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FRÝEDRÝCH ENGELSÝN GÝRÝÞÝ115

Enternasyonal Genel Konseyinin Fransada Ýç Savaþ Üzerindeki çaðrýsýnýn yeni bir baskýsýný hazýrlamaya ve buna bir giriþ eklemeye ansýzýn çaðrýldým. Bundan ötürü, burada, en özsel noktalara
deðinmekten baþka bir þey yapamam.
Daha büyük olan bu çalýþmadan önce, Genel Konseyin Fransýz-Alman savaþý üzerindeki daha kýsa olan iki çaðrýsýný veriyorum.
Ýlkin, Ýç Savaþta, birincisi olmaksýzýn kendi baþýna iyice anlaþýlabilir
olmayan ikinci çaðrýya iletmede bulunulduðu için. Sonra, gene
Marks tarafýndan yazýlmýþ bulunan bu iki çaðrýda, týpký Ýç Savaþ
derecesinde, yazarýn kanýtýný ilk kez olarak Louis Bonaparteýn 18
Brumaireinde [sayfa 213] verdiði, ve büyük tarihsel olaylarýn nitelik,
anlam ve zorunlu sonuçlarýný, daha bu olaylar gözümüzün önünde
olup bittiði ya da daha yeni tamamlandýðý anda açýkça kavranmasýný
saðlayan þaþýlasý yeteneðin üstün örnekleri olduklarý için. Ve son
olarak da, Almanyada bugün bile, bu olaylarýn, Marks tarafýndan
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önceden bildirilmiþ bulunan sonuçlarýna katlanma zorunda olduðumuz için.
Birinci çaðrýnýn önceden haber verdiði þeyin, yani eðer Almanyanýn Louis Bonapartea karþý savunma savaþý, Fransýz halkýna
karþý bir fetih savaþý biçiminde yozlaþýrsa, baðýmsýzlýk savaþý116
denilen savaþlardan sonra Almanya üzerine çökmüþ bulunan tüm
acýlarýn yeni bir yoðunlukla yeniden canlanacaklarý kehanetinin
gerçekleþtiði görülmedi mi? Demagoglara117 karþý kovuþturmalarýn
yerini almak üzere, ayný keyfe baðlý polis yönetimi ile, yasanýn týpatýp ayný korkunç yorumlama biçimi ile, olaðanüstü yasa118 ve sosyalist avýnýn geçtiði Bismarck egemenliði altýnda bir baþka yirmi yýl
daha yaþamadýk mý?
Alsas-Lorenin ilhakýnýn Fransayý Rusyanýn kollarýna atacaðý,
ve bu ilhaktan sonra, Almanyanýn, ya Rusyanýn haraca baðlanmýþ
uþaðý durumuna geleceði, ya da kýsa bir soluk alma zamanýndan
sonra, yeni bir savaþa, ve doðrusunu söylemek gerekirse, bu ýrklar
savaþýna, birleþmiþ Latin ve Slav ýrklarýna karþý bir savaþa hazýrlanma zorunda kalacaðý yolundaki kehanet harfi harfine gerçekleþmedi
mi? Fransýz illerinin ilhaký, Fransayý Rusyanýn kollarýna itmedi mi?
Küçük Prusyanýn, Avrupanýn birinci gücü olmadan önce, KutsalRusyanýn ayaklarýna serme alýþkanlýðýnda bulunduðu hizmetlerden
daha da aþaðýlýk hizmetler sunacak kadar alçalan Bismarck, tam
yirmi yýl boyunca, çarýn gözüne girmek için boþuna çabalamadý
mý? Ve daha birinci günü, prenslerin bütün ittifak antlaþmalarýnýn
toz olup gidecekleri bir savaþ tehdidinin, Demoklesin kýlýcý gibi,
her gün kafamýzýn üzerinde sallanýp durduðu görülmüyor mu? Sonucunun mutlak belirsizliðinden baþka hiç bir þeyi kesin olmayan bir
savaþ, tüm Avrupayý onbeþ-yirmi milyon silahlý adamýn kýrýp geçirmesine teslim edecek [sayfa 214] bir ýrklar savaþý; ve eðer bu savaþ
henüz patlak vermiyorsa, bunun tek nedeni büyük askeri devletlerden en güçlüsünün onun sonal sonucunu önceden görme mutlak
olanaksýzlýðý karþýsýnda korkuya kapýlmýþ bulunmasýdýr.
1870 uluslararasý iþçi siyasetinin bu parlak ve yarý unutulmuþ
öngörü kanýtlarýný yeniden Alman iþçilerinin gözü önüne sermek,
þimdi her zamandan daha zorunludur.
Bu iki çaðrý için doðru olan þey, Fransada Ýç Savaþ üzerindeki çaðrý için de doðrudur. 28 Mayýs günü, Komünün son savaþçýlarý, Belleville119 yamaçlarý üzerinde, üstün düþman güçlerine yenik
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düþüyor, ve iki gün sonra, 30 Mayýs günü, Marks, Genel Konsey
önünde, Paris Komününün tarihsel anlamýnýn birkaç keskin, ama
öylesine kavrayýþlý, ve özellikle bu konuda yazýlmýþ son derece
zengin yazýnýn tümünde eþi boþuna aranacak derecede doðru çizgi
içinde belirlenmiþ bulunduðu bu çalýþmayý okuyordu.
Fransanýn 1789dan sonraki iktisadi ve siyasal geliþmesi sonucu, elli yýldan bu yana, Pariste hiç bir devrim proleter bir niteliðe
bürünmeksizin patlak verememiþtir; öyle ki, zaferden sonra, onu
kaný pahasýna satýnalmýþ bulunan proletarya, kendi öz istemleri ile
sahneye giriyordu. Bu istemler, Paris iþçileri tarafýndan eriþilmiþ
bulunan olgunluk derecesine göre, azçok bulanýk, hatta karýþýk
idiler; ama, kýsacasý, hepsi de kapitalistler ile iþçiler arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasýný gözetiyorlardý. Bu iþin nasýl yapýlacaðý
ise, doðrusunu söylemek gerekirse, bilinmiyordu. Ama, henüz biçimi içinde ne kadar belirsiz olursa olsun, isteðin kendisi, tek baþýna,
kurulu toplumsal düzen için bir tehlike içeriyordu; bu istemi ileri
süren iþçiler henüz silahlý idiler; öyleyse iktidarda bulunan burjuvalar
için, iþçilerin silahsýzlandýrýlmasý birinci görevdi. Bundan ötürü,
iþçilerin kaný pahasýna kazanýlmýþ her devrimden sonra, iþçilerin
yenilgisi ile sonuçlanan yeni bir mücadele patlak verir.
Bu, ilk kez olarak 1848de böyle oldu. Parlamenter muhalefetin liberal burjuvalarý, kendi partilerinin egemenliðini saðlama baðlayacak seçim reformunun gerçekleþmesini istedikleri þölenler düzenlediler. Hükümete karþý mücadelelerinde, gitgide halka daha
çok baþvurma zorunda [sayfa 215] kaldýklarýndan, giderek burjuvazinin
radikal ve cumhuriyetçi katmanlarýna üstünlük tanýmalarý gerekiyordu, Ama, onlarýn arkasýnda da devrimci iþçiler duruyordu, ve bu
iþçiler, 1830dan120 bu yana, burjuvalarýn ve hatta cumhuriyetçilerin
düþündüklerinden çok daha büyük bir siyasal baðýmsýzlýk kazanmýþ
bulunuyorlardý. Hükümet ile muhalefet arasýndaki bunalým patlak
verince, iþçiler sokak savaþlarýna giriþtiler. Louis-Philippe toz oldu,
ve onunla birlikte seçim reformu da; onun yerine, zafer kazanmýþ
iþçilerin kendilerinin niteledikleri gibi, toplumsal cumhuriyet kuruldu. Toplumsal cumhuriyetten ne anlaþýlmasý gerektiðini ise, kimse,
hatta iþçiler bile pek bilmiyordu. Ama þimdi iþçilerin silahlarý vardý
ve devlet içinde bir güç idiler. Bundan ötürü, iktidarda bulunan
cumhuriyetçi burjuvalar ayaklarý altýndaki topraðýn daha saðlam
bir duruma geldiðini sezer sezmez, ilk amaçlarý iþçileri silahsýzlan-
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dýrmak oldu. Bu iþ þöyle yapýldý: verilen söz, bile bile çiðnenerek,
proleterler açýkça horgörülerek, iþsizleri uzak bir ile sürmeye giriþerek, iþçiler 1848 Haziran ayaklanmasýna götürüldüler. Hükümet sayýca üstün güçler toplamaya dikkat etmiþti. Beþ günlük kahramanca
bir mücadeleden sonra, iþçiler ezildiler. O zaman savunmasýz tutsaklar arasýnda, Roma Cumhuriyetinin yýkýlmasýný hazýrlayan iç savaþlar günlerinden bu yana bir benzeri görülmemiþ bulunan bir
insan kýrýmýna giriþildi. Proletarya kendi öz çýkarlarý ve kendi öz
istemleri ile ayrý bir sýnýf olarak onun karþýsýna çýkma cüretinde
bulunur bulunmaz, burjuvazi öcalmada hangi çýlgýnca yýrtýcýlýða
kadar yükselebileceðini ilk kez gösteriyordu. Ve gene de 1848,
1871 burjuvazisinin kudurganlýðý karþýsýnda henüz bir çocuk oyunundan baþka bir þey olmadý.
Ceza, kendini bekletmedi. Eðer proletarya henüz Fransayý
yönetemiyor idiyse, burjuvazi de artýk yönetemiyordu. Hiç deðilse
burjuvazinin henüz çoðunlukla kralcý eðilimde olduðu, ve üç hanedancý parti121 ile bir dördüncü cumhuriyetçi parti biçiminde bölündüðü bu dönemde demek istiyorum. Serüvenci Louis Bonaparteýn,
bütün kilit noktalarýný ordu, polis, yönetim mekanizmasý elegeçirmesini ve 2 Aralýk 1851 günü122 burjuvazinin son kalesi olan
Ulusal Meclisi havaya uçurmasýný saðlayan þeyler de, burjuvazinin
bu [sayfa 216] iç çekiþmeleridir. Ýkinci Ýmparatorluk, ve onunla birlikte
de Fransanýn bir siyaset ve maliye serüvencileri çetesi tarafýndan
sömürülmesi baþladý; ama ayný zamanda, sanayi de, Louis-Philippein, büyük burjuvazinin sadece küçük bir bölümünün baþkalarýný
dýþtalayýcý egemenliði ile birlikte soysuz ve pýsýrýk sisteminin ona
hiç bir zaman veremeyeceði bir atýlým kazandý. Louis Bonaparte,
burjuvalarý iþçilere karþý, ve sýrasý gelince iþçileri de burjuvalara
karþý koruma bahanesi ile, kapitalistlerin elinden siyasal iktidarlarýný
aldý; ama, buna karþýlýk, egemenliði, spekülasyon ve sýnai etkinliði,
uzun sözün kýsasý, tüm burjuvazinin yükselme ve zenginleþmesini,
görülmemiþ derecede kolaylaþtýrdý. Bununla birlikte, imparator
sarayý çevresinde toplanan büyük çaplý rüþvet ve soygun da çok
daha yüksek bir derecede geliþip, bu zenginleþme üzerinden büyük
yüzdeler vurdular.
Ama Ýkinci Ýmparatorluk demek, Fransýz þovenizmine bir
çaðrý, Birinci Ýmparatorluðun 1814te yitirilen sýnýrlarýnýn, ya da en
azýndan Birinci Cumhuriyet 123 sýnýrlarýnýn yeniden kurulmasýnýn
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istenmesi demekti. Eski krallýk sýnýrlarý içinde, ve aslýnda, 1815in
daha da budanmýþ sýnýrlarý içinde bir Fransýz Ýmparatorluðu  bu
durum uzun zaman süremezdi. Devirli savaþlar ve toprak geniþletmeleri zorunluluðu, iþte buradan geliyordu. Ama Fransýz þovenlerinin imgeleme gücünü, Renin sol Alman kýyýsýnýn fethi kadar büyüleyen bir baþka fetih yoktu. Ren üzerinde bir fersah karelik yer,
Alplerde ya da baþka herhangi bir yerdeki on fersah karelik bir
yerden çok daha çekici geliyordu onlara. Ýkinci Ýmparatorluk varlýðýný sürdürdükçe, Renin sol kýyýsýna bir kerede ya da parça parça
yeniden dönüþ istemi, bir zaman sorunundan baþka bir þey deðildi.
1866 Avusturya-Prusya savaþý124 ile bunun zamaný geldi; Bismarck
tan ve kendi aþýrý-kurnaz kararsýzlýk siyasetinden umduðu toprak
ödünmelerinden düþ kýrýklýðýna uðradýktan sonra, Bonapartea artýk
1870te patlak veren ve onu Sedanda ve dolayýsýyla Wilhelmshoehede þapa oturtan savaþtan101 baþka bir yol kalmýyordu.
Bunun zorunlu sonucu 4 Eylül 1870 Paris devrimi oldu. Ýmparatorluk iskambilden bir þato gibi yýkýldý, cumhuriyet yeniden ilân
edildi. Ama düþman kapýdaydý: [sayfa 217] Ýmparatorluk ordularý, ya
Metzde iyice kuþatýlmýþ, ya da Almanyada tutsak idiler. Bu umutsuz
durum içinde, halk, eski yasama meclisinin Paris milletvekillerine,
ulusal savunma hükümeti olarak, örgütlenme yetkisini verdi. Savunmayý saðlamak için eli silah tutan bütün Parisliler o sýrada Ulusal
Muhafýza girmiþ ve iþçiler þimdi büyük çoðunluðu oluþturacak biçimde silahlanmýþ olduklarý için, halk bu yetkiyi seve seve vermiþti.
Ama hemen salt burjuvadan bileþen hükümet ile silahlý proletarya
arasýndaki karþýtlýk, patlak vermekte gecikmedi, 31 Ekim günü, iþçi taburlarý Belediye Dalresine (Hotel de ville) saldýrdýlar ve hükümet
üyelerinin bir bölümünü tutsak ettiler; ihanet, hükümet tarafýndan
gerçek bir andýný bozma, ve bazý küçük-burjuva taburlarýn iþe karýþmasý, onlara özgürlüklerini kazandýrdý ve, yabancý bir ordu tarafýndan kuþatýlmýþ bir kent içinde iç savaþa yolaçmamak için, ayný hükümet iþ baþýnda býrakýldý.
Ensonu, 28 Ocak 1871 günü, aç kalmýþ Paris boyuneðiyordu.
Ama savaþ tarihinde o güne deðin görülmemiþ bir onurla. Tabyalar
býrakýldý, tahkimatlar silahsýzlandýrýldý. Savaþ tutsaklarý sayýlan cephe
ve gezici muhafýz birliklerinin silahlarý teslim edildi. Ama Ulusal
Muhafýz, silahlarýný ve toplarýný korudu ve yenenler ile sadece bir
býrakýþma durumuna geçti. Ve yenenlerin kendileri de Parise bir
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zafer giriþi yapmayý göze alamadýlar. Ancak Parisin küçük bir köþesini, onu da sadece birkaç günlüðüne iþgali göze alabildiler! Ve bu
zaman boyunca, Parisi 131 gündür kuþatmýþ bulunan onlar, hiç
bir Prusyalýnýn yabancý saldýrgana býrakýlmýþ köþenin dar sýnýrlarýný
aþmamasýný dikkatle gözeten silahlý Paris iþçileri tarafýndan kuþatýldýlar. Parisli iþçilerin, bütün imparatorluk birliklerinin silahlarýný
kendisine teslim ettikleri ordu üzerinde uyandýrdýðý saygý öylesine
büyüktü; ve devrim ocaðýndan öcalmak için gelmiþ bulunan Prusyalý junkerler (toprak aðalarý), bu ayný silahlý devrim karþýsýnda saygý
ile durmak ve onu selamlamak zorunda kaldýlar!
Savaþ sýrasýnda, Parisli iþçiler, savaþýn gözüpeklikle sürdürülmesini istemekle yetinmiþlerdi. Ama Parisin tesliminden sonra
barýþýn125 yapýlacaðý þu sýrada, yeni hükümet baþkaný Thiers þunu
anlamak zorundaydý: Parisli iþçiler silahlý kalacaklarý sürece, varlýklý
sýnýflarýn büyük toprak sahipleri [sayfa 218] ve kapitalistlerin egemenliði sürekli olarak tehlike karþýsýnda bulunacaktý. Ýlk iþi onlarý silahsýzlandýrmaya giriþmek oldu. 18 Mart günü, Paris kuþatmasý sýrasýnda
halktan toplanan paralarla yapýlmýþ bulunan Ulusal Muhafýza ait
toplara elkoyma buyruðu ile, cephe birliklerini gönderdi. Giriþim
baþarýsýzlýða uðradý. Paris kendini savunmak için tek bir adam gibi
ayaklandý, ve Paris ile Versaillesda bulunan Fransýz hükümeti
arasýnda savaþ ilân edildi; 26 Mart günü, Komün seçilmiþti; 28 Mart
günü ilân edildi; o güne kadar iktidarý kullanan Ulusal Muhafýz
Merkez Komitesi, utanç verici Paris ahlâk polisini bir buyrultu
(kararname) ile kaldýrdýktan sonra, Komün yararýna iktidarý býraktý.
30 Mart günü, Komün, askerlik yoklamasýný ve düzenli orduyu
kaldýrdý, ve tüm saðlam yurttaþlarýn katýlacaklarý Ulusal Muhafýzý
tek silahlý güç olarak ilân etti; Ekim 1870ten Nisana kadar olan
konut kiralarýna iliþkin ödemeleri iptal etti, halen ödenmiþ bulunan
miktarlarý da gelecek kira ödemelerine saydý, ve belediye emniyet
sandýðýnda hacizli her türlü eþyanýn satýþýný durdurdu. Ayný gün,
Komüne seçilmiþ bulunan yabancýlarýn görevleri de onaylandý, çünkü Komün bayraðý dünya cumhuriyetinin bayraðýdýr.  1 Nisan
günü, bir Komün görevlisinin, öyleyse Komün üyelerinin de, en
yüksek maaþýnýn, [yýlda -ç.] 6.000 frangý (4.800 mark) geçemeyeceði
kararlaþtýrýldý. Ertesi gün, kilise ile devletin ayrýlmasý ve din iþleri
bütçesinin kaldýrýlmasý, bütün kilise mallarýnýn ulusal mülkiyete
dönüþtürülmesi kararlaþtýrýldý; sonuç olarak, bütün dinsel simge,
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dua ve dogmalarýn, kýsacasý herkesin bireysel vicdaný ile ilgili her
þeyin okullardan uzaklaþtýrýlmasý buyruldu ve bu buyruk yavaþ yavaþ gerçekleþtirildi.  5 Nisan günü, Versailles birliklerinin tutsak
Komün savaþçýlarýný her gün idam etmesi karþýsýnda, rehinelerin
tutuklanmasýný öngören bir buyrultu yayýmlandý, ama bu buyrultu
hiç bir zaman uygulanmadý.  6 Nisan günü, Ulusal Muhafýzýn 137.
taburu gidip giyotini aldý ve halkýn sevinç gösterileri içinde herkesin
önünde yaktý.  12 Nisan günü, Komün, Napoléon tarafýndan, 1809
savaþýndan sonra düþmandan alýnmýþ toplar ile döktürülmüþ bulunan Vendôme sütununu, þovenizm ve halklarý anlaþmazlýða kýþkýrtma simgesi olduðu gerekçesiyle, yýkmayý [sayfa 219] kararlaþtýrdý. Karar
16 Mayýsta yerine getirildi.  16 Nisan günü, Komün, sahipleri tarafýndan iþletilmesi durdurulmuþ fabrikalarýn bir sayýmýnýn yapýlmasýný
ve bu iþletmelerin yönetimini o güne deðin bu iþletmelerde çalýþan
ve kooperatif birlikler içinde biraraya gelecek olan iþçilere vermek
ve bu kooperatif birlikleri de bir tek büyük federasyon biçiminde
örgütlemek için planlar hazýrlanmasýný buyurdu.  20 Nisan günü,
fýrýncýlarýn gece iþini ve Ýkinci Ýmparatorluktan bu yana polis tarafýndan seçilen ve birinci sýnýf iþçi sömürücüsü olan bireyler elinde
tekelleþtirilmiþ bulunan iþbulma bürolarýný kaldýrdý; bu bürolar yirmi
Paris ilçesi (arrondissement) belediyelerine baðlandýlar.  30 Nisan
günü, Komün, iþçilerin özel bir sömürüsünü oluþturan ve onlarýn
çalýþma aletleri ve kredi hakký ile çeliþki durumunda bulunan emniyet sandýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný buyurdu.  5 Mayýs günü,
Louis XVInin idamýnýn telâfisi için yapýlmýþ bulunan kefaret kilisesinin yýktýrýlmasýný kararlaþtýrdý.
Böylece, 18 Marttan sonra, Paris hareketinin, o güne deðin
yabancý istilâya karþý mücadelenin geri-planýna itilmiþ bulunan sýnýf
niteliði, keskin ve arý bir biçimde ortaya çýktý. Komünde hemen
hemen iþçilerden ve iþçilerin ünlü temsilcilerinden baþka kimse
bulunmuyordu; bundan ötürü Komün kararlarý açýkça proleter bir
nitelik taþýyorlardý. Komün, ya dinin devlet karþýsýnda özel bir sorundan baþka bir þey olmadýðý yolundaki ilkenin gerçekleþtirilmesi
gibi, cumhuriyetçi burjuvazinin salt korkaklýktan savsakladýðý, ama
iþçi sýnýfýnýn özgür eylemi için zorunlu bir temel oluþturan reformlarý
buyuruyor; ya da doðrudan doðruya iþçi sýnýfý yararýna alýnmýþ, ve
bir ölçüde eski toplumsal düzende de derin çatlaklar açan kararlar
ilân ediyordu. Ama tüm bunlar, kuþatýlmýþ bir kentte, en çok bir
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ger-çekleþtirme baþlangýcýndan baþka bir þey olamazdý. Ve, daha
mayýsýn ilk günlerinden baþlamak üzere, Versailles hükümetinin
durmadan daha kalabalýk birliklerine karþý mücadele, tüm güçleri
kendisi ile uðratýrdý.
7 Nisan günü, Versaylýlar, Neuillyde, Parisin batý cephesi
üzerinde, Seine geçidini ele geçirmiþlerdi; buna karþýlýk, 11 Nisan
günü, güney cephesinde, general Eudesin bir saldýrýsý üzerine,
kanlý yitiklerle püskürtüldüler. Paris, hem [sayfa 220] de bu kentin
Prusyalýlar tarafýndan bombalanmasýný kutsal þeylere karþý saygýsýzlýk olarak damgalayan ayný kiþiler tarafýndan, durup dinlenmeksizin bombalanmýþtý. Bu ayný kiþiler, Sedan ve Metz126 tutsaðý Fransýz
askerlerinin, onlara Parisi yeniden fethettirmek için, bir an önce
yurda gönderilmelerini, Prusya hükümetinden dilenircesine istiyorlardý. Bu birliklerin kerteli geliþi, mayýs baþlarýndan sonra, Versaylýlara kesin bir üstünlük kazandýrdý. Bu durum, daha 23 Nisanda,
Thiers, Komünün önerisi üzerine baþlayan ve tutsak olarak alýkonan
Paris baþpiskoposu* ve baþka bir sürü papazýn, Komüne iki kez
seçilen, ama Clairvauxda tutsak bulunan bir tek Blanqui ile deðiþtirilmesini gözeten görüþmeleri kestiði zaman ortaya çýktý. Ve
Thiersnin dilindeki ton deðiþikliðinde kendini daha da çok duyurdu;
o güne kadar savsaklayýcý ve ikircil olan Thiers, birdenbire saygýsýz,
tehdit edici, kaba kesildi. Güney cephesinde Versaylýlar, 3 Mayýs
günü, Moulin-Saquet tabyasýný, 9 Mayýs günü top ateþiyle baþtanbaþa
yýkýlmýþ lssy kalesini, 14 Mayýsta da Vanves kalesini aldýlar. Batý
cephesinde, birçok köy ve istihkâmlara bitiþik yapýlarý ele geçirerek,
yavaþ yavaþ surun kendisine doðru ilerlediler. Ayýn 12sinde, ihanet
ve Ulusal Muhafýz gözcü postasýnýn savsaklamasý sonucu kente
girmeyi baþardýlar. Kuzey ve doðudaki kaleleri iþgal eden Prusyalýlar,
Versaylýlarýn, býrakýþma ile kendilerine yasaklanmýþ bulunan kentin
kuzeyindeki topraklardan ilerlemelerine gözyumdular, ve böylece,
Parislilerin sözleþme aracýlýðýyla korunduklarýný sandýklarý ve bu
yüzden pek asker bulundurmadýklarý geniþ bir cephe üzerinden
saldýrmalarýný saðladýlar. Bundan ötürü, Parisin batý yarýsýnda, asýl
lüks kentinde ancak az bir direniþ oldu. Ýstilâ birlikleri doðu yarýya,
asýl iþçi mahallelerine yaklaþtýklarý ölçüde, direnç daha zorlu ve direngen oldu. Komünün son savunucularý ancak sekiz günlük bir
* Georges Darboy. -Ed.
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savaþtan sonradýr ki Belleville ve Ménilmontant tepeleri üzerinde
yenik düþtüler, ve savunmasýz erkek, kadýn ve çocuklarýn, bütün
hafta süren ve durmadan artan yýðýnsal toplu kýrýmlarý, iþte o zaman
doruðuna vardý. Tüfek artýk yeterince çabuk öldürmüyordu, yeniklerin yüzlercesi [sayfa 221] birarada makineli tüfekle öldürüldüler. Son
yýðýnsal insan kýrýmýnýn yapýldýðý Pére-Lachaise mezarlýðýndaki Federeler Duvarý, proletarya kendi hakký için ayaklanmaya cüret eder
etmez yönetici sýnýfýn yetenekli olduðu taþkýn öfkenin ayný zamanda
hem dilsiz hem de uzdilli tanýðý olarak, bugün hâlâ ayaktadýr. Sonra,
bütün komüncülerin öldürülmesinin olanaksýzlýðý görülünce, sýra,
yýðýnsal tutuklamalara, tutsaklar sýralarýndan geliþigüzel seçilmiþ
kurbanlarýn öldürülmesine, ötekilerin de savaþ divanlarýnýn önüne
çýkarýlmayý beklemek üzere, büyük kamplara sürgün cezasýna geldi.
Parisin kuzey yarýsý çevresinde ordugâh kurmuþ bulunan Prusya
birliklerine, hiç bir kaçaðý geçirmeme buyruðu verilmiþti; ama erler
kendilerine verilen buyruktan çok insanlýðýn sesini dinledikleri zaman, subaylar çoðu kez gözlerini yumdular; ve çok insanca davranan ve Komün savaþçýsý olduklarý besbelli birçok insanýn geçmesine
gözyuman Saksonya kolordusunu özellikle övmek gerekir.
*
Eðer, bugün, yirmi yýl sonra, geriye doðru, 1871 Paris Komününün etkinlik ve tarihsel anlamý üzerine bir gözatarsak, Fransada
Ýç Savaþýn bu konuda vermiþ bulunduðu betimlemeye yapýlacak
bazý katmalar olduðu ortaya çýkar.
Komün üyeleri, Ulusal Muhafýz Merkez Komitesinde egemenlik kurmuþ bulunan bir blankiciler çoðunluðu ile, çoðu prudoncu sosyalistlerden bileþen Uluslararasý Ýþçi Birliði üyelerinin oluþturduðu bir azýnlýk biçiminde bölünüyorlardý. Genel olarak, blankiciler
o sýralarda sadece devrimci içgüdü ile, proleter içgüdü ile sosyalist
idiler; aralarýndan sadece küçük bir bölümü, Alman bilimsel sosyalizmini bilen Vaillant sayesinde daha büyük bir ilke açýklýðýna
eriþmiþ bulunuyordu. Ýktisadi düzeyde, bugünkü anlayýþýmýza göre
Komünün yapmýþ olmasý gereken birçok þeyin savsaklanmýþ bulunmasý da, böyle açýklanýr. Kavranmasý en güç olan þey, kuþkusuz
Fransýz Bankasýnýn kapýlarý önünde durduran o kutsal saygýdýr. Bu,
ayrýca aðýr bir siyasal yanlýþlýk da oldu. Komünün elindeki banka,
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onbin rehineden daha deðerliydi. Bu, Komün ile barýþ yapmasý
için, Versailles hükümeti [sayfa 222] üzerinde baský yapan tüm Fransýz
burjuvazisi demekti. Ama asýl þaþýlacak þey, blankici ve prudonculardan bileþmiþ Komün tarafýndan gene de yapýlmýþ bulunan birçok
doðru þeydir. Komünün iktisadi buyrultularýnýn sorumluluðunun,
þanlý ve daha az þanlý yönleri ile, en baþta prudonculara düþtüðü
kendiliðinden anlaþýlýr  týpký siyasal eylem ve eksikliklerin sorumluluðunun blakicilere düþmesi gibi. Ve her iki durumda da, tarihin
ironisi doktrinerlerin iktidara geçtikleri her zaman olduðu gibi,
her iki akým yandaþlarýnýn, kendi okul öðretilerinin onlara buyurduðu þeyin tam tersini yapmalarýný istedi.
Küçük köylülük ve zanaatçýnýn sosyalisti olan Proudhon,
ortaklýktan (association) kesin olarak hoþlanmýyordu. Ortaklýk konusunda, onun yarardan çok sakýnca içerdiðini, doðasý gereði kýsýr,
hatta iþçinin özgürlüðünü engelleyebildiði için zararlý olduðunu;
verimsiz ve engelleyici, baðsýz koþulsuz bir dogma olarak, iþçinin
özgürlüðü ile olduðu kadar, emek tasarrufu ile de çeliþtiðinden, zararlarýnýn yararlarýndan daha hýzlý arttýðýný; onun karþýsýnda, rekabet,
iþbölümü ve özel mülkiyetin, iktisadi güçler olarak kalacaklarýný
söylüyordu. Ýþçilerin ortaklýðý, örneðin demiryollarý gibi, ancak büyük
sanayi ve büyük iþletmelerin oluþturduðu istisnai durumlar Proudhon bunlarý böyle adlandýrýr için yersiz olmayacaktýr (bkz: Idée
générale de la révolution, 3. étude).
1871 yýlýnda, hatta zanaatçýlýðýn merkezi olan Pariste bile,
büyük sanayi bir istisna olmaktan öylesine çýkmýþtý ki, Komünün
en önemli buyrultusu, sadece, iþçilerin ortaklýðýna dayanmakla kalmayacak, ama bütün bu ortaklýklarý büyük bir federasyon içinde
toplayacak bir büyük sanayi ve hatta manüfaktür örgütü kuruyordu;
uzun sözün kýsasý, Marks ýn Ýç Savaþta çok haklý olarak söylediði
gibi, sonunda komünizme, yani Proudhon öðretisinin tam tersine
varacak olan bir örgüt. Ve Komünün prudoncu sosyalizm okulunun
mezarý olmasýnýn nedeni de budur. Bu okul, bugün, Fransýz iþçi
çevrelerinde yokoldu; þimdi bu çevrelerde, marksistler arasýnda
olduðundan daha az olmamak üzere, olanakçýlar127 arasýnda da,
Marksýn teorisi sözgötürmez bir biçimde egemendir. Prudoncular,
hâlâ ancak radikal burjuvazi içinde [sayfa 223] bulunurlar.
Ýþler blankiciler için de daha iyi gitmedi. Komploculuk okulunda yetiþmiþ, kendine özgü sýký bir disiplin ile birbirlerine baðlan-
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mýþ bulunan blankiciler, görece küçük bir sayýdaki kararlý ve iyi
örgütlenmiþ adamýn, zamaný geldiðinde, sadece iktidarý elegeçirmeye deðil, ama büyük bir yýlmazlýk ve gözüpeklik göstererek, halk
yýðýnýný devrim içine çekmeyi ve onu küçük yönetici birlik yöresinde
toplamayý baþarmak için yeterince uzun bir zaman iktidarda kalmaya da yetenekli olduðu fikrinden yola çýkýyorlardý. Bunun için,
her þeyden önce, tüm iktidarýn yeni devrimci hükümetin elleri arasýnda en sýký diktatörce merkezleþmesi gerekiyordu. Ve, çoðunlukla bu blankicilerden bileþen Komün ne yaptý? Taþradaki Fransýzlar
için yayýnladýðý bütün bildirgelerinde, Komün, onlarý, tüm Fransýz
komünlerinin Paris ile özgür bir federasyonuna, ilk kez olarak gerçekten ulusun kendisi tarafýndan kurulacak ulusal bir örgütlenmeye
çaðýrýyordu. Önceki merkezi hükümetin bastýrýcý gücüne, Napoléon
tarafýndan 1798 de kurulmuþ, ondan sonra da, gönül borcu ile,
her yeni hükümet tarafýndan yeniden ele alýnýp karþýtlarýna karþý
kullanýlmýþ bulunan ordu, siyasal polis ve bürokrasiye gelince, Pariste alaþaðý edilmiþ bulunduðu gibi, her yerde alaþaðý edilmesi
gereken þey, iþte bu gücün ta kendisi idi.
Komün, iþçi sýnýfýnýn, bir kez iktidara geçtikten sonra, eski
devlet makinesi ile yönetmeye devam edemeyeceðini hemen kabul
etme zorunda kaldý; daha yeni elde etmiþ bulunduðu kendi öz
egemenliðini yeniden yitirmemek için, bu iþçi sýnýfý, bir yandan o
zamana deðin kendisine karþý kullanýlmýþ bulunan eski baský makinesini ortadan kaldýrmalý, ama, öte yandan, kendi öz vekil ve. memurlarýný her zaman ve istisnasýz görevden alýnabilir ilân ederek,
onlara karþý da güvenlik önlemleri almalýydý. O güne deðin, devletin
ayýrýcý özelliði neye dayanýyordu? Toplum, baþlangýçta basit
iþbölümü aracýyla, kendi ortak çýkarlarýný gözetmek için kendi öz
örgenliklerini kurmuþtu. Ama, zamanla, doruðunu devlet iktidarýnýn
oluþturduðu bu örgenlikler, kendi öz özel çýkarlarýna hizmet ederek,
toplumun hizmetkârlarý olmaktan çýkýp onun efendileri durumuna
dönüþmüþlerdi. Bu, örneðin, sadece soydan geçme krallýkta deðil,
ama demokratik [sayfa 224] cumhuriyette de görülebilir. Politikacýlar
hiç bir yerde Kuzey Amerikada olduklarýndan daha yalýtýk ve daha
güçlü bir klan oluþturmazlar. Orada, iktidarda nöbet deðiþtiren iki
büyük partiden herbiri, siyaseti kendine iþ edinen, eyaletlerin yasama meclislerinde olduðu gibi Birlik yasama meclislerindeki koltuklar üzerinde de spekülasyon yapan, ya da partileri yararýna
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ajitasyon aracýyla geçinen ve partisinin zaferi üzerine çeþitli görevlerle ödüllendirilen kiþiler tarafýndan yönetilir. Amerikalýlarýn otuz yýldan
beri taþýnmaz duruma gelmiþ bulunan bu boyunduruktan kurtulmak için ne kadar çaba gösterdikleri, ve her þeye karþýn, bu çürüme
bataklýðýna durmadan daha derin bir biçimde nasýl battýklarý yeterince bilinir. Devlet gücünün, baþlangýçta basit bir aletinden baþka bir
þey olmayacaðý toplum karþýsýnda nasýl baðýmsýzlaþtýðýný en iyi
Amerikada görebiliriz. Bu ülkede ne hanedan vardýr, ne soyluluk,
(Kýzýlderililerin gözetimine atanmýþ bir avuç asker bir yana býrakýlýrsa) ne sürekli ordu, ne de deðiþmez görevler ve emeklilik hakký ile
birlikte bürokrasi. Ve gene de, orada, devlet iktidarýný ele geçirmek
ve onu hem de en utanmaz erekler için en bozulmuþ araçlarla
sömürmek üzere nöbetleþen iki büyük spekülatör politikacýlar çetesi
vardýr; ve ulus, sözümona onun hizmetinde olduklarýný söyleyen,
ama gerçeklikte ona egemen olup onu soyan bu iki büyük politikacýlar karteli karþýsýnda, güçsüzdür.
Baþlangýçta toplumun hizmetkârlarý olan devlet ve devlet
organlarýnýn, toplumun efendileri durumuna, önceki tüm rejimlerde
kaçýnýlmaz olan bu dönüþümünü önlemek için, Komün, iki þaþmaz
araç kullandý. Ýlkin, yönetim, adalet ve öðretim iþlerindeki bütün
görevlileri, ilgililerin genel oya dayanan seçim aracýyla istediðini
seçmesi, ve elbette, bu ayný ilgililer tarafýndan her an görevden
alýnabilmesi ilkesine baðladý. Ve, ikinci olarak, en aþaðýsýndan en
yükseðine, bütün hizmetlere, öbür iþçilerin aldýklarý ücretten baþka
bir karþýlýk ödemedi. Genel olarak ödediði en yüksek görevli maaþý
6.000 frank idi. Böylece, temsil organlarýna gönderilen delegelerin
sýnýrlý yetkileri dýþýnda, mevki ve ikbal avcýlýðýna karþý etkin bir engel konmuþ oluyordu.
Þimdiye deðinki biçimi ile devlet gücünün bu parçalanmasý
ve gerçekten demokratik yeni bir iktidar ile deðiþtirilmesi, [sayfa 225]
Ýç Savaþýn üçüncü bölümünde ayrýntýlý bir biçimde betimlenmiþtir.
Ama, bu konunun bazý yönleri üzerinde burada kýsaca durmak
zorunlu idi, çünkü, özellikle Almanyada, devlet boþinaný, felsefeden,
burjuvazinin ve hatta birçok iþçinin ortak bilincine geçmiþ bulunuyor. Filozoflarýn kafasýnda devlet, Fikirin gerçekleþmesi ya da
Tanrýnýn dünya üzerindeki felsefi dile çevrilmiþ saltanatý, sonsuz
doðruluk ve adaletin gerçekleþtiði ya da gerçekleþeceði alandýr.
Devlete ve devlete iliþkin her þeye karþý duyulan, ve beþikten beri,
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tüm toplumun bütün iþleri ve bütün ortak çýkarlarýnýn, þimdiye deðin olduðundan, yani devlet ve onun gereðince yerleþmiþ otoriteleri
tarafýndan çekilip çevrildiklerinden baþka türlü çekilip çevrilemeyeceklerini düþünmeye alýþýldýðý ölçüde kolay yerleþen o boþinana
dayalý saygý da iþte buradan gelir. Ve soydan geçme krallýða karþý
duyulan güvenden kurtulup da, demokratik cumhuriyet için güven
beslemeye baþlandýðý zaman, son derece gözüpek bir adým atýlmýþ
olduðu sanýlýr. Ama, gerçeklikte, devlet bir sýnýfýn bir baþkasý tarafýndan ezilmesi için bir makineden baþka bir þey deðildir, ve bu, krallýkta ne kadar böyle ise, demokratik cumhuriyette de o kadar böyledir; bu konuda söylenebilecek en hafif þey, devletin, muzaffer proletaryanýn sýnýf egemenliði için mücadelede kalýt olarak aldýðý, ve
týpký Komün gibi, en zararlý yönlerini hemen budamaktan kendini
alamayacaðý bir kötülük olduðudur; yeni ve özgür toplumsal koþullar
içinde yetiþmiþ bir kuþak, bütün bu devlet hurdasýný baþýndan savacak bir duruma gelinceye deðin.
Sosyal-demokrat hamkafa (philistin),128 son zamanlarda proletarya diktatörlüðü sözünün söylendiðini duymakla yararlý bir teröre
kapýlmýþtýr. Eh peki, baylar, bu diktatörlüðün neye benzediðini bilmek ister misiniz? Paris Komününe bakýnýz, Paris Komünü, proletarya diktatörlüðü idi. [sayfa 226]
Londra, Paris Komününün 20. yýldönümü için,
18 Mart 1891.

F. ENGELS

Neue Zeit, Bd. 2, n° 28,
1890-1891 içinde, ve Marksýn
Der Bürgerkrieg in Frankreich, Berlin 1891,
yapýtý içinde yayýmlanmýþtýr
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ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN
FRANSIZ-ALMAN SAVAÞI
ÜZERÝNE BÝRÝNCÝ ÇAÐRISI129

AVRUPA VE BÝRLEÞÝK DEVLETLERDEKÝ ULUSLARARASI
ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ ÜYELERÝNE

Uluslararasý Ýþçi Birliðinin kuruluþ çaðrýsýnda, Kasým 1864te,
þöyle diyorduk:
Çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu, bunlarýn kardeþçe uyum içinde
bulunmalarýný gerektiriyorsa, ulusal önyargýlarý harekete geçiren
ve halklarýn kanlarýný ve varlýklarýný korsanca savaþlarda çarçur
eden, canice amaçlar güden bir dýþ politika altýnda bu büyük görevi
nasýl yerine getireceklerdir?
Enternasyonalin benimsediði dýþ siyaseti de þu terimlerle
tanýmlýyorduk:
Uluslararasý iliþkilere egemen olan kurallar kadar, tek tek
kiþiler arasýndaki iliþkilere de egemen olmasý gereken basit ahlâk
ve adalet yasalarýný savunma.
Ýktidarýný Fransadaki sýnýflar mücadelesini sömürerek kapmýþ ve onu dýþardaki süreli savaþlar aracýyla sürdürmüþ bulunan
Louis Bonaparteýn, daha baþtan beri Enternasyonale tehlikeli bir
düþman olarak davranmasýnda þaþýlacak hiç bir þey yok. Plebisit
in130 öngününde, Enternasyonalin kendisine karþý bir öldürme komplosuna karýþan gizli bir demek olduðu yolundaki, dörtbaþý bayýndýr
saçmalýðý kýsa zamanda kendi öz yargýçlarý tarafýndan ortaya
çýkarýlmýþ bulunan bahane ile, Uluslararasý Ýþçi Birliði yönetim komitelerinin Paris, Lyon, Rouen, Marsilya, Brest, vb., tüm Fransadaki
üyelerine karþý bir baskýn düzenledi. Enternasyonalin Fransýz kesimlerinin gerçek suçu ne idi? Onlar plebisiti oylamanýn, içte despotizm ve dýþta da savaþ için oy verme demek olduðunu söylemiþlerdi. Eðer Fransanýn bütün büyük kentlerinde, bütün sanayi
merkezlerinde, iþçi sýnýfý, plebisiti yoksamak için tek bir adam gibi
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ayaða kalkmýþsa, bu gerçekten onlarýn baþarýsý olmuþtur. Ne yazýk
ki, kýrsal bölgelerin hantal bilisizliði dengede aðýr bastý. Borsalar,
hükümetler, egemen sýnýflar ve Avrupa basýný, plebisiti Fransýz imparatorunun [sayfa 227] Fransýz iþçi sýnýfý üzerindeki büyük bir zaferi olarak kutladýlar; gerçeklikte bu bir bireyin deðil, ama koca uluslarýn
öldürülme iþareti oldu.
1870 Temmuz savaþ komplosu,131 1851 Aralýk hükümet darbesinin122 düzeltilmiþ bir baskýsýndan baþka bir þey deðildir. Ýlk bakýþta, iþ öylesine saçma göründü ki, Fransa onu gerçekten ciddiye
almak istemiyordu. O daha çok, bakanlarýn savaþ üzerindeki sözlerini basit bir borsa spekülasyonu manevrasý olarak eleþtiren milletvekiline* inanýyordu. Savaþ, 15 Temmuzda, yasama topluluðuna
ensonu resmen buyurulduðu zaman, tüm muhalefet geçici savaþ
ödeneklerine karþý oy verdi; hatta Thiers bile savaþý iðrenç olarak
kýnadý; Parisin tüm baðýmsýz gazeteleri savaþa karþý çýktýlar, ve,
þaþýlacak þey, taþra basýný hemen hemen oybirliði ile onlara katýldý.
Bununla birlikte, Enternasyonalin Parisli üyeleri yeniden iþe
koyulmuþlardý. 12 Temmuz günlü Réveilde132, aþaðýdaki parçalan
aldýðýmýz Bütün Uluslarýn Ýþçilerine baþlýklý bildirgelerini yayýmladýlar:
Bir kez daha diyorlardý, Avrupa dengesi ve ulusal onur
bahanesi ile, siyasal niyetler dünya barýþýný tehdit ediyor. Fransýz,
Alman, Ýspanyol iþçileri, seslerimiz savaþa karþý bir kýnama çýðlýðý
içinde birleþsin! ... Bir üstünlük ya da hanedan sorunu için savaþ,
iþçilerin gözünde, canice bir saçmalýktan baþka bir þey olamaz.
Kendilerini kan vergisinden baðýþýk tutan ya da halklarýn baþýna
gelen felaketlerde yeni bir spekülasyon kaynaðý bulan kimselerin
savaþ çýðlýklarýný, barýþ, iþ ve özgürlük isteyen bizler protesto ederiz!
... Almanyadaki kardeþler! Bölünmemiz, Renin her iki kýyýsýnda
da, despotizmin dörtbaþý bayýndýr bir zaferinden baþka bir þey
getirmez. Bütün ülkelerin iþçileri! Ortak çabalarýmýzýn sonucu ne
olursa olsun, biz, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin ülke sýnýrlarý tanýmaz
üyeleri, biz size, bozulmaz bir dayanýþma güvencesi olarak, Fransa
iþçilerinin iyi dilek ve selamlarýný gönderiyoruz!
Paris kesiminizin bu bildirgesi, birçok benzer Fransýz çaðrýlarý
ile izlendi. Biz burada bu çaðrýlardan sadece 22 Temmuz [sayfa 228]
* Jules Favre. -Ed.
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günkü Marseillaisede133 yayýmlanmýþ bulunan Neuillysur-Seine bildirisinden bir parça alabiliyoruz:
Savaþ âdil midir? Savaþ ulusal mýdýr? Hayýr! Savaþ, bir hanedan savaþýdýr. Ýnsanlýk, demokrasi ve Fransanýn gerçek çýkarlarý
adýna, Enternasyonalin savaþa karþý protestosuna tamamen ve var
gücümüzle katýlýyoruz!
Bu protestolar, çok geçmeden belirtici (karakteristik) bir
olayýn da gösterdiði gibi, Fransa iþçilerinin gerçek duygularýný dile
getiriyorlardý. Ýlkin Louis Bonaparteýn baþkanlýðý altýnda örgütlenmiþ
bulunan On Aralýk Çetesi,134 savaþ ateþi çýrpýnmalarýný göstermek
üzere, iþ gömlekleri giydirilerek Paris sokaklarýna salýverildiði zaman, dýþ mahallelerin gerçek iþçileri barýþtan yana öylesine ezici
gösterilerle yanýt verdiler ki, polis müdürü Piétri, sadýk Paris halkýnýn
uzun zaman bastýrýlmýþ yurtseverliði ile savaþ için taþkýn coþkusunu
yeterince gösterdiðini öne sürerek, bütün bu sokak siyasetine
hemen son vermenin iyi olacaðýný düþündü.
Louis Bonaparteýn Prusyaya karþý savaþýnýn gidiþi ne olursa
olsun, Ýkinci Ýmparatorluðun ölüm çaný, Pariste daha þimdiden
çalmýþ bulunuyor. Ýmparatorluk, baþlamýþ olduðu gibi, bir parodi
ile bitecektir. Ama Louis Bonapartea onsekiz yýl boyunca kandökücü onarýlmýþ imparatorluk kaba-güldürüsünü oynama iznini
verenlerin Avrupa hükümetleri ile egemen sýnýflarý olduðunu da
unutmayalým.
Alman yanýndan savaþ, bir savunma savaþýdýr. Ama Almanyayý kendini savunma zorunluluðu içine kim koydu? Louis Bonaparteýn onunla savaþmasýný kim saðladý? Prusya! Bu ayný Louis
Bonaparte ile, içerde halk muhalefetini ezmek ve Almanyayý Hohenzollern hanedanýna baðlamak için gizlice elbirliði eden, Bismarck
týr. Eðer Sadowa savaþý99 kazanýlacak yerde yitirilmiþ olaydý, Fransýz
taburlarý Prusyanýn müttefikleri olarak Almanyayý doldururlardý.
Zaferinden sonra, Prusya, bir an için bile olsa, köleleþtirilmiþ bir
Fransa karþýsýna özgür bir Almanya çýkarmayý düþündü mü? Tam
tersine. Bir yandan kendi öz sisteminin tüm doðuþtan güzelliklerini
özenle korurken, onlara bir de Ýkinci Ýmparatorluðun tüm püf noktalarýný, gerçek despotizmi ile düzmece demokratizmini, siyasal
aldatmacalarý ile mali dalaverelerini, tumturaklý lafazanlýðý ile aþaðýlýk [sayfa 229] hokkabazlýklarýný ekledi. O zamana deðin Renin sadece bir kýyýsýnda çiçek açan bonapartcýlýk, þimdi öbür kýyýsýnda da

24

Karl Marks
Fransada Ýç Savaþ

benzerini buluyordu. Böylesine bir durumdan, savaþtan baþka ne
çýkabilirdi?
Eðer Alman iþçi sýnýfý bugünkü savaþýn sýký sýkýya savunucu
niteliðini yitirip, Fransýz halkýna karþý bir savaþ biçiminde yozlaþmasýna izin verirse, ister yengi ister yenilgi, her ikisi de bir yýkým olacaktýr. Baðýmsýzlýk savaþý denilen savaþlardan sonra Almanya üzerine
çökmüþ bulunan tüm acýlar, yeni bir yoðunlukla yeniden canlanacaklardýr.
Bununla birlikte, Enternasyonal ilkeleri, Alman iþçi sýnýfý
içinde böylesine yürek karartýcý bir sonuçtan korkmamýzý gerektirmeyecek kadar yayýlmýþ ve kökleþmiþtir. Fransýz isçilerin sesleri
Almanyada bir yanký bulmuþtur. Brunswickte, 16 Temmuzda yapýlmýþ bir iþçi yýðýn mitingi, Paris bildirgesi ile tam bir birlik içinde bulunduðunu açýklamýþ, Fransaya karþý her türlü ulusal uyuþmazlýk
fikrini yadsýmýþ, ve þu sözcüklerle biten kararlarý oylamýþtýr:
Biz bütün savaþlarýn, ama her þeyin üstünde hanedan savaþlarýnýn düþmanýyýz. ... Derin bir sýkýntý ve derin bir acý ile, bir savunma
savaþýna kaçýnýlmaz bir kötülük olarak katlanma zorunda kaldýk;
ama biz ayný zamanda, tüm Alman iþçi sýnýfýný, savaþ ya da barýþa
karar verme yetkisini halklarýn kendileri için isteyerek, ve böylece
onlarý kendi öz yazgýlarýnýn efendileri durumuna getirerek, bu engin
toplumsal mutsuzluðun geri dönmesini olanaksýz kýlmak, için
çalýþmaya çaðýrýyoruz.
Chemnitzde, 50.000 Saksonya iþçisini temsil eden bir delegeler mitingi, þu kararý oybirliði ile kabul etti:
Alman demokrasisi, ve özellikle sosyal-demokrat parti iþçileri adýna, bu savaþýn salt hanedan savaþý olduðunu ilân ederiz...
Fransa iþçilerinin bize uzattýklarý kardeþçe eli sýkmakla mutluyuz.
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Bütün ülkelerin proleterleri, birleþiniz!
sloganýna saygýlý, bütün ülkelerin iþçilerinin dostlarýmýz ve bütün
ülkelerin despotlarýnýn da düþmanlarýmýz olduklarýný hiç bir zaman
unutmayacaðýz!
Enternasyonalin Berlin kesimi de Paris bildirgesini yanýtlamýþtýr: [sayfa 230]
Protestonuza büyük bir ciddilikle katýlýyoruz... Ne borazan
sesinin, ne top gürlemesinin, ne yengi ne de yenilginin, bizi bütün
ülkeler iþçilerinin birliði için ortak çalýþmadan döndüremeyeceklerine, büyük bir ciddilikle söz veriyoruz.
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Dileriz ki öyle olsun!
Bu intihar savaþýnýn arka planýnda, Rusyanýn korkunç yüzü
fýrsat kollamaktadýr. Güncel savaþ iþaretinin, tam da Rus hükümetinin kendi stratejik demiryollarýný bitirip, birliklerini Prut yönünde
toplamýþ bulunduðu bir anda verilmesi, kötü bir iþarettir. Almanlarýn
bonapartçý saldýrýya karþý bir savunma savaþýnda haklý olarak kazandýklarý sevgi ne kadar büyük olursa olsun, eðer Alman hükümetinin
Kazaða baþvurmasýna ya da Kazak yardýmý kabul etmesine izin
verirlerse, bu sevgiyi hemen yitireceklerdir. Almanyanýn, Napoléon
Ie karþý verdiði savunma savaþýndan sonra, onlarca yýl boyunca
çarýn ayaklarýna kapanýp kaldýðýný unutmasýnlar.
Ýngiliz iþçi sýnýfý, Fransa ve Almanya emekçilerine kardeþçe
bir el uzatýyor. Ýngiliz iþçi sýnýfý, kendini duyuran korkunç savaþ nasýl bir gidiþ alýrsa alsýn, bütün ülkeler iþçilerinin müttefikliðine, sonunda savaþý yokedeceðine derinden derine inanýyor. Resmi Fransa
ile resmi Almanya kendilerini bir kardeþ öldürme savaþýnýn içine
atarlarken, Fransa ve Almanya iþçileri birbirlerine barýþ ve dostluk
mesajlarý gönderiyorlar. Geçmiþ tarihte eþi görülmeyen bu benzersiz
olgu, yolu, daha aydýnlýk bir geleceðe açýyor. Bu olgu, iktisadi sefaleti
ve siyasal taþkýnlýðý ile birlikte eski topluma karþýt olarak, her ulus
içinde ayný ilke: Emek ilkesi egemen olacaðý için, uluslararasý kuralýnýn Barýþ olacaðý yeni bir toplumun doðmakta olduðunu da tanýtlýyor! Bu yeni toplumun öncüsü ise, Uluslararasý Ýþçiler Birliðidir.
[sayfa 231]

256, High Holborn, Londra, Western Central,
23 Temmuz 1870
Marks tarafýndan 19-23 Temmuz
1870te yazýlmýþtýr
Temmuz 1870te broþür biçiminde
Ýngilizce olarak, ve Aðustos- Eylül 1870te de
Almanca, Fransýzca ve Rusça
dillerinde bildiriler halinde
ve ayrýca basýnda yayýmlanmýþtýr
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ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN
FRANSIZ-ALMAN SAVAÞI ÜZERÝNE
ÝKÝNCÝ ÇAÐRISI 129

AVRUPA VE BÝRLEÞÝK DEVLETLERDEKÝ
ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ ÜYELERÝNE

23 Temmuz günlü birinci çaðrýmýzda þöyle diyorduk:
Ýkinci Ýmparatorluðun ölüm çaný, Pariste daha þimdiden
çalmýþ bulunuyor. Ýmparatorluk, baþlamýþ olduðu gibi, bir parodi
ile bitecektir. Ama Louis Bonapartea onsekiz yýl boyunca kandökücü onarýlmýþ imparatorluk kaba-güldürüsünü oynama iznini verenlerin Avrupa hükümetleri ile egemen sýnýflarý olduðunu da unutmayalým.
Böylece, hatta savaþ harekâtý gerçekten baþlamadan önce
bile, biz bonapartçý kuruntuyu geçmiþe karýþmýþ bir þey olarak ele
alýyorduk.
Ýkinci Ýmparatorluðun yaþayabilirliði üzerinde yanýlmadýðýmýz
gibi, Alman savaþýnýn sýký sýkýya savunucu niteliðini yitirip, Fransýz
halkýna karþý bir savaþ biçiminde yozlaþmasýndan korkmakta da
haksýz deðildik. Savunma savaþý, gerçekte, Louis Bonaparteýn teslim olmasý, Sedan teslim þartlaþmasý101 ve Pariste cumhuriyet ilâný
ile tamamlanmýþtýr. Ama bu oylardan çok önce, daha imparatorluk
ordularýnýn derin kokuþmuþluðu ortaya çýktýðý sýrada, Prusya askeri
kamarillasý fetih yolunu seçmiþ bulunuyordu. Gerçi yolu üzerinde
kötü bir engel vardý: Kral Wilheimin savaþýn baþýndaki bildirgeleri.
Kuzey Almanya Diyetindeki hükümdarlýk söylevinde, kral, Fransýz
halký ile deðil, Fransýzlarýn imparatoru ile savaþacaðýný büyük bir
ciddilik içinde açýklamýþtý. 11 Aðustos günü Fransýz halký için yayýnladýðý bir bildirgede þöyle diyordu:
Ýmparator Napoléon, Fransýz halký ile barýþ içinde yaþamak
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isteyen ve her zaman istemekte olan Alman ulusuna karþý, karadan
ve denizden saldýrýya geçti: bu saldýrýyý püskürtmek için Alman ordularýnýn komutasýný elime almýþ, ve askeri zorunluluklardan ötürü
Fransa sýnýrlarýný aþma [sayfa 232] zorunda kalmýþ bulunuyorum.
Alman ordularýnýn komutasýný ancak saldýrýyý püskürtmek
için eline aldýðýný açýklayarak, savaþýn salt savunucu niteliðini
olumlamakla yetinmiyor, sadece askeri zorunluluklardan ötürü
Fransa sýnýrlarýný aþma zorunda kalmýþ bulunduðunu da ekliyordu
kral. Savunucu bir savaþ, askeri zorunluluklar tarafýndan gerektirilen saldýrýcý harekâtý, elbette dýþtalayamaz.
Böylece, bu çok dindar kral, Fransa ve dünya önünde sýký
sýkýya savunucu bir savaþ yapacaðýna söz vermiþ bulunuyordu.
Onu bu cafcaflý sözden nasýl kurtarmalýydý? Sahneye koyucular,
onu Alman ulusunun kesin buyruðuna istemeye istemeye boyuneðen bir kral olarak göstermeliydiler. Profesörleri, kapitalistleri, belediye meclisi üyeleri, ve yazar-çizerleri ile birlikte, Almanya liberal
burjuvazisine hemen yönergeyi verdiler. Siyasal özgürlük için mücadelelerinde, 1846dan 1870e deðin, görülmemiþ bir kararsýzlýk,
yeteneksizlik ve ödleklik örneði göstermiþ bulunan bu burjuvazi,
Avrupa sahnesinde Alman yurtseverliðinin, kükreyen aslaný görünüþü altýnda çýkmaktan elbette büyük bir sevinç duydu. Kendine
siyasal baðýmsýzlýk görünüþü verdi ve Prusya hükümetine... bilin
bakalým neyi zorla kabul ettirmeye çalýþtý? Gene bu hükümetin
gizli planlarýný! Baðýra çaðýra Fransýz Cumhuriyetinin parçalanmasýný
isteyerek, Louis Bonaparteýn yanýlmazlýðýna olan direngen ve yarýdindar inancýndan ötürü haksýzlýðýný kabul etti. Biraz bu gözüpek
yurtseverlerin ileri sürdüklerini dinleyelim!
Alsas-Loren halkýnýn, kendini Almanyanýn kollarýna atmak
için yanýp tutuþtuðunu ileri sürme cüretinde bulunmazlar; tam
tersine, Fransýz yurtseverliðinden ötürü cezalandýrýlmak için, kentten
baðýmsýz bir kale tarafýndan korunan Strasbourg, kenti yakýp yýkan
ve savunmasýz kent halkýnýn büyük bir bölümünü öldüren patlayýcý
Alman obüsleri ile, altý gün boyunca kesin olarak nedensiz ve
barbarca bir biçimde bombalandý! Gene de bu iller topraðýnýn eski
Alman Ýmparatorluðunun bir parçasýný oluþturduðu bir zaman olmuþtu.135 Bu nedenle, görünüþe göre, toprak ve bu toprakta yetiþmiþ
bulunan insanal varlýklarýn, zamanaþýmýna baðlý olmayan Alman
milliyeti olarak zoralýmýna [sayfa 233] çarptýrýlmalarý gerekiyor. Eðer
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Avrupa haritasý bu antikacý kafasýna göre yeniden çizilecekse, Brandebourg Seçici prensinin, Prusyadaki yurtluklarý dolayýsýyla, Polonya
Cumhuriyetinin baðýmlýsý (Vassal) olduðunu aman unutmayalým.136
Bununla birlikte, en kötü niyetli yurtseverler, Fransýz saldýrýsýna karþý maddi bir güvence olarak Almanca konuþan Alsas ve
Loreni isterler. Bu aþaðýlýk kanýt birçok kendi halinde kiþiyi þaþýrttýðýndan, üzerinde daha uzunca durma zorundayýz.
Kuþku yok ki, Renin öbür kýyýsýnýn dýþ görünüþüne oranla,
Alsasýn genel dýþ görünüþü ve Bâle ile Germersheim arasýnda
hemen hemen yarý yolda Strasbourg gibi büyük bir müstahkem
mevkiin varlýðý, Güney Almanyaya karþý bir Fransýz saldýrýsýný çok
kolaylaþtýrýr, oysa Fransaya Güney Almanyadan gelen bir saldýrý
karþýsýna özel güçlükler çýkartýrlar. Üstelik, Almanca konuþan Alsas
ve Lorenin ilhakýnýn, bütün uzantýsý boyunca Vosges daðlarý doruðunun ve onun kuzey geçitlerini koruyan kalelerin egemeni olacaðý
için, Güney Almanyaya çok daha güçlü bir sýnýr vereceðinden de
hiç bir kuþku yok. Eðer Metz de ilhak edilseydi, Fransa bir anda
Almanyaya karþý bellibaþlý iki harekât üssünden yoksun kalýrdý;
ama bu, onu Nancy ya da Verdunde yeni üsler kurmaktan alýkoyamazdý. Almanya, Coblence, Mayence, Germersheim, Rastadt ve
Ulm gibi, Fransaya karþý her türlü, ve bu savaþta adamakýllý kullanýlmýþ bulunan harekât üssüne sahip olduðu sürece, Strasbourg ile
Metzi, o kýyýda bulunan azbuçuk önemli topu topu bu iki kaleyi
Fransaya hangi yüzle çok görebilir?
Üstelik, Strasbourg, Güney Almanyayý, ancak o Kuzey Almanyadan ayrý bir güç olduðu sürece tehdit eder. Güney Almanya,
1792den 1795e deðin, bu yönden hiç bir zaman saldýrýya uðramadý,
çünkü Fransýz Devrimine karþý Prusya onun ortaðý idi; ama Prusya
1795te ayrý bir barýþ yapar,137 ve Güneyi kendi baþýna býrakýr býrakmaz, Strasbourgun üs olarak kullanýlmasý ile, Güney Almanyaya
karþý saldýrýlar baþladý ve 1809a deðin sürdü. Gerçekte, birleþmiþ
Almanya, bugünkü savaþta olduðu gibi, bütün askerlerini Sarrelouis
ve Landau arasýnda toplayarak, ve Mayence-Metz hattý üzerinde
ilerleyerek ya da savaþmayý kabul ederek, Strasbourgu [sayfa 234] ve
Alsastaki herhangi bir Fransýz ordusunu her zaman zararsýz bir
duruma getirebilir. Alman birliklerinin büyük bir bölümü orada
beklediði sürece, Strasbourgdan Almanyaya doðru ilerleyen her
Fransýz ordusu geriden çevrilecek ve baðlantýlarýnýn tehlikeye gir-
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diðini görecektir. Eðer bugünkü kampanyanýn tanýtladýðý bir þey
varsa, o da Almanyadan Fransaya saldýrmanýn ne kadar kolay olduðudur.
Ama, iyi niyetle söylemek gerekirse, askeri düþünceleri, uluslarýn sýnýrlarýnýn kendisine göre saptanmalarý gereken ilke durumuna getirmek bir saçmalýk ve bir çaðdýþýlýk deðil midir? Eðer bu kurala uymak gerekseydi, Avusturya, Venedik ve Mincio hattý üzerinde,
ve Fransa da, kuzey-doðudan gelecek bir saldýrýya, Berlinin güneybatýdan gelecek bir saldýrýya olduðundan kesenkes daha açýk
bulunan Parisi korumak için, Ren hattý üzerinde hâlâ hak sahibi
olurdu. Eðer sýnýrlarýn askeri çýkarlara göre saptanmalarý gerekseydi,
toprak isteklerinin sonu gelmezdi, çünkü her askeri hat zorunlu
olarak kusurludur, ve biraz daha toprak ilhak edilerek düzeltilebilir; ve üstelik, bu hat hiç bir zaman kesin ve denksever bir biçimde
saptanamaz, çünkü her zaman yenilene, yenen tarafýndan zorla
kabul ettirilmiþtir, ve bunun sonucu daha o zamandan yeni savaþlarýn tohumunu kendinde taþýr.
Tüm tarihin verdiði ders budur. Bu ders bireyler için olduðu
gibi, uluslar için de geçerlidir. Saldýrý olanaklarýný ellerinden almak
için, onlarý tüm savunma araçlarýndan yoksun býrakmak gerekir.
Onlarýn sadece boðazýna sarýlmakla kalmamak, ama öldürmek
gerekir. Eðer dünyada bir yenen, bir ulusun güçlerini kýrmak için
maddi güvenceler aldýysa, bu, Tilsit Antlaþmasý,138 ve bu antlaþmayý Prusyaya ve Almanyanýn geri kalan bölümüne uygulama biçimi
ile, Napoléon I olmuþtur. Gene de, birkaç yýl sonra, devsel gücü,
Alman halký karþýsýnda çürük bir kamýþ gibi kýrýldý. Napoléon Iin
kendisinden koparmýþ bulunduðu maddi güvenceler karþýsýnda,
Prusyanýn, en çýlgýnca düþlerinde Fransaya dayatabileceði ya da
dayatma cüretinde bulunacaðý maddi güvenceler nedir ki? Ama
sonuç bu kez gene de daha az yýkýcý olmayacaktýr. Tarih, vereceði
cezalarý, Fransadan koparýlmýþ bulunan kilometre karelerin sayýsý
ile deðil, ama fetih siyasetinin, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, hortlatmaya cesaret [sayfa 235] ettiði suçun büyüklüðü ile ölçecektir.
Ama, diyorlar töton yurtseverliði sözcüleri,139 Almanlar ile
Fransýzlarý karýþtýrmamak gerekir. Bizim istediðimiz þey, þan þeref
deðil, ama güvenliktir. Almanlar özsel olarak barýþçýl bir halktýr.
Onlarýn bilgece koruyuculuðu altýnda, fetih bile gelecek bir savaþ
nedeni olmaktan çýkarak, bir sonsuz barýþ güvencesi durumuna
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dönüþür. Kuþkusuz, 18. yüzyýl devrimini süngü ile yýkma yüce amacýyla 1792 yýlýnda Fransaya saldýranlar Almanlar deðildir. Ýtalyayý
boyunduruk altýnda tutarak, Macaristaný ezerek, Polonyayý
parçalayarak ellerini lekelemiþ olan Almanya mýdýr? Bütün saðlam
erkek nüfusu, her ikisi de tanrýsal yetkilere sahip þeflere edilgin bir
baðlýlýk içinde tutulan biri iþ baþýnda bir sürekli ordu, ve öbürü de
izinde bir sürekli ordu oluþturan iki parçaya bölen Almanyanýn
güncel askeri sistemi, böylesine bir askeri sistem, barýþý sürdürmek
için maddi bir güvence ve üstüne üstlük uygarlýðýn son ereðidir
kuþkusuz! Baþka her yerde olduðu gibi Almanyada da, günün
güçlülerinin yaðcýlarý, yalancý övgüler tütsüsü ile halkýn kafasýný zehirlemektedirler.
Metz ve Strasbourgdaki Fransýz kalelerini görünce öfkelenmiþ olduklarýný ileri süren bu Alman yurtseverleri, Varþova, Modlin
ve Ývangorod daki geniþ Moskof tahkimat sisteminde hiç bir kötülük
görmüyorlar. Ýmparatorluk saldýrýsýnýn korkunçluðu karþýsýnda öfkeden tir tir titrerken, çarlýk vesayetinin alçaklýðý karþýsýnda gözlerini
yumuyorlar.
Týpký 1865te Louis Bonaparte ile Bismarck arasýnda sözler
alýnýp sözler verildiði gibi, 1870te de Gorçakov ile Bismarck arasýnda
sözler alýnýp sözler verildi.140 Týpký Louis Bonaparteýn, Avusturya ile
Prusyanýn karþýlýklý yýpranmalarý sonucu, 1866 savaþýnýn kendisini
Almanyanýn tek buyurucusu durumuna getireceðini söyleyerek
böbürlendiði gibi, Aleksandr da, Almanya ile Fransanýn karþýlýklý
yýpranmasý sonucu, 1870 savaþýnýn kendisini Batý Avrupanýn tek
buyurucusu durumuna getireceðini söyleyerek böbürleniyordu.
Týpký Ýkinci Ýmparatorluðun Kuzey Alman Konfederasyonunu103
kendi varlýðý ile baðdaþmaz saydýðý gibi, otokratik Rusya da, Prusya
yönetimi altýndaki bir Alman Ýmparatorluðu yüzünden kendini
tehlikede görse gerekir. Eski siyasal [sayfa 236] sistemin yasasý budur.
Bu sistemin alaný içinde, birinin kazancý, öbürünün yitiðidir. Çarýn
Avrupa üzerindeki aðýr basan etkisi, kökünü Almanya üzerindeki
geleneksel otoritesinden alýr. Rusyanýn içinde volkanik toplumsal
güçlerin, otokrasinin en derin temellerini güçten düþürmekle tehdit
ettikleri bir sýrada, çar, Rusyanýn dýþýnda böyle bir saygýnlýk yitimine
katlanabilir mi? Daha þimdiden Moskova gazeteleri, bonapartçý
gazetelerin 1866 savaþýndan sonraki dilini kullanýyorlar. Töton yurtseverleri, Fransayý Rusyanýn kollarýna atarak, Almanyada barýþ ve
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özgürlüðün* güvence altýna alýnacaðýna gerçekten inanýyorlar mý?
Eðer silah üstünlüðü, baþarý büyüklenmesi ve hanedan entrikalarý,
Almanyayý Fransýz topraklarýnýn bir soygununa götürürlerse, o
zaman onun için alýnabilecek iki karar kalacaktýr. Ya, bütün tehlikeyi
göze alarak, Rus yayýlmasýnýn dolaysýz aleti olacak,** ya da, kýsa
bir soluklanmadan sonra, kendini yeniden bir baþka savunucu
savaþa, o yeni icat yerelleþtirilmiþ savaþlardan birine deðil, ama
bir ýrklar savaþýna, birleþmiþ Latin ve Slav ýrklarýna karþý bir savaþa
hazýrlama zorunda kalacaktýr.***
Alman iþçi sýnýfý, engelleyemeyeceði savaþý, Alman baðýmsýzlýðý ve Almanya ile Avrupanýn, Ýkinci Ýmparatorluðun ezici karabasanýndan kurtuluþu için bir savaþ olarak, candan gönülden destekledi. Açlýktan yarý-ölmüþ ailelerini arkalarýnda býrakarak, kahraman
ordularýn baþlýca gücünü saðlamýþ olanlar, kýrsal emekçilerle birleþmiþ Alman iþçileridir. Dýþarda savaþlarla kýrýlan bu iþçiler, ülkelerinde
sefalet yüzünden bir kez daha kýrýlacaklardýr.**** Sýralarý gelince,
þimdi ileri atýlýyor ve güvenceler istiyorlar: engin özverilerinin boþ
yere yapýlmadýklarý güvencesi, özgürlüðü elde [sayfa 237] ettiklerinin
güvencesi, bonapartçý ordular üzerinde kazanýlan zaferin, 1815te
olduðu gibi, Alman halkýnýn yenilgisi durumuna dönüþmeyeceðinin141 güvencesi; ve bu güvencelerin ilki olarak da, Fransa için
onurlu bir barýþ, ve Fransýz Cumhuriyetinin tanýnmasýný istiyorlar.
Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi Merkez Komitesi, 5 Eylül
günü, bu güvenceler üzerinde direngenlikle duran bir bildirge yayýnladý:
Biz, diyor bildirge, Alsas ve Lorenin ilhakýný protesto ediyoruz. Ve biz Alman iþçi sýnýfý adýna konuþmanýn bilincine sahibiz.
Fransa ve Almanyanýn ortak yararýna, barýþ ve özgürlük yararýna,
Doðu barbarlýðýna karþý Batý uygarlýðý adýna, Alman iþçileri Alsas ve
* 1870 Almanca baskýda, barýþ ve özgürlük sözcüklerinden önce, baðýmsýzlýk
sözcüðü de vardý. -Ed.
** 1870 Almanca baskýda þu ekleme var: ki bu da zaten Hohenzollernlerin geleneði
içindedir. -Ed.
*** 1870 Almanca baskýda þu ek tümce de var: Saðduyularýný yitirmiþ bulunan
burjuva yurtseverlerin, Almanyaya garanti ettikleri barýþ perspektifi iþte budur. -Ed.
**** 1870 Almanca baskýda bu tümceyi þu tümceler izler: Bununla birlikte bizim
yurtsever yaygaracýlarýmýz onlara teselli makamýnda sermayenin yurdu olmadýðýný ve
ücreti de uluslararasý yurtsevmez arz ve talep yasasýnýn belirlediðini söyleyeceklerdir. Bu
koþullarda, iþçi sýnýfýnýn ken-di sözünü söyleme ve burjuva baylarý kendi adýna
konuþturmama zamaný gelmemiþ midir? -Ed.
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Lorenin ilhakýný ses çýkarmadan hoþgörmeyeceklerdir... Biz, proletaryanýn uluslararasý ortak davasý için, bütün ülkelerdeki iþçi arkadaþlarýmýza baðlý kalacaðýz!
Ne yazýk ki, hemen bir baþarý kazanmalarýna bel baðlayamayýz. Fransýz iþçileri barýþ içinde saldýrganý durduramamýþlarken, Alman iþçileri silah þýkýrtýsý ortasýnda yeneni durdurabilirler mi? Alman
iþçilerinin bildirgesi, Louis Bonapartein kamu hukuku suçlusu
olarak Fransýz Cumhuriyetine teslim edilmesini istiyor. Yöneticileri
ise, tersine, Fransayý yýkmaya en uygun adam olarak onu Tuileries
sarayýna yeniden oturtmak için daha þimdiden ellerinden geleni
yapýyorlar. Ne olursa olsun, tarih, Alman iþçi sýnýfýnýn, Alman burjuvazisi kadar uysal bir maddeden yapýlmadýðýný gösterecektir. Alman iþçi sýnýfý, görevini yerine getirecektir.
Onlar gibi, Fransada cumhuriyetin kurulmasýný biz de selamlýyoruz; ama, temelsiz çýkmalarýný dilediðimiz kaygýlar da duymuyor
deðiliz. Bu cumhuriyet, tahtý devirmemiþ, ama sadece onun boþ
býrakýlan yerini almýþtýr.* Bir toplumsal fetih olarak deðil, ama bir
ulusal savunma önlemi olarak ilân edilmiþtir. Kýsmen ünlü orleancýlar,131 kýsmen de, 1848 Haziran ayaklanmasýnýn bazýlarý üzerinde
silinmez bir yüzkarasý býraktýðý burjuva cumhuriyetçilerden bileþik
bir geçici hükümetin ellerindedir. Bu hükümet üyeleri arasýndaki
iþbölümü hiç de iyiye yorumlanacak gibi deðil. Orleancýlar ordu
[sayfa 238] ve polisin güçlü konumlarýný ele geçirmiþler, oysa cumhuriyetçi bilinenlere gevezelikten baþka bir þey yapýlmayan bakanlýklar
düþmüþtür. Ýlk davranýþlarýndan bazýlarý, onlara imparatorluktan
kalýt olarak sadece yýkýntýlarýn deðil, ama iþçi sýnýfý korkusunun da
kaldýðýný yeterince açýk bir biçimde gösteriyor. Eðer cumhuriyet
adýna þimdi aþýrý sözlerle olanaksýz þeyler vaadediliyorsa, bu, sakýn
sonunda olanaklý bir hükümet istemek için olmasýn? Hükümette
görev alan bazý burjuvalar gözünde, cumhuriyet sakýn orleancý bir
onarýma geçiþ hizmeti görecek bir þey olmasýn?
Öyleyse Fransýz iþçi sýnýfý, son derece güç koþullar içine
konmuþ bulunuyor. Yeni hükümeti her yýkma giriþimi, düþman
hemen hemen Paris kapýlarýna dayandýðý bir sýrada, umutsuz bir
çýlgýnlýk olacaktýr. Fransýz iþçileri yurttaþlýk görevlerini yerine
* 1870 Almanca baskýda, bu tümcenin sonu: ama sadece onun Alman süngüleri
sayesinde boþ býrakýlan yerini almýþtýr biçimindedir. -Ed.
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getirmelidirler;* ama ayný zamanda da, Fransýz köylülerinin kendilerini Birinci Ýmparatorluðun ulusal anýlarý ile aldattýklarý gibi, 1792
nin ulusal anýlarý tarafýndan sürüklenmemelidirler. Onlarýn görevi
geçmiþi yeniden baþlatmak deðil, ama geleceði kurmaktýr. Kendi
öz sýnýf örgütlerini kurmaya yöntemli bir biçimde giriþmek için,
cumhuriyetçi özgürlükten serinkanlýlýkla ve korkusuzca yararlanmalýdýrlar. Fransanýn canlanmasý ve ortaklaþa görevimiz olan emeðin
kurtuluþu için, bu onlarý yeni bir güç ile, büyük bir güç ile donatacaktýr. Cumhuriyetin geleceði onlarýn yýlmazlýk ve bilgeliðine baðlýdýr.
Ýngiliz iþçileri, kendi hükümetlerinin Fransýz Cumhuriyetini
tanýmakta gösterdiði isteksizliði yenmek için gerekli önlemleri, dýþtan gelen kurtarýcý bir baský aracýyla, daha þimdiden almýþ bulunuyorlar.142 Britanya hükümetinin güncel savsaklamasýnýn ereði, büyük
bir olasýlýkla, Jakobenlere karþý 1792 savaþýnýn, ve hükümet darbesini onaylamakta vaktiyle gösterdiði uygunsuz ivediliðin günahlarýný
baðýþlatmaktýr.143 Ýngiliz iþçileri, kendi hükümetlerinden, Ýngiliz basýnýnýn bir bölümünün çýðlýk çýðlýða isteme küstahlýðýný gösterdiði
Fransanýn parçalanmasýna bütün gücü ile karþý çýkmasýný da istiyorlar.** Yirmi yýl boyunca Louis Bonaparteý [sayfa 239] Avrupanýn koruyucusu olarak göklere çýkarmýþ, ve Amerikalý köle sahiplerinin
ayaklanmasýný çýlgýnca yüreklendirmiþ olan da iþte bu basýndýr.144
O zaman olduðu gibi þimdi de, bu basýn köle sahipleri için çalýþýyor.
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin bütün ülkelerdeki kesimleri, iþçi
sýnýfýný eyleme çaðýrsýn... Eðer iþçiler görevlerini unutur, eðer
hareketsiz kalýrlarsa, bugünkü korkunç savaþ daha da korkunç
uluslararasý çatýþmalarýn hazýrlayýcýsýndan baþka bir þey olmayacak
ve her ulusta kýlýç, toprak ve sermaye beylerinin iþçiler üzerindeki
yenilenmiþ bir zaferine yolaçacaktýr. [sayfa 240]
Vive la République!10* ***
256, High Holborn, Londra, Western Central,
9 Eylül 1870

* 1870 Almanca baskýda, yurttaþlýk görevlerini sözcükleri, yapmaktan geri
kalmayacaklarý yurttaþlýk görevlerini biçimindedir. -Ed.
** 1870 Almanca baskýda, tümcenin Ýngiliz basýný ile ilgili parçasý þöyle: ... Ýngiliz
basýnýnýn bir bölümünün o Alman yurtseverlerinden daha az gürültü ile istemediði... -Ed.
*** Yaþasýn Cumhuriyet! -Ed.
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Marks tarafýndan 6-9 Eylül
1870te yazýlmýþtýr
11, 12, 13 Eylül 1870te
Ýngiliz dilinde broþür biçiminde,
ve Eylül-Aralýk 1870te
Almanca broþür biçiminde
ve devirli basýnda
Almanca ve Fransýzca olarak
yayýmlanmýþtýr.
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FRANSADA ÝÇ SAVAÞ

ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN ÇAÐRISI114

AVRUPA VE BÝRLEÞÝK DEVLETLERDEKÝ
TÜM BÝRLÝK ÜYELERÝNE
I

4 Eylül 1870 günü, Paris iþçileri, hemen hemen bir anda
Fransanýn bir ucundan öbür ucuna, bir tek uyumsuz ses çýkmaksýzýn alkýþlanan cumhuriyeti ilân ettikleri zaman, devlet adamý olarak
Thiers ve general olarak Trochu ile birlikte, mevki peþinde koþan
bir entrikacý avukatlar topluluðu, Belediye Dairesini (Hotel de ville)
ellerine geçirdi. Bu adamlar, o sýrada bütün tarihsel bunalým dönemlerinde Fransayý temsil bakýmýndan Parise düþen göreve öylesine
baðnaz bir inançla dolu idiler ki, Fransa hükümetinden düzenle
kaptýklarý görev sanlarýný haklý göstermek için, günü geçmiþ Paris
temsilcisi vekâletlerinin kopyasýný çýkarmayý yeterli gördüler. Son
savaþ üzerindeki ikinci çaðrýmýzda, bu adamlarýn baþa geçiþlerinden
beþ gün sonra, onlarýn kim olduklarýný size söylüyorduk. Bununla
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birlikte, iþçi sýnýfýnýn gerçek [sayfa 241] temsilcileri henüz bonapartçý
zindanlarda olduklarý ve Prusyalýlar da kent üzerine yürümekte
bulunduklarý için, hazýrlýksýz yakalanan Paris, salt ulusal savunma
erekleri bakýmýndan kullanýlmasý kesin koþuluna baðlý olarak, bu
iktidar alýnýþýna gözyumdu. Oysa, Paris iþçi sýnýfýný, silahlandýrmadan, onu gerçek bir güç olarak örgütleyip saflarýný savaþýn ta kendisi
ile yetiþtirmeden, Paris nasýl savunulabilirdi? Ama silahlandýrýlmýþ
Paris demek, silahlý devrim demekti. Parisin Prusyalý saldýrgan
üzerindeki bir zaferi, Fransýz iþçisinin Fransýz kapitalisti ve onun
devlet asalaklarý üzerindeki bir zaferi olurdu. Ulusal görev ile sýnýf
çýkarý arasýndaki bu çatýþmada, ulusal savunma hükümeti bir an
bile duraksamadý: bir ulusal ihanet hükümeti durumuna dönüþtü.
Aldýðý ilk önlem, cumhuriyetin bir kral ile trampa edilmesi
karþýlýðýnda, aracýlýk dilemek üzere, Thiersyi tüm Avrupa saraylarýný
dolaþmaya göndermek oldu. Kuþatmanýn baþlamasýndan dört ay
sonra, teslim sözcüðünü ilk kez olarak söylemek için uygun zamanýn geldiðine inandýklarýnda, Trochu, Jules Favre ve meslektaþlarýndan birkaçýnýn da huzurunda, toplanmýþ bulunan Paris belediye
baþkanlarýna þöyle bir söylev çekti:
Daha 4 Eylül akþamý meslektaþlarýmýn bana yönelttikleri
ilk soru þu oldu: Paris, herhangi bir baþarý þansý ile, bir kuþatmaya
dayanabilir ve Prusya ordusuna direnebilir mi? Olumsuz yanýtlamada duraksamadým. Beni dinleyen meslektaþlarýmdan bazýlarý, doðru
söylediðime ve kanýmý deðiþtirmediðime tanýklýk edebilirler. Onlara,
bu ayný terimlerle, iþlerin güncel durumunda, Prusya ordusuna
karþý bir kuþatmaya dayanmaya kalkýþmanýn bir çýlgýnlýk olacaðýný
söyledim. Kuþkusuz, diye ekledim, bu kahramanca bir çýlgýnlýk
olurdu, ama iþte hepsi o kadar... Olaylar (onun kendisinin yönettiði
olaylar) öngörülerimi yalanlamadý.
Trochunün bu gönül alýcý küçük söylevi, sonradan orada
bulunan belediye baþkanlarýndan biri olan Bay Corbon tarafýndan
yayýmlandý.
Böylece, daha cumhuriyetin ilân edildiði akþam Trochunün
planý, meslektaþlarýnýn bildiði gibi, Parisin teslimi idi. Eðer ulusal
savunma, Thiers, Favre ve hempalarýnýn kiþisel hükümetleri için
bir bahaneden daha çok bir þey olmuþ [sayfa 242] olaydý, 4 Eylül türedileri, 5 Eylülde hükümetten elçeker, Paris halkýný Trochu planýndan haberdar ederlerdi; onu ya hemen teslim olmasý, ya da kendi
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yazgýsýný kendi eline almasý için zorlarlardý. Ama bunun yerine,
alçak sahtekârlar Parislilerin kahramanca çýlgýnlýðýný iyileþtirmeyi
kararlaþtýrdýlar: bir açlýk rejiminden geçirilecek, kafalarý þiþirilecek
ve bu arada gürültülü gösterilerle aldatýlacaklardý: Trochu, Paris
valisi, hiç bir zaman teslim olmayacak; Jules Favre, dýþiþleri bakaný,
topraklarýmýzdan bir santim, kalelerimizden tek taþ vermeyecek!
Gambettaya yazdýðý bir mektupta, bu ayný Jules Favre, kendilerini
kendisine karþý savunduklarý þeyin Prusya askerleri deðil, ama
Paris iþçileri olduðunu itiraf eder. Tüm kuþatma süresince, Trochunün Paris ordusunun komutasýný bilgece kendilerine verdiði
bonapartçý haydutlar, kendi aralarýndaki yazýþmalarýnda, bu savunma güldürüsü üzerine karþýlýklý gýrgýr geçtiler. (Örneðin, Paris Savunma Ordusu topçu baþkomutaný ve Légion dhonneur büyük-haç
niþanýna sahip Alphonse Simon Guiodnun, topçu tümgenerali Suzane ile, Komün Journal Officiell145 tarafýndan yayýmlanmýþ bulunan
yazýþmasýna bakýnýz.) Sahtekârlýk maskesi ensonu 28 Ocak 1871
günü düþürüldü.146 Sonuna kadar alçalmakta gerçek bir kahramanlýk gösteren ulusal savunma hükümeti, Parisin tesliminde, Louis
Bonaparteýn bile Sedanda101 tiksinti içinde kabule yanaþmadýðý
kadar aþaðýlýk bir rolde, Bismarckýn ruhsatý ile Fransa hükümeti
olarak göründü. 18 Mart olaylarýndan sonra, Versaillesa çýlgýn kaçýþlarýnda, capitulards147 ihanetlerinin yazýlý kanýtlarýný Parisin ellerinde býraktýlar, ve, bu kanýtlarý yoketmek için, Komünün illere çaðrýsýnda dediði gibi, bu adamlar Parisi bir kan denizi içinde bir yýkýntýlar yýðýný durumuna getirmekte duraksamazlardý.
Ama bu ereðe eriþme bakýmýndan böylesine bir istekle saldýrmak için, savunma hükümeti yönetici üyelerinden bazýlarýnýn ayrýca
kendilerine özgü nedenleri de vardý.
Býrakýþmanýn imzalanmasýndan az sonra, þimdi Jules Favreýn verdiði kesin buyruk üzerine kurþuna dizilmiþ bulunan, Ulusal
Meclisteki Paris temsilcilerinden biri olan Bay Millière, Cezayirde
oturan bir ayyaþýn karýsý ile nikâhsýz yaþayan Jules Favreýn, birçok
yýllarý kapsayan en gözüpek [sayfa 243] sahte belgelerin hazýrlanmasý
sayesinde, nikâhsýz karýsýndan olan çocuklarý adýna, onu zengin
bir adam durumuna getiren önemli bir miras elde etmeyi baþardýðýný ve, yasal mirasçýlar tarafýndan açýlan bir davada, ancak bonapartçý
yargý kurullarýnýn suç ortaklýðý sayesinde bir skandaldan kurtulabildiðini tanýtlayan bir gerçek hukuksal belgeler dizisi yayýmlýyordu.
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Bu kuruluk dolu hukuksal belgelerden, büyük bir söz sanatý yardýmý
ile de kurtulamayacaðýndan, o zaman Paris halkýný, aileye, dine,
düzen ve mülkiyete karþý baþkaldýrma içinde bulunan bir kürek
kaçkýnlarý çetesi olarak öfkeli bir biçimde suçlamak için iç savaþýn
patlamasýný sessiz sedasýz bekleyen Jules Favre, yaþamýnda ilk kez
olarak, dilini tuttu. Bu ayný düzmeci, 4 Eylülden sonra, iktidara daha yeni geçmiþti ki, Etendard148 kepazeliði iþinde imparatorluk döneminde bile düzmecilikten içeri atýlmýþ bulunan Pic ve Tailleferi,
duygudaþlýk sonucu özgür býrakýyordu. Bu adamlardan biri, Taillefer,
Komün döneminde Parise dönmeye cüret ettiðinden, hemen içeri
atýldý; ve bunun üzerine, Jules Favre, Ulusal Meclis kürsüsünden,
Parisin tüm kendi ipten kazýktan kurtulmuþlarýný özgürlüðe kavuþturduðunu haykýrmaya koyuldu.
Ýmparatorluk içiþleri bakaný olmak için boþ yere çalýþýp çabaladýktan sonra, kendi kendini cumhuriyetin içiþleri bakaný atayan
Ernest Picard, ulusal savunma hükümetinin bu Falstaffý,* Paris
borsasýndan dolandýrýcý olarak kovulmuþ (13 Temmuz 1867 tarihli
polis müdürlüðü raporuna bakýnýz), ve 5, rue Palestro adresindeki
Société générale149 þubelerinden birinin müdürü olduðu sýrada,
300.000 franklýk bir hýrsýzlýk yaptýðý, kendi itirafý üzerine ortaya çýkmýþ
bulunan (11 Aralýk 1868 tarihli polis müdürlüðü raporuna bakýnýz)
Arthur Picard adlý birinin kardeþidir. Bu Arthur Picard, Ernest Picard
tarafýndan, kendi Electeur librel150 gazetesinin müdürü yapýldý. Borsa
simsarlarýnýn çoðu, bakanýn gazetesinin resmi yalanlarý ile þaþýrtýlýrken, Arthur, Fransýz ordularýnýn yýkýmýndan çýkar saðlamak üzere
içiþleri ile borsa arasýnda mekik dokuyordu. Bu iki saygýdeðer kardeþin tüm mali yazýþmalarý Komünün eline geçti. [sayfa 244]
4 Eylülden önce meteliksiz bir avukat olan Jules Ferry, kuþatma sýrasýnda Paris belediye baþkaný olarak dolandýrýcýlýk yolu
ile kýtlýktan bir servet çýkarmayý baþardý. Kötü yönetiminin hesabýný
vereceði gün, ayný zamanda mahküm edildiði gün de olacaktýr.
Öyleyse bu adamlar, tickets-of-leavelerini* ancak Parisin
* Almanca baskýda: Karl Vogt, Ýngilizce baskýda: Joe Miller. -Ed.
* Cezalarýnýn büyük bir bölümünü çekmiþ olduklarýndan, mahkümlara Ýngilterede
bazan verilen ve onlara özgür olarak, ama polis gözetimi altýnda yaþama hakki kazandýran
oturma iznini belirleyen deyim. Bu oturma izinleri tickets-of-leave (koþullu sallverilme
belgeleri) adýný taþýr; ve bunlardan yararlananlara da tickets-of-leave men (içerden
salýverilmiþler) denir. [1871 Almanca baskýya Engelsin notu.]
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yýkýntýlarý içinde bulabilirlerdi, Bismarcka gerekli olan adamlarýn
ta kendileri idiler. Birkaç düzenbazlýk, ve o güne deðin hükümetin
gizli danýþmaný olan Thiers, bakan olarak kendi tickets-of-leave
menleri ile birlikte, hop hükümetin baþýnda göründü.
Thiers, bu biçimsiz bücür, yarým yüzyýla yakýn bir süreden
beri Fransýz burjuvazisini büyüledi, çünkü Fransýz burjuvazisinin
kendi öz sýnýf bozulmuþluðunun en geliþmiþ entelektüel dýþavurumudur o. Devlet adamý olmadan önce, tarihçi olarak, yalandaki
ustalýðýnýn kanýtýný vermiþ bulunuyordu. Onun devlet yaþamýnýn
günlük olgular defteri, Fransanýn mutsuzluklarýnýn tarihidir. 1830
dan önce cumhuriyetçilerin müttefiði olmasýna karþýn, koruyucusu
Laffittee ihanet ederek, Louis-Philippe döneminde ustaca hükümete sokulur. Din adamlarýna karþý, Saint-Germain-lAuxerrois kilisesi ile baþpiskoposluðun yaðma edildikleri karýþýklýklarý kýþkýrtarak,
ve düþes de Berrynin, önce espiyon-bakaný, sonra da ebe-gardiyaný
olarak, kralýn gözüne girer.151 Cumhuriyetçilerin Transnonain sokaðýndaki öldürülmeleri ve ondan sonra da basýn ve dernek kurma
hakkýna karþý iðrenç eylül yasalarý, onun yapýtý oldu.152 Mart 1840ta
hükümet baþkaný olarak suyun üstüne yeniden çýktýðý zaman, Paris
istihkâmlarý planý ile Fransayý þaþýrttý.153 Bu planý, Parisin özgürlüðüne karþý kalleþçe bir plan olarak eleþtiren cumhuriyetçileri, Milletvekilleri Meclisi kürsüsünde þöyle yanýtladý:
Ne! Ýstihkâmlarýn, özgürlüðü tehlikeye düþürebileceðini
düþünmek, ha! Ve ilkin, hangisi olursa olsun, hükümetin bir gün
baþkenti bombalayarak kendini ayakta tutmaya [sayfa 245] giriþebileceði varsayýldýðý zaman, bir hükümete karaçalýnmýþ olunur. ... Ama
böyle bir hükümet, zaferinden sonra yüz kez daha güçsüz olacaktýr.
Kuþkusuz, bu kaleleri önceden Prusyalýlara teslim etmiþ bulunan bu hükümetten baþka hiç bir hükümet, kendi kalelerinin ateþini
Parise karþý çevirmeyi hiç bir zaman göze alamazdý.
Kral Bomba* 1848 Ocaðýnda Palermoyu bombaladýðý zaman,154 o sýrada uzun süredir hükümet dýþý bulunan Thiers, Milletvekilleri Meclisinde yeniden ortaya çýkarak þöyle demiþti:
Baylar, Palermoda olup bitenleri biliyorsunuz; kýrksekiz saat
boyunca büyük bir kentin bombalandýðýný öðrenince hepiniz (parlamenter olarak konuþmak gerekirse) dehþetten titrediniz. Kim tara* Ferdinand Il. -Ed.
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fýndan? Savaþ haklarýný kullanan yabancý bir düþman tarafýndan
mi? Hayýr baylar, kendi öz hükümetiniz tarafýndan. Peki neden?
Çünkü bu bahtsýz kent kendi haklarýný istiyordu. Evet, kendi haklarýný istemiþ olduðu için, Palermo kýrksekiz saat bombalandý! Bundan
ötürü Avrupa kamuoyuna baþvurmama izin verin. Avrupanýn belki
de en büyük kürsüsünden, bu türlü davranýþlara karþý tiksinti sözleri
(gerçekten sadece sözler) yankýlatmak, insanlýða bir hizmette bulunmaktýr. ... Ülkesine hizmetlerde bulunmuþ olan (Bay Thiersnin
hiç yapmadýðý þey) naip Espartero, Barselonayý, ayaklanmayý bastýrmak için bombaladýðýný ileri sürdüðü zaman dünyanýn her yanýndan
bir öfke çýðlýðý yükselmiþti.
Onsekiz ay sonra, Bay Thiers, Romanýn bir Fransýz ordusu
tarafýndan bombalanmasýnýn en yaman savunucularý arasýnda idi.155
Gerçekte, kral Bombanýn, bombalamasýný kýrksekiz saatle sýnýrlamaktan baþka bir suçu olmasa gerek.
Þubat devriminden birkaç gün önce, Guizotnun onu mahküm etmiþ bulunduðu iktidardan ve onun nimetlerinden uzaktaki
uzun sürgünden ötürü öfkelenmiþ bulunan ve havada yakýn bir
halk ayaklanmasýnýn kokusunu alan Thiers, ona Mirabeau-mouche* takma adýný kazandýran o sözde kahramanca üslup ile, Milletvekilleri Meclisinde þöyle dedi: [sayfa 246]
Ben sadece Fransada deðil, ama Avrupada da devrim
partisindenim. Dilerim ki devrim hükümeti ýlýmlýlarýn ellerinde kalsýn; ama eðer hükümet ateþli kimselerin, hatta radikallerin bile
eline geçse, ben gene de davamý býrakmayacaðým. Her zaman
devrim partisinden olacaðým.
Þubat devrimi geldi çattý. Devrim, küçük adamýn düþlediði
gibi, Guizot kabinesini bir Thiers kabinesi ile deðiþtirecek yerde,
Louis-Philippei cumhuriyet ile deðiþtirdi. Halk zaferinin birinci günü,
emekçilerin önemsememesinin kendisini onlarýn nefretinden koruduðunu unutan Thiers, özene bezene saklandý. Gene de, dillere
destan cesareti ile, haziran insan kýrýmlarý kamu alanýný onun etkinlik türü için temizleyinceye deðin, bu alandan kaçmakta devam
etti. O zaman, düzen partisinin156 ve yönetici sýnýfýn tüm düþman
fesat komitelerinin, halký ezmek için birlikte, ve krallýðý herbiri kendi
gönlüne göre yeniden kurmak için de birbirlerine karþý komplolar
** Sinek-Mirabeau. -Ed.
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düzenledikleri o anonim saltanat fasýlasý olan parlamenter cumhuriyetin yönetici beyni durumuna geldi. Bugün olduðu gibi o zaman
da, Thiers, cumhuriyetçileri, cumhuriyetin güçlenmesine karþý tek
engel olarak eleþtiriyordu; bugün olduðu gibi o zaman da, cumhuriyet ile, cellâdýn Don Carlos ile konuþtuðu gibi konuþuyordu: Seni
öldüreceðim, ama senin kendi iyiliðin için. O zaman olduðu gibi
bugün de, zaferinin ertesi günü þöyle haykýrabilecektir: LEmpire
est fait!* Zorunlu özgürlükler üzerindeki ikiyüzlü öðütlerine ve
onu aldatmýþ ve parlamentarizm dýþýna fýrlatýp atmýþ bulunan Louis
Bonapartea karþý kiþisel hýncýna karþýn ve parlamentarizmin yapay
havasý dýþýnda, küçük adam, onun çok iyi bildiði gibi, pörsür ve
hiçliðe döner, Romanýn Fransýz birliklerince iþgalinden, Alman
birliðine karþý, bu birlik Prusya despotizmine aldatýcý bir görünüþ
hizmeti göreceði için deðil, ama Almanyanýn bölünmüþlüðü üzerindeki Fransanýn geleneksel hakkýna bir saldýrý olacaðý için sert sövüpsaymalarý ile kýþkýrttýðý Prusya savaþýna deðin, Ýkinci Ýmparatorluðun
bütün alçaklýklarýna batmýþtý. Cüce kollarý ile, tarihsel çizme boyacýsý
olduðu Napoléon Iin kýlýcýný Avrupanýn karþýsýnda sallamasýný sevdiðinden, dýþ [sayfa 247] siyaseti, 1840taki Londra Antlaþmasýndan157
1871deki Parisin teslimine ve Parise karþý, Bismarckýn yüksek
izni ile Sedan ve Metz158 tutsaklarýný ileri sürdüðü bugünkü iç savaþa
deðin, her zaman Fransanýn bütünsel alçalmasý ile taçlandý. Yeteneðinin bükülgenliðine ve izlediði ereklerin deðiþkenliðine karþýn, bu
adam tüm yaþamý boyunca en geri kafalý göreneðe baðlý kalmýþtý.
Modern toplumdaki derin akýmlarýn ona her zaman saðlý kalacaklarý
açýktýr; ama hatta onun yüzeyindeki en gözle görülür deðiþiklikler
bile, tüm diriliði dile sýðýnmýþ bulunan bir kafayý tiksindiriyorlardý.
Bundan ötürü, günü geçmiþ Fransýz koruyuculuk sisteminden her
sapmayý bir saygýsýzlýk olarak göstermekten hiç yorulmadý. LouisPhilippein bakaný iken, demiryollarýný çýlgýnca bir kuruntu olarak
yerdi; ve, daha sonra, Louis Bonaparte döneminde muhalefette
iken, çürümüþ Fransýz ordu sistemini her düzeltme giriþimini, kutsal
þeylere karþý bir saygýsýzlýk olarak kýnadý. Uzun siyasal yaþamýnda,
ne kadar önemsiz olursa olsun, kendini herhangi bir pratik yarar
taþýyan bir tek önlemden bile suçlu kýlmamýþtýr. Thiers sadece
zenginlik doymazlýðýnda ve zenginlik üreten insanlara karþý beslediði
* Ýmparatorluk kurulmuþtur! -ç.
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düþmanlýkta tutarlý olmuþtur. Louis-Philippe dönemindeki ilk bakanlýðýna Eyüp peygamber kadar yoksul girmiþ, oradan milyoner olarak
çýkmýþtýr. Ayný kral dönemindeki son bakanlýðý (1 Mart 1840 günlü
olaný), onu Milletvekilleri Meclisinde zimmetine para geçirme suçlamalarý ile karþý karþýya býraktý ve o, bu suçlamalara, Jules Favre ya
da herhangi bir baþka timsah kadar büyük bir kolaylýkla saçýp savurduðu bir þey olan gözyaþlarý ile yanýt vermekle yetindi. Bordeaux
da,* Fransayý yakýn bir mali yýkýmdan kurtarmak için aldýðý ilk
önlem, 1869 yýlýnda Paristeki seçmenleri kendine çekmek için
sözünü etmiþ bulunduðu tutumlu cumhuriyetin ilk ve son sözü
olarak, kendi kendine yýlda üç milyon gelir saðlamak oldu. 1830
Milletvekilleri Meclisindeki eski meslektaþlarýndan biri, kapitalist
olmasýna karþýn gene de Komünün canla baþla baðlý bir üyesi olan
Bay Beslay, son günlerde Thiersye bir afiþte þöyle çýkýþýyordu:
Emeðin sermayeye köle edilmesi, her zaman siyasetinizin
[sayfa 248] temeli olmuþtur, ve emek cumhuriyetinin Belediye Dairesine
yerleþtiðini gördüðünüz günden bu yana, Fransaya: Bunlar kýyacýlardýr! diye haykýrmaktan hiç bir zaman geri kalmadýnýz.
Küçük siyasal itliklerde usta, yalan yere yemin ve ihanette
virtüöz, her türlü bayaðý kurnazlýklara, sinsi yollara ve partilerin
parlamentodaki aþaðýlýk savaþým kalleþliklerine eli yatkýn, bir kez
bakanlýktan kovulduktan sonra, düþünce yerine sýnýf önyargýlarý,
gözüpeklik yerine kendini gösterme meraký ile, yeniden bakan
olunca onu kan içinde boðmak üzere, bir devrim ateþlemeye her
zaman hazýr, kamusal yaþamýnýn iðrençliði ölçüsünde, aþaðýlýk bir
özel yaþam süren bu adam, bir Fransýz Sullasý rolünü oynadýðý þu
anda bile, davranýþlarýnýn tiksinçliðini, farfaralýklarýnýn gülünçlüðü
ile daha da belirginleþtirmekten kendini alamýyor.
Parisin teslim þartlaþmasý, Prusyaya yalnýz Parisi deðil, ama
tüm Fransayý teslim ederek, 4 Eylül kapkaççýlarýnýn, Trochunün
söylemiþ bulunduðu gibi, daha o akþam baþlattýklarý, düþman ile
uzun bir entrikalar ve ihanetler dizisini bir sonuca baðladý. Öte
yandan, bu þartlaþma, onlarýn þimdi Prusyanýn yardýmý ile cumhuriyete ve Parise karþý giriþecekleri iç savaþý da baþlatýyordu. Tuzak,
teslim koþullarýnýn ta içinde kurulmuþ bulunuyordu. O sýrada, topraklarýn üçte-birinden çoðu düþmanýn elindeydi, baþkentin iller ile
* 1891 Almanca baský, tarihi de ekler: 1871de. -Ed.
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baðlantýsý kesilmiþ, bütün iliþkiler koparýlmýþtý. Bu koþullar içinde
Fransanýn gerçek bir temsilini (représentation) seçmek, hazýrlýklar
için gerekli zaman verilmedikçe, olanaksýz idi. Teslim þartlaþmasýnda ulusal bir meclisin sekiz gün içinde seçilmesi iþte bu nedenle
yer aldý; öyle ki, Fransanýn birçok bölgelerinde, yapýlacak seçimlerin
haberi ancak oylamanýn öngünü geldi. Ayrýca bu meclis, teslim
þartlaþmasýnýn açýk bir maddesine göre, ancak savaþ ya da barýþý
kararlaþtýrmak, ve gerektiðinde bir barýþ antlaþmasý imzalamak ereði
ile seçilecekti. Halk, býrakýþma koþullarýnýn savaþýn devamýný olanaksýz kýldýðýný, ve Bismarck tarafýndan dayatýlan barýþý onaylamak
için, Fransanýn en kötü insanlarýnýn en iyi insanlar olduklarýný sezmemezlik edemezdi. Ama bütün bu önlemlerle yetinmeyen Thiers,
hatta býrakýþmanýn gizemi Pariste açýða vurulmadan önce, bundan
böyle [sayfa 249] orleancýlarýn yanýnda, artýk hoþgörü ile karþýlanmayacak bonapartçýlarýn yerini alacak olan lejitimist partiyi güçlendirip
canlandýrmak için illerde bir seçim turuna çýkmýþ bulunuyordu.
Thiers onlardan korkmuyordu. Gericilik aleti olarak, modern Fransayý yönetmeleri olanaksýz, ve dolayýsýyla küçümsenecek rakipler
olan, Thiersnin kendi sözlerine göre (Milletvekilleri Meclisi, 5 Ocak
1833), eylemi her zaman yabancý istilâsý, iç savaþ ve anarþi ile sýnýrlý kalmýþ bulunan bir partiden daha iyisi olabilir miydi?
Bu lejitimistler, onca zamandýr bekledikleri o geçmiþe yönelik bin yýlýn geldiðine gerçekten inanýyorlardý. Yabancý istilâsý çizmeleri altýnda bir Fransa vardý; bir imparatorluðun yýkýlýþý ve bir Bonaparteýn tutsaklýðý vardý; ensonu, kendileri vardý. Tarihin tekerleði,
1816nýn Chambre introuvableda159 durmak üzere, gözle görülürcesine tersine dönmüþtü. Cumhuriyet meclislerinde, 1848den
1851e deðin, bu lejitimistler kendi bilgili ve yetiþmiþ parlamenter
sözcüleri tarafýndan temsil edilmiþlerdi; þimdi partinin basit askerleri: Fransanýn bütün Pourceaugnaclarý* meclise üþüþüyorlardý.
Bu Tarýmcýlar Meclisi160 Bordeauxda toplanýr toplanmaz,
Thiers ona barýþ hazýrlýklarýnýn, bir parlamenter tartýþmadan bile
geçirilmeksizin, hemen kabul edilmesi gerektiðini açýkça bildirdi;
Prusya onlarýn cumhuriyete ve onun kalesi olan Parise karþý savaþ
açmalarýna ancak bu koþulla izin veriyordu. Karþý-devrimin, ger* Pourceaugnac. - Molièrein komedilerinden birinde, ahmak, darkafalý küçük toprak
soylusunu temsil eden bir karakter. -Ed.
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çekte, yitirilecek zamaný yoktu. Ýkinci Ýmparatorluk, ulusal borcu
iki katýndan çoðuna çýkarmýþ ve bütün büyük kentleri aðýr bir biçimde borçlandýrmýþtý. Savaþ, vergileri korkunç bir biçimde þiþirmiþ
ve ulusal kaynaklarý acýmaksýzýn kýrýp geçirmiþti. Yýkýmý tamamlamak üzere, Fransýz topraðý üzerindeki askerlerinden bir yarým milyonun bakýmýný, beþ milyarlýk ödencesini125 ve geciken taksitlerin
%5 faizini isteyen Prusyalý Shylock da orada idi. Hesap pusulasýný
kim ödeyecekti? Zenginliði kendilerine maledenler, kendi baþlattýklarý bir savaþýn giderlerini bu zenginlik üreticilerinin sýrtýna yüklemeyi, ancak cumhuriyeti zorla devirerek umut edebilirlerdi. Ýþte toprak
[sayfa 250] mülkiyeti ve sermayenin bu yurtsever temsilcilerini, saldýrganýn gözleri ve yüksek koruyuculuðu altýnda, dýþ savaþa bir iç savaþ,
bir köle sahipleri ayaklanmasý eklemeye götüren þey, böylece Fransanýn engin yýkýmýnýn ta kendisi idi.
Komplonun yolunu kapamak üzere, büyük bir engel vardý:
Paris. Parisi silahsýzlandýrmak, baþarýnýn ilk koþulu idi. Bunun sonucu Paris, Thiers tarafýndan, silahlarýný teslim etmesi için uyarýldý.
Sonra Paris, Tarýmcýlar Meclisinin çýlgýnca karþý-cumhuriyetçi
gösterileri ve Thiersnin cumhuriyetin yasal statüsü üzerindeki ikircil
açýklamalarý; Parisin baþýný kesme ve baþkentsizleþtirme (décapiter
et de décapitaliser) tehdidi; orleancý elçilerin atanmasý; Paris sanayi
ve ticaretini yýkýmla tehdit eden, vadesi geçmiþ ticari senetler ve
kiralar üzerindeki Dufaure yasalarý,161 Pouyer-Quertier vergisi, ne
olursa olsun her türlü yayýnýn her nüshasý üzerinden alýnan iki santim; Blanqui ve Flourensa karþý ölüm kararlarý; cumhuriyetçi gazetelerin kapatýlmasý; Ulusal Meclisin Versaillesa taþýnmasý; Palikao
tarafýndan ilân edilmiþ ve 4 Eylül günü kaldýrýlmýþ bulunan sýkýyönetimin yenilenmesi; Decembriseur162 Vinoynýn Paris valisi, imparatorluk jandarmasý Valentinin polis müdürü, ensonu cizvit general
dAurelle de Paladinesin Ulusal Muhafýz baþkomutaný olarak atanmasý gibi olaylarla usandýrýldý.
Ve þimdi, Bay Thiersye ve onun buyruðu altýnda çalýþan
ulusal savunma görevlilerine sorulacak bir sorumuz var. Bilindiði
gibi, kendi maliye bakaný Bay Pouyer-Quertier aracýlýðý ile, Thiers,
hemen ödenmesi gereken iki milyarlýk bir borçlanma imzalamýþtý.
Peki?
l° Bu iþin Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Pouyer-Quertier
ve Jules Simonun ceplerine yüzlerce milyonluk bir rüþvet girecek
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biçimde düzenlendiði ve,
2° Parisin yatýþtýrýlmasýna deðin hiç bir ödemenin yapýlmayacaðý,163 doðru mudur, deðil midir?
Her durumda, için çok ivedi olmasý gerekir, çünkü Thiers
ile Jules Favre, Bordeaux Meclisi çoðunluðu adýna, utanmadan Parisin Prusya birlikleri tarafýndan iþgal edilmesini istediler. Ama,
Almanyaya dönüþünde kendisine hayran hayran bakan Frankfurt
hamkafalarýna açýkça bir býyýk altýndan gülerek söylediði gibi, Bismarckýn oyununa bu girmiyordu. [sayfa 251]
II

Karþý-devrimci komplonun yolu üzerindeki tek ciddi engel,
silahlanmýþ Paris idi. Öyleyse Parisi silahsýzlandýrmak gerekiyordu!
Bu nokta üzerinde, Bordeaux Meclisi içtenliðin ta kendisi idi. Eðer
bu meclis köylülerinin baðýrýp çaðýrmalarý bunu anlatmak için yeterli
olmasaydý, Parisin Thiers tarafýndan triumviranýn aralýkçý Vinoy,
bonapartçý jandarma Valentin, ve cizvit general dAurelle de Paladines sevecen özeniþine býrakýlmasý bir kuþku gölgesi bile býrakmazdý. Parisin silahsýzlandýrýlmasýnýn gerçek ereðini saygýsýzca ilân
etmelerine karþýn, komplocular yalanlarýn en apaçýðý, en yüzsüzü
olan bir bahane ile ondan silahlarýný teslim etmesini istediler. Ulusal
Muhafýzýn toplarý, diyordu Thiers, devlete aittir ve devlete geri verilmelidir. Gerçek ise, þu; daha Bismarckýn tutsaklarýnýn ona Fransayý
teslim ettikleri, ama baþkente boyuneðdirme kesin niyeti ile kendilerine kalabalýk bir muhafýz birliði ayýrdýklarý teslim þartlaþmasý günü,
Paris tetikte idi. Ulusal Muhafýz yeniden örgütlendi ve baþkomutanlýðý, eski bonapartçý kuruluþun bazý döküntüleri dýþýnda, birliðin
tümü tarafýndan seçilmiþ bir Merkez Komiteye verdi. Prusyalýlarýn
Parise giriþlerinin öngünü, Merkez Komite, korkaklar tarafýndan
Prusyalýlarýn iþgal edecekleri mahalleler ve dolaylarýnda kahpece
yüzüstü býrakýlmýþ bulunan top ve makineli tüfeklerin Montmartre,
Belleville ve La Villettee taþýnmasýný saðladý. Bu toplar, Ulusal Muhafýzýn topladýðý paralar ile alýnmýþtý. 28 Ocak teslim sözleþmesinde
resmen Ulusal Muhafýzýn özel mülkiyeti olarak tanýnmýþ, ve bu
nitelikle, hükümete ait silahlarýn yenenin ellerine genel tesliminden
ayrýk tutulmuþtu. Ve Thiers, Parise karþý savaþ açmak için, ne
denli hafif olursa olsun, her türlü bahaneden öylesine yoksun bulu-
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nuyordu ki apaçýk bir yalana baþvurma zorunda kaldý: Ulusal
Muhafýzýn toplarý devletin malý imiþ.
Toplarýn alýnmasý elbette Parisin ve dolayýsýyla 4 Eylül devriminin genel silahsýzlandýrýlmasýna bir baþlangýçtan baþka bir þey
olmayacaktý. Ama bu devrim Fransanýn yasal rejimi durumuna
gelmiþti. Bu devrimin yapýtý olan cumhuriyet, yenenler tarafýndan
teslim þartlaþmasýnda bile [sayfa 252] tanýnmýþtý. Teslim þartlaþmasýndan sonra, cumhuriyet bütün yabancý devletler tarafýndan tanýnmýþ
ve Ulusal Meclis onun adýna toplantýya çaðrýlmýþtý. Bordeauxda
toplanan Ulusal Meclisin, ve onun yürütme gücünün tek yasal görev
saný, Paris emekçilerinin 4 Eylül devrimi idi. 4 Eylül olmasaydý,
Ulusal Meclis yerini hemen, 1869da bir Prusya rejimi altýnda deðil,
bir Fransýz rejimi altýnda genel oy aracýyla seçilmiþ, ve devrim tarafýndan zorla daðýtýlmýþ bulunan yasama meclisine býrakma zorunda
kalýrdý. Thiers ve salýverilmiþ adamlarý, Louis Bonapartetan onlarý
bir Cayenne164 yolculuðundan kurtaran izin belgeleri koparmak için,
onun karþýsýnda boyuneðme zorunda kalýrlardý. Ulusal Meclisin
yetkileri, Prusya ile barýþ koþullarýný kararlaþtýrmakla yükümlü bir
noterin yetkilerinden baþka bir þey deðildi. O, gerçek bürünümü
her zaman silahlanmýþ Paris, bu devrimi yapmýþ bulunan Paris,
onun için dayanýlmaz açlýk acýlarý ile beþ aylýk bir kuþatmaya katlanmýþ, ve Trochu planýna karþýn, direnmesini uzatarak, bu direnmeyi
taþrada zorlu bir savunma savaþýnýn temeli durumuna getirmiþ
bulunan Paris olan bu devrimde, bir araolaydan baþka bir þey
deðildi. Ve þimdi Paris ya Bordeauxnun baþkaldýrmýþ köle sahiplerinin onur kýrýcý kesin buyruðu üzerine silahlarýný teslim edecek
ve kendi 4 Eylül Devriminin, Louis Bonaparteýn iktidarýnýn onun
kralcý rakiplerine basit bir aktarýlmasýndan baþka hiç bir anlama
gelmediðini kabul edecek; ya da kendini, Ýkinci Ýmparatorluðu doðurmuþ, ve onun koruyucu vesayeti altýnda tam bir çürümeye deðin
olgunlaþmýþ bulunan siyasal ve toplumsal koþullar devrimci bir
biçimde altüst edilmeksizin, kurtarmak ve canlandýrmak olanaðý
bulunmayan Fransanýn, ona canla baþla baðlý savunucusu olarak
gösterecekti. Beþ aylýk bir açlýk sonucu daha da güçsüzlenmiþ bulunan Paris, bir an bile duraksamadý. Kendi kalelerinde, kendi
üzerine çevrilmiþ Prusya toplarýnýn tehdidine deðin her þeye meydan
okuyan Paris, kahramanca, Fransýz komplocularýna karþý bir direncin tüm tehlikelerini göze alma kararýna vardý. Gene de, Parisin
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sürükleneceði bir iç savaþ korkusu içinde, Merkez Komite, meclisin
kýþkýrtmalarýna, yürütme gücünün zorbalýklarýna ve birliklerin Paris
ile dolaylarýnda tehdit edici bir toplanmasýna karþýn, [sayfa 253] ayný
salt savunucu tutumunu korudu.
Demek ki, Vinoyyi bir polis memurlarý sürüsü ve birkaç
ordu alayýnýn baþýnda, Ulusal Muhafýzýn toplarýný baskýnla ele geçirmek üzere, Montmartrea karþý bir gece seferine göndererek, iç
savaþý Thiers baþlattý. Ulusal Muhafýzýn direnmesi ve ordunun halk
ile kardeþleþmesi karþýsýnda bu giriþimin nasýl baþarýsýzlýða uðradýðý
bilinir. DAurelle de Paladines, kendi zafer bültenini önceden bastýrmýþ ve Thiers kendi hükümet darbesinin önlemlerini açýklayan
afiþleri hazýrlamýþ bulunuyorlardý. Bütün bunlarýn yerini, Thiersnin
Ulusal Muhafýzý silahlarýnýn sahibi olarak býrakma yolundaki soylu
kararýný açýklayan çaðrýlarýnýn almasý gerekti; Thiers, Ulusal Muhafýzýn bu silahlarý, baþkaldýrýcýlara karþý hükümet ile birleþmek için
kullanacaðýna kesin gözüyle baktýðýný söylüyordu. Kendilerine karþý
küçük Thiers çevresinde bu birleþme çaðrýsýna, 300.000 Ulusal Muhafýzýndan, sadece 300ü yanýt verdi. Þanlý 18 Mart iþçi devrimi,
Paris üzerindeki sözgötürmez egemenliðini kurdu. Merkez Komite,
onun geçici hükümeti oldu. Avrupa bir an için, siyaset ve savaþtaki
yeni ve heyecan uyandýrýcý baþarýlarýnýn bir gerçeklik gölgesine sahip bir þey mi, yoksa hanidir geçip gitmiþ bir geçmiþin düþleri mi
olduklarýný kendi kendine sorar gibi göründü.
18 Marttan, Versailles birliklerinin Parise giriþine deðin, proleter devrim, devrimlerde ve hele yüksek sýnýflarýn karþý-devrimlerinde bol bol görülen zor eylemlerinden öylesine baðýþýk kaldý ki,
düþmanlarý öfkelerini kusmak için, general Lecomte ve general
Clément Thomasnýn öldürülmeleri ile Vendôme alaný olayýndan
baþka bir konu bulamadýlar.
Montmartrea karþý gece saldýrýsýna katýlan bonapartçý
subaylardan biri olan general Lecomte, Pigalle alanýnda, 81. ordu
alayýna silahsýz siviller üzerine dört kez ateþ etmesi buyruðunu vermiþ, ve erlerinin buyruklara uymamasý üzerine, onlara sövüp-saymýþtý. Kadýnlarý ve çocuklarý kurþunlayacak yerde, kendi erleri onu
kurþunladýlar. Erler tarafýndan iþçi sýnýfý düþmanlarýnýn okulunda
kazanýlmýþ bulunulan kökleþmiþ alýþkanlýklar, bu erler iþçi sýnýfýndan
yana geçer geçmez elbette deðiþmeyeceklerdir. Ayný erler Clément
[sayfa 254] Thomasyý da öldürdüler.
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Eski bir kýrgýn assubay olan general C1ément Thomas,
Louis-Philippe döneminin son zamanlarýnda, baþkalarýnýn suçunu
üzerine alan kimse (gérant responsable)* ve bu çok kavgacý gazetenin görevli düellocusu ikili niteliði ile çalýþmak üzere, cumhuriyetçi
le National165 gazetesi yazýkuruluna girmiþti. Þubat devriminden166
sonra, iktidara geçen Nationalciler bu eski astsubayý generale dönüþtürdüler. Bu iþ, onun da Jules Favre gibi korkunç kýþkýrtýcýlarýndan ve en alçak cellatlarýndan biri olduðu haziran kýyýmýnýn öngününde oldu. Sonra, general saný da, kendisi de, 1 Kasým 1870 günü
yeniden su yüzüne çýkmak üzere, uzun bir süre boyunca ortadan
yokoldular. Bir gün önce, Belediye Dairesinde tutsak edilen savunma hükümeti, Blanqui, Flourens ve iþçi sýnýfýnýn öbür temsilcilerine,
zorla ele geçirmiþ bulunduðu iktidarý Pariste özgürce seçilecek bir
Komünün elinde býrakacaðýna törenle söz vermiþti.167 Sözünde
duracak yerde, bu hükümet Paris üzerine Trochunün, þimdi
Bonaparteýn Korsikalýlarýnýn yerini tutan Bretonlarýný salýverdi.168
Sadece, böylesine bir andýný bozma ile adýný kirletmek istemeyen
general Tamisier, Ulusal Muhafýz baþkomutanlýðýndan istifa etti ve,
onun yerine, Clément Thomas yeniden general oldu. Bütün komutanlýðý boyunca Prusyalýlar ile deðil, ama Paris Ulusal Muhafýzý ile
savaþtý. Parisin genel silahlanmasýný engelledi, burjuva taburlarýný
iþçi taburlarýna karþý kýþkýrttý, Trochu planýna karþýt subaylarý uzaklaþtýrdý ve, lekeleyici korkaklýk suçlamasý altýnda, kahramanlýðý þimdi
en amansýz düþmanlarýnýn bile hayranlýðýný çeken proleter taburlarý
terhis etti. Clément Thomas, 1848 Haziranýnda Paris iþçi sýnýfýnýn
kiþisel düþmaný olarak kazandýðý rütbe þeritlerini yeniden kazanmýþ
bulunmaktan büyük bir övünç duyuyordu. 18 Marttan birkaç gün
önce, Paris ayaktakýmý seçkin tabakasýnýn iþini bitirmek için, savaþ
bakaný Le Flôya kendi kafasýndan bir plan sunuyordu. Vinoynýn
bozguna uðramasýndan sonra, mücadeleye espiyon niteliði ile giriþmekten kendini alamadý. Galles [sayfa 255] prensesi, Londraya girdiði
gün kalabalýkta ezilen insanlarýn yazgýsýndan ne kadar sorumlu
ise, Merkez Komite ve Paris emekçileri de Clément Thomas ile
Lecomteun öldürülmesinden tastamam o kadar sorumlu oldular.
Silahsýz yurttaþlarýn Vendôme alanýndaki sözde öldürülme* Sorumlu yönetici. Bu parça, 1871 ve 1891 Almanca baskýlarýnda, þu açýklama ile
izlenir: Baþkasý yerine hapis cezalarýný çekmek için tutulmuþ adam. -Ed.
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leri, bu yalaný yaymak için salt Avrupa gazeteciliði uþak takýmýna
güvenerek, Bay Thiers ile köylülerin mecliste hiç sözünü etmedikleri
bir mittir. Düzenciler, Paris gericileri, 18 Mart zaferinden tir tir titrediler. Bu onlar için en sonu gelen halk cezasýnýn iþareti idi. 1848
Haziran günlerinden 22 Ocak 1871169 gününe deðin, buyruklarý üzerine öldürülmüþ bulunan kurbanlarýn hayaletleri, karþýlarýnda dikiliyorlardý. Terörleri, tek cezalarý oldu. Hatta polisler bile (sergents de
ville), yapýlmasý gerektiði gibi silahsýzlandýrýlacak ve kilit altýna konacaklarý yerde, Versaillesda güvenliðe kavuþmak üzere Paris kapýlarýný ardýna kadar açýk buldular. Düzenciler sadece itilip kakýlmamakla kalmadýlar, ama biraraya gelme ve Parisin göbeðinde
bile birçok güçlü konum iþgal etme yetkisine de sahip oldular.
Merkez Komitenin bu hoþgörürlüðü, silahlý iþçilerin düzen partisinin alýþkanlýklarý ile öylesine baðdaþmaz bir durumda bulunan
bu yüce gönüllülüðü, düzen partisi tarafýndan haksýz yere bir
güçsüzlük duyusunun belirtisi olarak yorumlandý. Vinoynýn toplarý
ve mitrailleuses* ile baþaramadýðý þeyi, onun silahsýz bir gösteri örtüsü altýnda yapmaya giriþme yolundaki budalaca planýnýn nedeni
budur. 22 Mart günü, saflarýnda bütün petit crevés** ve baþýnda da
imparatorluðun alýþýlmýþ ünlüleri, Haeckerenler Coetlogonlar,
Henry de Pèneler vb. bulunan kýþkýrtýcý bir kibar tabaka baylarý
alayý, kibar mahallelerden yola çýktý. Barýþçýl bir gösteri ödlek bahanesi altýnda, ama gizlice öldürücü silahlar taþýyan bir çete, yürüyüþ
kolu biçiminde düzenlendi, yolu üzerinde rasladýðý Ulusal Muhafýz
nöbetçi ve devriyelerini hýrpalayýp silahsýzlandýrdý, ve: Kahrolsun
Merkez Komite! Kahrolsun katiller! Yaþasýn Ulusal Meclis! çýðlýklarý
ile rue de la Paixden (Barýþ sokaðý) place Vendômea (Vendôme
alaný) çýkan çete, nöbet bekleyen muhafýz kollarýný [sayfa 256] zorlamaya ve onlarýn koruduklarý Ulusal Muhafýz karargâhýný baskýnla
almaya kalkýþtý. Tabanca atýþlarýna karþýlýk olarak, gerekli uyarmalarda bulunuldu,170 ve bu uyarmalarýn etkisiz kalmasý üzerine Ulusal
Muhafýz generali*** ateþ komutu verdi. Bir tek salvo, saygýdeðer
topluluklarýnýn þöyle bir gösteriliþinin, Paris devrimi üzerinde, Yeþu
nun borularýnýn Eriha kenti surlarý üzerinde gösterdikleri etkinin
* Makineli tüfekleri. -ç.
** Kibarlýða özenen iþsiz-güçsüz delikanlýlar. -ç.
*** Bergeret. -Ed.
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týpkýsýný göstereceðini uman alýk delikanlýlarý, çýlgýnca bir kaçýþ
içinde darma duman etti. Kaçaklar arkalarýnda iki ölü, dokuz aðýr
yaralý (aralarýnda bir de Merkez Komite üyesi*) Ulusal Muhafýz ile,
silahsýz gösterilerinin barýþçýl niteliðini iyice tanýtlayan, marifetlerinin saða sola saçýlmýþ tabancalar, býçaklar ve kýlýçlý bastonlarla
dolu tüm sahnesini býrakýyorlardý. Paris Ulusal Muhafýzý, 13 Haziran
1849 günü, Fransýz birlikleri tarafýndan Romaya yapýlan saldýrýnýn
hainliðine karþý protestoda bulunmak için gerçekten barýþçýl bir
gösteri düzenlediði zaman, o sýrada düzen partisi generali olan
Changarnier, birliklerini her yandan, onlarý vurmak ve kýlýçtan geçirmek, ve atlarýnýn ayaklarý altýnda çiðnemek buyruðu ile, bu silahsýz
insanlar üzerine sürdüðü için, Ulusal Meclis ve özellikle Bay Thiers
tarafýndan, toplumun kurtarýcýsý olarak alkýþlanmýþtý. O zaman Paris
sýkýyönetim altýna alýnmýþ, Dufaure yeni baský yasalarýný ivedilikle
meclisten geçirmiþti. Yeni tutuklamalar olmuþ, yeni yasaklamalar
konmuþ, yeni bir terör uygulanmýþtý. Ama aþaðý sýnýflar bu iþlerde
baþka türlü davranýrlar. 1871 Merkez Komitesi, barýþçýl gösteri
kahramanlarýný düpedüz bilmezlikten geldi, öyle ki, sadece iki gün
sonra, bunlar Versaillesa doðru ünlü kaçan kaçananýn taçlandýrdýðý
o silahýz gösteri için, amiral Saissetin buyruðu altýnda toplanacak
duruma geldiler. Thiers tarafýndan Montmartrea gece hýrsýzlýðý
giriþimi ile baþlatýlmýþ bulunan iç savaþý kabul etmekte gösterdiði
tiksinti yüzünden, Merkez Komite bu kez, o sýralarda adamakýllý
savunmasýz bir durumda bulunan Versailles üzerine hemen yürümemek, ve böylece Thiers ile köylülerinin komplolarýna bir son
vermemekle kesin bir yanlýþlýk yaptý. Bunun üzerine, Komünün
[sayfa 257] seçim günü olan 26 Martta, düzen partisinin gücünü bir de
seçim sandýklarýnda denemesine izin verildi. O gün, Paris mairielerinde** düzen partisi üyeleri, içlerinden onlarý uygun bir zaman ve
uygun bir yerde temizleme andýný homurdanarak, çok yüce gönüllü
yenginleri ile tatlý barýþma sözleri teati ettiler.
Þimdi madalyanýn öbür yüzüne bakin. Thiers nisan baþlarýnda Parise karþý ikinci kampanyasýný açtý. Versaillesa getirilen ilk
Parisli tutsaklar kafilesi, Ernest Picard, elleri ceplerinde, alay ederek
onlarýn çevresinde aylak aylak dolaþýr, ve Bayan Thiers ile Bayan
* Maljournal. -Ed.
** Belediye baþkanlýklarý. -ç.
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Favre, nedimelerinin ortasýnda, balkonlarýndan Versaylý güruhun
alçaklýklarýný alkýþlarlarken, insaný çileden çýkarýcý canavarlýklarýn
konusu oldu. Ele geçirilmiþ bulunan savaþçýlar umursamazlýkla
öldürüldüler; yiðit dostumuz, demir döküm iþçisi general Duval,
sorgusuz sualsiz kurþuna dizildi, Ýkinci Ýmparatorluðun içki âlemlerindeki utanmazca davranýþlarý ile öylesine ünlü karýsýnýn pezevengi
Galliffet, bir bildirgede, kendi avcýlarý tarafýndan bastýrýlýp silahsýzlandýrýlan küçük bir Ulusal Muhafýz birliðinin, yüzbaþý ve teðmenleri
ile birlikte öldürülmesini buyurmuþ olduðu için böbürlendi. Kaçak
Vinoy, federeler saflarýnda yakalanan her erin öldürülmesini buyuran günlük buyruðu için, Thiers tarafýndan Légion dhonneurün
büyük-haç niþaný ile ödüllendirildi. Jandarma Desmarets, 31 Ekim
1870 günü savunma hükümetinin baþlarýný kurtarmýþ bulunan þövalye ruhlu ve yüce gönüllü Flourensi, bir kasap gibi, haince parçalamýþ olduðu için madalya aldý.171 Bu cinayetin güçlendirici ayrýntýlarý, Thiers tarafýndan Ulusal Mecliste hoþnutlukla açýndýrýldý. Bir
Timurlenk rolü oynamasý kabul edilmiþ parlamenter bir Tom Pouce
un* kendini beðenmiþ böbürlenmesi ile, küçüklüðüne karþý
ayaklananlara, ve hasta arabalarý için yansýzlýk hakkýna deðin, uygarlar arasý hiç bir savaþ güvencesi tanýmayý kabul etmedi. Voltaire
tarafýndan daha önce sezilmiþ bulunan,** o kaplanca içgüdülerini
baþýboþ býrakmasýna bir an için izin verilmiþ maymundan daha
korkunç bir þey yoktur. (Bkz: Notlar, s. 35.***) [sayfa 258]
Komünün, misillemeyi buyuran ve görevinin Parisi Versailles haydutlarýnýn yamyamca davranýþlarýna karþý korumak ve göze
göz, diþe diþ istemek olduðunu açýklayan 7 Nisan günlü buyrultusundan sonra,172 Thiers tutsaklara barbarca davranýlmasýný gene
de durdurmadý. Üstelik, onlara bültenlerinde sövdü de: Hiç bir
zaman, namuslu insanlarýn bakýþlarýný alçalmýþ bir demokrasinin
bundan daha bozulmuþ çehreleri acýlara salmamýþtýr  Thiersnin
kendisi ve salýverilmiþ bakanlarý gibi namuslu. Gene de, bir zaman
süresince, tutsaklarýn öldürülmesi ertelendi. Ama Thiers ve aralýkçý
generalleri, Pariste Ulusal Muhafýz kýlýðýnda yakalanan kendi jandarma espiyonlarýnýn bile, üzerlerinde yangýn bombalan ile yakala* Parmak Tom, Parmak çocuk -ç.
** Voltaire, Candide, bölüm 22. -Ed.
*** Bkz: bu cildin 290. sayfasý. -Ed.
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nan Sergents de villelerin* bile baðýþlandýklarýný öðrenir öðrenmez,
Komünün misilleme üzerindeki buyrultusunun boþ bir tehdit olduðunu anlar anlamaz, tutsaklarýn yýðýnsal öldürülmeleri yeniden baþladý ve sonuna deðin ardý arasý kesilmeden sürdürüldü. Ulusal
muhafýzlarýn sýðýndýklarý evler jandarmalarca çevrildi, üzerlerine
(ilk kez olarak burada görünen) petrol döküldü ve yakýldý; yarýkömürleþmiþ cesetler, daha sonra Ternesde kurulmuþ bulunan
gezgin Basýn hastanesi tarafýndan kaldýrýldýlar. 25 Nisan günü BelleEpinede atlý bir avcýlar birliðine teslim olan dört Ulusal Muhafýz,
daha sonra Galliffetnin yaraþýr dengi bir yüzbaþý tarafýndan birbiri
ardýna vuruldu. Yüzbaþýnýn dört kurbanýndan, ölü diye býrakýlmýþ
bulunan biri, Scheffer, yerde sürüne sürüne Paris ileri karakollarýna
döndü ve bu olay üzerine bir Komün komisyonu karþýsýnda tanýklýk
etti. Tolain bu komisyonun raporu üzerine savaþ bakanýndan açýklama istediði zaman, köylüler onun sesini çýðlýklarý ile bastýrdýlar ve
Le Flônun yanýt vermesini engellediler. Kahramanlýklarýndan sözetmek, þanlý ordularýnýn onuruna bir saldýrý olurdu. Thiersnin bültenlerinin, Moulin-Saquetde uyurken basýlan federelerin süngülendiklerini, ve Clamarttaki yýðýnsal öldürülmeleri haber verirken kullandýðý saygýsýz ton, Londradaki gerçekten aþýrý-duyarlý olmayan Times
in173 bile sinirlerine dokundu. Ama bugün Parisi bombalamýþ ve
yabancý [sayfa 259] fatihin korumasý altýnda bir zenci köle satýcýlarý
ayaklanmasý kýþkýrtmýþ bulunan kimseler tarafýndan iþlenen salt
baþlangýç niteliðindeki canavarlýklarý saymaya giriþmek gülünç olur.
Bütün bu tüyler ürpertici þeyler ortasýnda, cüce omuzlarý üzerine
çöken korkunç sorumluluk üzerine bitmez tükenmez parlamenter
yakýnmalarýný unutan Thiers, meclisin rahatça çalýþtýðýný söyleyerek
böbürleniyor, ve bazan aralýkçý generaller, bazan da Alman prensleri
ile yaptýðý aralýksýz içki âlemleri aracýyla, sindiriminin, hatta Lecomte
ve Clément Thomasnýn hayaletleri ile bile, en küçük bir bozukluða
uðramadýðýný tanýtlýyor.
III

18 Mart sabahý, Paris þu gökgürültüsü ile uyandý: Vive la Comune!** Peki ama Komün, burjuva saðduyusunu böylesine tedirgin
* Polislerin. -ç.
** Yaþasýn Komün! -ç.
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eden bu sfenks nedir?
Baþkent proleterleri, diyordu 18 Mart günlü bildirgesinde
Merkez Komitesi, yönetici sýnýflarýn güçsüzlük ve döneklikleri ortasýnda, onlar için kamu iþlerinin yönetimini ele alarak durumu
kurtarma zamanýnýn gelmiþ bulunduðunu anlamýþlardýr.
Ama iþçi sýnýfý mevcut devlet makinesini olduðu gibi almak
ve onu kendi amaçlarý için kullanmakla yetinemez.
Sürekli ordu, polis, bürokrasi, din adamlarý ve yargýçlar gibi,
sistemli ve aþamalý bir iþbölümü planýna göre biçimlendirilmiþ, her
yerde varolan organlarý ile merkezileþmiþ devlet iktidarý, doðmakta
olan burjuva topluma, feodalizme karþý mücadelelerinde güçlü bir
silah hizmeti gördüðü mutlak krallýk çaðýna deðin çýkar. Bununla
birlikte, her türlü ortaçaðsal molozlar, senyörlerin ve soylularýn üstünlük haklarý, yerel ayrýcalýklar, belediyesel ve loncasal tekeller,
taþrasal anayasalar yüzünden, geliþmesi engellenmiþ bulunuyordu.
18. yüzyýl Fransýz Devriminin dev süpürgesi bütün bu geçmiþ zaman
kalýntýlarýný silip süpürdü ve böylece toplumsal dayanaðý (substrat),
modern devlet kuruluþu üstyapýsý karþýsýna çýkan son engellerden
de kurtarmýþ [sayfa 260] oldu. Modern devlet, kendisi de yarý-feodal
bir nitelik taþýyan eski Avrupanýn modern Fransaya karþý birleþme
savaþlarýnýn ürünü olan Birinci Ýmparatorluk döneminde kuruldu.
Daha sonraki rejimler sýrasýnda parlamenter denetim altýna, yani
varlýklý sýnýflarýn doðrudan denetimi altýna konmuþ bulunan hükümet, sadece engin ulusal borçlarýn ve ezici vergilerin fideliði olmakla
kalmadý; otorite, çýkar, mevki gibi dayanýlmaz çekicilikleri ile, bir
yandan yönetici sýnýflarýn rahip fesat komiteleri ve serüvencileri
arasýnda uyuþmazlýk nedeni oldu, ve öte yandan toplumun iktisadi
deðiþiklikleri ile birlikte siyasal niteliði de deðiþti. Modern sanayiin
ilerlemesi geliþtikçe, sermaye ile emek arasýndaki sýnýf karþýtlýðý da
geniþliyor, yoðunlaþýyor, devlet iktidarý gitgide sermayenin emek
üzerindeki ulusal bir iktidar, toplumsal kölelik ereklerine göre örgütlenmiþ toplumsal bir güç, bir sýnýf egemenliði aygýtý niteliðini kazanýyordu.* Sýnýflar mücadelesinde bir ilerleme gösteren her devrimden
sonra, devlet iktidarýnýn salt bastýrýcý niteliði gitgide daha açýk bir
* 1871 Almanca baský, bu tümcenin sonunu, býraz farklý bir yazýlýþ içinde verir:
Devlet iktidarý gitgide emeði ezmeye yönelik bir kamu iktidarý, bir sýnýf egemenliði aygýtý
niteliði kazanýyordu. -Ed.
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biçimde ortaya çýkýyordu. 1830 Devrimi, hükümeti toprak sahiplerinden kapitalistlere, iþçilerin en uzak düþmanlarýndan en dolaysýz
düþmanlarýna geçirdi. Devlet iktidarýný, Þubat Devrimi adýna ele
geçiren cumhuriyetçi burjuvalar, iþçi sýnýfýný toplumsal cumhuriyetin, onlarýn toplumsal baðýmsýzlýðýný güvence altýna alan cumhuriyetten baþka bir þey olmadýðýna inandýrmak, ve burjuvalar ile toprak
sahiplerinin kralcý yýðýnýna da, hükümetin mali kaygý ve üstünlüklerini tam bir güvenlik içinde cumhuriyetçi burjuvalara býrakabileceklerini tanýtlamak ereðiyle, bu iktidarý haziran kýyýmlarýný kýþkýrtmak için kullandýlar. Bununla birlikte, biricik kahramanca haziran
baþarýlarýndan sonra, artýk cumhuriyetçi burjuvalara, kapkaççýlar
sýnýfýnýn bütün rakip fraction et factionlarý* tarafýndan, üretici sýnýflar
ile þimdi açýkça ortaya çýkmýþ bulunan karþýtlýklar içinde kurulmuþ
bir koalisyon olan düzen partisinin ilk saflarýndan artçý birliðine
geçmekten baþka bir [sayfa 261] þey kalmýyordu. Hisse senetli [anonim
-ç.] þirket biçimindeki hükümetlerinin upuygun biçimi, baþkan
olarak Louis Bonaparte ile birlikte, vile multitudee** kabul edilmiþ
sýnýf terörizmi ve özgür haksýzlýk rejimi olan République parlementaire*** oldu. Her ne kadar parlamenter cumhuriyet, Bay Thiersnin
dediði gibi, onlarý (yönetici sýnýfýn çeþitli bölüntülerini) en az bölen
cumhuriyet idiyse de, buna karþýlýk bu sýnýf ile onun seyrek saflarý
dýþýnda yaþayan tüm toplum arasýnda bir uçurum yaratýyordu. Birlikleri, daha önceki hükümetler döneminde, kendi öz uyuþmazlýklarýnýn devlet iktidarý için henüz koymuþ bulunduklarý engelleri ortadan kaldýrýyordu. Proletaryanýn ayaklanma tehlikesi karþýsýnda, birleþik varlýklý sýnýf, o zaman devlet iktidarýný, kimsenin gözünün yaþýna
bakmaksýzýn ve çalýmla, sermayenin emeðe karþý ulusal savaþ silahý
olarak kullandý. Üreticiler yýðýnýna karþý sürekli savaþýnda, varlýklý
sýnýf, sadece yürütme gücünü durmadan artan baský güçleri ile
donatma zorunda deðil, ama kendi öz parlamenter kalesini, Ulusal
Meclisi, yürütme gücüne karþý tüm savunma araçlarýndan yavaþ
yavaþ yoksun býrakma zorunda da kaldý. Yürütme gücü, Louis Bonaparteýn kiþiliðinde, varlýklý sýnýfýn temsilcilerini kovdu. Düzen
partisi cumhuriyetinin doðal ürünü, Ýkinci Ýmparatorluk oldu.
* Bölüntü ve fesat komiteleri. -ç.
** Aþaðýlýk yýðýn. -ç.
*** Parlamenter cumhurlyet. ç.

Karl Marks
Fransada Ýç Savaþ

55

Ýmparatorluk, doðum belgesi yerine hükümet darbesi, vize
yerine genel oy hakký krallýk âsasý yerine de kýlýç ile, köylülüðe,
sermaye ve emek savaþýmýna doðrudan doðruya katýlmamýþ bulunan o geniþ üreticiler yýðýnýna dayandýðýný ileri sürüyordu. Parlamentarizme, ve böylece hükümetin varlýklý sýnýflara peçelenmemiþ baðýmsýzlýðýna da son vererek, iþçi sýnýfýný kurtaracaðýný ileri sürüyordu.
Ýþçi sýnýfý üzerindeki iktisadi üstünlüklerini koruyarak, varlýklý sýnýflarý
kurtaracaðýný ileri sürüyordu; ve son olarak, ulusal büyüklük yalancý
düþünü herkes için yeniden canlandýrarak, bütün sýnýflarýn birliðini
kurmuþ olmakla böbürleniyordu. Gerçeklikte, burjuvazinin ulusu
yönetme yeteneðini çoktan yitirmiþ ve iþçi sýnýfýnýn henüz elde
etmemiþ bulunduðu bir dönemde, tek olanaklý hükümet biçimi
de buydu. Bu [sayfa 262] hükümet, bütün dünyada, toplumun kurtarýcýsý olarak alkýþlandý. Onun egemenliði altýnda, tüm siyasal kaygýlardan kurtulmuþ bulunan burjuva toplum kendisinin hiç bir zaman
düþünmediði bir geliþmeye eriþti. Sanayi ve ticareti, devsel oranlara
eriþtiler, mali dolandýrýcýlýk, kozmopolit içki âlemlerini göklere
çýkardý, yýðýnlarýn sefaleti tantanalý, yapmacýk, rezilce bir lüksün
utanmaz sergilenmesi ile açýk bir karþýtlýk oluþturuyordu. Toplumun
çok üstünde durur gibi görünen devlet iktidarý, gene de bu toplumun en büyük rezaleti ve ayný zamanda onun tüm bozulmuþluklarýnýn yuvasý idi. Devletin kendisinin ve kurtarmýþ bulunduðu toplumun çürümüþlüðü, bu rejimin aðýrlýk merkezini Paristen Berline
taþýmaya susamýþ bulunan Prusyanýn süngüleri tarafýndan açýða
çýkarýldý. Emperyalizm, doðmakta olan burjuva toplumun, feodalizmden kendi öz kurtuluþ aleti olarak dünyaya getirdiði, ve iyiden
iyiye geliþmiþ burjuva toplumun, sonunda emeði, sermayeye bir
köleleþtirme aracý durumuna dönüþtürmüþ bulunduðu bu devlet
iktidarýnýn, ayný zamanda hem en deðerden düþmüþ, hem de en
son biçimidir.
Ýmparatorluðun doðrudan antitezi, Komün oldu. Þubat Devriminin, Paris proletaryasý tarafýndan kendisi ile ilân edilmiþ bulunduðu toplumsal cumhuriyet çýðlýðý, sadece sýnýf egemenliðinin
kralcý biçimini deðil, ama sýnýf egemenliðinin kendisini kaldýracak
bir cumhuriyet için duyulan belirsiz bir özlemden baþka bir þeyi
dile getirmiyordu. Komün, bu cumhuriyetin olumlu biçimi oldu.
Eski hükümet iktidarýnýn merkezi, ve ayný zamanda Fransýz
iþçi sýnýfýnýn da toplumsal kalesi olan Paris, Thiers ve köylüleri tara-
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fýndan, imparatorluðun onlara býraktýðý o eski hükümet iktidarýný
onarmak ve sürdürmek için kalkýþtýklarý giriþime karþý silaha sarýlmýþtý. Paris, sadece, kuþatma sonucu ordudan kurtulmuþ, ve onun
yerine çoðunluðu iþçiler tarafýndan oluþturulan bir Ulusal Muhafýzý
geçirmiþ bulunduðu için direnebiliyordu. Þimdi sürekli bir kurum
durumuna dönüþtürülmesi sözkonusu olan þey, iþte bu durumdu.
Bu yüzden, Komünün ilk buyrultusu (kararnamesi) sürekli ordunun
kaldýrýlmasý, ve silahlanmýþ halk ile deðiþtirilmesi oldu.
Komün, kentin çeþitli ilçelerinden genel oy hakký ile [sayfa 263]
seçilmiþ belediye meclisi üyelerinden kurulmuþtu. Bu üyeler sorumlu ve her an görevden geri alýnabilir idiler. Komün üyelerinin çoðu
doðal olarak iþçilerden ya da iþçi sýnýfýnýn ünlü temsilcilerinden
oluþuyordu. Komün parlamenter bir örgenlik deðil, ama ayný zamanda hem yürütmeci hem de yasamacý, hareketli bir gövde olacaktý.
Merkezi hükümetin aleti olmaya devam edecek yerde, polis siyasal
özniteliklerinden hemen yoksunlaþtýrýldý ve Komünün sorumlu ve
her an görevden geri alýnabilir bir aleti durumuna dönüþtürüldü.
Yönetimin tüm öbür dallarýndaki görevliler (memurlar) için de ayný
þey oldu. Komün üyelerinden aþama sýrasýnýn en altdüzeyine deðin,
kamu görevi iþçi ücretleri karþýlýðý görülecekti. Yüksek devlet görevlilerinin kullanma haklarý ve temsil ödenekleri, bu yüksek görevlilerin kendileri ile birlikte ortadan kalktýlar. Kamu hizmetlileri, merkezi hükümet tarafýndan korunan kimselerin özel mülkiyeti olmaktan
çýktý. Sadece belediye yönetimi deðil, ama o güne deðin devlet tarafýndan yürütülmüþ bulunan tüm giriþkenlik, Komünün ellerine
verildi.
Eski hükümetin maddi iktidar aletleri olan sürekli ordu ile
polis bir kez kaldýrýldýktan sonra, Komün manevi baský aletini, rahiplerin iktidarýný kýrma iþine giriþti; varlýklý kurumlar olduklarý ölçüde, tüm kiliselerin daðýtýlmasý ve kamulaþtýrýlmasý buyrultusunu
çýkardý. Rahipler, öncelleri olan havariler gibi, müminlerin sadakalarý
ile yaþamak üzere, özel yaþamýn dünya iþlerinden dingin elçekmiþliðine gönderildiler. Öðretim kurumlarýnýn tümü parasýz olarak halka
açýldý, ve ayný zamanda kilise ile devletin her türlü karýþmasýndan
da kurtarýldý. Böylece, sadece öðretimin herkes için eriþilebilir kýlýnmasý ile kalýnmamýþ, ama bilimin kendisi de, sýnýf önyargýlarý ve
hükümet iktidarýnýn onu vurmuþ bulunduklarý zincirlerden kurtarýlmýþtý.
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Adalet görevlileri, daha sonra bozmak üzere, sýrayla baðlýlýk
yemini etmiþ bulunduklarý ardarda gelen bütün hükümetlere aþaðýlýk baðýmlýlýklarýný gizlemekten baþka bir iþe yaramayan o yapmacýk baðýmsýzlýktan yoksunlaþtýrýldýlar. Öbür kamu görevlileri gibi,
yüksek adalet görevlileri ve yargýçlar da seçilir, sorumlu ve geri alýnabilir olacaklardý.
Paris Komünü, elbette, Fransanýn bütün büyük sanayi [sayfa
264] merkezlerine örnek hizmeti görecekti. Komün rejimi, Paris ve
ikincil merkezlerde bir kez kurulduktan sonra, eski merkezi hükümet, taþra illerinde de, yerini üreticilerin kendi kendileri tarafýndan
hükümetine býrakma zorunda kalacaktý. Komünün geliþtirme zamaný bulamadýðý kýsa bir ulusal örgütlenme taslaðýnda, Komünün en
küçük kýrsal yerleþme merkezlerinin bile siyasal biçimi olacaðý ve
kýrsal bölgelerde, sürekli ordunun, hizmet zamaný son derece kýsa
bir halk milisi ile deðiþtirileceði, açýkça söylenmiþtir. Her ilin kýrsal
komünleri, ortak iþlerini ilin yönetim merkezindeki bir delegeler
meclisi aracýyla yönetecek, ve bu il meclisleri de Paristeki ulusal
yetkililer kuruluna milletvekilleri göndereceklerdi; delegeler her an
görevden geri alýnabilir ve seçmenlerinin buyurucu yetki belgesi ile
baðlý olacaklardý. Bir merkezi hükümete gene de kalan, az sayýda
ama önemli görevler, gerçeðe aykýrýlýðý biline biline söylendiði gibi
kaldýrýlmayacak, ama komünsel, baþka bir deyiþle sýký sýkýya sorumlu görevliler tarafýndan yürütüleceklerdi. Ulusun birliði bozulmayacak, ama tersine, komünsel kuruluþ tarafýndan örgütlenecekti; bu
birlik, onun cisimleþmesi olduðunu ileri süren, ama, ulusun asalak
bir uru olduðu halde, ulusun kendisinden baðýmsýz ve onun üzerinde olmak isteyen devlet iktidarýnýn yýkýlmasý ile bir gerçeklik durumuna gelecekti. Eski hükümet iktidarýnýn salt bastýrýcý organlarýnýn
kesilip atýlmasý önemli olduðu halde, bunlarýn haklý görevleri, toplumun üzerinde bir üstünlük savýnda bulunan bir otoriteden çekilip
alýnacak, ve toplumun sorumlu hizmetkârlarýna verileceklerdi. Genel oy hakký, her üç ya da altý yýlda bir halký parlamentoda yönetici
sýnýfýn hangi üyesinin temsil edeceði ve ayaklar altýna alacaðýný kararlaþtýracak yerde, týpký kendi iþi için iþçi ve yönetim personeli
arayan herhangi bir iþverene hizmet eden bireysel seçim hakký
gibi, komünler biçiminde örgütlenmiþ halka hizmet edecekti. Ve
bireyler gibi, topluluklarýn da, gerçek iþler konusunda, genel olarak
herkesi kendi yerine koymasýný, ve eðer bir kez bir yanlýþlýk yapar-
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larsa, onu da hemen düzeltmesini bildikleri, iyi bilinen bir olgudur.
Öte yandan, Komün anlayýþýna hiç bir þey, genel oy hakký yerine
hiyerarþik bir görevlendirme geçirmekten daha yabancý olamaz.
Haksýz yere, toplumsal yaþamýn, kendileri ile belirli bir [sayfa
265] benzerlik gösterdikleri daha eski, ve hatta sönmüþ biçimlerinin
yinelenmesi olarak görülmek, genel olarak, yepyeni tarihsel biçimlerin yazgýsýdýr. Böylece, modern devlet iktidarýný yýkan bu yeni Komünde, önce bu devlet iktidarýna öngelen, sonra da onun temeli
olan ortaçað komünlerinin yaþama bir çaðrýlmasý görülmek istendi.
 Komünsel kuruluþ, haksýz yere, baþlangýçta zor aracýyla kurulmuþ
bulunmasýna karþýn, þimdi güçlü bir toplumsal üretim etkeni durumuna gelmiþ olan o büyük uluslar birliðini, Montesquieu ve Jirondenlerin174 düþüne uygun olarak, bir küçük devletler federasyonu
biçiminde bir bozma giriþimi olarak görüldü. Komün ve devlet iktidarý karþýtlýðý, haksýz yere, aþýrý merkezileþmeye karþý eski mücadelenin aþýrý bir biçimi olarak görüldü. Özel tarihsel koþullar, öbür ülkelerde, burjuva hükümet biçiminin, Fransada olduðu biçimdeki
klasik geliþmesini engelleyebilir, ve Ýngilterede olduðu gibi, büyük
merkezi devlet örgenliklerinin, bozulmuþ kilise yönetim kurullarý
(vestries), çýkarcý belediye meclis üyeleri ve kentlerde ve köylerde
yýrtýcý yardým bürosu yöneticileri ile, gerçekten soydan geçme sulh
yargýçlarý ile tamamlanmasýna izin verebilirler. Komünsel kurtuluþ,
o güne deðin toplumun sýrtýndan geçinen ve onun özgür hareketini
kötürümleþtiren asalak devlet tarafýndan emilmiþ bulunan tüm
güçleri topluma geri verecektir. Sadece bununla bile, Fransanýn
canlanmasýnýn çýkýþ noktasý olacaktýr.  Fransýz taþra kentleri burjuvazisi, Komünde, bu sýnýfýn Louis-Philippe döneminde kýr üzerinde
uygulamýþ bulunduðu, ve Louis Napoléon döneminde de yerini
kýrýn kentler üzerindeki sözde egemenliðine býrakan egemenliðin
bir onarýlma giriþimini gördü. Gerçeklikte, komünsel kuruluþ, kýrsal
üreticileri il yönetim merkezlerinin entelektüel yönetimi altýna koyacak ve onlara, kent iþçilerinin kiþiliðinde, çýkarlarýnýn doðal mutemetlerini saðlayacaktýr.  Komünün sadece varlýðý bile, apaçýk bir
þey olarak, belediyesel özgürlüðü içeriyordu; ama bu özgürlük bundan böyle, artýk kaldýrýlmýþ bulunan devlet iktidarý için bir engel
deðildi. Paris Komününe, kentlerin yönetimini Prusya devleti polis
makinesindeki basit ikincil çarklardan baþka bir þey olmama derecesine düþüren, o 1791 eski Fransýz belediye örgütünün karikatürü
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Prusya belediye rejimi özlemleri yükleme [sayfa 266] düþüncesi, ancak
ve ancak, eðer kendi kan ve demir entrikalarýna gömülmüþ bulunmasaydý, kafasal çapýna öylesine uyarlý olan eski Kladderadatsch175
(Berlin Punchu176) yazarlýðý mesleðine seve seve dönecek olan bir
Bismarckýn usuna, ancak ve ancak böylesine bir kafaya gelebilirdi.
Komün, þu iki büyük gider kaynaðýný: sürekli ordu* ile devlet
memurculuðunu kaldýrarak, tüm burjuva devrimlerin o ucuz hükümet sloganýný gerçekleþtirdi. Komünün varlýðý bile, sýnýf egemenliðinin, hiç deðilse Avrupada, olaðan yükü ve vazgeçilmez maskesi
olan krallýðýn yokluðunu öngerektiriyordu. O, cumhuriyete gerçekten
demokratik kurumlar temelini saðlýyordu. Ama ne ucuz hükümet,
ne de gerçek cumhuriyet onun son ereði idiler; bunlar onun gerekli sonuçlarýndan baþka bir þey deðildiler.
Komünün konusu olduðu yorumlarýn, ve ona dayanan
çýkarlarýn çeþitliliði, daha önceki bütün hükümet biçimlerinin özsel
olarak bastýrýcý bir nitelik taþýmalarýna karþýn, onun geliþmeye son
derece yetenekli bir siyasal biçim olduðunu gösterir. Komünün
gerçek gizemi þudur: o özsel olarak bir iþçi sýnýfý hükümeti,** üreticiler sýnýfýnýn temellükçüler sýnýfýna karþý mücadelesinin ürünü,
emeðin iktisadi kurtuluþunun gerçekleþmesini saðlayan ensonu
bulunmuþ siyasal biçim idi.
Bu son koþul olmasaydý, komünsel kuruluþ bir olanaksýzlýk
ve bir aldatmaca olurdu. Üreticinin siyasal egemenliði, onun toplumsal köleliðinin sonsuzlaþtýrýlmasý ile birlikte varolamaz. Demek ki,
Komün, sýnýflarýn varoluþunun, öyleyse sýnýf egemenliðinin üstüne
dayandýðý iktisadi temellerin kökünü kazýmak için bir kaldýraç
hizmeti görmeliydi. Emek bir kez kurtulduktan sonra, her insan bir
emekçi durumuna gelir ve üretken çalýþma bir sýnýfýn özniteliði
olmaktan çýkar.
Tuhaf þeydir. Emekçilerin kurtuluþu üzerindeki son altmýþ
yý-lýn bütün cafcaflý söylevlerine ve tüm engin yazýnýna karþýn, iþçiler,
nerede olursa olsun, kendi öz davalarýný ele almaya görsünler;
sanki kapitalist toplum, daha tüm çeliþkileri [sayfa 267] geliþmemiþ,
daha bütün yalanlarý ortaya çýkmamýþ, daha pis gerçekliði gözler

-Ed.
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* 1871 ve 1891 Almanca baskýlarda iþçi sýnýfý hükümeti sözcükleri italik dizilmiþtir.
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önüne serilmemiþ de, henüz bakir suçsuzluðunun en arý durumu
içinde bulunuyormuþ gibi, sermaye ve ücretli kölelik gibi iki kutbu
(toprak sahibi artýk kapitalistin komandit ortaðýndan baþka bir þey
deðildir) ile birlikteki güncel toplum sözcülerinin tüm savunumlu
lafazanlýklarýnýn gürlediði hemen duyulur. Komün, diye haykýrýrlar,
tüm uygarlýðýn temeli olan mülkiyeti kaldýrmak istiyor. Evet baylar,
Komün, büyük bir yýðýnýn emeðini birkaç kiþinin zenginliði durumuna getiren bu sýnýf mülkiyetini kaldýrmak istiyordu. Mülksüzleþtiricilerin mülksüzleþtirilmesini amaçlýyordu. Üretim araçlarýný, bugün
özsel olarak emeðin köleleþtirme ve sömürü araçlarý olan topraðý
ve sermayeyi, özgür ve ortaklaþa bir çalýþmanýn aletleri durumuna
dönüþtürerek, bireysel mülkiyeti bir gerçeklik yapmak istiyordu.
Ama komünizmdir bu, o olanaksýz komünizm! Ne yani, egemen
sýnýflarýn güncel sistemi sonsuza deðin sürdürmenin olanaksýzlýðýný
anlayacak kadar kavrayýþlý olan üyeleri ve bunlarýn sayýsý kabarýktýr
, kooperatif üretimin usandýrýcý ve gürültücü havarileri oldular. Ama
eðer kooperatif üretim bir aldatmaca ve bir tuzak olarak kalmayacaksa; eðer o kapitalist sistemin yerini alacaksa; eðer kooperatif
topluluklarýn tümü, ulusal üretimi, onu kendi özdenetimleri altýna
alan, ve kapitalist üretimin kaçýnýlmaz yazgýsý olan sürekli anarþi
ve devirli sarsýntýlara son veren ortaklaþa bir plana göre düzenleyecekse, baylar, eðer bu komünizm deðilse, o çok olanaklý komünizm deðilse, nedir peki?
Ýþçi sýnýfý Komünden mucizeler beklemiyordu. Onun par
décret du peuple* uygulanacak hazýrlop ütopyalarý yoktur. Kendi
öz kurtuluþunu ve bu kurtuluþla birlikte, güncel toplumun kendi öz
iktisadi geliþmesi ile karþý konmaz bir biçimde yöneldiði yaþamýn
o daha yüksek biçimini gerçekleþtirmek için, uzun mücadelelerden, koþullarý ve insanlarý baþtan baþa dönüþtürecek tüm bir tarihsel
süreçler dizisinden geçme zorunda olduðunu bilir o. O, bir ülküyü
gerçekleþtirme zorunda deðil, ama sadece yýkýlmakta olan eski
burjuva toplumun baðrýnda taþýdýðý yeni toplumun öðeleri [sayfa 268]
önündeki engelleri kaldýrma zorundadýr. Tarihsel görevinin tam
bilinci içinde ve davranýþýnda ona yaraþýr olma kahramanca kararý
içinde, iþçi sýnýfý basýn uþaklarýnýn kaba sövgüleri ile, bilisiz yavanlýklarý ve sekterce fikirlerini bilimsel yanýlmazlýðýn kesinliði üzerinden
* Halk buyrultusu ile. -ç.
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döktüren kurulu düzen tutkunu burjuva doktrinerlerin kasýntýlý kayýrmasý karþýsýnda gülümsemekle yetinebilir.
Paris Komünü devrimin yönetimini kendi ellerine aldýðý zaman; basit iþçiler olarak, doðal üstlerinin** hükümet ayrýcalýklarýna dokunma cüretini gösterip, eþi görülmemiþ bir güçlük koþullarý
içinde, yapacaklarýný gösteriþsizce, bilinçlice ve etkilice yaptýklarý
zaman (ve bunu, en yükseði, büyük bir bilimsel otoriteye** inanmak
gerekirse, Londranýn herhangi bir okul sekreteri için gereken en
düþük ücretin ancak beþte-birine eriþen ücretler karþýlýðý yapýlan),
eski dünya, Belediye Dairesi üzerinde dalgalanan, emek cumhuriyetinin simgesi kýzýl bayrak karþýsýnda öfke sarsýntýlarý içinde iki büklüm oldu.
Ve, bununla birlikte, bu devrim, iþçi sýnýfýnýn, sadece zengin
kapitalistler ayrýk olmak üzere, hatta Paris orta sýnýfýnýn büyük bölümü dükkâncýlar, satýcýlar, tüccarlar tarafýndan bile, toplumsal giriþkenliðe hâlâ yetenekli tek sýnýf olarak açýkça tanýnmýþ bulunduðu
ilk devrim idi. Komün, orta sýnýfýn kendi içinde sürekli anlaþmazlýklar
nedeni olan borç ve alacak sorununu bilgece çözerek, onu kurtarmýþtý.177 Orta sýnýfýn bu ayný bölümü, 1848 Haziranýndaki iþçi ayaklanmasýnýn ezilmesine katýlmýþ, ve Kurucu Meclis tarafýndan alacaklýlarýna hemen saygýsýzca kurban edilmiþti.178 Ama onun bugün iþçi
sýnýfý yanýnda yer almak için tek nedeni bu deðildi. Artýk Komün,
ya da, yeniden hangi ad altýnda belirirse belirsin, imparatorluk dýþýnda bir seçenek olmadýðýný seziyordu. Ýmparatorluk, kamu zenginliðini saçýp savurmasý ile, özendirmiþ bulunduðu büyük mali dolandýrýcýlýk ile, sermayenin yapay olarak hýzlandýrýlmýþ merkezileþmesine, ve bu sýnýfýn büyük bir bölümünün baðlaþýk mülksüzleþtirilmesine [sayfa 269] saðlamýþ olduðu destek ile onu [orta sýnýfý -ç.] iktisadi
bakýmdan yýkmýþtý. Ýmparatorluk, bu sýnýfý, siyasal bakýmdan incitmiþ, çocuklarýnýn eðitimini frères ignorantinlere179 vererek volterciliðine meydan okumuþ, neden olduðu yýkýmlara karþýlýk imparatorluðun yokolmasýndan baþka bir ödünleme býrakmayan bir savaþa
baþý eðik sokarak, onun Fransýz ulusal duygusunu ayaklandýrmýþtý.
Gerçekte, tüm bonapartçý ve kapitalist yüksek bohèmein Paris
* 1871 ve 1891 Almanca baskýlarda, burada, varlýklý sýnýflar biçiminde bir ekleme
var.Ed.
** Almanca baskýlar bu büyük bilimsel otoritenin kim olduðunu þöyle belirtir:
(Profesör Huxley). -Ed.
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dýþýna göçünden sonra, orta sýnýfýn gerçek düzen partisi, kendini
Komün bayraðý altýna giren ve Thiersnin eceden tasarlanmýþ deðiþtirmelerine karþý onu savunan Cumhuriyetçi Birlik180 biçimi altýnda
gösterdi. Bu büyük orta sýnýf yýðýnýnýn iyilik bilmesi, bugünkü sert
sýnanmaya dayanacak mý? Bunu ancak zaman gösterecek.
Komün, köylülere: Bizim zaferimiz sizin tek umarýnýzdýr
derken, yerden göðe kadar haklý idi. Versaillesda yumurtlanýp metelik etmez övüngen Avrupa gazetecileri tarafýndan yinelenen tüm
yalanlarýn en þaþýlacaklarýndan biri, Ulusal Meclis köylülerinin Fransýz köylülüðünü temsil ettikleri yalaný oldu. Fransýz köylüsünün,
1815ten sonra, bir milyon zarar ödentisi ödeme zorunda kaldýðý
adamlara karþý duyduðu sevgi biraz düþünülsün.181 Onun gözünde,
büyük bir toprak sahibinin varlýðý bile, daha kendiliðinden onun
1789 kazanýmlarý üzerine bir el uzatmadýr. Burjuvazi, 1848de, frank
baþýna 45 santimlik ek vergi ile onun toprak parçasýný aðýr yükümler
altýna sokmuþtu; ama o bunu devrim adýna yapmýþtý; oysa ki þimdi,
Prusyalýlara ödenecek beþ milyarlýk zarar ödentisini köylünün omuzlarýna yüklemek için, devrime karþý bir iç savaþý kýþkýrtýyordu. Komün, buna karþýlýk, ilk bildirgelerinden birinde, savaþýn gerçek yaratýcýlarýnýn onun giderlerini de ödeme zorunda olduklarýný bildiriyordu. Komün, köylüyü kan vergisinden kurtaracak, ona ucuz bir
hükümet verecek, bugünkü sülüklerini, noteri, avukatý, mübaþiri,
ve öbür adli vampirleri, onun tarafýndan seçilmiþ ve ona karþý sorumlu, ücretli Komün görevlileri durumuna dönüþtürecekti. Onu
garde-champpetrein*, jandarma ve valinin zorbalýðýndan kurtaracak,
rahip tarafýndan alýklaþtýrýlmanýn [sayfa 270] yerine, öðretmen tarafýndan
öðretimi geçirecekti. Ve Fransýz köylüsü, her þeyin üstünde, hesap
adamýdýr. Rahip aylýðýnýn, tahsildar tarafýndan zorla alýnmasý yerine,
kiliseye baðlý olanlarýn dinsel içgüdülerinin kendiliðinden ortaya
çýkmasýna baðlý olmasýný son derece usa yatkýn bulacaktý. Komün
hükümetinin ve sadece onun Fransýz köylüsüne umudunu getirdiði büyük dolaysýz iyilikler iþte bunlardý. Öyleyse burada, köylünün
toprak parçasý üzerine bir karabasan gibi çöken ipotekli borç, her
gün büyüyen prolétariat foncier**, ve onun bu toprak parçasýndan,
modern tarýmýn geliþmesi ve kapitalist iþleme biçiminin rekabeti
* Kýr bekçisi. -ç.
** Kýrsal proletarya. -ç.
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sonucu gitgide daha hýzlý bir gidiþle gerçekleþen mülksüzleþtirilmesi
gibi, sadece Komünün köylü yararýna çözmeye yetenekli ve ayný
zamanda da zorunlu olduðu daha karmaþýk, ama dirimsel somut
sorunlar üzerinde uzun uzadýya durmak büsbütün gereksizdir.
Fransýz köylüsü, Louis Bonaparteý cumhurbaþkaný seçti, ama
düzen partisi Ýkinci Ýmparatorluðu kurdu. Gerçeklikte Fransýz köylüsü neye gereksinme duyduðunu, kendi maireini* hükümetin valisine, kendi öðretmenini hükümetin rahibine, ve kendi öz kiþiliðini
de hükümetin jandarmasýna karþýt çýkararak, 1849 ve 1850de göstermeye baþladý. Düzen partisi tarafýndan Ocak ve Þubat 1850de
yapýlmýþ bulunan tüm yasalar, köylülere karþý açýk baský önlemleri
oldular. Köylü bonapartçý idi; çünkü büyük Devrim, ondan saðlamýþ
bulunduðu bütün çýkarlarý ile birlikte, onun gözlerinde Napoléonda
kiþileþiyordu. Ýkinci Ýmparatorluk döneminde hýzla daðýlan bu yanýlsama (ve bu yanýlsama doðasý gereði köylülere düþmandý), geçmiþin bu önyargýsý, Komünün köylülüðün canlý çýkarlarýna ve ivedi
gereksinmelerine yönelttiði çaðrýya nasýl direnebilirdi?
Köylüler, Komün Parisi ile taþra illeri arasýndaki üç aylýk
özgür bir baðlantý süresinin, köylülerin genel bir ayaklanmasýna
yolaçacaðýný biliyorlardý (onlarýn baþlýca kaygýlarý, gerçekte buydu);
Paris çevresinde, sanki sýðýr vebasýnýn yayýlmasýný önlemek içinmiþ
gibi, bir polis ablukasý kurmakta gösterdikleri kaygýlý çabukluðun
nedeni de budur. [sayfa 271]
Öyleyse Komün, Fransýz toplumunun tüm saðlýklý öðelerinin
gerçek temsilcisi, ve dolayýsýyla gerçek ulusal hükümet olduðu
kadar, ayný zamanda bir iþçi hükümeti, ve böylece, kurtuluþunun
gözüpek bir savunucusu niteliði ile, sözcüðün gerçek anlamýnda
uluslararasý bir hükümet idi de. Ýki Fransýz eyaletini Almanyaya ilhak eden Prusya ordusunun gözleri önünde, Komün, tüm dünya
emekçilerini Fransaya ilhak ediyordu.
Ýkinci Ýmparatorluk, kozmopolit dolandýrýcýlýðýn büyük
panayýrý olmuþtu; tüm ülkelerin dolandýrýcýlarý, içki âlemlerine ve
Fransýz halkýný soyup soðana çevirmesine katýlmak için, onun
çaðrýsýna koþuþup gelmiþlerdi. Tam da o anda, Thiersnin sað kolu
Romanyalý rezilce eðlence düþkünü Ganesco, sol kolu da Rus çaþýtý
Markovskidir. Komün tüm yabancýlara ölümsüz bir dava için ölme
* Belediye baþkaný. -ç.
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onurunu verdi. Dönekliði yüzünden yitirilen dýþ savaþ ve yabancý
saldýrganla komplosu aracýyla kýþkýrtýlan iç savaþ arasýnda, burjuvazi,
Fransada oturan Almanlara karþý polis avlarý düzenleyerek, yurtseverliðini gösterme zamaný bulmuþtu. Komün bir Alman iþçisini*
kendi çalýþma bakaný yaptý. Thiers, burjuvazi, Ýkinci Ýmparatorluk,
gürültülü yakýnlýk gösterileri ile Polonyayý durmadan aldatmýþlardý;
oysa gerçeklikte, onu edepsizce hizmet ettikleri Rusyaya teslim
ediyorlardý. Komün Polonyanýn kahraman oðullarýna,** onlarý Paris
savunucularýnýn baþýna geçirme onurunu verdi. Ve açtýðýnýn bilincinde olduðu yeni tarih çaðýný açýkça belirlemek için, bir yandan
yenen Prusyalýlarýn, öte yandan da bonapartçý generaller tarafýndan
yönetilen Bonaparte ordusunun gözleri önünde, savaþ övüncesinin
o devsel simgesini, Vendôme sütununu yýktý.182
Komünün büyük toplumsal önlemi, onun öz varoluþu ve
eylemi oldu. Özel önlemleri, halk tarafýndan bir halk hükümeti eðiliminden baþka bir þey gösteremezlerdi. Örneðin, fýrýn iþçileri için
gece çalýþmasýnýn kaldýrýlmasý gibi; iþverenler arasýnda yürürlükte
olan, çeþitli bahanelerle iþçilerinden cezalar keserek, ücretleri düþürmeye dayanan, ve böylece iþverenin yasamacý, yargýç ve yürütme
gücü rollerini kendine [sayfa 272] topladýðý, üstelik parayý da cebine
indirdiði uygulamanýn, ceza tehdidi altýnda yasaklanmasý gibi. Bu
nitelikte bir baþka önlem de, kapitalistleri ister sývýþýp gitmiþ, ister
iþi durdurmayý yeðlemiþ olsunlar, kapatýlmýþ bulunan bütün atölye
ve fabrikalarýn, karþýlýðý ödenmesi koþulu ile, iþçi birliklerine
verilmesi oldu.
Komünün, öngörü ve ýlýmlýlýklarý ile dikkati çeken mali önlemleri, kuþatýlmýþ bir kentin durumu ile baðdaþýr önlemlerden
baþkasý olamazlardý. Haussmann*** rejimi altýnda, büyük mali ortaklýklar ve bayýndýrlýk iþleri giriþimcileri tarafýndan, Paris kenti zararýna yapýlan olaðanüstü hýrsýzlýklar bakýmýndan, Komün onlarýn mallarýný zoralýmýna uðratmakta, Orléans hanedanýnýn mallarýný zoralýmýna uðratan Louis Napoléondan çok daha haklý olurdu. Her ikisi
de mallarýnýn büyük bir bölümünü kilisenin yaðmalanmasýndan
* Léo Frankel. -Ed.
** J. Dombrowski ve W. Wroblewski. -Ed.
*** Baron Haussmann, Ýkinci Ýmparatorluk döneminde Seine ilinin, yani Paris kentinin
valisi. Ýþçi ayaklanmalarýna karþý mücadeleyi kolaylaþtýrmak için, bir dizi kentçilik çalýþmasý
yaptýrdý. [Lenin tarafýndan hazýrlanan 1905 Rusça baský için not.] -Ed.
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saðlamýþ bulunan Hohenzollernler ile Ýngiliz oligarklarý, kilisenin
laikleþtirilmesinden sadece 8.000 frank saðlayan Komün tarafýndan
elbette çok alýndýlar.
Versailles hükümeti, biraz cesaret ve güç toplar toplamaz,
Komüne karþý en zorlu araçlarý kullanýrken; tüm Fransa için, büyük
kentler delegelerinin toplantýlarýnýn yasaklanmasýna deðin giden,
düþüncenin özgürce söylenmesini yokederken; Versailles ve Fransanýn geri kalan bölümünü, Ýkinci Ýmparatorluðunkini çok geçen
bir çaþýtlýk aðý altýna sokarken; Pariste basýlmýþ tüm gazeteleri engizisyoncuya dönüþtürülmüþ jandarmalarý tarafýndan yaktýrýr ve Paristen gelen ve Parise giden bütün mektuplarý açtýrýrken; Ulusal
Mecliste Paristen yana bir söz etme yolunda en çekingen denemeler, hatta 1816 Chambre introuvableda bile görülmemiþ bir biçimde, çýðlýklar altýnda boðulurken; Versaylýlar tarafýndan Paris dýþýnda
yürütülen kanlý savaþ, ve Paris içinde de satýnalma ve komplo giriþimleri sürdürülürken, Komün, sanki barýþ içindeymiþ gibi, liberalizmin bütün gerek ve görüþlerine uymaya çalýþmakla, görevine
utanýlacak bir biçimde ihanet etmiþ olmaz mýydý? Komün hükümeti
Bay Thiers [sayfa 273] hükümeti ile ayný nitelikte olmuþ olsaydý, Pariste
düzen partisi gazetelerini yasaklamak için, Versaillesda Komün
gazetelerini yasaklamaktan daha çok fýrsat bulamazdý.
Tam da Fransayý kurtarmanýn tek yolu olarak kiliseye dönmeyi ileri sürdükleri sýrada, dinsiz imansýz Komünün Picpus manastýrý ile Saint-Laurent kilisesinin oldukça özgül gizemlerini ortaya çýkarmasý, köylüler için kuþkusuz öfkelendirici bir þeydi.183 Ve Bay
Thiersye karþý ne yergi: O, savaþlarý yitirme, teslim þartlaþmalarý
imzalama ve Wilhelmshoehede sigara sarmadaki184 becerikliliklerine tanýklýk olarak, bonapartçý generaller üzerine büyük-haçlar yaðdýrýrken, Komün, görevlerini savsadýklarý kuþkusunu doðurduklarý
anda, generallerini görevden alýyor ve tutukluyordu. Komüne takma
bir ad altýnda girmiþ ve Lyonda yalýn [yani hileli olmayan -ç.] iflâstan altý günlük bir hapis cezasýna çarptýrýlmýþ bulunan bir üyesinin,* Komünün buyruðu üzerine Komünden çýkartýlýp tutuklanmasý,
hâlâ Fransa dýþiþleri bakaný olan, hâlâ Fransayý Bismarcka satmakta
bulunan ve hâlâ o hükümet örneði Belçikaya buyruklarýný dayatan
kalpazan Jules Favreýn yüzüne karþý, bile isteye savrulmuþ bir sövgü
* Blanchet. -Ed.
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deðil miydi? Ama kuþkusuz, Komün, eski tipte bütün hükümetlerin
ayrýklamasýz yaptýklarý gibi, yanýlmazlýk savýnda bulunmuyordu. Tüm
davranýþ ve sözlerini yayýmlýyor, halký bütün eksikliklerinden bilgili
kýlýyordu.
Her devrimde, onun geçek temsilcilerinin yanýna, bambaþka
bir nitelikte adamlar da karýþýr; bunlardan bazýlarý, büyük bir saygý
ile baðlý bulunduklarý geçmiþ devrimlerin kalýntýsýdýrlar; güncel hareketi anlamayan bu adamlar, bilinen dürüstlük ve cesaretleri, ya da
salt gelenek gücü ile, halk üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahiptirler;
bazýlarý da, günün hükümetine karþý yýllardan beri ayný basmakalýp
tumturaklý tespih dualarýný yineleye yineleye, kendilerini eþi bulunmaz devrimciler olarak göstermiþ bulunan basit yaygaracýlardýr.
Hatta 18 Marttan sonra bile, bu türlü bazý adamlarýn ortaya çýktýðý
görüldü ve, bazý durumlarda, bunlar birinci planda roller oynamasýný
da baþardýlar. Güçleri ölçüsünde, bu adamlar iþçi sýnýfýnýn gerçek
eylemini engellediler; týpký [sayfa 274] önceki her devrimin tam geliþmesini engellemiþ bulunduklarý gibi. Bunlar kaçýnýlmaz bir kötülüktürler; zamanla bunlardan kurtulunur; ama iþte Komüne bunun için
zaman býrakýlmadý.
Pariste Komün tarafýndan yapýlmýþ bulunan deðiþiklik, gerçekte ne olaðanüstü bir deðiþiklik idi! Ýkinci Ýmparatorluðun bozulmuþ Parisinin en küçük izi bile kalmamýþtý. Paris artýk Britanyalý
büyük toprak sahiplerinin, Ýrlandalý absenteesin185 Amerikalý eski
köle sahipleri ve harvurup harman savuranlarýn, eski Rus toprak
kölesi sahipleri ve Romanya boyarlarýnýn buluþma yeri deðildi. Artýk
cesetler morga taþýnmýyor, gece saldýrýlarý, hýrsýzlýklar olmuyordu;
gerçekte, 1848 Þubat günlerinden bu yana ilk kez olarak, Paris sokaklarý, hem de hiç bir tür polis olmaksýzýn, güvenli idiler.
Artýk adam öldürme, hýrsýzlýk, saldýrý gibi þeylerden
sözedildiðini duymuyoruz diyordu bir Komün üyesi, sanki polis
tüm tutucu müþterilerinin topunu, kendisi ile birlikte Versaillesa
sürüklemiþ!
Aþifteler, koruyucularýnýn ailenin, dinin, ve her þeyin üstünde
de mülkiyetin koruyucularý olan kiriþkýranlarýn (francs-fileurs) ardýndan gitmiþlerdi. Onlarýn yerine, ortaya, ilkçað kadýnlarý gibi, kahraman soylu ve özverili gerçek Paris kadýnlarý çýktý. Çalýþan, düþünen, savaþan, kanayan, yeni bir toplum yaratmakla meþgul, kapýlarýna dayanmýþ yamyamlarý neredeyse unutan, tarihsel giriþkenliðinin
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coþkusu içinde ýþýldayan bir Paris!
Paristeki bu yeni dünyanýn karþýsýnda, bir de Versaillesdaki
eski dünyaya, meclisteki varlýklarý ile köle sahiplerinin ayaklanmasýný onaylayan, parlamenter cumhuriyeti ayakta tutmak için hükümet baþýna yerleþmiþ bulunan yaþlý þarlatanýn kendini beðenmiþliðine güvenen, ve geçmiþin hayaletleri gibi, Jeu de Paumeda* toplanarak, 1789u karikatürleþtiren bir tufan-öncesi cumhuriyetçileri
kuyruðu ile, ulusun kanýna susamýþ, lejitimist ve orleancý, tüm ölmüþ
rejimlerin þu vampirler meclisine bakýn. Demek ki, Fransada ölmüþ
olan her þeyin temsilcisi, sadece Louis Bonaparte generallerinin
kýlýçlarýnýn desteðinin bir yaþam görünüþüne [sayfa 275] yönelttiði bu
meclis idi! Paris, tüm gerçek, Versailles, tüm yalan; ve Thiersnin
aðzýndan yayýlmýþ bulunan yalan!
Thiers, bir Seine-et-Oise belectiyeleri temsilciler kuruluna
þöyle diyor:
Sözüme güvenebilirsiniz, onu hiç bir zaman tutmazlýk etmedim.
Meclisin kendisine, Fransanýn o güne deðin gördüðü en
özgürce seçilmiþ ve en liberal meclis olduðunu söylüyor; onun
baþýbozuk asker takýmýna dünyanýn hayran olduðu ve Fransanýn
o güne deðin gördüðü en güzel ordu olduðunu söylüyor; taþra
illerine, Parisi bombalamadýðýný, bunun bir masal olduðunu söylüyor.
Eðer birkaç top atýldýysa, bu Versailles ordusu tarafýndan
deðil, ama kendilerini göstermeye bile cesaret edemedikleri zaman,
dövüþtüklerine inandýrmak için, bazý baþkaldýrýcýlar tarafýndan atýlmýþtýr.
Taþra illerine, Versailles topçusu Parisi bombalamýyor, yalnýzca topa tutuyor da diyor.
Paris baþpiskoposuna, Versailles birliklerine maledilen sözümona idamlar ve misillemelerin (!) saçma sözlerden baþka bir þey
olmadýklarýný söylüyor. Parise, sadece onu ezen iðrenç zorbalardan
kurtulmak istediðini, gerçekte Paris Komününün bir avuç ip kaçkýnýndan baþka bir þey olmadýðýný söylüyor.
Bay Thiersnin Parisi, aþaðýlýk yýðýnýn gerçek Parisi deðil,
* Jeu de Paume: 1789 Ulusal Meclisinin ünlü kararlarý aldýðý salon.[186] [1871 Almanca
baskýya Engelsin notu.]
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ama düþsel bir Paris, francs-fileurs187 Parisi, bulvarlarda gezmeyi
seven erkek ve kadýnlarýn Parisi, uþaklarý, dolandýrýcýlarý, yazýnsal
bohemi ve aþifteleri ile þimdi Versailles, Saint-Denis, Rueil ve SaintGermaini dolduran, iç savaþý hoþ bir perde arasý oyunundan baþka
bir þey olarak görmeyen, yapýlmakta olan savaþa cep dürbünü ile
bakan, top seslerini sayan, ve gösterinin Porte-Saint-Martin tiyatrosunda hiç görmediði kadar iyi sahnelendiðine kendi öz onuru ve
fahiþelerinin onuru üzerine yemin eden, zengin, kapitalist, yaldýzlý,
aylak Paris idi. Düþen adamlar gerçekten ölü idiler; yaralýlarýn çýðlýklarý gerçek çýðlýklar idi; ve, görüyor musunuz, bütün bunlar ne kadar da yoðun bir tarihsel nitelik taþýyordu!
Bay Thiersnin Parisi, iþte bu; týpký Coblenz göçmenlerinin,
Bay de Calonneun Fransasý olmasý gibi.188 [sayfa 276]
IV

Zenci köle satýcýlarýnýn Parisi yýkmak için ilk komplo giriþimleri, onu Prusyalýlara iþgal ettirme giriþimleri oldu; ama Bismarckýn
kabul etmemesi üzerine bu giriþim baþarýsýzlýða uðradý. Ýkincisi, 18
Marttaki komplo giriþimi, ordunun bozguna uðramasýna ve tüm
yönetimi kendisini izlemeye zorlayan hükümetin Versaillesa kaçmasýna yolaçmýþtý. Paris ile görüþmeler yapýyormuþ gibi görünerek,
Thiers, o zaman, Parise karþý savaþa hazýrlanmak için zaman kazandý. Ama bir orduyu nerde bulmalýydý? Ordu alaylarýnýn kalýntýlarý
sayýca güçsüz ve pek de güvenilir gibi deðildiler. Thiersnin taþra
illerine yaptýðý, ve onlarý ulusal muhafýzlarý ve gönüllüleri ile Versaillesýn yardýmýna koþmaya çaðýran ivedi çaðrýlar, düpedüz bir iteleme
ile karþýlandý. Sadece Bretagne, ak bir bayrak altýnda savaþan, herbiri
göðsünde ak kumaþtan bir Ýsa yüreði taþýyan, ve savaþ çýðlýklarý da
Vive le roi!* olan bir avuç chouan189 gönderdi. Bunun üzerine
Thiers çarçabuk, gemicilerden, sömürge piyadelerinden, papaza
baðlý zuhaflardan, Piétrinin sergents de ville ve mouchardlarýndan**
bileþik, alaca bulaca bir çete toplama zorunda kaldý. Gene de, Bismarck ýn tastamam iç savaþýn sürdürülmesi ve Versailles hükümetinin Prusyaya kölece baðlý tutulmasý için kýtýkýtýna yetecek sayýda
* Yaþasýn kral! -ç.
** Polis ve hafýyelerinden. -ç.
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salýverdiði imparatorluk savaþ tutsaklarýnýn yurtlarýna geri gönderilmesi olmasaydý, bu ordu gülünç bir biçimde yetersiz kalýrdý. Savaþ
sýrasýnda, jandarmalarýn bütün en tehlikeli görevlere kendileri atýlarak bu orduyu sürüklemeye çalýþmalarý gerekirken bile, Versailles
polisi Versailles ordusunu gözetme zorunda kaldý. Düþen kaleler
zaptedilmediler, ama satýn alýndýlar. Federelerin yiðitliði, Parisin
direniþinin kendi öz stratejik dehasý ve buyruðu altýnda bulunan
süngüler ile kýrýlamayacaðýna Thiersyi inandýrdý.
Bu arada, taþra illeri ile iliþkileri gitgide güçleþiyordu. Thiers
ve köylülerinin tasasýný daðýtacak bir tek onama bildirisi bile gelmiyordu. Tam tersine... Her yandan, hiç de saygýlý olmayan bir ton
üzerinden, cumhuriyetin açýkça [sayfa 277] tanýnmasý, komünsel özgürlüklerin doðrulanmasý ve görev süresi bitmiþ bulunan Ulusal Meclisin daðýtýlmasý temeli üzerinde, Paris ile barýþma isteyen elçilik kurullarý ve çaðrýlar yaðmur gibi yaðýyordu. Bunlar o kadar büyük bir
sayýda geliyorlardý ki, Thiersnin adalet bakaný Dufaure, savcýlara
yayýnladýðý 23 Nisan günlü genelgesinde, barýþma sloganýný bir
suç olarak izlemelerini buyuruyordu! Bununla birlikte, kampanyasýnýn baþarýsýndan umutsuzluða düþmeye baþlayan Thiers, taktik
deðiþtirmeye karar verdi; bütün ülkede, Ulusal Meclise kendi kabul
ettirdiði yeni belediye yasasý temeli üzerinde, 30 Nisan günü belediye seçimlerinin yapýlmasý buyruðunu verdi. Valilerinin entrikalarýna
olduðu kadar polis baskýsýna da güvenen Thiers, taþra illerinin yargýsýnýn Ulusal Meclise o güne deðin hiç bir zaman sahip olmadýðý o
tinsel gücü vermesini, ve bu illerin de, Parisin fethi için gereksinme
duyduðu maddi gücü ensonu kendisine göndermelerini bekliyordu.
Parise karþý, kendi öz bültenlerinde göklere çýkardýðý kendi
eþkýyalýk savaþýný, ve bakanlarýnýn tüm Fransada bir terör egemenliði kurma giriþimlerini, Thiers, daha baþýndan beri, birden çok
amaca hizmet edecek küçük bir barýþma komedisinin eþliðinde
yürütmeye çalýþýyordu. Bu komedi taþra illerini aldatacak, Parisin
burjuva öðelerini kendine çekecek ve, her þeyin üstünde, Ulusal
Meclisin düzmece cumhuriyetçilerine, Paris karþýsýndaki ihanetlerini, Thiersye olan inançlarý arkasýnda gizleme fýrsatýný verecekti.
21 Mart günü, daha hiç bir ordusu yokken, Thiers Ulusal Meclise
þöyle demiþti:
Ne olursa olsun, Parise karþý ordu göndermeyeceðim.
27 Mart günü gene kürsüye çýkýyordu:
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Ben cumhuriyeti bir oldu-bitti olarak buldum, ve onu koruyup sürdürmekte adamakýllý kararlýyým.
Gerçeklikte, köylülerinin böðürmeleri Versaillesda cumhuriyet adýnýn bile anýlmasýný bastýrýrken, o, Lyon ve Marsilyadaki
devrimi,190 cumhuriyet adýna bastýrýyordu. Bu baþarýdan sonra, artýk
varsayýlý bir olgudan baþka bir þey olmayan oldu-bittinin gücünü
kýrdý. Sakýnýrlýk gereði Bordeauxdan kiriþi kýrdýrtmýþ bulunduðu
Orléans prensleri, þimdi, yasanýn açýkça çiðnenmesi ile, Dreuxde
her türlü entrika [sayfa 278] çevirme iznine sahip bulunuyorlardý. Paris
ve taþra illeri delegeleri ile bitmez tükenmez görüþmelerinde Thiers
tarafýndan verilen ödünler, durmadan ton ve renk deðiþtirmelerine
karþýn, eninde sonunda her zaman þuna varýyordu: öcü, büyük bir
olasýlýkla, Lecomte ve Clément Thomasnýn öldürülmesine karýþmýþ
bulunan bir avuç cani ile sýnýrlanacaktý  elbette Paris ve Fransanýn,
Bay Thiersnin kiþiliðini, hiç bir sakýntý ileri sürmeksizin, cumhuriyetlerin en iyisi olarak tanýmalarý koþuluyla; týpký onun 1830da LouisPhilippe için yapmýþ bulunduðu gibi. Bu ödünlere gelince, mecliste
bakanlar tarafýndan bu ödünler konusunda yapýlan resmi yorumlar aracýyla onlarý yadsýtma zahmetine katlanmakla yetinmiyordu.
Onun iþ görmek için kendi Dufaureu vardý. Dufaure, bu yaþlý orleancý avukat, þimdi 1871de, Thiers döneminde olduðu gibi, 1830da
Louis-Philippe döneminde, ve 1848de Louis Bonaparteýn baþkanlýðý
döneminde de, her zaman sýkýyönetim adalet bakaný olmuþtu. Bakan olmadýðý sýralarda, Paris kapitalistlerini savunarak bir servet
yapmýþ, kendi yaptýðý yasalara karþý dava açarak siyasal bir sermaye
durumuna gelmiþti. Þimdi, Parisin düþüþünden sonra cumhuriyetçi
özgürlüðün son kalýntýlarýnýn da kökünü kazýyacak temsil edici bir
yasalar dizisini Ulusal Meclisten çabucak çýkartmakla yetinmeyip,
sýkýyönetim mahkemelerinin kendi gönlünce çok yavaþ olan yargýlama yöntemini kýsaltarak191 ve çok sert yeni bir sürgün yasasý önererek, Parisin yazgýsýný önceden sezdiriyordu. Siyasal alanda ölüm
cezasýný kaldýran 1848 Devrimi, onun yerine sürgün cezasýný geçirmiþti. Louis Bonaparte, hiç deðilse teoride, giyotin rejimini yeniden
kurmaya cüret edememiþti. Henüz Parislilerin baþkaldýrýcýlar deðil,
ama katiller olduklarýný yavaþ yavaþ aþýlama cesaretine sahip olmayan köylüler Meclisi, Parise karþý öncelenmiþ öcünü Dufaureun sürgün yasasý ile sýnýrlandýrma zorunda kaldý. Eðer bu komedi, Thiersnin de yolaçmasýný istediði gibi, geviþ getiren hayvan be-
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yinleri ile, ne onun oyununu, ne de ikiyüzlülük, kararsýzlýk ve oyalama zorunluluðunu anlayan köylülerin öfke çýðlýklarýna yolaçmasaydý, bütün bu koþullar karþýsýnda, Thiers bile kendi barýþma komedisini sürdüremezdi.
Yakýnda yapýlacak olan 30 Nisan belediye seçimleri [sayfa 279]
ereðiyle, Thiers, 27 Nisan günü, büyük barýþma sahnelerinden birini
oynadý. Duygusal bir söz sanatý tufaný ortasýnda, meclis kürsüsünden
þöyle haykýrdý:
Parisin, bizi Fransýz kaný dökmeye zorlayan komplosundan
baþka, cumhuriyete karþý hiç bir komplo yoktur. Söyledim ve gene
söylüyorum ki, bu dinsiz silahlar onlarý tutan ellerden düþer düþmez,
ceza, sadece küçük bir sayýdaki kamu hukuku suçlusunun dýþtalanacaðý bir baðýþlama kararý ile, hemen durdurulacaktýr.
Ve köylülerin zorla sözünü kesmesi üzerine þöyle dedi:
Baylar, söyleyin bana, yalvarýrým size, haksýz mýyým? Suçlularýn ancak bir avuç olduklarý gerçeðini söylememden, gerçekten
piþmanlýk mý duyuyorsunuz? Mutsuzluklarýmýz ortasýnda, Clément
Thomas ve general Lecomteun kanýný dökmeye yetenekli kiþilerin
ender ayrýklamalardan baþka bir þey olmamalarý, mutlu bir þey deðil mi?
Gene de Fransa, Thiersnin parlamenter bir siren þarkýsý olmasý ile sevine sevine övündüðü bu konuþmayý duymamazlýktan
geldi. Hâlâ Fransaya kalan, 35.000 Komün tarafýndan seçilmiþ bulunan, 700.000 belediye meclisi üyesi içinde, lejitimistler, orleancýlar
ve bonapartçýlar birarada 8.000i bile bulmuyorlardý. Bunu izleyen
ek seçimler daha da düþmanca sonuçlar verdi. Böylece, taþra illerinden öylesine gereksinme duyduðu maddi gücü saðlayacak yerde,
Ulusal Meclis, son tinsel güç iddiasýný, ülke genel oyunun dýþavurumu olma iddiasýný da yitirdi. Bozgunu tamamlamak üzere, Fransa
nýn tüm kentlerinde yeni seçilmiþ bulunan belediye meclisleri de,
bir Bordeaux karþý-meclisi ile, kapkaççý Versailles Meclisine açýkça
gözdaðý verdiler.
Bismarck tarafýndan uzun zamandýr beklenmiþ bulunan kesin eylem sýrasý, ensonu gelmiþti. Thiersyi, barýþýn kesinlikle düzenlenmesi bakýmýndan, Frankfurta tam yetkili temsilciler göndermesi
için uyardý. Efendisinin çaðrýsý karþýsýnda alçakgönüllü bir saygý ile,
Thiers, Pouyer-Quertier ile desteklenmiþ bulunan kendine baðlý
Jules Favreýný göndermekte ivecenlik etti. Rouenli ünlü iplik
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fabrikatörü, Ýkinci Ýmparatorluðun ateþli ve hatta kölece baðlý yandaþý olan Pouyer-Quertier, Ýkinci Ýmparatorlukta, Ýngiltere ile, kendi
[sayfa 280] öz dükkân çýkarlarý bakýmýndan zararlý ticaret antlaþmasýndan192 baþka hiç bir kusur görmüyordu. Thiers nin maliye bakaný
olarak Bordeauxya yerleþir yerleþmez, bu dinsiz antlaþmayý kýnýyor, yakýnda kaldýrýlacaðýný sezdiriyor, ve hatta, daha önceki hiç bir
uluslararasý antlaþmanýn bu iþe karþý çýkmadýðýný söylediði Alsasa
karþý, eski koruyucu gümrük tarifelerini hemen yürürlüðe sokmaya
kalkýþma saygýsýzlýðýný bile, ama boþ yere (Bismarcký hesaba katmaksýzýn), gösteriyordu. Karþý-devrimi Rouende ücretleri düþürme
aracý, ve Fransýz taþra illerinin býrakýlmasýný da Fransada kendi
mallarýnýn fiyatýný yükseltme aracý olarak gören bu adam, Jules
Favre için, tüm mesleðinin doruðu olan son ihanetinde, yaraþýr dalavere arkadaþý olarak tam da biçilmiþ kaftan deðil miydi?
Bu yetkin tam yetkili temsilciler çifti Frankfurta varýr varmaz,
kaba Bismarck onlarý hemen þu buyurucu seçenek ile karþýladý:
Ya imparatorluðun yeniden kurulmasý, ya da benim barýþ koþullarýmýn koþulsuz kabulü! Bu koþullar, savaþ zarar ödentilerinin ödenmesi vadelerinin bir kýsaltýlmasýný, ve Bismarck kendini Fransada
iþlerin gidiþinden hoþnut sayýncaya deðin, Paris istihkâmlarýnýn Prusya birlikleri tarafýndan sürekli iþgalini içeriyorlardý; böylece Prusya,
Fransanýn iç iþlerinde yüce hakem olarak tanýnmýþ bulunuyordu!
Buna karþýlýk, Parisin yokedilmesi için, tutsak bonapartçý orduyu
özgür býrakmayý ve imparator Wilhelmin ordularýnýn doðrudan
yardýmýný öneriyordu. Zarar ödentisinin ilk taksidinin ödenmesini
Parisin yatýþtýrýlmasýna baðlayarak, iyi niyetinin güvencesini de
veriyordu. Thiers ve tam yetkili temsilcileri, böyle bir yemi elbette
açgözlülük ile yuttular. Barýþ antlaþmasýný 10 Mayýs günü imzaladýlar,
ve 18 Mayýs günü antlaþmayý Versailles Meclisine onaylattýlar.
Barýþýn imzalanmasý ile bonapartçý tutsaklarýn gelmesi arasýndaki sürede, cumhuriyetçi yardakçýlarý Parisin kanýnýn dökülmesi
hazýrlýklarýna gözlerini yummak için bir bahane bulma acýklý gereksinmesini duyduklarýndan, Thiers kendini, kendi barýþma komedisine yeniden baþlama zorunda gördü. Daha 8 Mayýs günü bile, bir
orta sýnýf uzlaþtýrýcýlar kurulunu þöyle yanýtlýyordu: [sayfa 281]
Baþkaldýrýcýlar boyuneðmeye karar verdikleri zaman, Paris
kapýlarý, general Clément Thomas ile general Lecomteun katilleri
dýþýnda herkese, bir hafta boyunca açýk kalacaktýr.
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Birkaç gün sonra, köylüler tarafýndan bu sözler konusunda
sert bir biçimde sorguya çekilince, açýklamalarda bulunmayý kabul
etmedi, ama onlara þu anlatýmlý bilgiyi vermekten de geri kalmadý:
Aramýzda sabýrsýzlar, çok ivecen adamlar var diyorum. Sekiz
gün daha beklemeleri gerek; bu sekiz gün sonunda artýk tehlike
kalmayacak ve o zaman görev onlarýn cesaret ve yetenekleri düzeyinde olacaktýr.
Mac-Mahon ona az zaman sonra Parise girebileceðini
söyleyecek duruma gelir gelmez, Thiers meclise Parise elde yasa
gireceðini ve askerlerimizin canýna kýyan ve kamusal anýtlarýmýzý
yýkan ip kaçkýnlarýndan tam bir kefaret isteyeceðini açýkladý.
Karar zamaný yaklaþýnca, meclise: Acýmasýz olacaðým dedi,
Parise, yargýlanmýþ olduðunu, ve kendi bonapartçý haydutlarýna
da, Paristen istedikleri kadar öcalmak için açýk karta sahip bulunduklarýný söyledi. Ensonu, ihanet 21 Mayýs günü general Douayye
Paris kapýlarýný açýnca, Thiers, 22 Mayýs günü, köylülere, kendi
barýþma komedisinin, anlamamakta öylesine ayak diredikleri
erekini açýkladý.
Birkaç gün önce, size ereðimize yaklaþtýðýmýzý söylemiþtim,
bugün size þunu söylemeye geldim: Ereðe eriþtik. Düzen, adalet,
uygarlýk, en sonunda zaferi kazandýlar!
Gerçekten öyleydi. Burjuva düzeninin uygarlýk ve adaleti,
bu düzenin köleleri ne zaman efendilerine karþý baþkaldýrsalar,
kendilerini kendi korkunç ýþýklarý altýnda gösterirler. O zaman, bu
uygarlýk ve bu adalet, maskesiz yabanýllýk ve yasasýz öcalma olarak
ereklerini açýða vururlar. Temellükçü ve üretici arasýndaki sýnýf mücadelesindeki her yeni bunalým, bu gerçeði daha açýk bir biçimde
ortaya çýkarýr. 1871in sözle anlatýlmaz alçaklýðý karþýsýnda, burjuvalarýn 1848 Haziran canavarlýklarý bile hiç kalýr. Asker bozuntularýnýn
iblisçe savaþ baþarýlarý, paralý askerleri ve savunucularý olduklarý
bu uygarlýðýn doðuþtan ruhunu ne kadar yansýtýrlarsa, Paris halkýnýn
erkek, kadýn ve çocuk Versaylýlarýn [sayfa 282] giriþinden sonra sekiz
gün boyunca dövüþürken gösterdiði kahramanca esirgemezlik ruhu
da, onun davasýnýn büyüklüðünü o kadar yansýtýr. En büyük sorunu,
savaþ bir kez bittikten sonra, kendi doðurduðu ceset yýðýnlarýndan
nasýl kurtulacaðýný bilmek olan, gerçekten övünçlü uygarlýk!
Thiers ile köpeklerinin davranýþýnýn bir benzerini bulmak
için, Sylla ile iki Roma triumvirasýnýn zamanlarýna çýkmamýz gere-
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kir.193 Soðukkanlýlýkla uygulanmýþ ayný yýðýnsal insan kýrýmý; toplu
öldürmede ayný yaþ ve cinsiyet kaygýsýzlýðý; tutsaklara ayný iþkence
sistemi; ayný sert davranýþlar, ama bu kez bütün bir sýnýfa karþý; bir
tekinin kaçabileceði korkusuyla, saklanan önderlerin ayný yabanýl
avý, siyasal ve özel düþmanlarýn ayný ihbarý; mücadeleye adamakýllý
yabancý kiþilerin öldürülmesi karþýsýnda ayný kayýtsýzlýk. Sadece þu
fark var: Romalýlarýn sürgünleri toptan halletmek için henüz makineli tüfekleri yoktu, ve onlarýn ne elde yasalarý, ne de aðýzlarýnda
uygarlýk sloganý vardý.
Ve, bu korkunç þeylerden sonra, kendi öz basýný tarafýndan
betimlemiþ bulunduðu biçimiyle, bu burjuva uygarlýðýn daha da iðrenç olan öteki yüzüne bakýn!
Daðýnýk ateþ sesleri, diye yazýyor bir Londra tory gazetesinin
Paris muhabiri, uzakta hâlâ yanký uyandýrýr, yüzüstü býrakýlmýþ
zavallý yaralýlar Pére-Lachaisein mezar taþlarý arasýnda ölür, paniðe
kapýlmýþ 6.000 baþkaldýrýcý umutsuzluk cançekiþmesi içinde yeraltý
mezarlýðý labirentlerinde dolaþýr, makineli tüfekle yirmiþer yirmiþer
öldürülmek üzere zavallýlar sokaklardan itile kakýla geçirilirken,
cafélerin absent, bilardo ve domino tutkunlarý ile dolup taþtýðýný
görmek, yitik kýzlarýn bulvarlarda gezindiklerini görmek ve sefihlerin
gözde lokantalarýn cabinet particulierlerinden* gelen gürültülerinin,
gecenin sessizliðini bozduðunu iþitmek, isyan ettirici bir þey.
Bay Edouard Hervé, Komün tarafýndan yasaklanmýþ Versaycý
bir gazete olan Journal de Parisde 194 þöyle yazýyor:
Paris halkýnýn (!) hoþnutluðunu dünkü gösterme biçimi,
hafif-meþrep olmaktan da öte bir þeydi, ve bunun zamanla daha
da kötüleþeceðinden korkarýz. Þimdi Pariste [sayfa 283] iyiden iyiye
yersiz bir bayram havasý var, ve bize Parisiens de la décandence**
denmesini istemiyorsak, bu duruma bir son vermek gerekir.
Sonra Tacitein þu parçasýný aktarýyor:
Bununla birlikte, bu korkunç mücadelenin ertesi günü, hatta
mücadele büsbütün bitmeden önce, alçalmýþ ve bozulmuþ Roma,
vücudunu tüketmiþ ve ruhunu kirletmiþ bulunduðu þehvet bataklýðýnda yeniden yüzmeye baþladý: alibi proelia et vulnera, alibi balnea
popinoeque (burada savaþlar ve yaralar, orada hamamlar ve mey* Özel odalarýndan. -ç.
** Çöküþ dönemi Parislileri. -ç.
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haneler).
Yalnýz Bay Hervé, sözünü ettiði Paris halkýnýn Bay Thiersnin
Paris halkýndan, Versailles, Sanit-Denis, Rueil ve Saint-Germainden
yýðýn yýðýn geri dönen francs-fileursdan, çöküþ Parisinden baþka
bir þey olmadýðýný söylemeyi unutuyor.
Yeni ve daha iyi bir toplumun esirgemezlik dolu savunucularý
üzerindeki bütün kanlý zaferlerinde, emeðin köleleþtirilmesi üzerine
kurulu bu kýyýcý toplum, kurbanlarýnýn iniltilerini, yankýsý bütün dünyada yansýyan bir karaçalma yuhalamasý altýnda boðar. Komünün
dingin iþçi Parisi düzen köpekleri tarafýndan hemen bir rezalethane durumuna dönüþtürüldü. Ve bu korkunç dönüþüm bütün ülkeler
burjuva anlayýþýna neyi tanýtlar? Elbette, Komünün, uygarlýða karþý
komplo kurduðunu! Paris halký, Komün uðruna kendini coþku içinde öldürtüyor. Ölülerinin sayýsý, tarihte bilinen bütün öbür savaþlardaki ölülerin sayýsýný geçiyor. Bu neyi tanýtlar? Elbette, Komünün,
halkýn hükümeti deðil, ama bir avuç caninin zorbalýkla ele geçirdikleri bir þey olduðunu! Paris kadýnlarý barikatlar üzerinde ve idam
mangalarý karþýsýnda canlarýný seve seve veriyorlar. Bu neyi tanýtlar?
Elbette, Komün iblisinin onlarý Meyaeralar ve Hecatelar* durumuna
dönüþtürdüðünü! Komünün iki aylýk söz-götürmez bir egemenlik
boyunca gösterdiði ölçülülüðün eþi, ancak savunmasýnýn kahramanlýðýnda görülebilir. Bu neyi tanýtlar? Elbette, Komünün, ancak
cançekiþme sýrasýnda koyvereceði þeytanca içgüdülerinin kana
susamýþlýðýný, bir ölçülülük ve insanlýk maskesi altýnda, aylar boyunca özenle [sayfa 284] sakladýðýný!
Ýþçi Paris, kendi kendini kahramanca yakarken, yapýlarý ve
anýtlarý ateþlerle sarmaladý. Proletaryanýn canlý gövdesini paramparça ederken, efendileri artýk konutlarýnýn eldeðmemiþ mimarlýðýna
tantanayla geri döneceklerini düþünmemeliydiler. Versailles hükümeti: Kundakçýlar! diye haykýrýyor ve en uzak köylere deðin tüm
ajanlarýna, profesyonel kundakçý olma kuþkusu altýnda, düþmanlarýný her yerde kovalama yönergesini veriyor. Savaþtan sonraki yýðýnsal insan kýrýmýna gönül hoþluðu ile bakan tüm dünya burjuvazisi,
tuðla ve harcýn deðerinin bilinmemesi karþýsýnda tiksinti ile irkilmiþ
bulunuyor!
Hükümetler donanmalarýna öldürme, yakma ve yýkma
* Meyaem ve Hecate.  Yunan mitologyasýnda iki kötülük tanrýçasý. -Ed.
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yetkisini verdikleri zaman, bu bir kundakçýlýk yetkisi midir? Britanya
birlikleri Washingtondaki Capitoleü ve Çin Ýmparatorluðunun yazlýk
sarayýný bile bile ateþe verdikleri zaman,195 bu bir kundakçýlýk eylemi
mi idi? Prusyalýlar, askeri nedenlerden ötürü deðil, ama salt öcalma
hýrsý ile, Châteaudun gibi kentleri ve sayýsýz köyleri petrol dökerek
yaktýklarý zaman, bu bir kundakçýlýk davranýþý mý idi? Thiers, altý
hafta boyunca, sadece içinde insan bulunan evleri ateþe verme
bahanesi ile Parisi bombaladýðý zaman, bu bir kundakçý iþi miydi?
Savaþta, ateþ, herhangi bir baþka silah kadar törel bir silahtýr. Düþman tarafýndan tutulmuþ bulunan yapýlar, ateþe verilmek için bombalanýrlar. Eðer bu yapýlarýn savunucularý geri çekilme zorunda kalýrlarsa, saldýrganlarýn kullanmasýný engellemek için bu yapýlarý kendileri ateþe verirler. Yakýlmak, dünyanýn bütün düzenli ordularýnýn
savaþ cephesi üzerinde bulunan bütün yapýlarýn her zaman kaçýnýlmaz yazgýsý olmuþtur. Ama tarihteki tek haklý savaþ olan, kölelerin
baskýcýlarýna karþý mücadelesinde, bu hiç de böyle deðildir! Komün,
ateþi sadece bir savunma aracý olarak kullandý. O, onu, Haussmannýn kesin olarak topçu ateþi için açmýþ bulunduðu dosdoðru
uzun caddeleri, Versailles birliklerine kapatmak için kullandý; o,
onu, tam da Versaylýlarýn, ilerlemelerinde, en az Komün ateþi kadar
yapý yýkan öbür toplarýný kullandýklarý biçimde, geri çekilmesini
örtmek için kullandý. Hangi yapýlarýn savunma ve hangi yapýlarýn
saldýrý nedeni ile yýkýldýðý, bugün bile tartýþýlýyor. [sayfa 285] Ve savunma,
Versaylý birlikler tutsaklarýn yýðýnsal öldürüsüne baþlamadan önce
ateþe baþvurmadý. Öte yandan Komün, eðer umarsýz bir duruma
düþerse, kendi kendini Parisin yýkýntýlarý altýna gömeceðini ve
Parisi, ulusal savunma hükümetinin, ama sadece ihanetini gizlemek için söz vermiþ olduðu gibi, ikinci bir Moskova196 durumuna
getireceðini çok zaman önce açýkça bildirmiþ bulunuyordu. Trochu,
gerekli petrolü iþte bu amaçla getirtmiþti. Komün, düþmanlarýnýn
Paris halkýnýn yaþamý için hiç bir kaygý duymadýklarýný, ama kendi
yapýlarý için çok büyük bir kaygý duyduklarýný biliyordu. Ve Thiers,
kendi payýna öcünde yatýþmaz olacaðýný onlara bildirmiþti. Bir yanda
kendi hazýrlanmýþ ordusu, ve öte yanda da çýkýþ yollarýný kapatan
Prusyalýlar elinin altýnda olur olmaz, þu açýklamayý yaptý: Acýmasýz
olacaðým! Kefaret tam, ve adalet taþ yürekli olacak. Eðer Paris iþçilerinin yaptýklarý vandalizm idiyse, bu, hýristiyanlarýn hýristiyan olmayan ilkçaðýn gerçekten paha biçilmez baþyapýtlarý üzerinde yap-
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týklarý gibi zafer vandalizmi deðil, umutsuz savunma vandalizmi
idi; ve hatta bu vandalizm, yükselen bir yeni toplum ile yýkýlan bir
eskisi arasýndaki devsel savaþýn kaçýnýlmaz ve görece önemsiz
sonucu olarak da, tarih tarafýndan doðrulanmýþ bulunmaktadýr.
Ayrýca bu vandalizm, turist Parisine yer açmak için tarihsel Parisi
yerlebir eden Haussmann vandalizminden çok daha az bir vandalizm idi.
Ama, baþta Paris baþpiskoposu, altmýþdört rehinenin Paris
Komünü tarafýndan öldürülmesi! Burjuvazi ve ordusu, 1848 Haziranýnda, savaþ uygulamasýnda uzun süreden bu yana ortadan kalkmýþ
bulunan bir alýþký, silahsýz savaþ tutsaklarýnýn öldürülmesi alýþkýsýný
kurmuþlardý. Bu kaba alýþký, o günden bu yana, Avrupa ve Hindistan
daki bütün halk ayaklanmalarýnýn bastýrýlmasý sýrasýnda izlenmiþti;
bu da onun gerçek bir uygarlýk ilerlemesi oluþturduðunu tanýtlar!
Öte yandan, Prusyalýlar, Fransada, baþkalarýnýn davranýþlarýnýn hesabýný yaþamlarý pahasýna verecek suçsuz insanlar olan rehine alma
alýþkýsýný yeniden canlandýrmýþlardý. Thiers, görmüþ bulunduðumuz
gibi, daha çatýþmanýn baþlarýnda, tutsak komüncüleri öldürme
insanal uygulamasýný yeniden canlandýrdýðý zaman, Komün de,
onlarýn yaþamýný [sayfa 286] korumak için, Prusyalýlarýn rehine alma
uygulamasýna baþvurma zorunluluðu içinde kalmýþtý. Rehineler,
Versailles tarafýndan uygulanan tutsaklarýn sürekli öldürülmesi yüzünden, ölümü bin kez hak etmiþ bulunuyorlardý. Mac-Mahon pretorienlerinin197 Parise giriþlerini kutlamak için yaptýklarý insan
kýrýmýndan sonra, bunlarýn yaþamlarý daha uzun süre nasýl esirgenebilirdi? Burjuva hükümetlerin amansýz kandökücülüðüne karþý son
güvence de rehine alýnmasý boþ bir þakaya mý çevrilmeliydi?
Baþpiskopos Darboynin gerçek öldürücüsü, Thiersnin ta kendisidir.
Komün, baþpiskopos ile üstelik bir sürü papazý, o sýralarda Thiersnin
elinde bulunan bir tek Blanquiye karþý, birçok kez deðiþtirme
önerisinde bulunmuþtu. Thiers bu önerileri dikkafalýlýkla geri çevirdi.
O, Blanqui ile, Komüne bir baþ vereceðini, oysa baþpiskoposun,
ceset biçimi altýnda, amaçlarýna çok daha iyi yarayacaðýný biliyordu.
Thiers, Cavaignac örneðini izliyordu. Cavaignac ile onun düzen
adamlarý, baþkaldýranlarý baþpiskopos Affreýn öldürücüleri olarak
lekelemek için, 1848 Haziranýnda az dehþet çýðlýklarý atmamýþlardý!
Ve gene de, baþpiskoposun düzen156 askerleri tarafýndan öldürüldüðünü çok iyi biliyorlardý. Olay yerinde bulunan baþpiskopos naibi
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Jacquemet, onlara olup biteni hemen anlatmýþtý.
Düzen partisinin, kendi kan âlemlerinde, kurbanlarýna çalmaktan hiç bir zaman geri kalmadýðý bütün bu karaçalma konseri,
sadece günümüz burjuvasýnýn, kendini, plebe karþý kendi elindeki
her türlü silahý haklý gören, oysa plebin elindeki en küçük silahýn
bile, kendiliðinden bir suç oluþturduðunu düþünen eski zamanlar
baronunun törel kalýtçýsý olarak gördüðünü tanýtlar.
Egemen sýnýfýn, devrimci, yabancý saldýrganýn korumasý altýnda yürütülen bir iç savaþ aracýyla yýkmak için düzenlediði, ve bizim
ta 4 Eylülden Mac-Mahon pretorienlerinin Saint-Claud kapýsýndan
giriþine deðin izlemiþ bulunduðumuz komplo, doruk noktasýna Paris
insan kýrýmý ile eriþti. Bismarck, henüz 1849 Prusya Chambre introuvableinda198 basit bir köylü iken dilediði o büyük kentlerin genel
yýkýlýþýnýn belki de ilk taksidini gördüðü Paris yýkýntýlarýný hoþnutluk
içinde seyrediyor. Paris proletaryasýnýn cesetlerini [sayfa 287] hoþnutluk
içinde seyrediyor. Onun için bu, sadece devrimin kökünün kazýnmasý deðil, ama þimdi kafasý, hem de Fransýz hükümetinin ta kendisi tarafýndan kesilmiþ bulunan Fransanýn, yavaþ yavaþ sönmesidir
de. Tüm mutlu devlet adamlarýna özgü o kavrayýþ kýtlýðý ile, Bismarck, bu olaðanüstü tarihsel olayýn yüzeyinden baþkasýný görmüyor. Zaferini, kendini sadece yenilen hükümetin jandarmasý deðil,
ama aylýklý haydudu durumuna da getirerek taçlandýran bir yeniciyi,
tarih bundan önce ne zaman göstermiþtir? Prusya ile Paris Komünü
arasýnda bir savaþ yoktu. Tersine, Komün barýþ hazýrlýklarýný kabul
etmiþ, ve Prusya da yansýzlýðýný açýklamýþtý. Demek ki, Prusya savaþan bir yan deðildi. O bir haydut gibi davrandý; kendi üstüne hiç bir
risk almadýðý için, korkak bir haydut gibi; kan bedelinin, kendi 500
milyonunun ödenmesini, önceden Parisin düþüþüne baðlamýþ
bulunduðu için, aylýklý bir haydut gibi. Ve böylece, tanrýtanýmaz ve
sefih Fransa nýn, dindar ve ahlâklý Almanyanýn eli ile cezalandýrýlmasý olarak Tanrý tarafýndan buyrulmuþ bulunan bu savaþýn gerçek
niteliði de ortaya çýkýyordu! Hatta ilkçað hukukçularýnýn anladýklarý
anlamda bile, uluslararasý hukukun bu eþi görülmemiþ çiðneniþi,
uygar Avrupa hükümetlerini, Saint-Petersburg hükümetinin basit
bir aleti olan hain Prusya hükümetini uluslarýn gözünden düþürmeye
yöneltecek yerde, sadece Paris çevresinde kurulmuþ çifte kordondan kaçan bazý kurbanlarýn da Versailles cellâtlarýna teslim edilip
edilmemesi gerektiðini düþünmeye götürüyor!
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Modern zamanlarýn en korkunç savaþýndan sonra, yenilen
ve yenenin proletaryayý ortaklaþa öldürmeleri için kardeþleþmeleri,
bu görülmemiþ olay, Bismarckýn düþündüðü gibi, yükselen bir
yeni toplumun kesin ezilmesini deðil, ama eski burjuva toplumunun
tam bir daðýlýþýný tanýtlar. Eski toplumun hâlâ yetenekli olduðu en
yüksek kahramanlýk çabasý, ulusal bir savaþtýr; ve þimdi ulusal savaþýn, hükümetlerin, sýnýf mücadelesini geciktirmeye yönelik, ve
bu sýnýf mücadelesi iç savaþ biçiminde patlak verir vermez bir yana atýlan, katýksýz bir aldatmaca olduðu da tanýtlanmýþtýr. Sýnýf egemenliði, kendini artýk ulusal bir üniforma altýnda gizleyemez; ulusal
hükümetler, proletaryaya karþý ancak bir bütün [sayfa 288] oluþtururlar!
1871 Yortusundan sonra, artýk Fransýz iþçileri ile onlarýn emek
ürünlerini temellük eden kimseler arasýnda ne barýþ, ne de kabul
edilebilir bir býrakýþma olabilir. Paralý bir asker bozuntusunun demir
eli, her iki sýnýfý da bir zaman ortak bir baský altýnda tutabilir. Ama
savaþým, durmadan büyüyen bir geniþlik ile, hep yeniden baþlayacaktýr; ve sonal yeniciye gelince, bu konuda hiç bir kuþku yoktur:
ya kapkaççýlar azýnlýðý, ya da büyük emekçi çoðunluk. Ve Fransýz
iþçi sýnýfý, modern proletaryanýn öncüsünden baþka bir þey deðildir.
Avrupa hükümetleri, böylece Paris karþýsýnda sýnýf egemenliðinin uluslararasý niteliðine tanýklýk ederlerken, onlara göre bütün
bu mutsuzluklarýn kaynaðý olan, emeðin, sermayenin kozmopolit
komplosuna karþýt uluslararasý karþý-örgütü, Uluslararasý Ýþçi Birliðini
yuhalýyorlar. Thiers bu birliði, Emeðin, kendini onun kurtarýcýsý gibi
gösteren zorbasý olarak kötülüyordu. Picard, Fransýz enternasyonalcileri ile yabancý ülkelerdeki enternasyonalciler arasýndaki baðlantýlarýn kesilmesi buyruðunu veriyordu; kont Jaubert, Thiersnin daha
1835te suç ortaðý olan o yaþlý mumya, tüm uygar hükümetler için
en büyük sorunun Enternasyonalin kökünü kazýmak olduðunu ilân
ediyor. Ulusal Meclisin köylüleri, Enternasyonale karþý böðürüyorlar ve tüm, Avrupa basýný da koroya katýlýyor. Birliðimize adamakýllý
yabancý, saygýdeðer bir Fransýz yazarý,* düþüncesini þu sözlerle dile getiriyor:
Komün üyelerinin çok büyük bir bölümünün olduðu kadar,
Ulusal Muhafýz Merkez Komitesi üyeleri de, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin en etkin, en akýllý ve en gözüpek kiþileri ... aþýrý derecede dü* Büyük bir olasýlýkla Robinet. -Ed.
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rüst, içten, akýllý, canla baþla baðlý, temiz ve sözcüðün iyi anlamýnda
baðnaz insanlardýr.
Polis kafasý iliklerine iþlemiþ burjuva anlayýþý, Uluslararasý
Ýþçi Birliðini doðal olarak, merkez otoritesinin zaman zaman çeþitli
ülkelerde patlamalar buyurduðu bir tür gizli fesat komitesi olarak
tasarlýyor. Gerçekte bizim Birliðimiz, uygar dünyanýn çeþitli ülkelerinin en ileri iþçilerini birleþtiren [sayfa 289] uluslararasý baðdan baþka
bir þey deðildir. Nerede olursa olsun, sýnýf mücadelesi hangi biçim
altýnda ve hangi koþullar içinde gerçeklik kazanýrsa kazansýn, Birliðimiz üyelerinin ilk safta bulunmalarý çok doðaldýr. Onun üzerinde
bittiði toprak, modern toplumun ta kendisidir. Büyük kanlar dökülmesi pahasýna da olsa, o oradan sökülüp atýlamaz. Onu oradan
söküp atmak için, hükümetlerin, kendi öz asalak varoluþlarýnýn
baþlýca koþulu olan, Sermayenin Emek üzerindeki despotluðunun
kökünü kazýmalarý gerekir.
Ýþçi Paris, Komünü ile birlikte, yeni bir toplumun þanlý öncüsü
olarak her zaman yüceltilecektir. Þehitlerinin anýsý, iþçi sýnýfýnýn
büyük yüreðinde sevgi ve saygý ile korunmuþtur. Kýyýcýlarýna gelince,
tarih onlarý daha þimdiden sonsuz bir teþhir direðine çivilemiþtir,
ve rahiplerinin tüm dualarý onlarýn günahlarýný baðýþlatamayacaktýr.
256, High Holborn, Londra,
Western Central, 30 Mayýs 1871

NOTLAR
I

Tutsaklar kafilesi Ulrich caddesinde durdu ve kaldýrým üzerinde, yola karþý, dört-beþ sýra biçiminde dizildi. General Marki de
Galliffet ve kurmayý atlarýndan indiler ve sýranýn solundan bir yoklamaya baþladýlar. Sýralarýn önünden yavaþ yavaþ yürüyen ve gözucuyla bakan general, þurada burada duruyor, bir adamýn omuzuna
vuruyor ve onu sýradan çýkarttýrýyordu. Çoðu durumda, daha geniþ
bir konuþma olmaksýzýn, bu biçimde seçilen kiþi, böylece az zaman-
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da küçük bir ek kafilenin oluþmuþ bulunduðu yolun ortasýna itiliyordu. ... Yanlýþlýk için bolca yer vardý. Atlý bir subay, general Galliffetye,
özel bir saldýrý nedeniyle bir erkek ile bir kadýný gösterdi. Sýralardan
fýrlayan kadýn, diz çöktü, ve kollarýný açarak, ateþli sözlerle suçsuz
olduðunu söyledi. Ve o zaman, acýya aldýrmaz bir çehre ve heyecansýz bir duruþla, general ona þöyle dedi: Bayan, ben Parisin bütün
tiyatrolarýnda bulundum, oyununuzun benim üzerimde hiç bir etkisi
olmayacak. Komedi oynama zahmetine deðmez ... O gün, [sayfa 290]
yanýnda bulunanlardan göze görünecek derecede daha uzun boylu,
daha pis, daha çirkin olmak, iyi bir durum deðildi. Özellikle bir kiþi
dikkatimi çekti, çünkü o bu dünyanýn acýlarýndan tez kurtuluþunu
kýrýk burnuna borçluydu... Böylece yüz kadar kiþinin seçilmesinden
sonra, bir idam mangasý onlarý teslim aldý ve ölüm mahkumlarýný
arkada býrakan kafile, yürüyüþüne yeniden baþladý. Birkaç dakika
sonra, ardýmýzda bir yaylým ateþ baþladý ve bir çeyrek saatten çok
sürdü. Bu, böylesine hýzlý bir biçimde ölüme yargýlanan bu mutsuzlarýn idamý idi. (Daily Newsun199 Paris muhabiri, 8 Haziran.)
Ýkinci Ýmparatorluðun içki âlemlerindeki utanmazca davranýþlarý ile öylesine ünlü karýsýnýn pezevengi olan bu Galliffet, bir
Fransýz Teðmen Piþtov [Enseigne Pistolet] þöhretine hak kazandý.
Ýhtiyatlý bir gazete olan ve heyecan uyandýrma düþkünü olmayan Le Temps,200 iyice öldürülmemiþ ve adamakýllý ölmeden
önce gömülmüþ bulunan insanlarýn tüyler ürpertici öyküsünü anlatýyor. Öldürülen insanlardan çoðu, aralarýndan bazýlarý yarým yamalak
olmak üzere, Saint-Jacquesla-Boucherie arkasýndaki alana gömüldü. Gündüz, iþlek sokaklarýn gürültüsü herhangi bir þeyin farkedilmesini engelliyordu, ama gecenin sessizliði içinde, çevredeki
evlerde oturanlar, uzaktan gelen iniltiler tarafýndan uyandýrýldýlar,
ve sabah büzülmüþ bir elin topraktan çýktýðý görüldü. Sonuç olarak,
cesetlerin çýkarýlmasýna giriþme buyruðu verildi... Birçok yaralýnýn
canlý canlý gömüldüðünden en küçük bir kuþku yok. Brunel, geçen
24 Mayýs günü, metresi ile birlikte, Vendôme alanýndaki bir evin
avlusunda öldürüldüðü zaman, cesetler 27 Mayýs öðleden sonraya
deðin orada kaldý. Mezarcýlar cesetleri almaya geldikleri zaman,
kadýný henüz yaþar buldular ve onu ambulansa taþýdýlar; dört kurþun
yemiþ olmasýna karþýn, kadýn þimdi tehlike dýþýndadýr. (Evening
Standardýn201 Paris muhabiri, 8 Haziran.)

82

Karl Marks
Fransada Ýç Savaþ

II

Aþaðýdaki mektup, Londrada çýkan Times gazetesinin 13
Haziran günlü sayýsýnda yayýnlanmýþtý;202 [sayfa 291]
Times Yayýmcýlarýna:
Bayým,
6 Haziran 1871 günü, Bay Jules Favre, bütün Avrupa devletlerine bir bildirge göndererek, Uluslararasý Ýþçi Birliðine karþý bir
ölüm avý açmak için onlara baþvurdu. Birkaç gözlem bu belgeyi
karakterize etmeye yetecek.
Tüzüðümüzün giriþinde, Enternasyonalin 28 Eylül 1864
günü, Londra, Longrace, St. Martins Hallde düzenlenen açýk bir
toplantýda kurulmuþ bulunduðu açýklanmýþtýr. Kiþisel nedenlerinden ötürü, Jules Favre kuruluþ tarihini 1862den önceye atýyor.
Ýlkelerimizi açýklama ereðiyle, Enternasyonalin 25 Mart 1869
günlü gazetesini aktardýðýný bildiriyor. Ve neyi aktarýyor? Enternasyonal olmayan bir derneðin gazetesini. O bu türlü bir manevraya,
henüz görece genç bir avukat iken, Cabet tarafýndan alçaltýcý yazý
yayýnlama nedeni ile dava edilen le National gazetesini savunma
zorunda kaldýðý zaman da baþvurmuþtu. O zaman da, kendi kafasýndan kattýklarýný okuyarak, Cabetnin yergi yazýlarýndan parçalar
okuduðunu ileri sürmüþ, mahkemenin ayný oturumunda meydana
çýkan ve, Cabetnin hoþgörüsü olmasaydý, Jules Favreýn Paris barosundan atýlmasýna yolaçacak olan bu manevrayý çevirmiþti. Onun
tarafýndan Enternasyonal belgeleri olarak aktarýlan belgelerden hiç
biri Enternasyonale iliþkin deðildir. Örneðin, þöyle diyor:
Ýttifak tanrýtanýmaz olduðunu ilân eder, der 1869 Temmuzunda Londrada kurulmuþ bulunan Genel Konsey.
Genel Konsey hiç bir zaman böyle bir belge yayýmlamamýþtýr. Tersine, o, ittifakýn, Jules Favre tarafýndan anýlan Cenevre Sosyalist Demokrasi Ýttifakýnýn (Alliance de la démocratie socialiste)
kuruluþ tüzüðünü aþaðýlayan bir belge yayýmlamýþtýr.
Jules Favre, kýsmen imparatorluða karþý yöneltilmiþ olduðunu da ileri sürdüðü, genelgesinin bir ucundan öbürüne, imparatorluk savcýlarýnýn Enternasyonal üzerine uydurduklarý, ve hatta bu
imparatorluk mahkemeleri karþýsýnda bile sefilce yýkýlmýþ bulunan
polis uydurmalarýný yinelemekten baþka bir þey yapmýyor.
Son savaþ üzerindeki (geçen temmuz ve eylüldeki) her
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iki çaðrýsýnda da, Enternasyonal Genel Konseyinin Fransaya
karþý Prusya fetih planýný kýnamýþ olduðu bilinir. Savaþ baþladýktan
az sonra, Jules Favreýn özel sekreteri olan Bay Reitlingen, Konsey
aracýlýðý ile, ulusal savunma hükümeti yararýna, Bismarcka karþý
bir gösteri düzenlenmesi için bazý Genel Konsey üyelerine, elbette
boþ yere, baþvurmuþtur; bu üyelerden cumhuriyet adýnýn anýlmamasý özellikle istenmiþti. Genel Konseyin, 9 Eylül günlü çaðrýsýnda,
Paris iþçileri Jules Favre ve meslektaþlarýna karþý kesin olarak uyarýlmýþ bulunmalarýna karþýn, Jules Favreýn Londraya beklenen geliþi
onuruna, kuþkusuz en iyi niyetlerle, gösteri hazýrlýklarý yapýlmýþtý.
Eðer Enternasyonal de, Jules Favre konusunda, bütün
Avrupa hükümetlerine, onlarýn müteveffa Bay Millibre tarafýndan
Pariste yayýnlanmýþ bulunan belgeler üzerine özel dikkatini çeken
bir genelge gönderseydi, Jules Favre ne derdi?
Saygýlý hizmetkârýnýzým, bayým.
[sayfa 292]

256, High Holborn, Londra,
Western Central, 12 Haziran

JOHN HALES
Uluslararasý Ýþçi Birliði
Genel Konsey sekreteri

Uluslararasý Dernek ve erekleri üzerindeki bir makalede,
Londrada yayýmlanan (24 Haziran günlü) Spectator,111 sofu haberci
olarak, benzer baþka marifetler arasýnda, ve Jules Favreýn yapmýþ
bulunduðundan daha da eksiksiz bir biçimde, ittifakýn yukarda
sözü geçen belgesini, Enternasyonalin yapýtý olarak aktarýyor, ve
bu iþ yukardaki yanýtýn Timesda yayýmlanmasýndan onbir gün sonra
yapýlmýþ bulunuyor. Bu bizi þaþýrtmadý. Çok zaman önce, Büyük
Frédéric, tüm cizvitler içinde, protestan cizvitlerin en kötüleri
olduklarýný söylemekten hoþlanýyordu. [sayfa 293]
Marks tarafýndan Nisan-Mayýs
1871de yazýlmýþtýr
1871 Haziran ortasýnda,
Londrada ve, 1871-1872 yýllarý içinde de,
çeþitli Avrupa ülkeleri ve Birleþik Devletlerde
ayrý bir broþür biçiminde yayýmlanmýþtýr.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

114
Fransada Ýç Savaþ.  Bilimsel komünizmin en önemli yapýtlarýndan
biridir. Bu yapýtta marksist öðretinin sýnýf mücadelesi, devlet, devrim ve
proletarya diktatörlüðüne iliþkin savlarý, Paris Komünü deneyimi temel alýnarak
daha da geliþtirilmiþtir. Bütün ülkelerin iþçilerini komüncülerin yiðit
mücadelelerinin niteliði ve dünya çapýndaki önemi konusunda aydýnlatmak ve
komüncülerin bu tarihsel deneyimlerinin tüm proletaryaya yayýlmasý amacýyla
Enternasyonalin Genel Konseyi tarafýndan Birliðin Avrupadaki ve Birleþik
Devletlerdeki tüm üyelerine bir çaðrý olarak kaleme alýnmýþtý.
Marx, bu yapýtýnda, Louis Bonaparteýn 18 Brumaireinde ortaya koymuþ
olduðu proletaryanýn burjuva devlet makinesini, mekanizmasýný parçalamasý
gerektiði yolundaki düþüncesi (bkz: Marx, Engels, Seçme Yapýtlar, 1, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1976, s. 472-588) daha da geliþtirmiþtir. Marx þu sonuca varmaktadýr:
Ýþçi sýnýfý mevcut devlet makinesini olduðu gibi almak ve onu kendi amaçlarý
için kullanmakla yetinemez (bkz: bu cildin 260. sayfasý). Proletarya, onu
parçalamak ve onun yerine Paris Komünü türünde bir devlet koymak zorundadýr. Marxýn proletarya diktatörlüðünün devlet biçimi olarak Paris Komünü türünden bir devlet görüþü, kendisinin devrimci teoriye yaptýðý yeni katkýnýn özünü
oluþturur.
Marxýn Fransada Ýç Savaþý çok büyük sayýlarda basýlmýþ ve okunmuþtur. 1871de ve 1872de birkaç dile çevrilmiþ ve çeþitli Avrupa ülkelerinde
ve ABDnde yayýnlanmýþtýr. - 213, 241.
115
Bu giriþ, Marxýn yapýtýnýn, 1891de, Almanya Sosyal-Demokrat Partisi
tarafýndan, Paris Komününün 20. yýldönümü nedeniyle yayýmlanmýþ bulunan
Almanca üçüncü baskýsý için Engels tarafýndan yazýlmýþtýr. Engels, Paris Komünü
deneyi ile onun Fransada Ýç Savaþta Marx tarafýndan yazýlan teorik genelleþ-
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tirilmesinin tarihsel anlam ve önemini belirttikten sonra, özellikle Komün üyesi
blankiciler ve prudoncularýn etkinliði üzerinde durarak, Paris Komünü tarihi ile
ilgili bazý eklemelerde bulunmaktadýr. Engels bu baskýya Marxýn yazdýðý Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin Fransýz-Prusya Savaþýna iliþkin birinci ve
ikinci çaðrýlarý da dahil etmiþtir. Bu iki çaðrý deðiþik dillerde yapýlan daha sonraki
basýmlarda da yer almýþlardýr. - 213.
116
Sözkonusu olan, Alman halkýnýn, Napoléon egemenliðine karþý ulusal
kurtuluþ savaþýdýr (1813-1814). - 214.
117
Alman gerici çevreleri, napolyoncu Fransaya karþý savaþlarý izleyen
dönemde, Alman devletlerindeki gerici rejime karþý çýkan ve Almanyanýn
birleþtirilmesini isteyerek siyasal gösteriler düzenleyen muhalefet hareketi
üyelerine demagog adýný veriyorlardý. Bu hareket esas olarak aydýnlardan ve
öðrencilerden oluþuyordu ve bunlar devlet yetkilileri tarafýndan amansýzca cezalara çarptýrýlýyorlardý. - 214, 356.
118
Sosyalistlere karþý olaðanüstü yasa, Almanyada 21 Ekim 1878de
kabul edildi. Tüm sosyal-demokrat örgütler, iþçi yýðýn örgütleri, iþçi basýný yasaklandý, sosyalist yayýnlara elkondu, sosyal-demokratlar baský altýna alýndý.
Ýþçi hareketinin baskýsý altýnda, 1 Ekim 1890 günü bu yasa kaldýrýldý. - 214.
119
Belleville.  Ayný adý taþýyan bir tepe üzerinde kurulmuþ bulunan ve
Komünün son savunma yeri olan Paris iþçi mahallesi. - 215.
120
Sözkonusu edilen Fransadaki Temmuz 1830 burjuva devrimidir. 216.
121
Sözkonusu edilenler lejitimistler (meþruiyetçiler), orleancýlar ve bonapart-çýlardýr.
Lejitimistler, 1792de devrilen Bourbonlarýn yandaþlarý, büyük toprak
soyluluðu ile yüksek din adamlarý katmanýnýn çýkarlarýný temsil ediyorlardý;
parti, 1830da, bu hanedanýn ikinci diriliþinden sonra oluþtu. Ýkinci Ýmparatorluk
boyunca (1852-1870), halk desteðinden yararlanmayan lejitimistler, siyasal
yergiler yayýmlamakla yetindiler; yeniden etkinliðe 1871de, karþý-devrimci
güçlerin Paris Komününe karþý genel seferberliði sýrasýnda geçtiler.
Orleancýlar, Temmuz 1830 devriminden sonra iktidara gelen ve 1848de
devrilen, Bourbonlar hanedanýnýn küçük kolu olan Orléans ailesi yandaþlarý;
bunlar mali aristokrasi ile büyük burjuvazinin çýkarlarýný temsil ediyorlardý.
Bonapartçýlar, Birinci (1804-1814) ve Ýkinci Ýmparatorluðun yýkýlmasýndan sonra, Fransada Bonapartelar hanedanýnýn yeniden kurulmasý yandaþlarý.
- 216, 238.
122
Burada sözkonusu olan, bonapartçý Ýkinci Ýmparatorluðun baþlangýcýný
belirleyen ve Louis Bonaparteýn gerçekleþtirdiði 2 Aralýk 1851 hükümet
darbesidir. - 216.
123
Birinci Cumhuriyet, Büyük Fransýz Burjuva Devrimi sýrasýnda, 1792de
ilân edilmiþ, ve sonradan bunun yerini Napoléon Bonaparteýn Birinci Ýmparatorluðu (1804-14) almýþtýr. - 217.
124
1866 Avusturya-Prusya Savaþý, Prusyanýn zaferi ile, bu iki ülke arasýndaki uzun bir yarýþmaya son verdi ve Prusyanýn desteði altýnda Almanyanýn
birleþmesini önceden belirledi. Prusya, Ýtalya ile ittifak kurduðundan, birçok
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Alman devleti Avusturyanýn yanýndaydý. Prag Barýþ Antlaþmasý uyarýnca,
Avusturya Schleswig-Holstein dükalýðý üzerindeki haklarýný Prusyaya devrediyor,
ona önemsiz bir ödenti ödüyor ve Venediki de Ýtalyaya býrakýyordu. Viyana
kongresi tarafýndan 1815te kurulan ve otuzdan çok Alman devletini biraraya
getiren Cermen Konfederasyonu daðýlýyor, ve onun yerine, Avusturya olmaksýzýn,
ve Prusyanýn desteði altýnda, Kuzey-Almanya Konfederasyonu kurulmuþ
bulunuyordu. Prusya, Hanover krallýðýný, Hessen-Kassel seçici prensliðini, Nassau
Büyük-Dükalýðýný ve Frankfurt-an-Main özgür kentini kendine katýyordu. - 217.
125
Burada sözkonusu olan þey, Versaillesda 26 Þubat 1871 günü bir
yanda Thiers ve Jules Favre, ve öte yanda da Bismarck olmak üzere imzalanmýþ
bulunan Fransa ve Almanya arasýndaki barýþýn hazýrlýklarýdýr. Fransa, Almanyaya
Alsas ile Lorenin doðusunu býrakýyordu ve 5 milyar franklýk bir savaþ ödentisi
ödeyecekti; para ödenene deðin, ülkenin bir bölümü Alman iþgali altýnda kalacaktý. Kesin barýþ antlaþmasý 10 Mayýs 1871 günü Frankfurt-an-Mainde imzalandý.
- 218, 250, 352.
126
Mareþal Bazaine birlikleri, Ekim 1870te, kenti kuþatan Alman birlikleri
karþýsýnda, Metzde teslim oldular. Daha sonra, Metzde (ve Sedanda) tutsak
olan Fransýz askerleri, Paris Komününün kanlar içinde bastýrýlmasý için kullanýldýlar. - 221.
127
Olanakçýlar.  Fransýz sosyalist hareketi içinde, 1882de Fransa
Sosyalist Partisinin bölünmesine yolaçan Brousse ve Malon tarafýndan yönetilen
oportünist akým. Bu akýmýn liderleri, sadece elde edilmesi olanaklý olan þeyi
elde etme yolundaki reformist ilkeyi benimsemiþlerdi; takma adlarý da burdan
gelir. - 223.
128
Engelsin Giriþinin, Alman sosyal-demokrasisinin teorik dergisi olan
Neue Zeitdaki ilk yayýmlanýþý sýrasýnda, yazýkurulu, metinde bir deðiþiklik
yapmakta sakýnca görmedi: elyazmasýnýn son paragrafýnda kullanýlan sosyaldemokrat hamkafa deyimi yerine Alman hamkafa deyimi kondu. Engels bu
keyfi deðiþikliði onaylamadýðýný bildirdi, ama büyük bir olasýlýkla bu yapýtýn ayni
zamandaki yayýmlarýnda ayrýlýk görmek istemediðinden, ayrý basýmda
deðiþtirilen sözcüklere dokunmadý. Bu baskýda asýl metne uyulmuþtur. - 226.
129
Fransýz-Alman savaþýnýn patlak vermesinden hemen sonra Genel
Konseyin talimatý üzerine Marx tarafýndan yazýlan ve Enternasyonalin bu savaþ
karþýsýndaki tavrýný ortaya koyan Birinci Çaðrý ve gene Marxýn Eylül 1870te
kaleme aldýðý Ýkinci Çaðrý, iþçi sýnýfýnýn militarizm karþýsýndaki tavrýný ve Marx
ve Engelsin haksýz savaþlara karþý ve proleter enternasyonalizmi ilkelerinin
uygulanmasý için yürüttükleri mücadeleyi yansýtýr. Marx, bu çaðrýlarda, egemen
sýnýflarýn kendi çýkarlarý için giriþtikleri istilâ savaþlarýnýn toplumsal nedenlerine
iliþkin kendi öðretisinin en önemli önermelerine inandýrýcý kanýtlar getirmiþ ve
bu savaþlarýn ayný zamanda devrimci iþçi sýnýfý hareketini de bastýrmayý amaçladýðýna iþaret etmiþtir. Özellikle Alman ve Fransýz iþçilerinin çýkarlarýnýn birliðini
vurgulamýþ ve onlarý her iki ülkenin egemen sýnýflarýnýn saldýrgan politikasýna
karþý birleþmeye çaðýrmýþtýr.
Birinci çaðrýda Marx, iþçi egemenliðinin kurulmasýnýn bütün savaþlara
son vereceðine ve uluslar arasýnda barýþýn saðlanmasýnýn, geleceðin komünist
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toplumunun büyük enternasyonalist ilkesi olacaðýna iþaret etmiþtir. - 227, 232.
130
Plebisit, yýðýnlarýn imparatorluk karþýsýndaki tutumlarýný sözümona
belirlemek amacýyla, Mayýs 1870te Napoléon III tarafýndan yaptýrýldý. Sorular
öyle düzenlenmiþti ki, kiþinin bütün demokratik reformlara karþý çýkmaksýzýn
Ýkinci Ýmparatorluðun politikasýna karþý olduðunu ifade etmesi olanaksýzdý.
Enternasyonalin Fransadaki kesimleri bu demagojik manevrayý teþhir ettiler
ve üyelerine oylamaya katýlmama talimatý verdiler. Plebisitin arifesinde, Paris
Federasyonunun üyeleri Napoléon IIIe karþý komplo hazýrladýklarý gerekçesiyle
tutuklandýlar. Bu gerekçe, hükümet tarafýndan Fransanýn çeþitli kentlerindeki
Enternasyonal üyeleri hakkýnda soruþturmalar açmak ve onlarý tedirgin etmek
için kullanýldý. Paris Federasyonu üyelerinin 22 Haziran 1870ten 1 Temmuza
kadar süren yargýlanmalarý sýrasýnda, komplo hazýrlama iddiasýnýn temelsizliði
bütünüyle açýða çýktý; buna karþýn, Enternasyonal üyelerinden bazýlarý salt
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin üyeleri olduklarý için hapis cezalarýna çarptýrýldýlar.
Fransa iþçi sýnýfý, verilen bu cezalarý yýðýnsal bir biçimde protesto etti. - 227.
131
Fransýz-Alman savaþý 19 Temmuz 1870te baþladý. - 228.
132
Le Réveil.  Sol cumhuriyetçilerin organý (ilkin haftalýk, sonra 1869
Mayýsýndan baþlayarak günlük). Pariste 1868 Temmuzundan 1870 Ocaðýna kadar yayýmlandý. Ekim 1870te, ulusal savunma hükümetine karþý konum aldý. 228.
133
Le Marseillaise.  Sol cumhuriyetçilerin organý; Ekim 1869dan Eylül
1870e deðin Pariste günlük olarak çýktý. Enternasyonalin çalýþmalarý ve iþçi
hareketi üzerine bilgiler yayýmladý. - 229.
134
On Aralýk Derneði (koruyucusu Louis Bonaparteýn, 10 Aralýk 1848
günü cumhurbaþkanlýðýna seçilmesini anýmsatmak için böyle adlandýrýlmýþtýr),
1849 yýlýnda kurulan ve her þeyden önce toplumdaki yerini yitirmiþ siyasal serüvenci militarist çevrelerin temsilcileri, vb. gibi öðelerden bileþik gizli bonapartçý
dernek sözkonusu ediliyor. Kasým 1850de biçimsel olarak daðýtýldýktan sonra
da, dernek, etkinliðini sürdürdü: üyelerinden bazýlarý bonapartçý bir propaganda
yürüttü ve 2 Aralýk 1851 hükümet darbesine katýldý. Marx, Louis Bonaparteýn
18 Brumairei adlý yapýtýnda On Aralýk Derneði üzerine ayrýntýlý bir betimleme
yapar.
Louis Napoléon Bonaparteýn serüvenci planlarýný desteklemek üzere,
polisin elbirliði ile, 15 Temmuz 1870 günü þovence bir gösteri düzenlemiþti. 229.
135
Almanya, 1806 Aðustosuna deðin, 10. yüzyýlda kurulmuþ ve
imparatorun yüce iktidarýný tanýyan feodal prenslikler ile özgür kentlerden oluþan
Kutsal Roma-Cermen Ýmparatorluðunun bir parçasý idi. - 233.
136
Brandebourg Seçici Prensliði, 1618 yýlýnda, 16. yüzyýlda tötonik ve
Polonya krallýðýna baðýmlý topraklar ile kurulmuþ bulunan Prusya dükalýðý (Doðu
Prusya) ile birleþti. Prusya dükasý olan Brandebourg Seçici Prensi, 1657ye deðin
Polonya baðýmlýsý kaldý; o tarihte, Prusya yurtluklarý üzerindeki egemenlik
haklarýnýn tanýnmasýný saðlamak için, Polonyanýn Ýsveçe karþý savaþtaki güçlüklerinden yararlandý. - 234.
137
Burada, Avrupa devletlerinin Fransaya karþý kurduklarý ilk koalisyo-
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nun bir üyesi olan Prusyanýn 5 Nisan 1795 günü Fransýz Cumhuriyeti ile ayrý
olarak imzaladýðý Basle Antlaþmasýna deðiniliyor. - 234.
138
Tilsit Antlaþmasý, napolyoncu Fransa ile, savaþý yitiren Fransýz düþmaný dördüncü koalisyon üyeleri olan Rusya ve Prusya arasýnda, 7-9 Temmuz
1807de imzalandý. Barýþ koþullarý, topraklarýnýn büyük bir bölümünün budandýðýný gören Prusya için son derece aðýrdý. Rusya hiç bir toprak yitimine uðramýyor, ama Fransanýn Avrupadaki konumlarýnýn güçlenmesini kabul etme ve
Ýngilterenin kýta ablukasýna katýlma zorunda kalýyordu. Napoléon I tarafýndan
dayatýlan yaðma barýþý Alman halký arasýnda büyük bir hoþnutsuzluða yolaçtý
ve napolyoncu egemenliðe karþý 1813te baþlayan kurtuluþ hareketi için ortamý
hazýrladý. - 235.
139
Tötonlar, cermanik kökenli eski halklar; adlarý bazan genel olarak
Almanlarý adlandýrmak için kullanýlýr. Marx burada bu sözcüðün Alman milliyetçileri tarafýndan kullanýlmasýna alaylý bir anýþtýrmada bulunuyor. - 236.
140
Ekim 1865te, Biarritzdeki bir görüþme sýrasýnda, Bismarck, Napoléon
IIIten, Prusya ile Ýtalya arasýnda bir ittifak ve Prusya ile Avusturya arasýnda da
bir savaþ için Fransanýn onayýný saðladý. Napoléon III, Prusyanýn bir bozguna
uðramasý durumunda, çatýþmaya kendi yararýna katýlabilmeyi hesaplýyordu.
Fransa ile Prusya arasýndaki 1870-1871 savaþýnýn baþýnda, Rusya Dýþiþleri
Bakaný Gorçakov, Berlinde Bismarck ile kendisi arasýnda yapýlan görüþmeler
sýrasýnda, ülkesinin, savaþ durumunda, Prusya karþýsýnda iyi dilekli bir yansýzlýk
izleyeceðini, ve Avusturya üzerinde diplomatik bir baský uygulayacaðýný açýkladý;
Prusya hükümeti de, kendi payýna, Rusyanýn Doðu siyasetini engellemeyeceðine
söz verdi. - 236.
141
Marx, Napoléon egemenliðinin yýkýlmasýndan sonra, Almanyada
gericiliðin kazandýðý zafere anýþtýrmada bulunuyor. Napoléon Ie karþý, birçok
Avrupa ülkesi halklarý ile birlikte Alman halkýnýn geniþ katmanlarýnýn katýldýklarý
kurtuluþ savaþý sonuçlarýndan yararlananlar, Avrupanýn, gerici soylulukça desteklenen mutlaki-yetçi devlet baþkanlarý oldular. Avrupa ülkelerinin yazgýlarý,
baþýnda Avusturya, Prusya ve Rusya bulunan Kutsal-Ýttifak üyesi hükümdarlarýn
ellerine verildi. Almanyada feodal parçalanma varlýðýný sürdürdü, feodal
mutlakiyetçi rejim güç kazandý, soyluluðun tüm ayrýcalýklarý korundu, köylülerin
sömürü ve baðýmlýlýðý daha da pekiþti. - 238.
142
Marx, Ýngiliz iþçilerinin, Fransýz Cumhuriyetinin tanýnmasý için 4 Eylül
1870te ilân edilen hareketini gözönünde tutuyor. 5 Eylülden baþlayarak, Londra,
Birmingham, Newcastle ve baþka bazý kentlerde, katýlanlarýn Fransýz halkýna
karþý sempatilerini dýþavurduklarý, önergeler ve dilekçeler aracýyla Ýngiliz hükümetinin Fransýz Cumhuriyetini hemen tanýmasýný istedikleri miting ve gösteriler
düzenlendi. Enternasyonal Genel Konseyi, Fransada cumhuriyetin tanýnmasý
hareketinin örgütlenmesine doðrudan doðruya katýldý. - 239.
143
Marx, burada, devrimci Fransaya karþý 1792de savaþ açmýþ olan
feodal monarþiler koalisyonunun kurulmasýnda Ýngilterenin oynadýðý etkin role
ve Louis Bonaparteýn 2 Aralýk hükümet darbesi ile kurulmuþ olan Fransadaki
bonapartçý rejimi ilk tanýyanýn Ýngiliz oligarþisi olmasý durumuna deðiniyor. 239.

Karl Marks
Fransada Ýç Savaþ

89

144
Sanayici Kuzey ile köleci Güney arasýndaki Amerikan Ýç Savaþý
sýrasýnda (1861-65) Ýngiliz burjuva basýný Güneyden yana olmuþ, yani köle sahipliði sistemini savunmuþtur. - 240.
145
Journal Officiel de la Republique Française.  Paris Komününün 20
Mart-21 Mayýs 1871 tarihleri arasýnda çýkan resmi organý; bu gazete Fransýz
Cumhuriyetinin Pariste 5 Eylül 1870ten itibaren yayýnlanmaya baþlayan resmi
organýnýn adýný deðiþtirmemiþtir (Paris Komünü sýrasýnda Versaillesdaki Thiers
hükümeti de ayný baþlýk altýnda bir gazete çýkarmýþtýr). 30 Mart tarihli sayýsý
Journal Officiel de la Commune de Paris adý ile çýkmýþtýr. Simon Guiodun
mektubu gazetenin 25 Nisan 1871 tarihli sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. - 243.
146
28 Ocak 1871de, Favre, ulusal savunma hükümeti adýna, Parisin
ateþkesmesi ve teslimi konusunda Bismarckla bir antlaþma imzaladý. Bu,
Fransanýn ulusal çýkarlarýna ihanet demekti. Bu antlaþmayla Favre, Prusyalýlarýn
dayattýklarý aþaðýlayýcý koþullarý kabul ediyordu: 200 milyon franklýk savaþ
tazminatýnýn iki hafta içinde ödenmesi, Paris istihkâmlarýnýn büyük bir kýsmýnýn
teslimi ve Paris ordusunun sahra toplarýnýn ve cephanesinin Prusyalýlara
býrakýlmasý. - 243.
147
Capitulards.  1870-71 kuþatmasý sýrasýnda Parisin teslim edilmesinden yana olanlara verilen horgörücü bir takma ad. Sonralarý teslimiyetçiliði savunan herkese bu ad verilmiþtir. - 243.
148
LEtentard.  Bonapartçý eðilimli gazete; 1866-1868 arasýnda Pariste
yayýmlandý. Gazetenin finansmanýna kaynak hizmeti gören hileli iþlemlerin açýða
çýkmasý üzerine, kapandý. - 244.
149
Fransada 1852 yýlýnda anonim þirket olarak kurulmuþ bulunan büyük
banka, Société générale du Crédit Mobilier. Bu bankanýn gelirlerinin baþlýca
kaynaðýný senetler üzerine spekülasyon oluþturuyordu. Crédit Mobilier, Ýkinci
Ýmparatorluk yönetici çevreleri ile sýký bir baðlýlýk içinde idi. Þirket, 1867de iflâs
etti ve 1871de kesin olarak tasfiye edildi. Marx New York Daily Tribune gazetesinde yayýmlanan birçok makalede Crédit Mobiliernin içyüzünü ortaya koydu. 244.
150
LElecteur Libre.  Pariste 1868-1871 arasýnda yayýmlanan sað cumhuriyetçilerin organý haftalýk (sonra, Fransýz-Alman savaþýnýn baþlamasý üzerine
günlük) gazete; 1870-1871de, ulusal savunma hükümeti maliye bakanlýðýna
baðlandý. - 244.
151
14 ve 15 Þubat 1831 günleri, Pariste, dük de Berrynin anýsýna yapýlan
dinsel bir törenin yolaçtýðý lejitimist gösteriye karþý protesto olarak, kalabalýk
bir yýðýn Saint-Germain-lAuxerrois kilisesi ile baþpiskopos , Monsenyör Quélenin
sarayýný yaðma etti. Kilise ve Baþpiskoposluðun yaðma edilmesinde hazýr
bulunan Thiers, Ulusal Muhafýzýn yýðýna engel olmamasýný öðütledi.
1832de, o zaman içiþleri bakaný olan Thiersnin buyruðu üzerine, Fransa
tahtýnda hak ileri süren lejitimist dük de Chambordun annesi düþes de Berry
tutuklandý ve gizli evliliðini kulaktan kulaða yaymak ve siyasal bakýmdan onu
böylece lekelemek ereði ile, alçaltýcý bir týbbi muayeneden geçirildi. - 245.
152
Marx, (o zaman içiþleri bakaný olan) Thiersnin, Paris halkýnýn, 13-14
Nisan 1834 günleri, Temmuz monarþisine karþý, (gizli insan Haklarý Derneði
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tarafýndan yönetilen) ayaklanmasýnýn bastýrýlmasýndaki aþaðýlýk rolüne anýþtýrmada bulunuyor. Bu bastýrmaya, Transnonain sokaðýndaki bir evde oturanlarý
öldüren ordu tarafýndan gösterilen kandökücülük de eþlik etti.
Eylül yasalarý.  Fransýz hükümeti tarafýndan Eylül 1835te yayýmlanan
gerici yasalar. Bu yasalar sendika ve baþka topluluklarýn kurulma haklarýný
kýsýtlýyor ve basýna karþý sert önlemler getiriyorlardý. Bu arada basýn için mali
teminat akçalarýnýn artýrýlmasýný, ve özel mülkiyet ile yürürlükteki rejime karþý
her türlü karþýçýkýþ için de hapis ve aðýr para cezalarýný öngörüyorlardý. - 245.
153
1841 Ocaðýnda, Thiers, milletvekilleri meclisine, Paris yöresinde bir
pekiþtirme kuþaðýnýn kurulmasý yolunda bir tasarý sundu. Devrimci demokratik
çevreler, bu tasarýyý halk hareketlerini ezmeye yönelik bir hazýrlýk önlemi olarak
gördüler. Thiers tasarýsýnýn, iþçi mahalleleri yakýnýnda son derece güçlü istihkâmlar kurulmasýný öngördüðü belirtiliyordu. - 245.
154
1848 Ocaðýnda, Napoli kralý Ferdinand IInin (sonradan ayný yýlýn
güzünde Messinanýn bombalanmasý nedeniyle kral Bomba adý takýlan
Ferdinand IInin) birlikleri, Ýtalyan devletlerinde 1848-1849 burjuva devriminin
baþlama iþareti hizmetini görecek olan halk ayaklanmasýný bastýrmak için
Palermoya karþý topçu ateþi açmýþlardý. - 246.
155
Nisan 1849da, Avusturya ve Napolinin müttefiði olan Fransa, Roma
Cumhuriyetini ezmek ve orada papanýn cismani iktidarýný yeniden kurmak
için, Roma Cumhuriyetine karþý bir müdahale örgütledi. Roma kuþatýldý ve
Fransýz topçusunun zorlu bir bombalanmasýna uðradý; kahramanca bir dirence
karþýn, Roma Cumhuriyeti yýkýldý ve ölümsüz kent Fransýz birlikleri tarafýndan
iþgal edildi. - 246.
156
Düzen Partisi.  Tutucu büyük burjuvazinin 1818de kurulmuþ bir
partisi. Bu parti Fransýz monarþistlerinin iki hizbinin koalisyonu halindeydi 
meþruiyetçilerin ve orleancýlarýn; 1849dan 2 Aralýk 1851 hükümet darbesine
kadar, bu parti, Ýkinci Cumhuriyetin yasama meclisinde önde gelen bir konuma
sahip olmuþtur. - 247, 287.
157
15 Temmuz 1840 günü, Ýngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlý
imparatorluðu, Londrada, Fransanýn katýlmasý olmaksýzýn, Fransa tarafýndan
desteklenen Mýsýr hidivi Mehmet Aliye karþý Osmanlý sultanýna yardým yapýlmasý
konusunda bir anlaþma imzaladýlar. Fransa ile Avrupa devletleri arasýnda nerede
ise bir savaþ patlayacaktý, ama kral Louis-Philippe bir çatýþmaya girmemeyi
yeð tuttu ve Mehmet Aliyi desteklemekten vazgeçti. - 248.
158
Thiers, Paris Komününü ezmek için, Bismarcka baþvurarak, Sedan
ve Metzde teslim olan Fransýz savaþ tutsaklarýnýn, Versailles ordularýný güçlendirmek için kullanýlmasýna izin vermesini istedi. - 248.
159
La Chambre introuvable  1815-1816da, Fransanýn, aþýrý-gericilerden
bileþmiþ milletvekilleri meclisi. - 250.
160
Tarýmcýlar Meclisi.  Kýrsal seçim bölgelerinden seçilmiþ taþralý
toprak sahipleri, memurlar, rantiye ve tüccarlar gibi, çoðunlukla gerici kralcýlardan oluþmuþ 1871 Ulusal Meclisine verilen aþaðýlayýcý takma ad. - 250, 298.
161
10 Mart 1871 günü, Ulusal Meclis, 13 Aðustos ile 12 Kasým 1870
arasýnda imzalanmýþ alacaklarýn ödenmesinin ertelenmesi üzerine bir yasa
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kabul etti (yedi aylýk bir süre), 12 Kasýmdan sonra imzalanan alacaklar için
erteleme yoktu. Buna göre yasa, iþçileri ve nüfusun varlýklý olmayan katmanlarýný
sert bir biçimde cezalandýrýyordu ve büyük bir sayýdaki küçük sanayici ve
tüccarýn iflâs etmesine de yolaçtý. - 251.
162
Décembriseurs.  2 Aralýk 1851 hükümet darbesi ile bu darbe yönünde
giden eylemlerin yandaþlarý. Vinoy, hükümet darbesine doðrudan doðruya katýldý
ve illerden birinden cumhuriyetçi ayaklanma giriþimlerini bastýrmak için asker
gönderdi. - 251.
163
Gazetelere göre, Thiers ve öbür bakanlar, çýkarmaya karar verdikleri
iç borçlanma (istikraz) üzerinden komisyon olarak 300 milyon franktan çok
para alacaklardý. Thiers sonradan kendileri ile görüþmelere giriþilen mali
çevrelerin Paristeki devrimin hýzla bastýrýlmasýný istediklerini kabul edecektir.
Borçlanma yasasý, 20 Haziran 1871 günü, Paris Komününün yýkýlmasýndan sonra
kabul edildi. - 251.
164
Cayenne.  Siyasal ve kamu hukuku sürgünlerinin gönderildikleri
Fransýz Guyanasýnda (Güney Amerika) bir kent. - 253.
165
Le National.  Pariste 1830-1851 arasýnda yayýmlanan, ýlýmlý burjuva
cumhuriyetçilerinin organý günlük gazete. - 255.
166
Pariste Louis-Philippei deviren ve Ýkinci Cumhuriyeti baþlatan 2224 Þubat 1848 günlerindeki ayaklanma. - 255.
167
31 Ekim 1870 günü, Metz teslim þartlaþmasý, Bourges bozgunu ve
Prusyalýlar ile Thiers tarafýndan giriþilmiþ bulunan görüþmeler haber alýnýnca,
ulusal savunma hükümetinin isteði üzerine, Paris iþçileri ile Ulusal Muhafýzýn
devrimci öðeleri ayaklandýlar, Belediye Dairesini ele geçirdiler ve Blanqui tarafýndan yönetilen devrimci bir iktidar organý Halk Kurtuluþ Komitesi kurdular.
Ýþçilerin baskýsý altýnda, ulusal savunma hükümeti iþbaþýndan çekilme ve Komün
seçimlerini 1 Kasýmda yapma yolunda söz verme zorunda kaldý. Bununla birlikte,
Paris güçlerinin örgütlenme eksikliðinden ve ayaklanmayý yöneten blankiciler
ve küçük-burjuva jakoben demokratlar arasýndaki ayrýlýklardan yararlanan
hükümet, Ulusal Muhafýzýn kendisine baðlý kalmýþ taburlarýný eyleme soktu,
Belediye Dairesini ele geçirdi ve iktidarýný yeniden kurdu. - 255.
168
Bretonlar.  Bretagnedan toplanan ve Trochunün Paristeki devrimci hareketi bastýrmak için jandarma gücü olarak kullandýðý gezici muhafýz.
Korsikalýlar.  Ýkinci Ýmparatorluk döneminde, jandarmalarýn çoðu
Korsikadan toplanmýþtý. - 255.
169
22 Ocak 1871 günü, Blanquinin giriþimi üzerine, Paris proletaryasý
ile Ulusal Muhafýzýn, ulusal savunma hükümetinin çekilmesini ve Komünün
kurulmasýný isteyen devrimci bir gösterisi oldu; bu gösteri, Belediye Dairesi
önünde nöbet tutan Bretonlarýn ateþi altýnda daðýtýldý. Hükümet, birçok göstericiyi tutuklattý, Paristeki tüm kulüplerin kapatýlmasýný buyurdu, halk topluluklarýný yasakladý ve birçok gazetenin yayýnlanmasýný durdurdu. Devrimci hareketi
terör aracýyla bastýran hükümet, Parisin teslimi hazýrlýklarýna giriþti. - 256.
170
Fransadaki 1831 tarihli gösteri ve toplanma yasasý, göstericilerin
daðýlmalarýný saðlamak üzere üç kez uyarýda bulunulmasýný, bunun bir sonuç
vermemesi halinde yetkililerin zor kullanmalarýný öngörüyordu. - 257.
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171
31 Ekim olaylarý (not 159a bakýnýz) sýrasýnda ulusal savunma
hükümeti üyeleri, Belediye Dairesinde tutuklu kaldýlar. Flourens, onlarýn,
ayaklananlardan birinin önermiþ bulunduðu gibi, kurþuna dizilmelerini engelledi.
- 258.
172
Rehineler üzerine buyrultu, Komün tarafýndan 5 Nisan 1871 günü
kabul edildi. (Marx, buyrultu tarihi olarak, buyrultunun Ýngiliz basýnýnda yayýmlandýðý günü veriyor.) Bu buyrultu uyarýnca, Versailles ile gizli anlaþma durumunda olmakla suçlanan herkes, suçlarý tanýtlandýðý takdirde, rehine sayýlacaktý.
Bu önlem aracýyla, Komün, Komüncülerin Versaylýlar tarafýndan idam edilmesini
önlemek istiyordu. - 259.
173
The Times.  Londrada 1785ten beri yayýmlanan tutucu günlük
gazete. - 259.
174
Jirondenler.  1789 Devrimi sýrasýnda oluþan büyük sanayi, ticaret ve
toprak burjuvazisinin partisi; adýný, bu partinin birçok yöneticisinin Yasama
Meclisi ve Konvansiyonda temsil ettikleri Gironde ilinden almýþtýr, Jirondenler,
illerin özerklik ve federasyon haklarýnýn savunulmasý örtüsü altýnda, jakobenlere
ve onlarý destekleyen devrimci yýðýnlara karþý çýkýyorlardý. - 266.
175
Kladderadatsch.  Berlinde 1848den sonra yayýmlanan, haftalýk
resimli güldürü dergisi. - 267.
176
Punch.  1841den sonra Londrada yayýmlanan liberal burjuva eðilimli
Ýngiliz haftalýk güldürü dergisi. - 267.
177
Burda, Paris Komününün, bütün alacaklarýn ödenmesinin üç yýl
ertelenmesi ve bu alacaklardan doðan faizlerin kaldýrýlmasý konusundaki 16
Nisan 1871 günlü buyrultusu sözkonusu ediliyor. - 269.
178
Marx, devrim yüzünden iþlerdeki durgunluk sonucu iflâs etmiþ bulunduðunu tanýtlayan borçlular için ödemelerin ertelenmesini öngören dostça
konkordatolar üzerindeki bir yasa tasarýsýnýn 22 Aðustos 1848 günü, Kurucu
Meclis tarafýndan geri çevrilmesini anýþtýrýyor. - 269.
179
Frères ignorantins.  Kendini yoksullarýn eðitimine adamak üzere
1680de Reimsde kurulmuþ bulunan dinsel bir tarikatýn keþiþleri tarafýndan
alýnan ad. Tarikat okullarýnda öðrenciler her þeyden önce dinsel bir eðitim ve
çok belirsiz genel bilgiler alýyorlardý. Marx burda burjuva Fransada saklanan
ilköðretimin düþük düzeyi ve papazca niteliðine anýþtýrmada bulunuyor. - 270.
180
Union républicaine des départements.  Fransanýn çeþitli bölgelerinden çýkan, ama Pariste oturan küçük-burjuva katmanlar temsilcilerinden
bileþik siyasal örgüt; bu örgüt Komüne yandaþtý, Versailles hükümetine ve kralcý ulusal meclise karþý mücadeleye, Paris Komününü bütün illerde desteklemeye
çaðýrýyordu. - 270.
181
Marx, Charles X hükümeti tarafýndan topraklarý devrim sýrasýnda
zoralýmýna uðramýþ bulunan eski göçmenlerin zararlarýnýn ödenmesi üzerine,
27 Nisan 1825 günü kabul edilmiþ olan gerici bir yasayý anýþtýrýyor. - 270.
182
Napoléon Iin zaferlerini anmak için Paristeki Vendôme alaný üzerine
1806-1810 yýllarý arasýnda dikilen sütun. 16 Mayýs 1871 günü, Vendôme sütunu,
Paris Komününün buyrultusu üzerine yerlebir edildi. - 272.
183
Picpus manastýrýnda yapýlan aramalar sonucu, uzun yýllar boyunca
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hücrelerinde hapsedilmiþ kadýnlar bulundu. Ayný zamanda iþkence aletleri de
bulundu. Saint-Laurent kilisesi yanýnda bulunan gizli bir mezarlýk, cinayetler
iþlendiðinin kanýtý oldu. Bu olgular, 5 Mayýs 1871 günlü Mot dordre gazetesinde
ve Dinsel Topluluklarýn Cinayetleri broþüründe açýklandýlar. - 274.
184
Wilhelmshöhedeki savaþ tutsaklarýnýn baþlýca uðraþlarý, içmek üzere
sigara yapmaktý. - 274.
185
Absentees.  Toprak kahyalarýnýn yönetimine býrakýlmýþ, ya da, ezici
koþullarla küçük çiftlik kiracýlarýna parça parça yeniden kiralayan spekülatör
aracýlara kiralanmýþ bulunan topraklarýndan uzakta yaþama alýþkanlýðýný edinmiþ
büyük toprak sahipleri. - 275.
186
20 Haziran 1789 günü, Louis XVI hükümetinin, kendini Ulusal Meclis
ilân etmiþ bulunan Etats générauxyu daðýtma yolundaki bir giriþimine yanýt
olarak, Versaillesdaki Jeu de Paume salonunda toplanmýþ olan Tiers état
(burjuvazi) milletvekilleri, Fransaya bir anayasa vermeden daðýlmama andýný
içtiler. Jeu de Paume salonu andý, 1789 devrimine baþlangýç hizmeti gören
olaylardan biri oldu. - 275.
187
Francs-fileurs.  Kuþatma sýrasinda kentten kaçmýþ bulunan Paris
burjuvalarýna takýlan alaylý ad. Francs-tireurs (baþýbozuk savaþý) ile sözcük
oyunu. - 276.
188
Coblenz.  1789 devrimi sýrasýnda, kralcý soyluluðun bir göç merkezi
olan, ve devrimci Fransaya karþý müdahalenin hazýrlandýðý Almanya kenti;
kent, feodal mutlakiyetçi devletler tarafýndan desteklenen ve baþýnda Louis
XVInýn eski bakaný, aþýrý gerici dük de Calonneun bulunduðu bir göçmenler
hükümetinin merkezi oldu. - 276.
189
Chouan.  Komüncüler tarafýndan, Versailles ordusuna Bretagnedan
katýlan bir birliðe, 1789 devrimi sýrasýnda bu bölgenin baþkaldýran karþýdevrimcileri ile andýrýþma yolu ile verilmiþ bulunan takma ad. - 277.
190
Pariste, Paris Komününün kurulmasýna yolaçan 18 Mart proleter
devriminin etkisi altýnda, Lyon, Marsilya ve Fransanýn bazý baþka kentlerinde,
devrimci eylemler oldu. 22 Mart günü Lyon ulusal muhafýzlarý ve emekçileri,
Belediye Dairesini ele geçirdiler. 26 Mart günü, Paristen bir delegasyonun
gelmesinden sonra, Lyonda Komün ilân edildi ve Komün seçimlerini hazýrlamak
için geçici bir komisyon kuruldu; elinde halk yýðýnlarýndan ve Ulusal Muhafýzdan
kopmuþ, küçük askeri güçlerden baþka bir þey bulunmayan Komün, yetkilerinden vazgeçti. Lyonda 30 Nisan günü emekçiler tarafýndan giriþilen yeni bir
eylem, askerler ve polis tarafýndan bastýrýldý.
Marsilyada, ayaklanan halk Belediye Sarayýný ele geçirdi ve valiyi tutukladý. Bir il komisyonu kuruldu ve 5 Nisan günü, Komün seçimlerinin yapýlmasý
kararlaþtýrýldý, ama 4 Nisan günü kenti bombalayan hükümet birlikleri tarafýndan
ayaklanma bastýrýldý. - 278.
191
Dufaure tarafýndan Ulusal Meclise sunulan bir yasa, askeri mahkemelerin yargýlama yöntemini, 1867 askeri yasaya göre daha da kýsaltýyordu.
Yasa, ordu komutanlýðý ve savaþ bakanýnýn, daha önce soruþturma yapýlmaksýzýn,
zorunlu gördükleri alma hakkýný doðruluyordu; duruþma (yargýtay yargýlamasý
dahil) kapalý olacak, karar kýrksekiz saat içinde verilip uygulanacaktý. - 279.
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192
Ýngiltere ile Fransa arasýnda 23 Ocak 1860 günü imzalanmýþ bulunan
ticaret antlaþmasý. Fransa gümrük alanýnda koruyuculuktan vazgeçiyor ve
gümrük vergileri yerine emtia fiyatlarýnýn %30unu geçmeyecek olan vergiler
koyuyordu. Bu antlaþma, Ýngiliz mallarýnýn üþüþmesi sonucu, iç pazar üzerindeki
rekabeti yoðunlaþtýrdý, ve bu da Fransýz sanayicilerinin hoþuna gitmedi. - 281.
193
Eski Romanýn, MÖ 1. yüzyýlda Roma Cumhuriyeti bunalýmýnýn çeþitli
aþamalarýnda yaþadýðý kanlý terör ve baskýlar sözkonusu ediliyor.
Sylla diktatörlüðü (MÖ 82-79).
Sýrasý ile Pompée, Sezar ve Crassus, sonra da Octave, Antoine ve Lépide
tarafýndan kurulmuþ bulunan birinci ve ikinci Triumviralar (MÖ 60-53 ve 4336). - 283.
194
Journal de Paris.  1867den sonra yayýmlanan, orleancý eðilimde
haftalýk bir gazete. - 283.
195
1814 Aðustosunda, Ýngiltere ile Birleþik Devletler arasýndaki savaþ,
sýrasýnda, Ýngiliz birlikleri, Washingtonu iþgal ettikten sonra, Capitolü (Kongre),
Beyaz Sarayý ve baþkentin öteki kamu yapýlarýný ateþe verdiler.
1860 Ekiminde, Ýngiltere ile Fransanýn Çine karþý sömürgeci fetih savaþý
sýrasýnda, Ýngiliz-Fransýz birlikleri, Çin sanatýnýn çok zengin baþyapýt koleksiyonu
olan Pekin yakýnlarýndaki Yazlýk Sarayý ateþe verdiler. - 285.
196
1812 güzünde, Moskova halký, düþman askerlerinin rahat kýþlýk
mahalleleri almasýný ve yiyecek stoklarýna el koymasýný engellemek için,
Napoléon ordusu tarafýndan iþgal edilmiþ bulunan kentin büyük bir bölümünü
yakmýþtý. - 286.
197
Romada pretorienler (ya da muhafýz erleri), bir ordu baþkomutaný
ya da imparatorun kiþiliðini korumakla görevli kimseler idiler; Roma imparatorluðunda pretorienler yasa-dýþý hükümet deðiþikliklerine sürekli olarak katýlmýþ
ve çoðu kez kendi adamlarýný tahta çýkarmýþlardýr. Bundan ötürü, pretorien
sözcüðü, paralý asker anlayýþýný, askercil kliklerin zulüm ve kural-dýþý yönetimini
anlatmak için kullanýlýr. - 287.
198
Marx, Prusya Meclisine, Fransýz Meclisi ile benzeterek, Chambre
introuvable (bkz: not 159) adýný veriyor. Ocak-Þubat 1849da seçilmiþ bulunan
meclis, soylu, ayrýcalýklý bir senyörler meclisi ile, sadece baðýmsýz Prusyalýlar
tarafýndan seçilen ikinci bir meclisten bileþiyor, bu da ona bir sað çoðunluk
saðlýyordu. Ýkinci meclise seçilmiþ bulunan Bismarck oradaki aþýrý-sað topluluk
liderlerinden biri idi. - 287.
199
The Daily News.  1846-1930 arasýnda Londrada yayýmlanan sanayici
burjuvazinin organý, Ýngiliz liberal gazetesi. - 291.
200
Le temps.  1861-1943 arasýnda Pariste yayýmlanan büyük burjuvazinin organý, tutucu günlük gazete. - 291.
201
The Evening Standard, Standard gazetesinin akþam baskýsý; 18571905 arasýnda Londrada yayýmlandý. - 291.
202
Enternasyonal Genel Konseyinin Jules Favrein 6 Haziran 1871 günlü
genelgesi konusunda Marx ve Engels tarafýndan hazýrlanan bildirgesi, Fransada
Ýç Savaþýn ikinci ve üçüncü baskýlarý ile 1871, 1876 ve 1891 Almanca baskýlarda
yer aldý. Bildirge bazý gazetelerde ayrýca yayýmlandý. - 291.
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