşat

ma dolayısıyla orduyu dağıtarak yerine çoğunluğunu emekçi

lerin teşkil ettiği bir Milli Muhafız Birliği'ni koymuş olması

dır. Bu olgu şimdi bir kurum haline getirilecekti. Bundan do

layı Komün'ün ilk kara n, devamlı ordunun kaldmiması ve ye

rine silahlı halkın konması oldu. 

Komün, şehrin çeşitli bölgelerinde genel oy hakkı ile seçi

len, sorumlu ve azli kısa bir devrede mümkün belediye mecli

si üyelerinden oluşuyordu. Üyelerinin çoğu doğal olarak 

emekçiler veya işçi sınıfının tanınmış temsilcileri idiler. Ko

mün, parlamenter bir kuruluş değil, hem yürütme hem de ya

sama görevi olarak çalışan bir kuruluş olacaktı. Polis, Merke

zi Hükümetin bir aracı olmaya devam edeceği yerde, elinden 

siyasi nitelikleri alınarak, Komün'ün sorumlu ve her an azli 
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mümkün bir aracı haline getirildi. İdarenin diğer dallannda

ki memurlara da aynı şey uygulandı. Komün üyelerinden baş

layarak aşağıya doğru kamu hizmetleri, emekçi ücretleri sevi

yesinde ücretlerle yapılacaktı. Devletin yüksek rütbeli memur

lan, kazanılmış haklan ve temsilcilik ödenekleri ile beraber 

ortadan kaldınldılar. Kamu işlevleri, Merkezi Hükümetin 

aletlerinin özel mülkiyeti olmaktan çıktılar. Belediye idaresi 

ile beraber şimdiye dek Devlet'e ait olan bütün meşru haklar 

Komün'ün ellerine teslim edildi. 

Eski hükümetin maddi güç unsurlan olan devamlı ordu ile 

polisi ortadan kaldırdıktan sonra Komün, mülk sahibi ku

rumlar olarak kiliselerio dağıtılması ve vakıflannın geri alın

ması işine girişti. Bu şekilde "rahip gücünü", yani manevi bas

kı gücünü kırmış oluyordu. Rahipler, önceleri Havarilerin 

yaptığı gibi müminlerin sadakalanyla geçinmek üzere özel 

hayatlannın derinliklerine gömüldüler. Eğitim kurumlannın 

tümü, Kilise ve Devlet müdahalesinden temizlenmiş olarak 

halka parasız açıldı. Bu şekilde herkes için eğitim olanağı sağ

lanmış olmakla kalmadı; aynı zamanda bilimin kendisi de sı

nıfsal önyargılann ve devlet gücünün üzerine yüklediği zincir

lerden kurtulmuş oldu. 

Adli memurlar, birbirini izleyen hükümetlere (ki onlar, bu 

hükümetlere defalarca bağlılık yeminleri edip, bozmuşlardır) 

miskince bağlılıklannı örtrnekten başka işe yaramayan sahte 

bağımsızlıklannı kaybediyorlardı. Diğer kamu hizmetiileri gi

bi, sulh yargıçlan ve yargıçlar seçimle göreve gelecek, sorum

lu sayılacak ve azilleri mümkün olacaktı. 

Şüphesiz ki Paris Komün'ü, Fransa'nın bütün büyük sana-
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yi merkezleri için bir örnek olacaktı. Paris'te ve ikincil mer

kezlerde komünal rejim kurulduktan sonra, taşrada da eski 

merkezileşmiş Hükümet, yerini bizzat üreticilerin hüküme

tine bırakmak zorunda kalacaktı . Komün'ün geliştirmeye vak

tinin yetmediği kaba bir milli örgütlenme taslağında şu hu

suslar açıkça belirtilmektedir: en ufak taşra köyünde dahi po

litik biçim Komün olacak ve kırsal bölgelerde devamlı ordu

nun yerini hizmet süresi son derece kısa olan milli bir milis 

gücü alacaktır. Her bölgenin kır koroünlerinin ortak işlerinin 

idaresi, merkezi kasahada kurulacak olan bir temsilciler mec

lisine bırakılacak ve bu bölge meclisleri Paris'teki Milli Dele

gasyon'a vekilierini göndereceklerdi. Delegelerin herbirinin 

heran azli mümkün ol�cak ve seçmenlerinin kesin talimatına 

(nıandat imperatif) bağlı kalacaktı. Hala merkezi bir hüküme

te ihtiyaç gösterecek az sayıda fakat önemli işlevler vardı. 

Bunlara kasden yanlış anlatıldığı gibi son verilmeyecek, Ko

mün'e ait ve dolayısıyla tam .sorumlu memurlar tarafından ye

rine getirilecekti . Ulusun birliği bozulmayacak, aksine, Komü

nal Yapı ile örgütlenecek ve ulusun asalak bir urundan ibaret 

olduğu halde, bu birliğin ulusun üzerindeki ve ulustan bağım

sız bir cisimlenişi olduğunu iddia eden Devlet gücünün yıkıl

ması ile gerçekleşecekti. Eski hükümet gücünün salt baskı or

ganlan kesilip atılacak, hükümetin yasal işlevleri ise toplu

mun üzerinde üstünlük gasbeden bir otoriteden alınarak top

lumun sorumlu vekilierine verilecekti. Üç veya altı yılda bir, 

Parlamento'da temsilciliğin ve halka vaad ettiklerini çiğneme

nin hakim sınıfın hangi üyesine bırakılacağını kararlaştırmak 

yerine, genel oy hakkı, tıpkı bireysel oy hakkının işverenin işi 



1 1 2 1 87 1  Fransız iç Savaşı Üzerine Hitap 

için emekçi ve idareci bulmasına yaradığı gibi, Komünler ha

linde örgütlenmiş halka hizmet için kullanılacaktı. Hepimizin 

bildiği üzere, bireyler gibi şirketler de gerçek iş meselelerinde, 

genellikle kimin nereye konması gerektiğini ve hata yaptıkla

n takdirde, onu derhal düzeltmesini bilirler. Öte yandan, ge

nel oy hakkının yerini hiyerarşik atama sisteminin32 (hierac

hic investiture) alması kadar hiç bir şey Komün'ün ruhuna 

daha aykın olamaz. Tarihin yepyeni eserleri, genellikle top

lumsal hayatın belli bir benzerlik taşıyan eskice ve hatta ölü 

biçimlerinin eşi sanılmaya mahkumdurlar. Nitekim modem 

Devlet gücünü yıkan bu Komün de, Devlet gücünden önce va

rolduğu halde sonradan bu Devlet gücünün temeli haline ge

len ortaçağ koroünlerinin bir kopyası sanılmıştır. Komünal 

Yapı ise Montesqieu ve Jirondenlerin, başlangıçta siyasi güç

le kurulduğu takdirde büyük uluslar birliğinin yerine geçerek, 

toplumsal üretimin kuwetli bir katsayısı haline gelebileceğini 

tahmin ettikleri bir küçük Devletler federasyonunu gerçekleş

tirme girişimi olarak yorumlanmıştır. Komün'ün Devlet gücü

ne düşmanlığı (antagonizması) aşın merkeziyetçiliğe karşı es

ki mücadelenin abartılmış bir şekli olarak yorumlanmıştır. 

Fransa'da olduğu gibi burjuva hükümetinin klasik gelişimi 

özel tarihsel koşullar tarafından engellenebilir. Buna karşılık 

aynı koşullar İngiltere'de olduğu gibi, kokuşmuş kilise meclis

leri, simsarlada dolu şehir meclisleri, insafsız yardım heyetle

ri ve eyaJetlerde de soydan kalma sulh yargıçlanyla büyük 

32) Hiyerarşik atama sistemi (İnvestiture) -Orta ça�larda, süzeren tara

fından vasala toprak veya ruhani memurluk verilmesi. Bu sistemin özel

li�!, hiyerarşik ve ruhani efendilerine kayıtsız şartsız ba�lılı�ıdır. 
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merkezi Devlet organlannın tamamlanmasını sağlayabilir. 

Komünal Yapı, şimdiye dek toplumun üzerinde geçinen ve 

toplumun serbest hareketini kısıtlayan asalak Devletin özüm

lemiş olduğu bütün güçleri topluma geri verecekti. Yalnız bu 

hareketiyle bile Fransa'nın canlanması başlamış olacaktı. 

Fransız taşra burjuvazisine göre Komün, Louis Philippe dev

rinde ülkeyi hakimiyeti altına almış olan düzenlerinin geri ge

tirilmesi yolunda bir girişimdi. (Louis Napoleon zamanında 

bu düzenin yerini taşranın şehirler üzerindeki sahte hakimi

yeti almıştır.) Aslında, Komünal Yapı kır kesimi üreticilerini, 

bölgelerindeki merkezi şehirlerin cntelektüel önderliğinde 

birleştirdi. Ve bu şekilde önlann çıkarlannın doğal mütevelli

leri olan emekçilere teslim edilmiş oldu. Komün'ün varlığı 

bizzat yerel beldesel bağımsızlığı (local municipal liberty) ge

rektiriyordu. Fakat artık bu, yerini Komüne bırakan Devlet 

gücünü kontrol amacıyla kullanılmayacaktı. Paris Ko

mün'ünün Prusya belediye yapısının ( 1 79 1  'deki eski Fransız 

belediye örgütünün bir karikatüıii olan bu örgüt, şehir hükü

metlerini Prusya Devletinin polis mekanizmasının arka teker

leği haline getirmişti) özleminde olduğunu iddia etmek, an

cak kan ve çelik entrikalanndan vakit bulduğu zaman tam 

zihni kapasitesine uygun olan eski mesleğine, yani Kladdera

datsch'(Berlin'de çıkan Punch)33 yazarlığına dönmekten hoşla

nan bir Bismarck'ın aklına gelebildirdi. 

Komün, devamlı ordu ve Devlet memurluğu gibi en büyük 

iki harcama kaynağını ortadan kaldırarak, burjuva devrimle-

33) Kladderadatsch -1 848'de Berlin'de çıkmaya başlayan Alman yergi 

dergisi. Haftalık Punch da 1 84 1 'den beri Londra'da yayımlanmaktadır. 
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rinin şiarı olan ucuz hükümeti gerçekleştirdi. Bizzat varlığı 

bile, hiç olmazsa Avrupa' da, sınıf hakimiyetinin nom1al yükü

nü ve vazgeçilmez örtüsünü teşkil eden monarşinin yokluğu

nu gerektiriyordu. Komün, aynı zamanda Cumhuriyete ger

çekten demokratik kurumların temelini bahşetti . Buna rağ

men, nihai amacı ne ucuz Hükümet, ne de "gerçek Cumhuri

yet"ti; bunlar sadece birlikte getirdiği şeylerdi. 

Komün'ün maruz kaldığı yorumların ve Komün'de ifade bu

lan çıkarların çeşitliliği, onun son derece genişleyici bir siyasi 

biçim olduğunu ispatlamıştır. Hatırda tutmak gerekir ki, Ko

mün'den önceki hükümet biçimleri çokça baskıcı bir nitelik ta

şımışlardır. Komün'ün gerçek sım şudur: Komün, özünde bir 

emekçi hükümeti, üretici sınıfın, ürünleri gasbeden sınıfla mü

cadelesinin ürünü ve içinde emeğin iktisadi kurtuluşunun ger

çekleştirilmesi için nihayet keşfedilmiş siyasi bir biçimdir. 

Bu son şart olmadığı takdirde, Komünal Yapı imkansız bir 

şeyden ve bir hayalden ibaret kalırdı. Üreticinin siyasi haki

miyeti, toplumsal esareti ile birlikte varolamaz. Bundan dola

yı Komün, sınıfların vadığının ve dolayısıyla sınıf hakimiyeti

nin dayandığı iktisadi temelleri kökünden sökmek için bir kal

dıraç vazifesi görecekti. Emeğin kurtuluşu ile her insan emek

çi haline gelir ve üretici emek, sınıfsal niteliğini kaybeder. 

Tuhaf bir gerçektir. Emeğin Kurtuluşu üzerine son altmış 

yıldır edilen uzun lakırdılara ve muazzam edebiyata rağmen, 

herhangi bir yerde emekçiler bu konuyu azimle ele aldıklan 

anda Sermaye ve Ücret Esareti gibi iki kutuplu (toprak sahibi 

şimdi kapitalistin uyuyan ortağından başka bir şey değildir 

çünkü) bir toplumun sözcülerinin özürleriyle karşılaşmakta-
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dırlar; sanki kapitalist toplum, antagonizmalan daha gelişme

miş, hileleri daha keşfedilmemiş, fahiş gerçekleri daha mey

dana çıkarılmamış masum bir bakireymiş gibi. Toplumun 

sözcüleri, Komün, bütün uygarlığın temeli olan mülkiyeti or

tadan kaldırmak istiyor diye haykınrlar. Evet, beyler, Komün, 

çoğunluğun emeğini bir azınlığın zenginliği haline getiren sı

nıf oıülkiyetini ortadan kaldırmak istiyordu. Amacı, mülksüz

leştirenlerin mülksüzleştirilmesiydi.  Genellikle emeği köleleş

tirme ve sömürme vasıtası olan üretim araçlarını, yani toprak 

ve sermayeyi sadece özgür ve birleşmiş emeğin aletleri haline 

getirerek, bireysel mülkiyeti bir gerçek haline getirmek isti

yordu. Ama bu, Komünizmdir, "imkansız" Komünizm'dir! 

Evet, evet: Hakim sınıfın mevcut sistemin devamının imkan

sızlığını görecek kadar aklı olan birçok üyesi -ki bunların sa

yısı oldukça kabarıktır- kooperatif üretimin sımaşık ve ağzı 

kalabalık havarileri olmuşlardır. Eğer kooperatif üretim ve 

gözboyası ve hile olarak devam etmeyecek, kapitalist sistemin 

yerini alacak ve eğer milli üretim, kapitalist üretimin kaderin

deki daimi anarşiye ve periyodik sarsıntılara son verecek şe

kilde birleşik kooperatif  cemiyetlerin kontrolü altında ve or

tak bir plan dahilinde düzenlenecekse, evet beyler, bu Komü

nizm' den, "imkanlı" Komünizm'den başka ne olabilir? 

İşçi sınıfı, Komün'den mucizeler beklemiyordu. Zira işçiler, 

halkın hükmü ile (par decret du peuple) yürürlüğe sokulacak ha

zır ve kesin ütopyalara sahip değildir. Emekçi sınıfı, kendi kur

tuluşuna ve onunla birlikte mevcut toplumun kendi iktisadi ge

lişimi sayesinde kaçınılmaz şekilde yöneldiği o daha ileri biçi

me kavuşmak için, koşullan ve insanlan değiştirerek uzun mü-
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cadelelerden ve bir tarihi süreçler silsilesinden geçeceğini bili

yordu. Yaşlanmış ve çökmekte olan burjuva toplumu, yeni bir 

toplumun unsurlarına gebedir. İşte emekçilerin, bu unsurlan 

özgür kılmaktan başka gerçekleştirecek idealleri yoktur. Tarih

sel görevinin tam bilincinde ve onu yerine getirecek yiğitçe az

me sahip olan emekçi sınıfı, kalemi ve mürekkep hakkasını ya

nından eksik etmeyen centilmenlerin kaba küfürlerine ve cahil

ce yavanlıklarıyla sekterci kapıisierini bilimsel yanılmazlık eda

sıyla keramet gibi döktüren iyi niyetli burjuva doktrinerlerinin· 

öğretici hamiliklerine gülmektc haklıdır. 

Paris Komün'ünün devrimin idaresini bizzat eline alması, 

alelade emekçilerin ilk defa "doğal amirleri"nin Hükümet ay

ncalıklanna tecavüze cesaret etmeleri ve eşi görülmemiş de

recede zor koşullar altında işlerini alçakgönüllü, dürüst ve ve

rimli şekilde görmeleri -ki aldıklan en yüksek ücret bile yük

sek bir bilim otoritesine·· göre herhangi bir metropolit okulu 

kurul sekreterinin alması gereken en düşük ücretin beşte biri

ne zar zor yaklaşıyordu- karşısında eski dünya, Emek Cum

huriyetinin Hôtel de Ville'in tepesinde dalgalanan Kızıl Bay

rağı'nı seyrederken öfkesinden sancılarla kıvranıyordu. 

Yine de bu, emekçi sınıfın toplumsal inisiyatif sahibi tek 

sınıf olduğunu gösteren ilk devrimdi. Hatta bu gerçek, yalnız 

kapitalistler hariç orta sınıfın büyük bir kısmı tarafından da 

-perakendeciler, esnaf, tüccarlar- kabul edildi. Komün, orta 

sınıfın içinde daimi anlaşmazlık konusu olan borçlu ve ala

caklı sorununu· zekice bir çözüme bağlamıştı. Orta sınıfın, 

*) Comte'culara (pozitivistlere) atıfta bulunuyor. 

**) Profesör Huxley ( 1 89 1  Almanca baskısına not). 
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1 848 Haziran emekçi ayaklanmasının bastıolmasında yardı

mı geçen bir kesimi, o zamanki Kurucu Meclis tarafından ala

caklılannın lehine teklifsizce feda edilmişti"". Ama bu sınıfın 

şimdi emekçi sınıfının etrafında toplanmasının tek nedeni bu 

değildi. Ya Komün'ü ya da hangi ad altında olursa olsun İm

paartorluğu seçmek zorunda olduklannı biliyorlardı. impara

torluk kamu senretine yaptığı tahribatla, büyük mali dolandı

ncılıkları teşvik etmekle, sermaye temerküzünün yapay hızla

nımını desteklemekle ve saflarını mülksüzleştirmekle orta sı

nıfı da iktisadi bakımdan yıkmıştı . Bu sınıfa siyasi baskı yap

mış; sefahat alemleriyle onları ahlakça sarsmış; çocuklannın 

eğitimini frere lgnormıtin 'lere··· vermekle Volterciliklerine ha

karet etmiş, onları, yıktığı şeylerin karşılığında İmparatorlu

ğun yokoluşundan başka bir şey bırakmayan bir savaşa paldır 

küldür itmekle de birer Fransız olarak milliyetçi duygularını 

körüklcmişti. Gerçekten yüksek Bonaparte'çı ve kapitalist bo

hemin Paris'ten çıkartılmasından sonra orta sınıfın gerçek 

"Düzen Partisi", "Union Republicaine" olarak Komün'ün bay

rağı altına geçti ve Komün'ü Thiers'in kasıtlı tahrifierine kar

şı savundu. Orta sınıfın bu büyük kesiminin minnettarlığının 

*) 1 8  Nisan'da Komün, borçlann öden me tarihlerini üç yıl erteleyen bir 

karar çıkartmıştı. 

**) 22 Ağustos 1 848'de Milli Meclis concordats a l'amiable [dostça anlaş

malarla ilişkin bir tasanyı reddetti. Tasan, devrimden dolayı işleri aksa

yan borçlulann ödeme sürelerini uzatmayı öngörüyordu. Sonuçta kapi

talist alacaklılan borçlannı isteyince Paris küçük burjuvalan arasında 

topluca iflaslar başladı. 

***) [Katolik keşişleri] 1 5 . 1 1 . 1 850 tarihli eğitim kanunu kastediliyor. 

(Bkz. "Frasa 'da Sııııf Mücadeleleri"). 
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bu sert denemeye dayanıp dayanamıyacağını ancak .zaman 

gösterecektir. 

Komün, köylülere "Sizin için biricik umut, bizim zaferi

mizdir" demekte tamamıyla haklıydı. Versay'ın yumurdadığı 

ve şerefli Avrupa basınının yankıladığı yalanlardan en kor

kuncu Kırcılann Fransız köylülerini temsil ettiği idi. Fransız 

köylüsünün 1 8 1 5  ten sonra bir milyarlık tazminat ödemek zo

runda kaldığı· adamlara karşı sevgisini düşünün. Fransız köy

lüsünün gözünde büyük toprak sahibinin varlığı bile köylü

nün 1 789'daki kazançlarına bir tecavüzdü. Burjuvazi 1 848'de 

köylünün topraktaki hissesine frank başına kırkbeş santimlik 

bir ek vergi yüklemişti; ama o zaman bunu devrimin adına ya

pıyordu. Halbuki şimdi burjuvazi asıl yükü, Prusyalılara öde

necek beş milyarlık tazminatı köylünün omuzlarına yüklemek 

için devrime karşı bir iç savaşı kışkırtıyordu. Öte yandan Ko

mün'ün ilk bildirilerinden birinde, savaşın bedelinin savaşın 

gerçek kışkırtıcıları tarafından ödenmesi gerektiği belirtiliyor

du. Komün'ün amacı köylüyü kan vergisinden kurtarmak, 

ona ucuz bir hükümet temin etmek, şimdi kanını emmektc 

olan noter, avukat, mübaşir ve diğer adli vampirlerin yerine 

köylü tarafmdan seçilen ve köylüye karşı sorumlu, maaşlı Ko

mün temsileilcrini koymaktı. Bu şekilde köylü garde champet

re'in' ,  jandarmanın ve polis komutanının zulmünden kurtula

cak, rahibin saçmalıklarının yerine öğretmenin açıklamalan

nı dinleyecekti. Fransız köylüsü düşünen ve herşeyden önce 

*) 1 825'te Bourbon Restorasyonu'ndan sonra, soylulann, devrim sırasın

da uğradıklan mülksüzleştirilmenin lazmini için köylülük 1 milyar 

frank ödemişti. 
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hesaplayan bir adamdır. Nitekim rahip aylıklannın, vergi me

muru tarafından zorla kopanlacağı yerde bölge halkının dini 

içgüdüleriyle gönüllerinden kopan yardımianna dayanmasını 

son derece akla uygun bulacaktı . İşte Komün hakimiyetinin 

ve ancak o hakimiyetin Fransa köylüsüne ilk büyük ihsanları 

bunlardı. Bundan ötürü köylü yararına çözümlenmesi ancak 

Komün'ün harcı ve borcu olan daha kanşık fakat hayati bir

takım meselelerin üzerinde uzun uzadıya durmayı lüzumsuz 

buluyoruz. Köylünün başındaki bu meselelerden bir tanesi 

şudur: ipotek borçlan bir kabus gibi toprağının başında dur

makta, proletariat foncier (kır proletaryası) günden güne geliş

mekte ve köylünün toprağını terketmesi, modem tarım geliş

meleri ve kapitalist çiftçilikteki rekabet yüzünden gittikçe hız

lanmaktadır. 

Fransız köylüsü Louis Bonaparte'ı Cumhuriyet'in başkanı 

seçmişti; ama Düzen Partisi İmparatorluğu kurdu. Fransız 

köylüsü 1 849 ve 1 850 yıllarında gerçekten ne istediğini göster

mişti: belediye reisi ile Hükümete bağlı valiyi, öğretmenle Hü

kümete bağlı rahibi ve kendisi ile Hükümete bağlı jandarma

yı karşı karşıya getirmişti. Düzen Partisi'nin 1 850 Ocak ve Şu

bat'ında çıkarttığı bütün yasalar, açıkça köylüyü baskı altına 

alma tedbirleriydi. Köylü Bonaparte'çıydı, çünkü büyük Dev

rim, köylünün gözünde, kendisine sağladığı bütün kazançlar

la birlikte Napoleon'da kişileşmişti. İkinci İmparatorluğun (ki 

kendi doğası Kırcılara düşmandı) yıktığı bu hayal, geçmişin 

bu önyargısı, Komün'ün köylünün yaşayan çıkarlarına ve acil 

ihtiyaçlarına verdiği cevaba nasıl karşı durabilirdi? 

*) Köy bekçisi. 
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Kırcılar, Komün Paris'inin taşra ile üç ay serbestçe temas 

ettiği takdirde genel bir köylü ayaklanmasının başlayacağını 

biliyorlardı. Aslında en büyük korkulan da buydu. Paris'i, 

hastalığın yayılmasını önleyecek şekilde polis ablukası altına 

alma kuşkusu da bu korkularından ileri geliyordu. 

Komün, böylece Fransız toplumunun bütün sağlıklı un

surlarının gerçek temsilcisi ve dolayısıyla Fransa'nın gerçek

ten milli hükümeti oluyordu. Aynı zamanda bir emekçi hükü

meti ve emeğin kurtuluşunun yiğit savaşçısı olarak sözün tam 

anlamıyla enternasyonal bir niteliğe sahipti. İki Fransız eyale

tini Almanya'ya ilhak eden Prusya'nın gözleri önünde Komün, 

dünyanın her tarafındaki emekçileri Fransa'ya ilhak etmişti. 

İkinci imparatorluk, kozmopolit hilebazlığın ellinci yıldö

nümü olmuştu. Her ülkede ne kadar hovarda varsa hepsi İmpa

ratorluğun çağrısı üzerine Fransa'ya koşup, sefahat alemlerin

den ve Fransız halkının yağmasından payianna düşeni alıyor

lardı. Bu anda bile Thiers'in sağ eli iğrenç Eflaklı' Ganesco, sol 

elini bahşetmekle yetiniyordu. İhaneti yüzünden kaybettiği dış 

savaşla, yabancı istilacıyla işbirliği yaparak kışkırttığı iç savaş 

arasında burjuvazi, polisi Fransa'da Alman avına çıkartarak 

yurtsevediğini teşhir etme f1rsatını bulmuştu. Öte yandan Ko

mün, Çalışma Bakanlığına bir Alman emekçisini atıyordu'". 

Thiers, burjuvazi ve İkinci imparatorlukla birlikte Polonya'yı 

büyük yakınlık numaralarıyla aldatırken, bir yandan Rusya'nın 

*) [Metinde Wallachia kullanılmaktadır: Romanya'da Transilvanya Alp

leıi ile Tu na arasındaki bölge.] 

**) Leo Frankel, Komün'ün yürütme komitesi üyesi ve Çalışma ve Tica

ret Heyeti Başkanı. 
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kirli işlerini görmekte ve Polonya' ya ihanet etmekteydi. Buna 

karşılık Komün, Polanya'nın yiğit evlatlannı Paris'in savunucu

lannın başına koyarak, onlara şeref kazandınyordu·. Komün 

bir yanda istilacı Prusyalılann; öte yanda Bonaparte'çı general

lerin yönettiği Bonaparte'çı ordunun gözleri önünde, bilinçlice 

açmakta olduğu yeni tarih çağını kutlamak için Vendôme Sü

tunu34 denilen o muazzam savaş sembolünü yıktı. 

Komün'ün büyük toplumsal tedbiri , kendi çalışan varlığıy

dı. Özel tedbirleri ise ancak halk tarafından kurulan bir halk 

hükümetinin eğilimlerine delalet edebilirdi. Örneğin günde

likçi fınncılar için gece çalışması kaldınlmış, işverenlerin 

emekçilerden çeşitli bahanelerle para cezası alarak, ücretler

den kesmeleri ceza ile yasaklarimıştı. Bu, işverenin yasa koyu

cu, yargıç ve yürütücü rollerini kendi üzerine alması yoluyla 

parayı cebe indirmesi demek oluyordu. Emekçi sınıfın aldığı 

diğer bir tedbir de, bütün kapalı atölye ve fabrikalann karşılı

ğının ödenmesi şartı ile işçi demeklerine teslimi idi. Bu, adı 

geçen yerlerin sermayedarlan sıvışmış da olsa, greve girmiş 

de olsa uygulanacaktı. 

Komün'ün mali tedbirlerine gelince (ki bunlar zekice alın

mış, ılımlı tedbirler olmalan bakımından dikkate değerdirler) 

kuşatma altındaki bir şehirde ancak böyle tedbirler alınabilirdi . 

Büyük mali şirketlerle müteahhidlerin, Haussmann'ın· himaye-

*) Jaroslaw Dombrowski ve Valerian Wroblevski, Komün'ün askeri ön

derleri olan generaller. 

34) Vendôme Sütunu, Napoleon Fransa'sının zaferlerini kutlamak için 

1 806 1 O senelerinde Paris'in Place Vendome'unda inşa edilmişti. Paris 

Komünü'nün bir kararı ile 1 6  Mayıs, 1 87 1  'de yıkıldı. 
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sinde Paris'te yaptıklan o muazzam hırsızlıklam bakılacak olur

sa, Komün'ün onların mallarını müsadcre etmekte, Orlcans ai

lesinin mailanna el koyan Louis Napoleon1a kıyaslanamayacak 

kadar haklı olduğu görülür. Menkul ve gayrimenkul emlakının 

büyük bir kısmını Kilise soygunlanndan elde eden Hohenzol

lem ve İngiliz hanedanlan, Komün'ün laikleşlirmeden (secula

rizalion) sadece 8.000 frank kazanmasına hayret ettiler. 

Oysa Versay Hükümeti biraz cesaret ve kuvvet toplar topla

maz Komün'e karşı şiddetle saldında bulunmuş, bütün Fran

sa'da fikir özgürlüğünü kısıtlamış, hatta büyük şehirlerden ge

len delegelerin toplanmasını yasaklayacak kadar ileri gitmiş; 

Versay'da ve Fransa'nın geri kalan kesiminde İkinci İmpara

torluğunkini aratan bir cas us şebekesi kurmuş; Paris'te basılan 

bütün evrakı jandarma müfettişlerine yaktırtmış, Paris' e gelen 

giden bütün yazışmalan kalburdan geçirmiş; Milli Meclis'te 

Paris adına bir söz söylemek için en çekingen teşebbüsler, 

1 8 1 6  yılının Chanıbre hıtrouvable'ında bile görülmemiş bir 

tan:da yuhalanmış ve bütün bunların üstüne Versay'ın Paris 

dışındaki vahşke savaşları , içinde de kokuşmuşluk girişimleri 

eklenmişken Komün hala sağlam bir banş dönemindeymiş gi

bi liberalizmin bütün icaplannı ve zevahirini yerine getirmek

le kendisine olan güvene utanmazca ihanet etmiş olmaz mıy

dı? Şayet Komün Hükümeti, M. Thiers'in Hükümetine benze

seydi, Paris'te Düzen Partisinin gazetelerini yasaklamak da 

Versay'da Komün gazetelerini yasaklamak kadar zor olurdu. 

* ) İkinci Imparatorluk sırasında, Baran Haussmann Seine Depart

ınan'ının, yani Paris şchıinin Valisi idi (Prefect). Işçi ayaklanmalannın 

bastınlabilmesi için şehir planında bazı değişiklikleı· yapmıştır. 
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Kırcılann Fransa'yı kurtannanın tek çaresi olarak kiliseye 

dönüşü önerdikleri sırada, kafir Komün'ün Picpus manastıny

la Saint Laurent Kilisesinin· garip sırlarını keşfetmesi oldukça 

asap bozucu olmuştu. M. Thiers, Bonaparte'çı generallerine 

savaş kaybetme, teslim antlaşmalan imzalama ve Wilhelms

chöhe'de·· sigara içmedeki ustalıklannı takdir için büyük haç 

nişanlan yağdırırken, Komün'ün görevlerini ihmal ettiklerin

den şüphelendiği generalleri azietmesi ve tevkif etmesi bir hi

cive benziyordu. Komün'ün takma ad kullanan ve Lyons'da sa

dece iflastan altı gün hapis yatan bir üyesini işten çıkartıp tev

kif etmesi o sırada hala Fransız Dışişleri Bakanı bulunan, ha

la Fransa'yı Bismarck'a satan ve hala o fazilet örneği Belçika 

Hükümetine emirlerini geçirten kalpazan Jules Favre'a kasıtlı 

bir hakaret olmuyor muydu? Fakat Komün, eski türden hükü

metlerin hepsinin değişmez tavrı olan yanılmazlık iddiasında 

bulunmuyordu. Bütün yaptıklarını ve söylediklerini ilan edi

yor ve halka bütün eksikliklerini gösteriyordu. 

Her devrime, devrimin gerçek öğelerinin yanında başka 

karakterde adamlar da karışır. Bunların bazıları eski devrim

lerden kalma veya eski devrimiere bağlı insanlardır. Mevcut 

*) Lis�agaray'ın " 1 87 1  Komünü Tarihi"ndc, "Stuttgart 1 922, s.  208) bu 

olay şö�'le anlatılıyoı·: "Milli Muhafızlar, Picpus Manastınnda kafcs için

de i�kenceye tabi tutulmu� üç vücut, engizisyon için kullanıldığı anla�ı

lan acayip aletler, çelik zırh, ku�ak, miğferler, halatlar, çocuk aldırma 

üzerine bir �·azı ilc üzerlerinde hala saç olan iki kafatası bulmu�lar, 10 .  

An·ondissenıent (ilçe, sivil mıntıka) sakinleri de St .  Laurcnt Kilisesinin 

liihitlerinde kadın iskeletleri keşfetmişlenli ."  

**) 1 870 Sedan savaşından sonra yenilen Bonaparte'ın ve Fransız gene

rallerinin kapatıldıkları kale. 
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hareketi kavramamış olmalarına rağmen bilinen düıiistlükle

ri ve cesaretleri veya sadece gelenek gücünden ötüiii halk üze

rindeki nüfuzlarını muhafaza etmiş olabilirler. Diğerleri ise 

yıllardır zamanın hükümetine karşı aynı basmakalıp nutukla

n ata ata birinci sınıf devrimci şöhreti kazanan basit çığırt

kanlardır. ı 8 Mart'tan sonra da böyle birkaç adam ortaya çık

tı ve bunlar bazı durumlarda önemli roller oynama yı başardı

lar. Aynı cins adamlar nasıl önceki devrimierin gelişimini kös

tekledilerse, bunlar da emekçi sınıfının gerçek hareketini elle

rinden geldiği kadar kösteklediler. Bu gibi adamların varlığı 

kaçınılmaz bir şerdir: Zamanla silkinip atılırlar. Ne var ki Ko

mün'e zaman verilmemişti. 

Komün'ün Paris'te meydana getirdiği değişiklik gerçekten 

fevkaladeydi! İkinci İmparatorluğun gösterişli Paris'inden iz 

bile kalmamıştı. Artık Paris, Eritanyalı arazi sahiplerinin, İr

landalı namevcutların35 eski Amerikalı esir tacirlerinin ve son

radan görmelerin, eski Rus serf sahiplerinin ve Efiaklı boyar

lann" buluşma yeri olmaktan çıkmıştı. Artık morga cesetler 

dolmuyor, geçe hırsızlıkları olmuyordu. Adi hırsızlıklar da 

yok denecek kadar azalmıştı. Aslını arasanız Paris sokakları 

ı 848 Şu batından bu yana ilk defa, hem de polis olmadan, em

niyete kavuşmuştu. Bir Komün üyesi şöyle diyordu: "Artık ci

nayet, hırsızlık ve şahsa tecavüz gibi olaylara rastlamıyoruz. 

Öyle göıiinüyor ki polis, beraberinde Muhafazakar dostlarını 

da Versay'a süıiiklemiştir." Kokotlar yine koruyuculannın ai-

35) Namevcutlar (Absentees) -hiç bir zaman ar.ızi ve malikanelerini zi

yaret etmeyen büyük toprak sahipleri. 

*) [Romanya'dan arazi sahibi, imtiyazlı bir sınıfı] 
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lelerine, dinlerine ve hepsinden önemlisi de mülklerine bağlı 

tebdili kıyafet etmiş adamların kokusunu almışlardı. Onların 

yerine Paris'in gerçek kadını çıktı ortaya: kahraman, asil ve 

kadim çağların kadınlan gibi sadık. Çalışan, düşünen, sava

şan ve kanayan, doğurduğu yeni toplumla meşgulken kapılar

daki kana susamışlan neredeyse unutmak üzere olan tarihsel 

teşebbüsünün verdiği coşku ile sarhoş bir Paris! 

Paris'teki bu yeni dünyanın yanında bir de Versay'daki es

ki dünyaya bakalım: Eski rejimierin gulyabanilerinden, Meş

ruiyetçi (Legitimist) ve Orleans'cılardan oluşmuş ve ulusun ]e

şine konmaya hazır bir meclis, kuyruğu ise Nuhı N ebiden kal

ma Cumhuriyetçiler. Bunlar, Meclis'te varlıldanyla esirciler 

isyanını müdafaa ediyorlar ve Parlamenter Cumhuriyetleri

nin devamı için Cumhuriyetin başındaki bunak şarlatanın ki

birine güveniyorlar. Jeu de Paume'da· yaptıkları korkunç top

lantılar 1 789'un bir kankatürünü andırıyor. İşte Fransa'da öl

müş olan her şeyin temsilcisi Meclisi ayakta tutan, hayat ema

resi veren sadece Louis Bonaparte'ın generallerinin kılıçlarıy

dı. Paris baştanaşağı gerçek, Versay baştanaşağı yalan. Ve bu 

yalan etrafa Thiers'in ağzından yayıldı. 

Thiers, Seine et Oise'dan gelen bir belediye reisieri heyeti

ne şöyle diyordu: "Hiç bir zaman bozmadığım sözüme güve

nebilirsiniz!" Meclise "Fransa'nın gördüğü en özgürce seçil

miş ve en Liberal Meclis" olduğunu, karınançorman askerle

rine "dünyanın medarı iftihan ve Fransa'nın sahip olduğu en 

mükemmel ordu" olduklannı , taşra eyaletlerine de Paris'i 

*) Jeu de Paume: 1 789 Milli Meclisinin meşhur kararını verdiği tenis 

kortu. ( 1 891  Almanca baskısına not). 
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bombalattığına dair haberlerin asılsız olduğunu söylüyordu: 

"Eğer birkaç top atılmışsa, bu Versay ordusunun işi değil, 

yüzlerini göstermeye cesaretleri olmayan ve savaşıyor görün

mek isteyen bazı asilerin marifetidir." Taşra eyaletlerine "Ver

say toplannın Paris'i bombardıman etmediğini, sadece top 

ateşine tuttuğunu" tekrarlıyor, Paris Başpiskoposuna Versay 

bölüklerine atfedilen sahte idam ve misillernelerin ( ! )  asılsız 

olduğunu söylüyor, Paris'e, tek endişesinin "onu baskı altında 

tutan iğrenç tiranlardan kurtarmak" olduğunu bildiriyor ve 

aslında Paris Komün'ünün "bir avuç caniden ibaret" olduğu

nu iddia ediyordu. 

M. Thiers'in Paris'i, "kaba kalabalığın" gerçek Paris'i değil, 

bir hayalet şehirdi. Franc fileur'lerin; dişi ve erkek bulvarlanı'l 

zengin, kapitalist, yaldızlı, tembel Paris'iydi .  Şimdi ise aynı Pa

ris, Versay'da Saint Denis'de, Rueil'de ve Saint Gem1ain'de 

uşaklarla, hovardalarla, edebiyat bohemi ve kokotlarla dolup 

taşıyordu. M. Thiers'in Parislileri iç savaşı hoş bir eğlence ola

rak kabul ediyor, teleskoplarla muharebeyi izliyor, top atışlan

nı sayıyor, savaş temsilinin Portc St. Martin tiyatrosundakin

den çok daha başanlı olduğuna kendi şerefleri ile fahişelerinin 

şerefi üzerine yemin edip duruyorlardı. Düşenler gerçekten ölü

yariard ı, yarahiann çığlıklan sahte değildi ve üstelik her şey o 

kadar tarihsel bir hava içerisinde cereyan ediyordu ki. 

Nasıl Coblenz36 M.  de Calanne'un Fransa'sıysa bu da M. 

Thiers'in Paris'iydi .  

*) [Le Tintemane adlı bir gazete tarafından muhasara sırasında Paris'i 

terkederek İngiltere'ye veya taşraya göç edenlere verilen lakap.] 

36) Coblenz -Aimanya'da bir şehir; 1 8. yüzyıl sonundaki Fransız Burju

va Ihtilali esnasında göç eden karşı ihtilalci asillerin merkezi. 
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IV 

Esir tacirleri nin, Paris' i Prusyalılara işgal ettirerek itaate zorla

ma girişimlerinin ilki Bismarck'ın reddi yüzünden suya düştü. 

1 8  Mart'taki ikinci girişim de ordunun hezimeti ve hükümetin 

Versay'a kaçışı ile sonuçlandı. Hükümet, aynı zamanda bütün 

idareye dağılmasını ve kendisini izlemesini emretti. Thiers, ba

rış görüşmelerini bahane ederek Paris' e karşı bir savaşa hazır

lanacak kadar vakit kazandı .  Şimdi iş bir ordu bulmaya kalı

yordu. Alayların kalıntıları sayıca az ve karakter balamından 

emniyetsizdi. Taşra eyaletlerine, Milli Muhafızları ve gönüllü

leri ile Versay'ın yardımına koşmaları hususunda yaptığı çağrı 

da teklifsizce reddedilmişti. Yalnız Bretagne beyaz bir bayrak 

altında savaşan, her biri göğsünde beyaz kumaştan yapılmış 

bir İsa yüreği taşıyan ve "Vive Le Roi'' (Yaşasın kral ! )  diye bağı

ran bir avuç Choua1137 gönderdi. Velhasıl Thiers, aceleyle de

nizcilerden, gemicilerden, papaya bağlı zouave'lardan38, V alen

Un'in jandarmalarından, Pietri'nin polislerinden ve casusların

dan karınançorman bir tay fa kurmak zorunda kaldı. Mamafih, 

Bismarck'ın iç savaşı ucu ucuna sürdürebilecek ve Versay Hü-

37) Chouan'lar -Paris Konıünadan, Versay ordusuna, Brötanya'dan ka

tılan reaksiyoner müfrezeyi, 1 8. yüzyıl sonundaki Fransız burjuva ihtila

l i  sırasında Kuzeybatı Fransa'da çıkan karşı ihtilalci isyanı destekleyen-

1ere benzetnı işler ve ona bu ismi layık görmüşlerdi. 

38) Zouavc'lar -Fransız hafif piyade alayı. (Cezayirde bir kabilenin is

mi). İlk zouave birlikleri, 1 9. yüzyılın ilk otuz senesinde, Cezayir'in yerli 

ahalisinden kurulmuştu. Daha sonra Fransızlardan da asker alınmış, fa

kat şarki kıyafetleri muhafaza edilmiştir. 
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kümetini Prusya'ya sefihçe tabi tutacak sayıda taksit taksit yol

ladığı emperyalist harp esirleri olmasaydı, Thiers'in ordusu bir 

işe yaramayacaktı. Hatta savaş sırasında bile Versay ordusuna 

Versay polisi baktı. Jandarmalar, kendilerini her türlü tehlike

ye atarak orduyu sürüklemek zorunda kaldılar. Düşen kaleler 

zaptedilmemiş, satın alınmıştı. Federallerin kahramanlığı Thi

ers'i stratejik dehasıyla emrindeki süngülerin, Paris'in direnişi

ni kıramayacağına ikna etmişti . 

Öte yandan taşra ile ilişkileri gittikçe bozuluyordu. Thiers'i 

ve kırcılannı memnun edecek bir tek onama bildirisi bile gel

medi. Üstelik tam tersi oldu. Her taraftan Cumhuriyetin açık

ça tanınması, Komünal özgürlüklerin kabul edilmesi şartıyla 

Paris'le uzlaşılmasını ve vekaleti geçerliliğini yitirmiş olan 

Milli Meclisin dağıtılınasını isteyen ve ifade biçimi saygılı baş

ka herşeye benzeyen heyetler ve bildiriler yağıyordu. Hem de 

o kadar çok sayıda ki, Thiers'in Adalet Bakanı Dufaure, savcı

lara 23 Nisan tarihli bildirisinde "uzlaşma taleplerini" bir suç 

olarak ele almalannı emrediyordu ! Kampanyasının çıkınaza 

saplandığını gören Thiers, taktiğini değiştirmeye karar verdi: 

Bütün ülkede, 30 Nisan'da, Milli Meclisten kendisinin geçirt

tiği yeni belediye kanununa göre belediye seçimlerinin yapıl

masını emretti . Ya valilerinin entrikalanna, ya da polis tehdi

dine güvenerek, taşranın vereceği ayiann Milli Meclise şimdi

ye kadar hiç sahip olmadığı manevi gücü sağlayacağından ve 

yine taşranın Paris'in zaptı için gerekli maddi gücü temin ede

ceğinden oldukça emin görünüyordu. 

Paris'e karşı bültenlerinde övdüğü eşkıyalıklarla ve bakan

lannın tüm Fransa'da bir terör dönemi yaratma teşebbüsleriy-
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le yetinmeyen Thiers, başından beri bir uzlaşma oyunu düzen
leme endişesi içindeydi. Böyle bir oyun birkaç amaca birden 
hizmet edecekti: Taşra eyaJetlerini ve Paris'teki orta sınıf unsu
runu kandıracak ve hepsinden önemlisi Milli Meclisteki Cum
huriyetçi bozuntulanna Paris' e karşı ihanetlerini Thiers' e olan 
inançlanyla örtme imkanını sağlayacaktı. 2 1  Mart'ta, daha or
dusu bile olmadığı halde Meclise şöyle seslenmişti: "Ne olursa 
olsun, Paris'e ordu göndermeyeceğim." 27 Mart'ta tekrar aya
ğa kalktı: "Cumhuriyetin kuruluşu bana bir emrivakidir. Ben 
de onu sürdürmeye kararlıyım." Aslında Kırcılan, Versay'da 
Cumhuriyetin sözünü bile ettirmezken, Thiers Cumhuriyetin 
adına Lyons ve Marsilya'dekf devrimleri bastınyordu. Bu ma
rifetinden sonra "emrivaki"yi bir "faraziye" olarak yumuşattı. 
Bordeaux'da dikkatle uyardığı Orleans prensleri, şimdi yasala
n utanmazca çiğniyorlar ve Dreux'de .. entrika çevirme serbes
tisine sahiptiler. Thiers'in Paris ve taşra eyaJetleri temsilcileriy
le bitmez tükenmez görüşmelerinde öne sürdüğü ödünler za
mana ve koşullara göre devamlı ton ve renk değiştirmelerine 
rağmen hiçbir zaman şu noktadan ileri gitmediler: "Lecomte 
ile Clement Thomas'ın öldürülmelerine kanşan bir avuç ca
ni" den alınacak intikam ın muhtemel tahdidi. 

Buna da Paris'in ve Fransa'nın M. Thiers'i açıkça en mü
kemmel Cumhuriyetçi kabul etmeleri şart koşuluyordu. Ay
nen Thiers'in 1 830'da Louis Philippe'i kabul ettiği gibi. Thiers 

*) ı 8 Mart ı 87 ı 'den birkaç gün sonra Lyons ve Marsil ya' da Komün ilan 

edilmesi amacıyla devrimci teşebbüslere glıişildi. Hareket, Thiers Hükü

meti tarafından bastınldı. 

(**) Versailles'ın batısında merkezi Orleans olan bir kent. 
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bu ödünleri dahi Mecliste Bakanları aracılığıyla üzerilerine 

ekiettiği resını açıklamayla belirsiz bir duruma soktu. Fakat 

bununla da kalmayarak Dufaure'u harekete geçirdi. Yaşlı bir 

Orleans'cı avukat olan Dufaure, şimdi 1 87 l 'de Thiers'in zama

nında olduğu gibi, 1 839'da Louis Philippe devrinde de, 

1 849'da Louis Bonaparte'ın başkanlığında da sıkıyönetimin 

adli otoritesi olmuştu. Hükümette değilken Paris'li kapitalist

leri savunarak servet kazanırkcn, bizzat meydana getirdiği ya

salan suçlamakla da kendine siyasi kapital hazırladı. Şimdi 

Paris'in düşüşünden sonra Fransa'daki Cumhuriyetçi özgür

lüğün son kalıntılarını da temizleyecek bir dizi baskı yasasını 

aceleyle Milli Meclisten çıkartmaya çalışıyordu. Bununla da 

kalmayarak kendine göre sürüncemeli bulduğu askeri mahke

me usullerini kısalttı ve Draco'nun ... yasalarını hatırlatan ye

ni bir sürgün yasası çıkarttı. Bütün bunlar Paris'in kaderi hak

kında bir fikir veriyordu. Böylece 1 848 Devrimi siyasi suçlar 

için ölüm cezasını kaldırarak yerine sürgün cezasını koymuş 

oluyordu. Louis Bonaparte hiç olmazsa teorik alarak daha gi

yotin rejimini tekrar kuracak cesareti bulamamıştı. Henüz 

Parisiiierin asi değil, katil olduklannı ima edecek kadar bile 

cüretkar olmayan Kırcılar Meclisi ise Paris'ten almaya umdu

ğu intikamı Dufaure'un yeni sürgün yasası ile sınırlamak zo-

*) 1 8  Mart 1 8 7 1  den birkaç gün sonra Lyons ve Marsilya'da Komün ilan 

edilmesi amacıyla devrimci teşebbüslerc girişildL Hareket, Thiers Hükü

meti tarafından bastınldı. 

(*") Versailles'ın batısında Orleans aile Merkezi olan bir kent. 

***) [Draco: M. Ö. 62 1 yılında yaşamış olan ve sert kanunlanyla tanınan 

Atinalı hukukçu.] 
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rundaydı. Bütün bu koşullar altında geviş getiren kafalan ne 
oyunu ne de oyunun ikiyüzlülük, değişkenlik ve ertelenme ge
reklerini anlıyamıyan taşralılarda uzlaşma komedisinin ken
disinin de amaçladığı gibi, yarattığı öfke yaygaralan olmasay
dı Thiers bu komediye devam edemiyecekti . 

Yaklaşmakta olan 30 Nisan belediye seçimlerini gözönün
de bulunduran Thiers, 27 Nisan'da en büyük uzlaşma sahne
lerinden birini oynadı. Meclis kürsüsünden şöyle bağınyordu: 

Paris'ten başka hiç bir yer, Cumhuriyete karşı komplo lıazırlamı

yor. Bu durum bizi Fransız karı ı dökmeye mecbur edecektir. Defa

lardır söylüyorum. O ka{ir silahlar, arılan tutarı eller tarafırıdarı bı

rakıldıgı zamarı cezalar, birkaç carıi hariç derhal bir banş yasası ile 

durdurulacaktır. 

Kırcılann şiddetli müdahalesine şöyle cevap veriyordu :  

Beyler, size yalvanrını söyleyin berı haksız mıyım? Carıilerirı topu 

topu bir avuç ettiği gerçeğini açıklanıama karşı mı çıkıyorsunuz? 

Bütürı talilısizlikleriıııizirı arasırıda hiç olmazsa Clemerıt Tho

mas 'la General Leconıte'urı karıını dökmeye muktedir olarılanrı en

der istisnalar teşkil etmeleri bir tali/ı eseri degi/ midir? 

Buna rağmen Fransa, Thiers'in parlamenter bir siren'in 
şarkısı diye övdüğü konuşmaya kulaklannı tıkadı'. Hala Fran
sa'ya kalan 35.000 Komün tarafından seçilen 700.000 beledi
ye meclisi üyesi içinde birleşik Legitimistler, Orleanscılar ve 
Bonaparte'çılann sayısı 8 .000'i bulmuyordu. Bunu izleyen ek 

*) [Odise, sirenierin adalannın yakınından geçerken onlara kapılmamak 

için kendini, adamlan tarafından dire�e ba�latır. Adamlannın da kulak

lannı balmumu ile tıkar.] 
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seçimlerde sonuçlar daha da aleyhte oldu. Böylece Milli Mec

lis, taşradan acil olarak ihtiyaç duyduğu fiziksel gücü temin 

edeyim derken, son manevi güç iddiasını, yani ülkenin genel 

oyunun ifadesi olma iddiasını da kaybetti. Bozgunu tamamla

mak üzere bütün Fransız şehirlerinin yeni seçilen belediye 

meclisi üyeleri Bordeaux'da bir karşıt Meclisle Versay'daki 

gasbedici Meclisi açıkça tehdit etmeye başladılar. 

İşte o zaman Bismarck için uzun zamandır beklenen karar 

anı gelip çatmış oldu. Derhal Thiers'i çağırarak, Frankfurt'ta 

kesin banş antlaşmasını imzalamak üzere tam yetkili elçiler 

göndermesini emretti. Efendisinin çağnsına saygıyla boyun 

eğen Thiers, Pouyer Quertier'in desteklediği sadık Jules Fav

re'ını göndermeye koştu. Rouen1i, "tanınmış" bir pamuk eği

ricisi ve İkinci İmparatorluğun ateşli ve hatta körükörüne bir 

partizam olan Pouyer Quertier, İkinci İmparatorluğa kendi çı

kanna zıt olan İngiliz ticaret anlaşmasından· başka hiç bir ko

nuda toz kondurmuyordu:  Bordeaux'da Thiers'in Maliye Ba

kanı olur olmaz bu "korkunç" anlaşmayı suçladı, feshinin ya

kın olduğunu ima etti ve hatta engel teşkil edecek uluslarara

sı anlaşmalann bulunmadığı Alsas'a karşı eski koruyucu güm

rük tarifelerinin yeniden uygulanmasını teklif edecek kadar 

küstahlıkta ileri gitti. (Ama Bismarck'ı hesaba katmadığı için 

gayretleri boşuna oldu). Karşı devrimi Rouen'de ücretleri in

dirmek için, Fransız taşra eyaJetlerinin teslimini ise Fransa' da 

--.) 23 Şubat 1 860 tarihli İngiliz-Fransız ticaret anlaşması ile Fransa çoğu 

mallannı İngiitereye gümıiiksüz olarak ihraç etmeye karşılık kendi yüksek 

gümıiik duvarlannı kaldırdı. Sonuçta İngiliz mallannın Fransız pazannda 

yarattı� keskin rekabet Fransız sanayiinde büyük hoşnutsuzluk yarattı. 
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mallannın fiyatını yükseltmek için birer fırsat bilen bu adam 

Thiers' in en son ve en büyük ihanetinde Jules Favre'a yardım

cılık için biçilmiş kaftan değil miydi? 

Bu tam yetkili mükemmel elçiler Frankfurt'a vanr varmaz, 

zorba Bismarck onlara çaresiz bir seçenek sundu : Ya İmpa

ratorluğun ihyası, ya da benim banş şartlanının kayıtsız şart

·sız kabulü! Bu şartlar, savaş tazminatının ödenme süresinin 

kısaltılmasını ve Bismarck Fransa'nın durumundan tatmin 

oluncaya kadar Paris istihkamlannın Prnsya ordulan tarafın

dan daimi istilasını ihtiva ediyordu. Böylece, Prusya, Fran

sa'nın iç siyasetinin mutlak hakemi oluyordu. Buna karşılık 

Paris'in imhası için Bismarck, esir ettiği Bonaparte'çı orduyu 

serbest bırakınayı ve onlara İmparator Wilhelm'in ordulan

nın dolaysız himayesini teklif  ediyordu. Tazminatın ilk taksi

dini Paris'in "pasifikasyonuna" bağlayarak iyiniyet teminatı 

vermiş oldu. Tabii Thiers ve elçileri, bu yemi yuttular. 1 O Ma

yıs'ta imzaladıklan barış antlaşması, 1 8  Mayıs'ta Milli Meclis 

tarafından onaylandı. 

Barışın imzalanması ile Bonaparte' çı esirlerin iadesi ara

sındaki fasılacia Thiers, uzlaşma komedisini yeniden ele alma 

zorunluluğunu duydu. Zira Cumhuriyetçi yardımcılan da Pa

ris'in tahripi için yapan hazırlıklan görmezlikten gelmek için 

bahane arayıp duruyorlardı. Orta sınıf uzlaştıncılanndan olu

şan bir heyete 8 Mayıs'ta şöyle cevap verdi: 

Asiler teslim olmaya karar verir vermez Paris'in kapılan General 

Clement Thomas ve I..ecomte'uı1 katilleri hariç herkese bir hafta sü

reyle açık tutulacaktır. 
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Bundan birkaç gün sonra Kırcılar, verdiği sözler için hak

kında şiddetli bir gensoru açınca açıklama yapmayı reddetti. 

Mamafih onlara şu önemli ipucunu vermekten de geri kalma

dı: 

Size söylüyonım, aranızda sabırsız/ar, çok acele edenler var. Sekiz 

gün daha beklemeleri gerek; bu sekiz günün sonunda artık tehlike 

luılmayacak ve görevleri de cesaretlerine ve luıbiliyetlerine uygun 

olacaktır. 

MacMahon ona kısa bir süre sonra Paris'e girebileceğin

den emin olmasını bilditir bildirmez de Meclise "Paris' e elin

de yasalarla" gireceğini "ve askerleri" kurban eden ve kamu 

anıtlannı yakıp yıkan sefillerden tam kefaret talep edeceğini" 

ilan etti. Karar anı yaklaştığı zaman Meclise "Amansız olaca

ğı" nı; Paris'e ise, mahkum olduğunu ve Bonaparte'çı haydut

Ianna da, Devletin, Paris'ten diledikleri gibi intikam almalan

na izin verdiğini söyledi . Nihayet, ihanetin Paris kapılannı 

General Douay'e açtığı gün olan 2 1  Mayıs'tan bir gün sonra, 

22 Mayıs'ta Thiers, Kırcılara, anlamamakta o kadar ısrar et

tikleri uzlaşma komedisinin "amacı"nı açıkladı. 

Birluıç gün önce anıacıımza yaklaşmakta olduğumuzu size söyle

miştim. Bugün amaca erişti/timizi söylemeye geliyorum. Düzen, 

adalet ve uygarlık nihayet muzaffer oldu! 

Haklıydı. Burjuva düzeninin köleleri ve iş esirleri ne za

man efendilerine karşı ayaklansalar, düzenin uygarlığı ve ada

leti de tüyler ürpertici rengiyle açığa çıkmaktadır. O zaman 

bu uygarlık ve adalet, açıkça vahşet ve yasa tanımaz intikam 
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şeklinde dışa vurulur. Mülkiyeti gasbeden ile üretici arasmda

ki sınıf mücadelesinin her yeni buhranı giderek bu gerçe� da

ha keskin çizgilerle ortaya çıkartmaktadır. 1 87 1  'in sözlerle 

ifade edilmez hainliği yanında burjuvazinin 1 848 Haziranın

daki gaddarlıkları bile hiç kalmaktadır. Askerlerin iğrenç ha

reketleri, nasıl ücretli koruyuculuğunu yaptıklan uygarlığın 

doğal ruhunu yansıtıyorsa, Paris halkının erkek, kadın ve ço

cuk Versay'lıların girişinden itibaren sekiz günlük savaşta 

gösterdikleri fedakarca kahramanlık da bağlı olduklan dava

nın büyüklüğünü yansıtmaktadır. Büyük sorunu çarpışma

dan sonra, kendi yarattığı ceset yığınlanndan kurtulmak olan 

bir uygarlık gerçekten parlak bir uygarlıktır! 

Thiers ile polis köpeklerinin hareketlerinin tarihte bir eşi

ni daha bulmak için Sulla ile Roma Triumvirasmm zamanına 

dönmemiz gerekir. Aynı soğukkanlılıkla sürdürülen toptan 

katliam, katliamda yaş ve cinse karşı aynı kayıtsızlık, esiriere 

aynı eziyet sistemi, bu sefer bütün sınıfı kapsamak üzere aynı 

sürgüne yollamalar, saklı önderlerden bir tekinin bile kaçma

ması için aynı vahşi takipler, siyasi ve şahsi düşmanların aynı 

şekilde ithamı, kavgaya tamamen yabancı olanların kınmm

da aynı umursamazlık Aralanndaki yegane fark, Romalıların 

mahkumlan toptan katiedecek mitralyözlerinin, "ellerinde ya

sa"nın ve ağızlarında "uygarlık" narasının olmaması idi. 

Ve bütün bu dehşet verici şeylerden sonra bir de burjuva 

uygarlığın öz basını tarafından anlatılan daha da korkunç 

öbür yüzüne bakın! 

Londra'da çıkan bir Tory gazetesinin Paris muhabiri şöyle 

yazıyor: 
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Uzakta hala tek tük silah sesleri duyulmakta, bir sürü yaralı sefil 

Pere la Chaise'in mezar taşlan arasında tedavi gönııeden yatmakta, 

6. 000 gözü yılmış asi lahitler labirentinde umutsuzluğun verdiği ıs

tırapla dolaşıp dunnakta; sefiller mitralyözlerle vuru/mak üzere so

kaklardan acele ile geçirilirken cafe'lerin absint he·. bilardo ve do mi

no meraklılan ile dolu alnıası sokaklarda kadın sefahatinin kol gez

mesi, şık restoraniann özel odalanndan gecenin sükunetini bozan 

cümbüş seslerinin duyu/ması, iğrenç birşey. 

M. Eduard Herve, Komün'ün kapattığı Versaycı bir gazete 

olan Journal de Paris'te şöyle diyor: 

Paris halkı (!) dün hoşnutluğunu, hafif mizaçlığın sınırlannı aşan 

bir tarzda belli etmiştir. Korkanz ki zaman geçtikçe durum daha da 

bozulacaktır. Paris şimdi maalesef yersiz olan bir bayram günü ha

vasındadır. Ve eğer Parisiens de la decadence ·· diye çağınlmak is

temiyorsak, bu gibi şeylere son verilmelidir. 

Ve bundan sonra Tacitus'ten şu pasajı alıyor: 

Yine de o korkunç mücadelenin ertesi günü, hatta mücadele daha 

sona ennemişken, alçalmış ve kokuşmuş Roma bir defa daha vü

cudunu mahveden ve ruhunu kirleten o şehvet batağında yuvarlan

maya başladı -alibi proelia et vulnera, alibi balnea popinaeque

(orada kavga ve yaralar, burada hamanı ve lokantalar). 

M. Herve yalnız, bahsettiği "Paris halkı"nın M. Thiers'in 

Parisinin halkı Versay'dan Saint Denis'den, Ruiel'den ve Saint 

(*) [Absinthe: Pelin, anason veya başka bir güzel kokulu otla lezzetlen

diıilen yeşil bir içki.] 

**) Düşüşün Paıislileıi. 
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Germain'den güruh halinde dönen franc-fileurler, yani "Dü
şen" Paris'in halkı olduğunu unutuyor. 

Emeğin esareti üzerine kurulu o alçak uygarlık, yeni ve da
ha iyi bir toplurnun fedakar önderlerine karşı kazandığı bü
tün kanlı zaferlerinde kurbanlannın iniltilerini bütün dünya
da yansıyan bir iftira velvelesine boğrnuştur. Sakin emekçile
rin ve Kornün'ün Paris'i birden "düzen"in polis köpekleri tara
fından bir cehenneme (pandenıonium) döndürüldü. Peki bu 
muazzam değişiklik bütün ülkelerin burjuva zihniyetine neyi 
ispat etmişti? Tabii ki Kornün'ün uygarlığa karşı suikast ter
tip ettiğini !  Paris halkı Kornün uğruna tarihin hiçbir savaşın
da görülmemiş sayılada ve coşkunlukla can vermektedir. Bu 
neyi ispat ediyor? Tabii ki, Kornün'ün halkın kendi hükümeti 
değil, bir avuç caninin gasbı olduğunu. Paris'li kadınlar bari
katlarda ve infaz yerlerinde fedakarca ölüyorlar. Ya bu neyi 
ispat ediyor? Elbette ki, Kornün iblisini onlan Megaera'lara 
Hecate'lere döndürdüğünü39• Kornün'ün iki ay süren tartışma 
götürmez hakimiyeti sırasındaki ılırnlılığına ancak yine kendi 
savunuşu sırasındaki kahrarnanlığı erişebilir. Bu neyi ispat 
ediyor? Tabii ki Kornün'ün zalim içgüdülerinin kana susarnış
lığını başı sıkıştığında koyverrnek üzere aylarca bir ılıroblık ve 
insancıllık kisvesi altında sakladığını! 

Emekçilerin Paris'i kendi kendini kahramanca feda eder
ken, binalan ve anıtlan da ateşe verdi. Proletaryanın canlı 
gövdesini pararnparça eden hakim sınıflann, ikametgahlan
nın el sürülrnerniş mimarisine muzafferane geri dönmeye ar-

39) Megaera ve Hecata -eski Yunan mitolojlsinde kötülük ve büyü tan

nçalan. 



1 38 1 87 1  Fransız Iç Savaşı Üzerine Hitap 

tık haklan yoktu. Versay Hükümeti "Kundakçılık!" diye feryat 
ediyor ve düşmanlan m profesyonel kundakçılık suçuyla yaka
lamak üzere, en ücra köylerdekilerine kadar bütün ajanianna 
her yeri arama emrini veriyor. Çarpışmadan sonraki toptan 
katliama kayıtsızlıkla bakan bütün dünya burjuvazisi, tuğla ve 
harcın kutsiyetinin bu ihlali karşısında dehşetle irkiliyor. 

Hükümetlerin donanmaianna "öldür, yak ve tahrib et" di
ye verdikleri devlet ruhsatlan, kundakçılık ruhsatlan mıdır? 
Britanya birliklerinin Washington'daki Capitol'u ve Çin impa
ratorunun Yaz Sarayı'nı kayıtsızca ateşe vermeleri kundakçı
lık mı oluyordu? Prusyalılann, askeri bir sebep olmadığı hal
de sırf intikam hırsından petrolle Chateaudun gibi şehirleri ve 
sayısız köyü yakmalan kundakçılık mıydı? Thiers'in yalnız 
içinde insan olan evleri yakma bahanesiyle altı hafta boyunca 
Paris'i bombardımana tutması kundakçılık mıydı? Savaşta 
ateş, diğer silahlar kadar meşru bir silahtır. Düşmanın elinde 
bulunan binalar, ateşe verilmek için bombardıman edilir. 
Eğer müdaffierin geri çekilmeleri gerekirse, o zaman onlar da 
taarruz edenin faydalanmasına mani olmak için binalan ate
şe verirler. Yakılmak, düzenli orduların savaş cephesinde bu
lunan bütün binaların kaderi olmuştur. Ama kölelerin, köle
leştirenlere karşı savaşında yani tarihin tek haklı savaşında, 
bu hiçbir şekilde geçerli olamaz! Komün, ateşi sadece bir sa
vunma vasıtası olarak, Haussmann'ın resmen top ateşine aç
tığı uzun ve düz yolları Versay birliklerine kapatmak için kul
lanmıştır. Nasıl Versay'lılar ilerlerken, en az l<.omütı'ün ateşi
nin yaktığı kadar bina yakan güllelerini kullandılarsa, onlar 
da ateşi geri çekilmelerini örtrnek için kullandılar. Şimdi bile 
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hangi binalann savunan, hangi binalann saldıran tarafından 
yakıldığı münakaşa konusudur. Ve savunma, Versay birlikle
ri, esirleri toptan öldürmeye başlayınca ya kadar ateşe başvur
mamıştır. Bundan başka Komün eğer hiç çare kalmazsa ken
dini Paris'in harabeleri altına gömeceğini ve Savunma Hükü
metinin ihanetini örtrnek için söz verdiği gibi Paris'i ikinci bir 
Moskova yapacağını bir bildiri ile ilan etmişti. Trochu bu 
amaç için onlara petrol buldu. Komün, muhaliflerini Paris 
halkının canlan için değil, Paris'teki binalan için endişelen
diklerini biliyordu. Öte yandan Thiers, intikamında amansız 
olacağını bildirmişti. Ordusu bir tarafta hazırlanıp, Prnsyalı
lar da karşı tarafta kapanı kapatabilecek duruma gelir gelmez 
Thiers şöyle bir beyanat verdi: "Amansız olacağım! Kefaret 
tam, adalet haşin olacak!" Eğer Parisli emekçilerin hareketle
ri vandalizm ise bu, Hristiyanlann putperestlik çağının ger
çekten paha biçilmez sanat hazineleri üzerinde döktürdükleri 
zafer vandalizmi değil, umutsuzluk içinde savunmadan ileri 
gelen bir vandalizmdir. Bu vandalizm dahi tarihçiler tarafın
dan doğmakta olan yeni toplum ile yıkılmakta olan eski top
lum arasındaki mücadelenin kaçınılmaz ve nisbeten önemsiz 
bir sonucu olarak maruz görülmüştür. Yine de bu, turist Pa
ris'ine yer açmak için tarihi Paris'i yerle bir eden Hauss
mann'ın vandalizminden yeğdi. 

Ama ya Komün'ün, başlannda Paris Başpiskopos'u ile bir
likte altmış dört tutsağı idam etmesine ne demeli? Burjuvazi 
ve ordusu 1 848 Haziran'ında, uzun bir süre önce savaş usul
leri arasından çıkan bir adeti yeniden tesis etmiştiler: Savunu
suz esirlerin vurulması. Bu vahşice adete Avrupa ve Hindis-
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tan'daki bütün halk ayaklanmalannın bastıncılan aşağı yuka
n sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Bu şekilde "bu adet" "uygarlı
ğın" gerçek "ilerleyişini" temsil etmektedir. Öte yandan Prns
yalılar Fransa'da yeniden, başkalannın hareketlerini hayatla
nyla ödemek zorunda olan masum insanlan rehin almaya 
başlamıştılar. Gördüğümüz gibi Thiers, ihtilafın ta başından 
beri Komün esirlerinin katli gibi insancıl bir usulü tatbik etti
rirken, Komün, bu esirlerin hayatlarını kurtarmak için Prns
yalıların rehin alma usulüne baş vurmak zorunda kaldı. Ama 
Versay1ılann esirleri devamlı vurmalan yüzünden, bu tutsak
lar da birer birer hayatlarını kaybettiler. MacMahon'un pra
etorlannın40 Paris'e girişlerini kutlarken döktükleri kanlardan 
sonra hayatlannın esirgenmesi nasıl beklenebilirdi? Burjuva 
hükümetlerinin vicdansızca vahşetlerinin üzerindeki son kon
trol de -tutsak alma- bir göz boyamasından ibaret mi kala
caktı? Başpiskopos Darboy'un gerçek katili Thiers'dir. Ko
mün, Başpiskoposla bir çok rahibi, Thiers'in elinde bulunan 
bir tek Blanqui ile takas etmek için defalarca teklifte bulun
muştu. Thiers bunu her seferinde reddetti. Biliyordu ki, Blan
qui'i kaybetmekle Komün'e bir baş vermiş olacaktı. Buna kar
şılık Başpiskoposun ölüsü amaçlan için yeterliydi. Thiers, Ca
vaignac örneğine göre hareket etti. Cavaignac'la düzenin 
adamları, 1 848 Haziranında asileri Başpiskopos Affre'nin ka
tilleri diye damgalayarak bağınp çağırmamışlar mıydı? Baş
piskoposun, düzenin askerleri tarafından vurolduğunu gayet 

40) Praetorlar -eski Roma'da general veya Imparatorların muhafıziarına 

verilen ad. Birçok imtiyaza sahiptiler. Burada "praetorlar" denilince, 

Versay ordusu kastediliyor. 
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iyi biliyorlardı. Hatta başpiskoposun başyardımcısı M.  Jac
quamet olay yerinde bulunduğundan dolayı, tanıklığıyla olayı 
doğrulamıştı. 

Düzen Partisinin kan cümbüşlerinde, kurhanianna karşı 
bir iftira teranesi kopartınaktan hiçbir zaman geri kalmama
sı günümüz burjuvasının kendini eski baroruann meşru vari
si gördüğünü ispatlamaktadır. O baronlar ki plebe karşı elle
rindeki her türlü silahı meşru görürler, plebin elindeki her
hangi bir silahı ise suç unsuru sayarlardı. 

Hakim sınıfın, devrimi bir iç savaşla çökertme girişimi ki 
bu girişimi ta 4 Eylül'den MacMahon'un praetorlannın St. 
Cloud kapısından girişlerine kadar izlemiş bulunuyoruz ya
bancı müstevlilerin himayesinde yürütüldü ve Paris'in katHy
le son buldu. Bismarck, Paris'in yıkıntılannı zevkle seyredi
yor. Belki de bu harabelerde, 1 849'da daha Prnsya'nın Cham

bre Introuvable'ında basit bir Kırcı iken dilediği bir şeyin, bü
yük şehirlerin genel tahribinin ilk taksidini görüyordur. Paris 
proletaryasının kadavrasını da zevkle seyrediyor. Onun için 
bu, sadece bir devrimin imhası değil, şimdi gerçekten, hem de 
Fransız Hükümeti tarafından başı kesilen Fransa'nın batışı
dır. Bismarck, bütün başanlı devlet adamıanna has yüzeysel
likle bu muazzam tarihi olayın yalnız üst yüzeyini görebiliyor. 
Zaptedilen hükümetin sadece jandarmalığını değil, aynı za
manda kiralık kaatilliğini yaparak zaferini şereflendiren bir 
fatih şimdiye kadar tarihin hangi devrinde görülmüştür? As
lında Prusya ile Paris Komün'ü arasında bir savaş söz konusu 
olmamıştır. Aksine, Komün banş hazırlıklannı kabul etmiş ve 
Prusya da tarafsızlığını açıklamıştı. Bundan dolayı Prusya sa-
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vaşan taraflardan biri değil, bir kaatildi. Tehlikeyi üzerine al
madığı için korkak, Paris'in düşüşünün karşılığı olan SOO mil
yonluk kan bedelinin peşin ödenmesi şartını koştuğu için de 
kiralık bir kaatildi. Ve böylece savaşın gerçek niteliği nihayet 
ortaya çıkıyordu: Savaş, Tannnın imansız ve sefih Fransa'yı 
imanlı ve ahlaklı Almanya tarafından cezalandınşıydı! Ulus
lar yasasının bu eşi görülmemiş çiğnenişi (eski dünya avukat
lannın anlayışına göre yorumlansa bile), Avrupa'nın "uygar" 
hükümetlerini, cani Prusya hükümetini St. Petersburg Kabi
nesinin adi aleti olarak uluslar arasında yasadışı ilan etmeye 
sevkedeceği yerde, onlan Paris'in etrafındaki çift kordondan 
kaçan birkaç felaketzedenin Versaydaki cellatlara teslim edi
lip edilmeyeceğini düşünmeye yöneltti! 

Modem zamaniann en muazzam savaşının sonunda galip 
ve mağlup ordulann proletaryanın ortak katliarnı Için birleş
meleri gibi tarihte eşi görülmemiş bu olay, Bismarck'ın dü
şündüğü gibi yükselmektc olan yeni bir toplumun nihai bas
tınlışını değil, burjuva toplumunun parçalanışını göstermek
tedir. Eski toplumun hala gösterebileceği en kahramanca ça
ba, milli savaş olabilir. Ve bu savaşın, sınıfiann mücadelesini 
geciktirmeyi amaçlayan ve sınıf mücadelesinin iç savaşa dö
nüşmesiyle de kenara atılacak olan bir hükümet hiylesinden 
ibaret olduğu ispat edilmiştir. Sınıf hakimiyeti artık milli üni
formalar ardında gizlenemez; milli Hükümetler, proJetaryaya 
karşı birbirlerine bağlıdırlar. 

1 87 1  Hamsin Pazanndan · sonra Fransız emekçileri ile 

*) [Pentec6te: Paskalyadan sonra yedinci pazar. Komünün son günü 

olan 28 Mayıs günü.) 
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ürünlerini gaspedenler arasında ne banş ne de ateşkes söz ko
nusu olabilir. Paralı askerlerin demir pençesi bir süre için her 
iki sınıfı da ortak bir baskı altında tutabilir. Fakat çatışma gi
derek büyüyen boyutlada tekrar tekrar patlak verecektir. So
nunda ise kimin galip geleceğinden şüphe yoktur gaspeden 
azınlık ya da çalışan büyük çoğunluk Fransız işçi sınıfı da mo
dern proletaryanın ileri muhafızıdır. 

Avrupa hükümetleri Paris'in önünde sınıf hakimiyetinin 
uluslararası niteliğini bu şekilde doğrularken, sermayenin 
kozmopolit itlifakına karşı emeğin uluslararası karşıt örgütü 
olan Enternasyonal Emekçiler Birliği'ni bu felaketierin kay
nağı olarak suçlamaktadırlar. Thiers, Birliği, emeğin kurtan
cısı geçindiği halde gerçekte emeğin despotu olmakla itharn 
etmektedir. Picard, Fransız Enternasyonalleri ile dışandakile
ıin bütün bağıntılannın kesilmesini emretmişti. Thiers'in 
1 835'deki mumya suç ortağı Kont Jaubert, Enternasyonal'in 
sökülüp atılmasını bütün uygar hükümetlerin ortak sorunu 
ilan ediyor. Kırcılar aleyhte kükrüyorlar, bütün Avrupa basını 
da onlara katılıyor. Birliğimize tamamıyla yabancı olan şeref
li bir Fransız yazan şöyle konuşuyor: 

Milli Muhafız Birliği Merkez Komitesi üyeleri ve Komün üyelerinin 

çoğu, Enternasyonal Emekçiler Birliği 'nin en faal, en zeki ve en 

enerjik kafalı insan/andır . . .  tamamıyla dürüst, samimi, zeki, sadık, 

saf ve kelimenin olumlu anlamıyla fanatik insanlardır. 

Polisiye burjuva zihniyeti doğal olarak Enternasyonal 
Emekçiler Birliği'nin gizli bir ittifak şeklinde çalıştığını ve 
merkez kuruluşunun zaman zaman değişik ülkelerde infilak-
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lar tertiplediğini tahmin ediyor. Gerçekte Birliğimiz, uygar 
dünyanın çeşitli ülkelerinin en ileri emekçileri arasındaki 
uluslararası bağdan başka bir şey değildir. Sınıf mücadelesi 
nerede, ne gibi şekil ve şartlar altında tutarlılık kazanırsa ka
zansın, Birliğimiz üyelerinin orada ön planda bulunmalan sa
dece doğaldır. Zira Birliğimizin içinden çıkarak yeşerdiği top
rak, modem toplumun kendisidir. Ne kadar kan dökülürse 
dökülsün, ezilmesi imkansızdır. Onu ezmek için hükümetle
rin kendi asalak varlıklannın ön şartı olan sermayenin emek 
üzerindeki istibdadını kaldırmalan gerekir. 

Emekçilerin Paris'i, Komün'üyle birlikte yeni bir toplu
mun muştucusu olarak daima anılacaktır. Şehitleri işçi sınıfı
nın yüce yüreğinde gömülüdür. İmhacılannı ise tarih, rahip
lerinin dualannın bile onlan kurtarmaya yetmeyeceği o ebedi 
teşhir direğine çivilemiştir bile. 

Londra, 30 Mayıs, 1 871  

Genel Kurul 
R. Applegarth, Ant. Arnaud, M. J. Boon, Fr. Bradnick, J. G. Buttery, 

F. Coumet, E. Delahaye, Eugene Dupont, W. Hales, Hurliman, 

Jules Johannard, Harriet Law, Fr. Lessner, Lochner, Charles 

Longuet, Marguerite, Constant Martin, Henry Mayo, George 

Milner, Charles Murray, Pfander, J. Rodwanowski, John Rouch, 

Rühl, G. Ranvier, Vitale Regis, Sadler, Cowel Stepney, Aif. Taylor, 

W. Townshend, Ed. Vaillant, John Weston, F. J. Yarrow 
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Sekreterler 
Karl Marx, Almanya ve Rusya; Leo Frankel, Avusturya ve 

Macaristan; A. Hermann, Belçika; Th. Mottershead, 
Danimarka; J. G. Eccarius, ABD, Le Moussu, ABD'de 

Fransız seksiyonu; Auguste Serraillier, Fransa; Charles 
Rochat, Hollanda; J. P. Mac Donnell, İrlanda; Friedrich. 
Engels, İtalya ve İspanya; Walery Wroblewski , Polonya; 

Hermann Jung, İsviçre 

Hermann Jung, Oturum Başkanı. 
John Hales, genel sekreter. 



EKLER 

"Esir kafilesi Uhrich Avenüsünde durdu ve esirler, yüzleri yo
la dönük olarak dört beş sıra halinde kaldınma dizildiler. Ge
neral Marquis de Galliffet ve kurmayı atianndan inerek, sıra
nın solundan itibaren teftişe başladılar. Yavaş yürüyen ve saf
lan inceleyen General, orda burda duruyor, bazen arka saflar
dan bir adamın omuzuna vurarak onu dışan çağınyordu. Se
çilen bu insanlar yolun ortasında toplanarak, az zaman sonra 
ek bir kafile meydana getirdiler . . .  Bu durumun hataya olduk
ça elverişli olduğu aşikardı. Atlı bir subay Galliffet'yc belli bir 
suçtan sanık bir adamla bir kadını işaret etti. Kadın, saflardan 
fırlayarak dizlerinin üzerine çöktü ve kollannı açarak heye
canla suçsuz olduğunu iddia etti. General, onun susmasını 
bekledikten sonra yüzünde son derece duygusuz bir i fade ve 
kaygısız bir tavırla şöyle dedi: "Madam, ben Paris'teki her ti
yatroyu gördüm, komedi oynamaya değmez." O gün yanında
kilerden farkolunacak şekilde uzun, kirli, temiz, yaşlı veya çir
kin olmak bir talihsizlikti. Bana öyle geldi ki, özellikle bir ki
şi, bu dünyanın belalan arasından tez kurtuluşunu kınk bur-
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nuna borçluydu . . .  Bu şekilde yüz kişiden fazla seçildikten son
ra onlan kurşuna dizecek müfreze tayin edildi ve kafile, seçi
lenleri bırakarak yoluna devam etti. Birkaç dakika sonra arka
mızda ateşe başlandı ve bir çeyrekten fazla sürdü. Bu, ayak 
üstü mahkum edilen sefiHerin idamıydı". 

(Paris muhabiri, Daily News,41 8 Haziran.) 
"İkinci İmparatorluğun sefahat �ilemlerindeki yüz kızartıcı 

teşhiriyle tanınan kansının kapatması olan" bu Galliffet savaş 
sırasında Fransız Ensign-Pistol adıyla tanınıyordu. 

Ölçülü ve duygulara kapılmayan bir gazete olan Temps42, 

öldürülmeden gömülen insaniann korku verici hikayesini an
latmaktadır. Bunlann çoğu, bir kısmı yanm yamalak olmak 

· üzere, St. Jacques la Bouchiere'in etrafındaki meydana gö
mülmüştü. Gündüz işlek sakaklann gürültüsü dikkatin bura-
ya çevrilmesini önlemişti. Fakat çevredeki evlerin sakinleri ge
cenin sessizliğinde uzaktan gelen iniltilerle uyandılar. Hatta 
sabahleyin topraktan dışan fırlamış bir yumruk görüldü. So
nunda mezariann açılmasına karar verildi. Birçok yaralının 
canlı canlı gömüldüğüne en ufak bir kuşku yok. Hatta böyle 
bir olayı doğrulayabilirim. Brunel ve metresi geçen ayın 
24'ünde Place Vendome'daki bir evin avlusunda vurolduktan 
sonra, cesetleri 27'sinin öğleden sonrasına kadar orada kal-

--41 )  Daily News -Liberal bir İngiliz gazetesi; sanayi burjuvazisinin söz

cüsü; ı 846 ile ı 930 arasında Londra'da bu başlık altında yayımlandı. 

42) Le Temps -nüfuz) u bir Fransız günlük gazetesi; Liberal; ı 86 ı ile 

ı 943 arasında Paris'te yayımiand ı.  

43) The Eevning Standard -günlük bir İngiliz gazetesi; Muhafazakar; 

1 857 ile ı 905 arasında Londra' da yayımlandı. 
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mıştı. Gömücüler cesetleri nakletmek için geldiğinde, kadının 
hala yaşadığının farkına vararak, onu bir ambulansa kaldırdı
lar. "Dört kurşun yarası almış olmasına rağmen durumu şim
di tehlikeli olmaktan çıkmıştır". 

(Paris Muhabiri, Evening Standard43, 8 Haziran.)  

I I  

Aşağıdaki mektup 13  Haziran tarihli (London) Times44 da 
çıkmıştır: 

"Times Editörüne; 
"Efendim, 
6 Haziran, 1 87 1  'de M. Jules Favre, bütün Avrupa Güçleri

ne bir bildiri göndererek, onlan Enternasyonal Emekçiler 
Birliği'ni takibe davet etti. Birkaç not bu belgeyi değerlendir
meye yetecektir. 

"Nizamnamemizin girişinde Enternasyonal'in 28 Eylül, 
1 864'te, Londra'da, Long Acre'da, St. Martin's Hall'da yapılan 
halka açık bir toplantıda kurulduğu belirtilmektedir. Jules 
Favre, kendi maksatlan için kuruluş tarihini 1 862'den geriye 
atmaktadır. 

Jules Favre, ilkderimizi açıklamak amacıyla 'onlann (Enter
nasyonal'in) 25 Mart, 1 869 tarihli yayınını aktardığını' iddia et
mektedir. Bunun yerine neyi aktanyor, biliyor musunuz? En
ternasyonal'den başka bir cemiyetin yayınını. Aynı hileye nisbe
ten genç bir avukat olduğu sıralarda Cabet tarafından hakkın
da iftira davası açılan National gazetesini korumak için de baş-

--44) The Times -nüfuzlu bir İngiliz gazetesi ;  1 788'de kuruldu; 1 870'lerde 

Liberal bir eğilim aldı. 
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vurmuştu. Cabet'nin broşürlerinden parçalar okuma bahane
siyle araya sıkıştırdıklannı okumuştu. Celse sırasında ortaya çı
kanlan bu hile, Cabet'nin hoşgörüsü olmasaydı Jules Favre'ın 
Paris barosundan çıkanlması ile cezalandınlırdı. Enternasyo
nal'e ait olarak aktardığını söylediği belgelerin bir tanesi bile 
Enternasyonal'e ait değildir. Örneğin, şöyle demektedir : 

Genel Kurul hiç bir zaman böyle bir belge yayınlamamıştır. 
Aksine, "ittifakın Cenevre'deki L'Alliance de la Dcmocratie So
cialiste Jules Favre tarafından aktanlan asıl nizamnamesini 
fesheden bir belge yayınlamıştır. 

Jules Favre, kısmen İmparatorluğa karşı yönelttiğini iddia 
ettiği broşüründe baştan sona kadar sadece imparatorluk sav
cılannın polis uydurmalannı tekrarlayıp durmuştur. Nitekim 
bu uydurmalar, aynı İmparatorluğun mahkemelerinde bile 
sefilce iflas etmiştir. 

Enternasyonal Genel Kurulu'nun son savaş üzerine iki hi
tabında (son Temmuz ve Eylül aylannınkiler) Prnsya'nın 
Fransa'yı işgal planlannı suçladığı bilinmektedir. Daha sonra, 
Jules Favre'ın özel sekreteri Mr. Reitlinger, bazı Genel Kurul, 
üyelerine tabii boş yere başvurarak kurulun Milli Savunma 
Hükümeti lehine ve Bismarck'a karşı bir gösteri düzenlemesi
ni istedi. Kurul üyelerinden özellikle Cumhuriyetten söz et
memeleri rica edilmişti. 9 Eylül tarihli hitabıyla Paris emekçi
lerini Jules Favre'a ve meslekdaşlanna karşı uyaran Genel Ku
rul'a rağmen. Jules Favre'ın beklenilen ziyareti için Londra'da 
tabii en iyi niyetlerle gösteri hazırlıklan yapılmıştı. 

Karşılık olarak Enternasyonal, bütün Avrupa kabinelerine 
Jules Favre hakkında ve dikkatlerini özellikle merhum M. Mil-
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here'in Paris'te yayımladığı belgelere çekecek bir broşür gön
derse, acaba Jules Favre ne der? 

İtaatli bendeniz, 
John Hales, 

"Enternasyonal Emekçiler Birli�i Genel Kurul Sekreteri." 

"Londra, ı 2 Haziran, ı 87 1 ." 

Sadık jumalci , London Spectator45 (24 Haziran). "Enter
nasyonal Kuruluş ve amaçlan" üzerine bir makalesinde diğer 
benzer hilelerin arasında "ittifak"ın yukanda zikredilen vesi
kasını da, Enternasyonal'in eseri olarak Jules Favre'dan daha 
aynntılı bir şekilde aktanyor. Bu Times'da belgenin tekzibi
nin çıkışından onbir gün sonra oluyor. Büyük Frederik'in en 
kötü Cizvitlerin Protestanlar olduğuna dair yargısı böylece 
doğrulanmış oluyor. 

ı 87 ı Nisan Mayısında Marx tarafından yazılmış ve 

Enternasyonal Emekçiler Birli�i Genel Konseyi'nin 

30 Mayıs, ı 87 ı tarihli oturumunda onaylanmıştır. 

45) Spectator -haftalık bir Liberal gazete; 1 828'dcn beri Londra'da ya

yımlanmaktadır. 



İsim Endeksi 

Affre ( 1 793- ı 848): Paris başpiskoposu; 1 848 Haziranı ayaklanması 

sırasında başkaldıran işçileri silahlarını bırakmaya ikna etmeye 

çalışırken hükümetin askerleri tarafından öldürüldü. 

Alexander II ( 1 8  ı 8- 1 88 1  ): Rus imparatoru ( 1 855-ı 8 8 1 ). 

Alexandra ( 1 844- ı 925): Danimarka Kralı Christian IX.' nun kızı; 

1 863'te o zaman Gales Prensi ve ı 90 l 'de İngiltere Kralı olan VII 

Edward ile evlendi. 

Aurelle de Paladines, Louis ( 1 804-1 877): Fransız generali, monarşist, 

ı 87 1  Martında Paris Milli Muhafız Birliğinin kumandanıydı; 

1 87 1  Milli Meclisinde mebus. 

Berry, Duches de ( 1 798- ı 870): Fransız tahtının Meşruiyetçi talibi 

Kont Chambord'un annesi, 1 832'de Vendee'de Louis Philippe'! 

devirmek amacıyla bir isyan tertipledi. 

Beslay, Charles ( 1 795- 1 878): Fransız işvereni, edibi ve politikacısı, 

Birinci Enternasyonal üyesi, Proudhon'cu, Paris Komün'ü üyesi. 

Bismarck, Ot to ( 1 8  1 5- ı 898): Prnsya ve Almanya devlet adamı ve dip

lomatı, ı 87 l 'den ı 890'a kadar Alman İmparatorluğu Şansölyesi. 

Blanqui, Louis Auguste (ı 805- 1881  ): Fransız ihtilalcisl, ütopyacı Komü

nist, bazı gizli kuruluşlar ve suikastler tertipledi; ı 848 ihtilallerinde 

aktif rol aldı, Fransa'da proletarya hareketinin önderi; 3 ı Ekim, ı 870 

Paris ayaklanmasının önderleıinden; defalarca hapse atıldı. 
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Bonaparte: Bkz. Napoleon I. 

Bonaparte, Louis: Bkz. Napoleon III. 

isim Endeksi 

Brunel. Antoine Magloire (Doğumu ı 830): Fransız subayı, Blanqui'ci, 

Paris Komün'ü ve MillJ Muhafız Birliği Merkez Komitesi üyesi, ı87ı  

Mayıs'ında V ersaylı askerler tarafından vurularak ağır yaralandı. 

Cabet, Etienne ( l 788 ı 856): Fransız ütopyacı komünist, İcaria'da Se

yahat'in yazarı. 

Calonne, Charles Alexandre ( l 734- ı 802): Louis XVI'nın ( l 783- ı 787) 

Maliye Bakanı. 

Cavaignac, Louic Eugene ( 1 802- 1 857): Fransız generali .  Kurucu 

Meclis'den aldığı diktatörlük yetkisiyle Paris proletaryasının Ha

ziran ayaklanmasını ( ı  848) büyük bir gaddarlıkla bastırdı. Chan

gamier, Nicolas Anne Theodule ( ı  793- ı 877): Fransız generali ve 

monarşisti; Paris Haziran ayaklanmasının ( ı  848) bastırılmasın

da yer aldı. 

Corbon, Claude Anthime ( 1 808- ı 8 9 1 ) :  Fransız politikacısı; Kurucu 

Meclis üyesi ( l 848- ı 849); 4 Eylül, ı 870'den sonra Paris'in bir il

çesinin Belediye Reisi; Milli Meclis üyesi ( 1 87 1 ) .  

Cousin Montauban, Charles Guillaume, Com te d e  Palikao ( ı  796-

ı 878). Fransız generali ,  Bonaparte'çı 1 870 AğustosEylül'ünde 

Harbiye Bakanı ve Başbakan oldu. 

Darboy, Georges ( 1 8  ı 3- ı 87 ı ) :  Paıis Başpiskoposu, Komünar'lar ta

rafından rehin alınarak idam edildi. 

Desmaret: Fransız jandarma subayı, Komünarlara yapılan işkencele

re katıldı. 

Douay, Fclix ( l 8 ı 6- ı 879): Fransız generali ;  Fransa-Prusya Savaşın

da Napolcon lll'le birlikte esir düştü; Paris Komün'ünün kasap

lanndan. 

Dufaurc, Arınand Jules ( 1798- ı 88 ı ): Fransız avukatı, Louis Philippe 
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ve İkinci imparatorluk devrinde bakan, Thiers hükümetinde Ada

let Bakanı. 

Duval, Emile Victor ( 1 84 1 , 1 8 7 1 ) : Fransız işçisi, Birinci Enternasyo

nal üyesi, Paris Komün'ünde general; 34 Nisan ı 87 ı  saldırısında 

Versay'cılar tarafından vuruldu. 

Espartero, Baldomera ( 1 793- ı 879): İspanyol generali, ilerici Partinin 

önderi, İspanya Veliahtı ( 1 84 ı - ı 843) ve Başbakanı ( 1 854-1 856). 

Eudes, Emile ( 1 843- ı 888): Blanqui'ci, Paris Komünü üyesi; 4 Ni

san'a kadar Komün'ün askeri temsikisiydi. 

Favre, Jules ( 1 809-1 880): Fransız politikacısı, cumhuriyetçi burjuva, 

Milli Savunma Hükümeti üyesi ( 1 870); Paris Komün'ünün bastı

rılmasında yer aldı. 

Ferdinand II ( 1 8  ı 0- ı 859): Na po li Kralı; 1 848 ihtilalinde Palermo ile 

Messina'yı bombardıman ettiği için "Kral Bomba" lakabını aldı. 

Ferry, Jules ( 1 832 1 893): Fransız avukatı ve politikacısı; Paris Ko

mün'ünün cellatlarından; Başbakan ( ı  880- ı 881 ve 1 883-1 885). 

Flourens, Gustave ( 1 838- 1 87 ı ) : Blanqui'ci Fransız İhtilalcisi, Paris 

Komün'ünün Askeri Komisyonunda üye; 3 Nisan, ı 87 ı 'de Ko

mü n' e yapılan saldırı sırasında Versay'lı askerler tarafından hun

harca öldürüldü. 

Frederik II ( 1 7 1 2- ı 786): Prusya Kralı ( 1 740- ı786). 

Gal Prensesi: Bkz. Alexandra. 

Galliffet, Gaston ( 1 830- ı 909): Fransız generali, Paris Komün'ünü kı

lıçtan geçirenlerden. 

Gambette, Leon ( 1 838- 1 882) :  Fransız devlet adamı; cumhuriyetçi 

burjuva; Milli Savunma Hükümeti, üyesi ( 1 870- ı 87 1 ); Başbakan 

ve Dışişleri Bakanı ( 1 88 1 - 1 882). 

Ganesco, Gregory ( 1 830- 1 877 sıralarında): Fransız gazetecisi, Ro-
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men asıllı, İkinci İmparatorluk devrinde Bonaparte'cıydı, sonra 

Thiers hükümetinin destekleyicisi oldu. 

Gorçakov, Alexander Mihailovitch ( 1 798-ı 883) Rus diplamatı ve 

devlet adamı , Dışişleri Bakanı. 

Guiod, Alphonse Simon (doğumu ı 805) : Fransız generali ,  Fransa

Prnsya Savaşına katıldı; Paris'in muhasarası sırasında Topçu 

Başkomutanı, ı 870- 1 87 1 .  

Guizot, François Pierre ( 1 787- 1 874): Fransız burjuva tarihçisi ve 

devlet adamı; monarşist. 

Hales, John: Birinci Enternasyonal'de Genel Konsey üyesi. ( 1 869-

ı 872). 

Haussmann, Georges Eugcne: ( 1 809- ı 89 1 )  İkinci imparatorluk dev

rinde Paris valisi; başkenti burjuvazinin menfaatlerine uygun şe

kilde tekrar inşa etti. 

Recekeren (d'Antlıcs), Georges Charles: ( 1 8 12-1 895): Fransız asılı, 

uzun müddet Rusya'da yaşadı, Alexandr Puşkin'in kaatili, Bona

parte'çı oldu; 2 Aralık, ı 85 ı askeri darbesinde aktif olarak yer aldı. 

Hervc, Edouard ( 1 835-1 899): Monarşisi Fransız muhan·iri. 

Hohenzollernler: Brandcnburg clcktörlerinin hanedam ( 1 4 1 5-1705), 

Prnsya Kralları ( 1 70 1 - 1 9  ı 8) ve Alman imparatorları ( 1 87 ı - 1 9  ı 8). 

Huxley, Thomas Henry ( 1 825 ı 895): İngiliz tabi at alimi, Darwin'in 

arkadaşı ve müridi. 

Jacquement: Fransız rahibi, ı 848'te Paris Başpiskoposunun Baş Mu

avini.  

Jaubert, François: ( 1798-ı874): Fransız politikacısı, monarşist, Thiers'in 

kabinesinde Amme İşleri Bakanı ( 1840), ı 8 7 1  Milli Meclis üyesi. 

Kral Bomba - Bkz. Fcrdinand Il. 
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Laffitte, Jacques ( 1 767, ı 844): Fransız bankeri. 

Lecomte, Claude Martin ( 1 8  ı 7- ı 87 ı ) : Fransız generali, ı 8 Mart ı 87 ı 

de Montmartre üzerine tertiplenen gece baskınında yer aldı; hal

kın tarafına geçen kendi adamları tarafından öldürüldü. 

Le Flo, Adolphe - Emmanuel Charles ( 1 804- ı 887): Fransız genera

li, monarşist, Kurucu Meclis ve Yasama Meclisi üyesi ( 1 848-

ı 85 ı ), Harbiye Bakanı ( 1 870- ı 87 1 ). 

Louis Bonaparte - Bkz, Napoleon III. 

Louis Napoleon - Bkz. Napoleon III. 

Louis XVI ( 1 754-1 793): Fransa Kralı ( 1774- ı 792). 

Louis Philippe ( 1 773- ı 850): Fransa Kralı ( 1 830- 1 848). 

MacMahon, Maric Edme Patrice Maurice ( 1 808- 1 893): Fransız ma

reşali; 1 87 1  de Versay ordularına komuta etti; Komün'ün cellat

larından biri; Üçüncü Cumhuriyetin Başkanı ( 1 873- 1 879). 

Markovsky - Çar hükümetinin Fransa'deki ajanı, ı 87 ı 'de Thiers'in 

adamlarından biriydi. 

Marx, Karl ( 1 8 1 8- 1 883). 

Milliere, Jean Baptiste ( 1 8 ı 7- ı 87 1 ) : Solcu, Proudhon'cu, gazeteci, 

Paıis Komün'üne katıldı; Versay'cılar tarafından 1 87 ı  Mayısında 

vuruldu. 

Montesquieu, Charles ( 1 689-1 755): Fransız tarihçisi ve yazarı, ana

yasacı monarşistligin ideologu. 

Napoleon I ( 1 769- 1 8 2 1 ) . 

Napoleon III (Louis Bonaparte) ( 1 808- 1 873). 

Orleans Dükü - Bkz. Louis Philippe 

Orlcans: Fransız kraliyet hanedanı. 
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Paliko - Bkz. CousinMontauban. Pene, Henri ( 1 830- 1 888): Fransız 

gazetecisi, monarşisi, meşruiyetçi sonra Bonaparte'çı: 22 Mart, 

1 87 l 'deki Paris karşı ihtilal hareketinin örgütleyicilerinden. 

Pic, Jules: Bonaparte'çı , Entendard gazetesinin naşiri. 

Picard, Arthur doğumu ( 1 825): Fransız politikacısı ve gazetecisi, mo

narşist, 1 876'dan sonra hükümJet üyesi. 

Picard, Errıest ( 1 82 1 - 1 877): Milli Savunma Hükümetinin Maliye Ba

kanı, Thiers hükümetinin İçişleri Bakanı. 

Pietri ( 1 820- 1 902): 2 Aralık, 1 8 5 1  askeri darbesinde aktif yer aldı. 

İkinci imparatorluk devrinde polis Komutanı. 

Proudhon, Pierre Joseph ( 1 809- 1 865). 

Saisset, Jean ( 1 8 1 0- 1 879): Fransız tümamirali, monarşist. 

Simon, Jules ( 1 8 1 4- 1 896): Fransız gazetecisi. Milli Savunma Hükü

metinin Genel Eğitim Bakanı. 

Sulla, Lucius Cornelius (M. Ö. 1 38-78): Romalı diktatör, 

Susanne, Louis ( 1 8 1  0- 1 876): Fransız generali, 1 87 1  Şu batından iti

baren Harbiye Bakanı. 

Tacitus, Publius Corrıelius (M. S. 55- 1 20 sıralarında) :  Romalı tarihçi. 

Taillefer: Bonaparte'çı gazete Etendard'ın yayımıyla ilgili karanlık 

olaylara adı kanşan bir kimse. 

Timurlenk ( 1 336-1405): Orta Asyalı komutan ve fatih. 

Tamisier, François Laurent Alphonse ( 1 809- 1 880): Fransız generali, 

cumhuriyetçi, Paris Milli Muhatlz Birliğinin Başkomutanı. 

Thiers, Louis Adolphe ( 1 797- 1 877): Fransız burjuva tarihçisi ve dev

let adamı, Paris Komün'ünün cellatlarından. 

Thomas, Clement ( 1 809- 1 87 1 ): Paris Milli Muhatlz Birliğinin başı; 

Paris Komün'ü devrinde halk tarahna geçen bölükler taratlndan 
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vuruldu. 

Tolain, Henri Louis ( 1 828-1 897): Fransız işçisi, Birinci Enternasyo

nal'in Fransa'deki şubesinin kuruculanndan, Proudhon'cu; Paris 

Komün'ü sırasında Versay'cılann tarafına geçti ve Enternasyo

nal'den çıkartıldı. 

Trochu, Louis Jules ( 1 8 15- 1 896): Fransız generali ,  Milli Savunma 

Hükümetinin başı ( 1 870), Paris Komün'ünün ce!Hitlanndan. 

Vaillant, Eduard ( 1 840- 1 9 1 5):  Blanqui'ci, Birinci Enternasyonal Ge

nel Kurulu ve Paris Komün'ü üyesi; Fransız Sosyalist Partisi'nin 

kurucularından, sonradan reformist. 

Valentin, Louis Emcst: Fransız generali ,  Bonaparte'çi ,  18 Mart 1 8 7 1  

ayaklanmasının arifesinde Paris Polisi Komutan Vekili. 

Vinoy, Josep ( 1 800- 1 880): Fransız generali, Bonaparte'çi, Paris Ko

mün'ü sırasında Versay ordusuna komuta etti, Paris Ko

mün'ünün cellatlanndan. 

Voltaire, François Maric (Arouet) ( 1 694- 1 778). 

William I ( 1 797- 1 888). 
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