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KARL MARKS

FEUERBACH ÜZERÝNE TEZLER[1]

I
Feuerbachýnki de dahil olmak üzere þimdiye kadar varolan tüm
materyalizmin baþlýca eksiði, þeyin [Gegenstand], gerçekliðin, duyusallýðýn duyusal insan faaliyeti, pratiði olarak deðil, öznel olarak deðil,
yalnýzca nesne [Objekt] ya da sezgi [Anschauung] olarak kavranmasýdýr. Böylece etkin yön, materyalizme karþýt bir biçimde, idealizm tarafýndan geliþtirilmiþ oldu  ama yalnýzca soyut olarak, çünkü idealizm,
bu biçimdeki gerçek, duyusal eylemi elbette bilmez. Feuerbach,
düþünce nesnelerinden gerçekten farklý duyusal nesneler istiyor, ama
insan faaliyetinin kendisini nesnel [gegenständliche] faaliyet olarak kavramýyor. Böylece Hýristiyanlýðýn Özünde teorik tutumu, biricik gerçek
insan tutumu olarak görüyor, oysa pratik yalnýzca iðrenç, Yahudice
görünüm biçimi içersinde kavranýyor ve sabitleþtiriliyor. Böylece devrimci faaliyetin, pratik-eleþtirel faaliyetin önemini anlamýyor.
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II
Nesnel [gegenständliche] hakikatin insan düþüncesine atfedilip
atfedilmeyeceði sorunu bir teori sorunu deðil, pratik bir sorundur. Ýnsan,
hakikati, yani düþüncesinin gerçekliðini ve gücünü, bu dünyaya aitliðini
[Disseitigkeit] pratikte kanýtlamalýdýr. Pratikten yalýtýlmýþ düþüncenin
gerçekliði ya da gerçeksizliði konusundaki tartýþma, tamamýyla skolastik bir sorundur.
III
Ortamýn deðiþtirilmesine ve eðitime iliþkin materyalist öðreti, ortamýn insanlar tarafýndan deðiþtirilmediðini ve eðiticinin kendisinin de
eðitilmesi gerektiðini unutur. Bu yüzden de, toplumu, biri toplumdan
üstün olan iki kýsma ayýrmak zorunda kalýr. (Örneðin Robert Owenda.)
Ortamýn deðiþtirilmesi ile insan faaliyetinin ya da kendi kendini
deðiþtirmenin çakýþmasý, yalnýz devrimci pratik olarak kavranabilir ve
ussal biçimde anlaþýlabilir.
IV
Feuerbach, dinsel kendine-yabancýlaþma olgusundan, dünyanýn
biri dinsel, biri yersel dünya olarak ikileþmesi olgusundan hareket ediyor. Yaptýðý iþ, dinsel dünyayý layik temeline oturtmaktan ibarettir. Oysa
bu layik temelin kendi kendisinden kopmasý ve kendisini baðýmsýz bir
diyar olarak hayal alemine yerleþtirmesi olgusu, ancak bu layik temelin
kendi kendisini bölmesi ve kendi kendisiyle çeliþmesi ile açýklanabilir.
Dolayýsýyla bu sorunun kendisi, ilkin, kendi çeliþkisi içersinde anlaþýlmalý
ve, ardýndan da, bu çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasýyla pratik içersinde
devrimcileþtirilmelidir. Þu halde, örneðin, dünyasal ailenin, kutsal ailenin gizemi olduðu bir kez keþfedildikten sonra, dünyasal ailenin kendisi de teorik ve pratik olarak yok edilmelidir.
V
Soyut düþünme ile yetinemeyen Feuerbach, sezgiye baþvuruyor;
ama duyusallýðý pratik-duyusal faaliyet olarak kavramýyor.
VI
Feuerbach, dinsel özü insansal öze indirgiyor. Ama insansal öz,
tek tek her bireyin doðasýnda bulunan bir soyutlama deðildir. Gerçekliði içersinde, bu, toplumsal iliþkilerin bütünüdür.
Bu gerçek özün eleþtirisine girmeyen Feuerbach bunun sonucu
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olarak:
1. Tarihsel süreçten uzaklaþmak ve dinsel duyguyu [Gemüt] kendi
baþýna bir þey olarak saptamak ve soyut yalýtýlmýþ- bir insan bireyini
varsaymak zorunda kalmýþtýr.
2. Dolayýsýyla insansal öz, onda ancak bir tür olarak, birçok
bireyi salt doðal olarak birleþtiren içsel, dilsiz bir genellik olarak
anlaþýlabilir.
VII
Bunun sonucu olarak Feuerbach, dinsel duygunun kendisinin
bir toplumsal ürün olduðunu, ve tahlil ettiði soyut bireyin de gerçekte
belirli bir toplum biçimine ait olduðunu görmüyor.
VIII
Tüm toplumsal yaþam, özünde pratiktir. Teoriyi gizemciliðe saptýran bütün gizemler, ussal çözümlerini insan pratiðinde ve bu pratiðin
anlaþýlmasýnda bulurlar.
IX
Sezgisel materyalizmin, yani duyusallýðý pratik faaliyet olarak anlamayan materyalizmin ulaþtýðý en yüksek nokta tek tek bireylerin ve
burjuva toplumun sezgisidir.
X
Eski materyalizmin bakýþ açýsý burjuva toplumdur, yeni materyalizmin ise insan toplumu, ya da toplumsallaþmýþ insanlýktýr.
XI
Filozoflar dünyayý yalnýzca çeþitli biçimlerde yorumlamýþlardýr;
oysa sorun onu deðiþtirmektir.
1845 ilkyazýnda Marx
tarafýndan yazýlmýþtýr.
Özgün basýmý Engels tarafýndan
1888de, kendi yazdýðý
Ludwig Feuerbach ve
Klâsik Alman Felsefesinin Sonunun
ayrý basýmýnýn Ekinde yayýnlanmýþtýr.
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS

FEUERBACH
MATERYALÝST VE ÝDEALÝST ANLAYIÞLARIN
KARÞITLIÐI
[ALMAN ÝDEOLOJÝSÝNÝN BÝRÝNCÝ BÖLÜMÜ][2]

ÖNSÖZ
ÝNSANLAR, þimdiye kadar, kendileri hakkýnda, ne olduklarý ya
da ne olmalarý gerektiði hakkýnda her zaman yanlýþ fikirlere sahip olmuþlardýr. Sahip olduklarý iliþkileri, Tanrý hakkýndaki, normal insan hakkýndaki vb. tasarýmlarýna uygun olarak düzenlemiþlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri, onlarý yaratan beynin üstüne çýkmýþtýr. Yaratýcýlar, kendi
yarattýklarý þeyler önünde secdeye varmýþlardýr. Öyleyse onlarý, boyunduruðu altýnda ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, dogmalardan, hayali yaratýklardan kurtaralým. Fikirlerin egemenliðine karþý baþkaldýralým.
Biri, insanlara bu yanýlsamalarý deðiþtirip, yerine insanýn özüne uygun
düþen düþünceler koymayý öðretelim diyor, bir baþkasý, bu yanýlsamalara karþý eleþtirici bir tutum almayý öðretelim onlara diyor, bir üçüncüsü
ise, bunlarý kafalarýndan çýkarýp atmalarýný öðretelim diyor ve  bugünkü gerçekliðin böyle çökeceðini iddia ediyorlar.
Bu masum ve çocuksu düþler genç-hegelcilerin bugünkü felse-
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fesinin çekirdeðini oluþtururlar; ki bu felsefe, Almanyada, kamuoyunca
korkuyla karýþýk bir saygý ile karþýlanmakla kalmýyor, ama felsefi
kahramanlarýn kendileri tarafýndan, canice sertlikteki bu fikirlerin dünya
için devrimci bir tehlike taþýdýðý inancý içinde, büyük bir ciddiyetle sunuluyor. Bu kitabýn birinci cildinin amacý, kendilerini kurt sanan ve baþkalarýnýn da kurt sandýklarý bu koyunlarýn ne olduklarýný ortaya koymak,
onlarýn meleyiþlerinin Alman burjuvalarýnýn tasarýmlarýnýn felsefi bir dile
yinelenmesinden baþka bir þey olmadýðýný ve bu felsefi yorumcularýn
palavracýlýklarýnýn, Alman gerçekliðinin zavallý yoksulluðunu yansýtmaktan baþka bir anlam taþýmadýðýný göstermektir. Bu cilt, Alman ulusunun
hoþlandýðý, düþlerle dolu uyuklamaya pek uygun düþen, gerçekliðin
gölgesine karþý yürütülen bu felsefi savaþýn maskaralýðýný ortaya çýkarmak ve onu bütün saygýnlýðýndan yoksun býrakmak amacýndadýr.
Bir zamanlar, yürekli adamýn biri, insanlarýn, salt yerçekimi fikrine saplandýklarý için suda boðulduklarýný sanýyordu. Ona göre, insanlar,
örneðin, bunun dinsel boþinanlara dayana bir düþünce olduðunu söyleyerek bu fikri kafalarýndan çýkarýp atsalardý, ondan sonra artýk her
türlü boðulma tehlikesinden korunmuþ olurlardý. Ömrü boyunca, bütün
istatistiklerin, sayýsýz ve boyuna yinelenen tanýtlarla zararlý sonuçlarýný
kendisine gösterdikleri bu yerçekimi yanýlsamasýna karþý savaþtý durdu.
Bu saf yürekli adam, modern devrimci Alman filozoflarý tipinin aynýsýydý.1

1
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Alman idealizmini öteki uluslarýn ideolojilerinden ayýran hiçbir
özgül fark yoktur. Öteki uluslarýn ideolojileri de dünyaya fikirlerin egemen olduklarýný, fikirlerin
ve kavramlarýn belirleyici ilkeler olduklarýný, belirli fikirlerin, maddi dünyanýn, filozoflarca anlaþýlabilir gizini meydana getirdiklerini düþünür.
Hegel, olgucu (positif) idealizme son biçimini vermiþtir. Hegel tüm maddi dünyayý bir
fikirler dünyasý haline ve tüm tarihi de bir fikirler tarihi haline getirmekle kalmamýþtýr. Düþünce
nesnelerinin kaydýný tutmakla yetinmedi, ayný zamanda yaratma fiilini betimlemeye çalýþtý.
Alman filozoflarý kendi düþsel aleminden kurtulmak için silkindikleri zaman, gerçek fiz[iksel]
dünya tasarýmýna [...], fikirler dünyasýna karþý çýkarlar...
Alman felsefe eleþtirmenlerinin hepsi, fikirlerin, tasarýmlarýn, kavramlarýn, þimdiye deðin
gerçek insanlara egemen olmuþ ve onlarý belirlemiþ olduklarýný ve gerçek dünyanýn, fikirler
dünyasýnýn bir ürünü olduðunu iddia ederler. Onlara göre, bu durum þimdiye kadar böyle olagelmiþtir, ama artýk deðiþecektir. Bu eleþtirmenler, kendi sabit fikirlerinin aðýrlýðý altýnda ezildiðini
düþündükleri insanlar alemini kurtarmak isteyiþ tarzlarýna göre birbirlerinden ayrýlýrlar, nereli
sabit fikir olarak gördüklerine göre de birbirlerinden ayrýlýrlar; ortak yanlarý bu fikirlerin egemenliðine inanmalarýdýr; ister kendi bireysel düþüncelerinin böyle bir sonucu elde etmeye yeterli olduðunu sansýnlar, ister herkesin bilincini kendi düþüncelerine kazanmak istesinler, tek ortak
yanlarý, kendi eleþtirel uslamlamalarýnýn, kaçýnýlmaz olarak, mevcut duruma son vereceði
inancýdýr.
Gerçek dünyanýn fikirsel (ideal) dünyanýn ürünü olduðu inancý, fikirler dünyasýnýn [...]
Kendi dünyalarý haline gelmiþ olan hegelci fikirler dünyasýna olan inançlarýný yitirmiþ olan
Alman filozoflarý, kendilerine göre, yani Hegelin yanýlsamasýna göre, þimdiye kadar gerçek
dünyayý yaratmýþ, onu belirlemiþ ve ona egemen olmuþ olan düþüncelerin, fikirlerin, anlayýþlarýn
egemenliðine karþý çýkýyorlar. Onlar, bir protesto çeker ve mahvolurlar [...]
Hegel sisteminde, insanlarýn gerçek yaþamýný, maddi dünyasýný, gerçek iliþkilerini meydana
getiren, belirleyen ve egemenliði altýnda tutan fikirler, düþünceler, kavramlardýr. Onun asi
öðretilileri, bu postulatý alarak [...]
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[I]
[y. 1] Alman ideologlarýn söylediklerine göre, Almanya, bu son
yýllar içinde, daha önce eþi görülmemiþ bir altüst oluþa sahne olmuþ.
Strauss[3] ile baþlayan hegelci sistemin ayrýþma süreci, geçmiþin güçlerinin tümünün içine sürüklendikleri evrensel bir mayalanmayla sonuçlanmýþ. Bu evrensel keþmekeþ içinde, ayný hýzla yokolup gitmek üzere
güçlü imparatorluklar kurulmuþ, sýralarý gelince kendileri de daha yürekli ve daha güçlü rakipler tarafýndan karanlýklar içine atýlmak üzere
kýsa ömürlü kahramanlar ortaya çýkmýþ. Bu, yanýnda, Fransýz Devriminin çocuk oyuncaðý gibi kaldýðý devrim, Diadokoslarýn[4] savaþlarýnýn
bayaðý þeyler olarak gözüktüðü dünya çapýnda bir savaþým olmuþ. [sayfa
15] Görülmemiþ bir hýzla, ilkeler ilkelerin yerini almýþ, düþünce kahramanlarý birbirlerini alaþaðý etmiþler, ve üç yýlda, 1842den 1845e kadar, Almanyada, baþka yerde üç yüzyýlda olduðundan daha çok yol katedilmiþ.
Bütün bunlar, salt düþünce alanýnda olup bitmiþ.2
Elbette ilginç bir olayla karþý karþýyayýz: mutlak tinin ayrýþmasý.3
Son yaþam kývýlcýmlarý da söner sönmez bu Caput Mortuumun [kimyasal kalýntý. -ç.] çeþitli bileþenleri ayrýþarak yeni birleþimler meydana
getirdiler ve yeni tözler oluþturdular. O zamana kadar mutlak tinin sömürüsü ile yaþamýþ olan felsefe imalatçýlarý þimdi artýk bu yeni birleþimlerin
üzerine atýldýlar. Ve herbiri kendine düþen payý, öne sürmek için duyulmamýþ bir çaba gösterdi. Ama bu iþ rekabetsiz yürüyemezdi. Ýlkten, bu
rekabet oldukça ciddi ve burjuvaca bir biçimde yapýldý. Daha sonra,
Alman pazarý doyunca ve bütün çabalara karþýn bu meta dünya pazarýnda alýcý bulamayýnca, Almanyada kural olduðu üzere, ucuz ve taklit
üretim yoluyla, kalitenin bozulmasýyla, hammaddenin katýþtýrýlmasýyla,
sahte etiketlerle, hayali satýþlarla, hatýr senetleri kullanmasýyla ve her
türlü somut temelden yoksun bir kredi sistemiyle iþ çýðrýndan çýkarýldý.
Bu rekabet, sonunda, þimdi bize sanki olaðanüstü sonuçlarý ve kazanýmlarý olan tarihsel bir altüst oluþ gibi sunulan ve övülen kýyasýya bir
savaþýma vardý.
Ama, namuslu Alman vatandaþýnýn yüreðinde bile hoþ bir ulusal
duygu uyandýran bu felsefe þarlatanlýðýný doðru olarak deðerlendirmek
için, bütün bu genç-hegelci hareketin kýsýrlýðýna, tamamýyla sýnýrlý tekkeci zihniyetine4 ve özellikle, bu kahramanlarýn gerçek baþarýlarý ile bu
aný baþarýlarý konusundaki yanýlsamalarý arasýnda açýklý-güldürüsel karþýtlýða deðgin somut bir fikir vermek için, bütün bu gürültü patýrtýyý,
2
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Kutsal olmayan dýþ dünyanýn, doðal olarak, bundan hiç haberi
olmamýþ, çünkü, dünyayý sarsan bütün bu olay, aslýnda, ancak mutlak tinin çözülüp ayrýþmasý
süreci içinde cereyan etmiþ.
3
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Eleþtirmen, evlenmelerin ve cenaze törenlerinin o düzenleyicisi,
elbette ki, eksik olamazdý, o ki, büyük kurtuluþ savaþlarýnýn kalýntýsý olarak...
4
[Elyazmasýnda üzeri çizili pasaj:] (ve ulusal zihniyet)
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Almanyanýn dýþýndan bakan bir görüþ açýsýndan incelemek zorunludur.5 [sayfa 16]
[1.] GENEL OLARAK ÝDEOLOJÝ VE ÖZEL OLARAK
ALMAN ÝDEOLOJÝSÝ

[y. 2] En son çabalarýnda bile, Alman eleþtirisi, felsefe alanýný
terketmedi. Kendi genel felsefi öncüllerini incelemek þöyle dursun, Alman eleþtirisinin ele aldýðý istisnasýz bütün sorunlar, tersine, belirli bir
felsefi sistemin topraðýndan, Hegel sisteminden fýþkýrmýþtýr. Yalnýzca
yanýtlarýnda deðil, kendi sorunlarýnda bile bir aldatmaca (mystification)
vardý. Her ne kadar herbiri Hegeli aþtýðýna yemin ediyorsa da, bu modern eleþtirmenlerden bir tekinin bile, hegelci sistemin hiç deðilse toplu bir eleþtirisini yapmaya kalkýþmamýþ olmasýnýn nedeni, Hegele olan
baðýmlýlýklarýdýr. Onlarýn Hegele ve birbirlerine karþý yürüttükleri polemik, þundan ibarettir: herbiri Hegel sisteminin bir yönünü çekip alýr, ve
onu, hem sisteminin bütününe karþý, hem de baþkalarý tarafýndan çekip alýnmýþ yönlerine karþý çevirir. Töz gibi, öz-bilinç gibi, saf, bozulmamýþ
hegelci kategorileri seçmekle iþe baþlandý; daha sonra, Cins (Genre),
Birtek (Unique), Ýnsan (Homme) vb. gibi daha dünyevi terimlerle bu
kategorilere saygýsýzlýk edildi.
Strausstan Stirnere kadar bütün Alman felsefi eleþtirisi dinsel
anlayýþlarýn eleþtirisiyle sýnýrlýdýr.6 Hakiki dinden ve gerçek deyimiyle
tanrýbilimden yola çýkýlmýþtýr. Dinsel bilincin, dinsel anlayýþýn ne anlama geldiði ise, yol alýndýkça farklý biçimlerde belirlenmeye baþlandý.
Kaydedilen ilerleme, egemen olduklarý öne sürülen metafizik, siyasal,
hukuki, ahlaki, ve baþka alanlardaki anlayýþlarý da dinsel ya da tanrýbilimsel anlayýþlar alanýna dahil etmekten; ayný biçimde, siyasal, hukuki ve ahlaki bilinci dinsel ya da teolojik bir [sayfa 17] bilincin ve siyasal, hukuki ve ahlaki insanýn, son tahlilde insanýn, dinsel olduðunu açýklamaktan ibaret kaldý. Dinin egemenliði veri alýndý. Ve yavaþ yavaþ her
egemen iliþkinin dinsel iliþki olduðu ortaya atýldý ve sonra, bu, bir din
haline, hukuk dini, devlet dini vb. haline getirildi. Her yanda sorun, artýk
yalnýzca dogmalar ve dogmalara olan inançtý. Dünya gittikçe daha büyük
ölçüde kutsallaþtýrýldý, ta ki saygýdeðer Aziz Max,* onu en bloc**
5
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Ýþte bu yüzden, bu hareketin çeþitli temsilcilerinin tek tek
eleþtirisinden önce birkaç genel noktaya iþaretle düþüncelerimizi belirteceðiz (bu düþünceler
bizim eleþtirimizin görüþ açýsýnýn ayýrýcý özelliklerini belirtmeye yetecektir, ayrýca bu, onu izleyecek
olan bireysel eleþtirileri anlamak için ve bu eleþtirilere temel hazýrlamak için zorunludur. Eðer
biz bu düþüncelerimizi dosdoðru Feuerbacha karþý yöneltiyorsak, bu, onun hiç deðilse belli bir
ilerleme göstermiþ tek filozof olmasýndan, yazýlarý de bonne fois [iyi niyetle] incelenebilecek
tek adam olmasýndandýr): bu düþünceler bu temsilcilerin hepsinde ortak olan ideolojik önvarsayýmlarý aydýnlatacaktýr.
6
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Dünyanýn mutlak kurtarýcý olma, dünyayý bütün kötülüklerden
kurtarma iddiasýyla... Din, hep en büyük düþman, bu filozoflarý tiksindiren her þeyin en sonuncu
nedeni olarak görülmüþ, öyle ele alýnmýþtý.
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kutsallaþtýrýncaya ve böylece büsbütün ortadan kaldýrýlýncaya kadar.
Eski-hegelciler, her þeyi, onu bir hegelci mantýk kategorisine indirger indirgemez kavrýyorlardý. Genç-hegelciler, her þeyin dinsel anlayýþ
ya da tanrýbilimsel olduðunu söyleyerek her þeyi eleþtirdiler. Genç ve
eski-hegelciler, mevcut dünyada, dinin, kavramlarýn ve evrenselin egemenliðine inanmakta anlaþýyorlardý. Tek fark, bir taraf egemenliði bir
gasp sayarak ona karþý mücadele ederken, ötekilerin onu meþru sayýp
ululamalarýndaydý.
Genç-hegelciler týpký eski-hegelcilerin onlarý insan toplumunun
gerçek baðlarý olarak görmeleri gibi, anlayýþlarý, fikirleri, düþünceleri,
kýsacasý özerklik atfettikleri bilinç ürünlerini, insanlarýn, gerçek zincirleri olarak gördüklerinden, genç-hegelciler, besbelli ki, yalnýzca bilincin
bu yanýlsamalarýna karþý savaþmak durumundadýrlar.7 Kafalarýndaki kurguya göre, insanlarýn iliþkileri, yapýp ettikleri, zincirleri ve sýnýrlýlýklarý
kendi bilinçlerinin ürünü olduðundan, genç-hegelciler, kendi kendileriyle tutarlý bir biçimde, insanlarýn önüne þu ahlaki postulatý koyarlar:
kendi mevcut bilinçlerinin yerine, eleþtirel ya da bencil insan bilincini
edinmek ve böylelikle sahip olduklarý sýnýrlýlýklardan kurtulmak, Bilincin bu þekilde deðiþtirilmesini istemek, gerçekliðin farklý bir biçimde
yorumlanmasýna, yani onu farklý bir yorumlama yoluyla tanýmaya varýr.
Sözde dünyayý altüst eden[5] tumturaklý sözlerine karþýn, genç-hegelci
ekolün [sayfa 18] ideologlarý, en büyük tutuculardýr. Onlar arasýndan en
gençleri, yalnýzca tumturaklý laflara karþý savaþtýklarýný söyledikleri
zaman, kendi faaliyetlerini nitelendirecek doðru ifadeyi bulmuþ oldular. Ancak, kendilerinin de, bu tumturaklý laflarýn karþýsýna, gene tumturaklý laflardan baþka bir þey koymadýklarýný ve bu dünyanýn yalnýzca
tumturaklý laflarýna karþý savaþmakla, gerçekte varolan dünyaya karþý
savaþmýþ olmadýklarýný unutuyorlar. Bu felsefi eleþtirinin tek sonucu,
hýristiyanlýk konusunda birtakým ve tümüyle tek yanlý din tarihine iliþkin
aydýnlatmalar olabildi; bütün öteki iddialarý, bu önemsiz aydýnlatmalarla tarihsel öneme sahip keþiflerde bulunmuþ olma iddialarýnýn yeni
biçimlerle süslenip püslenmesinden baþka bir þey deðildir.
Bu filozoflardan hiçbiri, Alman felsefesi ile Alman gerçeði arasýndaki baðýn, kendi eleþtirileri ile kendi maddi ortamlarý arasýndaki baðýn
ne olduðunu kendi kendine sormayý düþünmedi.
[2. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ ÖNCÜLLERÝ]

[s. 3] 8Bizim hareket noktamýzý oluþturan öncüller, keyfi temeller, dogmalar deðillerdir; bunlar, onlara iliþkin soyutlamalarýn ancak
7
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] ve egemen bilinçte bir deðiþme onlarýn ulaþmaya çalýþtýklarý
hedeftir.
* Max Stirner. -Ed.
** Hepten. -ç
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imgelemde yapýlabileceði gerçek öncüllerdir. Bunlar gerçek bireylerdir,
bu bireylerin eylemleri ve hem hazýr bulduklarý hem de kendi eylemleriyle yarattýklarý maddi yaþam koþullarýdýr. Bu öncüller, demek ki, [s.
4] ancak ampirik olarak oluþturulabilirler.
Tüm insan tarihinin ilk öncülü, doðal olarak, canlý [sayfa 19] insan
bireylerinin varlýðýdýr.9 Þu halde saptanmasý gereken ilk olgu, bu bireylerin fiziksel örgütleniþleri ve bu örgütlenmenin sonucu olarak ortaya
çýkan, doðanýn geri kalan bölümüyle olan iliþkilerdir. Burada, doðaldýr
ki, ne bizzat insanýn fiziki yapýsýný, ne de insanlarýn tamamen hazýr bulduklarý doðal koþullarý, jeolojik, orografik, hidrografik, klimatik ve öteki
koþullarý derinliðine inceleyemeyiz.10 Her tarih yazýmý, bu doðal temellerden ve tarih boyunca insan eyleminin bu temellerde meydana getirdiði deðiþikliklerden hareket etmek zorundadýr.
Ýnsanlar, hayvanlardan, bilinçle, dinle, ya da herhangi bir baþka
þeyle ayýrdedilebilir. Ýnsanlar kendi geçim araçlarýný üretmeye baþlar
baþlamaz, kendilerini hayvanlardan ayýrdetmeye baþlýyorlar, bu, onlarýn
kendi fiziksel örgütleniþlerinin sonucu olan bir ileri adýmdýr. Ýnsanlar,
kendi geçim araçlarýný üretirken, dolaylý olarak, kendi maddi yaþamlarýný
da üretirler.
Ýnsanlarýn kendi geçim araçlarýný üretiþ tarzlarý, herþeyden,önce
doðada hazýr bulduklarý ile yeniden üretmeleri gereken geçim araçlarýnýn doðasýna baðlýdýr. [s. 5] Bu üretim tarzý, basitçe bireylerin fizik varlýklarýnýn yeniden üretimi olarak ele alýnmamalýdýr. Bu üretim tarzý, daha çok, bu bireylerin belirli bir faaliyet tarzýný, onlarýn yaþamlarýný ortaya koyan belirli bir biçimi, belirli bir yaþam tarzýný temsil eder. Bireylerin yaþamlarýný ortaya koyuþ biçimi, onlarýn ne olduklarýný çok kesin
olarak yansýtýr. Þu halde, onlarýn ne olduklarý, üretimleriyle, ne ürettikleriyle olduðu kadar, nasýl ürettikleriyle de örtüþür. Demek ki, bireylerin
ne olduklarý, üretimlerinin maddi koþullarýna baðlýdýr.
Bu üretim, ancak nüfusun çoðalmasýyla ortaya çýkar. Bu da, o
8
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Biz, yalnýz bir tek bilim tanýyoruz, o da tarih bilimidir. Tarih iki
yönden incelenebilir. Tarihi, doða tarihi ve insanlar tarihi diye ikiye ayýrabiliriz. Bununla birlikte,
bu iki yön birbirinden ayrýlmazlar; insanlar varoldukça, insanlar tarihi ve doðanýn tarihi karþýlýklý
olarak birbirlerini koþullandýrýrlar. Doða tarihi, yani doða bilimi ile belirtilen þey, burada, bizi
ilgilendirmez; buna karþýlýk insanlarýn tarihi ile, ayrýntýlý bir biçimde uðraþmamýz gerekecek:
gerçekte, hemen hemen her ideoloji ya bu tarihe deðgin yanlýþ bir anlayýþa indirgenir ya da bu
anlayýþý büsbütün bir yana býrakmak gibi bir tutuma varýr. Ýdeolojinin kendisi de zaten bu tarihin
görünümlerinden biridir ancak.
9
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Bu bireylerin ilk tarihsel eylemi, insanlarý hayvanlardan ayýran
ilk eylem, insanlarýn düþünmeleri deðildir, kendi geçim araçlarýný üretmeye baþlamalarýdýr.
10
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Ýnsanýn yalnýzca ilk, kendiliðinden örgütleniþi, özellikle ýrksal
farklýlýklar deðil, insanýn günümüze kadar gösterdiði ya da göstermediði geliþmenin tümü de bu
koþullara baðlýdýr.9 [Elyazmasýnda çizili pasaj:] Bu bireylerin ilk tarihsel eylemi, insanlarý
hayvanlardan ayýran ilk eylem, insanlarýn düþünmeleri deðildir, kendi geçim araçlarýný üretmeye
baþlamalarýdýr.
10
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Ýnsanýn yalnýzca ilk, kendiliðinden örgütleniþi, özellikle ýrksal
farklýlýklar deðil, insanýn günümüze kadar gösterdiði ya da göstermediði geliþmenin tümü de bu
koþullara baðlýdýr.
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bireylerin kendi aralarýndaki [sayfa 20] karþýlýklý iliþkileri (Verkehr)[6] peþinen
varsayar. Bu iliþkilerin biçimi de yine üretim tarafýndan belirlenir.
[3. ÜRETÝM VE BÝREYLERÝN ÝLÝÞKÝLERÝ.
ÝÞBÖLÜMÜ VE MÜLKÝYET BÝÇÝMLERÝ:
AÞÝRETSEL, ANTÝK, FEODAL]

[y. 3] Farklý uluslarýn birbirleriyle olan iliþkileri, bu uluslarýn herbirinin üretici güçleri, iþbölümünü, ve iç iliþkilerini ne oranda geliþtirdiklerine baðlýdýr. Bu genel olarak kabul gören bir saptamadýr. Bununla
birlikte, yalnýz bir ulusun öteki uluslarla iliþkileri deðil, bu ulusun kendi
iç yapýsý da kendi üretiminin geliþim düzeyine, ve iç ve dýþ iliþkilerine
baðlýdýr. Bir ulusun üretici güçlerinin ulaþtýklarý geliþme düzeyi, en açýk
þekilde, iþbölümünün ulaþtýðý geliþme düzeyinden anlaþýlýr. Daha önce
elde edilmiþ olan üretici güçlerin salt niceliksel bir artýþý (örneðin yeni
topraklarýn tarýma açýlmasý) olmadýðý sürece, her yeni üretici güç, iþbölümünün daha da geliþmesine yol açar.
Bir ulusun kendi içindeki iþbölümü, ilkin sýnai ve ticari emeðin
bir yandan, tarým emeðinden ayrýlmasýna, öte yandan, ve bunun sonucu olarak, kent ile kýrýn ayrýlmasýna ve çýkarlarýnýn karþýtlýðýna yolaçar.
Daha da geliþmesi ise, ticari emeðin, sýnai emekten ayrýlmasýna neden
olur. Ayný zamanda, bu farklý dallar içindeki iþbölümü olgusuyla, belirli
iþlerde birlikte çalýþan bireyler arasýnda farklý altbölünmeler ortaya çýkar. Bu ayrý ayrý gruplarýn birbirleri karþýsýndaki durumlarý, tarýmsal, sýnai ve ticari emeðin çalýþtýrýlma tarzýyla (ataerkillik, kölelik, zümreler ve
sýnýflar) belirlenir. Ayný koþullar, daha geliþkin bir karþýlýklý iliþki (Verkehr) durumunda, farklý uluslarýn birbirleriyle olan iliþkilerinde (Beziehung) de ortaya çýkar.
Ýþbölümünün geliþmesinin çeþitli aþamalarý, bir o kadar farklý
mülkiyet biçimlerini temsil eder; bir baþka deyiþle, iþbölümünün her
yeni aþamasý, çalýþmanýn konusu, aletleri ve ürünleri bakýmýndan bireylerin kendi aralarýndaki iliþkileri de belirler.
Mülkiyetin ilk biçimi aþiret mülkiyetidir (Stammeigentum)[7] Bu
mülkiyet biçimi, bir halkýn av ve balýkçýlýkla, [sayfa 21] hayvan yetiþtirmeyle
ya da, en yüksek aþamada, tarýmla beslendiði, üretimin geliþmesinin
ilk evresine tekabül eder., Son durum, büyük miktarda iþlenmemiþ topraðý öngerektirir. Bu aþamada, iþbölümü, henüz pek az geliþmiþtir, ve
aile içinde varolan doðal iþbölümünün daha da geniþlemiþ biçimden
ibarettir. Toplumsal yapý da, bu nedenle, ailenin geniþlemesiyle sýnýrlý
kalýr: ataerkil aþiretin reisleriyle, bunlarýn altýnda aþiret üyeleri ve ensonu köleler. Aile içindeki gizil kölelik, nüfusun ve gereksinmelerin artmasýyla ve dýþ iliþkilerin, savaþýn geniþlemesiyle olduðu kadar, trampanýn
geniþlemesiyle de ancak yavaþ yavaþ geliþir.
Mülkiyetin ikinci biçimi, özellikle birçok aþiretin sözleþme yoluy-
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la ya da fetih yoluyla bir tek kent halinde birleþmesinden ileri gelen ve
köleliðin varlýðýný sürdürdüðü antik komünal mülkiyet ve devlet mülkiyetidir. Komünal mülkiyet yanýnda taþýnýr ve daha sonra taþýnmaz özel
mülkiyet, daha o sýralar geliþir, ama komünal mülkiyete baðýmlý olaðandýþý bir biçim olarak. Yurttaþlar, sahip olduklarý çalýþan köleler üzerindeki iktidarlarýný ancak kolektif olarak yürütürler, bu da zaten onlarý
komünal mülkiyet biçimine baðlar. Aktif yurttaþlarý, köleler karþýsýnda,
bu doðal ortaklýk biçimini muhafaza etmek zorunda býrakan þey, bu
komünal özel mülkiyettir. Bunun içindir ki, bu mülkiyet biçimi üzerine
kurulmuþ olan bütün toplumsal yapý, onunla birlikte halk iktidarý, bizzat
taþýnmaz özel mükiyetin geliþtiði oranda daðýlýr. Ýþbölümü þimdiden
daha da geliþkin bir hale gelmiþtir. Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýðý, ve
daha sonralarý kentlerin çýkarlarýný temsil eden devletler ile köylerin
çýkarlarýný temsil eden devletler arasýndaki ve kentlerin kendi içlerinde
deniz ticareti ile sanayi arasýndaki karþýtlýðý daha o sýralarda görmeye
baþlarýz. Yurttaþlar ile köleler arasýndaki sýnýf iliþkileri eksiksiz geliþmiþtir.11
Özel mülkiyetin geliþmesiyle birlikte, ilk kez, modern özel mülkiyette yeniden, ama daha geniþ bir ölçüde karþýlaþacaðýmýz iliþkilerin:
bir yandan, (Liciniusun [sayfa 22] tarým yasasýnýn[8] da kanýtladýðý gibi) Romada çok erkenden baþlayan, ve içsavaþlarla birlikte ve özellikle Ýmparatorluk zamanýnda hýzla geliþen özel mülkiyetin belirli ellerde toplanmasý, öte yandan, bu baðlamda, küçük köylü pleblerin, mülk sahibi
yurttaþlarla köleler arasýnda ara konumu yüzünden baðýmsýz bir geliþme
gösteremeyen bir proletarya haline dönüþmesi þeklindeki iliþkilerin ortaya çýktýðý görülür.
Üçüncü mülkiyet biçimi, feodal ya da zümre mülkiyetidir.[9] Antikçað nasýl, kentten ve kapladýðý küçük toprak alanýndan geliþtiyse,
ortaçað da kýrdan geliþti. Çýkýþ noktalarýndaki bu farklýlýðý belirleyen
þey, geniþ bir alana yayýlmýþ olan ve istilalar yüzünden pek artýþ gösteremeyen nüfusun azlýðýydý. Yunan ve Romanýn tersine, feodal geliþme,
demek ki, tarýmda, Roma fetihleriyle ve ilk defa bu fetihlerin neden
olduðu yayýlmayla hazýrlanan çok daha geniþ bir alan üzerinde baþlýyor.
Gerileme halindeki Roma Ýmparatorluðunun son yüzyýllarý ve barbarlarýn fetihleri, bir yýðýn üretici gücü tahrip etti: tarým gerilemiþti, sanayi,
pazar yokluðundan dolayý gerilemiþti, ticaret uykudaydý ya da zor yoluyla kesintiye uðramýþtý, kýrsal ve kentsel nüfus azalmýþtý. Bu koþullar ve
fetihin bu koþullarca belirlenen örgütleniþ tarzý, Cermenlerin askeri
örgütleniþlerinin etkisi altýnda, feodal mülkiyeti geliþtirdi. Aþiret mülkiyeti ve komün mülkiyeti gibi, bu mülkiyet biçimi de yine bir ortaklýða
dayanýr; ama, bu ortaklýðýn karþýsýnda artýk, antik sistemde olduðu gibi,
doðrudan üreticiler sýnýfýný meydana getiren köleler deðil, serfleþtirilmiþ
11
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Roma pleblerinde, ilkönce küçük toprak sahipleri, sonra da,
köle sahibi yurttaþlar ile köylüler arasýndaki ara durumundan ötürü geliþmeyen bir proletaryanýn
ilk öðeleri ile karþýlaþýyoruz.
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küçük köylüler vardýr. Feodalizmin eksiksiz geliþmesine koþut olarak,
ayrýca, kentlerle bir karþýtlýk ortaya çýkar. Toprak mülkiyetinin hiyerarþik
yapýsý ve bu yapýya eþlik eden silahlý yükümlülükler, soylularý, serfler
üzerinde egemen kýlmýþtý. Bu feodal yapý, týpký eski komünal mülkiyet
gibi, hükmedilen üretici sýnýfa karþý bir ortaklýktý, þu farkla ki, ortaklýk
biçimi ve doðrudan üreticilerle olan iliþkiler deðiþikti, çünkü üretim
koþullarý deðiþikti.
Toprak mülkiyetinin bu feodal yapýsýna, kentlerde, lonca mülkiyeti, elzanaatlarýnýn feodal örgütlenmesi tekabül ediyordu. [sayfa 23] Burada, mülkiyet, [y. 4] esas olarak, her bireyin kendi emeðine baðlý bulunuyordu. Birleþmiþ soyguncu soylulara karþý birlik zorunluluðu, sanayicinin ayný zamanda tüccarlýk da yaptýðý bir sýrada, kapalý çarþýlarý ortaklaþa
yürütme gereksinimi, gönenç içindeki kentlere yýðýnlar halinde kaçýp
gelen serflerin yarattýklarý artan rekabet, bütün ülkenin feodal yapýsý,
loncalarý doðurdu; tek tek zanaatçýlar tarafýndan azar azar biriktirilen
küçük sermayeler ve durmadan artmakta olan nüfus içinde bunlarýn
sayýlarýnýn deðiþmezliði, kentlerde de, köydekine benzer bir hiyerarþi
doðuran kalfalýk ve çýraklýk iliþkilerini geliþtirdi.
Baþlýca mülkiyet, feodal çað boyunca, demek ki, bir yandan serflerin emeðinin boyunduruk altýna sokulduðu toprak mülkiyetine, öte
yandan da küçük bir sermaye yardýmýyla kalfalarýn emeðini yöneten
kiþisel emeðe dayanýyordu. Bu iki biçimin de yapýsý sýnýrlý üretim koþullarýyla ilkel ve küçük tarýmla ve el emeðine dayalý sanayi ile belirleniyordu. Feodalizmin doruðunda bile, iþbölümü pek az geliþmiþti. Kent-kýr
karþýtlýðýný her ülke yaþýyordu; zümreleþme elbette çok belirgindi, ama
kýrda prensler, soylular, din adamlarý ve köylüler biçimindeki ve kentlerde de usta, kalfa, çýrak ve az sonra da gündelikçinin pleb biçimindeki
ayrýþmasý bir yana, önemli bir iþbölümü olmadý. Tarýmda, köylülerin
kendi el zanaatlarýna ek olarak geliþen küçük parçalý iþletmecilik, iþbölümünü daha da güçleþtirmiþti; sanayide, her zanaat kolunun kendi
içinde katiyen iþbölümü yoktu ve birbirleri arasýnda ise pek azdý. Ticaret ile sanayiin ayrýlmasý, eski kentlerde daha önce de vardý, ama yeni
kentlerde, ancak daha sonralarý, kentlerin birbirleriyle iliþki kurmalarýyla geliþti.
Büyükçe ülkelerin feodal krallýklar halinde birleþmeleri, toprak
soylularý için olduðu kadar, kentler için de bir gereksinmeydi. Bu bakýmdan, egemen sýnýf, yani soylular, her yerde, baþlarýnda bir monark
(hükümdar) bulunmak üzere örgütlendiler. [sayfa 24]
[4. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ ÖZÜ.
TOPLUMSAL VARLIK VE TOPLUMSAL BÝLÝNÇ]

[y. 5] Demek ki, sözkonusu olgu þudur: belirli bir tarza göre
üretici faaliyette bulunan12 belirli bireyler, bu belirli toplumsal ve siyasal
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iliþkilerin içine girerler. Her ayrý durumda, ampirik gözlemin13 toplumsal ve siyasal yapý ile üretim arasýndaki baðý, ampirik olarak ve herhangi bir kurgu (spéculation) ve aldatmaca olmaksýzýn ortaya koymasý gerekir. Toplumsal yapý ve devlet, durmadan belirli bireylerin yaþam süreçlerinin sonucu olarak meydana gelmektedir; ama bu bireyler kendilerinin ya da baþkalarýnýn kafalarýnda canlandýrdýklarý bireyler deðil, gerçek
bireyler, yani etkide bulunan maddi üretim yapan, dolayýsýyla belirli
maddi ve kendi iradelerinden baðýmsýz sýnýrlýlýklar, verili temeller ve
koþullar altýnda faaliyet gösteren bireylerdir.14
Fikirlerin, anlayýþlarýn, ve bilincin üretimi, her þeyden önce doðrudan doðruya insanlarýn maddi faaliyetine ve karþýlýklý maddi iliþkilerine
(Verkehr), gerçek yaþamýn diline baðlýdýr. Ýnsanlarýn anlayýþlarý, düþünceleri, karþýlýklý zihinsel iliþkileri (geistige Verkehr), bu noktada onlarýn
maddi davranýþlarýnýn dolaysýz ürünü olarak ortaya çýkar. Bir halkýn
siyasal dilinde, yasalarýnýn, ahlakýnýn, dininin, metafiziðinin vb. dilinde
ifadesini bulan zihinsel üretim için de ayný þey geçerlidir. Sahip olduklarý anlayýþlarý, fikirleri, vb. üretenler insanlarýn kendileridir,15 ama bu
insanlar, sahip olduklarý üretici güçlerin belirli düzeydeki geliþmiþliðinin
ve bu geliþkinlik düzeyine tekabül [sayfa 25] eden ve alabilecekleri en
geniþ biçimlere varýncaya kadar karþýlýklý iliþkilerinin (Verkehr) koþullandýrdýðý gerçek, faal insanlardýr. Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlýktan
(das bewusste Sein) baþka bir þey olamaz ve insanlarýn varlýðý, onlarýn
gerçek yaþam süreçleridir. Ýnsanlar ve sahip olduklarý iliþkiler tüm ideolojilerinde sanki camera obscuradaymýþ * gibi baþaþaðý çevrilmiþ bir
biçimde görülüyorsa, nesnelerin gözün, aðtabakasý üzerinde ters durmalarýnýn onlarýn dolaysýz fiziksel yaþam süreçlerinin yansýmasý olmasý
gibi, bu olgu da, insanlarýn tarihsel yaþam süreçlerine ayný þeyin olmasýndan ileri gelmektedir.
Gökten yeryüzüne inen Alman felsefesinin tam tersine, burada,
yerden gökyüzüne çýkýlýr. Baþka deyiþle, etten ve kemikten insanlara
varmak için, ne insanlarýn söylediklerinden, imgelerinden, kavradýklarýndan ve ne de anlatýldýðý, düþünüldüðü, imgelendiði ve kavrandýðý bi[Elyazmasýnda çizili pasaj:] belirli üretim iliþkileri içindeki
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] sadece gerçek verilerle yetinen
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Bu bireylerin zihinlerindeki fikirler, gerek onlarýn doða ile
olan iliþkileri hakkýndaki, gerek kendi aralarýndaki iliþkileri hakkýndaki, gerekse kendi öz doðalarý
hakkýndaki fikirlerdir. Þurasý besbellidir ki, bütün bu durumlarýn hepsinde, bu tasarýmlar, onlarýn
iliþkilerinin, gerçek eylemlerinin, üretimlerinin, karþýlýklý iliþkilerinin (Verkehr), siyasal ve toplumsal
örgütlülüklerinin ister gerçek, ister hayali bilinçli ifadesidirler. Bunun tersi bir varsayýmý ileri
sürmek, ancak maddi olarak koþullandýrýlmýþ gerçek bireylerin tini dýþýnda daha baþka bir tini,
özel bir tini varsaymakla mümkündür. Eðer bu bireylerin gerçek yaþam koþullarýnýn bilinçli
ifadesi hayal ürünü ise, eðer kendi kafalarýnda gerçeði baþaþaðý ediyorlarsa, bu olay da gene
onlarýn sýnýrlý faaliyet biçimlerinin ve bundan doðan sýnýrlý toplumsal iliþkilerinin bir sonucudur.
15
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] daha kesin söylemek gerekirse, maddi yaþamlarýnýn üretim
tarzý ile, karþýlýklý maddi iliþkileri ile ve toplumsal ve siyasal yapý içinde onun daha sonraki
geliþmesi ile koþullandýrýlan insanlardýr.
* Karanlýk oda. -ç.
12
13
14
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çimiyle insandan yola çýkýlýr; gerçek faal insanlardan yola çýkýlýr ve bu
yaþam sürecinin ideolojik yansý ve yankýlarýnýn geliþmesi de, insanlarýn
bu gerçek yaþam süreçlerinden hareketle ortaya konulabilir. Ve hatta
insan beyninin olaðanüstü hayalleri (Nebelbildungen) bile deneysel olarak saptanabilen ve maddi temellere dayanan, insanlarýn yaþam süreçlerinin zorunlu yüceltmeleridir. Bu bakýmdan ahlak, din, metafizik, ve
ideolojinin tüm geri kalan kýsmý ve bunlara tekabül eden bilinç biçimleri, artýk o özerk görünümlerini yitirirler. Bunlarýn tarihi yoktur, geliþmeleri yoktur; tersine, maddi üretimlerini ve karþýlýklý maddi iliþkilerini
(Verkehr) geliþtiren insanlar, kendilerine özgü olan bu gerçek ile birlikte hem düþüncelerini, hem de düþüncelerinin ürünlerini deðiþtirirler.
Yaþamý belirleyen bilinç deðil, tersine, bilinci belirleyen yaþamdýr. Birinci durumda, sanki canlý bir bireymiþ gibi bilinçten yola çýkýlmaktadýr;
gerçek yaþama tekabül eden ikinci durumda ise, gerçek yaþayan bireyin kendisinden yola çýkýlýr ve bilince de o bireyin bilinci olarak bakýlýr.16
Bu bakýþ tarzý, öncüllerden yoksun deðildir. [sayfa 26] Bu tarz gerçek öncüllerden yola çýkar ve onlarý bir an için bile olsa terketmez. Bu
öncüller insanlardýr, ama herhangi bir düþlemsel yalýtýlmýþlýk ve deðiþmezlik içindeki deðil, belirli koþullar altýndaki gerçek, ampirik olarak
gözlemlenebilir geliþme süreci içindeki insanlardýr. Bu faal yaþam süreci bir kez ortaya kondu mu, tarih, kendileri daha da soyut olan ampiristlerinki gibi bir cansýz olgular derlemesi olmaktan, ya da idealistlerinki
gibi hayali öznelerin hayali eylemi olmaktan çýkar.
Demek ki, gerçek yaþamda, kurguculuðun bittiði yerde pozitif
bilim; insanlarýn pratik faaliyetinin, gösterdikleri pratik geliþme süreçlerinin ortaya konuluþu baþlar. Bilinç konusundaki boþ sözler biter, onlarýn yerini gerçek bilgi almalýdýr. Gerçeðin kendisi ortaya konduðunda,
özerk felsefe varlýk ortamýný yitirir. Onun yerini, olsa olsa insanlarýn gösterdikleri tarihsel geliþmenin gözlemlenmesinden çýkartýlabilecek en
genel sonuçlarýn bir sentezi alabilir. Bu soyutlamalar, gerçek tarihten
kopartýlarak kendi baþlarýna ele alýndýklarýnda hiçbir deðer taþýmazlar.
Olsa olsa tarihsel malzemenin daha kolay sýnýflandýrýlmasýný, ayrý ayrý
tabakalarýnýn sýralanýþýný göstermeye yarar. Ama hiçbir biçimde, felsefenin yaptýðý gibi, tarihsel çaðlarý güzelce düzenlemeyi saðlayabilecek
bir reçete, bir þema veremezler. Tersine, güçlük, ancak bu materyal, ister tamamlanmýþ bir çað sözkonusu olsun, ister içinde bulunulan zaman olsun, incelemeye,17 sýnýflandýrmaya ve onu gerçek bir biçimde
ortaya koymaya konulduðu zaman baþlar. Bu güçlüklerin aþýlmasý burada ele almamýza olanak bulunmayan ve ancak gerçek yaþam sürecinin
ve her çaðýn bireylerinin faaliyetlerinin incelenmesiyle anlaþýlabilecek
16

alýnýr.

[Elyazmasýnda ilk biçim:] pratik bir eylemleri olan bu bireylerin bilinci olarak dikkate

17
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] bu ayrý ayrý tabakalaþmalarýn birbirleri arasýnda gerçek, pratik
baðlarý araþtýrmaya.
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öncüllere baðlýdýr. Biz, burada, ideoloji karþýsýnda kullandýðýmýz bu soyutlamalarýn birkaçýný alýp, onlarý tarihsel örneklerle açýklayacaðýz. [sayfa 27]
[II]

[1. ÝNSANLARIN GERÇEK KURTULUÞUNUN KOÞULLARI] *

[1] 18Felsefeyi, tanrýbilimi, tözü ve bütün öteki boþ þeyleri özbilinçe indirgemekle, insanlarý hiçbir zaman kölesi olmadýklarý bu
sözlerin egemenliðinden kurtarmakla insanýn kurtuluþu yolunda tek
bir adým bile atýlmýþ olmayacaðýný; gerçek dünyanýn dýþýnda ve gerçek
araçlarý kullanmadan gerçek bir kurtuluþu gerçekleþtirmenin mümkün
olmadýðýný,19 buharlý makine ve mulejenny ** olmadan köleliðin, tarýmý
iyileþtirmeksizin serfliðin kaldýrýlamayacaðýný; daha genel olarak, insanlar, yeterli nicelik ve nitelikte yiyecek, içecek, barýnak ve giyecek tedarik edecek durumda olmadýklarý sürece, onlarý kurtarmanýn mümkün
olmadýðýný, bilgiç filozoflarýmýza anlatmak zahmetine20 girmeyeceðiz.
Kurtuluþ, zihinsel deðil, tarihsel bir iþtir, ve bu tarihsel koþullar, sanayiin,
tica[retin,] [tarý]mýn, [karþýlýklý iliþkinin (Verkehr) durumu] tarafýndan
gerçekleþtirilir [...] *** [2] sonra farklý geliþme aþamalarýna göre, þu
saçmalýklara [meydan verirler ****]: töz, özne, öz-bilinç ve katýksýz
eleþtiri, týpký dinsel ve tanrýbilimsel saçmalýklar gibi, bunlarý da yeteri
kadar geliþtirildikleri zaman bir yana atarlar.21 Ancak önemsiz bir tarihsel geliþmenin meydana geldiði [sayfa 28] Almanya gibi bir ülkede bu fikir
geliþmeleri, bu idealize edilmiþ etkisiz ývýr zývýrlar, doðal olarak mevcut
olmayan tarihsel geliþmelerin yerini alýr, yer edinir ve onlarla savaþmak
gerekir.22 Ama bu yerel önemde bir savaþtýr.23
* Bu bölüm, Ýdeolojinin daha önceki baskýlarýnda yer almamaktadýr. Çok tahribe uðradýðý
için, okunmasý ve dolayýsýyla anlaþýlmasý güçtür. -Ed.
** Ýlk otomatik iplik makinesi. -ç.
*** Bu kýsým elyazmasýnda harap olmuþ. -Ed.
**** Editions Sociales tarafýndan eklenmiþtir. -ç.
18
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] [... [Kutsal A]ilede, bu aziz filozof ve tanrýbilimcilerin, mutlak
tin üzerine birkaç yavan þey yazarak güya bireylerin özerksizliðini yaratmýþ olduklarý fikri
tekrar tekrar çürütülmüþtü. Sanki birey, yani her insan varlýðý, bu felsefe takýntýlarýna bireyin
özerksizliði gereðince deðil de toplumsal durumun zavallýlýðý yüzünden varan kurgucu
(spéculation) birkaç küçük-esnafýn, Bireye, derhal ve duraksamadan mutlak Tin içinde erime emrini vererek bu saçmalýklarý anlatmalarý üzerine hemen özerk olmaktan çýkýyordu,
gerçekten mutlak Tin içinde eriyordu!
19
[Marxýn kenar notu:] Felsefi kurtuluþ ve gerçek kurtuluþ. Ýnsan. Birtek. Birey. Jeolojik,
hidrografik, vb. koþullar. Ýnsan bedeni. Gereksinme ve emek.
20
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
21
[Marxýn kenar notu:] Boþ sözler ve gerçek hareket.
22
[Marxýn kenar notu:] Sözlerin Almanya için önemi.
23
[Marxýn kenar notu:] Dil, ger[çeðin] dilidir.
[Elyazmasýnda ilk biçim:] bu, genel tarihsel önemi olmayan ama sadece yerel önemi olan
bir mücadeledir, insan yýðýnlarýna uygarlýðýn barbarlýða karþý mücadelesinden daha fazla yeni
sonuçlar getirmeyen bir mücadeledir.
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Aziz Bruno, bize, Ludwig Feuerbachýn bir karakteristiðini,
yani Norddeutsche Blätterde daha önce yayýmlanmýþ olan bir makalenin yeniden gözden
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[2. FEUERBACHIN SEZGÝSEL VE TUTARSIZ
MATERYALÝZMÝNÝN ELEÞTÝRÝSÝ]

[...] *[8] gerçekte ve pratik materyalist için, yani komünist için
sorun, mevcut dünyayý köklü bir biçimde dönüþtürmek (revolutionieren), varolan duruma pratik olarak saldýrmak ve onu deðiþtirmektir.24
Feuerbachda kimi zaman bu cinsten görüþler bulunsa da, bunlar, hiçbir zaman kopuk kopuk sanýlardan öteye gitmezler, ve bunlarýn onun
genel bakýþ tarzý üzerinde çok az etkisi vardýr ve o nedenle biz, burada,
bunlarý geliþmeye elveriþli tohumlardan baþka bir þey olarak görmüyoruz. Feuerbachda duyumsal (Sinnliche) dünya kavramý,25 bir yandan
bu dünyanýn basit sezgisiyle (Anschanung) öte yandan da basit algýsýyla (Empfindung) sýnýrlý kalýr, gerçek tarihsel insan diyeceðine Ýnsan
der. Ýnsan dediði, gerçekte Almandýr. Birinci durumda, duyumsal
dünyanýn sezgisinde, [sayfa 29] zorunlu olarak, kendi bilinciyle ve kendi
duygusuyla geliþen, kendisinin önceden varsaydýðý duyumsal dünyanýn
bütün parçalarýnýn, özellikle insanýn ve doðanýn uyumunu bozan þeylere
toslar. Bunlarý safdýþý etmek için, ikili bir görüþ tarzýna sýðýnmak zorunda kalýr, yalnýzca besbelli olaný algýlayan dünyevi bir görüþ tarzý ile,
þeylerin gerçek özünü algýlayan daha yüksek, felsefi bir görüþ tarzý
arasýnda salýnýr.26 Çevresindeki duyumsal dünyanýn nasýl sonsuzluktan
bu yana hiç deðiþmeden kalan bir þey olmayýp, sanayiin ve toplumun
durumunun ürünü, hem de tarihsel anlamda ürünü olduðunu, her biri
kendinden önceki kuþaðýn omuzlarý üzerinde yükselen, onun sanayiini,
ve karþýlýklý iliþkisini yetkinleþtiren, ve gereksinmelerdeki deðiþikliklere
uygun olarak toplumsal düzenini deðiþtiren bir dizi kuþaðýn faaliyetinin
sonucu olduðunu27 görmez. Feuerbach, en basit duyumlu kesinlik
nesnelerini bile ancak toplumsal geliþme, sýnai ve ticari iliþkiler (Verkehr) sayesinde edinmiþtir. Herkes bilir ki, kiraz aðacý, hemen bütün
meyve aðaçlarý gibi, yalnýzca birkaç yüzyýl önce ticaret yoluyla bizim
geçirilmiþ ve düzeltilmiþ bir þeklini sunuyor. Feuerbach, bauerci kendinden bilinçi, daha göze
çarpýcý hale getirmek amacýyla, bir Töz þövalyesi olarak betimleniyor. Zaten bu genel bir
þeydir: bir süreden beri Feuerbach, her þey ve herkes hakkýnda, onlarýn Töz olduklarýný
söylemekle yetiniyor. Feuerbachýn bu tözleþtirmesi (transsubtantiation) sýrasýnda, bizim azizimiz,
bir hamlede, F[euerbach]ýn Leibniz ve Bayle üzerine yazýlarýndan, Hýristiyanlýðýn Özüne geçiyor
(ve Feuerbachýn Haltische Jahrbücherde yayýnlanan olgucu felsefeye karþý makalesini atlýyor).
Bu dalgýnlýk, pek de uygun bir yerde yapýlýyordu. Feuerbach, orada, tam da, Tözün pozitif
temsilcilerinin önünde, Aziz Brunonun hâlâ günahsýz gebelik üzerine [kurgular kurmakla]
uðraþtýðý bir çaðda, kendinden bilinçin bütün bilgeliðini gözler önüne seriyordu. (Bkz: Alman
Ýdeolojisi, Paris 1968, Editions Sociales, s. 115 ve 116.)
* Marx tarafýndan, numaralanan 3, 4, 5, 6, ve 7. yapraklar eksik. -Ed.
24
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
25
[Elyazmasýnda ilk biçim:] teorik anlayýþ.
26
[Engelsin kenar notu:] N. B. F[euerbach]ýn yanlýþý, besbelli olaný, duyumsal görünümü
duyumsal olgularýn daha derin araþtýrýlmasýyla saptanan duyumsal gerçekliðe tabi kýlmasý deðil,
son tahlilde, duyumsal dünyayý, ona filozofun gözleriyle, yani filozof gözlükleriyle bakmadan
ele alamayýþýdýr.
27
[Elyazmasýnda ilk biçim:] her tarihsel çaðda bir dizi kuþaðýn eyleminin sonucu olduðunu
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enlemimize nakledilmiþ ve [9] belirli bir toplumun, belirli bir çaðdaki
bu eylemi sayesindedir ki, kiraz aðacý Feuerbach için duyumsal kesinlik haline gelmiþtir.28
Kaldý ki, þeyleri gerçekten olduklarý gibi ve gerçekten cereyan
ettikleri gibi gören bu anlayýþta, her derin felsefi sorun, biraz ilerde daha açýk görüleceði gibi, çok basitçe ampirik bir olgu haline geliverir. Örneðin töz ve öz-bilinç konusundaki bütün o sýnýrsýz yücelikteki yapýtlara[10] kaynaklýk etmiþ insan-doða iliþkisi (hatta Brunonun sözünü
ettiði (s. 110)[11] doða ile tarih arasýndaki karþýtlýklar sanki bu ikisi birbirlerinden ayrý þeylermiþ gibi, sanki insan her zaman bir tarihsel doða ve bir doða tarihi ile [sayfa 30] karþý karþýya deðilmiþ gibi) konusundaki bu önemli sorun, þu pek ünlü insan-doða birliðinin, týpký insanlarýn
doða ile savaþý gibi, sanayide hep ve sanayiin geliþmiþlik düzeyine
baðlý olarak ve üretici güçlerini o düzeye tekabül eden bir temel üzerinde geliþtirdikleri noktaya dek her çaðda farklý biçimlerde varolageldiði
anlaþýldýðýnda, kendiliðinden ortadan kalkar. Sanayi ve ticaret, yaþamsal
gereksinmelerin üretimi ve deðiþimi, daðýtýmý, deðiþik toplumsal sýnýflarýn yapýsýný belirledikleri gibi, yürütülüþ tarzlarýna göre kendileri de, bunlar
tarafýndan belirlenirler  ve o nedenledir ki, Feuerbach, örneðin Manchesterda yüzyýl önce yalnýzca çýkrýklarýn ve dokuma tezgahlarýnýn olduðu yerde fabrikalar ve makineler görüyor, ve Roma köyünde, Augustus
zamanýnda yalnýzca Romalý kapitalistlerin bað-bahçelerini ve villalarýný
bulacaðý yerde, ancak otlaklar ve bataklýklar buluyor.29 Feuerbach, doða
bilimi anlayýþýndan özellikle sözediyor, ancak fizikçinin ve kimyacýnýn
görebileceði gizlere deðiniyor; ama ticaret ve sanayi olmasaydý doða
biliminin hali nice olurdu? Hatta, bu katýksýz doða bilimine amacýný
gösteren ve ona materyalini saðlayan ticaret ve sanayi, insanlarýn maddi faaliyetleri deðil midir? Ve insanlarýn kesintisiz bu faaliyeti, bu iþi, bu
maddi þeylerin yaratýlmasý, bir sözcükle bu üretim, günümüzde olduðu
biçimiyle bütün duyumsal dünyanýn temelidir, þundan da belli ki , eðer
bunlar kesintiye uðratýlsaydý, bu kesinti bir yýl için bile olsa, Feuerbach,
yalnýzca, doðal alemde muazzam bir deðiþiklik bulmakla kalmayacak,
bütün insanlýk aleminin kaybýndan olduðu kadar kendi seyretme yetisinin kaybýndan, hatta bizzat kendi varlýðýnýn kaybýndan da pek çabuk
yakýnacaktý. Elbette, dýþ doðanýn önceliði bu yüzden geçerliðinden bir
þey yitirmez ve bütün bunlar, doðaldýr ki, generatio aequivoca* yoluyla
üremiþ olan ilk insanlara [sayfa 31] uygulanamazlar; ama bu ayrýmýn, ancak, insan doðadan ayrý bir þey olarak kabul edildiði takdirde anlamý
vardýr. Zaten insanlarýn tarihinden önce gelen bu doða, hiç de Feuerbachýn içinde yaþadýðý doða deðildir; bu doða, zamanýmýzda, belki de
yakýn zamanda oluþmuþ olan Avusturalya atollerinden baþka hiçbir yer[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
* Kendiliðinden üreme. -ç.
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de mevcut deðildir. Dolayýsýyla Feuerbach için de mevcut deðildir.
Ýtiraf edelim ki, Feuerbachýn, [10] katýksýz materyalistlere göre,
insanýn da bir duyumsal nesne olduðunu farketmek gibi büyük bir
üstünlüðü vardýr; ama burada da yine teori alanýnda kalýp, insanlarý
verili toplumsal baðlamlarý içinde, mevcut yaþam koþullarý içinde ele
alamadýðýndan ötürü, insaný duyumsal faaliyet olarak deðil de, yalnýzca duyumsal nesne olarak ele alýyor olmasý bir yana, gerçekten varolan, faaliyet halindeki insanlara da hiçbir zaman varamýyor, insan soyutlamasýný aþamýyor ve bu insaný duyulara sahip gerçek, bireysel, etten kemikten insanýn ötesine götüremiyor, yani insan ile insan arasýnda aþk ve dostluk dýþýnda baþka bir insan iliþkisi tanýmýyor, üstelik
onu da idealize ediyor.30 Güncel yaþamýn koþullarýnýn eleþtirisini yapmýyor. Bu yüzden, duyumsal dünyayý, onu meydana getiren bireylerin
canlý duyumsal faaliyetinin toplamý olarak kavramaya eriþemiyor; ve
sözgelimi saðlýklý insanlar yerine bir açlar, sýracalýlar, bitkinler, veremliler sürüsü görünce, yüksek sezgiye ve türlerin düþünsel ödeþmesine sýðýnmak zorunda kalýyor; bu yüzden de, komünist materyalistin
sanayide olsun, toplumsal yapýda olsun köklü bir dönüþümünün hem
zorunluluðunu, hem de koþulunu gördüðü yerde, idealizme düþüyor.31
Feuerbach materyalist olduðu zaman tarihten uzak duruyor, ve
tarihi hesaba kattýðý zaman da materyalist olmaktan çýkýyor.
Feuerbachda tarih ve materyalizm birbirlerinden tamamen ayrý þeylerdir,
zaten bu da daha önce söylediklerimizden anlaþýlmaktadýr.32 [sayfa 32]
[3. BAÞLANGIÇTAKÝ TARÝHSEL ÝLÝÞKÝLER
YA DA TOPLUMSAL FAALÝYETÝN ESAS YÖNLERÝ:
GEÇÝM ARAÇLARININ ÜRETÝMÝ, YENÝ GEREKSÝNMELERÝN
ÜRETÝMÝ, ÝNSANLARIN ÜREMESÝ (AÝLE), TOPLUMSAL
ÝLETÝÞÝM, BÝLÝNÇ]

[11] Her türlü öncülden yoksun Almanlar söz konusu olduðundan, her türlü insan varlýðýnýn, dolayýsýyla her türlü tarihin33 ilk öncülünden, yani insanlarýn tarihi yapabilmek34 için yaþamlarýný sürdürebilecek
durumda olmalarý gerektiði öncülünden iþe baþlamak zorundayýz. Ama
yaþamak için her þeyden önce içmek, yemek, barýnmak, giyinmek ve
daha bazý baþka þeyler gerekir. Demek ki, ilk tarihsel eylem, bu gereksinmeleri karþýlayacak araçlarýn üretimi, maddi yaþamýn kendisinin üre[Marxýn kenar notu:] F[euerbach].
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
32
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Eðer, gene de, burada tarihi biraz daha yakýndan inceliyorsak,
bu Almanlarýn tarih ve tarihsel sözlerini iþittikleri zaman özellikle gerçeklikten baþka akla
gelebilecek her þeyi tasarlamak gibi bir alýþkanlýklarý olmasýndan ötürüdür. Ve Aziz Bruno,
kutsal belagatta ustalaþmýþ bu vaiz bu alýþkanlýðýn parlak bir örneðini verir bize.
33
[Marxýn kenar notu:] Tarih
34
[Marxýn kenar notu:] Hegel.[13] Jeolojik, hidrografik vb. koþullar. Ýnsan bedeni. Gereksinme,
emek.
30
31
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timidir, ve bu, binlerce yýl önce olduðu gibi, bugün de salt insanlar yaþamlarýný sürdürebilsinler diye günbegün, saatbesaat yerine getirilmesi
gereken tarihsel bir eylem, bütün tarihin temel bir koþuludur. Duyumsallýk, Aziz Brunoda[12] olduðu gibi, bir sopaya, bu en düþük asgariye
indirgendiði zaman bile, bu sopayý üretme eylemini varsayar. Demek
ki, bütün tarih anlayýþýnda, baþta gelen þey, bu temel olguyu, bütün
önemi içinde, ve bütün geniþliði içinde gözlemlemek ve onun hakkýný
vermektir. Herkes bilir ki, Almanlar, bunu hiç bir zaman yapmadýlar; tarihi hiçbir zaman dünyevi bir temele oturtamadýlar ve bu yüzden de hiç
bir zaman bir tarihçileri olmadý. Her ne kadar Fransýzlar ve Ýngilizler bu
olgunun tarih denilen þeyle baðlantýsýný, özellikle siyasal ideoloji içinde
hapsedilmiþ kaldýklarý ölçüde, ancak en dar bir açýdan gördüyseler de,
bu, onlarýn sivil toplumun (bürgerlichen Gesellschaft), ticaretin ve sanayiin tarihini ilkönce yazarak tarihe maddi bir temel kazandýrmak için ilk
denemelerde bulunmalarýna engel olmadý.
Ýkinci nokta [12] þudur ki, ilk gereksinmenin kendisi bir kez saðlandýðýnda, saðlama eylemi ve bu saðlama iþinden kazanýlmýþ olan
alet, yeni gereksinmeler yaratýr  ve [sayfa 33] bu yeni gereksinmelerin yaratýlmasý ilk tarihsel eylemdir. Pozitif malzeme sýkýntýsý içine düþtüklerinde ve ne dinbilimsel, ne de siyasal ya da edebi saçmalýklara katkýda
bulunamadýklarýnda, bunun tarih deðil de tarih-öncesi olduðunu iddia eden Almanlarýn, tarih konusundaki büyük bilgeliklerinin nemenem bir þey olduðu bu noktada hemen açýða çýkýverir; zaten her ne
kadar tarih konusundaki kurgularýnda bu tarih-öncesinin kendilerini
çýplak olgulardan koruduðunu, ayný zamanda da, bu tarih-öncesinde
binlerce hipotez yaratýp binlercesini de çürütebileceklerini düþündüklerinden, bu tarih-öncesine özel bir gayretle sarýlýyorlarsa da bu tarihöncesi saçmalýðýndan tarihin kendisine nasýl geçildiðini de açýklamýyorlar.
Burada, tarihsel geliþmenin içine daha baþtan dahil olan bir
üçüncü iliþki de þudur: her gün kendi yaþamlarýný yenileyen insanlar,
baþka insanlar yaratmaya, kendi kendilerini yeniden üretmeye koyulurlar; bu, kadýnla erkek arasýndaki, ana babalarla çocuklar arasýndaki
iliþkidir; bu ailedir. Baþlangýçta tek toplumsal iliþki olan bu aile, zamanla, artan gereksinmeler yeni toplumsal iliþkiler doðurduðu ve nüfusun
artmasý yeni gereksinmeler yarattýðý zaman (Almanyadan baþka her
yerde) ast bir iliþki haline gelir; bu bakýmdan, bu aile konusunu, Almanyada yapýlmasý adet olduðu üzere aile kavramýna göre deðil de,
mevcut ampirik olaylara göre incelemeli ve geliþtirmelidir. Üstelik, toplumsal faaliyetin bu üç yönünü üç farklý aþama olarak anlamamak,
yalnýzca toplumsal faaliyetin üç farklý yönü olarak anlamak gerekir, ya
da Almanlar için daha açýk bir dil kullanmak gerekirse, tarihin baþýndan
beri ve ilk insanlardan buyana birarada birlikte mevcut olmuþ ve bugün
de hâlâ tarih içinde kendini gösteren üç uðrak (Moment) olarak
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anlamak gerekir.
Yaþamý üretmek, iþle kendi öz yaþamýný olduðu kadar, döl vererek baþkasýnýn yaþamýný üretmek, demek ki, artýk bize çifte bir [13]
iliþki olarak görünür, bir yandan bir doðal iliþki olarak, öte yandan da
bir toplumsal iliþki olarak  þu anlamda toplumsal ki, bununla, birçok
bireyin, hangi [sayfa 34] koþullarda, ne tarzda ve ne amaçla olduðu önemli
olmayan elbirliði anlaþýlýr. Bundan çýkan sonuca göre: bir üretim tarzý
ya da belirli bir sanayi aþamasý, sürekli olarak bir elbirliði tarzýna veya
belirli bir toplumsal aþamaya baðlýdýr; ve bu elbirliði tarzýnýn kendisi bir
üretici güçtür; gene bundan çýkan sonuca göre: insanlarca ulaþýlabilir
üretici güçler toplamý toplumsal durumu belirler ve dolayýsýyla insanlýk
tarihinin, sanayi ve deðiþim (mübadele) tarihi ile kesintisiz baðlantýsý
içinde incelenmesi ve ele alýnmasý gerekir. Ama gene ayný derecede
açýktýr ki, Almanyada böyle bir tarih yazmak olanaklý deðildir, çünkü,
bunu yapabilmek için Almanlarda eksik olan yalnýzca onu kavrama
yetisi ve materyal deðil, ayný zamanda duyumsal kesinliktir, zira Ren
nehrinin öte yanýnda bu gibi þeyler yaþanamaz, çünkü oralarda tarih artýk durmuþtur. Demek ki, insanlar arasýnda, gereksinmelerin ve üretim
tarzýnýn koþullandýrdýðý ve bizzat insanlar kadar eski bir maddi baðlar
sisteminin varlýðý daha baþtan bellidir  öyle bir baðlar sistemi ki, durmaksýzýn yeni biçimler alýr ve insanlarý gitgide biraraya toplayan herhangi bir siyasal ya da dinsel saçmalýk henüz mevcut olmadan da, bir
tarih sunar.
Ve ancak þimdi, ta baþlangýçtaki tarihsel iliþkilerin dört uðraðýný,
dört yönünü inceledikten sonradýr ki, insanýn bilinçi de olduðunu
görüyoruz.35 Ama, öyle de olsa, bu daha baþtan katýksýz bilinç deðildir. Tin, daha baþtan, [14] burada kendisini titreþim halindeki hava
tabakalarý, sesler, kýsacasý dil biçiminde gösteren bir maddeye yakalanmýþ olmaktan muzdariptir. Dil, bilinç kadar eskidir,  dil, öteki insanlar için de varolan,.ve o halde benim için de varolan ilk, pratik, gerçek
bilinçtir ve, týpký bilinç gibi dil de, ancak, diðer insanlarla karþýlýklý iliþki
[Verkehr] kurma gereksinmesiyle, zorunluluðuyla ortaya çýkar.36 [sayfa 35]
Bir iliþkinin mevcut olduðu yerde, o iliþki benim için de mevcuttur,
hayvan hiçbir þeyle iliþki içinde deðildir, kýsaca hiçbir iliþki bilmez.
Hayvanýn öteki hayvanlarla olan iliþkisi kendisi açýsýndan bir iliþki deðildir. Bilinç, demek ki, daha baþtan toplumsal bir üründür ve insanlar
mevcut olduklarý sürece böyle kalýr. EIbette ki, bilinç, herþeyden önce,
yalnýzca en yakýn duyumsal çevrenin bilincidir, ve bilinçlenmekte olan
bireyin, kendisi dýþýnda yer alan öteki þeyler ve öteki kiþiler ile olan sýnýrlý baðlantýsýnýn bilincidir; bilinç, ayný zamanda, insanlarýn karþýsýna
35
[Marxýn kenar notu:] Ýnsanlarýn bir tarihi vardýr, çünkü insanlar yaþamlarýný üretmek
zorundadýrlar ve bunu fiilen, belirli bir tarzda yapmak zorundadýrlar: bu onlarýn fiziksel
örgütleniþleri ve ayný zamanda bilinçleri tarafýndan belirlenir.
36
[Elyazmasýnda çizili tümce:] Benim bilincim beni çevreleyen þey ile iliþkimdir.
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önceleri baþtan aþaðý yabancý, mutlak güçlü ve karþý çýkýlamaz bir güç
olarak dikilen, insanlarýn kendisine karþý düpedüz hayvanca bir davranýþ
içinde bulunduklarý ve insanlarý da hayvanlarý ürküttüðü kadar ürküten
bir doða bilincidir; o halde salt hayvansal bir doða bilinci (doða dini) 36a
ve, öte yandan, çevresindeki bireylerle iliþki kurmak zorunluluðunun
bilinci, toplum halinde yaþamakta olduðu bilincinin baþlangýcýdýr.
Bu baþlangýç, hayvansaldýr; basit bir sürü bilincidir, ve burada,
insan, koyundan, yalnýzca bilincin içgüdünün yerini almasý olgusuyla
ya da içgüdüsünün bilinçli bir içgüdü olmasý olgusuyla ayýrdedilir. Bu
sürücül, ya da kabilesel bilinç, üretkenliðin artmasýyla, gereksinmelerin
çoðalmasýyla ve daha önceki iki unsurun temeli olan nüfusun çoðalmasýyla orantýlý olarak geliþir [sayfa 36] ve yetkinleþir. [15] Ýlkel durumunda cinse iliþkin eylem içindeki iþbölümünden baþka bar þey olmayan
iþbölümü, böylece geliþir ve ardýndan (örneðin bedensel güç gibi) doðal durumlar yüzünden, gereksinmeler, raslantýlar vb. yüzünden kendiliðinden ya da doðal olarak iþbölümü haline gelir.37 Ýþbölümü, ancak
maddi ve zihinsel bir iþbölümü meydana geldiði andan itibaren gerçekten iþbölümü halini alýr.38 Bu andan itibaren, bilinç, mevcut pratiðin
bilincinden baþka bir þey olduðunu, gerçek bir þeyi temsil etmeksizin
bir þeyi gerçek olarak temsil ettiðini gerçekten sanabilir. Bu andan
itibaren, bilinç, dünyadan kurtulma ve salt teorinin, tanrýbilimin, felsefenin, ahlakýn vb. oluþmasýna geçme durumundadýr. Ama bu teori,
bu tanrýbilim, bu felsefe, bu ahlak vb. bile, mevcut iliþkilerle çeliþki haline girdiklerinde, bu, ancak, mevcut toplumsal iliþkilerin mevcut üretici güçlerle çeliþki haline gelmiþ olmasýndan ileri gelebilmektedir; zaten,
belirli bir ulusal iliþkiler çemberinde, bu durum, çeliþkinin bu ulusal
alanýn içinde deðil, ama bu ulusal bilinç ile öteki uluslarýn pratiði arasýnda, yani bir ulusun ulusal bilinci ile evrensel bilinci arasýnda39 (halen
Almanyada olduðu gibi) meydana gelmesinden olabilir, ancak ve o
halde, bu ulus için, bu çeliþki, ancak ulusal bilincin baðrýnda bir çeliþki
gibi açýkça kendini gösterdiðinden, savaþým, bu ulusal pislikle sýnýrlanmýþ
görünür, elbette ki, bu ulus kokuþmanýn ta kendisi olduðu için böyle
görünür.
[16] Üstelik, bilincin tek baþýna ne yaptýðý o kadar önemli deðildir; bütün bu çürüme, bize ancak þu sonucu verir: þu üç uðrak, üretici
36a
Hemen görülür ki, bu doða dinini, ya da doðaya karþý bu belirli davranýþ biçimini belirleyen toplum biçimidir ve vice versa.[ Ve bunun tersi. -ç.] Her yerde olduðu gibi, burada da,
insanýn ve doðanýn özdeþliði, insanlarýn doða karþýsýndaki sýnýrlý davranýþlarýnýn kendi aralarýndaki
sýnýrlý davranýþlarýný belirlemesi biçiminde, ve kendi aralarýndaki sýnýrlý davranýþlarýnýn da, onlarýn
doða ile olan sýnýrlý iliþkilerini belirlemesi biçiminde kendini gösterir, çünkü doða, tarih tarafýndan
henüz pek az deðiþikliðe uðratýlmýþtýr.
37
[Marxýn elyazmasýnda çizili kenar notu:] Ýnsanlar, bilinci, gerçek tarihsel geliþme çerçevesi
içinde geliþtirirler.
38
[Marxýn kenar notu:] Ýdeologlarýn ilk biçimi, din adamlarý, zamandaþtýr.
39
[Marxýn kenar notu:] Din. Almanlar ve bu biçimi ile ideoloji.
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güç, toplumsal durum ve bilinç, birbirleriyle çeliþkiye düþebilirler ve
düþmek zorundadýrlar, çünkü iþbölümü sayesinde, faaliyet ile maddi
faaliyetin,40 keyif çatma ile çalýþmanýn, üretim ile tüketimin farklý farklý
bireylerin payýna düþme olasýlýðý, hatta [sayfa 37] olgusu ortaya çýkar ve
bunlarýn birbirleriyle çeliþkiye düþmemelerinin tek yolu, bizzat iþbölümünün kendisinin tekrar kaldýrýlmasýdýr. Ayrýca besbelli ki, hayaletler, ayaktakýmý, en yüce varlýk, kavram, kuþkular[14] tekil bireyle
sýnýrlý idealist, tinsel ifadeler, anlayýþlardýr, yaþamýn üretilme tarzýnýn ve
ona baðlý karþýlýklý iliþki biçiminin (Verkehrsform) içinde hareket ettikleri çok ampirik kýsýtlýlýklar ve sýnýrlýlýklar anlayýþýndan baþka bir þey
deðildir.41
[4. TOPLUMSAL ÝÞBÖLÜMÜ VE SONUÇLARI: ÖZEL
MÜLKÝYET, DEVLET, TOPLUMSAL FAALÝYETÝN
YABANCILAÞMASI]

Bütün bu çeliþkileri içinde taþýyan ve kendisi de aile içindeki doðal iþbölümünde ve toplumun ayrý ayrý ve birbirine karþýt ailelere ayrýlýþýnda yatan bu iþbölümü, ayný zamanda, iþin ve ürünlerinin üleþtirilmesini,
aslýnda nicelik bakýmýndan olduðu kadar, nitelik bakýmýndan da eþit
olmayan daðýlýmýný içerir; þu halde, ilk biçimi, tohumu, kadýnýn ve çocuklarýn erkeðin kölesi olduklarý aile içinde bulunan mülkiyeti [17] içerir.
Aile içindeki, elbet henüz çok ilkel ve gizli olan kölelik ilk mülkiyettir ki,
bu mülkiyet, ayrýca modern iktisatçýlarýn tanýmlanmasýna mükemmelen uymaktadýr, bu tanýmlamaya göre mülkiyet, baþkasýnýn iþgücünden
serbestçe yararlanma yetkisidir. Kaldý ki, iþbölümü ve özel mülkiyet
özdeþ deyimlerdir  birincisinde faaliyete göre anlatýlan þey, ikincisinde
bu faaliyetin ürününe göre dile getirilmektedir.
Ýþbölümü, ayrýca, tek bireyin ya da tek bir ailenin çýkarý ile aralarýnda birbirleriyle karþýlýklý iliþki içinde bulunan bütün bireylerin kolektif
çýkarý arasýndaki çeliþkiyi de içerir; kaldý ki, bu kolektif çýkar, genel
çýkar olarak, yalnýzca hayali olarak deðil, her þeyden önce, iþin aralarýnda bölüþüldüðü bireylerin karþýlýklý baðýmlýlýðý biçiminde gerçek olarak da mevcuttur. [sayfa 38]
Ýþte asýl bu çeliþki, özel çýkar ile kolektif çýkar arasýndaki çeliþkidir
ki, kolektif çýkarý, devlet sýfatýyla, bireyin ve topluluðun gerçek çýkarlarýndan ayrýlmýþ baðýmsýz bir biçim almaya ve ayný zamanda her zaman
her aile ve kabile yýðýþýmýnda mevcut olan, kan, dil, geniþ bir ölçüde iþbölümü baðlarý ve öteki çýkarlar gibi baðlarýn somut temeli üzerinde,
40
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] eylem ve düþünce, yani düþüncesiz eylem ve eylemsiz
düþünce.
41
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Mevcut ekonomik sýnýrlarýn bu idealist ifadesi, yalnýzca salt
teorik bir þey deðildir, pratik bilinçte de mevcuttur, yani özgür olan ve mevcut üretim tarzý ile
çeliþik hale gelen bilinç, yalnýz dinleri ve felsefeleri oluþturmaz, devletleri de oluþturur.
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ama aldatýcý bir ortaklaþma görünümü almaya götürür; ve bu çýkarlar
arasýnda, özellikle, daha o zamandan iþbölümü tarafýndan koþullandýrýlan, bu cinsten bütün gruplaþmalar içinde farklýlaþan sýnýf çýkarlarýný, içlerinden birinin ötekiler üzerinde egemen olduðu sýnýflarýn çýkarlarýný, daha ilerde geliþtireceðimiz üzere, sýnýf çýkarlarýný buluyoruz.
Bundan çýkan sonuç þudur: devlet içindeki bütün savaþýmlar demokrasi, aristokrasi ve monarþi arasýndaki savaþým, oy hakký uðruna vb.
savaþým, çeþitli sýnýflarýn yürüttükleri gerçek savaþýmlarýn büründükleri
aldatýcý biçimlerden baþka bir þey deðildir (her ne kadar bu konuda
kendilerine Fransýz-Alman Yýllýklarýnda,[15] ve Kutsal Ailede oldukça
yol gösterildiyse de, Alman kuramcýlarý bunu akýllarýndan bile geçirmemektedirler); ve dahasý, egemen olmak isteyen her sýnýf, proletaryanýn durumunda söz konusu olduðu gibi, kendi egemenliði bütün eski
toplum biçiminin ve bizzat egemenliðin ortadan kalkmasý anlamýna
gelecek olsa bile, kendi çýkarýný herkesin çýkarýymýþ gibi gösterebilmek
için ki ilk baþta bunu yapmak zorundadýr siyasal iktidarý ele geçirmesi gerekir.
Bireyler yalnýzca özel çýkarlarýna baktýklarý için özel çýkarlar bireyler açýsýndan, kendi kolektif çýkarlarýyla örtüþmez (aslýnda kolektif,
kolektif yaþamýn yanýlsatýcý biçimidir) kolektif çýkar, onlara yabancý
[18] olan, onlardan baðýmsýz olan ve kendisi de özelliði olan ve özel
bir genel çýkar olan bir çýkar gibi görünmektedir, ya da bu bireyler,
demokraside olduðu gibi, bu ikilik içinde hareket etmek zorundadýrlar.
Öte yandan kolektif ve kolektif sanýlan çýkarlarla gerçekte durmadan
çarpýþan bu özel çýkarlarýn partideki kavgasý, aldatýcý genel çýkarýn
[sayfa 39] devlet biçimindeki pratik müdahalesini ve dizginlemesini zorunlu kýlar.*
[17] Ve ensonu, iþbölümünün bize derhal ilk örneðini sunduðu
þey þudur: insanlar doðal toplum içinde bulunduklarý sürece, þu halde,
özel çýkar ile ortak çýkar arasýnda bölünme olduðu sürece, demek ki,
faaliyet gönüllü olarak deðil de doðanýn gereði olarak bölündüðü sürece, insan kendi iþine hükmedeceðine, insanýn bu kendi eylemi, insan
için kendisine karþý duran ve kendisini köleleþtiren yabancý bir güç haline dönüþür. Gerçekten de, iþ paylaþtýrýlmaya baþlar baþlamaz herkesin kendisine dayatýlan onun dýþýna çýkamadýðý, yalnýzca kendine ait
belirli bir faaliyet alaný olur; o kiþi avcýdýr, balýkçýdýr ya da çobandýr ya
da eleþtirici eleþtirmendir,[16] ve eðer geçim araçlarýný yitirmek istemiyorsa bunu sürdürmek zorundadýr  oysa herkesin bir baþka iþe meydan vermeyen bir faaliyet alanýnýn içine hapsolmadýðý, herkesin hoþuna
giden faaliyet dalýnda kendini geliþtirebildiði komünist toplumda, toplum genel üretimi düzenler, bu da, benim için, bugün bu iþi, yarýn baþka bir iþi yapmak, canýmýn istediðince, hiçbir zaman avcý, balýkçý ya da
* Son iki paragraf kenara Engels tarafýndan eklenmiþtir. -Ed.
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eleþtirici olmak durumunda kalmadan sabahleyin avlanmak, öðleden
sonra balýk tutmak, akþam hayvan yetiþtiriciliði yapmak, yemekten sonra
eleþtiri yapmak olanaðýný yaratýr.
[18] Toplumsal faaliyetin bu þekilde sabitleþmesi, kendi ürünümüzün, bize hükmeden, biçim denetimimizden kaçan, beklentilerimize karþý koyan, hesaplarýmýzý boþa çýkaran maddi bir güç halinde bu
toplaþmasý, zamanýmýza kadarki tarihsel geliþmenin bellibaþlý uðraklarýndan biridir.42 Toplumsal güç, yani iþbölümünün koþullandýrdýðý çeþitli
bireylerin elbirliðinden doðan on kat büyümüþ üretici güç, bu bireylere
biraraya gelmiþ kendi öz güçleri gibi görünmez, çünkü bu elbirliðinin
kendisi de, gönüllü deðil, doðaldýr; bu güç, bu bireylere, [sayfa 40] kendilerinin dýþýnda yer alan, nereden geldiðini, nereye gittiðini bilmedikleri,
bu yüzden de artýk hükmedemedikleri, tersine, þimdi insanlýðýn iradesinden ve gidiþinden baðýmsýz, bir dizi geliþim evrelerinden, aþamalarýndan geçen, insanlýðýn bu irade ve gidiþini yöneten yabancý bir güç gibi
görünür.* Yoksa, sözgelimi, mülkiyetin, bir tarihi nasýl olabilirdi, nasýl
deðiþik biçimler alabilirdi? Diyelim ki, toprak mülkiyeti ortaya çýkan koþullara göre, nasýl Fransada parçalý durumdan bazýlarýnýn elinde toplanmaya, Ýngilterede ise bazýlarýnýn elinde toplanmýþ bulunmaktan
parçalanmýþ duruma (gerçekte bugün olduðu gibi) geçebilirdi? Ya da,
gene nasýl oluyor da baþka baþka bireylerin ve baþka baþka uluslarýn
ürünlerinin deðiþiminden baþka bir anlamý olmayan ticaret, arz ve talep
iliþkileriyle bütün dünyaya hükmediyor o iliþki ki, bir Ýngiliz iktisatçýsýna göre yeryüzü üzerinde ilkçaðdan kalma bir alýnyazýsý gibi asýlý durur,
ve görülmez bir elle insanlar arasýnda mutluluðu ve mutsuzluðu daðýtýr,
imparatorluklar kurar, [19] imparatorluklar yýkar, halklarý var eder, halklarý yok eder oysa bu temelin, özel mülkiyetin, üretimin komünistçe
düzenlenmesiyle (yani insanýn kendi ürününe karþý yabancý tutumunun ortadan kalkmasýyla) arz ve talep iliþkisinin gücü hiçe iner ve insanlar, deðiþimi, üretimi ve karþýlýklý iliþki tarzlarýný (gegenseitigem Verhaltens) yeniden kendi denetimleri altýna alýrlar.
[5. KOMÜNÝZMÝN MADDÝ BÝR ÖNKOÞULU OLARAK
ÜRETÝCÝ GÜÇLERÝN GELÝÞMESÝ]

[18] Filozoflarýn anlayabilecekleri bir terim kullanmak gerekirse,
bu yabancýlaþma doðaldýr ki, ancak iki pratik koþulla ortadan kaldýrýlabilir. Yabancýlaþmanýn katlanýlmaz bir güç, yani insanýn ona karþý
42
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] ve baþlangýç insanlarýn kendilerince kurulan bir kurum olan,
kýsa zamanda topluma baþlangýçtaki kurucularýnýn hiç de istemedikleri, geri çýkmamacasýna
öz-bilinç ya da Birteke dalýp gitmemiþ herhangi bir kimse için somut olarak görülebilir özel
bir gidiþ veren mülkiyet içindeki
* Bu pasajýn kenarýna Marx, bu paragraftan hemen sonra gelen 5. kesimin ilk iki paragrafýný
eklemiþtir. -Ed.
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devrim yaptýðý bir güç haline gelmesi için, onun insanlýðýn büyük bir
çoðunluðunu tamamen mülkiyetten yoksun hale, ve ayný zamanda,
gerçekten mevcut olan bir zenginlik ve kültür dünyasýyla çeliþkili hale
getirmesi [sayfa 41] gereklidir, öyle þeyler ki, her ikisi de üretici güçlerin
büyük ölçüde artmasýný, yani üretici güçlerin geliþiminin yüksek bir
evresini varsayarlar. Öte yandan üretici güçlerin bu geliþmesi (daha
þimdiden insanlarýn güncel ampirik yaþantýsýnýn, yerel düzeyde deðil
de dünya çapýnda tarihsel olarak cereyan etmesini içeren geliþmesi)
kesinlikle vazgeçilemez, önce yerine gelmesi gereken bir pratik koþuldur,
çünkü, bu koþul olmadan, kýtlýk, genel bir durum alýr, ve gereksinmeyle
birlikte zorunlu olan için savaþým yeniden baþlar ve gene kaçýnýlmaz
olarak ayný eski çirkefin içine düþülür. Bu koþul gene ayný þekilde, insan cinsinin evrensel iliþkileri, ensonu, üretici güçlerin bu evrensel geliþmesi ile kurulabileceði için ve bir yandan bütün ülkelerde, ayný zaman içinde, mülkiyetten yoksun yýðýn olayýný doðurduðu için (evrensel
rekabet), sonra bu ülkelerden herbirini öteki ülkelerdeki altüst oluþlara
baðýmlý kýldýðý için ve ensonu ampirik olarak evrensel olan, dünya çapýnda tarihsel insanlarý yerel bireylerin yerine koymuþ olduðu için de
sine qua non* bir pratik koþuldur. Bu koþul olmadýðý takdirde: l° komünizm ancak yerel bir olgu olarak varolabilir; 2° karþýlýklý iliþki güçleri (die
Müchte des Verkehrs), evrensel, þu halde, katlanýlmaz olan güçler olarak geliþemezler, yerel batýl inançlardan doðan koþullar olarak kalýrlar: ve 3° karþýlýklý iliþki yaygýnlaþtýkça yerel komünizm ortadan kalkar.
[Komünizm, ampirik olarak, ancak egemen halklarýn hep birden ve
eþzamanlý[17] hareketi olarak olanaklýdýr, bu da üretici gücün evrensel
geliþmesini ve buna baðlý olan dünya iliþkilerini (Weltverkehr) varsayar.
[18] Bize göre komünizm, ne yaratýlmasý gereken bir durum, ne
de gerçeðin ona uydurulmak zorunda olacaðý bir ülküdür. Biz, bugünkü duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koþullarý,43 þu anda varolan öncüllerden doðarlar.
[19] Kaldý ki, tümüyle mülkiyetsiz (bloßen) iþçiler yýðýný sermayeden [sayfa 42] ya da sýnýrlý bile olsa her çeþit tatmin olma durumundan
uzak muazzam iþgücü dünya pazarýný varsayar; nasýl ki, bu iþin geçici
nitelikte olmayan kaybý, güvenli geçim kaynaðý olarak kaybý, rekabetten doðan iþ kaybý da dünya pazarýný varsayarsa. Demek ki proletarya44
ancak dünya çapýnda tarihsel olarak mevcut olabilir, nasýl ki proletaryanýn iþi olan komünizm de, ancak, dünya çapýnda tarihsel olarak varolabilirse. Bireylerin dünya çapýnda tarihsel varlýðý, baþka deyiþle, bireylerin doðrudan dünya tarihine baðlý varlýklarý.
* Olmazsa olmaz, zorunlu. -ç
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] kendileri de maddi gerçeklikteki deðiþikliklere uygun
olarak yargýlanmalýdýrlar.
44
[Elyazmasýnda çizilen pasaj:] demek ki, evrensel tarihin ampirik pratik bir varlýðý olmasýný
varsayar.
43
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[19] Ýçinde bulunduðumuz aþamadan önceki bütün tarihsel
aþamalarda mevcut üretici güçlerin koþullandýrdýðý ve buna karþýlýk kendisi de bu güçleri koþullandýran karþýlýklý iliþki biçimi sivil toplumdur,
bundan önce söylediklerimizden de anlaþýldýðý gibi sivil toplumun
öncülü, ve esas temeli daha kesin tanýmlamalarý yukarda verilmiþ olan
basit aile ve, klan da denilen, bileþik ailedir. Demek ki, daha þimdiden
de açýkça anlaþýlýyor ki, bu sivil toplum, bütün tarihin gerçek ocaðý, gerçek sahnesidir ve bugüne kadarki tarih anlayýþýnýn, nasýl gerçek iliþkileri
ihmal edip kendisini yalnýzca gürültülü prens ve devlet öyküleriyle sýnýrlayan büyük bir saçmalýk olduðu böylece görülüyor.
Buraya kadar esas olarak insan faaliyetinin yalnýzca bir yönü
üzerinde, doðanýn insan tarafýndan biçimlendiriliþi üzerinde durduk.
Öteki yön, insanýn insan tarafýndan biçimlendiriliþi...45
Devletin kökeni ve devletin sivil toplumla iliþkisi.
[6. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ SONUÇLARI:
TARÝHSEL SÜRECÝN SÜREKLÝLÝÐÝ, TARÝHÝN DÜNYA
TARÝHÝNE DÖNÜÞMESÝ, BÝR KOMÜNÝST
DEVRÝM ZORUNLULUÐU]

[20] Tarih, herbiri kendinden önce gelen kuþaklar tarafýndan
kendisine aktarýlmýþ olan malzemeleri, sermayeleri, üretici güçleri kullanan farklý kuþaklarýn ardarda geliþinden baþka bir þey deðildir; bu bakýmdan, her kuþak, demek ki, bir yandan [sayfa 43] geleneksel faaliyeti tümüyle deðiþmiþ olan koþullar içinde sürdürür, ve öte yandan, tümüyle
deðiþik bir faaliyetle eski koþullarý deðiþtirir; bu, kurgu yoluyla öyle çarpýtýlabilir ki, daha sonraki tarih daha önceki tarihin amacý haline getirilir, örneðin, Amerikanýn keþfine, Fransýz devriminin patlamasýna yardým
etme amacý atfedilir; dolayýsýyla, böylece tarih kendine özgü amaçlar
edinir ve diðer kiþiler gibi bir kiþi (yani Öz-bilinç, Eleþtiri, Birtek, vb.)
haline gelir, oysa geçmiþ tarihin, Belirleme, Amaç, Tohum, Fikir
gibi terimlerle belirtilmesi, daha önceki tarihin bir soyutlamasýndan,
daha önceki tarihin yakýn tarih üzerinde meydana getirdiði aktif etkinin
soyutlamasýndan baþka bir þey deðildir.46
Bu geliþmenin seyri içinde birbirleri üzerine etki yapan ayrý ayrý
alanlar geniþledikçe, geliþmiþ üretim tarzýyla, karþýlýklý iliþkiyle ve bunlarýn doðal sonucu olarak uluslar arasýndaki iþbölümüyle çeþitli uluslarýn
baþlangýçtaki kendi içlerine kapalýlýklarý yýkýldýkça, tarih de, gittikçe dünya
tarihi haline dönüþür; öyle ki, sözgelimi, Ýngilterede, Hindistandaki, ve
Çin deki binlerce emekçinin ekmeðini elinden alan ve bu imparator[Marxýn kenar notu:] Karþýlýklý iliþki ve üretici güç.
[Elyazmasýnda ilk biçimiyle:] daha sonraki tarihten çýkarýlmýþ, içerlerinde kesinlikle bu
gizemlerin arandýklarý olaylarýn sonucundan ve ürününden çýkarýlmýþ ve soyutlamadan baþka
bir þey deðildir.
45
46

36

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

luklarýn bütün yaþayýþ biçimini altüst eden bir makine icat edilirse, bu
icat, dünya ölçüsünde tarihsel bir olgu olur. Ayný þekilde þeker ve kahve, 19. yüzyýlda, dünya ölçüsündeki tarih bakýmýndan önemlerini tanýtla-mýþlardýr, þöyle ki Napoléonun Kýta Sistemi[18] sonucu, bu ürünlerin
bulunmayýþý Almanlarýn Napoléona karþý ayaklanmasýna neden oldu
[21] ve böylece 1813ün þanlý kurtuluþ savaþlarýnýn somut temeli haline
geldi. Bundan da, sonuç olarak, anlaþýlýyor ki, tarihin dünya tarihi haline dönüþmesi, diyelim, öz-bilinçin, dünya tininin ya da herhangi baþka
bir metafizik hayaletin basit ve soyut iþi deðil, ampirik olarak kanýtlanabilir, tamamýyla maddi bir olgu, her bireyin yiyerek, içerek ve giyinerek
tanýtýný saðladýðý bir olgudur.47 [sayfa 44]
Günümüze kadarki tarihte tek tek bireylerin faaliyetlerinin dünya
ölçüsünde bir faaliyet halinde geniþlemesiyle, bireylerin gittikçe kendilerine yabancý bir gücün, (dünya tini, vb. denen þeyin oynadýðý pis bir
oyun olarak kavradýklarý baskýnýn), gittikçe kocamanlaþan ve son kertede kendini dünya pazarý olarak açýða vuran bir gücün kölesi haline
gelmeleri de tamamen ampirik bir olgudur. Ama, Alman teoricileri için
o kadar gizemli olan bu gücün mevcut toplumsal durumun devrilmesiyle, komünist devrimle (bundan, daha sonra sözedeceðiz), ve bu güçle
özdeþ olan özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla ortadan kalkacaðý da ayný
derecede ampirik olarak temellendirilmiþtir; o zaman her bireyin ayrý
ayrý kurtuluþu da tam olarak tarihin tümüyle dünya tarihi haline dönüþmesi ölçüsünde gerçekleþecektir.48 Buraya kadar söylediklerimizden,
bireyin gerçek zihinsel zenginliðinin, tamamen, bireyin gerçek iliþkilerinin
zenginliðine baðlý olduðu açýktýr. Ýþte yalnýz bu yolladýr ki, tek tek her
birey, kendi çeþitli ulusal ve yöresel sýnýrlarýndan kurtulacak, bütün
dünyanýn üretimiyle (zihinsel üretimi de dahil olmak üzere) pratik iliþkiler
içine girecek, ve (insanlarýn yarattýklarý) her alandaki bütün dünya üretiminden yararlanma yeteneði edinecek duruma gelecektir. Çok yönlü
baðýmlýlýk, bireylerin dünya çapýndaki tarihsel elbirliðinin bu ilk doðal
biçimi [22] bu komünist devrimle, insanlarýn birbirleri üzerindeki karþýlýklý
etkilerinden doðan þimdiye kadar insanlara sanki onlara tümüyle yabancý güçlermiþ gibi kabul ettirilen ve hükmeden bu güçler üzerinde
denetim ve bilinçli egemenlik haline dönüþecektir. Bu buluþ tarzý da,
yine, kurgul ve idealist bir tarzda, yani Cinsin kendi kendine üremesi
(özne olarak toplum) gibi, hayali bir biçimde anlaþýlabilir, ve böylelik47
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] Aziz Max Stirner, kendisi, dünya tarihini sýrtýnda taþýyarak
dolaþýyor ve her gün onu yiyor, onu içiyor, eskiden efendimiz Ýsanýn bedeninin ve kanýnýn
yenip içildiði gibi ve dünya tarihi de karþýlýðýnda günbegün onu üretir, onu yemek, içmek, giyinmek zorunda olduðuna göre kendi öz ürünü olan Birteki üretir; Birtekteki alýntýlar,[19] vb.,
ayný þekilde Maxýn Hesseye ve daha baþka uzak kiþilere karþý polemiði, onun, tinsel plan üzerinde de dünya tarihince nasýl üretildiðini ortaya koyar. Demek ki, þu sonuç çýkýyor, dünya
tarihinde bireyler, Stirnervari herhangi bir öðrenci ya da serbest kadýn terzileri ortaklýðýnda,
tamamýyla ayný eldecilerdir.
48
[Marxýn kenar notu:] Bilincin üretimi üzerine.
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le birbirleriyle iliþki halinde bulunan bireyler ardýþýklýðý, bu kendi kendini üretme mucizesini gerçekleþtiren [sayfa 45] bir tek birey olarak anlaþýlabilir. Burada görülüyor ki, bireyler, elbette ki maddeten ve manen, birbirlerini yaratýrlar, ama ne Aziz Brunonunki gibi49 anlamsýzlýkla, ne de
Birtek anlamýnda, yaratýlmýþ insan anlamýnda kendilerini yaratmazlar.*
Geliþtirmiþ bulunduðumuz tarih anlayýþý, ensonu bize þu sonuçlarý
da verir: 1. Üretici güçlerin geliþmesinde öyle bir aþama gelir ki, bu aþamada, mevcut iliþkiler çerçevesi içinde ancak zararlý olabilen, artýk üretici güçler olmaktan çýkýp yýkýcý güçler haline gelen (makineler ve para)
üretici güçler ve karþýlýklý iliþki araçlarý doðar, ve bu, bir önceki olaya
baðlý olarak, kazançlarýndan yararlanmaksýzýn toplumun bütün yükünü
taþýyan, toplumdan dýþlanmýþ [23], ve zorunlu olarak, bütün öteki sýnýflara karþý en açýk bir muhalefet durumunda bulunan bir sýnýf doðar, bu
sýnýf, toplum üyelerinin çoðunluðunun meydana getirdikleri bir sýnýftýr,
köklü bir devrim zorunluluðunun bilinci, komünist bir bilinç olan ve
elbette ki, kendileri de bu sýnýfýn durumunu gösterdikleri zaman baþka
sýnýflarda da oluþabilen bu bilinç, bu sýnýfýn içinden fýþkýrýr. 2. Belirli üretici güçlerden bazý koþullar içinde yararlanýlabilir ki, bu koþullar, toplumun belirli bir sýnýfýnýn egemenliðinin koþullandýr;50 bu sýnýfýn, sahip olduðu þeyden ileri gelen toplumsal gücü, düzenli olarak her çaða özgü
devlet tipinde idealist biçimde pratik ifadesini bulur; bunun içindir ki,
her devrimci savaþým, o zamana kadar hükmetmiþ olan sýnýfa51 karþý
yönelir. 3. Daha önceki bütün devrimlerde faaliyet tarzý deðiþmemiþ
kalýyordu ve yalnýzca bu faaliyetin baþka türlü bir daðýlýmý, iþin baþka
kiþiler arasýnda yeni bir bölüþtürülmesi [sayfa 46] sözkonusuydu: komünist
devrim, bunun tersine, daha önceki faaliyet tarzýna karþý yönelmiþtir,
çalýþmayý52 ortadan kaldýrýr ve bütün sýnýflarýn egemenliðini sýnýflarýn
kendileriyle birlikte ortadan kaldýrýr, çünkü bu devrim, artýk toplum
içinde bir sýnýf iþlevi görmeyen, artýk toplum içinde bir sýnýf diye tanýnmayan, ve daha þimdiden artýk bugünkü toplum içindeki bütün sýnýflarýn, bütün milliyetlerin, vb. yokoluþunun ifadesi olan bir sýnýf tarafýndan
49
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] bundan ötürü kiþilik (1) kavramý (2) genel olarak (3)
kendi sýnýrlarýný kendisinin çizmesini (bunu mükemmel þekilde baþarýyor) ve bu koymuþ
olduðu sýnýrlarý (4) yeniden (5) ortadan kaldýrmasýný (6) içerir (7) (kendi kendine deðil, genel
olarak da deðil, nasýl ki kavram olarak da deðilse) ama onun evrensel (8) özü ile (9), bu özün,
onun eyleminin iç (10) öz-farklýlaþmasýnýn (11) sonucundan baþka bir þey olmadýðýna göre, s.
87-88.[19]
[Marxýn karaladýðý not:] (Bay Bruno düzineyi tamamlayamýyor.)
50
[Elyazmasýnda ilk biçim:] 2. üretici güçlerin geliþmesinin her evresinin toplumun belirli
bir sýnýfýnýn egemenliðine temel hizmeti gördüðü
51
[Marxýn kenardaki gözlemi:] Öyle ki, bu insanlarýn üretimin bugünkü durumunu olduðu
gibi muhafaza etmekte çýkarlarý vardýr.
52
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] faaliyetin (moder[n]) biçimi, ki bu biçim altýnda... onun
egemenliði.
* Elyazmasýnda "ne de 'Birtek' anlamýnda, 'yaratýlmýþ' insan" sözleri çizilmiþ.
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gerçekleþtirilir. 4. Yýðýn içinde bu komünist bilincin yaratýlmasý için ve
gene bu iþin kendisinin de iyi bir sonuca götürülebilmesi için insanlarýn
yýðýnsal bir deðiþikliðe uðramasý zorunlu olarak kendini ortaya koyar,
böyle bir biçim deðiþikliði ise ancak pratikteki bir hareketle, bir devrimle yapýlabilir; bu devrim, demek ki, yalnýzca egemen sýnýfý devirmenin
tek yolu olduðu için zorunlu kýlýnmamýþtýr, ötekini deviren sýnýfa, eski
sistemin kendisine bulaþtýrdýðý pislikleri süpürmek ve toplumu yeni temeller üzerine kurmaya elveriþli bir hale gelmek olanaðýný ancak bir
devrim vereceði için de zorunlu olmuþtur.53 [sayfa 47]
[7. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ ÖZETÝ]

[24] Bu tarih anlayýþý, demek ki, gerçek üretim sürecinin, yaþamýn
dolaysýz maddi üretiminden baþlayarak açýklanmasýna ve bu üretim
tarzýna baðlý ve onun tarafýndan yaratýlmýþ karþýlýklý iliþki biçimlerinin,
yani deðiþik aþamalarýndaki sivil toplumun, bütün tarihin temeli olarak
kavranmasýna; ve onun Devlet halindeki eylemi içinde gösterilmesine,
bütün deðiþik teorik ürünlerinin ve bilinç, din, felsefe, etik, vb., vb.54 biçimlerinin açýklanmasýna ve bunlarýn kökenlerinin ve geliþmelerinin bu
temelde ele alýnmasýna dayanýr; bu da, doðal olarak, iþi bütünlüðü içinde göstermeye (ve deðiþik yönlerinin karþýlýklý etkisini incelemeye) olanak verir.55 Bu tarih anlayýþý, idealist tarih anlayýþý gibi, her dönemde bir
kategori aramak zorunluluðunda deðildir, ama o, daima tarihin gerçek
53
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] Epey bir zamandan beri, bütün komünistler, Fransada
olduðu kadar Ýngiltere ve Almanyada da bu devrimin zorunluluðu konusunda anlaþmýþ
durumdadýrlar; bununla birlikte Aziz Bruno istifini bozmadan kendi düþünü sürdürüyor ve gerçek
hümanizm yani komünizm, (artýk hiç yeri olmayan) tinselciliðin yerine konuyorsa, bu yalnýzca,
ona saygýnlýk kazandýrmak içindir, diye düþünüyor. Demek hep düþ görmekte devam ediyor,
elbet kurtuluþ (halâs, ahret mutluluðu) gelecektir, elbet cennet yeryüzüne inecek ve elbet
yeryüzü cennet olacaktýr. (Bizim tanrýbilimci bilginimiz cennetin yokluðuna da hiçbir zaman
katlanamaz.) O zaman gökyüzünün ahenkleri içinde sevinç ve yüce mutluluk bütün sonsuzluk
boyu taþýp boþanacaktýr. (s. 140)[20] [Marxýn kenar notu:] Kutsal Aile. Bizim aziz papamýz, son
yargý günü, bütün bunlarýn gerçekleþtiði o gün üzerine çöktüðü zaman büyük þaþkýnlýk duyacaktýr
 o gün ki, onun þafaðý, alev alev yanan kentlerin göklerdeki yansýsý ile aðaracaktýr, ve o günde
semavi ahenklerin ortasýnda Marseillaisein ve Carmagnoleun, o durumda zorunlu, top gürültülerinin eþiðinde yükselen ezgileri aziz papamýzýn kulaklarýnda çýnlayacaktýr, bir yandan giyotin
tempo tutacak, bir yandan da dinsiz yýðýn Ça ira, Ça ira[21] diye gürleyecek ve daraðacýný
kullanarak öz-bilinçi ortadan kaldýracaktýr. (Aziz Brunonun, bu bütün sonsuzluk boyu sevinç
ve yüce mutluluktan böyle örnek alýnacak bir tablo çizmeye herhangi baþka bir kimseden daha az hakký vardýr. Foyerbahçý aþk dinini tutanlar, semavi ahenklerden bambaþka bir þeyin
sözkonusu olduðu bir devrimden sözederlerken bu sevinç ve yüce mutluluk hakkýnda özel
bir tasarýmlarý varmýþ gibi görünüyorlar.) Aziz Brunonun son yargý günü nasýl bir davranýþ içinde
bulunacaðýný önsel olarak tasarlamak zevkinden yoksun býrakacaðýz kendimizi. Devrim halinde
proleterlerin (öz-bilince karþý isyan eden) töz gibi, eleþtiriyi devirmek isteyen yýðýn gibi, ya
da tinin gösterisi, ama gene de bauerci 24 düþünceyi yönetmek için gerekli kararlýlýktan
yoksun gösterisi gibi anlaþýlýp anlaþýlmamasý gerektiðini kestirip atmak ayný derecede güçtür.
54
[Elyazmasýnda ilk biçim:] sivil toplumu baþka baþka evrelerinde ve pratik-idealist yansýsý
içinde, yani devlet, ayný þekilde bütün çeþitli ürünler ve bilinç biçimleri, din, felsefe, ahlak, vb.
içinde açýklamak.
55
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
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zeminine basar; pratiði fikirlere göre açýklamaz, fikirlerin oluþumunu
maddi pratiðe göre açýklar; bu yüzden da, bütün bilinç biçimlerinin ve
ürünlerinin zihinsel eleþtirisi sayesinde, öz-bilinçe indirgemeyle, ya
da hortlaklar, hayaletler, cinler[22] halinde baþkalaþmayla çözümlenemeyecekleri, ama bu idealist saçmalarý doðuran somut toplumsal
iliþkilerin pratik olarak devrilmesiyle yok edilebilecekleri sonucuna varýr. Tarihin, dinin, felsefenin ve bütün öteki teorilerin devindirici gücü,
eleþtiri deðil, devrimdir. Bu tarih anlayýþý, tarihin sonunun, tinin tini
olarak öz-bilinçte erimek olmadýðýný, ama her evrede, maddi bir sonucun bulunduðunu gösterir: bir üretici güçler toplamý, tarihsel olarak
yaratýlmýþ ve her kuþaða kendinden önce gelen kuþak tarafýndan
aktarýlmýþ, bireylerin doða ile ve kendi aralarýndaki bir iliþki; bir yandan
yeni kuþak tarafýndan gerçekten deðiþtirilen, ama, öte yandan da, yeni
kuþaða kendi yaþam koþullarýný [sayfa 48] emreden ve ona belirli bir geliþme, özgül bir nitelik veren bir üretici güçler, sermayeler ve koþullar kitlesi. Dolayýsýyla, ortam ve koþullar insanlarý yarattýðý kadar, insanlar da
[25] ortam ve koþullarý yaratýrlar. Her bireyin ve her kuþaðýn mevcut veriler olarak bulduklarý bu üretici güçler, sermayeler, toplumsal karþýlýklý
iliþki biçimleri toplamý, filozoflarýn töz olarak ve insanýn özü olarak
tasarladýklarý, göklere çýkardýklarý ya da savaþtýklarý þeyin somut temelidir: bu üretici güçler, filozoflar, Öz-bilinç ve Birtek diye onlara baþkaldýrdýklarý halde insanlarýn geliþimi üzerindeki sonucu ve etkisi bakýmýndan gene de sarsýlmayan gerçek bir temeldir. Yine, tarihte dönemsel olarak meydana gelen devrimci sarsýntýnýn, mevcut her þeyin
temelini devirmeye yetecek güçte olup olmayacaðýný belirleyen þey,
çeþitli kuþaklarýn hazýr olarak bulduklarý yaþam koþullarýdýr; ve eðer
toptan bir altüst oluþun bu maddi öðeleri, bir yandan mevcut üretici
güçler, ve öte yandan da, yalnýzca o güne kadarki toplumun tekil koþullarýna karþý deðil, bu tekil koþullarý yaratan o güne kadarki yaþamýn
üretiminin kendisine, bu bütünselliðe karþý baþkaldýran devrimci bir
yýðýn yoksa, bu altüst oluþ Fikrinin daha önce binlerce kez dile getirilmiþ
olmasý, pratik geliþme açýsýndan, komünizm tarihinin tanýtladýðý gibi,
hiçbir önem taþýmaz.
[8. GENEL OLARAK ÝDEALÝST TARÝH ANLAYIÞININ
VE ÖZEL OLARAK DA HEGEL SONRASI ALMAN
FELSEFESÝNÝN TUTARSIZLIÐI]

Þimdiye kadar, her tarih anlayýþý, ya tarihin bu gerçek temelini
bir yana býrakmýþ ya da onu tarihin akýþýyla hiçbir baðý olmayan ikincil
bir þey saymýþtýr. Bu yüzden, tarihin, her zaman, kendi dýþýndaki bir ölçeðe göre yazýlmasý gerekir. Yaþamýn gerçek üretimi tarihin ta baþlangýcýnda ortaya çýkar; oysa asýl tarihsel olan þey, olaðan yaþamdan ayrýymýþ
gibi, olaðan-dýþý ve yeryüzü-üstü bir þey gibi görünür. Ýnsanlarla doða
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arasýndaki iliþkiler, bu yüzden, [sayfa 49] tarihten dýþlanýr, bu da, doða ile
tarih arasýndaki karþýtlýðý doðurur. Bu bakýmdan, bu tarih anlayýþý, tarihte yalnýz prenslerin ve devletlerin yapýp ettiklerini dinsel ve her türden
teorik savaþýmlarý görebilmiþtir, ve özellikle ele alýnan her tarihsel çað
konusunda bu çaðýn yanýlsamasýný paylaþmak zorunda kalmýþtýr. Örneðin, bir çað, kendisini belirleyen þeyin salt siyasal ya da dinsel
güdüler olduðunu sanýyor olsun, din ve siyaset o çaðý hareket ettiren gerçek güdülerin aldýklarý biçimlerden ibaret olduklarý halde, o çaðý
kaleme alan tarihçi bu sanýyý paylaþýr. Sözkonusu insanlarýn kendi pratiklerine iliþkin sanýlan, anlayýþlarý, bu insanlarýn pratiðine hükmeden ve onu belirleyen tek belirleyici ve etkin güç haline getirilir. Hintlilerde ve Mýsýrlýlarda, iþbölümünün kendi gösterdiði ilkel biçim, eðer
bu halklarýn devletlerinde ve dinlerinde bir kastlar rejimine neden oluyorsa, tarihçi, kastlar rejiminin [26] bu ilkel toplumsal biçimi doðuran güç
olduðuna inanýr. Fransýzlar ve Ýngilizler, hiç deðilse, hâlâ gerçeðe en
yakýn olan siyasal yanýlsama ile yetindikleri halde Almanlar, salt Tin
alanýnda hareket ederler ve dinsel yanýlsamayý tarihin devindirici gücü
yaparlar. Hegelci tarih felsefesi, Almanlarýn bütün bu tarih yazma tarzýnýn en katýksýz ifadesine vardýrýlmýþ nihai ürünüdür, ve bu tarzda gerçek çýkarlar, hatta siyasal çýkarlar da sözkonusu deðildir, yalnýzca salt
fikirler sözkonusudur; öyleyse bu tarih, Aziz Brunoya, biri ötekini parçalayýp yutan ve sonunda öz-bilinçi içinde yok olup giden düþünceler
dizisi gibi görünmekten geri kalamaz ve gerçek tarih diye bir þeyden
hiç haberi olmayan Aziz Max Stirnere, tarihin bu alkýþýnýn, herhalde,
basit þövalyeler, haydutlar ve hayaletler öyküsü gibi görünmesi çok
daha mantýklý bir þeydir ve Aziz Stirner, bunlarý görmekten, ancak kutsal þeylere karþý saygýsýzlýk eðilimi sayesinde kurtulabilmektedir.56 Bu
anlayýþ, gerçekten dinsel bir anlayýþtýr, dinsel insanýn, bütün tarihin baþlangýç noktasý olan ilkel insan olduðunu varsayar ve kendi imgeleminde geçim araçlarýnýn ve yaþamýn kendisinin gerçek üretiminin yerine
hayali þeylerin dinsel [sayfa 50] bir biçimde üretimini koyar. Bütün bu tarih
anlayýþý, keza onun daðýlýp parçalanmasý, ve bundan ileri gelen kuruntular ve kuþkular, salt Almanlara iliþkin ulusal bir sorundur ve yalnýz Almanya için yerel bir önemi vardýr, týpký örneðin yakýn zamanlarda binlerce kez ele alýnmýþ ve önemli bir sorun olan Tanrýlar ülkesinden insanlar ülkesine gerçekten nasýl geçileceði sorunu gibi  sanki Tanrýlar
ülkesi insanlarýn imgeleminden baþka bir yerde varolmuþ gibi, ve sanki bu bilgin beyefendiler hiç farkýnda olmadýklarý ve þimdi ona varmanýn yolunu aradýklarý bu insanlar ülkesinde yaþayýp durmuyorlarmýþ
gibi, ve sanki bulutlar üzerinde bu teorik yapýnýn acayipliðini açýklamak
için düzenlenen bilimsel eðlence çünkü bu, ondan öte bir þey deðil56
[Marxin kenar notu:] Nesnel denilen tarih yazýmý tarihsel iliþkileri eylemden ayrý olarak
kavramaktan ibaretti. Gerici karakter.
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dir, tersine, bu yapýnýn gerçek yeryüzü iliþkilerinden nasýl doðduðunu
göstermekten baþka bir iþe yarýyormuþ gibi.57 Genellikle, asýl önemli
olan, yalnýzca bu teorik lafebeliðini mevcut gerçek iliþkilerle açýklamak
olduðu halde, bu Almanlar için, boyuna, karþýlaþtýklarý saçmalýklarý [27]
baþka bir kaçýk hevese çevirmek, yani bütün bu anlamsýzlýðýn ortaya
çýkartýlmasý, kýsacasý, özel bir anlamý olduðunu ileri sürmek sözkonusu
oluyor. Bu lafebeliðinin gerçek pratik çözümü insanlarýn bilincindeki
bu anlayýþlarýn çýkarýlýp atýlmasý, yineleyelim ki, ancak koþullarýn deðiþmesiyle gerçekleþecektir, teorik çýkarsamalarla deðil. Ýnsan yýðýnlarýnda, yani proletaryada bu teorik anlayýþlar mevcut deðildir, o halde, bunlar
için bu anlayýþlarýn yok edilmelerine de gerek yoktur ve eðer bu yýðýnýn
din gibi bazý teorik anlayýþlarý olmuþsa, bunlar da, koþullar dolayýsýyla
çoktan yok olup gitmiþtir.
Bu sorunlarýn ve çözümlerinin salt ulusal bir özellik taþýyor oluþlarý
þu olguda da kendini gösterir: bu teoriciler, ruhun Ýnsan-Tanrý, Ýnsan
vb. gibi sapkýnlýklarýnýn tarihin deðiþik çaðlarýna hükmettiklerine dünyada
eþi görülmemiþ bir ciddiyetle inanýrlar, Aziz Bruno tarihi, eleþtirinin ve
eleþtirmenlerin yaptýðýný[23] bile söyleyecek [sayfa 51] kadar ileri gider ve
bu ulusal özellik, bu teoricilerin kendilerini kendi tarihsel yapýlarýný kurmaya verdiklerinde, büyük bir hýzla bütün geçmiþin üzerinden atývermelerinde ve Moðol uygarlýðýndan[24] içeriðiyle zengin asýl tarihe, yani Halle Yýllýklarýnýn ve Alman Yýllýklarýnýn[25] tarihine geçmelerinde ve
hegelci okulu genel bir boþ tartýþma haline getirmelerinde kendini gösterir. Bütün öteki uluslar, bütün gerçek olaylar unutulur ve Theatrum
Mundi *, Leipzig kitap fuarýndan ve Eleþtiri, Ýnsan ve Birtek[26] üzerine karþýlýklý tartýþmalardan ibaret kalýr. Teori, gerçekten tarihsel konularý, sözgelimi 18. yüzyýlý, incelemek durumunda kaldýðýnda, bu filozoflar,
ancak anlayýþlar tarihini, o da temelini oluþturan olaylardan ve pratik
geliþmelerden kopuk olarak verirler, ve üstelik, bu tarihi de, sözkonusu
dönemin eksikli bir ilk aþamasý gibi, gerçek tarihsel çaðýn, yani 1840-44
Alman felsefi mücadelesi döneminin sýnýrlý habercisi gibi göstermek
amacýyla verirler. Demek ki, onlarýn amacý, tarihsel niteliði olmayan bir
kiþinin ve onun hayallerinin þanýný daha büyük bir parýltýyla ýþýldatmak
için bir geçmiþ zaman tarihi yazmaktýr; ve gerçek tarihsel olaylarý ve
hatta siyasetin gerçekten tarihsel nitelikteki tarih içine sýzmalarýný anýmsatmamak ve onun yerine ciddi bir çalýþmaya deðil de, tarihsel montajlara ve edebi dedikodulara dayanan Aziz Brunonun þimdi artýk
unutulmuþ olan 18. Yüzyýl Tarihinde[27] yaptýðý gibi bir öykü sunmak,
bu amaca uygundur. Kendilerini ulusal önyargýlarýn üstünde sanan bu
57
[Elyazmasýnda ilk biçim:] ve sanki bu teorik bulutlar oluþumunun meydana getirdiði
garip olayý, gerçek yeryüzü iliþkilerinden yola çýkarak, ayrýntýlarýna kadar açýklamak ve onu
tanýtlamak, ancak çok yüksek düzeyde bilimsel bir oyalanma olabilirmiþ gibi.
* Dünya tiyatrosu -ç.
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tumturaklý ve böbürlenme dolu düþünce bakkallarý, pratikte, küçükburjuvaca Alman birliði düþünü kurup duran birahane gediklilerinden
çok daha ulusaldýrlar. Öteki halklarýn eylemlerinin bütün tarihsel niteliðini reddederler. Almanyada, Almanya ereðiyle [28] ve Almanya için
yaþarlar, Ren þarkýsýný,[28] ulusal bir ilahi haline getirirler ve Fransýz devletini yaðma edecekleri yerde Fransýz felsefesini yaðma ederek ve Fransýz
kasabalarýný cermenleþtirecekleri yerde Fransýz düþüncelerini
cermenleþtirerek Alsace-Lorrainein fethini yaparlar. Bay Venedey, teorinin hegemonyasýyla Almanyanýn hegemonyasýný ilan eden Aziz Bruno ve Aziz Maxýn yanýnda kozmopolit kalýr. [sayfa 52]
[9. FEUERBACHIN ÝDEALÝST TARÝH ANLAYIÞININ
TAMAMLAYICI ELEÞTÝRÝSÝ]

Bu tartýþmalardan da, görülüyor ki, Feuerbach (Wilgands
Vieteljahrsschrift, 1845, Band 2), sýradan insan (Gemeinmensch) nitelemesine sýðýnarak kendisinin komünist olduðunu ilan etmekle[29] ve
bu adý, insanýn bir yüklemine dönüþtürmekle, böylelikle bugünkü
dünyada, belirli devrimci bir partinin üyelerini belirten komünist terimini basit bir kategoriye yeniden dönüþtürebileceðini sanmakla kendisini
aldatmaktadýr. Feuerbachýn, insanlarýn karþýlýklý iliþkileri konusundaki
tüm çýkarsamasý, insanlarýn birbirlerine gereksinmeleri olduðundan ve
bunun her zaman böyle olmuþ olduðunu tanýtlamaktan ibaret kalmaktadýr. Gerçek komünist için önemli olan, bu mevcut düzeni devirmek olduðu halde, o, bu olgunun bilincinin tanýnmasýný, dolayýsýyla, o da öteki
teorisyenler gibi, ancak, mevcut bir olgunun doðru bilincini ortaya çýkarmayý ister. Zaten biz, Feuerbachýn kesinlikle bu olgunun bilincini yaratmak için gösterdiði çabalarda, bir teorisyenin, teorisyen ve filozof olmaktan vazgeçmeden yapabileceði kadar ileri gittiðini kabul ediyoruz.
Ama, bizim Aziz Bruno ve Aziz Maxýmýzýn, Feuerbachýn komünist anlayýþýný, hiç zaman yitirmeden, gerçek komünist yerine koymalarý çok
ilginçtir ve onlar, bunu, daha þimdiden, kýsmen komünizmle, tinin
tini olarak, felsefi kategori olarak, kendileriyle ayný koþullara sahip bir
hasým olarak savaþmak üzere yapýyorlar  ve Aziz, Bruno, kendi bakýmýndan, bunu ayrýca pragmatik çýkarlar için yapýyor.
Feuerbachýn mevcut gerçekliði kabul ediþine ve ayný zamanda
da bu gerçeklik konusunda hasýmlarýmýzla paylaþmaya devam ettiði
yanlýþ anlayýþa örnek olarak, Philosophie der Zukunftdan[30] þu pasajý,
Feuerbachýn, bir nesnenin ya da bir insanýn varlýðýnýn ayný zamanda
onun özü de olduðu fikrini, bir hayvan ya da insan bireyinin belirli varoluþ koþullarýnýn, yaþam tarzýnýn ve eyleminin, onün özünün kendini
tatmin olunmuþ hissettiði koþullar, yaþam tarzý ve eylemi olduðu fikrini
geliþtirdiði pasajý anýmsatalým. Burada, her istisna, açýkça, deðiþtirilemeyecek bir raslantý olarak, bir anormallik olarak anlaþýlýr. Öyleyse eðer
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milyonlarca proleter, [sayfa 53] kendilerini, hiç de kendi yaþam koþullarýndan memnun hissetmiyorsa, eðer varlýklarý* [29] özlerine birazcýk
olsun uymuyorsa, bu, yukarda adý geçen pasaja göre, sessizce katlanýlmasý gereken kaçýnýlmaz bir þanssýzlýk olacaktýr. Bununla birlikte, milyonlarca proleterin ya da komünistin bu konuda. bambaþka görüþleri
vardýr ve, zamaný geldiðinde, pratikte, bir devrim yoluyla, varlýklarýný,
özleri ile uyumlu bir hale getirdiklerinde, bunu tanýtlayacaklardýr. Bunun içindir ki, bu gibi durumlarda, Feuerbach, hiçbir zaman insanlar
dünyasýndan sözetmez, her seferinde, dýþ doðaya ve dahasý insanlarýn
henüz efendisi olamadýklarý doðaya sýðýnýr. Ama, her yeni buluþ, sanayide
her ilerleme, bu alanýn duvarlarýndan bir parçayý daha düþürmektedir
ve bu çeþitten önermeleri doðrulayan örneklerin yetiþtiði toprak, gittikçe kurumaktadýr. Balýðýn özü, onun varlýðýdýr, sudur  bu tek
önermede duralým. Nehir balýðýnýn özü, bir nehrin suyudur. Ama, bu
su, o nehir sanayiin emrine girince, boyalarla ve baþka atýklarla kirlenince, buharlý gemiler üzerinde dolaþmaya baþlayýnca, ya da nehir suyunun, baþka kanallara verilerek kurumasýyla balýklar varoluþ koþullarýndan
yoksun kalýnca, artýk balýðýn özü olmaktan çýkar ve artýk balýða uygun
düþmeyen bir varlýk ortamý haline gelir. Bütün bu cinsten çeliþkilerin
kaçýnýlmaz anormallikler olduðu konusundaki açýklama, aslýnda, Aziz
Max Stirnerin, bu çeliþkinin kendi öz çeliþkileri olduðu, bu kötü durumun, ister buna karþý çýksýnlar, ister kendi nefretlerini kendilerine saklasýnlar, ister kendi yazgýlarýna karþý hayali bir þekilde isyan etsinler,
kendi durumlarý olduðunu söyleyerek tatminsizlere verdiði teselliden
farklý bir þey deðildir; bu açýklama, Brunonun, bu bahtsýz durumun,
bu duruma düþenlerin mutlak öz-bilinçe kadar ilerlemek yerine töz
çamuru içine saplanýp kalmalarý ve bu ters koþullarýn onlarýn kendi tinlerinin tini olduðunu kavrayamamalarý olgusundan ileri geldiði biçimindeki iddiasýndan da farklý bir þey deðildir. [sayfa 54]
[III]

[I. EGEMEN SINIF VE EGEMEN BÝLÝNÇ.
HEGELÝN TARÝHTE TÝNÝN EGEMENLÝÐÝ
ANLAYIÞININ OLUÞUMU]

[30] Egemen sýnýfýn düþünceleri, bütün çaðlarda, egemen
düþüncelerdir, baþka bir deyiþle, toplumun egemen maddi gücü olan
sýnýf, ayný zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarýný
elinde bulunduran sýnýf, ayný zamanda, zihinsel üretimin araçlarýný da
emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiþ durumdadýrlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçlarý verilmeyenlerin düþünceleri
* Ýdeolojinin daha önceki baskýlarýnda metin burada kesiliyor. Bu boþluk, Ýdeolojinin
elyazmasýnýn birkaç sayfasýnýn bulunmasý ve 1962 yýlýnda ilk kez yayýnlanmasý ile kýsmen
doldurulmuþtur. -Ed.
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de ayný zamanda bu egemen sýnýfa baðýmlýdýr. Egemen düþünceler,
egemen maddi iliþkilerin fikirsel ifadesinden baþka bir þey deðildir,
egemen düþünceler, fikirler biçiminde kavranan maddi, egemen
iliþkilerdir, þu halde bir sýnýfý egemen sýnýf yapan iliþkilerin ifadesidirler;
baþka bir deyiþle, bu düþünceler, onun egemenliðinin fikirleridirler. Egemen sýnýfý meydana getiren bireyler, baþka þeyler yanýnda, bir bilince
de sahiptirler ve sonuç olarak düþünürler; bu bireyler, bir sýnýf olarak
egemen oldukça ve tarihsel çaðý bütün geniþliðince belirledikçe, elbette ki, bu bireyler sýnýflarýnýn bütün geniþliðince egemendirler ve öteki
þeyler bakýmýndan olduðu kadar, düþünürler, fikir üreticileri olarak da
egemendirler ve kendi çaðlarýnýn düþüncelerinin üretimi ve daðýtýmýný
düzenlerler; o halde onlarýn düþünceleri, çaðlarýnýn egemen düþünceleridir. Örneðin kraliyetin, aristokrasinin ve burjuvazinin iktidar için çekiþtikleri ve dolayýsýyla iktidarýn paylaþýlmýþ olduðu bir devirdeki bir ülkede, kuvvetlerin ayrýmý öðretisinin artýk ebedi yasa olduðu öne sürülen
egemen öðreti olduðu görülür.
Þimdiye deðin tarihin baþlýca güçlerinden birisi olarak yukarýda
[s. 15-18] görmüþ olduðumuz iþbölümü, egemen sýnýfta, zihinsel ve
fiziksel emeðin [31] bölünmesi olarak kendini gösterir. Böylece, bu
sýnýf içersinden, bir kesim, sýnýfýn düþünürleri olarak [sayfa 55] (sýnýfýn kendi hakkýndaki yanýlsamalarýn oluþumunu kendi baþlýca geçim kaynaklarý haline getiren faal ve kuramsal ideologlarý olarak) ortaya çýkarlarken,
diðerleri, gerçekte bu sýnýfýn faal üyeleri olduklarý halde kendileri hakkýnda hayal ve düþünceler yaratmaya daha az zamanlarý olmasý nedeniyle, bu düþünce ve yanýlsamalara karþý tutumlarý daha pasif ve kabullenicidir. Bu sýnýf içindeki bu ayrýlýk, iki taraf arasýnda belli bir karþýtlýða
ve düþmanlýða da dönüþebilir, ama sýnýfýn kendi varlýðýný tehdit eden
pratik bir çatýþma durumunda, bu durum kendiliðinden ortadan kalkar,
ve egemen düþüncelerin egemen sýnýfýn düþünceleri olmadýklarý ve bu
sýnýfýn gücünden ayrý bir güce sahip bulunduklarý yolundaki görüntü de
uçup gider. Belirli bir çaðda devrimci fikirlerin varlýðý, devrimci bir sýnýfýn varlýðýný öngörür, bu öncüllerin neler olduklarý konusunda gerekli
þeyleri yukarýda söylemiþtik. ([s. 18-19, 22-23]).
Tarihin akýþýný ele alýrken, egemen sýnýfýn fikirlerinin, bu egemen
sýnýfýn kendisinden ayrý olduklarýný ve bu fikirlerin baðýmsýz bir varlýða
sahip olduklarýný varsayalým. Diyelim ki, bu fikirlerin ne üretim koþullarýna, ne de üreticilerine aldýrmaksýzýn, þu halde, bunlarýn temelinde
mevcut olan bireyler ve dünya koþullarý bir yana býrakýlarak, þu ya da
bu fikirlerin falan çaða egemen olduðu olgusuyla yetinilsin. O zaman
sözgelimi, denilebilecektir ki, aristokrasinin egemen olduðu zamanlar,
namus, onur, baðlýlýk vb. kavramlarý egemendi ve burjuvazinin egemen
olduðu zamanlar özgürlük, eþitlik vb. kavramlarý egemendi.58 Bu, bü58

[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ortalama olarak, egemen sýnýfýn kendi de, kendi
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tünüyle egemen sýnýfýn kendisinin inandýðý þeydir. Özellikle, 18. yüzyýldan beri bütün tarihçilerde ortak, olan bu tarih anlayýþý, zorunlu olarak
[32] egemen olan düþüncelerin [sayfa 56] gitgide daha soyut olacaðý, yani
bu fikirlerin gittikçe evrensellik biçimine bürüneceði gerçeðine çarpacaktýr. Gerçekten, kendisinden önce egemen olan sýnýfýn yerini alan
her yeni sýnýf, kendi amaçlarýna ulaþmak için de olsa, kendi çýkarýný,
toplumun bütün üyelerinin ortak çýkan olarak göstermek zorundadýr,
ya da þeyleri fikir planýnda açýklamak istersek: bu sýnýf, kendi düþüncelerine evrensellik biçimi vermek ve onlarý, tek mantýklý, evrensel olarak
geçerli düþünceler olarak göstermek zorundadýr. Bir sýnýfa karþý çýkmasý
yüzünden, sýrf bu yüzden devrimci sýnýf, kendisini, bir sýnýf olarak deðil
de, hemen bütün toplumun temsilcisi olarak sunar, tek egemen sýnýfýn
karþýsýnda toplumun tüm kitlesi olarak görünür.59 Bu, onun için olanaklýdýr, çünkü baþlangýçta, onun çýkan gerçekten de egemen olmayan
bütün öteki sýnýflarýn ortak çýkarlarýna hâlâ sýký sýkýya baðlýdýr, ve çünkü, eski koþullarýn baskýsý altýnda bu çýkar, henüz özel bir sýnýfýn özel çýkarý olarak geliþmemiþtir. Bu yüzden, bu sýnýfýn zaferi, kendileri egemenliðe ulaþamayan öteki sýnýflarýn pek çok bireyi için de yararlýdýr; ancak, bu bireyleri egemen sýnýfa çýkabilecek duruma getirdiði ölçüde,
yalnýz bu ölçüde yararlýdýr. Fransýz burjuvazisi, aristokrasinin egemenliðini devirdiði zaman, bununla, birçok proletere de, proletaryadan daha
yükseðe çýkma olanaðýný verdi, ama yalnýz þu anlamda ki, onlarýn kendileri de burjuva oldular. Her yeni sýnýf, demek ki, kendi egemenliðini
daha önce egemen olan sýnýftan ancak daha geniþ bir temel üzerine
oturtur, ama karþýlýðýnda bundan böyle egemen olan sýnýfla egemen
olmayan sýnýflar arasýndaki karþýtlýk, sonradan hem derinliðine ve hem
keskinliðine büyümekten baþka bir þey yapamaz. Bundan çýkan sonuç
þudur: Yeni yönetici sýnýfa karþý yürütülmesi sözkonusu olan savaþýn,
bu kez, egemenliði ele geçirmiþ olan daha önceki bütün sýnýflarýn yapabildiklerinden daha kesin ve daha köklü bir biçimde eski toplumsal
koþullarý [33] yýkmak gibi bir amacý vardýr.
Genel olarak sýnýf egemenliði, toplumsal rejimin biçimi [sayfa 57]
olmaktan çýktýðý anda, yani özel bir çýkarý genel bir çýkar olarak ya da
evrenseli egemen olarak göstermek artýk zorunlu olmadýðý anda, belirli bir sýnýfýn egemenliðinin yalnýz ve yalnýz bazý fikirlerin egemenliði
olduðuna inanmaktan ibaret olan bütün yanýlsama da, doðaldýr ki, kendiliðinden son bulur.60 Egemen fikirler, bir kere, egemenliði yürüten
kavramlarýnýn hüküm sürdüðünü tasarlar ve onlarý daha önceki çaðlarýn egemen fikirlerinden
ancak kendi kavramlarýný sonsuz gerçekler diye sunarak ayýrdeder. Bu egemen sýnýf, kendi
çýkarlarýný ne kadar çok toplumun bütün üyelerinin çýkarlarý gibi göstermek zorunda olursa, bu
egemen kavramlar da o kadar genel ve genelleþtirilmiþ bir biçim alacaklardýr.
59
[Marxýn kenar notu:] (Evrensellik þunlara tekabül eder: 1. zümreye karþý sýnýfa; 2. rekabete,
dünya çapýnda karþýlýklý iliþkiye (Weltverkehr) vb.; 3. egemen sýnýfýn büyük çoðunluðuna; 4.
çýkarlarýn ortaklýðý yanýlsamasýna, baþlangýçta bu yanýlsama [haklý]dýr; 5. ideologlarýn
aldatmalarýna ve iþbölümüne.)
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bireylerden ve özellikle üretim tarzýnýn belli bir evresinden ileri gelen
iliþkilerden ayrýldýlar mý, artýk tarih içinde, hep fikirlerin egemen olduðu
sonucuna varýlýr; bu çeþitli fikirlerden Fikiri, yani en üstün derecede
vb. fikri, ve böyle olunca da, onu tarihte egemen olan öðe olarak yalýtmak ve onun aracýlýðýyla bütün bu fikirleri ve kavramlarý tarih boyunca
geliþen kavramýn kendi kendini belirlemesi gibi kavramak çok kolay
olur. Bundan sonra, gene, bütün insan iliþkilerini, insan kavramýndan,
tasarýmlanmýþ insandan, insanýn özünden, kýsacasý insandan türettirmek doðal bir þeydir. Kurgul felsefenin yaptýðý da budur. Hegelin kendisi de Tarih Felsefesinin sonunda, yalnýz Kavramýn ilerleyiþini
incelediðini ve tarihte gerçek Theodizeeyi [ilm-i ilahi. -ç.] ortaya koymuþ olduðunu itiraf ediyor (s. 446). Ve þimdi, sonunda filozoflarýn, filozoflar olarak her zaman tarihte egemen olmuþ olduklarý sonucuna 
yani, gördüðümüz gibi, Hegelin[31] zaten ifade etmiþ olduðu bir sonuca
varmak üzere yeniden, Kavramýn üreticilerine, teorisyenlere, ideologlara ve filozoflara dönülebilir. Gerçekte, tarihte Tinin egemen olduðunu (Stirnere göre hiyerarþiye bakýnýz) ortaya koymaktan ibaret
olan cambazlýk þu aþaðýdaki üç çabaya indirgenir:
[34] l° Fikirleri, ampirik nedenlerle maddi bireyler olarak ve bizzat bu insanlarýn ampirik koþullar içinde, egemen olan insanlardan, bu
insanlarýn kendilerinden ayýrmak ve sonuç olarak tarihe egemen olanlarýn fikirler ya da yanýlsamalar olduðunu kabul etmek.
2° Fikirlerin bu egemenliðine, bir düzen getirmek, [sayfa 58] birbirini izleyen egemen fikirler arasýna mistik bir bað koymak gerekir, ve buna, fikirleri kavramýn kendi kendini belirlemeleri olarak kavramakla
ulaþýlýr. (Bu, düþüncelerin kendi ampirik temelleriyle birbirlerine gerçekten baðlý bulunmasý olgusu, bu ikinci iþi olanaklý kýlar; bundan baþka,
an ve yalýn düþünceler olarak anlaþýldýklarýndan, bu düþünceler, kendinden farklýlaþmalar haline, bizzat düþünce üreten ayrýmlar haline gelirler.)
3° Bu kendini belirleyen kavramý, mistik görünümünden soymak ion, o, bir kiþi öz-bilinç haline dönüþtürülür, ya da büsbütün
materyalist görünmek için, ondan tarihte Kavramý temsil eden, yani
kendileri de tarih yapýmcýlarý olarak, gardiyanlar komitesi olarak, egemenler olarak, düþünürleri, filozoflarý, ideologlarý temsil eden bir
kiþiler dizisi yaratýlýr.61 Bir çýrpýda tarihin bütün materyalist öðeleri çýkarýlýp atýldý ve böylece artýk kurgu alanýnda rahatça doludizgin at koþturulabilir.
Almanyada egemen olan bu tarih yöntemi, ve özellikle bunun
nedeni, bu yöntemin genel olarak ideologlarýn yanýlsamalarýyla, örneðin
60
[Elyazmasýnda ilk biçim:] özel bir çýkarý, pratik planda, herkes için ortak bir çýkar olarak,
ve teorik planda da evrensel çýkar olarak göstermek artýk zorunlu olmadýðý anda.
61
[Marxýn kenar notu:] Ýnsan = düþünen insan tini.
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hukukçularýn, politikacýlarýn (ayrýca bunlar arasýnda bulunan iþ baþýndaki
devlet adamlarýnýn) yanýlsamalarýyla olan baðýntýsýndan ve bir de, bu
adamlarýn dogmatik düþlerinden,ve acayip fikirlerinden hareketle açýklanmasý gerekir; bu onlarýn yaþam içindeki pratik konumlarýndan, mesleklerinden ve iþbölümünden hareket edilerek kolayca açýklanabilir.
[35] Gündelik yaþamda, herhangi bir shopkeeper*, bir kimsenin
olduðunu iddia ettiði ile gerçekten olduðu arasýnda ayrým yapmasýný
çok iyi bilir; ama bizim tarihimiz henüz bu basit bilgiye ulaþamamýþtýr.
Bizim tarihimiz, her çað için o çaðýn kendisi hakkýnda söylediklerine ve
beslediði kuruntulara hemen inanýr. [sayfa 59]
[IV]

[1. ÜRETIM ALETLERÝ VE MÜLKÝYET BÝÇÝMLERÝ]

[40] **... bulunmuþtur. Birinci noktadan oldukça geliþmiþ bir
iþbölümü ile yaygýn bir ticaret önkoþulu, ikinci noktadan ise yerel karakter sonucu çýkar. Birinci durumda bireyleri biraraya toplamak gerekir; ikinci durumda, bireyler, kendileri de üretim aletleri olarak belli
üretim aletinin yanýnda bulunurlar. O halde, burada, doðal üretim aletleri ile uygarlýðýn yarattýðý üretim aletleri arasýndaki farklýlýk kendini gösterir. Ýþlenmiþ toprak (su, vb.) doðal üretim aleti olarak kabul edilebilir.
Birinci durumda, doðal üretim aleti konusunda bireyler doðaya baðýmlýdýrlar; ikinci durumda emeðin bir ürününe baðýmlýdýrlar. Birinci durumda, mülkiyet (toprak mülkiyeti) demek ki, dolaysýz ve doðal bir
egemenlik gibi görünür; ikinci durumda bu mülkiyet bir emek egemenliði, bu konuda, birikmiþ emeðin, sermayenin egemenliði olarak
görünür. Birinci durum, bireylerin, ister aile, ister kabile ve hatta toprak
vb. olsun herhangi bir baðla birleþmiþ olmalarýný önceden varsayar.
Ýkinci durum ise, bu bireylerin birbirlerinden baðýmsýz olmalarýný ve
ancak deðiþimlerle birarada tutulmalarýný önceden varsayar. Birinci durumda deðiþim, esas olarak, insanlar ile doða arasýnda bir deðiþimdir,
birinin [insanlarýn -ç.] emeðinin, ötekinin [doðanýn -ç.] ürününe karþý
trampa edildiði bir deðiþimdir; ikinci durumda, deðiþim, egemen olan
biçimiyle, insanlarýn kendi aralarýnda bir deðiþimdir. Birinci durumda
insan için orta bir zeka yeterlidir, bedensel faaliyet ile zihinsel faaliyet
birbirlerinden henüz hiç ayrýlmýþ deðildir; ikinci durumda bedensel faaliyet ile zihinsel faaliyet arasýndaki bölünme daha önceden pratik olarak gerçekleþmiþ olmalýdýr. Birinci durumda, mülk sahibinin mülksüzler
üzerindeki egemenliði, kiþisel iliþkilere, bir çeþit ortaklýða dayanabilir;
ikinci durumda, bu egemenlik maddi bir biçim almýþ olmalý, üçüncü
bir ötede, parada, cisimleþmelidir. Birinci durumda, küçük imalatçýlýk
* Dükkancý. -ç.
** Bu bölümün, Engelsin kalemiyle n° 83 sayýsý ve Marxýn kalemiyle de 36, 37, 38 ve 39
numaralarý taþýyan dört sayfasý eksiktir. -Ed.
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(sanayi) [sayfa 60] vardýr, ama doðal üretim aleti kullanýma baðýmlýdýr ve
bu yüzden de baþka baþka bireyler arasýnda iþin bölüþümü yoktur;
ikinci durumda, sanayi ancak iþbölümünde ve bu bölünme ile mevcuttur.
[41] Buraya kadar hep üretim aletlerinden hareket ettik ve bazý
sanayi aþamalarý için özel mülkiyet zorunluluðu, bu durumda, zaten
besbelli bir þey olmuþtu. Ýstihraç sanayiinde, özel mülkiyet iþe tamamen uygun düþmektedir; küçük sanayide ve bütün tarýmda, þimdiye
kadar mülkiyet, mevcut iþ aletlerinin zorunlu sonucudur; büyük sanayide üretim aracý ile özel mülkiyet arasýndaki çeliþki, ancak, o ürünü
yaratmak için daha önceden çok geliþmiþ olmasý gereken bu büyük
sanayiin ürünüdür. O halde, özel mülkiyetin kaldýrýlmasý ancak büyük
sanayi ile olanaklýdýr.
[2. MADDÝ EMEK ÝLE ZÝHÝNSEL EMEK ARASINDA ÝÞBÖLÜMÜ.
KENT ÝLE KIRIN AYRILMASI.
LONCALAR]

En büyük maddi ve zihinsel iþbölümü, kent ile kýrýn ayrýlmasýdýr.
Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýk, barbarlýktan uygarlýða, aþiret düzeninden devlete, bölgesellikten ulusa geçiþle birlikte ortaya çýkar, ve zamanýmýza kadar bütün uygarlýk tarihi boyunca sürüp gider. (Tahýl Yasalarýna
Karþý Birlik[32].)  Kentin varlýðý, yönetimin, polisin, vergilerin vb. zorunluluðunu, kýsacasý, belediye örgütünün, bu nedenle de genel olarak
siyasetin zorunluluðunu içerir. Ýþte nüfusun ilk kez olarak iki büyük sýnýf
halinde bölünmesi, doðrudan iþbölümüne ve üretim araçlarýna dayanan
bölünme, burada ortaya çýkmýþtýr. Zaten, kent, nüfusun, üretim aletlerinin, sermayenin, zevklerin, gereksinmelerin bir merkezde toplanmasý
olayýdýr, oysa kýr tam tersi bir olayý, ayrý ayrý olmayý ve daðýnýklýðý ortaya
koyar. Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýk ancak özel mülkiyet çerçevesi
içinde mevcut olabilir. Bu karþýtlýk, bireyin iþbölümüne olan baðýmlýlýðýnýn, onun kendisine kabul ettirilen belirli bir eyleme karþý baðýmlýlýðýn en göze çarpan ifadesidir. Bu baðýmlýlýk, her ikisi de birbirinden
sýnýrlý olmak üzere, birini bir kent hayvaný, ötekini bir kýr hayvaný haline
getirir ve [sayfa 61] her gün bu iki tarafýn çýkarlarýnýn karþýtlýðýný yeniden
doðurur. Burada da emek, gene en baþta gelen þeydir, bireyler üzerindeki güçtür ve bu güç mevcut olduðu sürece özel mülkiyet de var
olacaktýr. Kent ile kýr arasýndaki bu karþýtlýðýn kaldýrýlmasý ortaklaþalýðýn
ilk koþullarýndan [42] biridir ve herkesin ilk bakýþta saptayabileceði gibi,
bu koþulun kendisi de, tek baþýna iradenin gerçekleþtirmeye yetmeyeceði, önceden yerine gelmesi gereken maddi koþullar yýðýnýna baðlýdýr.
(Þu koþullarýn daha fazla geliþtirilmesi gerekir.) Kent ile kýrýn ayrýlmasý,
sermaye ile toprak mülkiyetinin ayrýlmasý olarak, sermayenin toprak
mülkiyetinden baðýmsýz varlýðýnýn ve geliþmesinin baþlangýcý olarak,
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tek temeli emek ile deðiþim olan bir mülkiyetin baþlangýcý olarak kavranabilir.
Ortaçaðda, daha önceki tarih tarafýndan tam kurulmuþ bir þekilde
devralýnmamýþ olan; henüz yeni yeni biçimlenmekte olup, özgürlüðünü kazanmýþ serflerin yaþadýklarý kentlerde, herbir kiþinin, birlikte getirdiði ve hemen hemen yalnýz en vazgeçilmez avadanlýklardan ibaret
olan küçük sermayesi dýþýnda, biricik mülkiyeti, kendi özel emeði idi.
Durmadan kentlere akýn eden kaçak serflerin rekabeti, kýrýn kente karþý
sürekli savaþý ve bu yüzden kentlerde örgütlü bir askeri gücün gerekliliði, belirli bir iþin ortaklaþa mülkiyetinin meydana getirdiði bað, zanaatçýlarýn ayný zamanda tacir de olduklarý bir dönemde metalarýnýn
satýþý için ortak binalarýn gerekli oluþu ve bu binalarýn kapýlarýnýn kalifiye olmayan kiþilere kapalý tutulmasý, deðiþik meslekler arasýndaki çýkar
çatýþmasý, güçlükle öðrenilen bir iþin korunmasý zorunluluðu ve bütün
ülkenin feodal düzeni, her meslekten emekçilerin ayrý loncalar halinde
birleþmelerinin nedeni oldular. Burada, daha sonraki tarihsel geliþmelerin
loncalar sistemine getirdiði sayýsýz deðiþiklikleri derinleþtirecek deðiliz.
Serflerin toplu halde kentlere doðru göçü, bütün ortaçað boyunca sürmüþtür. Kýrda senyörlerin iþkencesine maruz bulunan bu serfler birer
birer kente geliyorlardý ve, orada, örgütlü bir ortaklýk buluyorlardý; bu
ortaklýða karþý güçsüzdürler ve bunun içerisinde, onlarýn emeðine duyularý gereksinmenin ve kentteki örgütlü rakiplerinin çýkarýnýn kendilerine
tayin ettiði durumu kabul etmek zorundaydýlar. Tek baþlarýna [sayfa 62]
gelen bu emekçiler hiçbir zaman bir kuvvet meydana getirecek duruma ulaþamadýlar, çünkü onlar için þu iki þeyden biri kaçýnýlmazdý: ya
onlarýn yaptýklarý iþ bir loncanýn yetki alanýna giriyordu ve öðrenilmesi
gerekiyordu, o takdirde bu loncanýn ustalarý onlarý kendi kurallarýna
baðýmlý kýlýyorlar ve onlarý kendi çýkarlarýna göre örgütlüyorlardý; ya da
onlarýn iþi çýraklýðý gerektirmiyordu, bir meslek kolunun alanýna girmiyordu, gündelikçi bir iþti bu, bu durumda ise hiçbir zaman bir örgüt
yaratmaya yaklaþmýyorlar ve örgütlenmemiþ bir pleb olarak yaþýyorlardý.
Kentlerde gündelik iþ zorunluluðu, plebi yarattý.
Bu kentler, ivedi bir gereksinmeden, mülkiyetin korunmasý gibi
kaygýdan doðan ve tek tek üyelerinin üretim araçlarýný [43] ve korunma
yollarýný geliþtirmeye elveriþli gerçek birlikler[33] meydana getiriyorlardý. Bu kentlerin plebi, birbirlerine yabancý ve kente ayrý ayrý gelmiþ olan
bireylerden oluþtuðu için, örgütlü, savaþ için donatýlmýþ ve dört gözle
kendilerini kollamakta olan bir güç karþýsýnda örgütsüz bir halde bulunuyorlardý, ve iþte bu durum, pleb tabakasýnýn her türlü iktidarlardan
yoksun oluþunu açýklar. Kalfalar ve çýraklar her meslekte ustalarýn çýkarlarýna en iyi hizmet edecek þekilde örgütlenmiþlerdi;62 ustalarýyla
62
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] baþka baþka ustalarýn kalfalarý ayný meslek kolu içinde
birbirlerine karþý olduklarýndan, kalfalar çok bölünmüþ durumdaydýlar.
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kendileri arasýndaki ataerkil iliþkiler, ustalara çifte bir güç veriyordu. Bu
iliþkilerin, bir yandan, kalfalarýn bütün yaþamlarý üzerinde doðrudan
doðruya bir etkileri vardý; öte yandan, bu iliþkiler, ayný ustanýn yanýnda
çalýþan kalfalar arasýnda gerçek bir baðý temsil ettiðinden bunlar öteki
ustalarýn yanýnda çalýþan kalfalara karþý birleþiyorlardý ve bu, onlarý öteki kalfalardan ayýrýyordu; ve son olarak, kalfalarýn mevcut loncalar sistemine baðlanmýþ olmalarý, yalnýzca kendilerinin de ustalýða geçmekte
çýkarlarý olmasý yüzündendi. Onun için, pleb tabakasý, hiç deðilse bütünüyle kent düzenine karþý ayaklanacak, pleb tabakasýnýn güçsüzlüðü
yüzünden tamamýyla etkisiz kalacak ayaklanmalar yapacak kadar ileri
gittiði halde, kalfalar, bütün loncalar sisteminde, her zaman görülebildiði gibi, ayrý ayrý loncalar içersindeki [sayfa 63] küçük baþkaldýrmalarýn dýþýna çýkmýyorlardý. Ortaçaðýn büyük ayaklanmalarýnýn hepsi kýrdan baþlamýþtýr, ama hepsinin kaderi, köylülerin daðýnýklýðý ve bunun sonucu
olan kültürsüzlükleri yüzünden baþarýsýzlýk olmuþtur.
Kentlerde, sermaye, konuttan, aletlerden ve soydan geçme doðal bir müþteriler topluluðundan ibaret olan ayný sermaye idi, ve deðiþimlerin henüz embriyon durumunda olmasý ve dolaþýmýn eksikliði nedeniyle, sermaye, gerçekleþtirilmesi olanaksýz bir servet olarak kalýyor,
zorunlu olarak, babadan oðula geçiyordu. Modern sermayenin tersine,
bu sermaye, para ile ölçülebilen bir sermaye deðildi ve bu sermaye
için, bir þeye ya da baþka bir þeye yatýrýlmýþ olmasý pek önemli deðildi;
bu sermaye, sahibinin belirli iþine doðrudan baðlý, bu iþten ayrýlmaz bir
sermaye idi, yani bir mesleðe baðlý (ständisches, zümresel) sermayeydi.
Gene kentlerde, iþbölümü, [44] çeþitli loncalar arasýnda henüz
tamamen kendiliðinden bir tarzdaydý, ama hiçbir biçimde, loncalarýn
kendi içlerinde, tek tek iþçiler arasýnda yerleþmiþ deðildi. Her emekçi,
bütün bir çalýþma seyrini tamamlamaya elveriþli olmalýydý; kendi avadanlýklarýyla yapýlabilecek her þeyi yapabilecek durumda olmalýydý;
deðiþimlerin sýnýrlý oluþu, çeþitli kentler arasýndaki iliþkilerin azlýðý, nüfusun seyrekliði ve gereksinmelerin sýnýrlýlýðý da, iþbölümünün daha
ileri gitmesine elveriþli bir durum yaratmýyorlardý ve bunun için ustalýða
geçmek isteyen her kimse mesleðini tam anlamýyla bilmeliydi. Bu yüzden gene ortaçað zanaatçýlarýnda, dar anlamda belli bir artistik düzeye
kadar yükselebilen kendi özgül iþinde ustalaþmaya bir ilgi görülür. Ve
gene bunun içindir ki, ortaçaðýn her zanaatçýsý kendini tamamýyla iþine
veriyordu; iþiyle ilgisi bakýmýndan duygusal bir kölelik iliþkisi içindeydi
ve o, kendi iþine, iþine karþý ilgisiz modern emekçiden çok daha baðlýydý.
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[3. ÝÞBÖLÜMÜNÜN GENÝÞLEMESÝ.
SANAYÝ ÝLE TÝCARETÝN AYRILMASI.
ÇEÞÝTLÝ KENTLER ARASINDA ÝÞBÖLÜMÜ.
MANÜFAKTÜR]

Ýþbölümünde bundan sonraki geniþleme, üretim ile ticaret arasýnda ayrýlma, ayrý bir tacirler sýnýfýnýn oluþmasý oldu, bu [sayfa 64] ayrýlma
daha önceden eski kentlerde zaten (yahudiler ile baþkalarý arasýnda)
gerçekleþmiþ bir durumdaydý ve yeni oluþmuþ kentlerde de kýsa bir
süre sonra kendini gösteriyordu. Bu ayrýlma, komþu yöreleri aþan bir
ticari iliþki olanaðýný veriyordu ve bu olanaðýn gerçekleþmesi ise mevcut ulaþým araçlarýna, siyasal iliþkiler tarafýndan koþullandýrýlan kýrlardaki genel güvenlik durumuna baðlýydý (bilindiði gibi, bütün ortaçað
boyunca, tacirler, silahlý kervanlar halinde yolculuk ediyorlardý); ayrýlma, ayný zamanda, ticarete elveriþli alanýn gereksinmelerine, geliþme
derecesi her durumda uygarlýk düzeyiyle belirlenen gereksinmelere baðlýydý.
Ticaretle uðraþan özel bir sýnýfýn oluþmasý, ticaretin tacirler sayesinde kentin yakýn çevresi ötesine geniþlemesi, çabucak, üretim ile
ticaret arasýnda karþýlýklý bir canlýlýðýn ortaya çýkmasýna neden oldu.
Böylece kentlerin63 birbirleri arasýnda iliþkiler kuruluyor, bir kentten ötekine yeni avadanlýklar götürülüyor ve üretimle ticaret arasýndaki bölünme, çabucak farklý kentler arasýnda [45] üretimin yeni bir bölünmesini
yaratýyor, kentlerin herbiri ötekine aðýr basan bir sanayi kolunu iþletmeye
baþlýyor. Ýlkel sýnýrlýlýk, yöresellik, yavaþ yavaþ kaybolmaya baþlýyor.
Bir yerde kazanýlmýþ üretici güçlerin, özellikle icatlarýn, daha ilerdeki geliþmeler açýsýndan bir kayýp olup olmayacaklarý, tümüyle karþýlýklý
iliþkilerin yaygýnlýðýna baðlýdýr. Yakýn komþu yöreleri aþan ticari iliþkiler
henüz mevcut olmadýðý sürece ayný þeyi, her yerde ayrý ayrý, yeni baþtan
icat etmek gerekir, ve barbar halklarýn ani saldýrýlarý, ve hatta olaðan savaþlar gibi salt raslantýlar, üretici güçleri ve gereksinmeleri geliþmiþ olan
bir ülkeyi64 yeniden sýfýrdan baþlamak zorunda býrakmaya yeter. Tarihin
baþlarýnda, her þeyi, her gün yeniden ve ayrý ayrý her yerde baðýmsýz bir
biçimde icat etmek gerekiyordu. Fenikeliler65 örneði, hem de göreli
olarak oldukça yaygýn bir ticaretle birlikte de olsa, geliþmiþ üretici güçlerin tam bir yýkýmdan ne kadar az korunabilmiþ olduklarýný bize gösterir,
çünkü Fenikelilerin [sayfa 65] buluþlarýnýn büyük bir kýsmý, Ýskenderin bu
ulusu ticaretten uzaklaþtýrmasý ve ülkelerini ellerinden almasý yüzünden, uzun bir süre ortadan kayboldu, bu ulusun gerilemesine neden
olan da budur. Ortaçaðdaki, örneðin, cam üzerine resim sanatý için de
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] kendi baþlarýna (tecrit) durumlarýndan çýkarak
[Elyazmasýnda ilk biçim:] bir üretici güçler ve kazanýlmýþ icatlar kitlesinin uzun zaman
olduðu gibi kalmasýný saðlamaya yeterler.
65
[Marxýn kenar notu:] ve ortaçaðda renkli camlý pencere sanatý.
63
64
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ayný þey söylenebilir. Kazanýlmýþ üretici güçlerin sürekliliði, ancak, temeli
büyük sanayi olan bütün uluslarýn rekabet savaþýmlarýna sürüklendikleri ticaretin, dünya tarihi haline geldiði gün güven altýna alýnmýþ oldu.
Çeþitli kentler arasýndaki iþbölümünün ilk sonucu, loncalar sisteminden kurtulan üretim dallarýnda manüfaktürlerin doðuþu oldu. Manüfaktürlerin ilk açýlýp geliþmesinin Ýtalyada ve daha sonra Flandreda
tarihsel önkoþulu, yabancý uluslarla yapýlan ticaret oldu. Öteki ülkelerde örneðin Ýngiltere ve Fransada manüfaktürler, baþlangýçta, iç pazarla sýnýrlý kaldýlar. Bu iþaret edilen önkoþullarla birlikte manüfaktürlerin
kurulup yerleþmesi için, nüfus yoðunlaþmasýnýn özellikle kýrda oldukça ileri gitmiþ olmasý ve gene birkaç elde, kýsmen, yönetim kurallarýna karþýn loncalarda, kýsmen de tacirlerin elinde birikmeye baþlamýþ
olan sermayenin yoðunlaþmasý da gereklidir.
[46] En ilkel biçimde de olsa, bir makineyi öngören iþ, çok geçmeden, geliþmeye en elveriþli iþ olduðunu ortaya koydu. O zamana
kadar, kýrda köylülerin gerekli giysilerini saðlamak için kendi iþleri yanýnda yaptýklarý dokumacýlýk, ticari iliþkilerin geniþlemesi sayesinde, hýz
kazanan ve en büyük geliþmeyi gösteren ilk iþ oldu. Dokumacýlýk ilk
manüfaktür iþi oldu ve baþlýca manüfaktür iþi olmakta devam etti. Nüfus artýþýna baðlý olarak artan giysilik kumaþ talebi, hýzlanmýþ bir dolaþým
sayesinde ilkel sermayenin birikmeye ve seferber edilmeye baþlamasý,
bundan doðan ve özellikle ticaretin gittikçe geniþlemesiyle artan lüks
gereksinmesi, dokumacýlýða, nitelik bakýmýndan olduðu kadar nicelik
bakýmýndan da, kendisini daha önceki üretim biçiminden çekip koparan bir hýz verdiler. Sonradan da varlýklarýný sürdüren ve bugün bile
hâlâ mevcut bulunan, kiþisel gereksinmeleri için dokumacýlýk yapan
köylülerin yanýnda, kentlerde, bütün iç pazar ve çoðu kez de dýþ pazarlar için bez dokuyan yeni bir dokumacýlar sýnýfý doðdu.
Birçok durumda fazla bir beceri istemeyen ve kýsa [sayfa 66] zamanda sayýsýz kollara bölünen dokumacýlýk, doðasý gereði, lonca zincirlerine boyun eðmiyordu. Bunun için dokumacýlýk, köylerde ve lonca
örgütlerinin bulunmadýðý daðýnýk kasabalarda yapýldý, bu köyler ve kasabalar, yavaþ yavaþ kentler haline geldiler ve hatta her ülkede çabucak o
ülkenin en parlak kentleri oldular.
Loncadan kurtulmuþ olan manüfaktürle birlikte mülkiyet iliþkileri
de derhal deðiþikliðe uðradý. Bir mesleðe baðlý ayný sermayeyi aþmak
konusunda ilk ileri adým, hemen taþýnýr (menkul) bir sermaye edinen,
yani o zamanýn koþullarý içinde sözkonusu olabildiði kadarýyla modern
anlamda bir sermaye edinen tacirlerin otaya çýkýþý ile kendini göstermiþ
oldu. Ýkinci ilerleme manüfaktürle kendini göstermiþ oldu, manüfaktürün kendisi de bir ayný sermaye yýðýnýný taþýnýr sermayeye çevirdi ve genel olarak taþýnýr sermaye toplamýný ayný sermayeye oranla artýrdý.
Manüfaktür, bir çýrpýda, köylüler için, kendilerini dýþarýda býrakan ya da az para veren loncalara karþý bir sýðýnak haline geldi, týpký
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eskiden lonca kentlerinin, köylüler için bir sýðýnak görevi [47] görmüþ
olmasý gibi.
Ayný zamanda, feodalitenin silahlý maiyetinin yok oluþu ve krallarýn vasallarýna karþý kullandýklarý daha önce toplanmýþ bulunan ordulara yol verilmesi yüzünden ve gene tarýmýn iyileþmesi ve geniþ tarým
arazisinin otlak haline çevrilmesi nedeniyle meydana gelen bir serserilik dönemi, manüfaktürlerin baþlangýcýna damgasýný vurmuþtur. Zaten
bu olaylardan anlaþýlýyor ki, bu serserilik, doðrudan doðruya feodal düzenin çözülüp daðýlmasýna baðlýdýr. Daha 13. yüzyýlda, böyle birkaç dönem olmuþtur, ama serserilik, ancak, 15. yüzyýlýn sonu ile 16. yüzyýlýn
baþýnda sürekli ve genel bir þekilde yerleþmiþtir. Bu serserilerin sayýsý o
kadar çoktu ki, Ýngiltere Kralý Henri VIII, baþka birçok kral gibi, 72.000ini
astýrdý ve onlarýn iþe koþulabilmesini baþarmak için çok büyük bir yoksulluðun gelmesi gerekti ve gene de büyük güçlükler pahasýna ve uzun
bir direnmeden sonra baþarýldý. Manüfaktürlerin hýzla geliþmesi, özellikle Ýngilterede, gitgide bu aylaklarý yuttu.
Eskiden uluslar, birbirleriyle baðlantý kurduklarýnda aralarýnda
yalnýzca saldýrgan olmayan alýþveriþler [sayfa 67] yaparlarken, manüfaktürle birlikte, baþka baþka uluslar, rekabet iliþkileri içine girdiler, savaþlar
yoluyla, koruyucu gümrükler ve yasaklar yoluyla sürdürülen ticari bir
savaþýma baþladýlar. Bundan böyle, ticaretin siyasal bir anlamý vardýr
artýk.
Manüfaktür, ayrýca iþçi ile iþveren arasýndaki iliþkilerde de bir deðiþikliðe neden oldu. Loncalarda kalfalar ile ustalar arasýndaki ataerkil
iliþkiler sürmekteydi; manüfaktürde bu iliþkilerin yerini emekçiler ile
kapitalist arasýndaki para iliþkileri aldý, bu iliþkiler kýrlýk yerlerde ve küçük
kentlerde ataerkil niteliklerini koruyorlardý ama, tamamen manüfaktür
kenti olan azçok önemli kentlerde hemen hemen bütün ataerkil niteliklerini çabucak yitirdiler.
Manüfaktür ve genellikle üretim hareketi, Amerikanýn ve Doðu
Hindistan deniz yolunun keþfi sonucu, ticaretin geniþlemesi olgusuyla
olaðanüstü bir ilerleme gösterdi. Hindistandan getirilen yeni ürünler ve
en baþta da dolaþýma giren altýn ve gümüþ kitleleri, toplumsal sýnýflarýn
karþýlýklý durumlarýný baþtan aþaðý deðiþtirdi ve feodal toprak mülkiyetine ve emekçilere sert bir darbe indirdi; serüvencilerin yurtdýþý seferi,
sömürgecilik, ve pazarlarýn þimdi artýk mümkün olan ve her geçen gün
daha çok gerçekleþen dünya pazarý geniþliði kazanmasý olayý, tarihsel
geliþmede yeni bir evreye [48] neden oldu; ama burada bu nokta üzerinde daha fazla duracak durumda deðiliz. Yakýn zamanda keþfedilen
ülkelerin sömürgeleþtirilmesi, uluslarýn giriþtikleri ticaret savaþýmýný besleyecek yeni kaynaklar saðladý ve bu yüzden bu savaþým hem geniþledi,
hem de geniþledikçe daha büyük bir hýrs kazandý.
Üretimlerini artýrmak için hiçbir dürtüleri olmayan loncalarda,
ayný sermaye deðiþmez kaldýðý ve hatta azaldýðý halde, ticaretin ve
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manüfaktürün geniþlemesi, taþýnýr sermayenin birikimini hýzlandýrdý.
Ticaret ve manüfaktür büyük burjuvaziyi yarattý; loncalarda, kentlerde
artýk eskisi gibi hüküm sürmeyen ama büyük tüccarlarýn ve manüfaktürcülerin egemenliðine boyun eðmek zorunda bulunan küçük-burjuvazinin toplaþtýðý görüldü.66 Loncalarýn, manüfaktürle [sayfa 68] temas haline
gelir gelmez son bulmasý bundandýr.
Uluslarýn kendi aralarýndaki ticaret iliþkileri, sözünü ettiðimiz dönemde, iki deðiþik yön kazandý. Baþlangýçta, dolaþýmdaki altýn ve gümüþ
miktarýnýn azlýðý, bu madenlerin ihracýnýn yasaklanmasýna neden oldu;
ve kentlerin artan nüfusuna uðraþ bulmak zorunluluðu, çoðu kez
dýþardan getirilen bir sanayii zorunlu kýldý, ve bu sanayi, elbette ki, yalnýz iç rekabete karþý deðil, dýþ rekabete karþý da uyum saðlayabilecek
ayrýcalýklardan vazgeçemezdi. Bu ilkel yasaklamalarda, yerel lonca ayrýcalýðý bütün ulus ölçeðinde yaygýnlaþtý. Gümrük vergilerinin kökeninde, feodal beylerin, kendi topraklarýndan geçen tacirlere onlarý yaðmadan koruma bedeli (fidyesi) olarak zorla kabul ettirdikleri haklar vardýr;
bu haklar, daha sonra kentler tarafýndan kabul ettirildiler ve modern
devletlerin ortaya çýkýþýyla da devlet hazinelerine para toplama hususunda en kolaylýkla baþvurulabilen el altýnda hazýr bir araç haline geldiler.
Bu önlemler, Amerikan altýn ve gümüþünün Avrupa pazarlarýnda
kendilerini göstermesiyle, sanayiin gittikçe geliþmesiyle, ticaretin hýzla
ilerleyiþi ve bu ilerlemenin sonuçlarýyla, burjuvazinin loncalar dýþýndaki
gönenciyle ve paranýn gittikçe artan önemiyle baþka bir anlam kazandý.
Parasýz kalmanýn kendisini günden güne daha güç durumda býraktýðý
devlet, altýn ve gümüþ ihracý yasaðýný yalnýzca ulusal düþüncelerle sürdürdü; þimdi baþlýca hedefleri piyasaya yeni çýkarýlan bu gümüþ kitlelerini kapýp istif etmek olan burjuvalar tamamýyla tatmin olmuþ durumdaydýlar; mevcut ayrýcalýklar hükümet için bir gelir kaynaðý haline geldiler ve para karþýlýðýnda satýldýlar; gümrük yönetmeliðinde, ihracata konan vergiler ortaya çýktý, sanayiin yolu üzerine düpedüz bir engel koyan
bu vergiler yalnýzca mali bir amaç taþýyorlardý.
[49] Ýkinci dönem, 17. yüzyýlýn ortasýnda baþladý ve hemen hemen 18. yüzyýlýn sonuna kadar sürdü. Ticaret ve denizcilik, ikincil bir rol
oynayan manüfaktürden daha çabuk geliþmiþlerdi; sömürgeler büyük
tüketiciler haline gelmeye baþladýlar; uzun süren kavgalar pahasýna çeþitli uluslar, açýlmakta olan dünya pazarýný paylaþtýlar.67 Bu dönem, [sayfa
[34]
69] denizcilik ve sömürge tekelleri ile ilgili yasalarla
baþlar. Tarifelerle,
yasaklarla, antlaþmalarla, çeþitli uluslarýn rekabette bulunabilmeleri
mümkün olduðu kadar önlendi, ve en son aþamada rekabet savaþýmýný
sürdürmeye hizmet eden ve bu savaþýmýn sonucunu belirleyen þey, savaþlar (özellikle deniz savaþlarý) oldu. Denizler üzerinde en güçlü olan
[Marxýn kenar notu:] Küçük-burjuvazi - Orta sýnýf - Büyük burjuvazi.
[Elyazmasýnda ilk biçim:] açýlmakta olan dünya pazarý, herbiri onu kendi hesabýna
sömürmek için çekiþen çeþitli uluslar tarafýndan ele geçirildi.
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ulus Ýngiltere, ticaret ve manüfaktür planýnda üstünlüðü korudu. Þimdiden, burada, bir tek ülke üzerinde merkezleþme.
Manüfaktür, ulusal pazar üzerinde, koruyucu vergilerle, sömürge
pazarýnda tekel imtiyazlarýyla ve dýþarda da olabildiðince çok farklýlaþan[35] gümrüklere sürekli olarak korunmuþtu. Ayný ülkede üretilen hammaddenin iþlenmesi kolaylaþtýrýldý (Ýngilterede yün ve keten, Fransada
ipek); o ülkede üretilen hammaddenin ihracatý yasaklandý (Ýngilterede
yün) ve ithal edilen maddenin ihracatý ya savsaklandý ya da engellendi
(Ýngilterede pamuk). Deniz ticaretinde üstünlüðü elinde tutan ve sömürgeci güce sahip olan ulus, elbette ki, manüfaktürde de nitelik ve nicelik
bakýmýndan en büyük geniþlemeyi saðlýyordu. Manüfaktür, öteki ülkelerde meydana gelen en küçük deðiþiklikle pazarýný kaybedeceði ve
mahvolacaðý için himayeden katiyen vazgeçemezdi; çünkü, manüfaktür ne kadar elveriþsiz koþullarda olursa olsun, bir ülkeye kolaylýkla sokulursa, gene bu yüzden ayný derecede kolaylýkla da yýkýlýr. Öte yandan
kýrda uygulanýþ tarzýyla, özellikle 18. yüzyýlda, manüfaktür, büyük bir
bireyler yýðýnýnýn yaþayýþ koþullarýna o kadar sýký sýkýya baðlýdýr ki, hiçbir ülke serbest rekabeti getirerek kendi varlýðýný tehlikeye atmayý göze
alamaz. Manüfaktür ihracata ulaþtýðý ölçüde, demek ki, tamamýyla ticaretin geniþliðine ya da sýnýrlý oluþuna baðlýdýr ve kendisi de ticaret üzerinde göreli olarak zayýf bir etki meydana getirir. Ýþte onun 18. yüzyýlda
ikinci derecede bir önem taþýmasý [...]* ve tacirlerin nüfuzu bundandýr.
[50] Devlet himayesi ve tekeller üzerinde, herkesten daha çok ýsrar
edenler tacirler ve özellikle de armatörler oldular; manüfaktürcüler de,
elbette ki, bu himayeyi istediler ve elde ettiler de, ama onlar siyasal
önemi olan her [sayfa 70] þeyde tacirlerin öne geçmesine rýza gösterdiler.
Ticaret kentleri, özellikle limanlar, göreli bir uygarlýk düzeyine ulaþtýlar
ve büyük burjuvazinin kentleri haline geldiler, oysa sanayi kentlerinde,
daha çok küçük-burjuva zihniyeti varlýðýný sürdürdü. Örneðin Aikine[36]
bakýnýz. 18. yüzyýl, ticaret yüzyýlý oldu. Pinto bunu kesin olarak söylüyor:
Le commerce fait la marotte du siècle**; ve: depuis quelque temps il
nest plus question que de commerce, de navigation et de marine.***[37]
Sermaye hareketi, hatýrý sayýlýr derecede hýzlanmýþ da olsa, gene
hâlâ göreli bir yavaþlýk göstermekten geri kalmýyordu. Dünya pazarýnýn,
herbiri ayrý bir ulus tarafýndan sömürülen ayrý ayrý parçalara bölünmesi,
uluslar arasýnda rekabetin kaldýrýlmasý, bizzat üretimdeki beceriksizlik
ve geliþiminin ilk evresini ancak aþabilmiþ olan mali sistem, dolaþýmý
pek çok engelliyorlardý. Bunun sonucu, cimri bir dükkancý zihniyeti oldu ki, bütün tacirler, ve ticaretin bütün sömürü tarzý, hâlâ bu zihniyetten kurtulmuþ deðildi. Bunlar, manüfaktürcülere ve hele zanaatçýlara

-Ed.
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* Elyazmasýnda okunamaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
** Ticaret yüzyýlýn tutkusu oldu. -Ed.
*** Bir süredir, insanlar, artýk yalnýzca ticaretten, denizcilikten ve gemicilikten sözediyorlar.
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oranla, doðrusunu söylemek gerekirse, büyük burjuva idiler; ama sonraki dönemin tacirlerine ve sanayicilerine oranlanýnca da küçük-burjuva olarak kalýrlar. Bkz: Adam Smith.[38]
Bu dönemin bir ayýrdedici özelliði de, altýn ve gümüþ ihracatý yasaðýnýn kalkmasý, para ticaretinin, bankalarýn, devlet borçlarýnýn, kaðýt
paralarýn, fonlar ve eshamlar üzerindeki spekülasyonlarýn, her þey üzerindeki borsa oyunlarýnýn, genellikle para sisteminin geliþmesinin
doðuþudur. Sermaye de hâlâ taþýmakta olduðu ayni niteliðini büyük ölçüde yitirdi.
[4. EN KARMAÞIK ÝÞBÖLÜMÜ,
BÜYÜK SANAYÝ]

Ticaretin ve manüfaktürün bir tek ülkede, Ýngilterede toplaþmasý
durumu, 17. yüzyýlda, kesintiye uðramadan geliþen biçimiyle bu ülke
için yavaþ yavaþ göreli bir dünya pazarý [sayfa 71] yarattý ve bu nedenle, daha önceki üretici güçlerin artýk karþýlayamayacaklarý bir Ýngiliz manüfaktür ürünleri talebine yolaçtý. Üretici güçlerin sýnýrlarýný aþan bu talep,
büyük sanayii doða güçlerinin sýnai amaçlarla kullanýlmasý, makineleþme ve en karmaþýk iþbölümünü yaratarak, ortaçaðdan bu yana mülkiyetin üçüncü [51] dönemine yolaçan dürtücü güç oldu. Ülke içinde
rekabet özgürlüðü, teorik mekaniðin yetkinleþmesi vb. gibi bu yeni evrenin öteki koþullarý, Ýngilterede daha önceden de vardý. (Newton tarafýndan tamamlanan mekanik, zaten Ýngiltere ve Fransada 18. yüzyýlda
herkesin en iyi tanýdýðý bilimdi). (Bizzat ulusun kendi içerisindeki serbest rekabete gelince, bunu elde etmek için bir devrim her yanda zorunlu oldu  1640ta ve 1688de Ýngilterede, 1789da Fransada.) Rekabet,
kýsa zaman sonra, tarihsel rolünü korumak isteyen her ülkeyi, yeni
gümrük önlemleri (çünkü eskileri büyük sanayie karþý hiç bir yardým
saðlayacak nitelikte deðillerdi) ile kendi manüfaktürlerini korumaya zorladý ve az sonra himayeci tarifelerle birlikte büyük sanayiye eþlik etmek
zorunda kaldýlar. Bu himaye önlemlerine karþýn, büyük sanayi, rekabeti
evrensel kýldý (büyük sanayi pratik ticaret özgürlüðünü temsil eder,
himayeci gümrükler, onda, ancak geçici bir önlem, ticaret özgürlüðü
içersinde bir savunma silahýdýr), büyük sanayi, ulaþým araçlarýný ve modern dünya pazarýný kurdu,68 ticareti sanayiin egemenliði altýna soktu,
her sermayeyi, sanayi sermayesi haline getirdi ve bununla da dolaþýmý
yarattý (para sisteminin yetkinleþmesi) ve sermayelerin hýzla merkezileþmesine neden oldu. Evrensel rekabet yoluyla, bütün bireyleri, enerjilerini azami bir gerilim derecesinde tutmaya zorladý. Ýdeolojiyi, dini, ahlaký,
vb., vb. mümkün olduðu kadar yoketti ve bunu baþaramadýðý zaman
da onlarý apaçýk yalanlar haline getirdi. Her uygar ulusu ve, gereksin68

[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ve hýzlý dolaþým ve sermaye yoðunlaþmasýný doðurdu.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

57

melerinin karþýlanmasý için, bu ulusun herbir bireyini bütün dünyaya
baðýmlý kýldýðý ölçüde ve çeþitli uluslarýn, o zamana kadar doðal olan
baðdaþmaz niteliðini yýktýðý ölçüde dünya tarihini gerçekten yaratan
odur. Doða bilimini sermayeye baðýmlý kýldý ve iþbölümünün üzerinden
onu doðal birþeymiþ gibi [sayfa 72] gösteren son perdeyi de ortadan kaldýrdý. Ve genel bir tarzda, iþ içinde olabildiði ölçüde her doðal öðeyi yoketti ve bütün doðal olan iliþkileri, onlarý para iliþkisi haline getirmek üzere
bozup daðýtmayý baþardý. Doðal olarak oluþmuþ kentlerin yerine, mantarlar gibi biten modern sanayi kentlerini yarattý. Girdiði her yerde zanaatçýlýðý ve genellikle sanayiin daha önceki bütün evrelerini yýktý. Kentin
kýr üzerindeki zaferini tamamladý. [Onun ilk koþulu *] otomatik sistemdir. [Onun geliþmesi**] öyle bir üretici güçler kitlesi yarattý ki, loncalar
nasýl manüfaktür için bir engel olduysa, küçük kýr iþletmesi nasýl geliþme
yolundaki zanaatçýlýk için bir baþka engel olduysa, özel mülkiyet de bu
üretici güçler için öyle bir köstek haline geldiler. [52] Bu üretici güçler,
özel mülkiyette, ancak tek yanlý bir geliþme tanýrlar, çoðunlukla yýkýcý
güçler haline gelirler, ve bunlardan pek çoðu özel mülkiyet rejiminde
en ufak bir kullanma alaný bulamazlar. Genel olarak, büyük sanayi, her
yerde toplum sýnýflarý arasýnda ayný iliþkileri yarattý ve bu nedenle, baþka
baþka uluslarýn özel niteliklerini yoketti. Ve ensonu, her ulusun burjuvazisi hâlâ özel ulusal çýkarlarýný korumaktaysa da, büyük sanayi, bütün
uluslarda çýkarlarý ayný olan bir sýnýf, kendisi için ulusallýðýn çoktan yokolduðu bir sýnýf, eski dünyadan gerçekten kurtulmuþ ve ayný zamanda
ona karþý çýkan bir sýnýf yarattý. Büyük sanayi, yalnýzca kapitalist olan
iliþkileri deðil, iþin kendisini de iþçi için dayanýlmaz hale getirdi.
Besbelli ki, büyük sanayi,69 bir ülkenin her yerinde ayný yetkinlik
düzeyine varmaz. Ama bu durum, büyük sanayiin yarattýðý proleterler,
sýnýf hareketinin baþýnda yer aldýklarýna göre, ve bütün yýðýný kendileriyle birlikte sürüklediklerine göre, ve büyük sanayi dýþýnda kalan iþçiler,
büyük sanayiin kendi iþçilerinden daha da beter durumda olduklarýna
göre, proletaryanýn sýnýf hareketini durdurmaz. Ayný biçimde, büyük
sanayiin geliþtiði ülkeler, sanayiden çok ya da az yoksun ülkeler üzerinde bu yoksun ülkelerin dünya ticareti yoluyla evrensel rekabet
savaþýmýna sürüklenmesi ölçüsünde etki yaparlar. [sayfa 73]
*
Bu çeþitli biçimler iþin örgütlenmesi biçimlen olduklarý kadar
ayný zamanda mülkiyetin de biçimleridirler. Her dönemde, gereksinmelerin zorunlu kýldýðý ölçüde, mevcut üretici güçlerin bir birliði meydana gelir.
* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
69
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] bütün ülkelerde ne
*
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[5. TOPLUMSAL BÝR DEVRÝMÝN TEMELÝ OLARAK
ÜRETÝCÝ GÜÇLER ÝLE KARÞILIKLI ÝLÝÞKÝ TARZI
ARASINDAKÝ ÇELÝÞKÝ]

Daha önce gördüðümüz gibi, tarihte, zamanýmýza gelinceye kadar birçok kez, temel durumu tehlikeye düþürmemekle birlikte, meydana gelmiþ olan üretici güçler ile karþýlýklý iliþki tarzý arasýndaki bu
çeliþki, ayný zamanda, bütün alanlarý kapsayan çatýþmalar, çeþitli sýnýflarýn çarpýþmalarý, bilinç çeliþkileri, ideolojik savaþým, vb. gibi, siyasal
savaþým vb. gibi, çeþitli ikincil biçimler olarak, her keresinde zorunlu
olarak bir devrim halinde patlak vermiþtir. Sýnýrlý bir görüþ açýsýndan bakýldýðýnda, bu ikincil biçimlerden biri, soyutlanarak ötekilerden ayrýlabilir ve bu devrimlerin temeli sayýlabilir, bu o kadar kolay bir þeydir ki,
devrimleri yapan bireyler, kültür düzeylerine göre ve tarihsel geliþimin
evresine göre kendi eylemleri hakkýnda kendileri de yanýlsamalara kapýlýrlar.
*
Demek ki, bizim anlayýþýmýza göre, tarihin bütün çatýþmalarýnýn
kökeni üretici güçler ile karþýlýklý iliþki tarzý [53] arasýndaki çeliþkidedir.
Ayrýca, bu çeliþkinin, bir ülkede, çatýþmalara neden olmasý için o ülkede aþýrý ölçüde artmýþ olmasý da zorunlu deðildir. Sanayileri daha çok
geliþmiþ ülkelerle rekabet, ticaretin geliþmesinin neden olduðu rekabet, hatta sanayileri daha az geliþmiþ ülkelerde bile böyle bir çeliþkinin
doðmasýna yeter (örneðin, Ýngiliz sanayii ile rekabetin ortaya çýkmaya
zorladýðý Almanya daki gizil proletarya). [sayfa 74]
*
[6. BÝREYLERÝN REKABETÝ VE SINIFLARIN OLUÞMASI.
BÝREYLER ÝLE GEÇÝM KOÞULLARI ARASINDAKÝ
ÇELÝÞKÝNÝN GELÝÞMESÝ.
BURJUVA TOPLUM KOÞULLARI ÝÇÝNDE BÝREYLERÝN
ALDATICI ORTAK TOPLULUÐU VE KOMÜNÝZMDE
BÝREYLERÝN GERÇEK BÝRLÝÐÝ.
TOPLUMUN YAÞAM KOÞULLARININ BÝRLEÞMÝÞ
BÝREYLERÝN GÜCÜNE BAÐLI KILINMASI]

Rekabet, bireyleri birbirinden ayýrýr, yalnýzca burjuvalarý deðil,
hatta onlardan daha çok proleterleri de, her ne kadar bunlarý biraraya
topluyorsa da. Bunun içindir ki, bu bireyler birleþebilinceye kadar eðer
onlarýn birliðinin salt yerel birlik olmasý istenmiyorsa bu birliðin, ilkönce büyük sanayi tarafýndan gerekli araçlarýn, yani büyük sanayi kentlerinin, hýzlý ve ucuz iletiþim olanaklarýnýn yaratýlmasýný gerektirdiði bir
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yana býrakýlýrsa, daima uzun bir dönem geçer ve gene bunun içindir ki,
birbirinden yalýtýlmýþ durumda bulunan ve her gün bu yalýtýk durumunu yeniden yaratan koþullar içinde yaþayan bu bireylerin karþýsýndaki
herhangi örgütlü bir gücü yenmek, ancak uzun savaþýmlardan sonra
olanaklý olabilir. Bunun tersini istemek, rekabetin, bu belirli tarihsel
çaðda mevcut olmamasýný istemek ya da tek baþlarýna bireyler olarak
üzerinde hiçbir denetime sahip bulunmadýklarý koþullarý bireylerin kendi kafalarýndan uydurduklarýný iddia etmek olurdu.
*
Konut yapýmý. Vahþilerde, kuþkusuz her ailenin kendi maðarasý
ya da kendi kulübesi vardýr, ayný biçimde, her ailenin özel bir çadýrý
olmasý göçebelerde de normal bir þeydir. Özel mülkiyetin bunu izleyen
geliþmesi, bu yalýtýk ev ekonomisini daha da vazgeçilmez hale getirmekten baþka bir þey yapmaz. Tarýmcý halklarda topraðýn ortak olarak
iþlenmesi ne kadar olanaksýz ise, ortaklýkçý ev ekonomisi de o kadar
olanaksýzdýr. Kentlerin inþa edilmesi büyük bir ilerleme olmuþtur. Bununla birlikte, daha önceki bütün dönemlerde, zaten yalnýzca þu nedenden, yani maddi koþullarýn bulunmayýþý yüzünden özel mülkiyetin
kaldýrýlmasýna baðlý olan yalýtýk ekonominin kaldýrýlmasý iþi de olanaksýzdý. [sayfa 75] Ortaklýkçý bir ev ekonomisi kurulmasýnýn önkoþulu, makine
kullanýmýnýn geliþmesi, doðal güçlerin ve baþka sayýsýz üretici güçlerin
kullanýlmasýnýn geliþmesi  sözgelimi su yollarý, [54] gazla aydýnlatma,
buharlý ýsýtma vb., kent ile kýr [arasýndaki karþýtlýðýn] ortadan kaldýrýlmasýdýr. Bu koþullar olmadan ortak ekonominin kendisi de yeni bir
üretici güç meydana getirmezdi, bütün maddi temelinden yoksun olurdu, ancak yalnýzca teorik bir temele dayanýrdý, yani baþka bir deyiþle
basit, delice bir heves olurdu ve ancak bir keþiþler ekonomisine varýrdý.
 Neyin mümkün olduðu da kent halinde kümelenmelerde ve belirli
özel amaçlarla (hapishane, kýþla vb.) genel binalar yapýmýyla tanýtlanmýþtýr. Kendiliðinden anlaþýlýyor ki, yalýtýk ekonominin yokedilmesi, ailenin ortadan kaldýrýlmasýndan ayrýlamaz.
*
(Aziz Maxta sýk sýk raslanan: herkes devletin sayesinde ne ise
odur tümcesi aslýnda, burjuva, burjuva cinsinin ancak bir nüshasýdýr
demeye gelir, bu tümce, burjuvalar sýnýfýnýn kendisini oluþturan bireylerden önce var olmuþ olacaðýný önceden varsayar .)70
Ortaçaðda, burjuvalar, her kentte, kendi canlarýný korumak için
kýrýn soylularýna karþý birleþmek zorundaydýlar, ticaretin geniþlemesi,
70
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ulaþým olanaklarýnýn kurulmasý, her kentin ayný engele karþý savaþarak
ayný çýkarlarý baþarýya ulaþtýrmýþ olan öteki kentleri tanýmalarýna neden
oldu.71 Burjuva sýnýfý çeþitli kentlerdeki birçok yerel burjuvazilerden
baþlayarak ancak çok yavaþ bir biçimde meydana gelmiþtir. Mevcut
iliþkilerle karþýtlýk ve gene bu karþýtlýðýn koþullandýrmakta olduðu iþ
tarzý, ayný zamanda, ayrý ayrý her burjuvanýn yaþam koþullarýný deðiþtirdi,
bunlarý bütün burjuvalar için ortak ve tek baþýna her bireyden baðýmsýz
olan yaþam koþullarý haline getirdiler.72 Burjuvalar, feodal birlikten kopup ayrýldýklarý ölçüde bu koþullarý yarattýlar ve burjuvalar, mevcut feodalite ile olan karþýtlýklarýnýn belirlediði [sayfa 76] ölçüde de, bu koþullar,
burjuvalarý yarattý. Çeþitli kentler arasýndaki birleþmeyle bu ortak koþullar
sýnýf koþullarýna dönüþtü. Ayný koþullar, ayný karþýtlýk, ayný çýkarlar da
grosso modo* her yerde ayný adetleri doðurmak zorundaydý. Burjuvazinin kendisi, kendine özgü koþullarýn geliþmesiyle birlikte, ancak yavaþ
yavaþ geliþir, kendisi de kendi içinde iþbölümüne göre çeþitli kesimlere
ayrýlýr ve (bu arada, bir yandan burjuvaziden önce var olan, mülk sahibi
olmayan sýnýflarýn çoðunluðunu ve o zamana kadar mülk sahibi olan
sýnýflarýn bir kýsmýný, yeni bir sýnýfa, proletaryaya dönüþtürür) daha önce
mevcut olan mülk sahibi bütün sýnýflarý, mevcut bütün mülkiyetin ticaret ve sanayi sermayesine dönüþmesi ölçüsünde, baðrýnda toplayacak
duruma gelmeye baþlar.73 Tek tek bireyler, ancak baþka bir sýnýfa karþý
ortak bir savaþým [55] yürütmek zorunda oldukça bir sýnýf meydana
getirirler; bunun dýþýnda rekabet içinde birbirlerine düþmandýrlar. Bundan baþka, sýnýfýn kendisi de, bireylere karþý baðýmsýz hale gelir. Öyle ki
bireyler kendi yaþam koþullarýný önceden hazýrlanmýþ olarak bulurlar,
yaþamdaki durumlarýný ve bunun yanýnda kendi kiþisel geliþimlerini,
tüm çizdiði yolu kendi sýnýflarýndan alýrlar; kendi sýnýflarýna baðýmlýdýrlar. Bu görüngü, tek tek bireylerin iþbölümüne baðýmlýlýðý ile aynýdýr ve
bu görüngü, ancak özel mülkiyet ve bizzat çalýþma ortadan kaldýrýldýðý
takdirde ortadan kaldýrýlabilir. Bireylerin kendi sýnýflarýna karþý bu baðýmlýlýðýnýn, ayný zamanda, nasýl her çeþit tasarýmlara vb. baðýmlýlýk haline
geldiðini kerelerce belirtmiþtik.
Eðer, felsefi açýdan, bireylerin geliþmesi,74 tarihsel olarak birbiri
ardýndan gelen toplum katlarýnýn ve sýnýflarýn ortak koþullarý içinde ve
bu olgunun bireylere dayatýlan genel tasarýmlarý içinde dikkate alýnýrsa,
gerçekten, Cinsin ya da Ýnsanýn bu bireyler içinde geliþtikleri ya da bu
71
[Elyazmasýnda ilk biçim:] birçok kentin birliðine yolaçtý, bu da onlarýn feodal beyler
karþýsýndaki çýkarlarýnýn özdeþliði ile açýklanýyordu.
72
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] bir sýnýfýn ortak varlýk koþullarý haline gelen bu bireysel
yaþam koþullarýnýn birleþmesi.
73
[Marxýn kenar notu:] Ýlkönce doðrudan doðruya devlete ait iþkollarýný, sonra da azçok
ideolojik bütün iþleri soðurur.
74
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] onlarýn kýsmen verilmiþ kýsmen de bu verilmiþ
koþullarýn geliþmesinin sonucu olan varlýk koþullarý içinde, felsefi açýdan.
* Kaba bir biçimde. -ç.
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bireylerin Ýnsaný geliþtirmiþ olduklarý sanýlabilir; tarihe büyük hakaretlerde bulunan hayali görüþ. O zaman, bu çeþitli [sayfa 77] katmanlar ve çeþitli sýnýflar, genel ifadenin özel belirtileri olarak, Cinsin alt-bölünmeleri
olarak, Ýnsanýn geliþim evreleri olarak anlaþýlabilir.
Bireylerin, belirli sýnýflara bu baðýmlýlýðý, özel bir sýnýf çýkarýný
artýk egemen sýnýfa karþý üstün kabul ettirmek zorunda olmayan bir
sýnýf oluþmadýkça ortadan kaldýrýlamaz.
*
Kiþisel güçlerin (iliþkilerin) iþbölümü yoluyla nesnel güçler haline dönüþmesi, bu engel, tasarýmlarýn kafadan çýkarýlýp atýlmasýyla ortadan kaldýrýlamaz, ama yalnýzca bireyler bu nesnel güçleri yeniden
egemenlikleri altýna alýrlarsa ve iþbölümünü ortadan kaldýrýrlarsa o da
ortadan kalkar.75 Bu, ortaklaþalýk (Gemeinschaft) olmadan mümkün
deðildir.76 Ancak [baþkalarý ile] ortaklaþalýk halindedir ki, her birey [56]
kendi yetilerini her doðrultuda geliþtirmek çarelerine sahip olur; kiþisel
özgürlük, yalnýz ortaklaþalýk içinde olanaklýdýr. Þimdiye kadar yaþanmýþ
olan ortaklaþalýklarýn yerine geçenler içinde, devlette, vb., kiþisel özgürlük, ancak egemen sýnýfýn koþullarý içinde geliþmiþ olan bireyler için ve
yalnýzca bunlarýn bu sýnýfýn bireyleri olmalarý ölçüsünde vardý. Bireylerin daha önceleri meydana getirmiþ olduklarý görünüþteki ortaklaþalýk,
o bireylere karþý daima baðýmsýz bir varlýk kazanmýþtý ve ayný zamanda,
bir baþka sýnýf karþýsýnda bir sýnýfýn birliðini temsil etmesinden dolayý,
egemen sýnýf için, ancak, tamamýyla hayali bir ortaklaþalýðý deðil, ama
yeni bir zinciri temsil etmiþtir. Gerçek ortaklaþalýkta, bireyler, ortaklýklarýyla birlikte, ayný zaman içinde, bu ortaklýk sayesinde ve bu ortaklýkta
kendi özgürlüklerini elde ederler.
Bireyler, her zaman kendi kendilerinden, elbette ki, ideologlarýn
anladýklarý anlamda saf bireyden deðil, kendi koþullarý ve kendi belli
tarihsel iliþkileri çerçevesi içinde kendilerinden hareket etmiþlerdir. Ama
tarihsel geliþmenin seyri sýrasýnda ve kesin olarak toplumsal iliþkilerin
kazandýklarý baðýmsýzlýk, yani iþbölümünün bu kaçýnýlmaz meyvesi ile,
her bireyin, kiþisel olduðu ölçüde yaþamý ile, herhangi bir [sayfa 78] iþkoluna
ve bu iþkolunun içkin koþullarýna baðýmlý olduðu ölçüde yaþamý arasýnda bir fark olduðu ortaya çýkar. (Bu sözlerden, sözgelimi, geliriyle yaþayan
bir kimsenin ya da bir kapitalistin kiþiler olmadan çýktýklarý anlamýný
çýkarmamalýdýr; ama onlarýn kiþilikleri, baþtan aþaðý belirli olan sýnýf iliþkileriyle koþullandýrýlmýþtýr ve bu fark, ancak baþka bir sýnýfa karþý olmayla kendini gösterir, ve gene bu fark, onlarýn kendilerine ancak iflas
[Engelsin kenar notu:] (Feuerb[ach]: Varlýk ve Öz)
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ve ortaklaþalýðýn içerdiði bireyin tam ve özgür geliþmesi
olmadan olanaklý deðildir.
75
76
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ettikleri zaman görünür.) Zümre içinde (ve hatta aþirette de) bu olgu
gizli kalýr; örneðin, bir soylu, daima bir soylu olarak kalýr, baþka iliþkileri
hesaba katýlmazsa soylu olmayan biri daima soylu olmayan biri olarak
kalýr; bu onun kiþiliðinden ayrýlmaz bir niteliktir. Kiþisel birey ile onun
karþýtý olan bir sýnýfýn üyesi olarak birey arasýndaki fark, birey için varlýk
koþullarýnýn raslansallýðý, ancak, kendisi de burjuvazinin bir ürünü olan
sýnýfla ortaya çýkarlar. Yalnýz rekabet ve bireylerin kendi aralarýndaki
savaþýmdýr ki, bu varlýk koþullarýnýn raslansallýðýný raslansallýk olarak
yaratýr ve geliþtirir. [57] O halde, görünüþte, bireyler, burjuvazinin egemenliði altýnda öncekinden daha özgürdürler, çünkü onlarýn varlýk
koþullarý, onlar için raslansaldýr; gerçekte ise, kuþkusuz, daha az özgürdürler, çünkü nesnel bir güce daha fazla baðýmlý durumdadýrlar. Zümre
ile olan fark, özellikle burjuvazi ile proletarya arasýndaki karþýtlýkta kendini gösterir. Kent yurttaþlarýnýn zümresi, loncalar, vb., toprak sahibi
soylularýn karþýsýnda ortaya çýktýklarý zaman, feodal kurumlardan ayrýlmadan önce de gizli bir þekilde var olan varlýk koþullarý, taþýnýr mülkiyet
ve zanaat iþi, feodal toprak mülkiyetine karþý deðerlendirilmiþ ve baþlangýçta kendisi de kendine özgü feodal bir biçim almýþ olan olumlu bir
þey olarak göründüler. Kuþkusuz, kaçak serfler, daha önceki serflik durumlarýný kendi kiþilikleri için zorunlu olmayan bir þey sayýyorlardý: bunda, herhangi bir zincirden kurtulan her sýnýfýn yaptýðý gibi hareket ediyorlardý ve, o zaman da, sýnýf olarak özgür olmuyorlar, tek tek kendi
baþlarýný kurtarýyorlardý. Üstelik, zümrelere göre örgütlenme alanýnýn
dýþýna çýkmýyorlardý, ancak kendileri de yeni bir kast meydana getirdiler ve yeni durumlarýnda da daha önceki çalýþma tarzlarýný [sayfa 79] korudular ve bu çalýþma tarzýný, daha þimdiden onun ulaþmýþ olduðu geliþme
noktasýna artýk uygun gelmeyen geçmiþin baðlarýndan kurtararak
geliþtirdiler.
Öte yandan, kendi yaþam koþullarý, emek, ve onunla birlikte
modern toplumun varolan bütün koþullarý, proleterler için, ayrý bireyler
olarak, denetleyemedikleri ve hiçbir toplumsal örgütlenmenin kendilerine denetleme olanaðý vermediði, raslansal birþey haline gelir.77 Her
proleterin kiþiliði ile çalýþma [...]* arasýndaki çeliþki ve yaþam koþullarýnýn
baskýsý gençliðinden beri kurban edildiði ve kendi sýnýfý içersinde baþka
bir sýnýfa geçecek koþullara ulaþma þansý hiçbir zaman olmadýðý için
belirgin hale gelir.
[58] N.B.  Unutmayalým ki, serflerin, bulunduðu yerde varlýðýný
sürdürmek zorunluluðu, allotementlarýn [parseller, evlekler. -ç.] serfler
arasýnda paylaþtýrýlmasýna neden olan büyük iþletme olanaksýzlýðý, serflerin feodal beylere karþý yükümlerini, kýsa zamanda, bir ayný ödemeye
ve angaryalar ortalamasýna indirgedi; bu, serfe, taþýnýr servetleri biriktir77
[Elyazmasýnda ilk biçim:] hiçbir toplumsal organizasyonun da, üzerinde hiçbir denetim
saðlayamayacaðý
* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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me olanaðýný veriyordu, onun beyin mülkünden kaçýþýný kolaylaþtýrýyordu
ve ona bir kentli yurttaþ olarak kente gitmeyi baþarma umudu veriyordu; bu, serfler arasýnda da, hiyerarþiye göre, bir sýralanma sonucunu
doðurdu, öyle ki, kaçanlar daha þimdiden yarý-burjuva durumda idiler.
Þurasý hemen göze çarpar ki, bir mesleði olan köylüler, taþýnýr servetleri
elde etmekte en fazla þansý olanlardý.
O halde, kaçak serfler yalnýzca varolan kendi varlýk koþullarýný
geliþtirmek ve zafere ulaþtýrmak isterken ve bundan dolayý sonuçta yalnýzca serbest çalýþmaya ulaþýrken, proleterler eðer kendilerini birey olarak ortaya koyuyorlarsa, þimdiye kadar süregelen kendi varoluþ koþullarýný, daha da ötesi, þimdiye kadar her toplumun koþulu olan varoluþ koþullarýný, yani çalýþmayý, [sayfa 80] ortadan kaldýrmalýdýrlar. Bu bakýmdan,
proleterler, toplum bireylerinin þimdiye kadar topluluðun tümünün ifadesi olarak seçmiþ olduklarý biçim ile doðrudan bir karþýtlýk halinde,
yani devlet ile karþýtlýk halinde bulunmaktadýrlar, ve kendi kiþiliklerini
gerçekleþtirmeleri için bu devleti devirmeleri gerekir.
*
Zamanýmýza kadarki bütün tarihsel geliþmeden çýkan þudur:78
bir sýnýfýn bireylerinin katýldýklarý ve her zaman onlarýn bir baþkasýna
karþý ortak çýkarlarýyla koþullandýrýlmýþ bulunan kolektif iliþkiler, bu bireyleri, yalnýzca sýradan bireyler olarak, kendi sýnýflarýnýn varoluþ koþullarý
içinde yaþadýklarý ölçüde içinde toplayan bir ortaklaþalýk oluþturur; demek ki, bunlar, kýsaca, bireylerin bireyler olarak deðil, ama bir sýnýfýn
üyeleri olarak katýldýklarý iliþkilerdir. Buna karþýlýk, bütün kendi varlýk
koþullarýný ve toplumun bütün üyelerinin koþullarýný [59] kendi denetimleri altýna alan devrimci proleterlerin ortaklaþalýðýnda bunun tersi
meydana gelir: bireyler, bu ortaklaþalýða bireyler olarak katýlýrlar. Ve
(kuþkusuz, bireylerin birliðinin þimdi artýk geliþmiþ olduklarý varsayýlan
üretici güçler çerçevesi içinde iþlemesi koþuluyla), bireylerin özgürce
geliþmesinin ve (birliðin) kendi denetimi altýndaki hareketlerinin koþullarýný koyan bu birleþmedir, oysa þimdiye kadar bu koþullar raslantýya
býrakýlmýþtý ve bu koþullar kesin olarak bireylerin bireyler olarak ayrýlmalarýndan dolayý ve iþbölümünün içerdiði, ama bireylerin bireyler olarak ayrýlmalarý yüzünden onlara yabancý bir bað haline gelen zorunlu
birliðinden dolayý, bireyler karþýsýnda özerk bir varlýða sahip olmuþlardý.
Þimdiye kadar bilinen toplum içinde birleþme hiç de (örneðin bize,
Toplum Sözleþmesinde[39] tanýtýldýðý gibi) isteðe baðlý bir birlik deðildi,
tersine bireylerin, içinde, raslantýsallýktan yararlandýklarý koþullar temeli
üzerinde kurulmuþ zorunlu bir birlikti. (Örneðin, Kuzey Amerika Devle78
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] her tarihsel çaðda özgür olmuþ bireyler daha önceden
varolan ve kendilerine verilmiþ varlýk koþullarýný geliþtirmeye devam etmekten baþka bir þey
yapmadýlar.

64

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

tinin kuruluþu ile Güney Amerika cumhuriyetlerini karþýlaþtýrýnýz.) Ýþte
þimdiye kadar kiþisel özgürlük [sayfa 81] denilen þey, belli koþullar içersinde raslansallýktan rahatça yararlanabilme hakkýdýr.  Bu varlýk koþullarý,
doðaldýr ki, her dönemin üretici güçlerinden ve karþýlýklý iliþki tarzlarýndan baþka bir þey deðildir.
*
Komünizm, kendinden önce gelen bütün hareketlerden, daha
önceki bütün üretim ve karþýlýklý iliþkilerin temelini altüst etmesi bakýmýndan, bütün doðal öncülleri, ilk kez, bizden önceki insanlarýn yarattýklarý öncüller olarak bilinçle ele almasý bakýmýndan, bu öncülleri doðal
niteliklerinden soyup onlarý birleþmiþ bireylerin gücüne baðýmlý kýlmasý
bakýmýndan, ayrýlýr. Bundan ötürü, komünizmin örgütlenmesi, esas olarak, ekonomiktir, bu birliðin koþullarýnýn maddi üretimidir; mevcut koþullarý, bu birliðin koþullarý haline getirir. Komünizmin yarattýðý mevcut durum, bu durum bizzat bireylerin o güne kadarki karþýlýklý iliþkilerinin
ürününden baþka bir þey olmadýðýndan, bireylerden baðýmsýz olarak
mevcut olan her þeyi olanak-dýþý kýlan gerçek temelin ta kendisidir. Komünistler, demek ki, kendilerinden önceki üretim ve karþýlýklý iliþki tarafýndan yaratýlan koþullarý, pratikte, inorganik etkenler olarak ele alýrlar, ama önceki kuþaklarýn planýnýn ya da bu kuþaklarýn varoluþ nedeninin kendilerine malzeme saðlamak olduðunu düþünmezler ve bu
koþullarýn, o koþullarý yaratanlarýn gözünde de inorganik olduklarýna
inanmazlar.
[7. ÜRETÝCÝ GÜÇLER ÝLE ÝLÝÞKÝ TARZI ARASINDAKÝ
ÇELÝÞKÝ OLARAK, BÝREYLER ÝLE O BÝREYLERÝN ÝÇÝNDE
BULUNDUKLARI VAROLUÞ KOÞULLARI ARASINDAKÝ ÇELÝÞKÝ. ÜRETÝCÝ
GÜÇLERÝN GELÝÞÝMÝ VE ÝLÝÞKÝ TARZLARININ DEÐÝÞMESÝ]

[60] Kiþisel birey ile raslansal birey arasýndaki fark, bir kavram
farký deðil, tarihsel bir olgudur. Bu ayrýmýn deðiþik çaðlarda deðiþik bir
anlamý vardýr: örneðin, 18. yüzyýlda, birey için zümre raslansaldýr, aile
de azçok öyle. Bu, her çað için bizim bizzat yapacaðýmýz bir [sayfa 82] ayrým deðildir, ama her çaðýn kendi geliþinde hazýr bulduðu çeþitli unsurlar arasýnda kendisinin yaptýðý bir kavrama göre deðil de, yaþamýn maddi
çatýþmalarýnýn baskýsý altýnda yaptýðý bir ayrýmdýr. Daha sonraki çaðda,
daha öncekine karþýt olarak, hem de bu daha öncekinden miras alýnan
unsurlar arasýnda raslantýsal gibi görünen þey, üretici güçlerin belirli bir
geliþmesine uygun düþen bir karþýlýklý iliþki tarzýdýr. Üretici güç ile karþýlýklý
iliþki tarzý arasýndaki bað, karþýlýklý iliþki tarzý ile79 bireylerin eylemi ya da
79

[Elyazmasýnda karalanmýþ sözcük:] öz faaliyeti.
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faaliyeti arasýndaki baðdýr. (Bu faaliyetin80 temel biçimi, doðal olarak,
bütün öteki entelektüel, siyasal, dinsel vb. biçimlerin baðlý olduklarý
maddi biçimdir. Maddi yaþamýn aldýðý deðiþik biçimler her seferinde,
daha önce geliþmiþ bulunan gereksinmelere baðlýdýr ve bu gereksinmelerin üretiminin kendisi, týpký onlarýn tatmini gibi, hiçbir zaman bir
koyunda ya da bir köpekte bulamayacaðýmýz tarihsel bir süreçtir.
(Stirnerin iflah olmaz temel savý,[40] adversus hominem*) her ne kadar
koyunlar ve köpekler, bugünkü biçimleriyle, tarihsel bir sürecin ürünleri, ama malgré eux** ürünleri iseler de.) Çeliþki ortaya çýkmadýkça, bireyler hangi koþullar içinde birbirleriyle iliþkiye giriyorlarsa, bu koþullar
onlarýn bireyselliklerinin içinde ondan ayrýlmaz olan koþullardýr; kesinlikle bireylerin dýþýnda deðillerdir ve, yalnýz bu koþullar, bu belirli olan
ve belirli koþullar içinde mevcut bulunan bireylere, maddi yaþamlarýný
ve maddi yaþamlarýndan ileri gelen her þeyi meydana getirmek olanaðýný
saðlarlar; þu halde bu koþullar, bireylerin kendi kendilerini aktif olarak
ifade etmelerini saðlayan koþullardýr ve bunlar, bu öz faaliyet ile ortaya
çýkarlar.81 Bunun sonucu olarak, henüz, çeliþkinin müdahalesi olmadýðý
sürece, demek ki, bireylerin, içinde üretimde bulunduklarý belirli koþullar,
[61] bunlarýn sayýca sýnýrlanmalarýna, sýnýrlý karakteri ancak çeliþkinin
ortaya çýkmasýyla beliren ve bu bakýmdan daha sonraki kuþak için de
mevcut olan sýnýrlý varlýklarýna tekabül eder. Ve o zaman bu koþul raslansal [sayfa 83] bir engel gibi görünür ve o zaman, bir engel olduðu bilinci, daha önceki çaða da atfedilir.
Ýlkönce öz faaliyetin koþullarý olarak, daha sonra da öz faaliyetine engel olarak ortaya çýkan bu deðiþik koþullar, bütün tarihsel evrim
içinde birbirleriyle baðlantýlý bir karþýlýklý iliþki tarzý dizisi oluþtururlar ki,
bu tarzlar arasýndaki bað, daha geliþmiþ üretici güçlere ve bundan dolayý da bireylerin daha yetkinleþmiþ faaliyet tarzlarýna uygun düþen yeni
bir biçimin, bir engel haline gelen daha önceki tarzýn yerini almasýndan
ve bu yeni tarzýn da à son tour *** bir engel haline gelmesinden ve yerini baþka bir tarza býrakmasýndan ibarettir. Her evrede, bu koþullar,
üretici güçlerin zamandaþ geliþmelerine uygun düþtüðünden, bu koþullarýn tarihi, ayný zamanda, geliþen ve her yeni kuþak tarafýndan benimsenen üretici güçlerin de tarihidir ve bu bakýmdan da bizzat bireylerin kendi güçlerinin tarihidir.
Doðal olarak meydana gelen, yani özgür olarak biraraya gelmiþ
bireyler tarafýndan kurulmuþ genel bir plana baðýmlý olmayan bu
geliþme, çeþitli yörelerden, aþiretlerden, uluslardan ve çeþitli iþkollarýndan
vb. hareket eder, bu çeþitli yörelerin herbiri baþlangýçta ötekilerden ba[Elyazmasýnda ilk biçim:] kendinden faaliyeti.
[Marxýn kenar notu:] bizzat deðiþim tarzýnýn üretimi.
* Ýnsana karþý. -ç.
** Kendilerine karþý. -ç.
*** Sýrasý gelince. -ç.
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ðýmsýz olarak geliþir ve ötekilerle ancak azar azar baðlantý kurar. Giderek, ancak çok yavaþ ilerler; baþka baþka evreler ve çýkarlar hiçbir zaman tamamýyla aþýlmýþ deðildir, ama yalnýzca üstün gelen çýkara baðýmlý olmuþlardýr ve daha yüzyýllar boyunca onun yanýnda sürüklenip
giderler. Bundan þu sonuç çýkar ki, ayný ulusun içerisinde bireylerin
geliþmeleri tamamýyla birbirinden ayrýdýr, hatta onlarýn servet koþullarý
hesaba katýlmasa bile. Ve gene bundan çýkan sonuca göre, özel karþýlýklý
iliþki tarzý, daha sonraki bir çýkara karþýlýk olan baþka bir tarza çoktan
yerini býrakmýþ bulunan daha önceki bir çýkar, daha uzun bir zaman,
görünürdeki toplum iliþkilerinde geleneksel ve bireyler karþýsýnda özerk bir hale gelmiþ bulunan (devlet, hukuk gibi) bir güce sahip olmakta devam eder; yalnýz bir devrim, son tahlilde, bu gücü kýrabilir. Bu da,
ayný biçimde, daha genel bir senteze olanak veren tek tek [sayfa 84] hususlar [62] sözkonusu olduðunda, bilincin neden bazan çaðdaþ ampirik iliþkilerden daha ilerilere gitmiþ gibi göründüðünü, öyle ki, daha
sonraki bir dönemin savaþýmlarýna, niçin, daha önce yaþamýþ olan teorisyenlere bir otorite olarak dayanýlabildiðini açýklar.
Buna karþýlýk, Kuzey Amerika gibi zaten geliþmiþ bir tarihsel dönemle baþlayan ülkelerde, geliþme, hýzlý olur. Bu gibi ülkelerde, terk
ettikleri ülkelerin gereksinmelerine uygun düþmeyen karþýlýklý iliþki tarzlarý yüzünden göç eden ve buraya gelip yerleþen bireyler dýþýnda önceden mevcut doðal koþullar yoktur. Dolayýsýyla bu ülkeler, eski dünyanýn
en çok evrime uðramýþ bireyleriyle, ve bu yüzden de bu bireylere uygun düþen en geliþmiþ karþýlýklý iliþki tarzýyla iþe baþlarlar. Hatta bu, bu
karþýlýklý iliþki tarzý eski ülkelerde kendini kabul ettirmeden önce olabilir. Bütün sömürgelerde, bunlar basit birer askeri ya da ticari üs olmadýklarý ölçüde, durum böyledir. Kartaca, Yunan kolonileri ve 11. ve 12.
yüzyýllarda Ýzlanda, bunun örnekleridir. Fetih halinde de, baþka bir toprakta geliþmiþ olan karþýlýklý iliþki tarzý, olduðu gibi istila edilen ülkeye
getirildiði zaman buna benzer bir durum meydana gelir; eski ülkesinde
bu tarz, daha önceki çaðlarýn çýkarlarýnýn ve yaþayýþ koþullarýnýn henüz
izlerini taþýmaktaydý, ama burada fethedilen ülkede, tersine, tam olarak
ve engelsiz kök salabilir; yalnýzca, fethedilen ülkeye sürekli olarak bir
kuvvet saðlayabilmesi için bile olsa. (Normanlarýn fethinden sonra feodal örgütlenmenin en kusursuz þeklini tanýmýþ olan Ýngiltere ve Napoli[41].)
[8. TARÝHTE ZORUN (FETHÝN) ROLÜ]

Fetih olgusu, bütün bu tarih anlayýþýyla çeliþir görünmektedir.
Þimdiye kadar zorbalýk, savaþ, yaðma, cinayet ve soygunculuk, vb., tarihin itici gücü sayýldý. Biz burada, bellibaþlý noktalarla yetinmek zorundayýz, bunun için de yalnýzca en çarpýcý bir örneði, eski bir uygarlýðýn
barbar bir halk tarafýndan yýkýlmasý ve yeniden sýfýrla baþlayan yeni bir
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toplumsal yapýnýn, onun yanýsýra oluþmasý örneðini alýyoruz. (Roma ve
Barbarlar, feodalite ve Galya, [Bizans] Doðu Ýmparatorluðu ve Türkler[42].)
[sayfa 85]

[63] Fetihçi barbar halkta, daha yukarýda da belirttiðimiz gibi, bu
halk için geleneksel ve ilkel üretim tarzýndan baþka bir tarz mümkün
olmadýðý, nüfusun çoðalmasý, zorunlu olarak, yeni üretim araçlarý gereksinmesine yol açtýðý için, savaþýn kendisi, daha büyük bir þevkle
baþvurulan bir normal iliþki tarzýdýr. Ýtalyada, tersine (miras yoluyla, satýnalma ve borçlandýrma yoluyla gerçekleþen) toprak mülkiyetinin toplaþtýðý görülmektedir; (çünkü, törelerin son derece bozulmasý ve evlenmelerin seyrekliði eski ailelerin gitgide sönmesine neden oluyordu) ve
bu ailelerin servetleri birkaç kiþinin eline geçiyordu (üstelik, bu toprak
mülkler, otlaklar haline çevrilmiþti, zamanýmýzda da hâlâ geçerli olan
ekonomik nedenler dýþýnda, çalýnan, yaðma edilen ya da haraç adý altýnda zorla alýnan tahýllarýn ithali ve bunun sonucu olarak da Ýtalyan
buðdayý için tüketici bulunmayýþý, bu topraklarýn otlak haline dönüþmesine neden oluyordu). Bu koþullar yüzünden özgür halk hemen hemen
tamamen kaybolmuþtu, kölelerin kendileri sürekli yokolmak tehlikesi
ile karþý karþýyaydýlar ve sürekli olarak yerlerine baþkalarýnýn konmasý
gerekiyordu. Kölelik bütün üretimin temeli olarak kaldý. Özgür insanlarla köleler arasýnda yer alan plebyenler hiçbir zaman Lumpenproletarya
nýn üstünde bir duruma eriþemediler. Ayrýca, Roma, hiçbir zaman kent
aþamasýný aþmamýþtý; Roma, taþra eyaletlerine hemen hemen yalnýzca
siyasal baðlarla baðlýydý ki, elbette, siyasal olaylar da sýrasýnda bu baðlarý pekâlâ koparabiliyordu.
Tarihte, þimdiye deðin, yalnýzca ele geçirmelerin sözkonusu olduðu fikrinden daha yaygýn bir þey yoktur. Barbarlar Roma Ýmparatorluðunu ele geçiriyorlar, eski dünyanýn feodaliteye geçiþi bu ele geçirme
ile açýklanýyor. Ama, bu barbarlar tarafýndan ele geçirilme iþinde sözkonusu olan, topraklarý ele geçirilen ulusun, modern halklarda olduðu
gibi, sýnai üretici güçleri geliþtirip geliþtirmedikleri ya da ulusun üretici
güçlerinin, yalnýzca biraraya toplanmalarýna82 ve [sayfa 86] ortaklaþalýða
(Gemeinwesen) dayanýp dayanmadýðýdýr. Ele geçirme, ayrýca, ele geçirilen nesne tarafýndan da koþullandýrýlýr. Alýcý, ele geçirilen ülkenin üretim ve dolaþým koþullarýna tabi olmadan, bir bankacýnýn kaðýttan ibaret
olan servetine hiçbir zaman elkonulamaz. Modern bir sanayi ülkesinin
bütün sanayi sermayesi için de durum aynýdýr. Ve, sonu sonuna, ele
geçirme, her yerde çabucak son bulur, ve artýk alacak bir þey olmadýðý
zaman elbette üretime koyulmak gerekir. Çok erkenden [64] kendini
gösteren bu üretim zorunluluðu, oraya yerleþen fatihlerin benimsedikleri
ortaklaþa biçimin, bu fatihlerin orada bulduklarý üretici güçlerin geliþme
evresine uygun düþmesi gereðini doðurmaktadýr ve eðer bu hemen
82
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meydana gelen bir durum deðilse, topluluk biçimi, üretici güçlerdeki
deðiþikliklere uygun olarak deðiþikliðe uðramalýdýr. Büyük istilalarý izleyen dönemlerde, her yerde önemli görüldüðüne inanýlan olayýn açýklamasý buradadýr: Gerçekten de uþak efendi idi ve fatihler, ele geçirilen
ülkenin dilini, kültürünü ve törelerini çabucak kabul ettiler.
Feodalite, Almanyadan hiç de hazýr olarak getirilmemiþtir, ama
fetihçiler yönünden, fetih sýrasýnda bile, ordunun askeri örgütleniþinde
kökeni vardýr, bu örgütlenme fetihten sonra ele geçirilen ülkelerde bulunmuþ olan üretici güçlerin etkisi altýnda geliþmiþtir ve, ancak o zaman tam anlamýyla feodalite haline gelmiþtir. Eski Romanýn bilinçsiz
anýlarýndan doðma baþka biçimleri kabul ettirmek için yapýlan çabalarýn baþarýsýzlýðý (örneðin Charlemagne) feodal biçimin üretici güçler tarafýndan ne ölçüde koþullandýrýlmýþ olduðunu bize gösterir.
Devam edecek.
[9. BÜYÜK SANAYÝ VE SERBEST REKABET KOÞULLARINDA
ÜRETÝCÝ GÜÇLERLE ÝLÝÞKÝ TARZI ARASINDA
GÝTTÝKÇE BÜYÜYEN ÇELÝÞKÝ.
EMEK VE SERMAYE KARÞITLIÐI]

Büyük sanayide ve rekabette, bireylerin bütün varoluþ koþullarý,
belirlenmeleri ve sýnýrlanmalarý en basit iki biçim [sayfa 87] içinde erimiþtir:
özel mülkiyet ve emek. Paranýn iþe karýþmasýyla iliþkinin her biçimi ve
iliþkinin bizzat kendisi, bireyler için olmasý da, olmamasý da mümkün
þeyler olmaktadýr. Demek ki, daha önceki iliþkilerin, bireylerin, birey
olarak, aralarýndaki iliþkiler deðil, ancak, belirli koþullar içinde yaþayan
bireylerin iliþkileri olmasý, paranýn kendi niteliðindedir. Bu koþullar, þimdi
artýk yalnýzca iki koþula indirgeniyorlar: bir yanda birikmiþ emek ya da
özel mülkiyet, öte yanda fiili emek. Eðer bu koþullardan biri ortadan
kalkarsa deðiþim kesintiye uðrar. Modern iktisatçýlarýn kendileri, örneðin
Sismondi, Cherbuliez, vb. lassociation des individus* ile lassociation
des capitauxyu** karþý karþýya getiriyorlar. Öte yandan bireylerin kendileri de tamamen iþbölümüne baðýmlýdýrlar ve bu yüzden de birbirlerine karþý da tam bir baðýmlýlýk içinde bulunurlar. Özel mülkiyet, iþ içerisinde, emeðe karþýt olduðu ölçüde doðar, ve birikim zorunluluðu ile geliþir,
ve baþlangýçta, ortaklaþa biçimini korumakla birlikte, daha sonraki
geliþmesinde özel mülkiyetin modern biçimine gittikçe yaklaþýr. Ve hemen, iþbölümü, daha þimdiden iþ koþullarýnýn, aletlerin ve malzemenin
bölünümünü de içerir, ve bu bölünme ile birlikte, birikmiþ sermayenin
ayrý ayrý mülk sahipleri arasýnda parçalanmasýný ve bunun sonucu olarak da sermaye ile emek arasýnda olduðu gibi bizzat mülkiyetin çeþitli
* Bireyler birliði. -ç.
** Sermayeler birliði. -ç.
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biçimleri arasýnda da parçalanmayý içerir. Ýþbölümü yetkinleþtiði ölçüde [65] birikim artar ve bu parçalanma da daha belirli bir durum alýr.
Ýþin kendisi, ancak, bu parçalanma koþulu varoldukça varlýðýný sürdürebilir.
*
(Ayrý ayrý uluslarýn bireylerinin Almanlarýn ve Amerikalýlarýn
kiþisel enerjisi, bu enerji daha önceden ýrklarýn karýþmasýndan doðmaktadýr dolayýsýyla Almanlarýn kretenizmi*; Fransada, Ýngilterede, vb.,
daha önceden evrime uðramýþ bir topraða yabancý halklar gelip yerleþmiþlerdir. [sayfa 88] Amerikada ise yepyeni bir topraða yerleþmiþlerdir,
Almanyaya gelince, ilkel nüfus yerinden kýpýrdamamýþtýr.)
*
Demek ki, burada, iki olgu belirir. Birincisi, üretici güçler, bireylerden tamamen baðýmsýz ve kopuk, bireylerin yanýnda, ayrý bir dünya
imiþ gibi gözükmektedirler, ki, bunun da nedeni vardýr, çünkü bireyler
daðýnýk ve birbirleriyle çeliþki halinde bireyler olarak bulunurken, öte
yandan onlarýn üretici güçlerini oluþturan güçler, ancak karþýlýklý iliþkide
ve bu bireylerin karþýlýklý baðýmlýlýðýnda gerçek güçler olabilmektedirler.83 Demek ki, bir yanda, bir çeþit nesnel bir biçime bürünmüþ bulunan ve bizzat bireylerin kendileri için artýk bireylerin güçleri olmaktan
çýkmýþ, tersine özel mülkiyetin ve dolayýsýyla yalnýzca özel mülkiyete
sahip bulunduklarý ölçüde bireylerin güçleri olan bir üretici güçler bütünü. Daha önceki hiçbir dönemde, üretici güçler, birey olarak bireylerin
karþýlýklý iliþkilerine böylesine kayýtsýz bir biçime bürünmemiþti, çünkü
bu iliþkiler henüz sýnýrlýydýlar. Öte yandan da üretici güçlerden kopmuþ
ve bu yüzden de yaþantýlarýnýn gerçek içeriðinden yoksun kalan ve
soyut bireyler haline gelmiþ bulunan, ama özellikle bu nedenle ve ancak bu duruma geldiklerinde birbirleriyle bireyler olarak iliþkiler kurma
durumuna gelmiþ bulunan bireylerin çoðunluðunun bu üretici güçlerin
karþýsýna dikildiði görülür.
Onlarý hâlâ üretici güçlerle ve kendi varlýklarý ile birleþtiren biricik bað olan çalýþma, her türlü öz faaliyet görünümünü yitirmiþtir ve
onlara yaþamlarýný ancak bu yaþamý kýsaltarak [66] devam ettirme,
sürdürme olanaðý tanýmaktadýr. Daha önceki dönemlerde öz faaliyet
ile maddi yaþamýn üretimi, sadece ayrý ayrý kiþilere düþmekte ve maddi
yaþamýn üretiminin hâlâ bir öz faaliyeti olarak, bizzat bireylerin sýnýrlý
niteliði yüzünden ayrýlýyordu; bugün öz faaliyet ile maddi yaþamýn üreti[Engelsin kenar notu:] Sismondi.
* Kreten hastalýðý. Kreten, baþý kocaman, yüzü ablak, boynu kýsa ve kalýn, vücudu raþitizmalý,
duygularý sönük olan bir hasta tipidir. -ç.
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mi öylesine birbirinden ayrýlmýþtýr ki, maddi yaþam amaç gibi görünmekte ve maddi yaþamýn üretimi, yani çalýþma da, [sayfa 89] (bu çalýþma
þimdi artýk öz faaliyetin mümkün olan biricik biçimi, ama gördüðümüz
gibi olumsuz biçimi olduðuna göre) araç gibi görünmektedir.
[10. ÖZEL MÜLKÝYETÝN ORTADAN KALDIRILMASININ
ZORUNLULUÐU, KOÞULU VE SONUÇLARI]

Bugün öyle bir noktaya gelmiþ bulunuyoruz ki, bireyler, yalnýzca
kendi öz faaliyetlerini deðil, salt varlýklarýný sürdürebilmek için de, mevcut üretici güçlerin bütününü mülk edinmek zorunluluðundadýrlar.84
Bu maledinmeyi, en baþta mülk edinilen nesne büyük bir bütünlük haline gelmiþ olan ve ancak evrensel bir karþýlýklý iliþkiler çerçevesinde varolan üretici güçler belirler. Daha þimdiden, bu açýdan bu
maledinme zorunlu olarak üretici güçlere ve karþýlýklý iliþkilere uygun
düþen evrensel bir nitelik göstermek zorundadýr. Bu güçlerin mülk edinilmesi, bizzat maddi üretim aletlerine uygun düþen bireysel yeteneklerinin geliþmesinden baþka bir þey deðildir. Bu bakýmdan da, bir üretim
aletleri bütünlüðünün maledinilmesi, þimdiden, bizzat bireylerin yetenekler bütününün maledinilmesi demektir. Bu maledinmeyi, ayrýca,
maledinen bireyler belirler. Ancak günümüzün her türlü öz faaliyetten
dýþlanmýþ proleterleridir ki, bir üretici güçler bütününün maledinilmesinden ve bunun içerdiði bir yetenek bütününün geliþmesinden oluþan
ve artýk herhangi bir sýnýrlýlýðý olmayan bir öz faaliyete ulaþabilecek
durumdadýrlar. Daha önceki bütün devrimci maledinmeler, sýnýrlýydýlar.
Öz faaliyetleri, sýnýrlý bir üretim aletiyle ve sýnýrlý karþýlýklý iliþkilerle sýnýrlandýrýlmýþ bulunan bireyler, bu sýnýrlý üretim aletini malediniyorlardý
[67] ve böylece ancak yeni bir sýnýrlýlýk üretmiþ oluyorlardý. Kendi üretim aletleri kendi mallarý oluyordu, ama onlarýn kendileri, iþbölümüne
ve kendi [sayfa 90] üretim aletlerine tabi kalýyorlardý. Daha önceki bütün
maledinmelerde bir sürü birey bir tek üretim aletine tabi kalýyordu;
proleterlerin mülk edinmesinde ise, her bireye bir sürü üretim aleti tabi
kýlýnmakta ve onun mülkiyeti herkesin olmaktadýr. Modern evrensel
iliþkiler bireyler tarafýndan, o nedenle de ancak bu bireylerin tümü tarafýndan kontrol altýna alýnabilirler.
Maledinme, bundan baþka, bu maledinme gerçekleþtirilirken almak zorunda kaldýðý biçimle de belirlenir. Bu maledinme ancak, proletaryanýn karakteri gereði kendisi de ancak evrensel olabilecek bir
birliktelik yoluyla; ve bir yandan bir önceki üretim tarzýný, karþýlýklý iliþkiyi
ve toplumsal örgütlenmeyi devirerek, öte yandan ise, proletaryanýn
evrensel karakterini ve enerjisini geliþtirerek ki bu olmadan devrim
84
[Elyazmasýnda ilk biçim:] Bugün, bireylerin, büyük bir bütünlük oluþturacak ölçüde
geliþmiþ bulunan ve evrensel karþýlýklý iliþkilere baðlý olan üretici güçleri artýk mülk edinemeyecekleri bir noktaya gelmiþ bulunuyoruz.
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gerçekleþemez, ve nihayet, proletaryanýn onu toplumdaki eski konumuna baðlayan ne varsa hepsinden kurtaracak bir devrim yoluyla
gerçekleþtirilebilir. Ancak bu aþamadadýr ki, öz faaliyet bireylerin eksiksiz bireyler haline gelmelerine ve bütün doðal sýnýrlýlýklardan kurtulmalarýna tekabül eden maddi yaþamla örtüþür. Çalýþmanýn öz faaliyet haline
dönüþmesi, eski sýnýrlý karþýlýklý iliþkinin bireylerin bireyler olarak karþýlýklý
iliþkileri haline dönüþmesine tekabül eder. Üretici güçlerin bütününün
birleþmiþ bireyler tarafýndan maledinilmesi ile, özel mülkiyet ortadan
kaldýrýlmýþ olur. Daha önceleri, tarihte, her özel koþul, daima raslansal
olarak göründüðü halde, þimdi raslansal hale gelen þeyler bizzat bireylerin birbirlerinden ayrýlmasý, herbirinin özel kazancýdýr.
Artýk iþbölümüne baðýmlý olmayan bireyleri [68] filozoflar, düþüncel olarak, Ýnsan adý altýnda tasarýmlamýþlar, ve geliþtirmiþ bulunduðumuz bütün bu süreci Ýnsanýn geliþimi olarak anlamýþlardýr; o kadar ki, geçmiþ tarihin her evresinde Ýnsan, mevcut olan bireylerin yerine konmuþ ve tarihin itici gücü olarak gösterilmiþtir. Bunun için, bütün
süreç Ýnsanýn kendine yabancýlaþmasý süreci olarak anlaþýlmýþtýr ve
bu da, esas olarak, daha sonraki [sayfa 91] dönemin sýradan bireyinin, daha önceki dönemin sýradan bireyinin yerine konmuþ olmasý, daha sonraki bilincin daha önceki bireylere yüklenmiþ olmasý olgusundan ileri
gelmektedir.85 Bir çýrpýda gerçek koþullardan soyutlanan bu altüst oluþ
sayesinde, tüm tarihi, bilincin geliþme süreci haline getirmek mümkün
oldu.
Sivil toplum, üretici güçlerin belirli bir geliþme aþamasý içersinde, bireylerin maddi karþýlýklý iliþkilerinin hepsini birden kucaklar. Sivil
toplum, bir aþamanýn ticari ve sýnai yaþamýnýn tümünü birden kucaklar
ve bu bakýmdan da her ne kadar dýþarda ulus-topluluðu olarak kendini
olurlamak ve içerde devlet olarak örgütlenmek zorundaysa da, devleti
ve ulusu aþar. Sivil toplum terimi, 18. yüzyýlda, mülkiyet iliþkileri, ilkçað
ve ortaçað ortaklaþalýðýndan kurtulur kurtulmaz ortaya çýktý. Sivil toplum, sivil toplum olarak ancak burjuvazi ile geliþir; böyle olmakla birlikte, üretimin ve karþýlýklý iliþkinin doðrudan sonucu olan ve her zaman
devletin ve ayrýca idealist üstyapýnýn temelini oluþturan toplumsal örgütlenme de her zaman ayný adla belirtilmiþtir.
[11. DEVLETÝN VE HUKUKUN MÜLKÝYET ÝLÝÞKÝLERÝ]

Antikçaðda ve ortaçaðda mülkiyetin ilk biçimi, Romalýlarda özellikle savaþla ve Cermenlerde özellikle hayvancýlýkla [69] belirlenmiþ
olan aþiret mülkiyetidir. Birçok aþiretin ayný kentte birarada yaþadýklarý
antik halklarda,86 aþiret mülkiyeti devlet mülkiyeti olarak ve bu mülki85
86
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yette bireyin hakký aþiret mülkiyeti tarzýnda biricik mülkiyet olan toprak
mülkiyetiyle sýnýrlanmýþ olmakla birlikte, basit poscessio* olarak görünür.
Tam anlamýnda özel mülkiyet, modern halklarda olduðu gibi Antiklerde de taþýnýr mülkiyetle baþlar  (Kölelik ve komünallýk) (dominium ex
jure quiritum**). Ortaçaðdan çýkan halklarda, aþiret mülkiyeti, [sayfa 92]
demek ki, feodal toprak mülkiyeti, taþýnýr lonca mülkiyeti, manüfaktür
sermayesi gibi baþka baþka evrelerden geçerek, büyük sanayi ve evrensel rekabetin koþullandýrdýðý katýksýz özel mülkiyeti temsil eden, bütün ortaklaþa mülkiyet (Gemeinwesen) görünümlerinden sýyrýlmýþ ve
mülkiyetin geliþmesi üzerindeki devletin bütün etkisini dýþlayan modern sermayeye kadar evrim gösterir. Ýþte modern devlet, bu modern
özel mülkiyete tekabül eder, özel mülk sahipleri vergiler yoluyla yavaþ
yavaþ modern devleti ele geçirmiþlerdir, ve devlet, devlet borçlarý sistemiyle bütün bütüne onlarýn ellerine düþmüþtür, ve devletin varlýðý,
yalnýzca, borsada devlet tahvillerinin yükselip düþmesi oyunu ile özel
mülk sahiplerinin, yani burjuvalarýn kendisine verdikleri ticaret kredisine baðlýdýr. Burjuvazi, artýk bir zümre deðil, bir sýnýf olmasý bakýmýndan, yalnýzca bu yüzden, yöresel planda deðil, bütün ulusal planda örgütlenmek ve kendi ortak çýkarlarýna evrensel bir biçim vermek zorundadýr. Özel mülkiyetin, ortaklaþa mülkiyetten kurtulmasý sonucunda, devlet, sivil toplum yanýnda ve onun dýþýnda özel bir varlýk kazanmýþtýr;
ama bu devlet, burjuvalarýn dýþarda olduðu kadar içerde de mülkiyetlerini ve çýkarlarýný karþýlýklý olarak güvence altýna almak üzere, zorunluluk yüzünden kendilerine seçtikleri örgütlenme biçiminden baþka bir
þey deðildir. Bugün artýk, yalnýzca zümrelerin geliþmelerinde henüz sýnýf aþamasýna tamamýyla varmamýþ olduklarý ve safdýþý edildikleri halde,
hâlâ bir rol oynamakta bulunduklarý daha ileri bir evrime ulaþmýþ olan
ülkelerde, demek ki, katýþýk bir durumun mevcut olduðu ülkelerde, o
halde nüfusun hiçbir bölümünün ötekileri egemenliði altýna alacak duruma ulaþamadýðý ülkelerde, devletin özerkliði mevcuttur. Bu, özellikle
Almanyadaki durumdur. Modern devletin en eksiksiz örneði, Kuzey
Amerikadýr. [70] Modern Fransýz, Ýngiliz, Amerikan yazarlarýnýn, istisnasýz hepsi, devletin, ancak özel mülkiyet yüzünden mevcut olduðunu,
açýkça iddia etmeye vardýrmýþlardýr iþi ve o kadar ki, bu inanç, artýk
kamunun bilincine iþlemiþtir.
Þu halde, devlet egemen bir sýnýfýn bireylerinin onun aracýlýðýyla
kendi ortak çýkarlarýný üstün kýldýklarý bir biçim, içinde bir çaðýn bütün
sivil toplumunun özetlendiði bir [sayfa 93] biçim olduðundan, bunun sonucu olarak, bütün kamusal kurumlar, devlet aracýlýðýndan geçer ve siyasal bir biçim alýrlar. Bu yüzden, yasanýn iradeye dayandýðý, hatta daha
iyisi, özgür iradeye dayandýðý kuruntusu, somut temelinden kopmuþtur.
* Elde bulundurma, zilyedlik. -ç.
** Eski soydan bir Romalý yurttaþýn mülkiyeti. -ç.
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Ayný biçimde hukuk da yasaya dayandýrýlmýþtýr.
Doðal ortaklaþa mülkiyetin daðýlýp çözülmesi, özel mülkiyet gibi,
ikisi ayný zamanda birarada geliþen özel hukuku da doðurur. Romalýlarda, özel mülkiyetin ve özel hukukun geliþmesinin hiçbir baþka sýnai ve
ticari sonucu olmamýþtý, çünkü onlarýn bütün üretim tarzlarý ayný kalýyordu.87 Sanayi ve ticaretin, feodal ortaklaþa mülkiyeti daðýlmaya götürdüðü bütün modern halklarda özel mülkiyetin ve özel hukukun doðuþu,
daha sonraki bir geliþmeye elveriþli yeni bir evrenin baþlangýcýný iþaret
etmiþtir. Ortaçaðýn, geniþ bir deniz ticaretine sahip olmuþ olan ilk kenti
Amalfi,[43] ayný zamanda, deniz hukukunu hazýrlayýp iþlemekte de ilk
oldu. Ýlkönce Ýtalyada, sonra öteki ülkelerde, sanayi ve ticaret, özel
mülkiyete daha önemli bir geliþme saðlar saðlamaz, Romalýlarýn daha
önce hazýrlanmýþ olan özel hukuku yeniden ele alýndý ve bir otorite
katýna yükseltildi. Daha sonra, burjuvazi, prenslerin, feodal sýnýfý devirmek için bir alet gibi kullandýðý bu burjuvazi, çýkarlarýný savunmayý üstlenecek kadar güçlendiði zaman, hukuk [71] bütün ülkelerde Fransada
16. Yüzyýlda sözcüðün tam anlamýnda geliþmeye baþladý ve Ýngiltere
den baþka bütün ülkelerde bu geliþme Roma hukukunun temelleri
üzerinde oldu. Ýngilterede bile, özel hukuku gittikçe daha çok yetkinleþtirmek üzere Roma hukukunun (özellikle taþýnýr mülkiyet konusundaki) ilkelerini almak zorunda kalýndý. (Unutmayalým ki, hukukun da, dinden daha fazla, salt kendine özgü bir tarihi yoktur.)
Özel hukukta, mevcut olan mülkiyet iliþkileri genel bir iradenin
sonucu gibi açýklanýr. Jus utendi et abutendinin* kendisi, bir yandan,
özel mülkiyetin ortaklaþa mülkiyetten bütün bütüne baðýmsýz bir hale
gelmesi gerçeðini, [sayfa 94] öte yandan da özel mülkiyetin kendisinin
yalnýz özel iradeye, nesnelerden serbetçe yararlanýlmasýna dayandýðý
kuruntusunu ifade eder. Pratikte, abutinin** özel mülk sahibi için,
eðer kendi mülkünü ve onunla birlikte Jus abutendisini*** baþkalarýnýn
ellerine geçmiþ görmek istemiyorsa, çok belirli iktisadi sýnýrlarý vardýr;
çünkü, kýsaca, yalnýz kendi iradesi ile iliþkileri içinde ele alýnan þey,
hiçbir þey deðildir, ama o þey, yalnýz ticarette ve hukuktan baðýmsýz
olarak bir þey haline, gerçek bir mülkiyet haline (bir iliþki haline, filozoflarýn fikir (idea)88 dedikleri þey haline) gelir. Hukuku salt iradeye indirgeyen bu hukuksal yanýlsama, mülkiyet iliþkilerinin geliþmesi sonucunda, kaçýnýlmaz olarak, herhangi bir kimsenin bir þeyi gerçekten
[Engelsin kenar notu:] (Tefecilik!)
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ve bu evrime, sanayiin ve ticaretin geliþmesi neden
olmuþ deðildir.
88
[Marxýn kenar notu:] Filozoflar için iliþki = fikir (ideà). Onlar yalnýz Ýnsanýn kendi
kendisine olan iliþkisini tanýyorlar ve bu yüzden de onlar için bütün gerçek iliþkiler, fikir haline
geliyor.
* Kullanma ve kötüye kullanma hakký. -ç.
** Kötüye kullanma. -ç.
*** Kötüye kullanma hakký. -ç.
87
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elinde bulundurmaksýzýn hukuken o þeyin sahiplik unvanýna malik olmasý sonucuna varýr. Sözgelimi, diyelim ki, bir topraðýn rantý rekabet
dolayýsýyla kaldýrýlmýþ olsun, bu arazinin sahibi, pekâlâ hukuksal unvanýný olduðu gibi, onun Jus utendi et abutendisini de muhafaza eder.
Ama onu hiçbir þey yapamaz, eðer topraðýný muhafaza etmek için fazladan, yeter miktarda sermayeye sahip olamazsa, toprak sahibi olarak
eline hiçbir þey geçmez. Hukukçularýn bu ayný yanýlsamasý, hukukçular
için olduðu gibi bütün hukuk kurallarý sistemi için de, bireylerin, örneðin, sözleþme ile, kendi aralarýnda iliþkilere giriþmelerinin salt bir
olumsallýk gibi görülmesini, ve bu çeþitten iliþkilerin, onlarýn gözünde,
isteðe göre,[72] giriþile[bilir] ya da giriþilmeye[bilir] iliþkiler olarak ve
içeriði tamamýyla sözleþmeyi yapanlarýn keyfi ve kiþisel iradelerine dayanan iliþkiler olarak kabul edilmesini açýklar.
Ne zaman sanayi ve ticaretin geliþmesi, örneðin sigorta þirketleri
ve benzerleri gibi yeni biçimler yaratmýþsa, hukuk, her seferinde, bu
biçimleri, þaþmaz bir biçimde, mülkiyetin elde ediliþ tarzlarý içinde
birleþtirmek zorunluluðunda olmuþtur. [sayfa 95]
[12. TOPLUMSAL BÝLÝNÇ BÝÇÝMLERÝ *]

Ýþbölümünün bilim üzerindeki etkisi.
Baskýnýn, devletteki, hukuktaki, ahlaktaki vb. rolü.
Yasa[da], burjuvalarýn, sýnýf olarak egemen olduklarý için, kesin
olarak bu nedenden, kendilerine genel bir ifade biçimi bulmalarý gerekir.
Doða bilimi ve tarih.
Siyasetin, hukukun, bilimin, vb., sanatýn, dinin vb. tarihi yoktur.89
*
Ýdeologlar neden her þeyi baþaþaðý koyarlar.
Din adamlarý, hukukçular, siyasetçiler.
Hukukçular, siyasetçiler (genellikle devlet adamlarý), ahlakçýlar,
din adamlarý.
Bir sýnýfýn içerisinde bu ideolojik alt-bölünme hakkýnda: l° iþbölümü sonucunda o iþin (Geschäft) özerkliðe ulaþmasý; herkes kendi
iþine gerçek gözüyle bakar. Zanaatlarý ile gerçek arasýndaki bað konusunda, zorunlu olarak, zaten mesleðin kendi doðasýnýn gerektirdiði kadar hayaller kurarlar. Hukukta, siyasette vb., bu iliþkiler  bilinçte kavranýrlar; bu kiþiler, bu kavramlarýn üstüne çýkamadýklarýndan,** bu
89
[Marxýn kenar notu:] Antik devlette, feodalitede, mutlak hükümdarlýkta göründüðü
biçimiyle ortaklýka, bu baða özellikle dinsel tasarufflar tekabül eder.
* Elyazmasýnýn ilk iki sayfasýnda bulunan çok kýsa notlar, burada toplandý. -Ed.
* * Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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iliþkiler konusunda sahip olduklarý kavramlar, onlarýn kafalarýnda sabit
kavramlardýr: sözgelimi yargýç, yasalarý uygular, ve bunun için de mevzuatý gerçek etkin devindirici olarak kabul eder. Herkesin kendi metaýna karþý saygýsý; çünkü onlarýn yaptýklarý iþ evrensel ile iliþki halindedir.
Hukuk fikri. Devlet fikri. Olaðan bilinçte þey, baþaþaðý edilmiþ
durumdadýr.
*
Din, herþeyden önce, aþkýnlýk bilincidir, [sayfa 96] gerçek yükümden do[ðan bir bilinç]tir.*
Bunu daha anlaþýlýr bir þekilde açýklamalý.
*
Hukuk, din vb. ile ilgili gelenek.
*
[73] Bireyler her zaman kendilerinden hareket etmiþlerdir, her
zaman kendilerinden hareket etmektedirler. Onlarýn iliþkileri, onlarýn
gerçek yaþam süreçlerinin iliþkileridir. Onlarýn iliþkilerinin kendilerine
karþý bir özerkliðe ulaþmasý nereden geliyor? Onlarýn kendi öz yaþamlarýnýn güçlerinin, kendilerine karþý kadiri mutlak hale gelmeleri nedendir?
Kýsacasý: derecesi üretici güçlerin herhangi bir andaki geliþmesine
baðlý olan iþbölümü.
*
Toprak mülkiyeti. Komünal mülkiyet. Feodal. Modern.
Zümre mülkiyeti. Manüfaktür mülkiyeti. Sanayi sermayesi.
97]

Kasým 1845 ile Aðustos 1846 arasýnda, Brükselde,
Marx ve Engels tarafýndan yazýlmýþtýr.
Ýlk kez Rusça olarak, 1924te,
Marx-Engels Arþivleri, Kitap Ide
yayýnlanmýþtýr.

* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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[sayfa

FRÝEDRÝCH ENGELS
KOMÜNÝZMÝN ÝLKELERÝ[44]

Soru 1: Komünizm nedir?
Yanýt: Komünizm, proletaryanýn kurtuluþ koþullarýnýn öðretisidir.
Soru 2: Proletarya nedir?
Yanýt: Proletarya, toplumun, geçim araçlarýný herhangi bir sermayeden elde edilen kârdan deðil, tamamýyla ve yalnýzca kendi emeðinin satýþýndan saðlayan; sevinci ve üzüntüsü, yaþamasý ve ölmesi, tüm
varlýðý emek talebine, dolayýsýyla iþlerin iyi gittiði dönemler ile kötü gittiði dönemlerin birbirlerinin yerini almasýna, sýnýrsýz rekabetten doðan
dalgalanmalara dayanan sýnýfýdýr. Proletarya, yani proleterler sýnýfý, tek
sözcükle, 19. yüzyýlýn çalýþan sýnýfýdýr.
Soru 3: Þu halde proleterler her zaman varolmamýþlardýr? [sayfa 98]
Yanýt: Hayýr. Yoksul halk ve çalýþan sýnýflar her zaman varolmuþtur,[45] ve bu çalýþan sýnýflar çoðunlukla yoksuldular. Ama demin sözü
edilen koþullar altýnda yaþayan bu tür yoksullar, bu tür iþçiler, yani pro-
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leterler her zaman varolmamýþlardýr, nasýl ki rekabet her zaman serbest ve sýnýrsýz olmamýþsa.
Soru 4: Proletarya nasýl doðdu?
Yanýt: Proletarya, geçen yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ýngilterede ortaya çýkan ve o zamandan bu yana dünyanýn bütün uygar ülkelerinde
kendini yinelemiþ olan sanayi devriminin bir sonucu olarak doðdu. Bu
sanayi devrimine, buhar makinesinin, çeþitli dokuma makinelelerinin,
buharlý tezgahýn ve daha birçok baþka mekanik aygýtlarýn icadý neden
oldu. çok pahalý olan ve, bunun sonucu, ancak büyük kapitalistler tarafýndan satýn alýnabilen bu makineler, o güne dek varolan tüm üretim
biçimini deðiþtirdi ve makineler iþçilerin derme çatma çýkrýklarýyla ve el
tezgahlarýyla ürettiklerinden daha ucuz ve daha iyi metalar ürettiði için,
eski iþçileri safdýþý býraktý. Böylece bu makineler, sanayii tümüyle büyük
kapitalistlere teslim etti ve iþçilerin sayýca pek az olan mülklerini (aletler, el tezgahlarý, vb.) deðersizleþtirdi, öyle ki, kapitalistler çok geçmeden her þeye el attýlar ve iþçilere hiç bir þey kalmadý. Fabrika sistemi,
bu yolla, giyim eþyalarý imalatýna girmiþ oldu. Makine ve fabrika sisteminin harekete geçmesinin ardýndan, fabrika sistemi çok geçmeden
öteki sanayi dallarýnda da, özellikle pamuklu dokuma ve matbaa iþlerinde, çanak-çömlek ve madeni eþya sanayiinde kullanýlmaya baþlandý.
Tek tek iþçiler arasýnda giderek daha çok iþbölümü oldu, öyle ki, daha
önce tüm bir nesneyi yapan iþçi, artýk onun yalnýzca bir kýsmýný üretiyordu. Bu iþbölümü ürünlerin daha hýzlý ve dolayýsýyla daha ucuza ikmal edilmelerini olanaklý kýldý. Bu, her iþçinin eylemini, bir makinenin
yalnýzca ayný yetkinlikte deðil, hatta bundan çok daha iyi bir biçimde
yapabildiði çok basit, sürekli yinelenen mekanik bir iþleme indirgedi.
Bu yolla, sanayiin bütün bu dallarý, týpký iplikçilik ve dokumacýlýk gibi,
birbiri ardýndan buhar gücünün, makinenin ve fabrika sisteminin egemenliði altýna girdiler. Ama böylece, bunlar, ayný zamanda, tamamýyla
büyük kapitalistlerin ellerine geçtiler [sayfa 99] ve buralarda da iþçiler baðýmsýzlýðýn son kýrýntýlarýný yitirdiler. Yavaþ yavaþ, gerçek manüfaktürlere ek
olarak zanaatlar da, ayný þekilde, giderek daha çok fabrika sisteminin
egemenligi altýna girdiler, çünkü burada da, maliyetlerden birçok tasarruflarýn yapilabildiði ve çok yüksek bir iþbölümünün olabildiði büyük
atelyelerin kurulmasýyla, büyük kapitalistler, küçük zanaatçýnýn yerini
giderek daha çok aldý. Böylece þimdi, uygar ülkelerde hemen bütün
çalýþma dallarýnýn fabnka sistemi altýnda yürütüldüðü, ve hemen bütün
dallarda zanaatýn ve manüfaktürün büyük sanayi tarafýndan safdýþý edildiði noktaya ulaþmýþ bulunuyoruz. Bunun sonucu olarak, eski orta
sýnýflar, özellikle küçük zanaat ustalarý, giderek daha çok yýkýldýlar, iþçilerin eski konumlarý tamamýyla deðiþti, ve bütün öteki sýnýflarý yavaþ yavaþ
yutan iki yeni sýnýf çýktý ortaya:
I. Bütün uygar ülkelerde bütün geçim araçlarýna ve bu geçim
araçlarýnýn üretimi için gerekli hammaddelere ve aletlere (makineler,
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fabrikalar, vb.) daha þimdiden hemen tamamýyla sahip büyük kapitalistler sýnýfý. Bu sýnýf, burjuvalar sýnýfý, ya da burjuvazidir.
II. Tamamýyla mülksüz olan ve bu yüzden, emeklerini, karþýlýðýnda
zorunlu geçim araçlarý edinmek için burjuvalara satmak zorunda kalanlar sýnýfý. Bu sýnýfa proleterler sýnýfý, ya da proletarya denir.
Soru 5: Proleterlerin burjuvalara bu emek satýþý hangi koþullar
altýnda yer alýr?
Yanýt: Emek herhangi bir baþka meta gibi bir metadýr, ve fiyatý
da herhangi bir baþka metaýn fiyatýný belirleyen ayný yasalar tarafýndan
belirlenir. Büyük sanayiin ya da serbest rekabetin ki göreceðimiz gibi,
ikisi de ayný kapýya çýkar egemenliði altýndaki bir metaýn fiyatý, ortalama olarak, her zaman, o metaýn üretim maliyetine eþittir. Emeðin fiyatý
da, demek ki, ayný þekilde emeðin üretim maliyetine eþittir. Emeðin
üretim maliyeti, tamamen, iþçinin, kendisini çalýþabilir bir durumda tutmak ve iþçi sýnýfýnýn yok olmasýný önlemek için gereksindiði geçim
araçlarý miktarýndan ibarettir. Demek ki iþçi, emeði karþýlýðýnda, bu
amaç için gerekli olandan daha fazlasýný almayacaktýr; emeðin fiyatý ya
da ücret, geçim için gerekli en düþük, asgari [sayfa 100] [miktar -ç.] olacaktýr. Ýþler bazan kötü, bazan da iyi olduðuna göre, iþçi de bir durumda daha fazla, öteki durumda daha az alacaktýr, týpký fabrika sahibinin
kendi metaý karþýlýðýnda bir durumda daha fazla, öteki durumda daha
az almasý gibi. Ama fabrika sahibi nasýl ki iþlerin iyi olduðu zaman ile
kötü olduðu zaman arasýnda ortalama olarak kendi metaý için, bu metaýn üretim maliyetinden ne daha fazla, ne de daha az alýyorsa, iþçi de
ortalama olarak bu asgariden ne fazla, ne de az alacaktýr. Bütün çalýþma
dallarý ne denli büyük sanayiin eline geçerse, ücretlere iliþkin bu iktisadi yasa da o denli daha sýký uygulanýr.
Soru 6: Sanayi devriminden önce hangi çalýþan sýnýflar vardý?
Yanýt: Çalýþan sýnýflar, toplumun geliþmesinin farklý aþamalarýna
baðlý olarak, farklý koþullar içinde yaþarlar ve mülk sahibi ve egemen
sýnýflar karþýsýnda farklý konumlara sahip bulunurlardý. Antikçaðda,
çalýþan halk, týpký birçok geri ülkede ve hatta Birleþik Devletlerin güney
kesiminde hâlâ olduðu gibi, sahiplerinin köleleri idiler. Ortaçaðda, týpký
Macaristanda, Polonyada ve Rusyada hâlâ olduðu gibi, toprak sahibi
soylularýn serfleri idiler. Ortaçaðda ve sanayi devrimine dek, kentlerde,
bir de küçük-burjuva zanaatçýlarýn hizmetinde çalýþan kalfalar vardý, ve
manüfaktürün geliþmesiyle birlikte, yavaþ yavaþ, daha o sýralar, büyükçe
kapitalistler tarafýndan çalýþtýrýlan manüfaktür iþçileri ortaya çýktý.
Soru 7: Proleter köleden hangi bakýmdan farklýdýr?
Yanýt: Köle ancak bir kez satýlýr, proleter ise kendisini günbegün,
saatbesaat satmak zorundadýr. Tek bir efendinin mülkü olan bireysel
köle, efendisinin çýkarý bunu gerektirdiðinden, ne denli sefil olursa olsun, güvence altýna alýnmýþ bir geçime sahiptir; emeði ancak birisi
buna gereksinme duyduðu zaman kendisinden satýn alýnan ve, deyim
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yerindeyse, tüm burjuvalar sýnýfýnýn mülkü olan bireysel proleter ise,
güvence altýna alýnmýþ bir geçime sahip deðildir. Bu geçim ancak tüm
proleter sýnýf için güvence altýna alýnmýþtýr. Köle rekabetin dýþýndadýr,
proleter ise onun içindedir ve bunun bütün dalgalanmalarýndan etkilenir. Köle, uygar toplumun bir üyesi olarak deðil, bir þey olarak hesap
edilir; [sayfa 101] proleter ise bir kiþi olarak, uygar toplumun bir üyesi olarak kabul edilir. Þu halde, köle proleterden daha iyi bir geçime sahip
olabilir, ama proleter, toplumun geliþmesinin daha yüksek bir aþamasýna
mensuptur ve kendisi de köleden daha yüksek bir aþamada bulunur.
Köle, kendisini, bütün özel mülkiyet iliþkileri arasýndan yalnýzca kölelik
iliþkisini kaldýrmakla özgür kýlar ve böylelikle ancak o zaman bizzat bir
proleter haline gelir; proleter ise kendisini, ancak genel olarak özel
mülkiyeti kaldýrmakla özgür kýlabilir.
Soru 8: Proleter serften hangi bakýmdan farklýdýr?
Yanýt: Serf, ürünün bir bölümünü teslim etme ya da iþ yapma
karþýlýðýnda, bir üretim aletine, bir toprak parçasýna ve bunun kullanýmýna sahiptir. Proleter ise, ürünün bir bölümünü alma karþýlýðýnda, bir
baþka kiþiye ait üretim aletleri ile, bu baþka kiþinin hesabýna çalýþýr. Serf
verir, proletere ise verilir. Serfin güvence altýna alýnmýþ bir geçimi vardýr, proleterin yoktur. Serf rekabetin dýþýndadýr, proleter ise içinde. Serf,
kendisini, ya kente kaçarak ve orada bir zanaatçý haline gelerek, ya da
toprakbeyine emek ve ürün vermek yerine para vererek ve özgür bir
kiracý haline gelerek, ya da kendi feodal beyini kovup kendisi mülk
sahibi haline gelerek, kýsacasý, þu ya da bu biçimde mülk sahibi sýnýfa
ve rekabete dahil olarak özgür kýlar. Proleter ise kendisini, rekabeti,
özel mülkiyeti ve her türlü sýnýf ayrýmýný kaldýrarak özgür kýlar.
Soru 9: Proleter zanaatçýdan hangi bakýmdan farklýdýr? *
Soru 10: Proleter manüfaktür iþçisinden hangý bakýmdan [sayfa 102]
farklýdýr?
Yanýt: 16-18. yüzyýl manüfaktür iþçisi, hemen her yerde, hâlâ bir
üretim aletine, tezgaha, aile çýkrýðýna, ve boþ zamanlarýnda iþledigi küçük
bir miktar topraða sahipti. Proleter bunlardan hiç birisine sahip deðildir.
Manlüfaktür iþçisi, hemen her zaman, kýrsal kesimde ve kendi toprak* Elyazmasýnda yarým sayfa Engels tarafýndan boþ býrakýlmýþtýr. Bu sorunun yanýtý Komünist
Ýman Yemini Taslaðýndadýr:[46]
Yanýt: Proleterlerin tersine, geçen yüzyýlda hâlâ hemen her yerde, ve þurada burada bugün
de varolan zanaatçý, olsa olsa geçici bir proleterdir. Amacý, bizzat sermaye edinmek ve böylece
öteki iþçileri sömürmektir. Zanaat loncalarýnýn hâlâ varolduðu yerlerde, ya da bir iþ kurma
özgürlüðünün, el iþinin fabrika temeli üzerinde örgütlenmesine ve yoðun rekabete henüz
yolaçmamýþ olduðu yerlerde, bu amacýna çoðu kez ulaþabilir. Ama fabrika sistemi el iþine girer
girmez ve rekabet bütün gücüyle iþlemeye baþlar baþlamaz bu olasýlýk ortadan kalkar ve zanaatçý
giderek daha çok bir proleter haline gelir. Demek ki, zanaatçý, kendisini, ya bir burjuva haline
gelerek, ya da genel olarak orta sýnýfa geçerek, ya da (þimdi birçok durumda olduðu gibi)
rekabet sonucu bir proleter haline gelerek ve proletaryanýn hareketine yani, azçok bilinçli
komünist harekete katýlarak özgür kýlar. (K. Marx, F. Engels, Collected Works, Progress
Publishers, Moscow 1976, Volume 6, s. 101.) -Ed.

80

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

beyi ve iþvereni ile azçok ataerkil iliþkiler içerisinde yaþar; proleter ise,
çoðunlukla büyük kentlerde yaþar ve iþvereni ile yalnýzca para iliþkisi
içerisindedir. Manüfaktür iþçisi, büyük sanayi tarafýndan ataerkil
iliþkilerinden kopartýlýr, hâlâ sahip olduðu mülkünü yitirir ve böylelikle
ancak o zaman bizzat bir proleter haline gelir.
Soru 11: Sanayi devriminin, ve toplumun burjuvalar ve proleterler olarak bölünmesinin ilk sonuçlarý neler oldu?
Yanýt: Birincisi, makine emeðinin sonucu sýnai ürünlerin fiyatlarýnýn sürekli ucuzlamasý yüzünden, el emeðine dayalý eski manüfaktür
ya da sanayi sistemi, dünyanýn bütün ülkelerinde tamamýyla yýkýldý.
Þimdiye dek tarihsel geliþimin azçok dýþýnda kalmýþ bulunan ve sanayileri
þimdiye dek manüfaktüre dayanmýþ olan bütün yarý-barbar ülkeler, böylece, yalýtýlmýþ durumlarýndan zorla kopartýldýlar. Ýngilizlerin daha ucuz
olan metalarýný satýn aldýlar ve kendi manüfaktür iþçilerini yok olmaya
terkettiler. Böylece, binlerce yýldýr hiç bir ilerleme göstermemiþ olan ülkeler, örneðin Hindistan, gittikçe devrimcileþtiler, ve artýk Çin bile bir
devrime doðru ilerliyor. Ýngilterede bugün icat olunan yeni bir makinenin, bir yýl içerisinde, Çinde milyonlarca iþçiyi iþsiz býraktýðý bir noktaya gelmiþ bulunuyoruz. Büyük sanayi, böylece, dünyanýn bütün
halklarýný birbirleriyle iliþki içerisine sokmuþ, bütün küçük yerel pazarlarý dünya pazarýna katmýþ, her yerde uygarlýk ve ilerleme için zemin
hazýrlamýþ ve uygar ülkelerde olan her þeyin bütün öteki ülkelerde de
yankýlar uyandýrmasýna neden olmuþtur. Böylece, eðer Ýngiltere ya da
Fransada iþçiler þu anda kendilerini kurtaracak olsalar, bu, bütün öteki
ülkelerde de, bu ülkelerin iþçilerine er veya geç kurtuluþ getirecek devrimlere yolaçacaktýr.
Ýkincisi, büyük sanayiin manüfaktürün yerini aldýðý her yerde,
sanayi devrimi, burjuvaziyi, servetini ve gücünü en yüksek düzeye ulaþtýrmýþ ve onu ülkenin en önde gelen [sayfa 103] sýnýfý yapmýþtýr. Sonuç, bunun olduðu her yerde, burjuvazinin, siyasal gücü ele geçirmesi ve o güne kadarki egemen sýnýflarý aristokrasiyi, lonca ustalarýný (guild-burghers) ve bunlarýn her ikisini de temsil eden mutlak monaþiyi tasfiye etmesi olmuþtur. Burjuvazi, aristokrasinin, soyluluðun gücünü, meþrutalan
ya da toprak mülkiyetinin satýþý üzerindeki yasaðý, ve soyluluðun bütün
ayrýcalýklarýný kaldýrmakla yok etti. Lonca ustalarýnýn (guild-burghers)
gücünü ise, bütün lonca ve zanaat ayrýcalýklarýný kaldýrmakla kýrdý. Her
ikisinin de yerine serbest rekabeti, yani herkesin istediði her sanayi
dalýyla uðraþma hakkýna sahip olduðu ve gerekli sermaye yokluðu dýþýnda onu bu uðraþýný sürdürmekten hiç bir þeyin alýkoyamadýðý bir toplum düzenini koydu. Serbest rekabetin getirilmesi, bu nedenle, toplum
üyelerinin bundan böyle ancak sermayelerinin eþit olmamasý ölçüsünde eþit olmadýklarýnýn, sermayenin belirleyici güç haline geldiðinin ve,
dolayýsýyla, kapitalistlerin, burjuvalarýn, toplumun en önde gelen sýnýfý
olduklarýnýn resmen ilaný demektir. Ama büyük sanayiin baþlamasý için
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serbest rekabet zorunludur, çünkü büyük sanayiin üzerinde büyüyebileceði tek toplum düzeni budur. Soyluluðun ve lonca ustalarýnýn (guildburghers) toplumsal güçlerini böylece yok etmiþ olan burjuvazi, onlarýn
siyasal güçlerini de yok etti. Toplumun en önde gelen sýnýfý olarak
burjuvazi, siyasal alanda da kendisini en önde gelen sýnýf ilan etti. Bunu,
yasa karþýsýnda burjuva eþitliðine ve serbest rekabetin yasal olarak tanýnmasýna dayanan, ve Avrupa ülkelerine anayasal monarþi biçiminde
girmiþ olan temsil sistemini kurmakla yaptý. Bu anayasal monarþiler
altýnda yalnýzca belli bir miktarda sermaye sahibi olanlar, yani burjuvalar seçmendirler; bu burjuva seçmenler milletvekillerini seçerler, ve
bu burjuva milletvekilleri de, vergileri reddetme hakký aracýlýðýyla bir
burjuva hükümet seçerler.
Üçüncüsü, sanayi devrimi burjuvaziyi ne ölçüde yaratmýþsa, ayný
ölçüde proletaryayý da yaratmýþtýr. Burjuvalarýn zenginleþmeleri oranýnda proleterler de sayýca artmýþlardýr. Çünkü proleterler ancak sermaye
tarafýndan istihdam edilebildiklerinden ve sermaye de ancak emek
istihdam etmekle arttýðýndan, proletaryanýn büyümesi, sermayenin büyümesiyle [sayfa 104] atbaþý gider. Ayný zamanda bu, burjuvalarý da, proleterleri de, sanayiin en kârlý bir biçimde iþletilebildiði büyük kentlerde yoðunlaþtýrýr, ve büyük yýðýnlarý bu bir tek yere yýðmakla proleterleri kendi
güçlerinin bilincine vardýrýr. Ayrýca, bu ne denli geliþirse, el emeðini yerinden eden o denli çok makine icat olunur, büyük sanayi, daha önce
de söyledigimiz gibi, ücretleri o denli asgariye indirir, ve böylelikle proletaryanýn durumunu giderek daha da çekilmez hale getirir. Böylece,
bir yanda proletaryanýn büyüyen hoþnutsuzluðu, öte yanda büyüyen
gücü ile, sanayi devrimi, proletaryanýn yapacaðý bir toplumsal devrim
hazýrlar.
Soru 12: Sanayi devriminin öteki sonuçlarý neler oldu?
Yanýt: Buhar makinesi ve öteki makineler ile, büyük sanayi, sýnai
üretimi kýsa bir zamanda ve küçük bir masrafla sýnýrsýz bir ölçüde artýrmanýn araçlarýný yaratmýþ oldu. Bu üretim kolaylýðý ile, büyük sanayiin
zorunlu sonucu olan serbest rekabet, çok geçmeden son derece yoðun
bir nitelik kazandý; çok sayýda kapitalist, sanayie atýldý, ve çok geçmeden kullanýlabilecek olandan daha fazlasi üretilmeye baþlandi. Sonuç,
imal edilen mallarýn satýlamamasý ve ticaret bunalýmý denen þeyin ortaya çýkmasý oldu. Fabrikalar durmak zorunda kaldý, fabrika sahipleri
iflas etti, ve iþçiler ekmek kapýlarýný yitirdiler. Her yerde büyük bir sefalet vardý. Bir süre sonra fazla ürünler satýldý, fabrikalar gene çalýþmaya
baþladý, ücretler yükseldi ve iþler her zamankinden daha bir canlýlýk
kazandý. Ama çok geçmeden gene çok fazla metalar üretildi, bir baþka
bunalým ortaya çýktý ve bir öncekiyle ayný yolu izledi. Böylece, bu yüzyýlýn baþýndan beri sanayiin durumu, bolluk dönemleri ile bunalým dönemleri arasýnda dalgalandý durdu, ve hemen hemen her beþ ya da
yedi yýlda bir, düzenli olarak, benzer bir bunalým meydana geldi,[47] ve
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her keresinde iþçilerde en büyük sefalete, genel devrimci coþkuya ve
tüm mevcut sistem içinde en büyük tehlikeye yolaçtý.
Soru 13: Düzenli olarak yinelenen bu ticaret bunalýmlarýndan ne
gibi sonuçlar çýkartýlabilir?
Yanýt: Birincisi, serbest rekabeti geliþmesinin baþlangýç, aþamalarýnda büyük sanayiin kendisi varatmýþsa da, þimdi artýk, her þeye karþýn, serbest rekabete sýðmýyor; [sayfa 105] rekabet, ve genel olarak sýnai
üretimin bireyler tarafýndan sürdürülmesi, büyük sanayi için kýrmasý
gereken ve kýracaðý bir ayakbaðý haline gelmiþtir; büyük sanayi, mevcut temeller üzerinde yürütüldüðü sürece, her keresinde tüm uygarlýðý
tehdit eden, yalnýzca proleterleri sefalete sürüklemekle kalmayýp çok
sayýda burjuvalarý da yýkan ve her yedi yýlda bir tekrarlanan genel bir
kargaþalýk sayesinde ayakta kalabilir; dolayýsýyla ya büyük sanayiin kendisi terkedilmelidir, ki bu kesinlikle olanaksýzdýr, ya da bu durum, sýnai
üretimin artýk birbirleriyle rekabet eden tek tek fabrika sahipleri tarafýndan yönetilmeyip, belli bir plan uyarýnca ve herkesin gereksinmeleri
uyarýnca toplumun tümü tarafýndan yönetildiði, tamamýyla yeni bir toplum örgütlenmesini mutlaka zorunlu kýlar.
Ýkincisi, büyük sanayi ve onun olanaklý kýldýðý üretimin sýnýrsýz
geniþlemesi, toplumun her üyesinin bütün yeti ve yeteneklerini tam bir
özgürlük içerisinde geliþtirip kullanabilmesine yetecek miktarda zorunlu yaþam nesnelerinin üretildiði bir toplumsal düzen yaratabilir. Böylece, büyük sanayiin mevcut toplum içerisinde bütün sefaleti ve bütün
ticaret bunalýmlarýný yaratan bu niteliðidir ki, farklý bir toplumsal örgütlenme içerisinde bu ayný sefaleti ve bu feci dalgalanmalarý yok edecektir.
Þu halde, en açýk bir biçimde tanýtlanýyor ki:
1. Bundan böyle, bütün bu hastalýklar, yalnýzca, varolan koþullara
artýk tekabül etmeyen bu toplumsal düzene mal edilecektir;
2. Bu hastalýklarý yeni bir toplumsal düzen sayesinde tamamýyla
ortadan kaldýrmanýn çareleri mevcuttur.
Soru 14: Bu nasýl bir yeni toplumsal düzen olmalýdýr?
Yanýt: Her þeyden önce, sanayiin iþletilmesini ve genel olarak
üretimin bütün dallarýný, birbirleriyle rekabet eden ayrý ayrý bireylerin
ellerinden almak ve bunun yerine, bütün bu üretim dallarýnýn bir tüm
olarak toplum tarafýndan, yani toplumsal bir plan uyarýnca ve toplumun
bütün üyelerinin katýlmalarýyla, toplum yararýna iþletilmesini saðlamak
zorunda olacaktýr. Demek ki, rekabeti kaldýracak ve onun yerine birlikteliði koyacaktýr. Sanayiin bireyler tarafýndan iþletilmesi zorunlu olarak
özel mülkiyet sonucunu verdiðine [sayfa 106] göre, ve rekabet sanayiin tek
tek özel sahipler tarafýndan iþletilme biçiminden baþka bir þey olmadýðýna göre, özel mülkiyet, sanayiin bireysel olarak iþletilmesinden ve rekabetten ayrýlamaz, þu halde, özel mülkiyet de kaldýrýlmak zorunda
olacaktýr, ve onun yerine bütün üretim araçlarýnýn ortaklaþa kullanýmý
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ve bütün ürünlerin ortak rýza ile daðýtýmý, ya da mülkiyetin ortaklaþalýðý
denilen þey olacaktýr. Özel mülkiyetin kaldýrýlmasý, gerçekten de, sanayiin
geliþmesini zorunlu olarak izleyen bu tüm toplumsal sistem dönüþümünün en özlü ve en karakteristik özetidir, ve dolayýsýyla, bu, haklý olarak,
komünistlerin temel istemleri oluyor.
Soru 15: Þu halde, özel mülkiyetin daha önce kaldýrýlmasý olanaklý deðildi?
Yanýt: Hayýr. Toplum düzenindeki her deðiþiklik, mülkiyet biçimlerindeki her devrim, eski mülkiyet iliþkileriyle artýk baðdaþmayan yeni
üretici güçlerin yaratýlmasýnýn zorunlu sonucu olmuþtur. Özel mülkiyetin kendisi de bu þekilde doðmuþtur. Çünkü özel mülkiyet her zaman
varolmamýþtýr, ama ortaçaðýn sonlarýna doðru, manüfaktür biçimi olarak, ortaya, o sýradaki mevcut feodal ve lonca mülkiyetine tâbi kýlýnamayan yeni bir üretim biçimi çýktý, eski mülkiyet iliþkilerine sýðmayan
manüfaktür, yeni bir mülkiyet özel mülkiyet biçimi yarattý. Manüfaktür için ve büyük sanayiin geliþiminin birinci aþamasý için, özel mülkiyetten baþka hiç bir mülkiyet biçimi ve özel mülkiyet üzerine, kurulmuþ
olandan baþka hiç bir toplum düzeni olanaklý deðildi. Yalnýzca herkese
yetecek kadarla kalmayýp, toplumsal sermayenin artmasý ve üretici
güçlerin daha da geliþmesi için bir fazlalýk da üretmek olanaklý olmadýðý sürece, toplumun üretici güçlerini kullanan bir egemen sýnýf ve bir
de yoksul ezilen sýnýf her zaman olacaktýr. Bu sýnýflarýn nasýl oluþtuklan
üretimin geliþme aþamasýna baðlý olacaktýr. Tarýma baðlý olen ortaçaðda, bey ile serfi buluyoruz: ortaçaðýn sonlarýna doðru, kentlerde, lonca
ustasýný ve kalfayý ve gündelikçi emekçiyi görüyoruz; 17. yüzyýl, manüfaktürcüye ve manüfaktür iþçisine sahiptir; 19. yüzyýl ise büyük fabrika
sahibine ve proletere. Açýktýr ki, üretici güçler, þimdiye dek, henüz herkes için yeterli miktarda üretebilecek ya da özel mülkiyeti bu üretici
güçler için bir ayakbaðý, bir engel haline getirecek [sayfa 107] kadar geliþmemiþlerdi. Ama birincisi, büyük sanayiin geliþmesinin þimdiye dek duyulmamýþ ölçekte sermaye ve üretici güç yaratmýþ olduðu ve bu üretici
güçleri kýsa bir sürede sýnýrsýz ölçüde artýrmasý çarelerinin varolduðu;
ikincisi, bu üretici güçlerin birkaç burjuvanýn ellerinde yoðunlaþmýþ olmasýna karþýn, geniþ halk yýðýnlarýnýn giderek daha çok proleterler haline geldiði ve bunlarýn durumlarýnýn burjuvalarýn zenginliklerinin artmasý
ölçüsünde daha da periþanlaþtýðý ve çekilmez bir hal aldýðý; üçüncüsü,
kolayca artýrýlabilecek bu kuvvetli üretici güçlerin, özel mülkiyetin ve
burjuvalarýn boyutlarýný toplumsal düzende her an en þiddetli patlamalara yolaçacak kadar aþmýþ olduðu bugün ise, özel mülkiyetin kaldýrýlmasý yalnýzca olanaklý hale gelmemiþ, hatta mutlak bir zorunluluk
olmuþtur.
Soru 16: Özel mülkiyetin kaldýrýlmasýný barýþçýl yöntemlerle gerçekleþtirmek olanaklý olacak mýdýr?
Yanýt: Bunun olabilmesi istenilen bir þeydir, ve buna karþý diren-
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ecek en son kiþiler elbette komünistler olurdu. Komünistler, komplonun hiç bir türlüsünün, hiç bir yarar saðlamadýðý gibi, hatta zararlý olduðunu çok iyi biliyorlar. Devrimlerin kasten ve keyfi olarak yapýlmadýklarýný, bunlarýn her yerde ve her zaman belirli partilerin ve koskoca
sýnýflarýn irade ve önderliklerinden tamamýyla baðýmsýz koþullarýn zorunlu
sonuçlarý olduklarýný çok iyi biliyorlar. Ama, proletaryanýn geliþmesinin,
hemen her uygar ülkede, zorla bastýrýldýðýný ve komünistlerin muhaliflerinin, böylece, bütün güçleriyle, bir devrime doðru gittiklerini de görüyorlar. Ezilen proletarya, sonuçta bir devrime zorlanacak olursa, biz
komünistler, nasýl þimdi sözle yapýyorsak, o zaman fiilen de proleterlerin davasýný savunacaðýz.
Soru 17: Özel mülkiyeti bir çýrpýda kaldýrmak olanaklý olacak
mýdýr?
Yanýt: Hayýr, mülkiyetin ortaklaþalýðýný kurmak için mevcut üretici güçleri, bir çýrpýda gereken ölçüde artýrmak ne kadar olanaksýzsa,
böyle bir þey de o kadar olanaksýzdýr. Þu halde, nasýl olsa yaklaþan proleter devrim, mevcut toplumu ancak yavaþ yavaþ deðiþtirecek ve özel
mülkiyeti ancak gerekli miktarda üretim aracý yaratýldýðý zaman kaldýrabilecektir. [sayfa 108]
Soru 18: Bu devrim nasýl bir yol izleyecektir?
Yanýt: Her þeyden önce, bir demokratik yapýyý, ve böylelikle de,
dolaysýz ya da dolaylý biçimde, proletaryanýn siyasal egemenliðini yürürlüðe koyacaktýr. Proletaryanýn þimdiden halkýn çoðunluðunu oluþturduðu Ýngilterede dolaysýz olarak. Halkýn çoðunluðunun yalnýzca proleterlerden deðil, henüz yeni yeni proleterleþen ve siyasal çýkarlarý bakýmýndan proletaryaya gittikçe daha çok baðýmlý hale gelen ve bu yüzden
de çok geçmeden proletaryanýn istemlerine uymak zorunda kalacak
olan küçük köylülerden ve kent küçük-burjuvazisinden oluþtuðu Fransa ve Almanyada ise, dolaylý olarak. Bu belki de ikinci bir savaþý gerektirecektir, ama ancak proletaryanýn zaferiyle sonuçlanabilecek bir savaþý.
Özel mülkiyete doðrudan saldýran daha ileri önlemleri gerçekleþtirmenin ve proletaryaya geçim araçlarý saðlamanýn bir aracý olarak
ivedilikle kullanýlmayacak olduktan sonra, demokrasinin proletaryaya
hiç bir yararý olmaz. Mevcut koþullarýn þimdiden zorunlu hale getirdiði
bu önlemler arasýnda baþlýcalarý þunlardýr:
1. Müterakki vergilendirme, yüksek veraset vergileri, ikinci dereceden akrabalarýn (erkek kardeþler, yeðenler, vb.) veraset haklarýnýn
kaldýrýlmasý, zorunlu ikrazlar, vb. yoluyla özel mülkiyetin sýnýrlandýrýlmasý.
2. Toprak maliklerinin, fabrika sahiplerinin, demiryolu ve gemicilik ayrýcalýklarýný ellerinde bulunduranlarýn, kýsmen devlet sanayiinin
rekabetiyle, kýsmen doðrudan ferat tazminatlarýyla yavaþ yavaþ mülksüzleþtirilmeleri.
3. Bütün mültecilerin ve halkýn çoðunluðuna karþý baþkaldýran
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isyancýlarýn mülklerinin zoralýmý.
4. Proleterlerin çalýþmasýnýn ya da istihdamýnýn, ulusal mülklerde, ulusal fabrika ve atelyelerde örgütlendirilmesi, böylelikle iþçilerin
kendi aralarýndaki rekabete son verilmesi ve, hâlâ varolduklarý sürece,
fabrika sahiplerinin devletin ödediði kadar yüksek ücret ödemeye zorlanmalarý.
5. Özel mülkiyet tamamýyla kaldýrýlýncaya kadar, toplumun tüm
üyeleri için eþit çalýþma yükümlülüðü. Sanayi ordularýnýn kurulmasý,
özellikle tarým için.
6. Sermayesi devletin olan bir ulusal banka aracýlýðý ile kredi ve
bankacýlýk sisteminin devlet elinde merkezileþtirilmesi [sayfa 109] ve bütün
özel bankalarýn ve bankerlerin faaliyetlerine son verilmesi.
7. Ulusun elindeki sermayenin ve iþçilerin artmasý oranýnda, ulusal fabrikalarýn, atelyelerin, demiryollarýnýn ve gemilerin artýrýlmasý, bütün
boþ topraklarýn ekime açýlmasý ve halen ekilen topraklarýn iyileþtirilmesi.
8. Ýlk ana bakýmýna gereksinme duymayacak kadar büyür büyümez, bütün çocuklarýn ulusal kurumlarda ve ulus hesabýna eðitilmeleri.
Üretimle birleþtirilmiþ eðitim.
9. Ulusal mülkler üzerinde, sanayi ile olduðu kadar tarýmla da
uðraþan yurttaþ topluluklarý için ortak barýnak olarak kullanýlmak üzere,
büyük saraylarýn inþaasý, ve her ikisinin de tekyanlýlýklarý ve sakýncalarý
olmaksýzýn hem kentsel ve hem de kýrsal yaþamýn üstünlüklerinin birleþtirilmesi.
10. Saðlýða aykýrý ve kötü inþa edilmiþ bütün konutlarýn ve mahallelerin yýkýlmasý.
11. Gayrimeþru ve meþru çocuklarýn miras hakkýndan eþit olarak
yararlandýrýlmalarý.
12. Bütün ulaþým araçlarýnýn ulusun elinde yoðunlaþmasý.
Bütün bu önlemler, elbette ki, bir anda uygulanamazlar. Ama
bunlardan herbiri, her zaman, bir ötekini gerektirecektir. Özel mülkiyete karþý ilk köklü saldýrýda bir kez bulunuldu mu, proletarya, durumdan
daha ileriye gitmek, bütün sermayeyi, bütün tarýmý, bütün sanayii, bütün
ulaþýmý, ve bütün deðiþimi gittikçe daha çok devletin elinde yoðunlaþtýrmak zorunda kaldýðýný görecektir. Bu önlemlerin hepsi de, bu gibi
sonuçlara yolaçarlar; ve ülkenin üretici güçlerinin proletaryanýn emeði
ile çoðaltýlmasý oranýnda bunlar, gerçekleþebilir hale gelecekler ve merkezileþtirici etkilerini geliþtireceklerdir. Nihayet, bütün sermaye, bütün
üretim ve bütün deðiþim ulusun ellerinde yoðunlaþtýðýnda, özel mülkiyet kendiliðinden ortadan kalkacak, para gereksiz olacak, ve üretim o
denli artmýþ ve insanlar o denli deðiþmiþ olacaklardýr ki, eski toplumsal
iliþkilerin son biçimleri de yok olabilecektir.
Soru 19: Bu devrimin yalnýzca tek ülkede yer almasý olanaklý
olacak mýdýr? [sayfa 110]
Yanýt: Hayýr. Dünya pazarýný yaratmýþ olan büyük sanayi, yeryü-
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zündeki bütün halklarý, ve özellikle de uygar halklarý öylesine birbirlerine baðlamýþtýr ki, her halkýn baþýna gelecekler, bir ötekine baðlýdýr.
Ayrýca, büyük sanayi bütün uygar ülkelerde toplumsal geliþmeyi öylesine eþitlemiþtir ki, bütün bu ülkelerde burjuvazi ve proletarya, toplumun
iki belirleyici sýnýfý, ve bunlar arasýndaki savaþým da, günün temel savaþýmý olmuþtur. Komünist devrim, bu yüzden, hiç de salt ulusal bir devrim olmayacaktýr; bu, bütün uygar ülkelerde, yani en azýndan Ýngiltere,
Amerika, Fransa ve Almanyada, ayný zamanda yer alan bir devrim
olacaktir.[17] Bu ülkelerin herbirinde devrim, o ülkenin daha geliþkin bir
sanayie, daha çok zenginliðe, ve daha hatýrý sayýlýr bir üretici güçler
kitlesine sahip olup olmayýþýna baðlý olarak, daha çabuk ya da daha
yavaþ geliþecektir. Dolayýsýyla, bunu gerçekleþtirmek, en yavaþ ve en
güç Almanyada, en çabuk ve en kolay da Ýngilterede olacaktýr. Bunun
dünyanýn öteki ülkeleri üzerinde de önemli etkileri olacak ve bunlarýn
daha önceki geliþme biçimlerini tamamýyla deðiþtirecek ve büyük çapta hýzlandýracaktýr. Bu, dünya çapýnda bir devrimdir, ve dolayýsýyla kapsamý da dünya çapýnda olacaktýr.
Soru 20: Özel mülkiyetin nihai olarak kaldýrýlmasýnýn sonuçlarý
neler olacaktýr?
Yanýt: Her þeyden önce, toplumun, hem bütün üretici güçlerin
ve haberleþme araçlarýnýn kullanýmýný ve hem de ürünlerin deðiþim ve
daðýtýmýný özel kapitalistlerin ellerinden alarak, bunlarý elde bulunan
olanaklara ve tüm toplumun gereksinmelerine uygun düþen bir plan
uyarýnca yönetmesiyle, büyük sanayiin þu andaki iþletiliþinin bütün kötü
sonuçlarý ortadan kaldýrýlmýþ olacaktýr. Bunalýmlar son bulacaktýr; mevcut toplum sistemi altýnda aþýrý üretim demek olan ve sefaletin bunca
büyük bir nedeni olan geniþletilmiþ üretim, o zaman yeterli bile olmayacak ve çok daha geniþletilmek zorunda kalacaktýr. Toplumun ivedi
gereksinmelerinin ötesindeki aþýrý üretim, sefalet yaratmak yerine, herkesin gereksinmelerinin karþýlanmasý demek olacak, yeni gereksinmeler ve ayný zamanda da bunlarý karþýlayacak araçlar yaratacaktýr. Bu,
yeni ilerlemelerin koþulu ve nedeni [sayfa 111] olacak, ve bu ilerlemeleri,
böylelikle, toplum düzeninde þimdiye dek hep olduðu gibi kargaþalýða
yolaçmaksýzýn baþaracaktýr. Manüfaktür sistemi zamanýmýzýn büyük
sanayii ile kýyaslandýðýnda ne denli zavallý kalýyorsa, büyük sanayi de,
özel mülkiyetin baskýsýndan bir kez kurtuldu mu, bugünkü geliþme düzeyini o denli zavallý býrakacak bir ölçekte geliþecektir. Sanayiin bu geliþmesi, topluma, herkesin gereksinmelerini karþýlamaya yeterli miktarda
ürün saðlayacaktýr. Ayný þekilde özel mülkiyetin baskýsýyla ve topraktaki
parçalanmayla kösteklenen tarýmda, mevcut iyileþtirmelerin uygulamaya konmasýndan ve bilimsel ilerlemelerden yepyeni bir hýz kazanacak
ve toplumun emrine bol miktarda ürün sunacaktýr. Toplum böylece
daðýtýmýný bütün üyelerinin gereksinmelerini karþýlayacak þekilde düzenleyebilmesine yeterli miktarda ürün üretecektir. Toplumun çeþitli
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karþýt sýnýflara bölünmesi, böylelikle, gereksiz hale gelecektir. Yalnýzca
gereksiz olmakla kalmayacak, bu, yeni toplum düzeni ile baðdaþmayacaktýr da. Sýnýflar iþbölümü yüzünden varoldular, bu iþbölümünün bugüne kadarki varlýk biçimi tamamýyla yok olacaktýr. Çünkü sýnai ve tarýmsal
üretimi tanýmlanan düzeye getirmek için, mekanik ve kimyasal araçlar
tek baþlarýna yeterli deðildir; bu araçlarý harekete geçiren insanlarýn
yetenekleri de buna tekabül eden bir ölçüde geliþtirilmelidir. Nasýl ki
geçen yüzyýlda köylüler ve manüfaktür iþçileri tüm yaþam biçimlerini
deðiþtirmiþler ve büyük sanayie sürüklendiklerinde bizzat çok farklý insanlar haline gelmiþlerse, üretimin toplumun tamamý tarafýndan ortak
yönetimi ve bunun sonucu üretimin göstereceði yeni geliþme de çok
farklý insanlarý gerektirecek ve ayný zamanda bunlarý yaratacaktýr. Üretimin ortak yönetimi, herbiri tek bir üretim dalýna baðlanmýþ, ona zincirlenmiþ, onun tarafýndan sömürülen, herbiri bütün öteki yetenekleri
pahasýna yeteneklerinden yalnýzca bir tekini geliþtirmiþ ve toplam üretimin yalnýzca bir tek dalýný, ya da o dalýn dallarýndan birini bilen bugünün insanlarý tarafýndan gerçekleþtirilemez. Bugünün sanayii bile, bu
gibi insanlardan gittikçe daha az yararlanýyor. Toplumun tümü tarafýndan ortaklaþa ve planlý olarak yürütülen sanayi, ayrýca, her yönden
geliþmiþ, üretim sisteminin tamamýný kavrama yeteneðine sahip insanlar [sayfa 112] öngörür. Böylece birini köylü, ötekini ayakkabýcý, bir üçüncüsünü fabrika iþçisi, bir dördüncüsünü borsa tellalý yapan ki makineler
bu kimselerin ayaklarýný daha þimdiden kaydýrmýþtýr iþbölümü tamamýyla yok olacaktýr. Eðitim, genç insanlara üretim sisteminin tamamýný
baþtanbaþa çarçabuk görme olanaðýný verecek, toplumun gereksinmelerine ya da kendi eðilimlerine göre onlarýn sanayiin bir dalýndan ötekine geçebilmelerini saðlayacaktýr. Dolayýsýyla, mevcut iþbölümünün
bunlardan herbirine zorla kabul ettirdiði bu tek-yanlýlýktan onlarý kurtaracaktýr. Toplumun komünistçe örgütlenmesi, böylece, üyelerine, her
yönde geliþmiþ bulunan yeteneklerini, her yönde kullanma þansýný verecektir. Bununla, çeþitli sýnýflar zorunlu olarak yok olacaklardir. Þu halde, toplumun komünistçe örgütlenmesi, bir yandan sýnýflarýn varlýðý ile
baðdaþmaz, öte yandan bu toplumun kurulmasý da, bu sýnýf farklýlýklarýný yoketmenin araçlarýný saðlar.
Bundan, kent ile köy arasýndaki karþýtlýðýn da, ayný þekilde, yok
olacaðý sonucu da çýkar. Tarýmýn ve sanayiin iki farklý sýnýf yerine, ayný
insanlar tarafýndan yürütülmesi, zaten, salt maddi nedenlerden ötürü,
komünist birlikteliðin temel bir koþuludur. Tarýmsal nüfusun kýrdaki
daðýnýklýðý ile sýnai nüfusun büyük kentlere yýðýlmasýnýn yanyana bulunmasý, tarýmýn ve sanayiin ancak az geliþmiþlik aþamasýna tekabül
eden bir durumdur, kendisini daha þimdiden þiddetle hissettiren bütün
daha ileriki geliþmeler için bir engeldir.
Üretici güçlerin ortak ve planlý olarak iþletilmesi amacýyla toplumun bütün üyelerinin genel birlikteliði; üretimin herkesin gereksinme-
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lerini karþýlayacak ölçüde geniþletilmesi; kimilerinin gereksinmelerinin
baþkalarýnýn pahasýna karþýlanmasý durumunun son bulmasý; sýnýflarýn
ve bunlarýn karþýtlýklarýnýn tamamýyla yok edilmesi; bugüne kadar mevcut olan iþbölümünün kaldýrýlmasýyla, sýnai eðitimle, iþ alanýnýn
deðiþtirilmesiyle, herkesçe saðlanan zevklerden herkesin yararlanmasýyla, kent ile kýrýn kaynaþmasýyla toplumun bütün üyelerinin yeteneklerinin her bakýmdan geliþmesi  özel mülkiyetin kaldýrýlmasýnýn temel
sonuçlarý iþte bunlardýr. [sayfa 113]
Soru 21: Komünist toplum düzeninin aile üzerindeki etkisi ne
olacaktýr?
Yanýt: Bu, cinsiyetler arasýndaki iliþkiyi, yalnýzca ilgili kiþileri ilgilendiren ve toplumun hiç bir müdahale isteminde bulunmayacaðý salt
özel bir iliþki haline getirecektir. Bunu yapabilecek durumdadir, çünkü
özel mülkiyeti kaldýrmakta ve çocuklarý komünal olarak eðitmekte, böylece bugüne kadar mevcut evliliðin ikiz temelini özel mülkiyet sayesinde kadýnýn kocaya ve çocuklarýn da ana-babaya olan baðýmlýlýðýný
yoketmektedir. Ahlak dersi veren darkafalýlarýn kadýnlarýn komünist
ortaklaþalýðýna karþý kopardýklarý yaygaranýn yanýtý da buradadýr. Kadýnlarýn ortaklaþalýðý tümüyle burjuva toplumuna ait bir iliþkidir ve bugün
eksiksiz bir biçimde fuhuþ ile gerçekleþmektedir. Ama fuhþun kökleri
özel mülkiyettedir ve onunla birlikte o da kalkar. Þu halde, komünist
örgütlenme, kadýnlarda ortaklaþalýðý getirmek yerine, ona son verir.
Soru 22: Komünist örgütlenmenin mevcut milliyetler karþýsýndaki
tutumu ne olacaktýr?
 Kalacak*
Soru 23: Mevcut dinler karþýsýndaki tutumu ne olacaktýr?
 Kalacak**
Soru 24: Komünistler sosyalistlerden hangi bakýmdan farklýdýrlar?
Yanýt: Sosyalist denilenler üç gruba ayrýlýrlar.
Birinci grup, büyük sanayi, dünya ticareti ve bunlarýn ikisinin var
ettiði burjuva toplumu tarafýndan yýkýlmýþ, ya da hâlâ gün be gün yýkýlmakta olan feodal ve ataerkil toplum [sayfa 114] yanlýlarýndan oluþur. Bugünkü toplumunun hastalýklarýndan, bu grup, feodal ve ataerkil toplumun yeniden kurulmasý gerektiði, çünkü onun bu hastalýklardan uzak
* Bu, besbelli ki, Komünist Ýman Yemini Taslaðýnýn 21. sorusuna verilen yanýtýn aynen
kalacaðý anlamýna gelmektedir:
Yanýt: Ortaklaþalýk ilkesi uyarýnca birbirleriyle birleþen halklarýn milliyetleri, bu birlik ile,
bir o kadar kaynaþmak zorunda kalacaklar ve, böylelikle, tabakalar ve sýnýflar arasýndaki çeþitli
farklýlýklar, temellerinin özel mülkiyetin terkedilmesiyle ortadan kalktýkça, bunlar da kendilerini terkedeceklerdir. (K. Marx. F. Engels, Collected Works, Vol. 6, s. 103.) -Ed.
** Bu sorunun yanýtý, Komünist Ýman Yemini Taslaðýnýn 22. Sorusuna verilen yanýttýr:
Yanýt: Bugüne kadar varolan bütün dinler, tek tek halklarýn ya da halk gruplarýnýn geliþimlerinin tarihsel aþamalarýnýn ifadesiydiler. Ama komünizm, mevcut bütün dinleri gereksizleþtiren ve onlarýn yerini alan tarihsel geliþim aþmasýdýr. (Loc. cit.) -Ed.
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olduðu sonucunu çýkartýyor. Bu grubun bütün önerileri, doðrudan ya
da dolambaçlý olarak, bu hedefe yöneliktir. Proletaryanýn sefaleti karþýsýndaki bütün yakýnlýk gösterilerine ve yakýnmalara karþýn, komünistler, bu gerici sosyalistler grubuna þiddetle karþý koyacaklardýr, çünkü
1. bu grup tamamen olanaksýz bir þey için uðraþýyor;
2. bu grup, mutlakiyetçi ya da feodal hükümdarlardan, bürokratlardan, askerlerden ve rahiplerden oluþan maiyetleriyle birlikte aristokrasinin, lonca ustalarýnýn ve manüfaktürcülerin egemenliðini; bugünkü
toplumun kusurlarýndan gerçekten de uzak olan, ama peþinden en
azýndan bir o kadar baþka kötülük getiren ve ezilen sýnýflarýn bir komünist örgütlerime yoluyla kurtuluþlarý için umut dahi vermeyen bir toplumu kurmaya çalýþýyor;
3. proletarya ne zaman devrimci ve komünist olsa, bu grup,
proleterlere karþý burjuvaziyle derhal baðlaþýklýk kurarak gerçek niyetlerini her zaman açýða vuruyor.
Ýkinci grup, bugünkü toplumun ayrýlmaz kötülüklerinin onlarý
kendi varlýklarý konusunda telaþa düþürdüðü mevcut toplum yandaþlarýndan oluþur. Bunlar, bu yüzden, mevcut toplumu korumaya, ama
ona baðlý olan kötülükleri kaldýrmaya çabalarlar. Bu amacý gözönüne
alarak, bunlardan bazýlarý salt hayýrsever önlemler; ötekiler ise, toplumu yeniden örgütleme bahanesi altýnda, mevcut toplumun temellerini,
ve dolayýsýyla mevcut toplumun kendisini koruyacak tantanalý reform
sistemleri önerirler. Komünistler bu burjuva sosyalistlerine karþý da durmadan savaþmak durumunda olacaklardýr, çünkü bunlar komünistlerin düþmanlarý için çalýþýyorlar ve komünistlerin yýkmak amacýnda
olduklarý toplumu savunuyorlar.
Nihayet, üçüncü grup, Soru ...*da sýralanan önlemlerden bir kýsmýný komünistlerle ayný þekilde, ama komünizme geçiþin bir aracý olarak deðil de, mevcut toplumun sefaletini kaldýrmaya ve kötülüklerini
yoketmeye yeterli önlemler [sayfa 115] olarak arzulayan demokratik sosyalistlerden oluþur. Bu demokratik sosyalistler, ya kendi sýnýflarýnýn kurtuluþ
koþullarý konusunda henüz yeterince aydýnlanmamýþ proleterlerdir, ya
da demokrasi kazanýlana ve bunu izleyen sosyalist önlemler gerçekleþene dek proletarya ile birçok bakýmlardan ayný çýkarlara sahip olan bir
sýnýfýn, küçük-burjuvazinin üyeleridirler. Eylem anlarýnda komünistler,
bu nedenle, bu demokratik sosyalistlerle bir anlaþmaya varmak ve, bu
demokratik sosyalistler egemen burjuvazinin hizmetine girmedikleri ve
komünistlere saldýrmadýklarý sürece, bunlarla genel olarak þimdilik olabildiðince ortak bir politika izlemek durumundadýrlar. Açýktýr ki, bu ortak eylem, onlarla olan ayrýlýklarýn tartýþýlmasýný dýþtalamaz.
Soru 25: Komünistlerin günümüzün öteki siyasal partileri karþýsýndaki tutumu nedir?
* Elyazmasýnýn burasýnda bir boþluk var. Soru 18in yanýtýna bakýnýz. -Ed.
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Yanýt: Bu tutum ülkeden ülkeye deðiþir.  Burjuvazinin egemen
olduðu Ýngiltere, Fransa ve Belçikada, komünistler, çeþitli demokratik
partilerle, halen her yerde savunduklarý sosyalist önlemlerde demokratlar komünistlere ne kadar yaklaþacak olurlarsa, yani bunlar proletaryanýn çýkarlarýný ne kadar açýk ve kesin bir biçimde savunacak ve proletaryaya ne kadar çok dayanacak olurlarsa o kadar büyük olan ortak bir
çýkara þimdilik hâlâ sahiptirler. Örneðin Ýngilterede, hepsi de iþçi olan
çartistler[48] komünistlere, demokratik küçük-burjuvaziden ya da radikal denenlerden çok daha yakýndýrlar.
Demokratik bir anayasanýn getirilmiþ olduðu Amerikada, komünistler, bu anayasayý burjuvaziye karþý çevirecek ve onu proletaryanýn
çýkarlarý doðrultusunda kullanacak olan parti ile, yani ulusal tarým reformcularý ile dava ortaklýðý yapmalýdýrlar.
Ýsviçrede, hâlâ çok karýþýk bir parti olmalarýna karþýn, radikaller,
gene de komünistlerin birlikte herhangi bir þey yapabilecekleri tek kimselerdir, ve ayrýca, bu radikaller arasýnda Vaud ve Cenevre kantonlarýnda bulunanlar en ileri olanlardýr.
Nihayet, Almanyada burjuvazi ile mutlak monarþi arasýndaki kesin savaþým uzak deðildir. Ne var ki komünistler, kendileri ile burjuvazi
arasýndaki kesin savaþýmý burjuvazi [sayfa 116] egemen oluncaya dek hesaba katamayacaklarýna göre, kendisini bir an önce devirmek için burjuvazinin bir an önce iktidara gelmesinde ona yardýmcý olmak
kömünistlerin çýkarýnadýr. Dolayýsýyla komünistler, her zaman, hükümetler karþýsýnda liberal burjuvazinin yanýnda yer almalý, ama burjuvazinin kuruntularýný paylaþmaya, ya da burjuvazinin zaferinin proletaryaya
getireceði yararlar konusunda bunlarýn verdikleri sahte güvencelere inanmaya karþý her zaman tetikte olmalýdýrlar. Burjuvazinin zaferinin komünistlere saðlayacaðý tek yarar þunlar olacaktýr: 1. komünistler için kendi
ilkelerini savunmayý, tartýþmayý ve yaymayý ve böylece proletaryayý sýkýca örülmüþ, militan ve örgütlü bir sýnýf halinde birleþtirmeyi kolaylaþtýran
çeþitli ödünler, ve 2. mutlakiyetçi hükümetlerin düþtüðü gün, sýranýn,
burjuvalar ile proleterler arasýndaki savaþa geleceðinin kesin oluþu. Komünistlerin parti politikasý, o günden sonra, burjuvazinin halen egemen olduðu ülkelerdeki ile ayný olacaktýr. [sayfa 117]
Ekim 1847 sonunda yazýlmýþtýr.
Ayrý olarak, ilk kez,
1914de yayýnlanmýþtýr.
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS
KOMÜNÝST PARTÝ MANÝFESTOSU[49]

1872 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ

Komünist Birlik,[50] o zamanýn koþullarý altýnda elbette ancak gizli olabilen uluslararasý bir iþçi derneði, Kasým 1847de Londrada yapýlan kongrede, aþaðýda imzalarý bulunanlarý, yayýnlanmak üzere, ayrýntýlý
bir teorik ve pratik parti programý hazýrlamakla görevlendirdi. Þubat
Devriminden[51] birkaç hafta önce müsveddesi basýlmak üzere Londraya
gelen aþaðýdaki Manifesto, iþte böyle ortaya çýktý. Ýlk kez Almanca
yayýnlanmýþ olarak Almanyada, Ýngilterede ve Amerikada gene bu
dilden en az oniki yeni farklý baskýsý yapýldý. Ýngilizce olarak, ilk kez,
Miss Helen Maefarlanein çevirisiyle, 1850de, Red Republicanda,[52] ve
1871de, en az üç farklý çevirisiyle, Amerikada yayýnlandý. Fransýzcasý,
[53]
[sayfa 118] ilk kez, 1848 Haziran ayaklanmasýndan
önce Pariste, ve ya[54]
kýnlarda da New-Yorkun Le Socialisteinde çýktý. Yeni bir çevirisi halen hazýrlanmaktadýr. Lehçesi, Almanca olarak ilk yayýnlanýþýndan kýsa
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bir süre sonra Londrada çýktý. Bir Rusça çevirisi, altmýþlarda, Cenevrede
yayýnlandý.[55] Ýlk çýkýþýndan hemen sonra, Danimarka diline de çevrildi.
Son yirmibeþ yýl içerisinde durum ne denli deðiþmiþ olursa olsun, bu Manifestoda geliþtirilmiþ bulunan genel ilkeler, ana çizgileriyle,
bugün de her zamanki kadar doðrudur. Þurada ya da burada bazý ayrýntýlar daha iyi hale getirilebilir. Ýlkelerin pratikteki uygulanýþý, Manifestonun kendisinin de belirttiði gibi, her yerde ve her zaman o günün
koþullarýna baðlý olacaktýr ve, bu nedenle, Ýkinci Bölümün sonunda
önerilen devrimci önlemlere hiç bir özel aðýrlýk verilmemiþtir. Bu pasaj,
bugün, birçok bakýmdan, çok farklý bir biçimde ifade edilebilirdi. Modern sanayiin son yirmibeþ yýl içerisinde gösterdiði büyük geliþme ve
iþçi sýnýfýnýn bununla beraber ilerleyen parti örgütlenmesi karþýsýnda, ilk
kez Þubat Devriminde ve, daha önemlisi, proletaryanýn ilk kez iktidarý
iki ay boyunca elinde tuttuðu Paris Komününde edinilen pratik deney
karþýsýnda, bu program, bazý ayrýntýlarý bakýmýndan, bugün eskimiþ bulunuyor. Komün özellikle bir þeyi, iþçi sýnýfýnýn mevcut devlet mekanizmasýný salt elinde tutmakla onu kendi amaçlarý için kullanamayacaðýný
tanýtlamýþtýr. (Bkz: bu noktanýn daha da geliþtirildiði Fransada Ýç Savaþ;
Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin Çaðrýsý, London, Truelove 1871,
s. 15.) Ayrýca, apaçýk ortadadýr ki, sosyalist yazýnýn eleþtirisi, bugün için
yetersiz kalýyor, çünkü bu ancak 1847ye kadar uzanýyor; ayný zamanda, komünistlerin çeþitli muhalefet partileriyle olan iliþkileri konusundaki
sözler (Bölüm IV), ilke olarak hâlâ doðru olmakla birlikte, pratik olarak
eskimiþlerdir, çünkü siyasal durum tamamýyla deðiþmiþtir ve tarihsel
geliþim orada sayýlan siyasal partilerin büyük bir kýsmýný yeryüzünden
silip götürmüþtür.
Bununla birlikte, Manifesto, üzerinde artýk hiç bir deðiþiklik yapma hakkýmýz olmayan tarihsel bir belge haline gelmiþtir. Belki de ileride, 1847 den günümüze dek olan boþluðu dolduran bir giriþ ile birlikte,
bir baþka baský çýkabilir; [sayfa 119] bu yeniden basým, bize bunu yapma
zamaný býrakmayacak kadar ani oldu.
Londra, 24 Haziran 1872
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1872de Leipzigde çýkan
Almanca baský için
Marx ve Engels tarafýndan
yazýlmýþtýr.

1882 RUSÇA BASKIYA ÖNSÖZ

Komünist Parti Manifestosunun Bakuninin çevirisiyle yapýlan
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ilk Rusça baskýsý, Kolokol[56] basýmevi tarafýndan altmýþlarýn[55] baþlarýnda
yayýnlandý. O sýralar Batý, buna (Manifestonun Rusça baskýsýna), yalnýzca yazýnsal bir ilgi gösterdi. Böyle bir görüþ bugün olanaksýzdýr.
Proleter hareketin o sýralar (Aralýk 1847) hâlâ ne denli sýnýrlý bir
alaný kapsadýðýný, Manifestonun son kesimi komünistlerin çeþitli ülkelerdeki çeþitli muhalefet partileri karþýsýndaki konumu en açýk bir
biçimde gösteriyor. Burada özellikle yer almayanlar Rusya ve Birleþik
Devletlerdir. Bu, Rusyanýn tüm Avrupa gericiliðinin son büyük yedeðini
oluþturduðu, Birleþik Devletlerin göç yoluyla Avrupanýn proleter güç
fazlasýný emdiði sýralardý. Her iki ülke de, Avrupaya hammaddeler saðlýyor ve, ayný zamanda da, onun sýnai ürünleri için bir pazar oluþturuyorlardý. O sýralar, her ikisi de, bu nedenle, þu ya da bu þekilde, mevcut
Avrupa düzeninin temel dayanaklarýydýlar.
Ama durum bugün ne kadar da farklý! Rekabeti ile Avrupadaki 
büyüklü küçüklü toprak mülkiyetinin temellerini sarsan devasa bir
tarýmsal üretim için Avrupa göçü, Kuzey Amerika için pek uygundu.
Buna ek olarak, bu, Birleþik Devletlere, muazzam sýnai kaynaklarýný,
Batý Avrupanýn ve özellikle Ýngilterenin bugüne dek varolan sýnai tekelini kýsa zamanda kýracak bir enerjiyle ve ölçekte kullanma olanaðýný
da verdi. Her iki durum da, bizzat Amerika üzerinde, devrimci bir tepki
yaratýyor. Tüm siyasal yapýnýn [sayfa 120] temelini oluþturan çiftçilerin küçük
ve orta boy toprak mülkiyetleri, dev çiftliklerin rekabeti karþýsýnda adým
adým çöküyor; ayný anda, sanayi kesimlerinde ilk kez bir proletarya
kitlesi ve müthiþ bir sermaye yoðunlaþmasý geliþiyor.
Ya Rusya! 1848-49 Devrimi sýrasýnda, yalnýzca Avrupalý hükümdarlar (prensler) deðil, Avrupa burjuvazisi de, henüz uyanmaya baþlayan
proletarya karþýsýnda tek kurtuluþlarýný Rus müdahalesinde buldular.
Çar, Avrupa gericiliðinin baþý ilân edildi. Bugün ise, Gaçinada,[57] devrimin savaþ tutsaðýdýr, ve Rusya ise, Avrupadaki devrimci eylemin öncüsü
durumundadýr.
Komünist Manifestonun amacý, modern burjuva mülkiyetinin
yaklaþmakta olan kaçýnýlmaz çözülüþünü ilân etmekti. Ama Rusyada,
hýzla geliþen kapitalist vurguna ve henüz geliþmekte olan burjuva toprak mülkiyetine karþýlýk, topraðýn yarýsýndan fazlasýna köylülerin
ortaklaþa sahip olduklarýný görüyoruz. Þimdi sorun þudur: Büyük çapta
zayýflamýþ olsa bile, gene de, ilkel bir ortak toprak sahipliði biçimi olan
Rus obþinasý,* doðrudan doðruya komünist ortak mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? Ya da, tersine, ilkönce, Batýnýn tarihsel evrimini
oluþturan ayný çözülme sürecinden mi geçmelidir?
Buna bugün verilebilecek tek yanýt þudur: Eðer Rus Devrimi, Batýdaki bir proleter devriminin habercisi olur, ve bunlar, böylelikle, birbirlerini tamamlarlarsa, Rusyadaki mevcut ortak toprak sahipliði, komünist
* Köy topluluðu. -ç.
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bir geliþmenin baþlangýç noktasý olabilir.
Londra, 21 Ocak 1882

KARL MARKS FRÝEDRÝCH ENGELS

1882de Cenevrede çýkan
Manifestonun Ýkinci Rusça baskýsýnda
yayýnlanmýþtýr.

1883 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ

Bu baskýnýn önsözünü, ne yazýk ki, tek baþýma imzalamak zorundayým. Marx, Avrupanýn ve Amerikanýn tüm iþçi [sayfa 121] sýnýfýnýn herhangi bir baþka kiþiye olduðundan çok daha fazla þey borçlu olduðu bu
adam, Highgate Mezarlýðýnda yatýyor ve mezarýnýn üstünde ilk çimler
büyümeye baþladý bile. Manifestoyu gözden geçirmek ya da eksikliklerini gidermek, onun ölümünden sonra, hele hiç düþünülemez. Bu
yüzden, burada, þu, noktalarý vurgulayarak belirtmeyi daha da gerekli
buluyorum:
Manifestoya egemen olan temel düþünce iktisadi üretimin ve
her tarihsel dönemin buradan çýkan toplumsal yapýsýnýn, o dönemin
siyasal ve fikir tarihinin temellerini oluþturduðu; bunun sonucu olarak,
(ilkel komünal toprak mülkiyetinin çözülüþünden bu yana) tüm tarihin
bir sýnýf savaþýmlarý tarihi, sömürülen ile sömüren arasýndaki, toplumsal geliþmenin çeþitli aþamalarýnda egemen olunan ile egemen olan sýnýflar arasýndaki savaþýmlarýn tarihi olduðu; ne var ki, bu savaþýmýn,
þimdi, sömürülen ve ezilen sýnýfýn (proletaryanýn), ayný zamanda toplumun tümünü sömürüden, ezilmekten ve sýnýf savaþýmlarýndan sonsuza
dek kurtarmaksýzýn, onu sömüren ve ezen sýnýftan (burjuvaziden) kendisini artýk kurtaramayacaðý bir aþamaya ulaþtýðý düþüncesi bu temel
düþünce, yalnýzca ve tamamýyla Marxa aittir.*
Bunu, daha önce de, birçok kez belirttim; ne var ki, bunun bizzat Manifestonun önünde de yer almasý þimdi özellikle zorunludur.
Londra, 28 Haziran 1883

FRÝEDRÝCH ENGELS

Manifestonun 1883te
Hottingen-Zurichte çýkan
Almanca baskýsýnda yayýnlanmýþtýr.
* Kanýmca, diye yazmýþtým Ýngilizce çevirinin önsözünde, Darwinin teorisinin biyoloji
için yaptýðýnýn aynýsýný tarih için yapacak olan bu düþüncelere, her ikimiz de, 1845 öncesinde,
yavaþ yavaþ yaklaþmaktaydýk. Buna doðru, baðýmsýz olarak, ne denli ilerlemiþ olduðumu en iyi
Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu baþlýklý yapýtým gösterir. Ama, 1845 baharýnda, Brükselde
Marx ile yeniden karþýlaþtýðýmda, kendisi bunlarý zaten oluþturmuþtu ve, neredeyse burada
belirttiðim kadar açýk bir biçimde, bu düþünceleri önüme seriverdi. [Engelsin 1890 Almanca
baskýya notu.]
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1890 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ

Yukardakilerin* yazýlýþýndan bu yana Manifestonun [sayfa 122] yeni
bir Almanca baskýsý zorunlu hale geldi ve Manifestoya iliþkin olarak
burada sözü edilmesi gereken pek çok þey de oldu.
Ýkinci bir Vera Zasuliçin yaptýðý Rusça çeviri, 1882de Cenevre
de çýktý; bu baskýnýn önsözü Marx ve benim tarafýmdan yazýlmýþtý. Ne
yazýk ki, özgün Almanca elyazmasý kaybolmuþtur, bu yüzden Rusçasýndan tekrar çevirmem gerekiyor, ki bununla metin bir þey kazanacak
deðildir. Orada þöyle deniliyor: [... ]**
Hemen hemen ayný sýrada, Cenevrede, bir yeni Lehçe çevirisi
çýktý: Manifest Komunistyczny.
Ayrýca, Danimarka dilinde bir yeni çevirisi de, 1885te Kopenhag
da, Sozial-Demokratisk Bibliotekte çýktý. Ne yazýk ki, çeviri tam deðildir; çevirene güçlük çýkardýðý anlaþýlan bazý önemli pasajlar atlanmýþtýr
ve ayrýca, þurada burada, dikkatsizlik belirtileri görülmektedir ki, bunlar
çok daha rahatsýz edicidir, çünkü eðer çevirmen biraz daha çaba gösterseydi kusursuz bir iþ çýkartabilirdi.
Bir yeni Fransýzca çevirisi 1886da Pariste Le Socialistede çýktý;
bu, o güne kadar çýkmýþ olanlarýn en iyisidir.
Bu çeviriye dayanýlarak, ayný yýl Ýspanyolca bir çevirisi ilkin
Madridde, El Socialistada çýktý, sonra da broþür olarak yayýmlandý:
Manifesto del Partido Comunista por Carlos Marx y F. Engels, Madrid,
Administracinón de El Socialista, Hernán Cortéas 8.
Ýlgi çekici bir olay olarak da, 1887de, bir Ermeni çevirmenin
elyazmalarýnýn Ýstanbullu bir yayýncýya sunulmuþ olduðunu belirteyim;
ama adamcaðýzýn üzerinde Marxýn adý bulunan bir þeyi basacak yüreði
yoktu ve yazar olarak çevirmenin kendi adýný koymasýný önerdi, ama
çevirmen bunu reddetti.
Aslýndan azçok farklý Amerikan çevirilerinden birinin, ve derken
bir baþkasýnýn Ýngilterede birçok kez basýlmasýndan [sayfa 123] sonra, nihayet aslýna uygun bir çeviri 1888 yýlýnda çýktý. Bu çeviri dostum Samuel
Moore tarafýndan yapýlmýþtý ve baskýya gönderilmeden önce üzerinden
birlikte bir kez daha geçtik. Baþlýðý þöyledir: Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English Translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888. London, William
Reeves, 185 Fleet St. E. C.. Oradaký bazý notlarý bu baskýya da aldým.
Manifestonun kendisine ait bir yaþam öyküsü vardýr. Çýktýðýnda
bilimsel sosyalizmin (ilk önsözde*** sözü edilen çevirilerin de tanýtladý* 1883 Almanca Baskýya Önsöz kastediliyor. -Ed.
** Engelsin kaybolduðunu söylediði ve 1882 Rusça baský için Marxla beraber yazdýklarý
önsözün özgün Almancasý sonradan bulunmuþ ve Marksizm-Leninizm Enstitüsünün arþivine
konulmuþtur. 1882 Rusça Baskýya Önsöz olarak yayýnlanmýþtýr -Ed.
*** Bkz: 1872 Almanca Baskýya Önsöz. -Ed.
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ðý gibi) o sýralar hâlâ sayýca hiç de fazla olmayan öncüsü tarafýndan
coþ-kuyla karþýlanan Manifesto, Haziran 1848de[53] Paris iþçilerinin yenilgileriyle birlikte baþlayan gericilik tarafýndan, çok geçmeden, arka
plana itildi ve nihayet Kasým 1852de,[58] Köln Komünistlerinin mahküm
edilmeleriyle, yasa uyarýnca, aforoz edildi. Þubat Devrimi ile baþlamýþ
olan iþçi hareketinin sahneden çekilmesiyle, Manifesto da arka plana
geçti.
Avrupa iþçi sýnýfý, egemen sýnýflarýn gücüne karþý yeni bir saldýrý
için yeniden yeterli güç topladýðýnda, ortaya Uluslararasý Ýþçi Birliði çýktý.
Amacý, Avrupanýn ve Amerikanýn tüm militan iþçi sýnýfýný tek bir büyük
ordu içinde kaynaþtýrmaktý. Bu yüzden, Manifestoda ortaya konmuþ
bulunan ilkelerden hareket edemezdi. Ýngiliz sendikalarýna, Fransýz,
Belçika, Ýtalyan ve Ýspanyol prudoncularýna ve Alman lasalcýlarýna* kapýlarý kapamayacak bir programa sahip olmak zorundaydý. Bu program
Enternasyonalin Tüzüðünün giriþi Bakuninin ve anarþistlerin bile teslim ettikleri bir ustalýkla Marx tarafýndan hazýrlanmýþtý. Manifestoda
ortaya konmuþ bulunan düþüncelerin nihai zaferi için Marx, yalnýzca ve
tamamýyla iþçi sýnýfýnýn eylem birliði ve tartýþma sonucu zorunlu olarak
göstereceði fikri geliþmeye güveniyordu. Sermayeye karþý savaþýmdaki
olaylar ve iniþ-çýkýþlar, baþarýlardan çok yenilgiler, savaþçýlara, o güne
kadarki [sayfa 124] her derde deva düþüncelerinin yetersizliðini göstermemezlik ve zihinlerini de, iþçilerin kurtuluþu için gerekli gerçek koþullarýn
adamakýllý kavranmasýna daha açýk hale getirmemezlik edemezdi. Ve
Marx haklýydý. Enternasyonalin daðýtýldýðý 1847deki iþçi sýnýfý, kurulduðu
1864tekinden tamamýyla farklýydý. Latin ülkelerindeki prudonculuk ile
Almanyadaki özgül lasalcýlýk ölmekteydi, ve zamanýn katmerli tutucu
Ýngiliz sendikalarý, 1887de, yaptýklarý Swansea Kongresinin baþkanýnýn,** onlar adýna, Kýta sosyalizmi bizim için korkunçluðunu yitirmiþtir
diyebileceði noktaya giderek yaklaþýyorlardý. Oysa 1887de, Kýta sosyalizmi, hemen tamamýyla, Manifestoda sunulan teoriden ibaretti. Böylece, Manifestonun tarihi, bir ölçüde, 1848den bu yanaki modern iþçi
sýnýfý hareketinin tarihini yansýtmaktadýr. Þu anda Manifesto, kuþkusuz
ki, tüm sosyalist yazýnýn en yaygýn, en uluslararasý ürünüdür, Sibiryadan
Kaliforniyaya dek tüm ülkelerin milyonlarca iþçisinin ortak programýdýr.
Ama, çýktýðýnda, gene de, ona sosyalist Manifesto diyemezdik.
1847de, sosyalist denilince, iki tür insan anlaþýlýyordu. Bir yanda çeþitli
ütopik sistemlerin yandaþlarý vardý, özellikle, o tarihte her ikisi de salt
* Lassalle, kiþi olarak, kendisini bize hep Marxýn bir öðretilisi olarak tanýtmýþtý ve, bu
sýfatla, elbette Manifestonun zemini üzerinde kalmýþtý. Lassalleýn devlet kredileri ile desteklenen,
üretici kooperatifleri isteminin ötesine geçmeyen ve tüm iþçi sýnýfýný devlet desteðinden yana
olanlar ile, öz-destekten yana olanlar diye bölen izleyicileri için durum çok farklýydý. [Engelsin
notu.]
** W. Bevan. -Ed.
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mezhep durumuna düþüp giderek ölmekte olan Ýngilteredeki ovýncýlar
ile Fransadaki furiyeciler. Öte yanda ise, toplumsal bozukluklarý çeþitli
her derde deva yollarla, her türden bölük-pürçük çalýþmalarýyla, sermayeye ve kâra hiç bir zarar vermeksizin gidermek isteyen çok çeþitli
türden toplumsal þarlatanlar. Her iki durumda da, iþçi hareketinin dýþýnda
duran ve daha çok eðitim görmüþ sýnýflardan destek arayanlar. Ama,
iþçi sýnýfýnýn salt siyasal devrimlerin yeterli olmadýðýna inanan, toplumun köklü bir biçimde yeniden inþaasýný isteyen kesimi, kendisine o
sýra komünist diyordu. Bu henüz yontulmamýþ, yalnýzca içgüdüsel ve
çoðu kez de biraz kaba bir komünizmdi. Ama, gene de, ortaya iki
ütopyacý komünizm sistemini, Fransada Cabetnin Ýkaryan komünizmini, ve Almanyada da Weitlinginkini çýkartacak kadar güçlüydü.
1847de, sosyalizm bir burjuva hareketi, komünizm ise bir iþçi sýnýfý
hareketi anlamýna geliyordu. Sosyalizm, hiç deðilse Kýtada, çok [sayfa 125]
saygýdeðerdi, komünizm için ise, durum bunun tam tersiydi. Ve iþçilerin
kurtuluþu iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmalýdýr[59] kanýsýný daha o sýralar
kesinlikle taþýyor olduðumuzdan, bu iki addan hangisini seçmemiz gerektiði konusunda hiç bir duraksama gösteremezdik. O günden beri
bunu yadsýmak da aklýmýzdan geçmiþ deðildir.
Bütün ülkelerin iþçileri, birleþiniz! Ama, kýrkiki yýl önce proletaryanýn kendi istemleriyle ortaya çýktýðý ilk Paris Devriminin arifesinde
bu sözleri dünyaya duyurduðumuzda, buna çok az ses karþýlýk verdi.
Bununla birlikte, 28 Eylül 1864te Batý Avrupa ülkelerinin çoðunun proleterleri, þanlý anýlara sahip Uluslararasý Ýþçi Birliðini kurmak üzere
birleþtiler. Entemasyonalin kendisinin ancak dokuz yýl yaþadýðý doðrudur. Ama onun yarattýðý bütün ülkelerin proleterlerinin ölümsüz birliðinin hâlâ yaþamakta olduðunun ve her zamankinden daha güçlü yaþamakta olduðunun en iyi tanýtý günümüzdür. Çünkü þu satýrlarý yazmakta olduðum bugün,[60] Avrupa ve Amerika proletaryasý, ilk kez seferber
edilmiþ olan, tek bir ordu olarak, tek bir bayrak altýnda, tek bir ivedi
amaç için 1866da Enternasyonalin Cenevre Kongresi, ve gene 1889da
Paris Ýþçi Kongresi tarafýndan ilân edildiði gibi, sekiz saatlik normal iþgününün yasalaþmasý için seferber edilmiþ olan savaþ kuvvetlerini gözden geçiriyor. Ve bugünkü görkemli gösteri, bütün ülkelerin kapitalistlerine ve toprakbeylerine, bütün ülkelerin iþçilerinin bugün gerçekten
de birleþmiþ olduklarý gerçeðini gösterecektir.
Bir de Marx bunu kendi gözleriyle görebilmek için hâlâ yanýmda
olsaydý!
Londra, 1 Mayýs 1890
Manifestonun
1890da Londrada çýkan
Almanca baskýsýnda yayýnlanmýþtýr.
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FRÝEDRÝCH ENGELS

1892 LEHÇE BASKIYA ÖNSÖZ

Komünist Manifestonun yeni bir Lehçe baskýsýnýn zorunlu hale
gelmiþ olmasý, çeþitli düþüncelere yolaçmaktadýr. [sayfa 126]
Birincisi, Manifestonun, son zamanlarda, Avrupa kýtasýnda büyük
sanayiin geliþmesinin bir göstergesi haline gelmiþ olmasý dikkate deðerdir. Belirli bir ülkede büyük sanayiin geniþlemesi oranýnda o ülkenin
iþçileri arasýnda, iþçi sýnýfý olarak, mülk sahibi sýnýflar karþýsýndaki konumlarý konusunda aydýnlanma özlemi de büyümekte, sosyalist hareket bunlar arasýnda yaygýnlaþmakta ve Manifestoya olan talep artmaktadýr. Böylece, yalnýzca iþçi hareketinin durumu deðil, büyük sanayiin
geliþme derecesi de, her ülkede, Manifestonun o ülke dilinde daðýtýlan
nüsha sayýsýyla oldukça doðru bir biçimde ölçülebilir.
Buna göre, bu yeni Lehçe baský, Polonya sanayiinde kesin bir
ilerlemeyi göstermektedir. Ve on yýl önce yayýnlanmýþ baskýsýndan bu
yana bu ilerleme gerçekten de olmuþtur, bu konuda hiç bir kuþkuya
yer olamaz. Rus Polonyasý, Kongre Polonyasý,[61] Rus imparatorluðunun
büyük sanayi bölgesi haline gelmiþtir. Rusyanýn büyük sanayiinin
geliþigüzel daðýlmýþ olmasýna karþýlýk bir kýsmý Finlandiya Körfezi civarýna, diðeri merkeze (Moskova ve Vladimir), bir üçüncüsü Karadeniz ve
Hazer denizi kýyýlarýna, ve diðerleri de baþka yerlere daðýlmýþtýr, Polonya sanayii, nispeten küçük bir alan içerisine sýkýþmýþtýr ve böylesine
bir yoðunlaþmadan ileri gelen üstünlüklere ve sakýncalara sahiptir. Rakip Rus fabrikatörleri, Polonyalýlarý ruslaþtýrma arzusuyla yanýp tutuþuyor
olmalarýna karþýn, Polonyaya karþý koruyucu gümrükler isteminde bulunmakla, bu üstünlükleri kabullenmiþ oldular. Sakýncalar Polonyalý
fabrikatörler ve Rus hükümeti açýsýndan kendilerini, sosyalist düþüncelerin Polonyalý iþçiler arasýnda hýzla yayýlýþýnda ve Manifestoya olan
talebin büyümesinde de göstermektedir.
Ama Polonya sanayiinin Rusyanýnkini geride býrakan hýzlý
geliþimi, kendi payýna, Polonya halkýnýn tükenmez yaþam gücünün yeni
bir kanýtý ve yaklaþmakta olan ulusal kurtuluþunun yeni bir güvencesidir. Ve baðýmsýz güçlü bir Polonyanýn yeniden kurulmasý yalnýzca Polonyalýlarý deðil, hepimizi ilgilendiren bir sorundur. Avrupa uluslarý
arasýnda içtenlikli bir uluslararasý iþbirliði, ancak eðer bu uluslarýn herbiri kendi ülkelerinde tamamýyla özerkseler olanaklýdýr.
Sonuç olarak, burjuvazinin iþinin proletarya bayraðý [sayfa 127] altýnda proleter savaþçýlara yaptýrmakla kalmýþ olan 1848 Devrimi, vasiyetnamesinin icracýlarý Louis Bonaparte ve Bismarckýn aracýlýðýyla, Ýtalyanýn, Almanyanýn ve Macaristanýn da baðýmsýzlýðýný saðlamýþtýr; ama
1792den bu yana devrim için bu üçünün birarada yaptýklarýndan daha
çoðunu yapmýþ olan Polonya, 1863te on kat daha büyük Rus kuvveti
karþýsýnda boyun eðdiðinde, tek baþýna býrakýlmýþtý. Soyluluk, Polonyanýn
baðýmsýzlýðýný ne koruyabilir ne de tekrar elde edebilirdi; bugün ise bu
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baðýmsýzlýk, burjuvazi için en azýndan önemsizdir. Ama bu Avrupa uluslarýnýn uyumlu iþbirliði için gene de bir zorunluluktur.* Bu, ancak
genç Polonya proletaryasý tarafýndan elde edilebilir, ve ancak bu ellerde güvenlik içinde bulunur. Çünkü Polonyanýn baðýmsýzlýðýna Avrupanýn
geriye kalan iþçileri de, bizzat Polonyalý iþçiler kadar gerek duyuyorlar.
FRÝEDRÝCH ENGELS

Londra, 10 Þubat 1892
Przedswit, 27 Þubat 1892,
n° 35, ve K. Marx i F. Engels,
Manifest Komunistyczny,
Londyn, 1892de yayýnlanmýþtýr.

1893 ÝTALYANCA BASKIYA ÖNSÖZ

ÝtalyanOkura
Komünist Parti Manifestosunun yayýnlanýþýnýn, 18 Mart 1848 ile,
o güne dek bölünmelerle ve iç çeliþmelerle zayýflamýþ ve böylece yabancý egemenlik altýna düþmüþ, biri Avrupa kýtasýnýn, ötekisi Akdenizin
merkezinde yer alan iki ulusun silahlý ayaklanmalarý olan Milano ve
Berlin devrimleri ile çakýþtýðý söylenebilir. Ýtalyanýn Avusturya Ýmparatoruna baðýmlý olmasýna karþýlýk, Almanya Rus çarýnýn, daha dolaylý
olsa bile daha az etkin olmayan boyunduruðu altýna girdi. 18 Mart 1848in
sonuçlarý, hem Ýtalyayý ve hem de Almanyayý bu yüzkarasýndan kurtardý; bu iki büyük [sayfa 128] ulus, 1848den 1871e kadar geçen zaman içerisinde yeniden kurulabilmiþler ve her nasýlsa kendi baþlarýna
kalabilmiþlerse, bu, Karl Marxin dediði gibi, 1848 Devrimini bastýranlarýn, kendilerine karþýn gene de bu devrimin vasiyetnamesinin icracýlarý
olmalarý sayesindedir.
Bu devrim her yerde iþçi sýnýfýnýn eseri olmuþtur; barikatlarý kuran
ve bunu hayatýyla ödeyen iþçi sýnýfýydý. Hükümeti devirmekteki niyeti,
açýkça, burjuva rejimini devirmek olanlar yalnýzca Paris iþçileriydi. Ama,
kendi sýnýflarý ile burjuvazi arasýndaki onmaz uzlaþmaz karþýtlýðýn bilincinde olsalar bile, gene de, ne ülkenin ekonomik geliþmesi, ne de
Fransýz iþçi kitlesinin zihinsel geliþmesi, henüz toplumsal bir yeniden
kuruluþu olanaklý kýlacak aþamaya ulaþmýþ deðildi. Bu nedenle, devrimin meyvelerini toplayan, son tahlilde, kapitalist sýnýf oldu. Öteki ülkelerde, Ýtalyada, Almanyada, Avusturyada, iþçiler, daha baþtan, burjuvaziyi
iktidara getirmekten baþka bir þey yapmadýlar. Ama herhangi bir ülkede ulusal baðýmsýzlýk olmadýkça, burjuvazinin egemenliði olanaksýzdýr.
* Lehçe baskýsýnda bu tümce atlanmýþtýr. -Ed.
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Bu yüzden, 1848 Devrimi, o zamana dek birlik ve özerklikten yoksun
bulunan uluslara, kendisiyle birlikte, birlik ve özerklik getirmek zorunda kaldý: Ýtalyaya, Almanyaya, Macaristana. Sýra Polonyaya da gelecektir.
Böylece, 1848 Devrimi bir sosyalist devrim olmamýþsa da, bunun
için yol açmýþ, ortam hazýrlamýþtýr. Büyük sanayiin bütün ülkelerde
geliþmesiyle birlikte, burjuva rejimi, son kirkbeþ yýl içerisinde, ortaya,
her yerde, kalabalýk, yoðun ve güçlü bir proletarya çýkardý. Böylece,
Manifesto nun dilini kullanacak olursak, kendi mezar kazýcýlarýný yarattý. Her ülkenin özerkliði ve birliði saðlanmadýkça, proletaryanýn uluslararasý birliðini ya da bu uluslarýn ortak amaçlara doðru barýþçý ve akýlcý bir iþbirliðini gerçekleþtirmek olanaksýz olacaktýr. Ýtalyan, Macar, Alman, Polonyalý ve Rus iþçilerin 1848 öncesi siyasal koþullar altýnda uluslararasý eylem ortaklýðý yaptýklarýný düþünün bir!
Böylece, 1848de verilen savaþlar boþuna verilmemiþlerdir. Bizi o
devrimci dönemden ayýran kýrkbeþ yýl da boþa gitmemiþtir. Meyveler
olgunlaþýyor, ve benim bütün dileðim, Manifestonun ilk yayýnlanýþý nasýl
uluslararasý devrimin [sayfa 129] habercisi olduysa, bu Ýtalyanca çevirinin
yayýnlanýþýnýn da Ýtalyan proletaryasýnýn zaferinin habercisi olabilmesidir.
Manifesto, kapitalizmin geçmiþte oynadýðý devrimci rolün tam
hakkýný vermektedir. Ýlk kapitalist ulus Ýtalya idi. Feodal ortaçaðýn sonuna ve modern kapitalist çaðýn baþlangýcýna, dev bir kiþi damgasýný vurdu: hem ortaçaðýn son þairi ve hem de modern zamanlarýn ilk þairi bir
Ýtalyan, Dante. 1300de olduðu gibi, bugün de, yeni bir tarihsel çað yaklaþýyor. Ýtalya, bize, bu yeni, proleter çaðýn doðuþ anýna damgasýný vuracak yeni Danteyi verecek mi? [sayfa 130]
Londra, 1 Þubat 1893

FRÝEDRÝCH ENGELS

Karlo Marx e Federico Engels,
Il Manifesto del Partito Comunista,
Milano 1893te yayýnlamýþtýr.
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KOMÜNÝST PARTÝ MANÝFESTOSU[49]

Avrupada bir hayalet dolaþýyor  Komünizm hayaleti. Eski Avrupanýn bütün güçleri bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak
içine girdiler: Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransýz radikalleri ile
Alman polis ajanlarý.
Muhalifleri tarafýndan komünist olmakla suçlanmamýþ muhalefet partisi nerede vardýr? Bu lekeleyici komünizm suçlamasýný, daha
ilerici muhalefet partilerine olduðu kadar, gerici hasýmlarýna karþý da
gerisin geriye fýrlatmamýþ muhalefet nerede vardýr?
Bu olgudan iki þey çýkýyor:
I. Komünizmin kendisi, daha þimdiden, bütün Avrupa güçleri
tarafýndan bir güç olarak tanýnmýþtýr.
II. Komünistlerin açýkça, tüm dünyanýn karþýsýnda, görüþlerini,
amaçlarýný, eðilimlerini yayýnlamalarýnýn ve bu Komünizm Hayaleti masalýna partinin kendi Manifestosu [sayfa 131] ile karþýlýk vermelerinin zamaný çoktan gelmiþtir.
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Bu amaçla, çeþitli milliyetlerden komünistler, Londrada
toplanmýþlar ve Ýngiliz, Fransýz, Alman, Ýtalyan, Flemenk ve Danimarka
dillerinde yayýnlanmak üzere, aþaðýdaki Manifestoyu kaleme almýþlardýr.
I. BURJUVALAR VE PROLETERLER*
hidir.

Þimdiye kadarki bütün toplumlarýn tarihi,** sýnýf savaþýmlarý tari-

Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustasý***
ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karþý-karþýya
gelmiþler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açýk bir savaþ,
her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluþuyla,
ya da çatýþan sýnýflarýn birlikte mahvolmalarýyla sonuçlanan bir savaþ
sürdürmüþlerdir.
Tarihin daha önceki çaðlarýnda, hemen her yerde, çeþitli zümreler halinde karmaþýk bir toplum düzeni, çok çeþitli bir toplumsal mevki
derecelenmesi buluyoruz. Eski Romada patrisyenleri, þövalyeleri, plebleri, köleleri; ortaçaðda feodal beyleri, vasallarý, lonca ustalarýný, kalfalarý, çýraklarý,**** serfleri; bu sýnýflarýn hemen hepsinde, gene, alt derecelenmeleri [sayfa 132] görüyoruz.
Feodal toplumun yýkýntýlarý arasýndan uç vermiþ olan modern
burjuva toplumu, sýnýf karþýtlýklarýný ortadan kaldýrmadý. Yeni sýnýflar,
yeni baský koþullarý, eskilerin yerine yeni savaþým biçimleri getirmekle
kaldý.
Ne var ki, bizim çaðýmýzýn, burjuvazinin çaðýnýn ayýrýcý özelliði,
sýnýf karþýtlýklarýný basitleþtirmiþ olmasýdýr. Tüm toplum, giderek daha
çok iki büyük düþman kampa, doðrudan birbirlerinin karþýsýna dikilen
iki büyük sýnýfa bölünüyor: Burjuvazi ve Proletarya.
Ortaçaðýn serflerinden, ortaya, ilk kentlerin ayrýcalýklý kentlileri
* Burjuvazi ile, modern kapitalistler sýnýfýn, toplumsal üretim araçlarýnýn sahipleri ve ücretli
emek kullananlar kastediliyor. Proletarya ile ise, kendilerine ait hiç bir üretim aracýna sahip
olmadýklarýndan, yaþamak için iþgüçlerini satmak durumunda kalan modern ücretli emekçiler
sýnýfý. [Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya notu.]
** Yani yazýlý tarih. 1847de, toplumun tarih-öncesi, kaydedilmiþ tarih-öncesinde varolmuþ
toplumsal örgütlenme henüz tamamýyla bilinmiyordu. O tarihten bu yana, Haxthausen, Rusyada,
ortak toprak mülkiyetini keþfetti. Maurer bunun, tarihte bütün Cermen ýrklarýnýn geldikleri
toplumsal temel olduðunu tanýtladý, ve giderek köy topluluklarýnýn [Almanca baskýlarda ortak
toprak mülkiyetine dayanan köy topluluklarýnýn deniliyor. -ç.] Hindistandan Ýrlandaya kadar
her yerde toplumun ilkel biçimi olduklarý görüldü. Bu ilkel komünist toplumun iç örgütlenmesi
tipik biçimiyle Morganin gensin gerçek niteliðini ve aþiret ile olan iliþkisini ortaya koyan üstün
keþfiyle açýða çýktý. Bu ilkel topluluklarýn daðýlmalarýyla, toplumun ayrý ayrý ve nihayet uzlaþmaz
karþýtlýktaki sýnýflar olarak farklýlaþmasý baþlar. Bu daðýlma sürecini Der Ursprung der Familie,
des Privateigenthums und des Staats, 2. baský, Stuttgart 1886da izlemeye çalýþtým. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya, ve -son tümce hariç- 1890 Almanca baskýya notu.]
*** Lonca ustasý yani bir loncanýn asal üyesi, bir loncanýn baþý deðil, lonca içinde bir usta.
[Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya notu.]
**** 1848, 1872, 1883 ve 1890 Almanca baskýlarda, kalfalarý, çýraklarý yerine kalfalarý
(Geseller) deniliyor. -Ed.
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çýktý. Bu kentlilerden de burjuvazinin ilk öðeleri geliþti.
Amerikanýn keþfi, Ümit Burnunun dolaþýlmasý, ortaya çýkmakta
olan burjuvazi için yeni alanlar açtý. Doðu Hindistan ve Çin pazarlarý,
Amerikanýn sömürgeleþtirilmesi, sömürgelerle ticaret, deðiþim araçlarýndaki ve genel olarak metalardaki artýþ, ticarete, gemiciliðe, sanayie o
güne dek görülmemiþ bir atýlým, ve böylelikle, çöküþ halindeki feodal
toplumunun devrimci öðesine de hýzlý bir geliþim getirdi.
Sýnai üretimin kapalý loncalar tarafýndan tekelleþtirildiði feodal
sanayi sistemi,* yeni pazarlarýn büyüyen gereksinmelerine artýk yetmiyordu. Onun yerini manüfaktür sistemi aldý. Lonca ustalarý imalâtçý orta
sýnýf** tarafýndan bir kenara itildiler; farklý lonca birlikleri arasýndaki iþbölümü, tek tek her atölye içindeki iþbölümü karþýsýnda yok oldu.
Bu arada, pazarlar durmaksýzýn büyümeye, talep durmaksýzýn
yükselmeye devam etti. Manüfaktür bile artýk yeterli deðildi. Bunun
üzerine, buhar ve makine, sýnai üretimi devrimcileþtirdi. Manüfaktürün
yerini dev modern sanayi, sanayici orta sýnýfýn yerini, sanayici milyonerler, tüm sanayi ordularýnýn önderleri, modern burjuvazi aldý.
Modern sanayi,*** Amerikanýn keþfinin temellerini attýðý dünya
pazarýný kurdu. Bu pazar, ticarete, gemiciliðe, [sayfa 133] kara ulaþtýrmacýlýðýna büyük bir geliþme kazandýrdý. Bu geliþme de, sanayiin yayýlmasýný
etkiledi; ve sanayiin, ticaretin, gemiciliðin, demiryollarýnýn geniþlemesine
orantýlý olarak, burjuvazi de ayný oranda geliþti, sermayesini artýrdý ve
ortaçaðdan kalma bütün sýnýflarý geri plana itti.
Böylece, modern burjuvazinin kendisinin, nasýl uzun bir geliþim
yolunun, üretim ve deðiþim biçimlerindeki bir dizi devrimlerin ürünü
olduðunu görüyoruz.
Burjuvazinin gösterdiði her geliþmeye, bu sýnýfýn**** buna denk
düþen bir siyasal ilerlemesi eþlik etti. Feodal soyluluðun egemenliði
altýnda ezilen bir sýnýf,***** ortaçað komününde****** silahlý ve kendi
kendini yöneten bir topluluk olan; þurada baðýmsýz kentsel cumhuriyet
(Ýtalya ve Almanyada olduðu gibi), burada monarþinin vergi mükellefi

* Almanca baskýlarda tümceciðin baþlangýcý þöyle: Sanayiin daha önceki feodal, ya da
lonca örgütü. -Ed.
** Almanca baskýlarda, burada ve daha ileride, orta sýnýf yerine, orta tabaka (Mittelstand) deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda, burada ve daha ileride modern yerine, büyük deniliyor. -Ed.
**** Bu sýnýfýn sözcükleri, 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
***** Almanca baskýlarda sýnýf yerine tabaka deniliyor. -Ed.
****** Komün, doðmakta olan, kentlilerin kendi feodal beylerinden ve efendilerinden
Üçüncü Katman olarak yerel öz-yönetim ve siyasal haklarýný elde etmezden önce bile Fransada
aldýklarý addý. Genel olarak söylemek gerekirse, burada, burjuvazinin iktisadi geliþimi için Ýngiltere,
siyasal geliþimi için de Fransa tipik ülke olarak alýnmýþtýr. [Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya
notu.]
Bu Ýtalya ve Fransa kentlilerinin kendi kentsel topluluklarýna, feodal beylerinden ilk özyönetim haklarýný satýn almalarýndan ya da koparmalarýndan sonra verdikleri addý. [Engelsin
1890 Almanca baskýya notu.]
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üçüncü katman olan (Fransada olduðu gibi),* daha sonralarý, asýl
manüfaktür döneminde, soyluluða karþý bir denge unsuru olarak ya
yarý-feodallere** ya da mutlak monarþiye hizmet eden ve, aslýnda, genel olarak büyük monarþilerin temel taþý olan burjuvazi, en sonunda,
modern sanayiin ve dünya pazarýnýn kurulmasýndan bu yana, modern
temsili devlette siyasal egemenliði tamamýyla ele geçirdi.
Modern devletin yönetimi, tüm burjuvazinin ortak iþlerini yöneten bir komiteden baþka bir þey deðildir.
Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol oynadý.
Burjuvazi, üstünlüðü ele geçirdiði*** her yerde, bütün feodal,
ataerkil, romantik iliþkilere son verdi. Ýnsaný doðal efendilerine baðlayan çok çeþitli feodal baðlarý acýmasýzca kopardý, ve insan ile insan arasýnda, çýplak özçýkardan, [sayfa 134] katý nakit ödemeden baþka hiç bir
bað býrakmadý. Dinsel tutkularýn, þövalyece coþkunun, darkafalý duygusallýðýn en ilâhi vecde gelmelerini, bencil hesaplarýn buzlu sularýnda
boðdu. Kiþisel deðeri, deðiþim-deðerine indirgedi, ve sayýsýz yokedilemez ayrýcalýklý özgürlüklerin yerine, o tek insafsýz özgürlüðü, ticaret özgürlüðünü koydu. Tek sözcükle, dinsel ve siyasal yanýlsamalarla perdelenmiþ sömürünün yerine, açýk, utanmaz, dolaysýz, kaba sömürüyü
koydu.
Burjuvazi, þimdiye dek saygý duyulan ve saygýlý bir korkuyla bakýlan bütün mesleklerin halelerini söküp attý. Doktoru, avukatý, rahibi,
þairi, bilim adamýný kendi ücretli emekçisi durumuna getirdi.
Burjuvazi, aile iliþkisindeki duygusal peçeyi yýrtýp attý ve bunu
salt bir para iliþkisine indirgedi.
Burjuvazi, gericilerin o çok hayran olduklarý ortaçaðýn kaba kuvvet
gösterisinin nasýl en hareketsiz tembelliðin bir tamamlayýcýsý olduðunu
açýða çýkardý. Ýnsan faaliyetinin neler yaratabileceðini ilk gösteren o
oldu. Mýsýr piramitlerini, Romanýn su kemerlerini ve Gotik katedralleri
kat be kat aþan þaheserler yarattý; daha önceki bütün tarihsel göçleri ve
haçlý seferlerini gölgede býrakan seferler düzenledi.
Burjuvazi, üretim araçlarýný, ve böylelikle üretim iliþkilerini ve,
onlarla birlikte, toplumsal iliþkilerin tümünü sürekli devrimcileþtirmeksizin varolamaz. Daha önceki bütün sanayici sýnýflarýn ilk varlýk koþulu,
bunun tersine, eski üretim biçimlerinin deðiþmeksizin korunmasýydý.
Üretimin sürekli altüst oluþu, bütün toplumsal koþullardaki düzenin kesintisiz bozuluþu, sonu gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva çaðýný
bütün daha öncekilerden ayýrdeder. Bütün sabit, donmuþ iliþkiler, beraberlerinde getirdikleri eski ve saygýdeðer önyargýlar ve görüþler ile birlikte tasfiye oluyorlar, bütün yeni oluþmuþ olanlar kemikleþemeden es* Ortaçað (Ýtalya ve Almanyada olduðu gibi), (Fransada olduðu gibi) sözcükleri,
1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Almanca baskýlarda yarý-feodallere yerine tabakalara deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda, üstünlüðü ele geçirdiði yerine, iktidara geldiði deniliyor. -ç.
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kiyorlar. Yerleþmiþ olan ne varsa eriyip gidiyor, kutsal olan ne varsa lânetleniyor, ve insan, kendi gerçek yaþam koþullarýna ve hemcinsiyle
olan iliþkilerine nihayet ayýk kafa ile bakmak zorunda kalýyor.
Ürünleri için sürekli geniþleyen bir pazar gereksinmesi, burjuvaziyi, yeryüzünün dörtbir yanýna kovalýyor. Her yerde barýnmak, her yere
yerleþmek, her yerde baðlantýlar kurmak [sayfa 135] zorundadýr.
Burjuvazi, dünya pazarýný sömürmekle, her ülkenin üretimine ve
tüketimine kozmopolit bir nitelik verdi. Gericileri derin kedere boðarak,
sanayiin ayaklan altýndan üzerinde durmakta olduðu ulusal temeli çekip aldý. Eskiden kurulmuþ bütün ulusal sanayiler yýkýldýlar ve hâlâ da
her gün yýkýlýyorlar. Bunlar, kurulmalarý bütün uygar uluslar için bir
ölüm-kalým sorunu haline gelen yeni sanayiler tarafýndan, artýk yerli
hammaddeleri deðil, en ücra bölgelerden getirilen hammaddeleri iþleyen
sanayiler, ürünleri yalnýzca ülke içinde deðil, yeryüzünün her kesiminde tüketilen sanayiler tarafýndan yerlerinden ediliyorlar. O ülkenin üretimiyle karþýlanan eski gereksinmelerin yerini, karþýlanmalarý uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünlerini gerektiren yeni gereksinmeler alýyor. Eski yerel ve ulusal kapalýlýðýn ve kendi kendine yeterliliðin yerini, uluslarýn çok yönlü iliþkilerinin, çok yönlü karþýlýklý baðýmlýlýðýnýn aldýðýný
görüyoruz. Ve maddi üretimde olan, zihinsel üretimde de oluyor. Tek
tek uluslarýn zihinsel yaratýmlarý, ortak mülk haline geliyor. Ulusal tek
yanlýlýk ve darkafalýlýk giderek olanaksýzlaþýyor ve sayýsýz ulusal ve yerel
yazýnlardan ortaya bir dünya yazýný çýkýyor.
Burjuvazi, bütün üretim araçlarýndaki hýzlý iyileþme ile, son derece kolaylaþmýþ haberleþme araçlarý ile, bütün uluslarý, hatta en barbar
olanlarý bile, uygarlýðýn içine çekiyor. Ucuz meta fiyatlarý, bütün Çin
setlerini yerlebir ettiði, barbarlarýn inatçý yabancý düþmanlýðýný teslim
olmaya zorladýðý aðýr toplar oluyor. Bütün uluslarý, yoketme tehdidiyle,
burjuva üretim biçimini benimsemeye zorluyor; onlarý uygarlýk dediði
þeyi benimsemeye, yani bizzat burjuva olmaya zorluyor. Tek sözcükle,
kendi hayalindekine benzer bir dünya yaratýyor.
Burjuvazi, kýrý kentlerin egemenliðine soktu. Çok büyük kentler
yarattý, kentsel nüfusu, kýra kýyasla, büyük ölçüde artýrdý, ve böylece,
nüfusun oldukça büyük bir kýsmýný kýrsal yaþamýn bönlüðünden kurtardý. Kýrý nasýl kentlere baðýmlý kýldýysa, barbar ve yarý-barbar ülkeleri de
uygar olanlara, köylü uluslarý burjuva uluslara, Doðuyu Batýya baðýmlý
kýldý. [sayfa 136]
Burjuvazi, nüfusun, üretim araçlarýnýn ve mülkiyetin daðýnýk durumuna giderek daha çok son veriyor. Nüfusu biraraya toplamýþ, üretim araçlarýný merkezileþtirmiþ, ve mülkiyeti birkaç elde yoðunlaþtýrmýþtýr.
Bunun zorunlu sonucu, siyasal merkezileþme oldu. Ayrý çýkarlara, yasalara, hükümetlere ve vergi sistemlerine sahip baðýmsýz ya da birbirleriyle gevþek baðlara sahip eyaletler, tek bir hükümete, tek bir hukuk
düzenine, tek bir ulusal sýnýf çýkarýna, tek bir sýnýra ve tek bir gümrük
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tarifesine sahip tek bir ulus içinde biraraya geldiler.
Burjuvazi, ancak yüzyýlý bulan egemenliði sýrasýnda, daha önceki
kuþaklarýn tümünün yaratmýþ olduklarýndan daha yoðun ve çok daha
büyük üretici güç yarattý. Doða güçlerine egemen olunmasý, makine,
kimyanýn sanayie ve tarýma uygulanmasý, buharlý gemiler, demiryollarý,
elektrik telgrafý, koskoca kýtalarýn tarýma açýlmasý, nehirlerin suyollarý
haline getirilmesi, yerden bitercesine nüfus çoðalmasý toplumsal emeðin
baðrýnda böylesine üretici güçlerin yatmakta olduðunu daha önceki
hangi yüzyýl sezebilmiþtir?
Þu halde görüyoruz ki: burjuvazinin kendisini onlara dayanarak
güçlendirdiði üretim ve deðiþim araçlarý, feodal toplum içerisinde yaratýlmýþlardýr. Bu üretim ve deðiþim araçlarýnýn geliþiminin belirli bir aþamasýnda, feodal toplumun üretimde ve deðiþimde bulunduðu koþullar,
tarýmýn ve imalât sanayiinin feodal örgütlenmesi, tek sözcükle, feodal
mülkiyet iliþkileri, geliþmiþ bulunan üretici güçlere artýk ayak uyduramaz hale geldiler;* bir o kadar ayakbaðý oldular. Bunlar kýrýlmalýydýlar;
kýrýldýlar.
Bunlarýn yerini, kendisine uygun düþen bir toplumsal ve siyasal
yapý ile, ve burjuva sýnýfýnýn iktisadi ve siyasal egemenliði ile birlikte,
serbest rekabet aldý.
Gözlerimizin önünde buna benzer bir hareket yer alýyor. Kendi
üretim, deðiþim ve mülkiyet iliþkileri ile modern burjuva toplumu, böylesine devasa üretim ve deðiþim araçlarý yaratmýþ bulunan bu toplum,
ölüler diyarýnýn büyüleriyle harekete geçirdiði güçleri artýk kontrol edemeyen büyücüye benziyor. Sanayiin ve ticaretin tarihi, on yýllardan beri,
[sayfa 137] modern üretici güçlerin, modern üretim koþullarýna karþý, burjuvazinin ve onun egemenliðinin varlýk koþulu mülkiyet iliþkilerine karþý isyanýnýn tarihinden baþka bir þey deðildir. Bu konuda, tüm burjuva
toplumunun varlýðýný dönemsel yinelenmeleriyle her keresinde daha
tehdit edici bir biçimde sorguya çeken ticari bunalýmlarýn sözünü etmek yeterlidir. Bu bunalýmlar sýrasýnda yalnýzca mevcut ürünlerin deðil,
daha önceleri yaratýlmýþ üretici güçlerin de büyük bir kýsmý dönemsel
olarak tahrip ediliyor. Bu bunalýmlar sýrasýnda, daha önceki bütün çaðlarda anlamsýz görülecek bir salgýn** baþgösteriyor  aþýrý üretim salgýný. Toplum kendisini birdenbire, gerisin geriye, geçici bir barbarlýk durumuna sokulmuþ buluyor; sanki bir kýtlýk, genel bir yýkým savaþý, bütün
geçim araçlarý ikmalini kesmiþtir; sanki sanayi ve ticaret yok edilmiþtir;
peki ama, neden? Çünkü çok fazla uygarlýk, çok fazla geçim aracý, çok
fazla sanayi, çok fazla ticaret vardýr da ondan. Toplumun elindeki üretici güçler, burjuva mülkiyet iliþkilerinin*** ilerlemesine artýk hizmet etmi* Almanca baskýlar þunu da ekliyorlar: üretimi geliþtirecek yerde onu engellediler. -Ed.
** Almanca baskýlarda bir toplumsal salgýn deniliyor. -Ed.
*** 1848 Almanca baskýlarda, burjuva uygarlýðýnýn ve burjuva mülkiyet iliþkilerinin
deniliyor. -Ed.
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yor; tersine, bunlar, kendilerine ayakbaðý olan bu iliþkiler için çok güçlü
hale gelmiþlerdir, ve bu ayakbaðlarýndan kurtulduklarý anda, burjuva
toplumunun tamamýna düzensizlik getiriyor, burjuva mülkiyetinin varlýðýný tehlikeye sokuyorlar. Burjuva toplum koþullarý, bunlarýn yarattýðý
zenginliði kucaklayamayacak denli dardýr. Peki, burjuvazi bu bunalýmlarý nasýl atlatýyor? Bir yandan üretici güçlerin büyük bir kýsmýný zorla
yokederek; öte yandan yeni pazarlar ele geçirerek, ve eskilerini de
daha kapsamlý bir biçimde sömürerek. Yani, daha yaygýn ve daha yýkýcý
bunalýmlar hazýrlayarak, ve bunalýmlarý önleyen araçlarý azaltarak.
Burjuvazinin feodalizmi yerlebir ettiði silahlar, þimdi, burjuvazinin kendisine karþý çevrilmiþtir.
Ama burjuvazi kendisine ölüm getiren silahlarý yaratmakla
kalmamýþ; bu silahlarý kullanacak insanlarý da varetmiþtir, modern iþçi
sýnýfýný proleterleri.*
Burjuvazi, yani sermaye, hangi oranda geliþiyorsa, proletarya da,
modern iþçi sýnýfý da ayný oranda geliþiyor iþ [sayfa 138] bulduklarý sürece
yaþayan ve emekleri sermayeyi artýrdýðý sürece iþ bulan bir emekçiler
sýnýfý. Kendilerini parça parça satmak zorunda olan bu emekçiler, bütün
öteki ticaret nesneleri gibi, bir metadýrlar, ve bunun sonucu olarak, rekabetin bütün iniþ çýkýþlarýna, pazarýn bütün dalgalanmalarýna açýktýrlar.
Yaygýn makine kullanýmý ve iþbölümü yüzünden, proleterin iþi,
tüm bireysel niteliðini, ve bunun sonucu olarak da, çalýþan insan için
tüm çekiciliðini yitirmiþtir. Kendisi makinenin bir eklentisi haline geliyor, ve ondan beklenen yalnýzca en basit, en tekdüze ve en kolay edinilen hüner oluyor. Dolayýsýyla, bir iþçinin üretim maliyeti, hemen tamamýyla, kendi bakýmý ve neslinin çoðalmasý için gerek duyduðu geçim
araçlarýndan ibaret oluyor. Ama bir metaýn, ve dolayýsýyla emeðin de
fiyatý,[62] kendi üretim maliyetine eþittir. Dolayýsýyla, iþin iðrençliði arttýðý
oranda ücret azalýyor. Dahasý, makine kullanýmý ve iþbölümü hangi
oranda artýyorsa, ister çalýþma saatlerinin uzatýlmasý ile, ister belli bir
zamanda çýkarýlmasý gereken iþin artýrýlmasý ile, ya da ister makinelerin
hýzýnýn artýrýlmasý, vb. ile olsun, iþin aðýrlýðý** da ayný oranda artýyor.
Modern sanayi, ataerkil ustanýn küçük atölyesini sanayi kapitalistinin büyük fabrikasý haline getirmiþtir. Fabrikaya doluþmuþ emekçi
yýðýnlarý, askerler gibi örgütlenmiþlerdir. Sanayi ordusunun erleri olarak
mükemmel bir subaylar ve çavuþlar hiyerarþisinin komutasý altýna
sokulmuþlardýr. Yalnýzca burjuva sýnýfýnýn ve burjuva devletin kölesi olmakla kalmýyorlar, makine tarafýndan, denetleyici tarafýndan ve, hepsinden çok, tek tek burjuva imalâtçýlarýnýn kendileri tarafýndan gün be
gün, saat be saat köleleþtiriliyorlar. Bu despotluk, amaç ve hedefinin
* Almanca baskýlarda, modern iþçileri, proleterleri deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda, emek miktarý deniliyor. -Ed.
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kazanç olduðunu ne denli açýkça ilân ederse, o denli bayaðý, o denli
nefret uyandýrýcý, o denli öfke yaratýcý oluyor.
El emeðinin içerdiði hüner ve güç harcamasý ne denli az olursa,
bir baþka deyiþle, modern sanayi ne denli geliþirse, erkeðin emeðinin
yerini o denli kadýnýnki* alýr. Yaþ ve cinsiyet farklýlýklarýnýn iþçi sýnýfý için
artýk herhangi bir [sayfa 139] ayýrýcý toplumsal geçerliliði yoktur. Bunlarýn
hepsi de, kullanýlmalarý, yaþlarýna ve cinsiyetlerine baðlý olarak, az ya
da çok pahalý iþ araçlarýdýrlar.
Fabrikatör tarafýndan sömürülmesi son bulup ücretini nakit olarak alýr almaz, emekçinin üzerine burjuvazinin öteki kesimleri, ev sahibi, dükkâncý, tefeci, vb. çullanýr.
Orta sýnýfýn alt tabakalarý** küçük çapta ticaretle uðraþanlar,
dükkâncýlar, ve genellikle emekli olmuþ esnaflar,*** zanaatçýlar ve köylüler bütün bunlar, kýsmen kendi küçük sermayelerinin modern sanayiin iþletildiði ölçek bakýmýndan yetersiz kalmasý ve büyük kapitalistlerle
rekabette yenik düþmeleri yüzünden, ve kýsmen de bunlarýn özel hünerlerinin yeni üretim yöntemleri karþýsýnda deðerini yitirmesi yüzünden, giderek proletaryaya karýþýyorlar.
Proletarya çeþitli geliþme aþamalarýndan geçer. Doðmasýyla birlikte, burjuvaziye karþý mücadelesi de baþlar.**** Savaþým baþlangýçta
tek tek iþçiler tarafýndan, sonra bir fabrikadaki iþçiler tarafýndan, sonra
da bir iþkolunun bir yöredeki iþçileri tarafýndan, onlarý doðrudan sömüren tek tek burjuvalara karþý yürütülür. Saldýrýlarýný burjuva üretim koþullarýna karþý deðil, bizzat üretim araçlarýna karþý yöneltirler;***** kendi
emekleriyle rekabet eden yabancý mallarý imha ederler, makineleri parçalarlar, fabrikalarý ateþe verirler, ortaçað iþçilerinin ortadan kalkmýþ
statüsünü zor yoluyla geri getirmeye çalýþýrlar.
Bu aþamada emekçiler hâlâ tüm ülkeye daðýlmýþ ve karþýlýklý
rekabet yüzünden parçalanmýþ düzensiz****** bir yýðýn oluþtururlar.
Herhangi bir yerde daha toplu organlar oluþturmak üzere biraraya gelseler de, bu henüz kendi etkin birliklerinin sonucu deðil, kendi siyasal
amaçlarýna varmak için tüm proletaryayý harekete geçirmek zorunda
kalan ve, dahasý, bir süre için bunu baþaran burjuvazinin kendi birliðinin sonucudur. [sayfa 140] Bu aþamada, demek ki, proleterler kendi
düþmanlarý ile deðil, düþmanlarýnýn düþmanlarý ile, mutlak monarþi
kalýntýlarý, toprak sahipleri, sanayici olmayan burjuvazi, küçük-burjuva** 23 sayfalýk 1848 Almanca baskýda, kadýnýnki ve çocuðunki deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda eski orta tabakanýn alt kesimleri deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda, ve genellikle emekli olmuþ esnaflar yerine ve rantiyeler
deniliyor. -Ed
***** Almanca baskýlarda paragraf burada bitiyor ve bunu izleyen tümce ile yeni bir paragraf
baþlýyor.
***** Almanca baskýlarda, Saldýrýlarýný yalnýzca burjuva üretim koþullarýna karþý yöneltmekle
kalmazlar, bizzat üretim araçlarýna karþý da yöneltirler deniliyor. -Ed.
****** Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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zi ile savaþýrlar. Böylece, tüm tarihsel hareket burjuvazinin ellerinde
yoðunlaþýr; bu biçimde elde edilen her zafer, burjuvazinin zaferidir.
Ama, sanayiin geliþmesiyle, proletarya, yalnýz sayýca artmakla
kalmaz, daha büyük yýðýnlar halinde yoðunlaþýr, gücü büyür ve bu gücü
daha çok hisseder. Proletarya saflarýndaki farklý çýkarlar ve yaþam
koþullarý, makinenin tüm emek ayrýlýklarýný silmesi ve hemen her yerde ücretleri ayný düþük düzeye indirmesi oranýnda giderek daha çok
eþitlenirler. Burjuvazi arasýndaki büyüyen rekabet ve bunun sonucu
ortaya çýkan ticari bunalýmlar, iþçi ücretlerini durmadan dalgalandýrýr.
Makinelerdeki sonu gelmez iyileþme, durmadan daha hýzlý geliþerek,
bunlarýn geçimlerini giderek daha çok güvensiz yapar; tek tek iþçiler ile
tek tek burjuvalar arasýndaki çatýþmalar, giderek daha çok iki sýnýf arasýndaki çatýþma niteliðini alýr. Bunun üzerine, iþçiler, burjuvalara karþý birlikler (sendikalar)* oluþturmaya baþlarlar; ücret hadlerini yüksek tutmak
için biraraya gelirler; zaman zaman çýkan isyanlar için önceden hazýrlýk
yapmak üzere kalýcý dernekler kurarlar. Þurada burada, savaþým, ayaklanma halini alýr.
Zaman zaman iþçiler galip gelirler, ama ancak bir süre için. Savaþlarýnýn gerçek meyveleri o andaki sonuçlarda deðil, iþçilerin durmadan
geniþleyen birliðinde yatar. Modern, sanayi tarafýndan yaratýlan geliþkin
haberleþme araçlarý bu birliðe yardýmcý olur ve bu, ayrý ayrý yerlerdeki
iþçileri birbirleriyle iliþki içine sokar. Hepsi de ayný nitelikteki sayýsýz yerel savaþýmlarý, sýnýflar arasýndaki tek bir ulusal savaþým halinde merkezileþtirmek için gerekli olan da iþte bu iliþkidir. Ama her sýnýf savaþýmý
bir siyasal savaþýmdýr. Ve ortaçað kentlilerinin, periþan karayollarý ile
ulaþmak için yüzyýllara gerek duyduklarý bu birliði, modern proleterler,
demiryollarý sayesinde, birkaç yýl içinde gerçekleþtirirler.
Proleterlerin bir sýnýf olarak ve, bunun sonucu, bir siyasal [sayfa 141]
parti olarak bu örgütlenmeleri, gene iþçilerin kendi aralarýndaki rekabet
yüzünden sürekli bozulur. Ama daha güçlü, daha saðlam, daha kuvvetli olarak durmadan yeniden doðar. Burjuvazinin kendi arasýndaki bölünmelerden yararlanarak, iþçilerin özel çýkarlarýnýn yasal olarak tanýnmasýný
zorlar. Ýngilteredeki onsaat tasarýsý böyle yasalaþmýþtýr.[63]
Eski toplumun sýnýflarý arasýndaki çatýþmalarýn tümü, proletaryanýn geliþim çizgisine birçok bakýmdan yardýmcý olur. Burjuvazi kendisini sürekli bir savaþ içerisinde bulur. Baþlangýçta aristokrasi ile; daha
sonralarý bizzat burjuvazinin, çýkarlarý sanayiin ilerlemesine ters düþen
kesimleri ile; her zaman da, yabancý ülkelerin burjuvazisi ile. Bütün bu
savaþlarda, proletaryaya baþvurmak, onun yardýmýný istemek, ve böylece, onu siyaset arenasýna sürüklemek zorunda kaldýðýný görür. Demek
ki, proletaryaya kendi siyasal ve gene** eðitim öðelerini saðlayan bizzat
* Parantez içindeki sözcük, 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Siyasal ve genel, sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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burjuvazidir, bir baþka deyiþle, burjuvaziye karþý savaþacaðý silahlarý
proletaryaya saðlayan kendisidir.
Ayrýca, daha önce de görmüþ olduðumuz gibi, egemen sýnýflarýn
bütün kesimleri, sanayiin ilerlemesiyle birlikte, proletaryaya doðru itilirler, ya da, bunlarýn varlýk koþullarý, en azýndan, tehlikeye girer. Bunlar
ayný zamanda proletaryaya yeni aydýnlanma ve ilerleme öðeleri* saðlarlar.
Nihayet, sýnýf savaþýmýnýn karar saatine yaklaþtýðý anlarda, egemen sýnýf içerisinde, aslýnda boydanboya tüm eski toplum içerisinde,
sürüp giden çözüþme süreci öylesine sert, apaçýk bir nitelik alýr ki, egemen sýnýfýn küçük bir kesimi kendisini koparýr ve devrimci sýnýfa, geleceði ellerinde tutan sýnýfa katýlýr. Demek ki, týpký daha önceleri soyluluðun
bir kesiminin burjuvaziden yana geçmiþ olmasý gibi, þimdi de burjuvazinin bir kesimi proletaryadan yana geçmektedir, ve özellikle de burjuva ideologlarýnýn kendilerini tüm tarihsel hareketi teorik olarak kavrama
düzeyine ulaþtýrmýþ olan kesimi.
Bugün burjuvazi ile karþý karþýya gelen bütün sýnýflar içerisinde
yalnýzca proletarya gerçekten devrimci bir sýnýftýr. [sayfa 142] Öteki sýnýflar
modern sanayi karþýsýnda erirler ve nihayet yok olurlar; proletarya ise
onun özel ve temel ürünüdür.
Alt orta sýnýf,** küçük imalâtçý, dükkâncý, zanaatçý, köylü, bütün
bunlar, orta sýnýfýn parçalarý olarak varlýklarýný yokolmaktan kurtarmak
için, burjuvaziye karþý savaþýrlar. Bunlar, þu halde, devrimci deðil, tutucudurlar. Hatta gericidirler, çünkü tarihin tekerleðini gerisin geriye döndürmeye çalýþýrlar. Kazara devrimci olsalar bile, proletaryaya katýlmak
üzere olduklarýndan ötürü böyledirler; þu halde, o andaki çýkarlarýný deðil, gelecekteki çýkarlarýný korumakta, proletaryanýn bakýþ açýsýný edinmek için kendilerininkini terketmektedirler.
Tehlikeli sýnýf, toplumsal tortu,*** eski toplumun en alt tabakalarý tarafýndan fýrlatýlýp atýlmýþ olduðu yerde çürüyen bu yýðýn, þurada
burada, bir proleter devrimi ile, hareketin içine sürüklenebilir; ne var ki,
kendi yaþam koþullarý onu daha çok gerici entrikalarýn paralý aleti olmaya hazýrlar.
Eski toplumun koþullarý zaten, büyük ölçüde, proletaryanýn koþullan içinde fiilen eriyip gitmiþtir. Proleter mülksüzdür; karýsýyla ve çocuklarýyla olan iliþkisinin burjuva aile iliþkileriyle artýk ortak bir yaný kalmamýþtýr; Ýngilteredeki ile Fransadakinin, Amerikadaki ile Almanyadakinin ayný olan modern sanayi emeði, modern sermaye boyunduru-

-Ed.

* Almanca baskýlarda, aydýnlanma ve ilerleme öðeleri yerine eðitim öðeleri deniliyor.

** Almanca baskýlarda, burada ve daha ileride alt orta sýnýf ve orta sýnýf yerine orta
tabakalar deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda tehlikeli sýnýf, toplumsal tortu yerine, lümpen proletarya
deniliyor. -Ed.
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ðu, kendisini bütün ulusal karakter izlerinden arýndýrmýþtýr. Onun gözünde hukuk, ahlâk, din, ardýnda bir o kadar burjuva çýkarýný pusuda bekleten bir yýðýn burjuva önyargýlarýdýr.
Üstünlüðü ele geçirmiþ bundan önceki bütün sýnýflar, toplumu
büyük ölçüde kendi mülk edinme koþullarýna boyun eðdirerek, zaten
edinmiþ olduklarý konumlarýný pekiþtirmeye bakmýþlardýr. Proleterler
ise, daha önceki kendi mülk edinme biçimlerini ve, böylelikle, daha
önceki bütün öteki mülk edinme biçimlerini de ortadan kaldýrmadýkça, toplumsal üretici güçleri ele geçiremezler. Kendilerine ait korunacak ya da pekiþtirilecek hiç bir þeyleri yoktur; [sayfa 143] görevleri, özel
mülkiyetin o güne kadarki bütün güvencelerini ve korunaklarýný yoketmektir.
Daha önceki bütün tarihsel* hareketler, azýnlýk hareketleri, ya da
azýnlýklarýn çýkarýna olan hareketlerdi. Proleter hareket, büyük çoðunluðun, büyük çoðunluðun çýkarýna olan bilinçli,* baðýmsýz hareketidir.
Proletarya, bugünkü toplumumuzun en alt tabakasý, resmi toplumun
tüm üstyapý tabakalarý havaya uçurulmadýkça, davranamaz, doðrulamaz.
Öz olarak olmasa bile, biçim olarak, proletaryanýn burjuvaziyle
savaþýmý ilkin ulusal bir savaþýmdýr. Her ülkenin proletaryasý, elbette,
her þeyden önce kendi burjuvazisiyle hesaplaþmalýdýr.
Proletaryanýn geliþiminin en genel evrelerini betimlerken, mevcut toplum içerisinde azçok üstü örtülü bir biçimde sürüp giden iç savaþý, savaþýn açýk bir ihtilâl olarak patlak verdiði ve burjuvazinin zor yoluyla devrilmesinin proletaryanýn egemenliðinin temellerini attýðý noktaya dek izledik.
Bugüne kadarki bütün toplum biçimleri, görmüþ olduðumuz gibi,
ezen ve ezilen sýnýflarýn karþýtlýðý üzerine dayandýrýlmýþtýr. Ama bir sýnýfý
ezebilmek için, ona hiç deðilse kendi kölece varlýðýný sürdürebileceði
bir-takým koþullarýn saðlanmasý gerekir. Serflik döneminde serf, kendisini komün üyeliðine yükseltmiþtir, týpký küçük-burjuvanýn, feodal mutlakýyetçiliðin boyunduruðu altýnda bir burjuva haline gelmeyi becerdiði
gibi. Modern emekçi ise, tersine, sanayiin geliþmesiyle yükseleceði yerde, gittikçe daha çok kendi sýnýfýnýn varlýk koþullarýnýn altýna düþüyor.
Sadakaya muhtaç bir kimse oluyor, ve sadakaya muhtaçlýk, nüfustan
ve servetten daha hýzlý geliþiyor. Ve burjuvazinin artýk toplumda egemen sýnýf olarak kalacak ve kendi varlýk koþullarýný topluma belirleyici
yasa olarak dayatacak durumda olmadýðý burada açýkça ortaya çýkýyor.
Egemen olacak durumda deðildir, çünkü kölesine köleliði çerçevesinde bir varlýk saðlayacak durumda deðildir, çünkü kölesini, onun tarafýndan besleneceði yerde, onu beslemek zorunda kaldýðý bir duruma düþürmeden edemiyor. Toplum bu burjuvazinin egemenliði altýnda artýk
* Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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yaþayamaz, bir baþka deyiþle, onun varlýðý toplumla [sayfa 144] artýk baðdaþmýyor.
Burjuva sýnýfýn varlýðýnýn ve egemenliðinin esas koþulu,* sermayenin oluþmasý ve çoðalmasýdýr; sermayenin koþulu, ücretli emektir.
Ücretli emek, bütünüyle, emekçiler arasýndaki rekabete dayanýr. Sanayiin, burjuvazinin elde olmayarak teþvik ettiði ilerleyiþi, emekçilerin rekabetten ileri gelen yalýtýlmýþlýklarýnýn yerine, birlikteliklerinden ileri gelen
devrimci dayanýþmalarýný kor. Demek ki, modern sanayiin geliþmesi,
burjuvazinin ayaklarýnýn altýndan bizzat ürünleri ona dayanarak ürettiði
ve mülk edindiði temeli çeker alýr. Þu halde, burjuvazinin ürettiði, her
þeyden önce, kendi mezar kazýcýlarýdýr. Kendisinin devrilmesi ve proletaryanýn zaferi ayný ölçüde kaçýnýlmazdýr.
II. PROLETERLER VE KOMÜNÝSTLER
Komünistlerin bir tüm olarak proleterler karþýsýndaki tavrý nedir?
Komünistler, öteki iþçi sýnýfý partilerine karþý ayrý bir parti oluþturmazlar.
Tüm proletaryanýn çýkarlarýnýn dýþýnda ayrý çýkarlara sahip deðillerdir.
Proleter hareketi biçimlendirmek ve kalýba sokmak üzere kendilerine özgü hiç bir sekter** ilke getirmezler.
Komünistler, öteki iþçi sýnýfý partilerinden yalnýzca þunlarla ayrýlýrlar: 1. Farklý ülke proleterlerinin ulusal savaþýmlarýnda, her türlü milliyetten baðýmsýz olarak, tüm proletaryanýn ortak çýkarlarýna iþaret eder
ve bunlarý öne sürerler. 2. Ýþçi sýnýfýnýn burjuvaziye karþý savaþýmýnýn
geçmek zorunda olduðu çeþitli geliþme aþamalarýnda, her zaman ve
her yerde. tüm hareketin çýkarlarýný temsil ederler.
Komünistler, demek ki, bir yandan, pratik olarak, bütün ülkelerin iþçi sýnýfý partilerinin en ileri ve*** en kararlý kesimi, bütün ötekileri
ileri iten kesimidirler; öte yandan ise, teorik olarak, proletaryanýn büyük
yýðýný üzerinde, hareket hattýný, koþullarý, ve proleter hareketin nihai
genel sonuçlarýný [sayfa 145] açýkça anlama üstünlüðüne sahiptirler.
Komünistlerin acil hedefleri, bütün öteki proleter partilerininkiyle aynýdýr: proletaryanýn bir sýnýf olarak oluþmasý, burjuva egemenliðinin yýkýlmasý, siyasal gücün proletarya tarafýndan ele geçirilmesi.
Komünistlerin vardýklarý teorik sonuçlar, hiç bir biçimde, þu ya
da bu sözde dünya reformcusu tarafýndan icat olunmuþ ya da keþfedilmiþ düþüncelere ya da ilkelere dayandýrýlmamýþtýr.
Bunlar, yalnýzca, varolan bir sýnýf savaþýndan, gözlerimizin önün-Ed.

* Almanca baskýlarda, burada servetin bireyler elinde birikmesi, sözcükleri de yer alýyor.
** Almanca baskýlarda sekter yerine ayrý deniliyor. Ed.
*** En ileri ve sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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de cereyan eden tarihsel bir hareketten doðan iliþkilerin genel ifadeleridir. Mevcut mülkiyet iliþkilerine son verilmesi, hiç de komünizmin ayýrýcý bir özelliði deðildir.
Geçmiþteki bütün mülkiyet iliþkileri, tarihsel koþullardaki
deðiþmeler sonucu, durmadan tarihsel deðiþmelere ugramýþlardýr.*
Örneðin Fransýz Devrimi, burjuva mülkiyetinin lehine, feodal mülkiyeti kaldýrmýþtýr.
Komünizmin ayýrýcý özelliði, genel olarak mülkiyetin kaldýrýlmasý
deðil, burjuva mülkiyetinin kaldýrýlmasýdýr. Ama modern burjuva özel
mülkiyet, ürünlerin üretilmesinin ve mülk edinilmesinin sýnýf karþýtlýðýna,
çoðunluðun azýnlýk tarafýndan sömürülmesine** dayanan sisteminin
nihai ve en tam ifadesidir.
Bu anlamda, komünistlerin teorisi tek bir tümcede özetlenebilir:
Özel mülkiyetin kaldýrýlmasý.
Biz komünistler, insanýn kendi emeðinin meyvesi olarak, kiþisel
mülk edinme hakkýný kaldýrmayý istemekle suçlandýk; o mülkiyet ki,
her türlü kiþisel özgürlüðün, eylemin ve baðýmsýzlýðýn temeli olduðu iddia edilir.
Güçlükle elde edilmiþ, bizzat edinilmiþ, bizzat kazanýlmýþ mülkiyet! Burjuva biçimden önceki bir mülkiyet biçimi olan küçük zanaatçý
ve küçük köylü mülkiyetinden mi*** sözediyorsunuz? Bunu kaldýrmaya gerek yok; sanayideki [sayfa 146] geliþme bunu zaten büyük ölçü de
yoketmiþtir ve hâlâ da gün be gün yokediyor.
Yoksa modern burjuva özel mülkiyetten mi sözediyorsunuz?
Ýyi ama, ücretli emek, emekçi için herhangi bir mülkiyet yaratýr
mý? Asla. Bu, sermaye, yani ücretli emeði sömüren ve yeni sömürü için
yeni bir ücretli emek arzý doðuran koþullar dýþýnda çoðalamayan türden mülkiyet yaratýr. Mülkiyet, mevcut biçimi içerisinde, sermaye ile
ücretli emek karþýtlýðýna dayanýr. Bu karþýtlýðýn iki yanýný inceleyelim.
Kapitalist olmak, üretimde yalnýzca salt kiþisel deðil, toplumsal
bir konuma da sahip olmaktýr. Sermaye kolektif bir üründür, ve ancak
birçok üyenin birleþik eylemiyle, hatta son tahlilde, ancak toplumun
tüm üyelerinin birleþik eylemiyle harekete geçirilebilir.
Demek ki, sermaye kiþisel deðil, toplumsal bir güçtür.
Þu halde, sermayeyi ortak mülkiyete, toplumun tüm üyelerinin
mülkiyetine dönüþtürmekle, kiþisel mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüþtürülmüþ olmaz. Deðiþen, yalnýzca mülkiyetin toplumsal karakteridir.
Mülkiyet, sýnýf karakterini yitirir.
Þimdi de ücretli emeði alalým:
* Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Bütün mülkiyet iliþkileri sürekli tarihsel ikâmelere,
sürekli tarihsel deðiþmelere uðramýþlardýr. -Ed.
** Almanca baskýlarda, birinin bir baþkasý tarafýndan sömürülmesine deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda, küçük zanaatçý ve küçük köylü mülkiyetinden mi yerine küçükburjuva, küçük köylü mülkiyetinden mi deniliyor. -Ed.
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Ücretli emeðin ortalama fiyatý, asgari ücret, yani emekçiyi bir
emekçi olarak yaþatmak için mutlaka gerekli geçim araçlarý miktarýdýr.
Demek ki, ücretli emekçinin kendi emeði aracýlýðý ile mülk edindiði
þey, yalnýzca salt kendi varlýðýný sürdürmeye ve yeniden üretmeye yeter. Biz emek ürünlerinin bu kiþisel mülk edinilmesini, insan yaþamýnýn
devamý ve yeniden-üretimi için yapýlan ve geriye baþkalarýnýn emeðine
komuta edecek hiç bir fazlalýk býrakmayan bu mülk edinmeyi hiç bir
biçimde kaldýrmak niyetinde deðiliz. Bizim ortadan kaldýrmak istediðimiz
tek þey, içerisinde emekçinin salt sermayeyi artýrmak için yaþadýðý ve
yaþamasýna ancak egemen sýnýfýn çýkarýnýn gerektirdiði ölçüde izin verilen bu mülk edinmenin sefil karakteridir.
Burjuva toplumda, canlý emek, birikmiþ emeði artýrma aracýndan baþka bir þey deðildir. Komünist toplumda ise, birikmiþ emek,
emekçinin varlýðýný geniþletme, zenginleþtirme, geliþtirme aracýndan
baþka bir þey deðildir. [sayfa 147]
Demek ki, burjuva toplumda, geçmiþ, bugüne egemendir; komünist toplumda ise, bugün, geçmiþe egemendir. Burjuva toplumda,
sermaye, baðýmsýz ve kiþiseldir, oysa yaþayan birey baðýmlýdýr ve kiþisel
deðildir.
Ve bu durumun kaldýrýlmasýna, burjuvazi, kiþiselliðin ve özgürlüðün kaldýrýlmasý diyor! Ve haklý da. Burjuva kiþiselliði, burjuva baðýmsýzlýðý ve burjuva özgürlüðü kuþkusuz hedefleniyor.
Özgürlük ile, mevcut burjuva üretim koþullarý altýnda, serbest
ticaret, serbest alým ve satým kastediliyor.
Ama eðer alým ve satým yok olursa, serbest alým ve satým da yok
olur. Serbest alým ve satým konusundaki bu sözlerin, ve burjuvazimizin
genel olarak, özgürlük konusundaki bütün öteki cesur sözcüklerinin
eðer bir anlamý varsa, ancak kýsýtlanmýþ alým ve satým karþýsýnda ortaçaðýn kösteklenen tüccarlarý karþýsýnda bir anlamý vardýr; yoksa, alým
ve satým, burjuva üretim koþullarýnýn komünistçe kaldýrýlmasý karþýsýnda
hiç bir anlam taþýmaz.
Özel mülkiyeti ortadan kaldýrma niyetimiz karþýsýnda dehþete
kapýlýyorsunuz, oysa özel mülkiyet sizin mevcut toplumunuzda nüfusun
onda-dokuzu için zaten ortadan kalkmýþtýr; birkaç kiþi için* varoluþu,
tamamýyla, bu ondadokuzun ellerinde varolmayýþýndan ötürüdür. Demek ki, siz bizi, varlýðýnýn zorunlu koþulu toplumun büyük bir çoðunluðunun mülksüzlüðü olan bir mülkiyet biçimini ortadan kaldýrmaya
niyetlenmekle suçluyorsunuz.
Tek sözcükle, bizi, mülkiyetinizi ortadan kaldýrmaya niyetlenmekle suçluyorsunuz. Elbette; bizim niyetimiz de zaten budur.
Emeðin artýk sermayeye, paraya, ya da ranta, tekelleþtirilebilecek
toplumsal bir güce dönüþtürülemeyeceði andan itibaren, yani kiþisel
* Birkaç kiþi için sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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mülkiyetin artýk burjuva mülkiyete, sermayeye* dönüþtürülemeyeceði
andan itibaren, o andan itibaren, kiþiselliðin yokolduðunu söylüyorsunuz.
Öyleyse, itiraf etmelisiniz ki, kiþisel demekle, burjuvadan, orta
sýnýf mülk sahibinden** baþkasýný kastetmiyorsunuz. [sayfa 148] Bu kiþi,
gerçekten de, ortadan kaldýrýlmalý, ve olanaksýzlaþtýrýlmalýdýr.***
Komünizm kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun býrakmaz; yaptýðý tek þey, onu, böyle bir mülk edinme aracýlýðýyla, baþkalarýnýn emeðini boyunduruk altýna alma gücünden yoksun
býrakmaktýr.
Özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla her türlü çalýþmanýn duracaðý ve
genel bir tembelliðin kök salacaðý itirazý öne sürülmüþtür.
Ona bakýlýrsa, burjuva toplumun aylaklýk yüzünden çoktan yerlebir olmasý gerekirdi; çünkü çalýþanlar hiç bir þey edinemiyorlar, bir
þeyler edinenler ise çalýþmýyorlar. Bu itiraz bütünüyle, sermaye olmayýnca
artýk ücretli emeðin de olamayacaðý safsatasýnýn bir baþka ifadesinden
ibarettir.
Maddi ürünlerin komünistçe üretilme ve mülk edinilme biçimine yöneltilen tüm itirazlar, ayný þekilde, zihinsel ürünlerin komünistçe
üretilme ve mülk edinilme biçimine de yöneltilmiþtir. Burjuva için sýnýf
mülkiyetinin yok olmasý, nasýl bizzat üretimin yok olmasý demekse,
sýnýf kültürünün**** yok olmasý da, kendisi için, her türlü kültürün yok
olmasýyla ayný þeydir.
Yitmesinin onu yasa büründürdüðü bu kültür, büyük çoðunluk
için, bir makine gibi hareket etme eðitiminden ibarettir.
Ama bizim burjuva mülkiyeti kaldýrma niyetimizi***** kendi burjuva özgürlük, kültür, hukuk, vb. anlayýþlarýnýzýn kýstasýna vurduðunuz
sürece, bizimle dalaþmayý býrakýnýz. Bizzat kendi düþünceleriniz, kendi
burjuva üretim ve burjuva mülkiyet koþullarýnýzýn ürününden baþka bir
þey deðildir, nasýl ki, hukukunuz, sýnýfýnýzýn herkes için bir yasa haline
getirilmiþ iradesinden, esas karakteri ve doðrultusu sýnýfýnýzýn varlýðýnýn
iktisadi koþullarý tarafýndan belirlenen bir iradesinden****** baþka bir
þey deðilse. [sayfa 149]
Sizi, mevcut üretim biçiminden ve mülkiyet biçiminden üretimin ilerlemesi sýrasýnda ortaya çýkan ve yok olan tarihsel iliþkilerden
çýkan toplumsal biçimleri, doðanýn ve usun ölümsüz yasalarýna dönüþtürmeye götüren bencil yanýlgýnýz bu yanýlgýyý sizden önceki bütün ege-

* Sermayeye sözcüðü 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Almancada burgerlichen EigentümerBurjuva mülk sahibinden. -ç.
*** ve olanaksýzlaþtýrýlmalýdýr sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Almanca baskýlarda, burada ve daha ilerde kültür yerine eðitim (Bildung)
deniliyor. -Ed.
***** Almanca baskýlarda kaldýrma niyetimizi yerine kaldýrmamýzý deniliyor. -Ed.
****** Almanca baskýlarda bu tümcecik þöyledir: içeriði sýnýfýnýzýn varlýðýnýn maddi koþullarý
tarafýndan belirlenen bir iradesinden... -Ed.
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men sýnýflarla paylaþýyorsunuz.* Antik mülkiyette açýkça gördüðünüz
þeyi, feodal mülkiyet için kabul ettiðiniz þeyi, kendi burjuva mülkiyet biçiminiz için elbette kabul edemezsiniz.
Ailenin kaldýrýlmasý! En radikal kiþiler bile, komünistlerin bu menfur amacý karþýsýnda parlayýveriyorlar.
Bugünün ailesi, burjuva aile, hangi temele dayanýyor? Sermayeye, özel kazanca. Bu aile tam geliþmiþ biçimiyle, yalnýzca burjuvazi arasýnda vardýr. Ama bu durum, taydaþýný, proleterler arasýnda ailenin fiilen
varolmayýþýnda, ve açýk fuhuþta bulmaktadýr.
Taydaþý yok olunca, burjuva ailesi de doðal olarak yok olacaktýr,
ve sermayenin yok olmasýyla her ikisi de yok olacaktýr.
Bizi, çocuklarýn ana-babalarý tarafýndan sömürülmesine son vermeyi istemekle mi suçluyorsunuz? Bu suçu kabulleniyoruz.
Ama, ev eðitiminin yerine toplumsal eðitimi koymakla, iliþkilerin
en kutsalýný yok ettiðimizi söylüyorsunuz.
Ya sizin eðitiminiz! O da toplumsal deðil mi? O da, içerisinde
eðitim yaptýrdýðýnýz toplumsal koþullarla, toplumun dolaysýz ya da dolaylý müdahalesiyle, okullar aracýlýðýyla belirlenmiyor mu? Eðitime toplumun müdahalesini komünistler icat etmedi. Yaptýklarý þey, bu müdahalenin karakterini deðiþtirmeye ve eðitimi egemen sýnýfýn etkisinden
kurtarmaya çalýþmaktan ibarettir.
Aile ve eðitim konusundaki, ana-baba ile çocuk arasýndaki kutsal iliþki konusundaki burjuva safsatalarý, proleterler arasýndaki tüm
aile baðlarý modern sanayiin etkisiyle parçalandýkça, ve bunlarýn çocuklarý basit ticaret nesneleri ve iþ araçlarý haline geldikçe daha da
iðrençleþiyor.
Ama siz komünistler, kadýnlarýn ortaklýðýný getirmek [sayfa 150] istiyorsunuz, diye baðýrýyor tüm burjuvazi bir aðýzdan.
Burjuva, karýsýný, salt bir üretim aracý olarak görüyor. Üretim araçlarýnýn ortaklaþa kullanýlacaðýný duyuyor ve, doðal olarak, ortaklaþa olma
yazgýsýndan kadýnlarýn da ayný þekilde paylarýna düþeni alacaklarýndan
baþka bir sonuca varamýyor.
Hedeflenen gerçek noktanýn, kadýnlarýn salt üretim araçlarý olma
durumuna son vermek olduðunu aklýna bile getirmiyor.
Kaldý ki, burjuvalarýmýzýn sözümona komünistler tarafýndan açýkça ve resmen yerleþtirilecek olan kadýnlarýn ortaklaþalýðý karþýsýnda gösterdikleri erdemli öfkeden daha gülünç hiç bir þey olamaz. Komünistlerin kadýnlarýn ortaklaþalýðýný getirmelerine gerek yoktur; bu, çok eski
zamanlardan beri zaten var.
Burjuvalarýmýz, kendi proleterlerinin karýlarýný ve kýzlarýný ellerinin altýnda bulundurmakla yetinmiyorlar ve resmi fuhþu bir yana býra* Almanca baskýlarda bu tümcecik þöyledir: ... bu bencil yanýlgýyý, yokolmuþ bütün egemen
sýnýflarla paylaþýyorsunuz. -Ed.
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kýrsak, birbirlerinin karýlarýný baþtan çýkarmaktan büyük zevk duyuyorlar.
Burjuva evliliði, gerçekte, evli kadýnlarda ortaklýk sistemidir, ve
dolayýsýyla komünistler, olsa olsa, kadýnlarýn ikiyüzlüce gizlenmiþ
ortaklaþalýðý yerine açýkça yasalaþtýrýlmýþ olanýný getirmeyi istemekle
suçlanabilirler. Zaten, apaçýktýr ki, bugünkü üretim biçiminin kalkmasýyla
birlikte, bu sistemden çýkan kadýnlarýn ortaklaþalýðý da, yani resmi ve
özel fuhuþ da kalkacaktýr.
Komünistler, ayrýca, vatan ve milliyeti kaldýrmayý istemekle de
suçlanýyorlar.
Ýþçilerin vataný yoktur. Onlardan sahip olmadýklarý bir þeyi alamayýz. Proletarya, herþeyden önce, siyasal gücü ele geçirmek, ulusun
önder sýnýfý* durumuna gelmek, bizzat ulusu oluþturmak zorunda olduðuna göre, kendisi, bu ölçüde, ulusaldýr, ama sözcüðün burjuva anlamýnda deðil.
Halklar arasýndaki ulusal farklýlýklar ve karþýtlýklar, burjuvazinin
geliþmesi ile, ticaret özgürlüðü ile, dünya pazarý ile, üretim biçimindeki
ve buna tekabül eden yaþam [sayfa 151] koþullarýndaki tekdüzelik ile her
geçen gün biraz daha yok oluyor.
Proletaryanýn egemenliði, bunlarý daha da çabuk yokedecektir.
Eylem birliði, en azýndan önde gelen uygar ülkelerinki, proletaryanýn
kurtuluþunun ilk koþullarýndan biridir.
Kiþinin bir baþkasý tarafýndan sömürülmesine son verildiði ölçüde, bir ulusun bir baþkasý tarafýndan sömürülmesine de son verilmiþ
olacaktýr.** Ulus içindeki sýnýflar arasý karþýtlýðýn kalkmasý ölçüsünde
bir ulusun bir baþkasýna düþmanlýðý da son bulacaktýr.
Komünizme karþý dinsel, felsefi ve genel olarak ideolojik açýdan
yöneltilen suçlamalar, ciddiye alýnýp incelenmeye deðmez.
Ýnsanýn düþüncelerinin, görüþlerinin ve kavramlarýnýn, tek sözcükle, insanýn bilincinin, maddi*** varlýðýnýn koþullarýndaki, toplumsal
iliþkilerindeki ve toplumsal yaþamýndaki her deðiþmeyle birlikte
deðiþtiðini kavramak için derin bir sezgiye gerek var mýdýr?
Fikir tarihi, zihinsel üretimin, maddi üretimin deðiþmesiyle birlikte deðiþtiðinden baþka neyi tanýtlar ki? Her yüzyýldaki egemen düþünceler
hep o yüzyýlýn egemen sýnýfýnýn düþünceleri olmuþtur.
Toplumu devrimcileþtiren düþüncelerden sözedildiðinde, eski toplum içerisinde yeni toplum üyelerinin yaratýlmýþ olduðundan, ve eski
düþüncelerdeki çözülmenin eski yaþam koþullarýndaki çözülmeyle atbaþý
gittiðinden baþka bir þey ifade edilmiþ olmaz.
Antik dünya cançekiþirken, antik dinler de hýristiyanlýk karþýsýnda
* 1848 tarihli Almanca baskýlarda, ulusun önder sýnýfý yerine ulusal sýnýf deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda, paragraf burada bitiyor. -ç.
*** Maddi sözcüðü 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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boyun eðdiler. Hýristiyan düþünceler 18. yüzyýlda usçu düþünceler* karþýsýnda yenik düþtüklerinde, feodal toplum da o günlerin devrimci burjuvazisiyle ölüm-kalým savaþýna tutuþmuþtu. Din ve vicdan özgürlüðü
düþünceleri, serbest rekabetin bilgi alanýndaki egemenliðinin ifadesinden baþka bir þey deðildir. [sayfa 152]
Kuþkusuz ki, denecek, dinsel, ahlâki, felsefi ve hukuksal düþünceler** tarihsel geliþimin akýþý içerisinde deðiþmiþlerdir. Ama din, ahlâk,
felsefe, siyasal bilim ve hukuk, bu deðiþmeler içerisinde hep ayakta
kalmýþlardýr.
Ayrýca, bir de, bütün toplum durumlarýnda ortak olan Özgürlük,
Adalet, vb. gibi ölümsüz hakikatler vardýr. Ama komünizm, ölümsüz
hakikatleri kaldýrýyor, bunlarý yeni bir temel üzerine oturtacaðý yerde,
her türlü dini ve her türlü ahlâký kaldýrýyor; dolayýsýyla da, tüm geçmiþ
tarihsel deneyime ters düþüyor.
Bu suçlama kendisini neye indirgiyor? Tüm geçmiþ toplumlarýn
tarihi, sýnýf karþýtlýklarýnýn, farklý dönemlerde farklý biçimler almýþ
karþýtlýklarýn geliþiminden ibarettir.
Ama hangi biçimi almýþ olurlarsa olsunlar, bir olgu bütün geçmiþ
çaðlarda ortaktýr, ki o da, toplumun bir bölümünün ötekisi tarafýndan
sömürülmesidir. Þu halde gösterdiði bütün çeþitliliðe ve farklýlýða karþýn,
geçmiþ çaðlarýn toplumsal bilincinin, sýnýf karþýtlýklarýnýn tümüyle yokolmalarý dýþýnda tamamýyla ortadan kalkamayacak belli ortak biçimler
ya da genel düþünceler*** içerisinde hareket etmesinde þaþýlacak bir
þey yoktur.
Komünist devrim, geleneksel mülkiyet iliþkilerinden en köklü
kopuþtur; geliþmesinin, geleneksel düþüncelerden en köklü kopuþu getirmesinde þaþýlacak bir þey yoktur.
Ama artýk komünizme kaþý yöneltilen burjuva itirazlarý býrakalým.
Yukarýda gördük ki, iþçi sýnýfýnýn devrimde atacaðý ilk adým, proletaryayý egemen sýnýf durumuna getirmek, demokrasi savaþýný kazanmaktýr.
Proletarya, siyasal egemenliðini, tüm sermayeyi burjuvaziden
derece derece koparýp almak, bütün üretim araçlarýný devletin, yani
egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn elinde merkezileþtirmek
için, ve üretici güçlerin tamamýný olabildiðince çabuk artýrmak için kullanacaktýr.
Baþlangýçta bu, elbette, mülkiyet hakkýna ve burjuva [sayfa 153] üretim koþullarýna despotça saldýrma dýþýnda; dolayýsýyla iktisadi bakým* Almanca baskýlarda usçu düþünceler yerine, aydýnlýk düþünceler deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda tümcenin baþlangýcý þöyledir: Kuþkusuz ki, denecek, dinsel, alilâki,
felsefi, siyasal, hukuksal düþünceler vb.... -Ed.
* Almanca baskýlarda ya da genel düþünceler yerine, bilinç biçimleri deniliyor. -Ed.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

119

dan yetersiz ve savunulamaz gibi görünen, ama hareketin akýþý içerisinde kendisini aþan, eski toplum düzenine daha baþka saldýrýlarý zorunlu
kýlan* ve üretim biçimini tamamýyla devrimcileþtirmenin bir aracý olmasý bakýmýndan kaçýnýlmaz olan önlemler dýþýnda gerçekleþtirilemez.
Bu önlemler elbette farklý ülkelerde farklý olacaktýr.
Bununla birlikte, þu aþaðýdakiler en ileri ülkelerde oldukça genel
bir uygulanabilirliðe sahip olacaklardýr:
1. Toprak mülkiyetinin kaldýrýlmasý** ve bütün toprak rantlarýnýn
kamu yararýna kullanýlmasý.
2. Aðýr bir müterakki ya da kademeli gelir vergisi.***
3. Bütün miras haklarýnýn kaldýrýlmasý.
4. Bütün mültecilerin ve asilerin mülklerine elkonulmasý.
5. Sermayesi devletin olan ve tam bir tekele sahip bulunan bir
ulusal banka aracýlýðý ile kredinin devlet elinde merkezileþtirilmesi.
6. Haberleþme ve ulaþým araçlarýnýn**** Devlet elinde merkezileþtirilmesi.
7. Devlet tarafýndan sahip olunan fabrikalarýn ve üretim araçlarýnýn artýrýlmasý; boþ topraklarýn ekime açýlmasý, ve genel olarak topraðýn, ortak bir plan uyarýnca iyileþtirilmesi.
8. Herkes için eþit çalýþma yükümlülüðü. Sanayi ordularý kurulmasý, özellikle tarým için.
9. Tarýmýn imalât sanayileri ile birleþtirilmesi; kent ile kýr arasýndaki ayrýmýn, nüfusun ülke yüzeyine daha eþit bir biçimde daðýlmasýyla
yavaþ yavaþ kaldýrýlmasý.*****
10. Bütün çocuklar için devlet okullarýnda parasýz eðitim. [sayfa 154]
Bugünkü biçimi içerisinde çocuklarýn fabrikalarda çalýþtýrýlmalarýna son
verilmesi. Eðitimin sýnai****** üretimle birleþtirilmesi vb., vb..
Geliþimin akýþý içerisinde sýnýf ayrýmlarý kalktýðýnda ve üretim
tüm ulusun geniþ bir birliðinin ellerinde******* yoðunlaþtýðýnda, kamu
gücü siyasal niteliðini yitirecektir. Gerçek anlamýnda siyasal güç, bir
sýnýfýn bir baþka sýnýfý ezmek amacýyla örgütlenmiþ gücüdür. Eðer proletarya, burjuvaziyle savaþýmýnda, koþullarýn zorlamasýyla, kendisini bir
sýnýf olarak örgütlemek zorunda kalacak, bir devrim yoluyla kendisini
egemen sýnýf durumuna getirecek, ve egemen sýnýf olarak eski üretim
* Eski toplum düzeriine daha baþka saldýrýlarý zorunlu kýlan sözcükleri 1888 Ýngilizce
baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Almanca baskýlarda, burada zoralýmý deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda yalnýzca, Aðýr bir müterakki vergi deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda, haberleþme ve ulaþým araçlarýnýn yerine tüm ulaþýmýn
deniliyor. -Ed.
***** 1848 tarihii baskýlarda 9. madde þöyleydi: Tarýmýn sanayi ile birleþtirilmesi, kent ile
kýr arasýndaki çeliþkinin yavaþ yavaþ tasfiye edilmesi. Daha sonraki Almanca baskýlarda çeliþki
sözcüðünün yerine ayrýmlar sözcüðü konmuþtur. -Ed.
****** Almanca baskýlarda sinai yerine maddi deniliyor. -Ed.
******* Almanca baskýlarda tüm ulusun geniþ bir birliðinin yerine birleþmiþ bireylerin
deniliyor. -Ed.
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koþullarýný zor kullanarak ortadan kaldýracak olursa, o zaman, bu koþullarla birlikte, sýnýf karþýtlýklarýný ve genel olarak sýnýflarýn varlýk koþullarýný da ortadan kaldýrmýþ ve, böylelikle, bir sýnýf olarak kendi egemenliðini ortadan kaldýrmýþ olacaktýr.
Sýnýflarýyla ve sýnýf karþýtlýklarýyla birlikte eski burjuva toplumun
yerini, kiþinin özgür geliþiminin, herkesin özgür geliþiminin koþulu olduðu bir birlik alacaktýr.
III. SOSYALÝST VE KOMÜNÝST YAZIN
1. GERÝCÝ SOSYALÝZM
A. FEODAL SOSYALÝZM

Tarihsel konumlan yüzünden, modern burjuva toplumuna karþý
kitapçýklar yazmak, Fransýz ve Ýngiliz aristokrasisinin mesleði haline
geldi. Haziran 1830 Fransýz devriminde ve Ýngiliz reform hareketinde,[64]
nefret ettikleri sonradan görmeler karþýsýnda bir kez daha yenik düþtüler.
O günden sonra, ciddi bir siyasal savaþým, tamamýyla, sözkonusu olmaktan çýktý. Geriye yalnýzca yazýnsal bir savaþ olanaðý kaldý. Ama yazýn
alanýnda bile restorasyon döneminin* eski çýðlýklarýný atmak artýk olanaksýzdý.
Sempati uyandýrmak için, aristokrasi, görünüþte kendi [sayfa 155]
çýkarlarýný unutmak ve burjuvaziye karþý yalnýzca sömürülen iþçi sýnýfýnýn çýkarýna olan iddianameler hazýrlamak zorunda kaldý. Böylece aristokrasi, öcünü, yeni efendisine hicivler düzerek ve kulaðýna da yaklaþmakta olan felâket konusunda uðursuz kehanetler fýsýldayarak aldý.**
Feodal sosyalizm ortaya iþte böyle çýktý; yarý yakýnma, yarý hiciv;
yarý geçmiþin yankýsý; yarý geleceðin tehdidi; bazan acý, nükteli ve keskin eleþtirisiyle burjuvaziyi tam yüreðinden vurarak; ama modern tarihin gidiþini kavramakta tam bir beceriksizlik gösterdiðinden etkisi
bakýmýndan hep gülünç düþerek.
Halký kendi ardýna toplayabilmek için, aristokrasi, bayrak niyetine, önde, proleter sadaka torbasýný dalgalandýrdý. Ama halk, onun peþine
her takýlýþýnda kýçýndaki eski feodal hanedan armasýný görüp yüksek
perdeden aþaðýlayýcý kahkahalarla onu terketti.
Fransýz Meþruiyetçilerin[65] ve Genç Ýngilterenin[66] bir kesimi
bu sahneleri pek güzel oynadýlar.
Kendi sömürü biçimlerinin burjuvazininkinden farklý olduðuna
iþaret ederken, feodaller, çok farklý ve artýk eskimiþ durum ve koþullar
altýnda sömürüde bulunduklarýný unutuyorlar. Kendi iktidarlarý sýrasýn* 1660-1689 Ýngiliz Restrasyonu deðil, 1814-1830 Fransýz Restorasyonu. [Engelsin 1888
Ýngilizce baskýya notu.]
** Almanca baskýlarda, tümcenin sonu þöyledir: ve kulaðýna da azçok uðursuz kehanetler
fýsýldayarak aldý. -Ed.
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da modern proletaryanýn hiç bir zaman varolmadýðýný gösterirken, modern burjuvazinin kendi toplum biçimlerinin zorunlu ürünü olduðunu
unutuyorlar.
Kaldý ki, eleþtirilerinin gerici niteliðini o denli az gizliyorlar ki,
burjuvaziye karþý yönelttikleri baþlýca suçlama, burjuva rejim altýnda
eski toplum düzenini yerlebir edecek bir sýnýfýn geliþmekte olduðundan
ibaret kalýyor.
Burjuvaziyi, bir proletarya yaratmaktan çok, devrimci bir proletarya yaratmakla suçluyorlar.
Dolayýsýyla, siyasal uygulamada, iþçi sýnýfýna karþý alýnan bütün
zor önlemlerine katýlýyorlar; ve günlük yaþamda da, bütün tumturaklý
sözlerine karþýn, sanayi aðacýndan düþen* altýn elmalarý toplamak ve
doðruluðu, sevgiyi ve onuru, [sayfa 156] yün, þeker pancarý ve içki ticareti
ile trampa etmek için her þeye boyun eðiyorlar.**
Papaz nasýl hep toprakbeyi*** ile elele olmuþsa, kilise sosyalizmi de feodal sosyalizm ile hep elele olmuþtur.
Hýristiyan zahitliðine sosyalist bir renk vermekten daha kolay þey
yoktur. Hýristiyanlýk özel mülkiyete karþý, evliliðe karþý, devlete karþý
çýkmamýþ mýdýr? Bunlarýn yerine yardým severliði ve yoksulluðu, evlenmemeyi ve nefse eza etmeyi, manastýr yaþamýný ve kiliseyi vaazetmemiþ
midir? Hýristiyan**** sosyalizmi, rahibin aristokratýn kin dolu kýskançlýðýný takdis ettiði kutsal sudan baþka bir þey deðildir.
B. KÜÇÜK-BURJUVA SOSYALÝZMÝ

Feodal aristokrasi, burjuvazi tarafýndan yýkýlan, modern burjuva
toplumu ortamýnda varlýk koþullarý sýnýrlanan ve yokedilen tek sýnýf
deðildi. Ortaçað kentlileri ve küçük mülk sahibi köylüler,***** modern
burjuvazinin habercileriydiler. Sýnai ve ticari bakýmdan çok az geliþmiþ
ülkelerde, bu iki sýnýf, doðmakta olan burjuvaziyle yanyana bitkisel yaþamlarýný hâlâ sürdürüyorlar.******
Modern uygarlýðýn tam olarak geliþmiþ olduðu ülkelerde, proleta* Sanayi aðacýndan düþen sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Bu, esas olarak, toprak aristokrasisinin ve aðalarýnýn malikânelerinin büyük bir kismýný
kendi hesaplarýna kâhyalarýna iþlettirdikleri ve, dahasý, bunlarýn büyük pancar þekeri ve içki
imalâtçýlarý olduklarý Almanya için geçerlidir. Daha varlýklý olan Ýngiliz aristokrasisi henüz bu
kadar düþmemiþtir; ama onlar da, azalmakta olan rantlarýn yarattýðý açýðý unvanlarýný azçok
karanlýk anonim þirketlerin kurucularýna ödünç vererek kapatmanýn yolunu biliyorlar. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya notu.]
*** Almanca baskýlarda toprakbeyi yerine feodal bey deniliyor. -Ed.
**** 1848 tarihli Almanca baskýlarda hýristiyan yerine kutsal deniliyor. (Bu baskýlarýn
burasýnda apaçýk bir tashih hatasý vardýr: heilige (kutsal) sözcüðü, heutige (bugünün) olarak
basýlmýþtýr. -Ed.
***** Almanca baskýlarda küçük mülk sahibi köylüler (small peasant proprietors) yerine
küçük köylülük (kleine Bauernstand) deniliyor. -ç.
****** Almanca baskýlarda bu iki sýnýf ... bitkisel yaþamlarýný hâlâ sürdürüyorlar yerine
bu sýnýf ... bitkisel yaþamýný hâlâ sürdürüyor deniliyor. -Ed.
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rya ile burjuvazi arasýnda durmadan yalpalayan ve burjuva toplumunun
tamamlayýcý bir parçasý olarak kendisini durmadan yenileþen yeni bir
küçük-burjuva sýnýfý oluþmuþtur. Ne var ki, bu sýnýfýn tek tek üyeleri, rekabet yüzünden, durmadan proletaryanýn arasýna fýrlatýlýp atýlýyorlar, ve
modern sanayi geliþtikçe, bunlar, modern toplumun [sayfa 157] baðýmsýz
bir kesimi olarak tamamýyla yok olacaklarý ve manüfaktürdeki, tarýmdaki
ve ticaretteki yerlerinin denetçiler, kâhyalar ve tezgâhtarlar tarafýndan
alýnacaðý anýn yaklaþmakta olduðunu da görüyorlar.
Nüfusun yarýsýndan çok daha fazlasýný köylülerin oluþturduðu
Fransa gibi ülkelerde, burjuvaziye karþý proletaryanýn yanýnda yer alan
yazarlarýn, burjuva rejimini eleþtirirken köylünün ve küçük-burjuvanýn
ölçütlerini kullanmalarý ve iþçi sýnýfýný bu ara sýnýflarýn* bakýþ açýsýndan
savunmalarý doðaldý. Küçük-burjuva sosyalizmi böyle doðdu. Sismondi,
yalnýzca Fransada deðil, Ýngilterede de bu okulun baþýydý.
Sosyalizmin bu okulu, modern üretim koþullarý içerisindeki
çeliþkileri derin bir kavrayýþla en küçük ayrýntýlarýna dek tahlil etti. Ýktisatçýlarýn ikiyüzlü mazeretlerini apaçýk ortaya serdi. Makinelerin ve iþbölümünün, sermayenin ve topraðýn birkaç elde yoðunlaþmasýnýn, aþýrý
üretimin ve bunalýmlarýn yýkýcý etkilerini yadsýnamaz bir biçimde tanýtladý; küçük-burjuvanýn ve köylünün kaçýnýlmaz yýkýlýþýna, proletaryanýn
yoksulluðuna, üretimdeki anarþiye, servet daðýlýmýndaki aþikâr
eþitsizliklere, uluslar arasýndaki sýnai yoketme savaþýna, eski ahlâki baðlarýn, eski aile iliþkilerinin, eski milliyetlerin çözülüþüne iþaret etti.
Bununla birlikte, sosyalizmin bu biçimi, kesin amaçlarý bakýmýndan, ya eski üretim ve deðiþim araçlarýný, ve bunlarla birlikte eski mülkiyet iliþkilerini ve eski toplumu geri getirmeyi, ya da modern üretim ve
deðiþim araçlarýný, bu araçlar tarafýndan parçalanmýþ bulunan ve parçalanmalarý kaçýnýlmaz olan eski mülkiyet iliþkileri çerçevesi içerisinde
tutmayý arzular. Her iki durumda da, hem gerici ve hem de ütopyacýdýr.
Son sözleri þunlardýr: manüfaktürde loncalar; tarýmda ataerkil
iliþkiler.
Sonunda sosyalizmin bu biçimi, inatçý tarihsel olgular kendi kendini aldatmanýn tüm uyuþturucu etkilerini daðýttýðýnda pek kötü bir
melankoli nöbeti içerisinde son buldu.** [sayfa 158]
C. ALMAN SOSYALÝZMÝ YA DA
HAKÝKÝ SOSYALÝZM

Ýktidardaki bir burjuvazinin baskýsý altýnda ortaya çýkmýþ bulunan ve bu iktidara karþý savaþýmýn yazýnsal ifadesi olan Fransadaki
sosyalist ve komünist yazýn, Almanyaya, bu ülkedeki burjuvazinin feo* Almanca baskýlarda bu ara sýnýflarýn yerine küçük-burjuvazinin deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Daha sonra gösterdiði geliþmelerle bu eðilim,
korkakça bir melankoli nöbeti içerisinde kaybolup gitti. -Ed.
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dal mutlakiyete karþý savaþýmýna henüz baþlamýþ olduðu bir sýrada girdi.
Alman filozoflarý, sözde-filozoflar ve beaux esprits* , bu yazýna
dört elle sarýldýlar,** ne var ki, bu yazýlarýn Fransadan Almanyaya göçmeleri sýrasýnda, Fransadaki toplumsal koþullarýn da bunlarla birlikte
göçmediðini unuttular. Bu Fransýz yazýný, Almanyanýn toplumsal koþullarýyla temasa geldiðinde bütün o anki pratik önemini yitirdi, ve salt
yazýnsal bir yön aldý.*** Böylece, 18. yüzyýl Alman filozoflarý için, birinci
Fransýz Devriminin istemleri, genel olarak Pratik Usun[67] istemlerinin
ötesinde bir þey deðillerdi, ve devrimci Fransýz burjuvazisinin iradesinin
dile getiriliþi, onlarýn gözüne, Saf Ýradenin, olmasý gereken Ýradenin,
hakiki Ýnsan Ýradesinin yasalarý olarak gözüktü.
Alman literatisýnýn iþi, yeni Fransýz düþüncelerini kendi eski felsefi bilinçlerine uyumlu hale getirmekten ya da daha doðrusu, Fransýz
düþüncelerini, kendi felsefi bakýþ açýlarýný terketmeksizin kendilerine
maletmekten ibaretti.
Bu malediþ, bir yabancý dil nasýl edinilirse öyle oldu, yani çeviri
ile.
Eski putatapýcýlýðýn klâsik yapýtlarýnýn yazýlý olduðu elyazmalarýnýn üzerine keþiþlerin nasýl katolik azizlerin aptalca yaþamlarýný yazdýklarý bilinir. Alman literatisi, laik Fransýz yazýnýna bunun tersini yaptý.
Bunlar, Fransýzca asýllarýnýn altýna kendi felsefi saçmalýklarýný yazdýlar.
Örneðin paranýn iktisadi iþlevleri konusundaki Fransýz eleþtirisinin altýna, Ýnsanlýðýn Yabancýlaþmasýný yazdýlar, ve burjuva devleti konusundaki Fransýz eleþtirisinin altýna da, Genel [sayfa 159] Kategorisinin Tahtýndan
Ýndiriliþini yazdýlar, vb..**** Fransýz tarihsel eleþtirilerinin***** altýna
bu felsefi sözleri koymayý, Eylem Felsefesi, Hakiki Sosyalizm, Alman Sosyalizminin Bilimi, Sosyalizmin Felsefi Temeli, vb., olarak
kutsadýlar.
Fransýz sosyalist ve komünist yazýný, böylece, tamamýyla iðdiþ
edilmiþ oldu. Ve Almanýn ellerinde bu bir sýnýfýn bir baþka sýnýfla savaþýmýný ifade etmekten çýktýðý için, Alman, Fransýz tek-yanlýlýðýnýn üstesinden geldiðinin ve hakiki gereksinmeleri deðil, Hakikatin gereksinmelerini, proletaryanýn çýkarlarýný deðil, Ýnsan Doðasýnýn, hiç bir sýnýfa
* Nüktedanlar. -ç.
** Almanca baskýlarda bu tümcenin baþý þöyledir: Alman filozoflarý, yarý-filozoflar ve güzel
söz düþkünleri. -Ed.
*** 1848 tarihli Almanca baskýlarda, bu tümcenin ardýndan þu sözler geliyor: Hakiki toplum
konusunda insanlýðýn gerçekleþmesi konusunda boþ bir spekülasyon görünümü almak zorundaydý. Daha sonraki Almanca baskýlarda hakiki toplum konusunda sözcükleri çýkartýlmýþtýr. Ed.
**** Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Örneðin parasal iliþkiler konusundaki Fransýz
eleþtirisinin altðna Ýnsanlýðýn Yabancýlaþmasýný yazdýlar, burjuva devlet konusundaki Fransýz
eleþtirisinin altýna da, Soyut Genel Egemenliðinin Tasfiyesini yazdýlar, vb.. -Ed.
***** Almanca baskýlarda Fransýz tarihsel eleþtirilerinin yerine, Fransýz teorilerinin
deniliyor. -Ed.
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ait olmayan, hiç bir gerçekliði bulunmayan, yalnýzca felsefi fantezinin
puslu dünyasýnda varolan genel olarak insanýn çýkarlarýný temsil ettiðinin bilincindeydi.
Beceriksizce hazýrlanmýþ okul ödevini böyle gösteriþle ciddiye
alan ve kötü malýný böylesine þarlatanca göklere çýkartan bu Alman
sosyalizmi, bu arada, bilgiççe masumiyetini yavaþ yavaþ yitirdi.
Almanýn özellikle de Prusya burjuvazisinin, feodal aristokrasiye
ve mutlak monarþiye karþý verdiði savaþ, bir baþka deyiþle liberal hareket, daha ciddileþti.
Böylece, siyasal hareketin karþýsýna sosyalist istemlerle çýkmasý,
liberalizme karþý, temsili hükümete karþý, burjuva rekabetine karþý, burjuva basýn özgürlüðüne, burjuva hukukuna, burjuva özgürlüðüne ve
eþitliðine karþý geleneksel beddualarý savurmasý ve yýðýnlara bu burjuva
hareketiyle kazanacak hiç bir þeyleri olmayýp her þeylerini yitireceklerini vaazetmesi için Hakiki sosyalizme çoktandýr beklediði fýrsat verilmiþ
oldu. Alman sosyalizmi, budalaca yankýsý olduðu Fransýz eleþtirisinin,
tekabül ettiði iktisadi* yaþam koþullarýyla birlikte, modern burjuva toplumun varlýðýný ve buna uyarlanmýþ bir siyasal yapýyý, gerçekleþtirilmeleri
Almanyada henüz süren savaþýmýn esas hedefi olan þeyleri [sayfa 160] öngördüðünü, tam da gerekli olduðu anda unutuverdi. Alman sosyalizmi,
papazlardan, profesörlerden, taþra soylularýndan ve bürokratlardan oluþan yandaþlarý ile birlikte mutlakýyetçi hükümetler için,** kendilerini
tehdit eden burjuvaziye karþý sevinçle karþýlanan bir korkuluk hizmeti
gördü.
Alman sosyalizmi, bu ayný hükümetlerin Alman iþçi sýnýfý ayaklanmalarýna tam da o sýrada*** yutturduklarý kamçý ve kurþun haplarýnýn ardýndan verilen aðýz tatlandýrýcý bir þey oldu.
Bu Hakiki sosyalizm, hükümetlerin elinde böylece, Alman burjuvazisine karþý bir silah haline gelmekle birlikte, ayný zamanda doðrudan doðruya gerici bir çýkan, Alman darkafalýlarýnýn**** çýkarýný da
temsil ediyordu. Almanyada, 16. yüzyýlýn bir kalýntýsý olan ve o zamandan,beri çeþitli biçimler altýnda tekrar tekrar ortaya çýkýp duran küçükburjuva sýnýfý, þu andaki durumun gerçek toplumsal temelidir.
Bu sýnýfýn korunmasý, Almanyadaki mevcut durumun korunmasý demektir. Burjuvazinin sýnai ve siyasal egemenliði, bir yandan sermaye yoðunlaþmasý sonucu, öte yandan da devrimci bir proletaryanýn
doðuþu sonucu, onu kesin bir yýkým ile tehdit ediyor. Hakiki sosyalizm, bu iki kuþu bir taþla vurabilirmiþ gibi göründü. Bir salgýn gibi yayýldý.
* Almanca baskýlarda iktisadi yerine maddi deniliyor. -Ed.
** lmanca baskýlarda mutlakiyetçi Alman hükümetleri için deniliyor. -Ed.
*** Tam da o sýrada sözcükleri 1888 Ýngilizce baþkýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Burada darkafalýlar olarak çevrilen sözcük, Almanca baskýlarda Pfahlbürger-schaft,
Ýngilizce baskýlarda Philistinestir. -ç.
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Belagat çiçekleriyle süslenmiþ, gönül bulandýrýcý duygusallýkla
sýrsýklam, spekülatif örümcek aðlarýndan dokunmuþ kisve, Alman sosyalistlerinin bir deri bir kemik kalmýþ zavallý ölümsüz hakikatlerini sarýp sarmaladýklarý görülmemiþ bolluktaki bu kisve, böyle bir halk arasýnda
kendi mallarýnýn sürümünü artýrmaya yaradý.
Ve Alman sosyalizmi de, kendi görevinin küçük-burjuva darkafalýnýn* abartmalý temsilcisi olmak olduðunu gittikçe daha çok kabullendi.
Alman ulusunu örnek ulus, ve küçük Alman darkafalýsýný** da
örnek insan ilân etti. Bu örnek insanýn bütün [sayfa 161] alçakça bayaðýlýklarýna, gerçek niteliðinin tam tersine, gizli, yüce, sosyalist bir anlam verdi. Ýþi, komünizmin vahþice yýkýcý eðilimine doðrudan karþý çýkmaya,
ve bütün sýnýf savaþýmlarýný tepeden ve tarafsýz bir küçümsemeyle karþýladýðýný ilân etmeye dek vardýrdý. Pek az istisna dýþýnda, Almanyada
þu an (1847)*** piyasaya sürülen bütün sözde sosyalist ve komünist yayýnlar, bu bayaðý ve sinir bozucu yazýn alanýna girerler.****
2. TUTUCU SOSYALÝZM YA DA
BURJUVA SOSYALÝZMÝ

Burjuvazinin bir kesimi, burjuva toplumun varlýðýnýn devamýný
saðlamak için, toplumsal hoþnutsuzluklarý gidermek ister.
Ýktisatçýlar, iyilikseverler, insanlýkçýlar, iþçi sýnýfýnýn durumunu iyileþtiriciler, hayýr iþleri örgütleyicileri, hayvanlara eziyet edilmesini önleme derneklerinin üyeleri, ýlýmlýlýk baðnazlarý, akla gelebilecek her türden
gizli reformcular, bu kesime girerler. Sosyalizmin bu biçimi,***** üstelik, eksiksiz sistemler haline de getirilmiþtir.
Bu biçime bir örnek olarak Proudhonun Sefaletin Felsefesini
anabiliriz.
Sosyalist burjuva, modern toplumsal koþullarýn bütün üstünlüklerini istiyor,****** ama buradan zorunlu olarak çýkan savaþýmlar ve tehlikeler olmaksýzýn. Bunlar mevcut toplumu istiyorlar, yeter ki, devrimci
ve çözücü öðeleri çýkartýlmýþ olsun. Proletaryasý olmayan bir burjuvazi
istiyorlar. Burjuvazi, doðal olarak, kendi egemen olduðu dünyanýn
dünyalarýn en iyisi olduðunu düþünüyor; ve burjuva sosyalizmi de, bu
* Burada küçük-burjuva darkafalý olarak çevrilen sözcükler, Almanca baskýlarda Pfahlbürgerschaft, Ýngilizce baskýlarda Petty-bourgeois Philistinedir. -ç.
** Burada küçük Alman darkafalýsý olarak çevrilen sözcükler, Almanca baskýlarda deutschen Spiessbürger, Ýngilizce baskýlarda German Petty Philistinedir. -ç.
*** Parantez içinde verilen bu tarih, Almanca baskýlarda yoktur.
**** 1848 devrim fýrtýnasý bu kýlýksýz eðilimi silip süpürdü ve kahramanlarýnýn da sosyalizm
ile daha fazla uðraþma heveslerini kýrdý. Bu eðilimin baþ temsilcisi ve klâsik tipi Herr Karl Grün
dür. [Engelsin 1890 Almanca baskýya notu].
***** Almanca baskýlarda bu burjuva sosyalizmi deniliyor. -ç.
****** Almanca baskýlarda modern toplumun yaþam koþullarýný istiyor deniliyor. -Ed.
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rahatlatýcý düþünceyi azçok eksiksiz çeþitli sistemler* haline getiriyor.
Proletaryadan böyle bir sistemi [sayfa 162] yürütmesini ve, böylece, dosdoðru toplumsal** Yeni Kudüse girmesini istemekle, aslýnda, proletaryanýn mevcut toplum çerçevesi içerisinde kalmasýndan, ama burjuvaziye
iliþkin bütün nefret dolu düþüncelerini bir kenara býrakmasýndan baþka
bir þey istemiþ olmuyor.
Bu sosyalizmin ikinci ve daha pratik, ama daha az sistematik bir
biçimi, þu ya da bu siyasal reformun deðil, ancak maddi varlýk koþullarýndaki, iktisadi iliþkilerdeki bir deðiþikliðin onlara bir yarar saðlayabileceðini göstererek, her türlü devrimci hareketi iþçi sýnýfýnýn gözünden
düþürmeye çalýþmýþtýr. Ne var ki sosyalizmin bu biçimi,*** maddi varlýk
koþullarýndaki deðiþmelerden, hiç bir þekilde, ancak bir devrimle gerçekleþtirilebilecek olan burjuva üretim iliþkilerinin kaldýrýlmasýný deðil,
bu iliþkilerin sürekli varlýðýna dayandýrýlan idari reformlarý, dolayýsýyla
sermaye ile emek arasýndaki iliþkileri hiç bir biçimde etkilemeyen, olsa
olsa burjuva hükümetinin masraflarýný azaltan ve idari iþleyiþini basitleþtiren reformlarý anlýyor.
Burjuva sosyalizmi yeterli ifadesini ancak ve ancak salt bir mecaz haline geldiði zaman buluyor.
Serbest ticaret: iþçi sýnýfýnýn çýkarý için. Koruyucu gümrükler: iþçi
sýnýfýnýn çýkarý için. Cezaevi reformu:**** iþçi sýnýfýnýn çýkarý için. Burjuva sosyalizminin son sözü ve ciddi olarak söylediði tek söz iþte budur.
Bu sosyalizm þu sözlerle özetleniyor: burjuva bir burjuvadýr  iþçi
sýnýfýnýn çýkarý için.
3. ELEÞTÝREL-ÜTOPÝK SOSYALÝZM VE KOMÜNÝZM

Biz burada, Babeuf ve diðerlerinin yazýlarýnda olduðu gibi, her
büyük modern devrimde her zaman proletaryanýn istemlerini dile
getirmiþ olan yazýnýn sözünü etmiyoruz.*****
Kendi amaçlarýna ulaþmak için proletaryanýn feodal toplumun
yýkýlmakta olduðu genel kaynaþma anlarýnda [sayfa 163] yaptýðý ilk doðrudan giriþimler, proletaryanýn o sýradaki geliþmemiþ durumu yüzünden
olduðu kadar, kurtuluþunun iktisadi koþullarý henüz daha yaratýlmalarý
gereken ve yalnýzca yaklaþmakta olan burjuva çaðýnýn yaratabileceði
koþullarýn bulunmayýþý yüzünden, zorunlu olarak baþarýsýzlýða uðradý. ****** Proletaryanýn bu ilk hareketlerine eþlik etmiþ olan devrimci
* Almanca baskýlarda burada, azçok eksiksiz bir sistem deniliyor. -Ed.
** Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
*** Almanca baskýlarda bu sosyalizm deniliyor. -ç.
**** Almanca baskýlarda hücre hapsi deniliyor. -Ed.
***** Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Biz burada her büyük modern devrimde
proletaryanýn istemlerini dile getirmiþ olan yazýnýn sözünü etmiyoruz. (Babeufün, vb. yazýlarý.)
****** Almanca baskýlarda iktisadi koþullar yerine maddi koþullar; ve yalnýzca yaklaþmakta olan burjuva çaðýnýn yaratabileceði yerine ve ancak burjuva çaðýnýn ürünü olabilecek
deniliyor. -Ed.
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yazýn, zorunlu olarak gerici bir niteliðe* sahipti. Bu, genel bir zahitliði ve
en kaba biçimiyle bir toplumsal eþitliði telkin ediyordu.
Haklý olarak sosyalist ve komünist diye adlandýrýlan sistemler,
Saint-Simonun, Fouriernin, Owenýn ve ötekilerin sistemleri, proletarya ile burjuvazi arasýndaki savaþýmýn yukarda anlatýlan ilk, geliþmemiþ
döneminde ortaya çýktýlar (Bkz: Bölüm I, Burjuvalar ve Proleterler).
Bu sistemlerin kurucularý, hem sýnýf karþýtlýklarýný, ve hem de
hüküm süren toplum biçimi içerisindeki çözücü öðelerin etkisini gerçekten de görüyorlar. Ama henüz Bebeklik çaðýndaki** proletarya, onlara hiç bir tarihsel inisiyatifi ya da hiç bir batýmsýz siyasal hareketi
olmayan bir sýnýf görünümü sunuyor.
Sýnýf karþýtlýklarýnýn geliþimi, sanayiin geliþimiyle baþabaþ gittiðinden, içinde bulunduklarý iktisadi durum, onlara, proletaryanýn kurtuluþunun maddi koþullarýný henüz saðlamýyor. Dolayýsýyla, bu koþullarý
yaratacak yeni bir toplum biliminin peþine, yeni*** toplum yasalarýnýn
peþine düþüyorlar.
Tarihsel**** eylemin yerini, bunlarýn kiþisel yaratýcý eylemi; tarihsel olarak yaratýlmýþ kurtuluþ koþullarýnýn yerini, hayali olanlar; ve
proletaryanýn tedrici, kendiliðinden***** sýnýf örgütlenmesinin yerini,
bu yaratýcýlar tarafýndan özel olarak tasarlanmýþ toplum örgütlenmesi
alacaktýr. Geleceðin tarihi, kendisini, bunlarýn gözünde, kendi toplum
[sayfa 164] planlarýnýn propagandasýna ve fiilen uygulanmasýna indirgiyor.
Planlarýný oluþtururken, en çok acý çeken sýnýf olarak özellikle
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýný gözetmenin bilincindedirler. Onlar için proletarya, ancak, en çok acý çeken sýnýf olmasý bakýmýndan vardýr.
Sýnýf savaþýmýnýn geliþmemiþ oluþu kadar, kendi içinde bulunduklarý ortam da, bu türden sosyalistlerin kendilerini her türlü sýnýf
karþýtlýðýnýn çok üstünde görmelerine neden oluyor. Bunlar, toplumun
her üyesinin, hatta en iyi durumda olanlarýn bile, koþullarýný iyileþtirmek
istiyorlar. Böylece bunlar, sýnýf ayrýmý yapmaksýzýn, toplumun tamamýna, hatta tercihan egemen sýnýfa seslenip duruyorlar. Çünkü bunlarýn
sistemini bir kez anladýktan sonra, insanlar nasýl olur da mümkün olan
en iyi toplum için mümkün olan en iyi planýn bu olduðunu görmemezlik ederler?
Böylece bunlar, her türlü siyasal, ve özellikle de her türlü devrimci eylemi reddederler; amaçlarýna barýþçýl yollarla ulaþmayý arzularlar ve zorunlu olarak baþarýsýz kalmaya mahkum küçük deneyler ile ve
örnek gösterme ile, yeni toplumsal Ýncil-i Þerif yolunu açmaya çalýþýrlar.
Proletaryanýn henüz pek az geliþmiþ olduðu ve kendi durumu
* Almanca baskýlarda nitelik yerine içerik deniliyor. -ç.
** Henüz bebeklik çaðýndaki sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
*** Her iki yeni sözcüðü de 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Almanca baskýlarda tarihsel yerine toplumsal deniliyor. -Ed.
***** Kendiliðinden sözcüðü 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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konusunda ancak gerçeklerden uzak bir kavrayýþa sahip bulunduðu bir
sýrada çizilen geleceðin toplumuna iliþkin bu hayali tablolar, bu sýnýfýn
toplumun genel bir yeniden kuruluþuna duyduðu ilk içgüdüsel özlemlerin sonucudur.
Ama bu sosyalist ve komünist yayýnlar, eleþtirel bir öðe de içerirler. Bunlar mevcut toplumun bütün ilkelerine saldýrýrlar. Bu yüzden iþçi
sýnýfýný aydýnlatacak en deðerli malzemelerle doludurlar. Bunlarda önerilen kent ile kýr arasýndaki ayrýmýn, ailenin, sanayilerin özel kiþiler hesabýna iþletilmesinin* ve ücret sisteminin** kaldýrýlmasý, toplumsal uyumun
ilâný, devletin iþlevlerinin üretimi yönetmekten ibaret hale getirilmesi
gibi pratik önlemler bütün bunlar, yalnýzca, o sýralar daha henüz geliþmeye baþlamýþ olan [sayfa 165] ve bu yayýnlarda ancak ilk belli-belirsiz biçimleri içerisinde farkedilen sýnýf karþýtlýklarýnýn ortadan kaldýrýlmalarý
gereðine iþaret ediyorlar. Bu öneriler, bu yüzden, tamamýyla ütopik bir
nitelik taþýyorlar.
Eleþtirel-ütopik sosyalizmin ve komünizmin önemi, tarihsel
geliþmeyle ters orantýlýdýr. Modern*** sýnýf savaþýmýnýn geliþmesi ve
belli bir biçim almasý oranýnda, savaþýmdan bu hayali ayrý kalýþ, ona yapýlan bu hayali saldýrýlar bütün pratik deðerlerini ve bütün teorik haklýlýklarýný yitiriyor. Dolayýsýyla, bu sistemlerin kurucularýnýn birçok bakýmlardan devrimci olmalarýna karþýn, bunlarýn öðretilileri, her keresinde,
salt gerici tarikatlar kurmuþlardýr. Bunlar, proletaryanýn ileriye doðru
tarihsel geliþimi karþýsýnda sýký sýkýya ustalarýnýn eski görüþlerine sarýlýyorlar. Dolayýsýyla bunlar, durmadan, sýnýf savaþýmýný köreltmeye ve
sýnýf karþýtlýklarýný uzlaþtýrmaya çabalýyorlar. Bunlar toplumsal ütopyalarýný, yalýtýlmýþ phalanstéres yaratmayý, Home Koloniler kurmayý, bir
Küçük Ýkarya**** Yeni Kudüs ün küçük boy***** baskýlarý kurmayý deneyler yoluyla gerçekleþtirme düþü görüyorlar ve bütün bu düþlerini
gerçekleþtirmek için burjuvazinin duygularýna ve keselerine seslenmek
zorunda kalýyorlar. Bunlar giderek yukarýda betimlenen gerici [ya da]
****** tutucu sosyalistler kategorisine düþüyorlar ve onlardan ancak
daha sistemli olan bilgiçlikleriyle ve kendi toplum bilimlerinin mucizevi
etkilerine olan baðnaz ve batýl inançlarýyla ******* ayrýlýyorlar.
Bunlar, bu yüzden, iþçi sýnýfýndan gelen her türlü siyasal eyleme
* Almanca baskýlarda bu tümcenin baþý þöyledir: Bunlarýn geleceðin toplumuna iliþkin
kesin önerileri, örneðin kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin, ailenin özel kârýn...  -Ed.
** Almanca baskýlarda ücret sisteminin yerine ücretli emeðin deniliyor. -ç.
*** Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Phalanstéres, Charles Fouriernin planladýðý sosyalist kolonilerdi; Ýkarya, Cabetnin
kendi ütopyasýna, daha sonralarý da Amerikan komünist kolonisine verdiði addý. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya notu.]
***** Ýngilizcesinde duodecimo, Almancasý duodez -bir tabaka kaðýdýn onikiye katlanmýþ
hali; bu boyutta kitapçýk. -ç.
****** 1888 Ýngilizce baskýda ya da sözcüðü yer almamaktadýr ama, öteki bütün onaylý
baskýlara konulmuþtur. -Ed.
******* Almanca baskýlarda baðnaz batýl inançlarýyla deniliyor. -Ed.
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þiddetle karþý çýkýyorlar; bunlara göre bu tür eylem, ancak, yeni Ýncil-i
Þerife olan kör inançsýzlýktan ileri gelebilir. [sayfa 166]
Ýngilterede ovýncýlar çartistlere Fransada da furiyeciler Réformistlere[68] karþýdýrlar.
IV. KOMÜNÝSTLERÝN MEVCUT ÇEÞÝTLÝ
MUHALEFET PARTÝLERÝ KARÞISINDAKÝ KONUMLARI
Komünistlerin Ýngilterede çartistler ve Amerikada da tarým reformcularý[69] gibi mevcut iþçi sýnýfý partileri ile olan iliþkileri Ýkinci Bölümde açýklandý.
Komünistler iþçi sýnýfýnýn ivedi hedeflerine ulaþýlmasý ve o andaki çýkarlarýnýn gerçekleþmesi için savaþýrlar; ama mevcut hareket içerisinde, bu hareketin geleceðini de temsil eder ve gözetirler.* Komünistler Fransada, tutucu ve radikal burjuvaziye karþý, sosyal-demokratlar** ile baðlaþýklýk kuruyorlar, ama büyük devrimden geleneksel olarak devralýnmýþ sözlere ve yanýlsamalara karþý eleþtirel bir tutum takýnma
hakkýný da saklý tutuyorlar.
Ýsviçrede radikalleri destekliyorlar, ama bu partinin kýsmen,
Fransadaki anlamýyla, demokratik sosyalistlerden, kýsmen de radikal
burjuvalardan olmak üzere, birbirlerine karþýt öðelerden oluþtuðunu
gözden kaçýrmýyorlar.
Polonyada ulusal kurtuluþun ilk koþulu olarak bir tarým devrimi
üzerinde direten partiyi, 1846 Krakov ayaklanmasýný[71] baþlatan partiyi
destekliyorlar.
Almanyada, devrimci bir tutum takýndýðý sürece, mutlak monarþiye, feodal aðalýða ve küçük-burjuvaziye karþý,*** burjuvaziyle birlikte
savaþýyorlar.
Ama, Alman iþçileri, burjuvazinin kendi egemenliði ile birlikte
getirmek zorunda olduðu toplumsal ve siyasal koþullarý olabildiðince
çok sayýda silahlar olarak burjuvaziye [sayfa 167] karþý derhal kullanabilsinler diye, ve Almanyada gerici sýnýflarýn devrilmelerinin ardýndan bizzat
burjuvaziye karþý savaþ derhal baþlayabilsin diye, iþçi sýnýfýna burjuvazi
ile proletarya arasýndaki düþmanca karþýtlýk konusunda mümkün olan
en açýk bilinci kazandýrmaya çalýþmaktan bir an için olsun geri kal* Ve gözetirler sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** O sýralar Parlamentoda Ledru-Rollin, yazýnda Louis Blanc, günlük basýnda Réforme[70]
tarafýndan temsil olunan Parti. Sosyal-demokrasi adý onun yaratýcýlarýnýn gözünde, demokrat ya
da cumhuriyetçi partinin azçok sosyalizme bulanmýþ bir kesimini ifade ediyordu. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya notu.]
Fransada o sýralar kendisini sosyalist-demokratik diye adlandýran parti, siyasal yaþamda
Ledru-Rollin ve yazýnda da Louis Blanc tarafýndan temsil olunuyordu; dolayýsýyla, bu parti ile
bugünkü Alman Sosyal-Demokrasisi arasýnda dünyalar kadar fark vardý. [Engelsin 1890 Almanca
baskýya notu.]
*** Almanca baskýlarda tümcenin bu kýsmý þöyle: mutlak monarþiye, feodal toprak
mülkiyetine ve darkafalýlýða [Kleinbürgerei] karþý.... -Ed.
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mýyorlar.
Komünistler dikkatlerini esas olarak Almanyaya çeviriyorlar, çünkü bu ülke 17. yüzyýlda Ýngilteredekinden ve 18. yüzyýlda Fransadakinden daha geliþkin bir Avrupa uygarlýðý koþullarý altýnda ve çok daha fazla geliþmiþ bir proletarya ile yapýlmak zorunda olan bir burjuva devrimi
arifesindedir, ve çünkü Almanyadaki burjuva devrimi, onu hemen izleyecek bir proleter devriminin baþlangýcý olacaktýr.
Kýsacasý, komünistler, her yerde, mevcut toplumsal ve siyasal
düzene karþý her devrimci hareketi destekliyorlar.
Bütün bu hareketlerde, o andaki geliþme derecesi ne olursa olsun, mülkiyet sorununu o hareketin esas sorunu olarak ön plana çýkarýyorlar.
Son olarak, her yerde, bütün ülkelerin demokratik partileri arasýnda birlik ve anlaþma saðlanmasý için çalýþýyorlar.
Komünistler, kendi görüþlerini ve amaçlarýný gizlemeye tenezzül
etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koþullarýn zorla
yýkýlmasýyla ulaþýlabileceðini açýkça ilân ediyorlar. Varsýn egemen sýnýflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden baþka kaybedecek bir þeyleri yok. Kazanacaklarý bir dünya var.
[sayfa 168]

BÜTÜN ÜLKELERÝN ÝÞÇÝLERÝ, BÝRLEÞÝNÝZ!
Aralýk 1847 - Ocak 1848de
Marx ve Engels tarafýndan
yazýlmýþtýr
Özgün basýmý, Almanca olarak,
Þubat 1848de Londrada yapýlmýþtýr.
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KARL MARKS
BURJUVAZÝ VE KARÞI-DEVRÝM
ÝKÝNCÝ MAKALE[72]

Kolonya. 11 Aralýk

MART tufaný minyatür bir tufan yatýþtýðýnda, ardýnda, yeryüzünün Berlin kesimi üzerinde canavarlar, devrimci anýtlar deðil, eski moda
yaratýklar, cüce burjuva çehreler Birleþik Landtagýn[73] liberallerini,
bilinçli Prusya burjuvazisinin temsilcilerini býraktý. Yeni bakanlýklarýn
baþlýca kontenjanýný en geliþkin burjuvaziye sahip eyaletler, Ren Eyaleti
ve Silezya saðladýlar. Bunlarýn ardýnda ise upuzun bir Ren hukukçularý
katarý uzanýyordu. Burjuvazinin feodal beyler tarafýndan arka plana itilmesi ölçüsünde, Ren Eyaleti ve Silezya, önde gelen Prusya eyaletleri
için bakanlýklarda yer açýyordu. Brandenburg kabinesini Ren Eyaletine
baðlayan hâlâ yalnýzca bir Elberfeld Torysidir. Hansemann ve von der
Heydt! Prusya burjuvazisi için Mart ile Aralýk 1848 arasýndaki tüm farký
bu iki ad ifade eder! [sayfa 169]
Prusya burjuvazisi devlet gücünün doruðuna, arzu ettiði bir biçim-

132

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

de, krallýk ile giriþeceði barýþçýl bir pazarlýk ile deðil, bir devrim ile oturtulmuþtu. Krallýða karþý, yani kendisine karþý kendi çýkarlarýný deðil, halkýn çýkarlarýný korumak zorundaydý, çünkü burjuvaziye yolu açan bir
halk hareketi olmuþtu. Ama onun gözünde krallýk, ardýnda kendi dünyevi
çýkarlarýnýn gizlenecek bir yer bulacaðý Tanrý inayeti paravandan baþka
bir þey deðildi. Kendi çýkarlarýnýn ve bu çýkarlarý ile uyum içerisinde
olan siyasal biçimlerin dokunulmazlýðý, anayasa dillerine çevrildiðinde
þöyle oluyordu: Krallýðýn Dokunulmazlýðý. Alman ve özellikle de Prusya
burjuvazisinin anayasal monarþiye olan çýlgýnca düþkünlüðü bundandýr. Dolayýsýyla, Almanyadaki yankýlarýyla birlikte Þubat Devrimi, devlet
yönetimini kendi ellerine býraktýðý için Prusya burjuvazisi tarafýndan
hoþnutlukla karþýlandýysa da, egemenliði ne yerine getirmeyi arzuladýðý
ve ne de yerine getirebileceði koþullarla kuþatýldýðýndan, bu, ayný zamanda onun hesaplarýný da altüst etti.
Burjuvazi parmaðýný bile oynatmamýþtý. Kendi savaþýný halka verdirtti. Kendisine devredilen egemenlik, bundan ötürü, hasmýný yenilgiye uðratmýþ bir generalin egemenliði deðil, muzaffer halkýn kendi çýkarlarýnýn korunmasýný emanet ettiði bir Halk Güvenliði Komitesinin egemenliði idi. Camphausen, bu durumun verdiði son derece büyük rahatsýzlýðý hâlâ hissetmekteydi ve kabinesinin bütün zaafý bu duyguya ve
bu duyguyu yaratan ortama baðlanabilir. Hükümetinin en utanmazca
eylemleri, sanki bir yüz kýzartýsý ile renkleniyor. Apaçýk utanmazlýkta ve
küstahlýkta, Hansemann dokunulmazlýða sahipti. Vurduklarý kýrmýzýnýn
rengi, bu iki boyacý arasýndaki tek farktýr. Prusya Mart Devrimi, 1648 Ýngiliz, ya da 1789 Fransýz Devrimi ile karýþtýrýlmamalýdýr.
1648de, burjuvazi, monarþiye karþý, feodal soyluluða karþý, ve
resmi kiliseye karþý modern soylulukla baðlaþýklýk kurmuþtu.
1789da, burjuvazi, monarþiye, soyluluða ve resmi kiliseye karþý
halk ile baðlaþýklýk kurmuþtu.
1789 Devrimi, model olarak (hiç deðilse Avrupada), yalnýzca
1648 Devrimine, ve 1648 Devrimi de yalnýzca [sayfa 170] Felemenklerin
Ýspanyaya karþý ayaklanmasýna[74] sahipti. Her iki devrim de, yalnýzca
zaman olarak deðil, içerik olarak da, modellerinin yüz yýl ötesindeydiler.
Her iki devrimde de, hareketin gerçek öncüsünü oluþturan sýnýf
burjuvaziydi. Proletarya ve kentlilerin burjuvaziye dahil olmayan katmanlarý ya henüz burjuvazininkinden ayrý çýkarlara sahip deðillerdi, ya
da henüz baðýmsýz olarak geliþmiþ sýnýflar ya da sýnýflarýn alt-bölümlerini oluþturmuyorlardý. Bundan ötürü, örneðin Fransada, 1793ten 1794e
kadar olduðu gibi, burjuvaziyle karþý karþýya geldiklerinde, burjuvaziye
özgü bir biçimde olmasa bile, yalnýzca burjuvazinin çýkarlarýnýn gerçekleþmesi için savaþým verdiler. Tüm Fransýz terörizmi, burjuvazinin
düþmanlarýyla, mutlakiyet ile, feodalizm ile ve darkafalýlýk ile avamca
hesaplaþmaktan baþka bir þey deðildi.
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1648 ve 1789 Devrimleri, Ýngiliz ve Fransýz devrimleri deðillerdi;
bunlar Avrupa tarzýnda devrimlerdi. Bunlar toplumun belirli bir sýnýfýnýn
eski siyasal düzen karþýsýndaki zaferi deðillerdi; bunlar yeni Avrupa
toplumu için siyasal düzen ilanlarýydýlar. Burjuvazi bu devrimlerde galip geldi; ama burjuvazinin bu zaferi, o sýralar, yeni toplum düzeninin
zaferi, burjuva mülkiyetinin feodal mülkiyet karþýsýndaki, milliyetin bölgecilik karþýsýndaki, rekabetin lonca karþýsýndaki, miras taksiminin büyük
evlat hakký karþýsýndaki, toprak sahibinin topraðýn kendi sahibi üzerinde egemenlik kurmasý karþýsýndaki, aydýnlýðýn hurafe karþýsýndaki, ailenin aile adý üzerindeki, sanayiin kahramanca tembellik karþýsýndaki,
medeni yasanýn ortaçað ayrýcalýðý karþýsýndaki zaferiydi. 1648 Devrimi,
17. yüzyýlýn 16. yüzyýl karþýsýndaki zaferi, 1789 Devrimi ise, 18. yüzyýlýn
17. yüzyýl karþýsýndaki zaferiydi. Bu devrimler, içinde yer aldýklarý dünya
kesiminin, Ýngilterenin ve Fransanýn gereksinmelerinden çok, o günkü dünyanýn gereksinmelerini ifade ediyorlardý. Prusyadaki Mart Devriminde ise bundan eser bile yoktur.
Þubat Devrimi, fiiliyatta anayasal monarþiyi, zihinlerde ise burjuva egemenliðini yýkmýþtý. Prusyadaki Mart Devrimi, zihinlerde anayasal
monarþiyi, fiiliyatta ise burjuvazinin egemenliðini kuracaktý. Bir Avrupa
devrimi olmaktan [sayfa 171] çok uzak bulunan bu devrim, bir Avrupa devriminin geri bir ülkedeki cüce kalmýþ yan etkisinden baþka bir þey deðildi. Çaðýnýn önünde olacaðý yerde, çaðýnýn yarým yüzyýl gerisindeydi.
Daha baþtan ikincildi, ama ikincil hastalýklarý iyileþtirmenin daha zor olduðu ve ayný zamanda, bunlarýn bedeni ilk hastalýklardan daha çok
yýprattýklarý bilinen bir þeydir. Bu, yeni bir toplumun kurulmasý sorunu
deðil, Pariste ölmüþ bulunan toplumun Berlinde yeniden doðmasý sorunuydu. Prusyadaki Mart Devrimi, ulusal, Alman bile deðildi; daha baþlangýçta yöresel-Prusyalý idi. Viyana, Cassel, Münih ve bu türden öteki bütün
yöresel ayaklanmalar onunla birlikte sürüklendiler ve onun üstünlüðüne karþý savaþým verdiler.
1648 ve 1789un, yaratýlýþýn doruklarý olmaktan sonsuz gurur
duymuþ olmalarýna karþýn, bir tarih yanýlgýsýný oluþturmak 1848 Berlininin
ihtirasýydý. Bunlarýn ýþýðý, yeryüzünde yaþayan bizlere bu ýþýðý yayan cisimlerin sönmelerinden ancak yüzbinlerce yýl sonra ulaþan yýldýzlarýn ýþýðý
gibiydi. Prusyadaki Mart Devrimi nasýl her þeyin minyatürü idiyse
böyle bir Avrupa yýldýzýnýn da minyatürüydü. Onun ýþýðý, çoktan kokuþmuþ bir toplum cesedinin ýþýðý idi. Alman burjuvazisi o denli tembelce,
korkakça ve yavaþça geliþmiþti ki, feodalizm ve mutlakiyeti tehdit eder
duruma geldiði anda, kendisinin de proletarya ile, çýkarlarý ve düþünceleri
proletaryanýnkine yakýn tüm kentli kesimler tarafýndan tehdit edilmekte olduðunu gördü. Ve yalnýzca arkasýnda bir sýnýfýn deðil, önünde de
tüm Avrupanýn düþmanca tertiplenmiþ olduðunu gördü. Prusya burjuvazisi, 1789 Fransýz burjuvazisi gibi, eski toplumun, monarþinin ve soyluluðun temsilcileri karþýsýnda modern toplumun tümünü temsil eden
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sýnýf deðildi. Halka olduðu kadar krallýða da açýkça karþý, her ikisinin de
karþýsýnda olmaya hevesli, her ikisini de hep ya önünde ya da ardýnda
gördüðünden, tek tek alýndýklarýnda muhaliflerinin herbiri karþýsýnda
kararsýz olan; bizzat zaten eski topluma ait olduðundan, halka ihanet
etmeye ve eski toplumun saraylý temsilcileriyle uzlaþmaya ta baþtan
eðilimli; eski bir topluma karþý yeni bir toplumun çýkarlarýný deðil, eskimiþ
bir toplum içerisinde tazelenmiþ çýkarlarý temsil eden; halký arkasýna
aldýðý için [sayfa 172] deðil, halk onu önüne katýp dürtüklediði için devrimin dümeninde olan; yeni bir toplumsal çaðýn giriþkenliðini deðil, yalnýzca eski bir toplumsal çaðýn kinini temsil ettiði için önde bulunan;
yeni devletin üstünde aniden belirmeyip, bir yersarsýntýsýyla iteklenip
gelen eski devletin bir tabakasý olan; kendisine inancý olmaksýzýn, halka inancý olmaksýzýn yukardakilere homurdanan, aþaðýdakilerin önünde titreyen, her iki tarafa karþý çýkarcý ve bu çýkarcýlýðýnýn bilincinde, tutuculara kýyasla devrimci ve devrimcilere kýyasla tutucu olan; kendi sloganlarýndan kuþku duyan; düþünce yerine söz kalýbý olan; dünya fýrtýnasý karþýsýnda sinmiþ, dünya fýrtýnasýný istismar eden; hiç bir bakýmdan
enerjisi bulunmayan, her bakýmdan aþýrmacý olan; özgünlükten yoksun
olduðu için sýradan, sýradanlýðý içinde özgün olan; giriþkenliði olmaksýzýn, kendisine inancý olmaksýzýn, halka inancý olmaksýzýn, dünya çapýnda tarihsel bir çaðrýda bulunmaksýzýn kendi arzularýyla pazarlýk eden;
kendisini önderlik etmeye mahkum gören ve dinç bir halkýn ilk gençlik
dürtülerini gözleri olmayan, kulaklarý olmayan, diþleri olmayan, hiç bir
þeyi olmayan kendi yaþlý çýkarlarý uðruna saptýran, gözsüz, kulaksýz,
diþsiz, hiç bir þeysiz süfli bir ihtiyar olan Prusya burjuvazisi, bir tür toplumsal kast düzeyine düþmüþtü. Mart Devriminin ardýndan kendisini
Prusya devletinin baþýnda bulan Prusya burjuvazisi iþte böyleydi. [sayfa
173]

11 Aralýk 1848de
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr
Neue Rheinische Zeitung
15 Aralýk 1848, n° 169da
yayýnlanmýþtýr
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KARL MARKS
ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE[75]

FRÝEDRÝCH ENGELSÝN GÝRÝÞÝ

BU YAPIT, Neue Rheinische Zeitungda[76] 4 Nisan 1849 tarihinden baþlayarak bir dizi baþyazý olarak yayýmlandý. Marxýn 1847de,
Brükselde, Alman Ýþçileri Birliðinde[77] verdiði konferanslar, bu broþürün
temelini oluþturur. Bu yapýt, basýldýðý kadarýyla, yarým kalmýþtý. Gazetenin 269uncu sayýsýnda, makalenin sonunda, Devam edecek notu ile
verilen söz, o sýrada hýzla birbiri üstüne yýðýlmakta olan olaylar sonucu
yerine getirilmedi: Macaristanýn Ruslar tarafýndan istilâsý,[78] bizzat gazetenin de kapanmasýna (19 Mayýs 1849) yolaçan Dresdendeki,
Iserlohndaki, Elberfelddeki ayaklanmalar, Pfalz ve Baden ayaklanmalarý.[79] Marxýn ölümünden sonra bulunan yapýtlarý arasýnda makalelerin geri kalan bölümlerinin müsveddelerine raslanmadý.[80]
Ücretli Emek ve Sermayenin ayrý bir yayýn olarak broþür [sayfa 174]
biçiminde birkaç baskýsý yapýlmýþtýr, sonuncusu, 1884te Hottingen-Zurichte, Schweizerische Genossenschafts-Bushruckerei (Ýsviçre Basýn
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Kooperatifi) tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Þimdiye kadar yayýnlananlar, ilk
metne harfi harfine uyuyordu. Ama bu yeni baský, propaganda broþürü
olarak, en azýndan 10.000 adet daðýtýlacaktýr; bu bakýmdan, Marxýn
kendisinin de, bu koþullar altýnda, asýl metinde deðiþiklik yapmadan
yeni bir baskýya izin verip vermeyeceðini düþünmeden edemezdim.
Kýrklarda, Marx ekonomi politiðin eleþtirisini henüz tamamlamamýþtý. Bu, ancak ellilerin sonuna doðru gerçekleþti. Onun için, Ekonomi
Politiðin Eleþtirisine Katkýnýn birinci kýsmýndan (1859) önce yayýnlanan
yazýlarý, birçok bakýmdan, 1859dan sonra yazdýklarýndan farklýdýr. Bundan önceki yazýlarýnda öyle deyimler, hatta baþlýbaþýna öyle tümceler
vardýr ki, sonraki yapýtlarý açýsýndan talihsiz, hatta yanlýþ görünürler. Þurasý açýktýr ki, geniþ okur yýðýnlarý için yapýlan sýradan yayýnlarda, yazarýn entelektüel geliþiminin bir parçasý olarak bu ilk bakýþ açýsýnýn da bir
yeri vardýr, ve yazarýn olduðu kadar okurlarýn da, bu eski yapýtlarýn deðiþtirmeden basýlmasýný istemek haklarý vardýr ve. benim de bunlarýn
tek sözcüðünü olsun deðiþtirmeyi aklýmýn köþesinden bile geçirmemiþ
olmam gerekirdi.
Ama, hemen tümüyle iþçiler arasýnda propagandayý amaçlayan
yeni bir baský sözkonusu olduðunda, iþ deðiþmektedir. Bu durumda,
Marx, elbette, 1849 tarihli eski açýklamasýný, yeni bakýþ açýsýyla baðdaþtýrmak isteyecekti. Ve bu baský için, bellibaþlý bütün noktalarda, bu
amaca ulaþmak üzere, bazý gerekli deðiþiklik ve eklemeleri yapmakla,
Marxýn düþünüþüne uygun bir davranýþta bulunduðumdan eminim,
Okura þimdiden söylüyorum: bu, Marxýn 1849da yazmýþ olduðu deðil,
1891de yaklaþýk olarak yazmýþ olacaðý broþürdür. Dahasý, asýl metin
öyle çok sayýda daðýtýldý ki, onu, daha ileride tüm yapýtlarý arasýnda hiç
deðiþtirmeden yeniden basmama dek, bu, þimdilik, yeterli olacaktýr.
Benim yaptýðým deðiþikliklerin tümü, bir tek nokta etrafýnda toplanýyor. Asýl metne göre, iþçi, kapitaliste, ücret karþýlýðýnda emeðini satmaktadýr; bu metne göre ise, iþçi, iþgücünü satmaktadýr. Bu deðiþiklik
için bir açýklama yapmam [sayfa 175] gerekir. Bu açýklamayý, bu sorunun
basit bir sözcük oyunu deðil, tersine, bütün ekonomi politiðin en önemli
noktalarýndan biri olduðunu görsünler diye yapmalýyým.
Bu açýklamayý, en güç ekonomik tahlillerin kendilerine kolaylýkla anlatýlabildiði eðitim görmemiþ iþçilerin, böylesine karmaþýk sorunlarý yaþamlarý boyunca hiç kavrayamamýþ bizim kültürlü ve kendini
beðenmiþ kiþilerimizden ne kadar üstün olduklarýna burjuvazi kendisini inandýrabilsin diye yapmalýyým.
Klasik ekonomi politik,[81] fabrikatörün satýn aldýðý ve karþýlýðýný
ödediði þeyin, çalýþtýrdýðý iþçilerin emekleri olduðu yolundaki mevcut
anlayýþý sýnai uygulamalardan devralmýþtýr. Bu anlayýþ, fabrikatörün ticari gereksinmeleri, muhasebe ve fiyat hesaplamalarý açýsýndan tamamýyla yeterli olmuþtur. Ama bunun ekonomi politiðe safça aktarýlmasýyla
orada gerçekten de olaðanüstü yanýlgýlar ve kargaþalýklar yaratmýþtýr.
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Ekonomi, bütün metalarýn, bu arada emek diye adlandýrdýðý
metaýn da fiyatlarýnýn sürekli deðiþmekte olduðunu; bunlarýn çoðu kez
bizzat metalarýn üretimleriyle hiç bir iliþkisi bulunmayan ve, dolayýsýyla
da, fiyatlarýn, kural olarak, salt raslantý sonucu belirleniyorlarmýþ gibi
göründüðü çok çeþitli koþullar sonucu yükselip düþtüðü olgusunu gözlemlemektedir. Bundan ötürü, bir bilim olarak ortaya çýkar çýkmaz,[82]
ekonomi politiðin ilk iþlerin den biri, görünüþte metalarýn fiyatlarýný belirleyen bu raslantýnýn arkasýna gizlenen, ama gerçekte, bu raslantýnýn
kendisini de belirleyen yasayý araþtýrmak oldu. Ekonomi politik, çalkanma ve dalgalanmalarýn etrafýnda gerçekleþtiði sabit merkezi, yükselme
ve alçalma arasýnda gidip gelen sürekli çalkantý halindeki bu meta
fiyatlarýnýn sýnýrlarý içinde aradý. Fiyatlarý düzenleyen yasa olarak metalarýn deðerini, bütün fiyat dalgalanmalarýnýn onunla açýklandýðý ve
bütün bu dalgalanmalarýn sonuç olarak gelip dayandýðý deðeri bulmak
için, yola, meta fiyatlarýndan çýktý.
Klasik iktisat, böylece, bir metaýn deðerinin, bu metaýn içerdiði
ve üretilmesi için gerekli olan emek ile belirlendiðini buldu; ve bu açýklama ile yetindi. Biz de, bir an için, burada durabiliriz. Ama yanlýþ anlamlara meydan vermemek [sayfa 176] için, bu açýklamanýn, günümüzde
artýk tamamýyla yetersiz bir hale geldiðini anýmsatacaðým. Emeðin deðer yaratma özelliðini derinlemesine inceleyen ilk kiþi Marxtý ve bu
incelemesiyle, bir metaýn üretimi için görünürde ya da gerçekte zorunlu olan her emeðin, bu metaya, bütün koþullarda, harcanan emeðin niceliðine tekabül eden büyüklükte bir deðer katmadýðýný buldu. Demek
ki, bugün, Ricardo gibi iktisatçýlarla birlikte, rasgele, bir metaýn deðerinin, onun üretimi için gerekli-emekle belirlendiðini söyleyecek olursak,
bunu her söylediðimizde, Marx ýn bu konudaki ihtiyat kaydýna da dolaylý olarak deðinmiþ oluruz. Burada bu kadarý yeterlidir; gerisi, Marxýn
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýsýnda (1859) ve Kapitalinin birinci
cildinde bulunabilir.
Ama, iktisatçýlar, deðerin bu emek ile belirleniþini emek metaýna uyguladýklarýnda, çeliþkiden çeliþkiye düþtüler. Emekin deðeri
nasýl belirlenir? Ýçerdiði gerekli-emekle. Ama bir iþçinin, bir günlük, bir
haftalýk, bir aylýk, bir yýllýk emeðinde ne kadar emek vardýr? Bir günlük,
bir haftalýk, bir aylýk, bir yýllýk emek vardýr. Eðer emek bütün deðerlerin
ölçüsü ise, o zaman, emeðin deðerini, gerçekten de, ancak emek ile
ifade edebiliriz. Ama eðer bütün bildiðimiz, bir saatlik emeðin bir saatlik emeðe eþit olduðundan ibaretse, bir saatlik emeðin deðeri konusunda hiç bir þey bilmiyoruz demektir. Bu ise, bizi, amaca bir kýl payý olsun
yaklaþtýrmýyor; olduðumuz yerde dönüp duruyoruz.
Onun için, klasik iktisat, bir baþka yol denedi, ve þöyle dedi: bir
metaýn deðeri, onun üretim maliyetine eþittir. Peki ama, emeðin üretim maliyeti nedir? Bu soruya karþýlýk verebilmek için, iktisatçýlar, mantýða birkaç takla attýrmak zorundadýrlar. Ýktisatçýlar, bizzat emeðin, ne
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yazýk ki bilinemeyen üretim maliyetini araþtýracaklarýna, iþçinin üretim
maliyetini araþtýrmaya giriþmiþlerdir. Ve bu bulunabilir. Bu maliyet zamana ve koþullara göre deðiþiklik gösterir, ama belli toplum koþullarý
için, belli bir yer, belli bir üretim dalý için, hiç deðilse oldukça dar sýnýrlar içinde, bu maliyet de bellidir. Bugün biz, nüfusun büyük ve durmadan artan bir sýnýfýnýn ancak üretim araçlarý alet, makine, hammadde
ve geçim araçlarý sahiplerinin hesabýna ücret karþýlýðýnda çalýþarak
yaþayabildiði kapitalist üretimin egemenliði [sayfa 177] altýnda yaþýyoruz.
Bu üretim biçimi temeli üzerinde, iþçinin üretim maliyeti, iþçinin çalýþabilmesi, çalýþabilir durumda kalmasý, ve yaþlýlýk, hastalýk ya da ölüm
gibi nedenlerle ayrýlmasýndan sonra yerinin bir baþkasý tarafýndan alýnmasý yani, iþçi sýnýfýnýn gerekli sayýlarda çoðalmasý için ortalama olarak gerekli olan geçim araçlarý miktarýndan ya da bunlarýn para olarak
fiyatýndan ibarettir.
Varsayalým ki, bu geçim araçlarýnýn para olarak fiyatý, günde ortalama üç marký bulmaktadýr.
Demek ki, iþçimiz, kendisini çalýþtýran kapitalistten günde üç
marklýk bir ücret almaktadýr. Buna karþýlýk, kapitalist, onu, diyelim ki,
günde on-iki saat çalýþtýrmaktadýr. Bu kapitalist, kabaca þöyle hesap yapar:
Ýþçimizin bir tesviyecinin bir günde tamamlayabileceði bir makine parçasýný yapmak zorunda olduðunu varsayalým. Hammadde 
daha önceden gerekli biçimde hazýrlanmýþ demir ve pirinç 20 mark
tutuyor. Buharlý makinenin kömür tüketimi, ve bu ayný buharlý
makinenin, tornanýn ve iþçimizin kullandýðý öteki aletlerin bu
kullanýmdan doðan yýpranma payý, bir gün için, bir marklýk bir deðeri
temsil etmektedir. Varsayýmý- mýza göre, bir günlük ücret, 3 marktýr.
Böylece bizim sözkonusu makine parçasý, hepsi içinde, 24 mark
etmektedir. Ama kapitalist, buna karþýlýk, müþterilerinden, ortalama
olarak, 27 mark alacaðýný hesapla-maktadýr, ya da yaptýðý harcamadan
3 mark daha fazlasýný.
Kapitalistin cebine indirdiði bu 3 mark nereden geliyor? Klasik
ekonominin iddiasýna göre, metalar, ortalama olarak, kendi deðerlerinden satýlýrlar, yani içerdikleri gerekli-emek miktarýna tekabül eden fiyatlardan. Bizim makine parçasýnýn ortalama fiyatý 27 mark demek ki,
kendi deðerine, yani bu parça içinde cisimleþmiþ emeðe eþit olacaktýr.
Ama bu 27 marktan 21i, bizim tesviyeci iþe koyulmadan önce de zaten
var olan bir deðerdi. 20 markýný hammaddeler, bir markýný da iþ sýrasýnda
tüketilen kömür, ya da [üretim -ç.] sürecinde kullanýlmýþ ve etkinlikleri
bu deðer tutarýnca azalmýþ olan makineler ve aletler içermekteydi. Geriye
kalýyor hammaddenin deðerine eklenmiþ olan 6 mark. Ama
iktisatçýlarýmýzýn kendi varsayýmlarýna göre, bu 6 mark, ancak, iþ- çimizin
hammaddeye katmýþ olduðu emekten ileri gelebilir. Ýþçinin oniki [sayfa
178] saatlik emeði, böylece, 6 marklýk yeni bir deðer yaratmýþtýr. Onun
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oniki saatlik emeði, demek ki, 6 marka eþit olacaktýr. Ve böylece, biz
de, en sonunda, emeðin deðerinin ne olduðunu bulmuþ oluyoruz.
Dur bakalým! diye baðýrýyor tesviyecimiz. Altý mark mý? Ama
ben ancak üç mark aldým! Benim kapitalist, oniki saatlik emeðimin deðerinin ancak üç mark olduðuna yemin billâh ediyor, ve eðer altý mark
isteyecek olursam, benimle alay eder. Ne demek oluyor bu?
Emeðin deðeri ile, önceleri kýsýr bir döngü içine giriyor idiysek,
þimdi de, tam anlamýyla içinden çýkýlmaz bir çeliþki içine düþmüþ bulunuyoruz. Emeðin deðerini aradýk ve bize gerekli olandan fazlasýný bulduk. Ýþçi için, oniki saatlik emeðin deðeri üç marktýr, kapitalist için ise,
altý marktýr, ki bunun üçünü ücret olarak iþçiye öder, üçünü de kendisi
için cebe atar. Þu halde, emeðin, bir deðil, iki deðeri, üstelik de birbirinden çok farklý iki deðeri olmalýydý!
Para olarak ifade edilen deðerleri iþ zamanýna indirgediðimiz anda, çeliþki daha da akýl almaz bir hal alýyor. Oniki saatlik çalýþma sýrasýnda, altý marklýk yeni bir deðer yaratýlmýþtýr. Böylece, altý saatte üç
mark  iþçinin oniki saatlik emek karþýlýðý aldýðý miktar. Oniki saatlik
emek karþýlýðýnda, iþçi, buna eþ bir deðer olarak, altý saatlik emek ürünü elde etmektedir. Þu halde, ya emeðin biri ötekinin iki katý olan iki
deðeri vardýr, ya da oniki altýya eþittir! Her durumda da tam bir saçmalýða varýlmaktadýr.
Ne yaparsak yapalým, emeðin alýnýp satýlmasýndan ve emeðin
deðerinden sözettiðimiz sürece, bu çeliþkiden hiç bir zaman kurtulamayacaðýz. Ýktisatçýlarýmýzýn baþýna gelen de budur. Klasik ekonominin
son kolu olan rikardocu okul, esas olarak bu çeliþkiyi çözümlememesi
yüzünden batmýþtýr. Klasik iktisat bir çýkmaza girmiþti. Çýkýþ yolunu
bulan Marx oldu.
Ýktisatçýlarýn emekin üretim maliyeti olarak gördükleri þey, emeðin deðil, bizzat yaþayan iþçinin üretim maliyeti idi. Ve bu iþçinin kapitaliste sattýðý þey, kendi emeði deðildi. Ýþe fiilen baþlar baþlamaz, diyor Marx, artýk, emeði onun olmaktan çýkmýþtýr ve bunun için de bu
emeðin þimdi iþçi tarafýndan satýlmasý sözkonusu olamaz.[83] Ýþçi, olsa
olsa [sayfa 179] gelecekteki emeðini satabilir, yani belirli bir zaman içinde
belirli bir iþi yerine getireceði üzerine söz kesebilir. Ama bunu yapmakla emek satmýþ olmaz (ki bu emeðin önce harcanmýþ olmasý gerekirdi), belirli bir zaman için (gündelik iþ durumunda) ya da belirli bir üretim için (parça baþýna iþ durumunda), iþgücünü kapitalistin emrine
verir: kiraya verdiði, ya da sattýðý, iþgücüdür. Ama bu iþgücü iþçinin kiþiliðine sýký sýkýya baðlýdýr ve ondan ayrýlamaz. Ýþgücünün üretim maliyeti, þu halde, iþçinin bizzat kendi üretim maliyeti ile çakýþmaktadýr; iktisatçýlarýn emeðin üretim maliyeti dedikleri þey, gerçekte, iþçinin ve,
böylelikle de, onun iþgücünün üretim maliyetidir. Ve böylece iþgücünün
üretim maliyetinden gerisin geriye iþgücünün deðerine varabiliriz ve,
Marxýn iþgücünün alým ve satýmý konusundaki bölümde yaptýðý gibi
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(Kapital, Band IV, 3),[84] belirli bir nitelikteki iþgücünün üretimi için
zorunlu olan toplumsal olarak gerekli-emek miktarýný saptayabiliriz.
Peki ama iþçi iþgücünü kapitaliste sattýktan, yani önceden kararlaþtýrýlan gündelik ya da parça baþýna bir ücret karþýlýðýnda iþgücünü
kapitalistin emrine verdikten sonra ne olur? Kapitalist, iþçiyi, iþ için
gerekli bütün þeylerin hammaddelerin, yardýmcý maddelerin (kömür,
boya vb.), aletlerin, makinelerin hazýr olduðu atölyesine ya da fabrikasýna götürür. Ýþçi burada ölesiye çalýþmaya baþlar. Gündelik ücreti,
yukarda varsaydýðýmýz gibi, üç marktýr  bu durumda, bu ücreti, gündelik ya da parça baþýna kazanýyor olmasý önemli deðildir. Burada da, gene, iþçinin, kendi emeði ile, tüketilen hammaddelere oniki saatte altý
marklýk bir yeni deðer kattýðýný varsayýyoruz, ki bu yeni deðeri, kapitalist, yapýmý tamamlanmýþ parçayý sattýðý zaman paraya dönüþtürür. Kapitalist, bununla, iþçiye üç markýný öder; öteki üç marký da kendisine
alýkoyar. Ama eðer iþçi, oniki saatte altý marklýk bir deðer yaratýyorsa,
altý saatte de , üç marklýk bir deðer yaratýr. Demek ki, kapitalist için altý
saat çalýþmakla, iþçi, ücret olarak aldýðý üç markýn eþdeðerini kapitaliste zaten geri ödemiþ oluyor. Altý saatlik bir çalýþmadan sonra ikisi de
ödeþmiþ olmaktadýrlar, birbirlerine tek fenik bile borçlu deðillerdir.
Dur bakalým! diye baðýrýyor bu kez de kapitalist. Ben iþçiyi
bütün bir gün için, oniki saatliðine kiraladým. Oysa [sayfa 180] altý saat ancak yarým gün eder. Haydi bakalým öteki altý saat da doluncaya kadar iþ
baþýna  ancak o zaman ödeþmiþ olacaðýz! Ve iþçi, gerçekten de,
kendi isteðiyle kabul ettiði ve altý iþ saatine malolan bir ürün için oniki
saatlik bütün bir gün çalýþmayý üstlendiði anlaþmaya uymak zorundadýr.
Parça baþýna çalýþmada da durum týpatýp aynýdýr. Varsayalým ki,
iþçimiz, oniki saatte bir metadan oniki parça yapýyor. Bu parçalardan
herbiri, hammadde ve yýpranma olarak iki marka malolmakta ve 2,5
marka satýlmaktadýr. Bundan önceki ayný varsayýmlara göre, demek ki,
kapitalist, iþçiye, parça baþýna 25 fenik verecektir; bu, oniki parça için
üç mark etmektedir ki, bunu kazanýlmasý için de iþçinin oniki saate
gereksinmesi vardýr; oniki parçanýn satýþýndan kapitalistin eline 30 mark
geçer; bundan hammaddeler ve yýpranma için 24 mark indirildiðinde
geriye altý mark kalýr ki, kapitalist bunun üç markýný ücret olarak iþçiye
öder, üç markýný da cebine atar. Týpký yukarýdaki gibi. Burada da iþçi,
altý saat kendisi için yani ücretini karþýlamak için (oniki saatin herbirinde yarýmþar saat), ve altý saat da kapitalist için çalýþýr.
En iyi iktisatçýlarýn, emekin deðerinden yola çýktýklarý sürece
üstesinden gelemedikleri güçlük, emekin deðil de, iþgücünün deðerinden yola çýktýðýmýzda ortadan kaybolur. Günümüzün kapitalist toplumunda, iþgücü bütün öteki metalar gibi bir metadýr, ama gene de,
tamamýyla özgün bir meta. Yani, deðer yaratan bir güç, bir deðer kaynaðý
olmak ve, gerçekten de, uygun bir biçimde kullanýldýðýnda, bizzat ken-
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disinde olandan daha fazlasýný yaratan bir deðer kaynaðý olmak gibi
özgün bir niteliði vardýr. Üretimin bugünkü durumunda, insanýn iþgücü,
bir günde, bizzat kendisinde bulunandan ve kendisinin malolduðundan daha büyük bir deðer üretmekle kalmaz; her yeni bilimsel bulguyla,
her yeni teknik buluþla, günlük üretiminin günlük maliyeti aþan bu
fazlalýðý artar, ve dolayýsýyla da iþgününün, iþçinin günlük ücretini
karþýlamak için çalýþtýðý bölümü azalýr; öte yandan da, iþgününün, iþçinin
karþýlýðýný almaksýzýn emeðini kapitaliste armaðan etmek zorunda olduðu bölümü artar.
Ýþte bugünkü toplumumuzun tüm ekonomik yapýsý budur: bütün
deðerleri yaratan tek baþýna iþçi sýnýfýdýr. Çünkü deðer sözü, emek sözünün bir öteki ifadesinden baþka bir þey [sayfa 181] deðildir ve bugünkü
kapitalist toplumumuzda, belirli bir metaýn içerdiði toplumsal olarak
gerekli-emek miktarýný anlatan bir deyimdir. Ne var ki, iþçiler tarafýndan
üretilen bu deðerler, iþçilere ait deðildir. Bu deðerler, hammaddelerin,
makinelerin, aletlerin ve iþçi sýnýfýnýn iþgücünü satýn almalarýna olanak
saðlayan birikmiþ paranýn sahiplerine aittir. Demek ki, iþçi sýnýfýnýn yarattýðý ürünler yýðýnýndan kendisine kalan, bu yýðýnýn bir bölümüdür
ancak. Ve az önce gördüðümüz gibi, kapitalist sýnýfýn kendine saðladýðý
ve olsa olsa toprak sahipleri sýnýfý ile bölüþmek zorunda olduðu geri
kalan bölüm, her yeni bulgu ve buluþla daha da artar, buna karþýlýk, iþçi
sýnýfýnýn payýna düþen bölüm (adam baþýna hesaplandýðýnda) ya çok
yavaþ ve önemsiz bir artýþ gösterir, ya yerinde sayar, ya da hatta bazý
durumlarda azalýr.
Ama gitgide artan bir hýzla birbirinin yerini alan bu bulgu ve
buluþlar, insan emeðinin her gün görülmemiþ ölçüde artan bu üretkenliði, nihayet, bugünkü kapitalist ekonomiyi ortadan kaldýracak bir çeliþkiye yolaçar. Bir yanda ölçüye gelmez büyüklükte zenginlikler ve alýcýlarýn
baþa çýkamayacaðý ürün bolluðu; öte yanda ise, toplumun proleterleþmiþ,
ücretli iþçiler haline gelmiþ ve iþte bu yüzden de bu ürün bolluðunu
kendilerine maledemez hale sokulmuþ geniþ yýðýnlarý. Toplumun, son
derece zengin küçük bir sýnýf ile mülkten yoksun büyük bir ücretliler
sýnýfýna bölünmesi, toplumun üyelerinin büyük bir çoðunluðu aþýrý bir
yoksulluða karþý hemen hemen korunmamýþ, giderek hiç korunmamýþ
durumda iken, o toplumun, kendi ürettiði fazlalýðýn aðýrlýðý altýnda ezilip
boðulmasý sonucunu verir. Bu durum, her geçen gün daha saçma,
daha gereksiz olmaktadýr. Bu duruma son verilmelidir, verilebilir. Bugünkü sýnýf farklýlýklarýnýn ortadan kalkmýþ olacaðý ve belki biraz sýkýntýlý
ama herhalde ahlâk bakýmýndan çok yararlý kýsa bir geçiþ döneminden
sonra toplumun bütün bireylerinin, daha þimdiden zaten varolan muazzam üretici güçlerinin planlý olarak kullanýlmasý ve geniþletilmesi sayesinde, ve herkes için zorunlu ve eþit çalýþma ile, yaþamdan zevk alma,
geliþme ve bedenin ve usun bütün yeteneklerini iþletebilme araç ve
olanaklarýndan herkesin eþit bir biçimde ve durmadan artan bir bolluk

142

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

içinde yararlanabileceði yeni bir [sayfa 182] toplum düzeni olanaklýdýr. Ve
iþçilerin bu yeni toplumsal düzeni elde etme kararlýlýklarýnýn giderek
artmakta olduðunu yarýnki Bir Mayýs, ve önümüzdeki 3 Mayýs pazar
günü,[85] Okyanusun her iki yakasýnda da, tanýtlayacaktýr bize. [sayfa 183]
Londra, 30 Nisan 1891

FRÝEDRÝCK ENGELS

Vorwärts, 13 Mayýs 1891,
n° 109a ek olarak ve
Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital,
Berlin 1891, baþlýklý broþür olarak
yayýnlanmýþtýr.
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ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE

I
Çeþitli çevreler tarafýndan, bugünün sýnýf savaþýmlarýnýn ve ulusal savaþýmlarýn maddi temelini oluþturan ekonomik iliþkileri ortaya
koymamýþ olmakla kýnandýk. Biz bu iliþkilere, kasýtlý olarak, yalnýzca
siyasal çatýþmalarda kendilerini doðrudan ön plana çýkardýklarý yerde
deðindik.
Sorun, her þeyden önce, sýnýf savaþýmlarýný günümüzün tarihi
içinde izlemek ve elimizde zaten bulunan ve her gün tazelenen tarihsel
malzeme ile iþçi sýnýfýnýn, Þubat ve Martla[86] gerçekleþtirilen baðýmlýlýðýnýn, ayný zamanda iþçi sýnýfýnýn karþýtlarýnýn da Fransada cumhuriyetçi burjuvalarýn ve bütün Avrupa kýtasý üzerinde feodal mutlakiyete
karþý savaþým veren burjuva ve köylü sýnýflarýnýn da yenilgisine yolaçtýðýný; Fransada hilesiz cumhuriyetin zaferinin, ayný zamanda, Þubat
Devrimine kahramanca baðýmsýzlýk savaþlarý [sayfa 184] ile yanýt vermiþ
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olan uluslarýn da düþüþü olduðunu; ve son olarak, Avrupanýn, devrimci
iþçilerin yenilgisi ile, yeniden eski çifte köleliðine, Ýngiliz-Rus köleliðine
düþtüðünü ampirik olarak tanýmlamaktý. Paristeki Haziran savaþýmý,
Viyananýn düþüþü, Berlinin Kasým 1848 traji-komedisi, Polonyanýn,
Ýtalyanýn ve Macaristanýn umutsuz çabalarý, Ýrlandanýn açlýktan kýrýlmasý  Avrupada burjuvazi ile iþçi sýnýfý arasýndaki sýnýf savaþýmýný niteleyen ve bize de, amacý sýnýf savaþýmýndan ne kadar uzak görünürse
görünsün her devrimci ayaklanmanýn devrimci iþçi sýnýfý zafere ulaþýncaya dek baþarýsýzlýkla sonuçlanmak zorunda olduðunu, her türlü toplumsal
reformun, proleter devrimi ile feodal karþý-devrimin bir dünya savaþý
içinde silahlarla boy ölçüþecekleri ana kadar bir hamhayal olarak kalacaðýný göstermek olanaðýný vermiþ olan bellibaþlý etmenler iþte bunlardý. Gerçekte olduðu gibi bizim sunuþ biçimimizde de, Belçika ile Ýsviçre,
biri burjuva monarþisinin model devleti, öteki burjuva cumhuriyetinin
model devleti olarak, kendilerinin Avrupa devriminden olduðu kadar
sýnýf savaþýmýndan da baðýmsýz devletler olduklarýný sanan, ve büyük
tarihsel tabloda karikatüre yakýn, traji-komik fresklerdi.
Okurlarýmýz, 1848 yýlýnda sýnýf savaþýmýnýn koskoca siyasal biçimler alarak geliþtiðini görmüþ olduklarýna göre, þimdi, artýk, burjuvazinin
varlýðýnýn ve sýnýf egemenliðinin olduðu kadar, iþçi sýnýfýnýn köleliðinin
dayandýðý ekonomik iliþkilerle de daha yakýndan ilgilenmenin zamaný
gelmiþtir.
Üç büyük kesim halinde þu konularý açýklayacaðýz: 1. Ücretli
emek ile sermaye arasýndaki iliþki, iþçinin köleliði, kapitalistin egemenliði; 2. orta burjuva sýnýflarýn ve köylü denen katmanýn bugünkü sistem
altýndaki kaçýnýlmaz çöküþleri; 3. çeþitli Avrupa uluslarýnýn burjuva sýnýflarýnýn, dünya pazarýnýn zorbasý Ýngiltere tarafýndan ticari boyunduruk
altýna alýnmasý ve sömürülmesi.
Ekonomi politiðin en ilkel kavramlarýnýn bile önceden bilindiðini
varsaymaksýzýn, mümkün olduðu kadar yalýn ve herkesin anlayabileceði bir açýklama yapmaya çalýþacaðýz. Ýþçiler için anlaþýlabilir olmayý
istiyoruz. Zaten Almanyanýn her yanýnda, en basit ekonomik iliþkiler
konusunda, bugünkü düzenin patentli savunucularýndan tutun da Almanyada [sayfa 185] prenslerden de daha bol olan sosyalist kerametçilere
ve bilinmedik siyasal dehalara varýncaya kadar herkeste, bilgisizlik ve
en garip fikirlerden meydana gelme bir karýþýklýk hüküm sürmektedir.
O halde, ilk soruyu ele alalým: Ücret nedir? Nasýl belirlenir?
Eðer iþçilere, ücretiniz ne kadar? diye bir soru sorulsaydý, kimi,
iþverenimden günde bir mark alýyorum, kimi de, iki mark alýyorum
vb. diyeceklerdi. Hepsi de, baðlý bulunduklarý çeþitli iþkollarýna göre,
belirli bir iþin yapýlmasý, örneðin bir yardalýk bezin dokunmasý, ya da bir
sayfalýk bir yazýnýn dizilmesi karþýlýðýnda kendi patronlarýndan aldýklarý
farklý para tutarlarý sýralayacaklardý. Bu iþçilerin hepsi, bildirdikleri tutarlarýn çeþitliliðine karþýn, bir noktada birleþeceklerdir: ücret, kapitalistin
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belirli bir iþzamaný karþýlýðýnda ya da belirli bir iþin yapýlmasý karþýlýðýnda
ödediði para tutarýdýr.
Kapitalist, bundan ötürü, para ile onlarýn emeklerini satýn alýyor
görünür. Onlar da, kapitaliste bu para karþýlýðýnda emeklerini satarlar.
Ama bu, ancak görünüþte böyledir. Oysa gerçekte onlarýn para karþýlýðýnda kapitaliste sattýklarý iþgücüdür. Kapitalist bu iþgücünü bir günlüðüne, haftalýðýna, aylýðýna vb. satýn alýr. Ve satýn aldýktan sonra da, iþçileri
baþtan þart koþulan süre boyunca çalýþtýrarak, bu iþgücünü kullanýr. Kapitalist, iþçilerin iþgüçlerini satýn aldýðý bu ayný para, örneðin iki mark
karþýlýðýnda, iki kilo þeker, ya da belirli bir miktarda herhangi bir baþka
meta satýn alabilirdi. Ýki kilo þeker satýn aldýðý bu iki mark, iki kilo þekerin fiyatýdýr. Ýþgücünün oniki saatlik kullanýmýný satýn aldýðý bu iki mark,
oniki saatlik iþin fiyatýdýr. Demek ki, iþgücü bir metadýr, þekerden ne
eksik, ne fazla. Birincisi saatle ölçülür, ikincisi ise teraziyle.
Ýþçiler, metalarýný, yani iþgüçlerini kapitalistin metaý ile, yani para
ile deðiþirler, ve bu deðiþim, belirli bir oranda olur. Þu kadar paraya, iþgücünün þu kadar süreyle kullanýlmasý. Oniki saatlik dokuma karþýlýðýnda
2 mark. Peki bu 2 mark, 2 mark karþýlýðýnda satýn alabileceðim bütün
öteki metalarý da temsil etmez mi? Þu halde iþçi, kendi metaýný, yani iþgücünü, her türden öteki metalarla deðiþmiþtir ve bu, belirli bir [sayfa 186]
orana göre olmuþtur. Kapitalist, iþçiye 2 mark vermekle, günlük emeði
karþýlýðýnda ona þu kadar et, þu kadar giyecek, þu kadar yakacak, ýþýk
vb vermiþtir. Buna göre, bu 2 mark, iþgücünün öteki metalarla deðiþilme
oranýný, yani iþgücünün deðiþim-deðerini ifade eder. Bir metaýn para
olarak hesaplanan deðiþim-deðeri, onun fiyatý denen þeydir. Ücret, genellikle emeðin fiyatý denilen iþgücü fiyatýna, ancak insanýn etinde, kanýnda saklý bulunan bu özgün metaýn fiyatýna verilen addan baþka bir
þey deðildir.
Herhangi bir iþçiyi, örneðin bir dokumacýyý alalým. Kapitalist ona
dokuma tezgâhýný ve ipliði saðlar. Dokumacý iþe koyulur, ve iplik beze
dönüþür. Kapitalist, bezi alýr ve onu örneðin 20 marka satar. O halde,
dokumacýnýn ücreti, bezin, 20 markýn, kendi emeðinin ürününün bir
bölümü müdür? Hiç de deðil. Dokumacý, bez satýlmadan çok önce
belki de bezin dokunmasý bitmeden önce, ücretini almýþtýr. Þu halde
kapitalist, bu ücreti, bezin satýþýndan alacaðý paradan deðil, önceden
biriktirilmiþ paradan öder. Nasýl ki, iþveren tarafýndan saðlanan dokuma tezgâhý ve iplik dokumacýnýn ürünü deðilse, ayný þey dokumacýnýn
kendi metaý, yani kendi iþgücü karþýlýðýnda aldýðý metalar için de geçerlidir. Olabilir ki, kapitalist, bezi için hiç bir alýcý bulamaz. Olabilir ki, bezin satýþýndan elde ettiði miktar, ücreti bile çýkaramaz. Ya da bezini dokumacýnýn ücretine kýyasla çok kârlý bir biçimde satabilir. Bütün bunlarýn dokumacýyla hiç bir ilgisi yoktur. Kapitalist, dokumacýnýn iþgücünü,
servetinin, sermayesinin bir bölümüyle satýn alýr, týpký servetinin öteki
bölümüyle de hammaddeyi ipliði ve iþ aletini dokuma tezgâhýný
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satýn aldýðý gibi. Bunlarý satýn aldýktan sonra, ki bu satýn alýnan þeyler
arasýnda bezin üretimi için gerekli olan iþgücü de vardýr, artýk yalnýz
kendisinin olan hammaddelerle ve iþ aletleri ile üretim yapar. Çünkü
þimdi iþ aletleri, üründe ya da ürünün fiyatýnda dokuma tezgâhý ne
kadar pay sahibiyse o kadar pay sahibi olan bizim dokumacýyý da içermektedir.
Þu halde ücret, iþçinin kendi ürettiði meta içinde sahip olduðu
pay deðildir. Ücret, kapitalistin onlarla kendisi için belirli bir miktarda
üretken iþgücü satýn aldýðý daha önceden varolan metalarýn bir bölümüdür. [sayfa 187]
Ýþgücü, demek ki, onu elinde bulunduranýn, yani ücretli iþçinin
kapitaliste sattýðý bir metadýr. Ücretli iþçi bunu neden satar? Yaþamak
için.
Ama, iþgücünün uygulanmasý, emek, iþçinin kendi yaþam faaliyetidir, kendi yaþamýnýn tezahürüdür. Ve iþte, iþçinin gerekli geçim araçlarýný saðlamak için bir baþkasýna sattýðý bu yaþam faaliyetidir. Böylece,
yaþam faaliyeti, kendisi için bir varolabilme aracýndan baþka bir þey deðildir. O, yaþamak için çalýþýr. Hatta kendisine göre çalýþmak, kendi yaþamýnýn bir bölümü deðil, daha çok, yaþamýndan yapýlan bir özveridir.
Bir baþkasýna devrettiði bir metadýr. Bundan ötürü, kendi faaliyetinin
ürünü de, bu faaliyetinin amacý deðildir. Kendisi için ürettiði þey, dokuduðu ipek, madenden çýkardýðý altýn, yaptýðý saray deðildir. Kendisi için
ürettiði þey, ücrettir, ve ipek, altýn, saray onun gözünde belirli bir miktar
geçim aracýna, belki de pamuklu bir fanilaya, bir miktar bakýr paraya ve
bir bodrum katýna indirgenir. Peki ya bu oniki saat boyunca dokuyan,
iplik eðiren, yol açan, tornaya çeken, ev yapan, kürek sallayan, taþ
kýran, yük taþýyan vb. iþçi, bu oniki saatlik dokumacýlýða, iplik eðirmeye,
yol açmaya, tornacýlýða, duvarcýlýða, kürek sallamaya, taþ kýrmaya kendi yaþamýnýn bir belirtisi gibi, kendi yaþamý gibi mi bakar? Tam tersine,
onun için yaþam, bu iþin bittiði yerde, masada, kahvede, yatakta baþlar.
Öte yandan, bu oniki saatlik emek, kendisi için dokuma, eðirme, yol
açma vb. olarak deðil, kendisini masaya, kahveye, yataða götüren kazanç olarak anlam taþýr. Eðer ipekböceði, varlýðýný bir týrtýl olarak sürdürmek için koza örseydi, tam bir ücretli iþçi olurdu.
Ýþgücü, her zaman bir meta olmamýþtýr. Emek, her zaman ücretli emek, yani özgür emek olmamýþtýr. Köle kendi iþgücünü köle sahibine satmýyordu, nasýl ki öküz de yaptýðý hizmeti köylüye satmazsa. Köle,
efendisine iþgücü ile birlikte, bir defada ve tümden satýlýr. Köle, bir
efendinin elinden ötekinin eline geçebilen bir metadýr. Kendisi bir metadýr ama, iþgücü onun kendi metaý deðildir. Serf, iþgücünün yalnýz bir
bölümünü satar. Toprak sahibinden bir ücret almaz; daha çok o, kendisi, toprak sahibine bir haraç öder.
Serf topraða aittir ve topraktan elde edilenleri topraðýn sahibine
teslim eder. Öte yanda, özgür emekçi, kendisini satar [sayfa 188] ve hem
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de parça parça satar. Yaþamýnýn 8, 10, 12, 15 saatini, gün be gün açýk
artýrmayla, en çok artýranlara, hammaddelerin, iþ aletlerinin ve geçim
araçlarýnýn sahiplerine, yani kapitalistlere satar. Ýþçi, ne bir köle sahibine, ne de topraða aittir, ama günlük yaþamýnýn 8, 10, 12, 15 saati bunu
satýn alana aittir. Ýþçi, kendisini kiralayan kapitalisti istediði an terkeder,
ve kapitalist de, artýk onun sýrtýndan kâr elde etmediði, ya da umduðu
kârý elde etmediði anda kendisine yol verir. Ama yaþamýnýn biricik
kaynaðý kendi iþgücünün satýmý olan iþçi, kendi varlýðýný reddetmeksizin alýcýlar sýnýfýnýn tümünü, yani kapitalist sýnýfý terkedemez. Ýþçi þu ya
da bu kapitaliste deðil, kapitalist sýnýfa aittir, ve dahasý, kendisini satmak, yani bu kapitalist sýnýf içinden bir alýcý bulmak ona düþer.
Sermaye ile ücretli emek arasýndaki iliþkilerde daha derinlere
dalmadan önce, þimdi kýsaca, ücretin belirlenmesinde hesaba katýlan
en genel iliþkileri açýklayacaðýz.
Ücret, görmüþ olduðumuz gibi, belirli bir metaýn, iþgücünün fiyatýdýr. Demek ki, ücret de bütün öteki metalarýn fiyatlarýný belirleyen
ayný yasalarla belirlenir. O halde burada sorulacak soru þudur: bir metaýn fiyatý nasýl belirlenir?
II
Bir metaýn fiyatýný belirleyen nedir?
Bunu belirleyen, alýcýlarla satýcýlar arasýndaki rekabettir, yani arz
ve talep arasýndaki iliþkidir. Bir metaýn fiyatýný belirleyen rekabet, üç
yönlüdür.
Ayný meta, çeþitli satýcýlar tarafýndan piyasaya sürülür. Ayný nitelikte metalarý en ucuz fiyata satan, öteki satýcýlarýn ayaðýný kaydýracaðýndan ve en büyük sürümü saðlayacaðýndan emindir. Demek ki,
satýcýlar, mallarýn sürümü için, pazar için karþýlýklý çekiþir dururlar. Herbiri, satmak, olabildiðince çok satmak ve elinden gelirse öteki satýcýlarý
safdýþý ederek yalnýz kendisi satmak ister. Bunun içindir ki, biri ötekinden daha ucuza satar. Bunun sonucu olarak, satýcýlar arasýnda piyasaya sürdükleri metalarýn fiyatýný düþüren bir rekabet çýkar ortaya.
Ama, buna karþýlýk, alýcýlar arasýnda da rekabet vardýr ki, bu da
piyasaya sürülen metalarýn fiyatlarýnýn yükselmesine [sayfa 189] yolaçar.
Son olarak, alýcýlarla satýcýlar arasýnda da rekabet vardýr; alýcýlar
olabildiðince ucuza almak, satýcýlar ise, olabildiðince pahalý satmak
isterler. Alýcýlar ile satýcýlar arasýndaki bu rekabetin sonucu, bu rekabetin yukarýda sözü edilen iki yanýnýn nasýl bir iliþki içinde olduklarýna,
yani rekabetin alýcýlar ordusunda mý, yoksa satýcýlar ordusunda mý daha
güçlü olduðuna baðlý olacaktýr. Sanayi bu iki orduyu karþý karþýya getirir
ki, bunlardan herbiri gene kendi saflarý arasýnda, kendi birlikleri arasýnda da bir savaþ yürütmektedir. Kendi birlikleri arasýnda en az vuruþma
olan ordu, hasmýna karþý zaferi kazanýr.
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Piyasada 100 balya pamuk ve, ayný zamanda, 1.000 balya pamuk
alýcýsý olduðunu varsayalým. Bu durumda, demek ki, talep arzdan on
kat daha büyüktür. Herbiri bu yüz balyadan bir tane, ve eðer mümkünse hepsini almak isteyen alýcýlar arasýndaki rekabet çok çetin olacaktýr.
Bu örnek keyfi bir varsayým deðildir. Ticaret tarihinde, aralarýnda birlik
kurmuþ birkaç kapitalistin 100 balya deðil, dünyanýn tüm pamuk stoklarýný satýn almaya çalýþtýklarý pamuk rekoltesinin kötü olduðu dönemleri yaþadýk. Böylece, verilen bu örnekte, bir alýcý, pamuk balyasý baþýna
göreli olarak daha yüksek bir fiyat vererek öteki alýcýyý piyasadan uzaklaþtýrmaya çalýþacaktýr. Düþman ordunun birliklerinin kendi aralarýnda
zorlu bir kavgaya tutuþtuklarýný gören ve 100 balya pamuðun tümünün
de satýlacaðýndan emin bulunan pamuk satýcýlarý, karþý taraftakilerin
pamuk fiyatýný yükseltmek için birbirleriyle rekabete giriþtikleri bir sýrada, birbirlerine girip pamuk fiyatýný düþürmemeye dikkat edeceklerdir.
Ýþte böylece, satýcýlar ordusunda birdenbire bir iç barýþ meydana gelir.
Þimdi onlar, alýcýlarýn karþýsýna tek bir kiþi gibi dikilirler, kollarýný filozofça kavuþtururlar, ve eðer en ýsrarlý ve hevesli alýcýlarýn bile fiyat tekliflerinin kesin bir sýnýrý bulunmazsa, bunlarýn isteklerinin de sýnýrý olmaz.
Demek ki, bir metaýn arzý bu mala karþý olan talepten daha az
ise, satýcýlar arasýnda hemen hemen, ya da hiç bir rekabet olmaz. Bu
rekabetin azalmasý oranýnda, alýcýlar arasýndaki rekabet artar. Sonuç,
meta fiyatlarýnda oldukça önemli bir artýþtýr. [sayfa 190]
Bunun karþýtý durumun, tam tersi bir sonuçla, çok daha sýk meydana geldiði bilinmektedir. Arzýn talebe göre hatýrý sayýlýr bir fazlalýk
göstermesi; satýcýlar arasýnda amansýz bir rekabet; alýcý yokluðundan
mallarýn gülünç derecede düþük fiyatlarla satýlmasý.
Ama fiyatlarda bir yükselme, bir düþme ne demeye gelir; yüksek
fiyatýn, düþük fiyatýn anlamý nedir? Bir kum taneciði, mikroskopla bakýldýðýnda yüksektir, ve bir kule, dað ile kýyaslandýðýnda alçaktýr. Ve
eðer fiyat, arz ile talep arasýndaki iliþki ile belirleniyorsa, o zaman arz ile
talep arasýndaki iliþkiyi belirleyen nedir?
Karþýmýza çýkan ilk burjuvaya baþvuralým. Bir an bile duraksamayacak, bir baþka Büyük Ýskendermiþ gibi, bu metafizik kördüðümü
çarpým cetveli ile kesip atacaktýr. Bize diyecektir ki, sattýðým mallarýn
üretimi bana 100 marka maloluyorsa, ve ben bu mallarýn satýþýndan,
ama bütün bir yýl içerisindeki satýþýndan, 110 mark elde ediyorsam  o
zaman bu, akla-uygun, dürüst, meþru bir kârdýr. Ama eðer bunun
karþýlýðýnda 120 ya da 130 mark elde ediyorsam, bu, yüksek bir kârdýr;
ve eðer elde ettiðim 200 marký buluyorsa, bu, olaðanüstü, çok büyük
bir kâr olur. Peki burjuvanýn kârýný ölçmekte kullandýðý ölçü nedir? Metaýnýn üretim maliyeti. Bu meta karþýlýðýnda, üretimleri daha ucuza malolmuþ bir miktar baþka meta alacak olursa, zarar etmiþ olur. Kendi metaý karþýlýðýnda, üretilmeleri daha pahalýya malolmuþ bir miktar baþka
meta alacak olursa, kazançlý çýkmýþ olur. Ve kârdaki yükselme ve
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düþmeleri, kendi metaýnýn deðiþim-deðerinin sýfýr göstergesinin üretim maliyetinin üstünde ya da altýnda duruyor olmasýna göre hesaplar.
Böylece arz ile talep arasýndaki deðiþen iliþkinin fiyatlarda nasýl
kimi kez bir yükseliþe, kimi kez bir düþüþe, kimi kez yüksek, kimi kez
düþük fiyatlara yolaçtýðýný görmüþ bulunuyoruz. Eðer bir metaýn fiyatý
arz yetersizliði ya da talepte görülen orantýsýz bir artýþ yüzünden oldukça önemli bir yükselme göstermiþse, mutlaka bir baþka metaýn fiyatý
buna orantýlý olarak düþmüþ demektir, çünkü bir metaýn fiyatý, o metaýn baþka metalarla deðiþilme oranýnýn para olarak ifadesinden baþka
bir þey deðildir. Örneðin, bir metre ipekli kumaþýn fiyatý 5 marktan 6
marka çýkarsa, gümüþün deðeri [sayfa 191] ipekli kumaþa göre düþmüþ, ve
eski fiyatlarýnda kalmýþ olan bütün öteki metalarýn fiyatlarý, ayný þekilde,
ipekli kumaþa oranla düþmüþ demektir. Ayný miktarda ipekli kumaþ
alabilmek için, karþýlýðýnda, bu metalardan daha fazla miktarda vermek gerekir. Bir metadaki fiyat artýþýnýn sonucu ne olacaktýr? Bir miktar
sermaye, geliþmekte olan bu sanayi dalýna atýlacak ve sermayenin bu
yeðlenen sanayi alanýna akýmý, sermayeye olaðan kârlar getirene dek,
ya da daha doðrusu, ürünlerinin fiyatý, aþýrý üretim yüzünden, üretim
maliyetinin altýna düþene dek sürecektir.
Bunun tersine, eðer bir metaýn fiyatý, üretim maliyetinin altýna
düþerse, sermaye, bu metaýn üretiminden çekilecektir. Modasý geçmiþ
ve bundan ötürü de yokolmasý gereken bir sanayi dalý olma durumu
dýþýnda, böyle bir metaýn üretimi, yani arzý, sermayenin kaçmasýndan
dolayý, talebe uygun düþene dek, ve bunun sonucu fiyatý yeniden üretim maliyetinin düzeyine çýkýncaya dek, ya da daha doðrusu, arz, talebin altýna düþünceye dek, yani fiyatý yeniden üretim maliyetinin üstüne
çýkýncaya dek düþmeye devam edecektir, çünkü bir metaýn yürürlükteki fiyatý, her zaman, üretim maliyetinin ya altýnda ya da üstünde bulunur.
Sermayenin bir sanayi alanýndan bir baþkasýna nasýl ileri geri
hareket ettiðini görüyoruz. Yüksek fiyatlar çok büyük bir içe doðru göç,
düþük fiyatlar ise çok büyük bir dýþa doðru göç getirirler.
Bir baþka görüþ açýsýndan, yalnýz arzýn deðil, talebin de üretim
maliyeti tarafýndan belirlendiðini gösterebilirdik. Ama bu bizi konumuzdan çok uzaklaþtýrýr.
Arz ve talepteki dalgalanmalarýn bir metaýn fiyatýný sürekli olarak
nasýl yeni baþtan üretim maliyetine getirmekte olduðunu görmüþ bulunuyoruz. Bir metaýn gerçek fiyatý, gerçekten, her zaman üretim maliyetinin ya altýnda ya da üstündedir; ama yükseliþ ve düþüþler karþýlýklý
olarak birbirlerini dengelerler, öyle ki, belirli bir süre içersinde, sanayideki çekilme ve kabarmalar birlikte alýndýklarýnda, metalar birbirleriyle
üretim maliyetlerine uygun olarak deðiþilirler ve, demek ki, fiyatlarý üretim maliyetleri tarafýndan belirlenir.
Fiyatýn üretim maliyeti tarafýndan bu belirleniþi, iktisatçýlarýn an-
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ladýklarý anlamda anlaþýlmamalýdýr. Ýktisatçýlar, [sayfa 192] metalarýn ortalama fiyatýnýn üretim maliyetine eþit olduðunu; bunun bir yasa olduðunu söylerler. Yükselmenin alçalmayla alçalmanýn da yükselmeyle dengelendiði anarþik hareketi bir raslantý sayarlar. Ama, baþka iktisatçýlarca
da gerçekten yapýldýðý gibi, dalgalanmalarý yasa, ve üretim maliyeti tarafýndan belirlenmeyi raslantý kabul etmek de ayný ölçüde doðru olurdu. Ancak daha yakýndan bakýldýðýnda, yalnýzca bu dalgalanmalardýr
ki, kendileriyle birlikte en korkunç yýkýmlarý getirirler ve burjuva toplumunu, yersarsýntýlarý gibi, temellerine dek sarsarlar  yalnýzca bu dalgalanmalarýn akýþý içersindedir ki, fiyatlar üretim maliyeti tarafýndan
belirlenir. Bu düzensizlik hareketinin tümü, onun düzeninin ta kendisidir. Bu sýnai anarþinin akýþý içinde, bir daire çevresindeki bu hareket
içinde, rekabet, sözgelimi, bir aþýrýlýðý bir baþkasýyla telâfi eder.
Þu halde, görüyoruz ki, bir metaýn fiyatý kendi üretim maliyeti
tarafýndan öyle bir biçimde belirlenir ki, bu metaýn fiyatýnýn kendi üretim maliyetinin üstüne çýktýðý dönemler, üretim maliyetinin altýna
düþtüðü dönemler tarafýndan telâfi edilir, ve vice versa. Bu, elbette, ayrý
ayrý, belirli sýnai ürünler için deðil, ancak tüm bir sanayi dalý için geçerlidir. Bunun sonucu olarak, bu, gene, tek tek sanayiciler için deðil,
ancak tüm sanayiciler sýnýfý için geçerlidir.
Fiyatýn üretim maliyeti tarafýndan belirlenmesi, fiyatýn bir metaýn
yapýmý için gerekli-emek zamaný tarafýndan belirlenmesi ile ayný þeydir,
çünkü üretim maliyeti (1) hammaddelerden ve aletlerin yýpranmasýndan, yani üretimleri belli bir miktarda iþgününe malolmuþ ve bundan
ötürü de belli miktarda bir emek zamanýný temsil eden sanayi ürünlerinden, ve (2) ölçüsü bizzat zaman olan dolaysýz emekten oluþur.
Bu durumda, genel olarak metalarýn fiyatýný düzenleyen bu ayný
genel yasalar, elbet, ücreti, emeðin fiyatýný da düzenlerler.
Ücret, arz ve talep arasýndaki iliþkiye göre, iþgücü alýcýlarý, yani
kapitalistler ile, iþgücü satýcýlarý, yani iþçiler arasýndaki rekabetin aldýðý
biçime göre yükselip düþecektir. Ücretteki dalgalanmalar genel olarak
metalarýn fiyatýndaki dalgalanmalara tekabül eder. Ama bu dalgalanmalarýn çerçevesi içerisinde, emeðin fiyatý üretim maliyeti ile, bu metaýn [sayfa 193] iþgücünün üretimi için gerekli-emek zamaný ile belirlenir.
O halde, iþgücünün üretim maliyeti nedir?
Bu, iþçiyi iþçi olarak muhafaza etmek ve iþçiyi iþçi durumuna
getirmek için gerekli olan masraflardýr.
Bundan ötürü, herhangi bir iþin gerektirdiði eðitim süresi ne denli
kýsa olursa, iþçinin üretim maliyeti o denli az, ve emeðinin fiyatý, ücreti
o denli düþük olur. Çýraklýk döneminin hemen hiç gerekli olmadýðý,
iþçinin kabaca maddi varlýðýnýn yeterli olduðu sanayi dallarýnda, iþçinin
üretimi için gerekli masraflar, hemen hemen yalnýzca kendisini yaþatmak ve çalýþabilir durumda tutmak için zorunlu metalardan ibarettir.
Bunun içindir ki, emeðin fiyatý, zorunlu geçim araçlarýnýn fiyatý ile belir-
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lenecektir.
Bununla birlikte, burada iþin içine bir baþka düþünce daha girer.
Ýmalâtçý, üretim maliyetini ve, buna göre, ürünlerin fiyatlarýný hesaplarken iþ aletlerinin yýpranmasýný da hesaba katar. Örneðin eðer bir makine ona 1.000 marka malolmuþsa ve ömrü on yýlsa, on yýlýn sonunda
eskimiþ olan makinenin yerine bir yenisini koyabilmek için metalarýn
fiyatýna her yýl 100 mark ekler. Ayný biçimde, basit iþgücünün üretim
maliyeti hesaplanýrken üreme masraflarý da hesaba katýlmalýdýr, ki böylelikle, iþçi soyunun çoðalabilmesi ve eskimiþ iþçilerin yerini yenilerin
alabilmesi saðlanmýþ olur. Demek ki, iþçinin yýpranmasý da, makinenin
yýpranmasý gibi ayný þekilde hesaba katýlýr.
Basit iþgücünün üretim maliyeti, demek ki, iþçinin varoluþ ve
üreme masraflarýndan oluþur. Bu varoluþ ve üreme masraflarýnýn fiyatý,
ücreti meydana getirir. Bu biçimde belirlenen ücrete, asgari ücret denir. Bu asgari ücret, metalarýn fiyatlarýnýn genel olarak üretim maliyetleri ile belirlenmesi gibi, bir tek birey için deðil, bu bireylerin meydana
getirdikleri tür için gereklidir. Varolmak ve üremek için tek tek yeterli
ücret alamayan milyonlarca iþçi vardýr; ama tüm iþçi sýnýfýnýn ücretleri
gösterdikleri dalgalanmalar içerisinde, bu asgariye eþitlenirler.
Herhangi bir baþka metaýn fiyatý gibi ücreti de düzenleyen en
genel yasalarý þimdi artýk anlamýþ olduðumuza göre, konumuza daha
ayrýntýlý bir biçimde girebiliriz.
Sermaye, yeni hammaddeler, yeni iþ aletleri ve geçim [sayfa 194]
araçlarý üretmede kullanýlan her çeþit hammaddelerden, iþ aletlerinden ve geçim araçlarýndan oluþur. Sermayeyi oluþturan bütün bu parçalar, emeðin yarattýðý þeylerdir, emeðin ürünleridir, birikmiþ emektir.
Yeni bir üretimin aracý olarak iþgören birikmiþ emek, sermayedir.
Ýktisatçýlar böyle derler iþte.
Bir zenci köle nedir? Kara ýrktan bir insandýr. Bu açýklama ne
denli yeterliyse, bundan önceki de o denli yeterlidir.
Bir zenci, bir zencidir. Ancak belirli koþullar altýnda, bir köle durumuna gelir. Bir pamuk eðirme makinesi, pamuk eðirme makinesidir.
Ancak belirli koþullar altýnda sermaye durumuna gelir. Bu koþullardan
koparýldý mý, artýk sermaye deðildir, týpký altýnýn kendi baþýna para olmamasý ya da þekerin þeker fiyatý olmamasý gibi.
Üretimde, insanlar, yalnýz doða üzerinde deðil, birbirleri üzerinde de etkili olurlar. Ancak belirli bir biçimde iþbirliði yaparak ve etkinliklerini karþýlýklý olarak deðiþ-tokuþ ederek üretimde bulunurlar. Üretmek
için birbirleriyle belirli baðlantýlar ve iliþkiler içine girerler, ve ancak bu
toplumsal baðlantý ve iliþki sýnýrlarý içindedir ki, doða üzerinde etkili
olur, üretimde bulunurlar.
Üreticilerin kendi aralarýndaki bu toplumsal iliþkiler, etkinliklerini deðiþ-tokuþ etme ve tüm üretim eylemine katýlma koþullarý, üretim
araçlarýnýn niteliklerine göre, doðal olarak farklý olacaktýr. Yeni bir savaþ

152

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

aletinin, ateþli silahýn icadý ile ordunun tüm örgütlenmesi zorunlu olarak deðiþmiþtir; bireylerin bir ordu oluþturabilme ve bir ordu olarak
davranabilme iliþkileri deðiþik bir biçim almýþ ve farklý ordularýn birbirleriyle olan iliþkileri de deðiþmiþtir.
Demek ki, insanlarýn, içinde üretimde bulunduklarý toplumsal
iliþkiler, toplumsal üretim iliþkileri, maddi üretim araçlarýndaki, üretici
güçlerdeki deðiþme ve geliþme ile birlikte deðiþir, deðiþik bir biçim alýr.
Üretim iliþkileri bir bütün halinde toplumsal iliþkiler denilen þeyi, toplumu, ve özellikle, belirli bir tarihsel geliþme aþamasýndaki bir toplumu,
özgün, ayýrdedici nitelikte bir toplumu oluþturur. Antik toplum, feodal
toplum, burjuva toplum, herbiri, ayný zamanda, insanlýk tarihinde özel
bir geliþim aþamasýný belirten bu türden üretim iliþkileri bütününü
oluþtururlar. [sayfa 195]
Sermaye de bir toplumsal üretim iliþkisidir. Bir burjuva üretim
iliþkisi, burjuva toplumunun üretim iliþkisidir. Sermayeyi oluþturan geçim
araçlarý, iþ aletleri, hammaddeler, belli toplumsal koþullar altýnda, belirli toplumsal iliþkiler içinde üretilmiþ ve biriktirilmiþ deðiller midir? Bunlar yeni üretim için belli toplumsal koþullar altýnda, belirli toplumsal
iliþkiler içinde kullanýlmýyorlar mý? Ve yeni þeyler üretilmesine hizmet
eden ürünleri sermaye haline dönüþtüren de iþte bu belirli toplumsal
nitelik deðil midir?
Sermaye sadece geçim araçlarýndan, iþ aletlerinden ve hammaddelerden, sadece maddi ürünlerden ibaret deðildir; bunlarý olduðu kadar deðiþim-deðerlerini de içerir. Sermayenin içerdiði bütün ürünler
metadýrlar. Demek ki, sermaye, yalnýz bir maddi ürünler toplamý deðildir; sermaye, bir metalar, bir deðiþim-deðerleri, bir toplumsal büyüklükler
toplamýdýr.
Yünün yerine pamuðu, buðdayýn yerine pirinci, ya da demiryollarýnýn yerine buharlý gemileri koysak da, sermaye ayný kalýr, yeter ki
pamuk, pirinç, buharlý gemi sermayenin kitlesi daha önce yünün,
buðdayýn, demiryollarýnýn sahip olduklarý ayný deðiþim-deðerine, ayný
fiyata sahip olsunlar. Sermaye en ufak bir deðiþikliðe uðramaksýzýn,
sermayenin kitlesi sürekli olarak deðiþebilir.
Ama, her sermayenin bir emtia, yani deðiþim-deðerleri toplamý
olmasýna karþýlýk, her emtia, her deðiþim-deðerleri toplamý sermaye
deðildir.
Her deðiþim-deðerleri toplamý, bir deðiþim-deðeridir. Ayrý ayrý
her deðiþim-deðeri, bir deðiþim-deðerleri toplamýdýr. Örneðin, 1.000 mark
eden bir ev, 1.000 marklýk bir deðiþim-deðeridir. Bir fenik eden bir kâðýt
parçasý, yüz tane yüzdebir feniklik bir deðiþim-deðeri toplamýdýr. Baþka
ürünlerle deðiþilebilir olan ürünler, metadýrlar. Birbirleriyle belirli bir
orana göre deðiþilebilirler; bu oran onlarýn deðiþim-deðerini, ya da para
olarak ifade edildiðinde, onlarýn fiyatýný oluþturur. Bu ürünlerin miktarý,
onlarýn meta olma, ya da bir deðiþim-deðeri miktarý, ya da belirli bir
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fiyata sahip olma niteliklerinde hiç bir deðiþiklik yapamaz. Bir aðaç
ister büyük, ister küçük olsun, bir aðaçtýr. Demiri öteki ürünlerle ister
ons olarak ister yüzdelik aðýrlýk birimlerine göre deðiþiyor olalým, bu,
onun [sayfa 196] meta olma, deðiþim-deðeri olma niteliðini deðiþtirir mi?
Miktarýna göre, daha büyük ya da daha küçük deðere, daha yüksek ya
da daha düþük fiyata sahip bir metadýr.
O zaman, herhangi miktarda bir metaýn, deðiþim-deðerinin sermaye haline gelmesi nasýl olur?
Baðýmsýz bir toplumsal güç olarak, yani toplumun bir kesiminin
gücü olarak varlýðýný sürdürerek ve çoðalarak, dolaysýz, canlý iþgücü
karþýlýðýnda deðiþilmek suretiyle. Çalýþma yeteneðinden baþka hiç bir
þeye sahip bulunmayan bir sýnýfýn varlýðý sermayenin zorunlu bir önkoþuludur.
Birikmiþ emeði sermayeye dönüþtüren tek þey, birikmiþ, geçmiþ,
maddeleþmiþ emeðin, dolaysýz, canlý emek üzerindeki egemenliðidir.
Sermaye, yaþayan emeðe yeni üretimin aracý olarak hizmet eden
birikmiþ emekten ibaret deðildir. Sermaye, birikmiþ emeðe, kendi deðiþim-deðerini korumasýnýn ve çoðaltmasýnýn aracý olarak hizmet eden
yaþayan emektir.
Kapitalist ile ücretli iþçi arasýndaki alýþveriþ sýrasýnda olan nedir?
Ýþçi, kendi iþgücü karþýlýðýnda geçim araçlarý alýr, ama kapitalist,
verdiði geçim araçlarý karþýlýðýnda iþçinin emeðini, üretken faaliyetini,
iþçinin tükettiði þeyi karþýlamakla kalmayýp, birikmiþ emeðe bu emeðin
içerdiðinden daha büyük bir deðer veren yaratýcý gücünü alýr. Ýþçi, mevcut geçim araçlarýnýn bir bölümünü kapitalistten alýr. Bu geçim araçlarý
onun ne iþine yarar? O anda tüketim yapmasýna. Ama, bu geçim araçlarýný tükettiðim anda, bunlar benim için bir daha geri gelmemek üzere
kaybolmuþtur, meðer ki, bu araçlarýn benim varlýðýmý sürdürmemi saðladýklarý süreyi yeni geçim araçlarý üretmekte, tüketim sýrasýnda, tüketilmekle yokolan deðerlerin yerine, emeðimle yeni deðerler yaratmakta
kullanayým. Ama, aldýðý geçim araçlarý karþýlýðýnda iþçinin kapitaliste
teslim ettiði iþte bu soylu yeniden üretme gücüdür! Bu bakýmdan, bu
gücü kendisi için yitirmiþ olur.
Bir örnek alalým: bir kiracý çiftçi gündelikçisine günde 5 gümüþ
groþen veriyor. Bu 5 gümüþ groþen karþýlýðýnda gündelikçi bütün gün
çiftçinin tarlasýnda çalýþýyor ve böylece ona 10 gümüþ groþenlik bir
hasýlat saðlýyor. Çiftçi gündelikçiye verdiði deðeri yerine koymuþ olmakla kalmýyor, iki katýna [sayfa 197] çýkarýyor. Demek ki, gündelikçiye
verdiði 5 gümüþ groþeni verimli, üretken bir biçimde kullanmýþ, tüketmiþtir. Bu 5 gümüþ groþen karþýlýðýnda tam iki katý bir deðerde tarýmsal
ürün üreten ve 5 gümüþ groþeni 10 gümüþ groþen yapan emekçinin
emeðini ve gücünü satýn almýþtýr. Buna karþýlýk, gündelikçi, sonuçlarýný
çiftçiye býraktýðý kendi üretici gücü yerine, azçok kýsa bir süre içinde
tükettiði geçim araçlarýyla deðiþtiði 5 gümüþ groþen alýyor. Demek ki, 5
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gümüþ groþen ikili bir biçimde tüketilmiþtir, sermaye için yeniden üretici biçimde, çünkü 10 groþen getiren iþgücü* karþýlýðýnda deðiþilmiþtir;
iþçi için üretici olmayan biçimde, çünkü bir daha geri gelmemek üzere
yokolmuþ bulunan geçim araçlarý ile deðiþilmiþtir ve iþçi, ancak çiftçi
ile ayný deðiþimi yineleyerek onlarýn ayný deðerini elde edebilir. Þu
halde sermaye ücretli emek varsayýmýna, ücretli emek de sermaye varsayýmýna dayanýr. Bunlar birbirlerinin koþuludurlar; karþýlýklý olarak birbirlerini yaratýrlar.
Bir pamuk fabrikasý iþçisi, yalnýzca pamuklu kumaþlar mý üretir?
Hayýr, sermaye üretir. Kendi emeðine yeniden kumanda etmeye ve
onun aracýlýðý ile yeni deðerler yaratmaya hizmet edecek deðerler üretir.
Sermaye, ancak iþgücü karþýlýðýnda deðiþilmek suretiyle, ancak
ücretli emek yaratarak çoðalabilir. Ücretli iþçinin iþgücü, sermaye ile
ancak sermayeyi artýrarak, kölesi olduðu gücü kuvvetlendirerek deðiþilebilir. O halde, sermayenin artmasý demek, proletaryanýn artmasý
yani iþçi sýnýfýnýn artmasý demektir.
Burjuvalar ve burjuva iktisatçýlarý, kapitalistle iþçinin çýkarlarýnýn
bundan ötürü ayný olduðunu iddia ederler. Gerçekten de! Kapitalist,
iþçiye iþ vermezse, iþçi mahvolur. Sermaye de, iþgücünü sömürmezse
yokolur, ve onu sömürmesi için de satýn almasý gerekir. Üretime ayrýlmýþ
sermaye, yani üretken sermaye, ne denli çabuk çoðalýrsa, bunun sonucu olarak sanayi de o denli geliþir, burjuvazi o ölçüde zenginleþir, iþler o
denli daha iyi gider, sermaye o denli daha çok iþçiye gereksinme duyar, iþçi o denli kendini daha pahalýya satar.
Ýþçi için katlanýlabilir bir durumda olmasýnýn vazgeçilmez [sayfa 198]
koþulu, böylece, üretken sermayenin olabildiðince hýzla büyümesidir.
Peki ama, üretken sermayenin büyümesi ne demektir? Birikmiþ
emeðin canlý emek üzerindeki gücünün büyümesi, burjuvazinin iþçi
sýnýfý üzerindeki egemenliðinin büyümesi demektir. Eðer ücretli emek
kendisine egemen olanlarýn zenginliklerini, kendisine düþman olan gücü,
sermayeyi üretiyorsa, o zaman istihdam araçlarý, yani geçim araçlarý,
kendisini yeniden sermayenin bir parçasý haline getirmesi, sermayeyi
büyümenin giderek hýzlanan hareketi içerisine yeniden atan bir kaldýraç haline getirmesi koþuluyla, bu düþman güçten gerisin geriye kendisine geliyor demektir.
Sermayenin çýkarlarý ile iþçilerin çýkarlarýnýn bir ve ayný çýkarlar
olduðunu söylemek, sermaye ile ücretli emeðin bir ve ayný iliþkinin iki
yaný olduklarýný söylemektir yalnýzca. Biri ötekinin sonucudur, týpký tefeci ile borç alanýn karþýlýklý olarak birbirini yaratmalarý gibi.
Ücretli iþçi, ücretli iþçi oldukça, yazgýsý sermayeye baðlýdýr. Ýþçi
* Ýþgücü terimi, buraya, Engels tarafýndan eklenmemiþtir; Marxýn Neue Rheinische
Zeitungda yayýnladýðý metinde terim zaten vardý. -Ed.
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ile kapitalist arasýndaki o kadar övülen çýkar ortaklýðý iþte budur.
Sermaye artýnca, ücretli emek kitlesi büyür, ücretli iþçilerin sayýsý
çoðalýr; tek sözcükle, sermayenin egemenliði daha çok sayýda bireyleri
kapsar. En elveriþli durumu varsayalým: üretici sermaye artýnca emek
talebi de artar. Buna göre de emeðin fiyatý, yani ücret yükselir.
Bir ev, büyük ya da küçük olabilir, çevresindeki evler de ayný
ölçüde küçük olduklarý sürece, bu ev, bir konuta olan bütün toplumsal
talepleri karþýlar. Ama küçük evin yanýnda bir saray yükseliverse, küçük
ev bir kulübe derecesine düþer. O zaman bu küçük ev, sahibinin güç
beðenir bir kiþi olamadýðýnýn ya da ancak alçakgönüllü istekleri olabileceðinin tanýtý olur. Ama, uygarlýðýn ilerleyiþi boyunca, küçük ev ne denli
büyürse büyüsün, eðer komþu saray da ayný hýzla ya da daha büyük
ölçüde büyürse, göreli olarak küçük evde oturan kiþi, kendi dört duvarý
arasýnda, kendini, gitgide daha rahatsýz, daha hoþnutsuz, daha darda
hissedecektir.
Ücrette hissedilir bir artýþ üretken sermayede hýzlý bir büyümeyi
öngörür. Üretken sermayenin bu hýzla büyümesi, [sayfa 199] zenginliðin,
lüksün, toplumsal gereksinme ve zevklerde de eþit hýzda büyümeye
yolaçar. Þu halde, her ne kadar iþçinin zevk konulan artmýþsa da, bu
zevklerin saðladýklarý toplumsal tatmin, kapitalistin artmýþ bulunan ve
iþçi için eriþilmez olan zevklerine kýyasla ve genellikle toplumun geliþme
aþamasýna kýyasla, düþmüþtür. Bizim isteklerimiz ve zevklerimiz toplumdan kaynaklanýr; bu bakýmdan, biz de bunlarý, toplum ölçüsüne vururuz; yoksa bize tatmin veren nesnelerle ölçmeyiz. Bunlar toplumsal
bir nitelik taþýdýklarýndan görelidirler.
Genel olarak ücret, yalnýz karþýlýðýnda elde edebileceðim metalar miktarý ile belirlenmemektedir. Ücret çeþitli iliþkileri içerir.
Ýþçilerin iþgüçleri karþýlýðýnda aldýklarý þey, her þeyden önce, belirli bir miktar paradýr. Ücret, sadece bu parasal fiyatla mý belirlenmektedir?
16. yüzyýlda, Avrupada dolaþýmda bulunan altýn ve gümüþ, Amerikadaki daha zengin ve iþletilmesi daha kolay madenlerin bulunuþu
sonunda arttý. Bu nedenle, altýn ve gümüþün deðeri, öteki metalara
oranla düþtü. Ýþçiler iþgüçleri karþýlýðýnda para biçiminde ayný miktar
gümüþ almaya devam ettiler. Emeklerinin parasal fiyatý ayný kaldý, ama
bununla birlikte, ücretleri düþmüþtü, çünkü ayný nicelikteki gümüþ
karþýlýðýnda ellerine geçen metalar toplamý daha azdý. Bu, 16. yüzyýlda,
sermayenin büyümesini, burjuvazinin yükseliþini daha da ilerleten
koþullardan biri oldu.
Baþka bir durumu alalým. 1847 yýlý baþýnda en gerekli besin ürünlerinin, buðdayýn, etin, yaðýn, peynirin vb. fiyatlarý, kötü ürün alýnmasý yüzünden önemli derecede artmýþtý. Ýþçilerin iþgüçleri karþýlýðýnda
ayný para tutarýný almakta devam ettiklerini varsayalým. Onlarýn ücretleri düþmüþ deðil miydi? Elbette. Ayný para tutarý karþýlýðýnda daha az

156

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

ekmek, daha az et vb. alýyorlardý. Ücretleri, gümüþün deðeri azaldýðý
için deðil de, geçim araçlarýnýn deðeri yükselmiþ olduðundan ötürü
düþmüþtü.
Son olarak, bütün tarým ürünlerinin ve imalât sanayii ürünlerinin
fiyatlarý, yeni makinelerin kullanýmý, daha elveriþli bir mevsim geçirilmesi vb. sonucu düþerken, emeðin parasal fiyatýnýn ayný kaldýðýný varsayalým. Bu durumda [sayfa 200] iþçiler, ayný miktar para karþýlýðýnda her
türden daha çok meta satýn alabilirler. Þu halde, salt ücretlerinin parasal deðerinin deðiþmemiþ olmasýndan ötürü, ücretleri artmýþtýr.
Demek ki, emeðin parasal fiyatý ile, yeni itibari (nominal) ücret
ile gerçek ücret, yani ücret karþýlýðýnda fiilen verilen metalarýn niceliði,
birbirleriyle çakýþmazlar. Þu halde, ücretin yükselmesinden ya da düþmesinden sözettiðimiz zaman, yalnýz emeðin parasal fiyatýný, yani itibari ücreti düþünmemeliyiz.
Ama ne itibari ücret, yani karþýlýðýnda iþçinin kendini kapitaliste
sattýðý para tutarý, ne de gerçek ücret, yani iþçinin bu para ile satýn alabildiði metalarýn niceliði, ücretlerin içerdiði iliþkilerin tümünü kapsamaz.
Ücret, her þeyden önce, kapitalistin kazancý ile, kapitalistin kârý
ile olan iliþkisiyle de belirlenir göreli, orantýlý ücret.
Gerçek ücret, emeðin fiyatýný öteki metalarýn fiyatýna göre ifade
eder, öte yandan, göreli ücret, dolaysýz emeðin yarattýðý yeni deðerdeki
birikmiþ emeðe, yani sermayeye düþen paya oranla dolaysýz emeðin
payýný ifade eder.
Daha yukarýda, 14. sayfada, þöyle demiþtik: Þu halde ücret, iþçinin
kendi ürettiði meta içinde sahip olduðu pay deðildir. Ücret, kapitalistin
onlarla kendisi için belirli bir miktarda üretken iþgücü satýn aldýðý daha
önceden varolan metalarýn bir bölümüdür. Ama, kapitalistin, bu ücreti, iþçi tarafýndan üretilen ürünü sattýðý fiyatýn içinde tekrar ele geçirmesi gerekir; bunu öyle bir biçimde yapmalýdýr ki, kendisine, kural olarak,
kendisi tarafýndan harcanmýþ olan üretim maliyetinin üstünde bir artý,
bir kâr kalsýn. Ýþçinin ürettiði metaýn satýþ fiyatý, kapitaliste göre, üç bölüme ayrýlýr: birincisi, önceden ödediði hammaddelerin fiyatý ile gene
önceden ödediði iþ aletlerinin, makinelerin ve öteki iþ araçlarýnýn yýpranma payýný karþýlayan, onu yerine koyan bölüm; ikincisi, önceden ödediði ücreti karþýlayan bölüm; üçüncüsü ise, geriye kalan artý, kapitalistin
kârý. Birinci bölümün yalnýzca önceden varolan deðerleri yerine koyuyor
olmasýna karþýlýk, hem ücretin ve hem de kapitalistin kârýnýn, bir tüm
olarak, iþçinin [sayfa 201] emeði tarafýndan yaratýlmýþ olan yeni deðerden
karþýlandýðý ve hammaddelere eklendiði açýktýr. Ve bu anlamda, bunlarý birbirleriyle kýyaslayabilmek için, ücrete ve kâra, iþçinin ürününden
alýnan paylar gözü ile bakabiliriz.
Gerçek ücret ayný kalabilir, hatta yükselebilir de, ama göreli ücret
gene de düþebilir. Varsayalým ki, örneðin bütün geçim araçlarýnýn fiyatý
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2/3 oranýnda bir düþme gösterdiði halde, günlük ücret yalnýz üçte-bir
oranýnda, yani örneðin 3 marktan 2 marka düþüyor. Her ne kadar iþçi,
iki marký ile daha önce 3 markla alabildiðinden daha büyük miktarda
meta alabilecekse de, onun ücreti, gene de, kapitalistin kârýna oranla
azalmýþtýr. Kapitalistin (örneðin, fabrikatörün) kârý bir mark artmýþtýr,
yani iþçiye ödediði daha az deðiþim-deðeri tutarýna karþýlýk, iþçinin eskisinden daha büyük bir miktarda deðiþim-deðerleri üretmesi gerekmektedir. Sermayenin payý, emeðin payýna göre artmýþtýr. Toplumsal
servetin sermaye ile emek arasýndaki bölüþümü daha da eþitsiz bir hale gelmiþtir. Kapitalist, ayný sermaye ile, daha büyük bir nicelikte emeðe
kumanda etmektedir. Kapitalist sýnýfýn iþçi sýnýfý üzerindeki gücü artmýþtýr,
iþçinin toplumsal konumu kötüleþmiþ, kapitalistinkinden bir adým daha
aþaðýya düþmüþtür.
Peki ama, karþýlýklý iliþkiler içersinde, ücretin ve kârýn yükselip
alçalmasýný belirleyen genel yasa nedir?
Ücret ve kâr birbirleriyle ters orantýlýdýr. Emeðin payý, yani ücret
düþtüðü ölçüde, sermayenin payý, yani kâr yükselir, ve vice versa. Ücret
düþtükçe kâr yükselir; ücret yükseldikçe kâr düþer.
Belki de buna þöyle itiraz edilecektir: ister yeni pazarlarýn açýlmasý sonucu, ister eski pazarlarda talebin geçici olarak artmasý sonucu,
vb. olsun, kendi metalarýna olan talebin artmasýyla, kapitalist, ürünlerini öteki kapitalistlerle daha elveriþli koþullarda deðiþerek kâr edebilir;
kapitalistin kârý, demek ki, öteki kapitalistlerin safdýþý kalmasýndan dolayý, ücretteki, iþgücünün deðiþim-deðerindeki yükseliþ ve düþüþlerden
baðýmsýz olarak artabilir; ya da kapitalistin kârý, iþ aletlerinin yetkinleþmesi, doða kuvvetlerinin yeni bir kullanýmý vb. sayesinde de yükselebilir.
Her þeyden önce þunu kabul etmek gerekecektir ki, ters [sayfa 202]
yoldan giderek de varýlsa, sonuç ayný kalýr. Evet, kâr, ücret azaldýðý için
artmamýþtýr, ücret, kâr arttýðý için azalmýþtýr. Kapitalist, baþka kiþilerin
ayný miktardaki emeði ile, emeðe daha yüksek bir fiyat ödemeksizin,
daha büyük bir miktarda deðiþim-deðeri elde etmiþtir; yani bu duruma
göre, emeðe ödenen, emeðin kapitaliste býraktýðý net kâra oranla daha
azdýr.
Ayrýca, anýmsatalým ki, metalarýn fiyatlarýndaki dalgalanmalara
karþýn, her metaýn ortalama fiyatý, yani metaýn baþka metalarla deðiþilme
oraný, o metaýn üretim maliyeti ile belirlenir. Demek ki, kapitalist sýnýf
içindeki birbirini geçmeler, zorunlu olarak, birbirlerini dengelerler. Makinelerin geliþip yetkinleþmesi, yeni doðal güçlerin üretim için kullanýlmasý, belli bir süre içersinde ayný nicelikteki emek ve sermaye ile daha
çok miktarlarda ürün yaratýlmasýný saðlar, yoksa daha büyük deðiþimdeðeri yaratýlmasýný deðil. Eðirme makinesi sayesinde bir saat içinde,
bu makinenin icadýndan önce çýkartabildiðinin iki katý, örneðin elli yerine yüz kilo iplik çýkarabiliyorsam da, bu yüz kilo iplik karþýlýðýnda, uzun
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vadede, daha önce elli kilo karþýlýðýnda alabildiðimden daha fazla meta
alamam, çünkü üretim maliyeti yarý yarýya düþmüþtür, ya da çünkü,
ayný üretim maliyeti ile iki katý ürün verebiliyorum.
Ýster bir ülkenin, ister bütün dünya pazarýnýn kapitalist sýnýfý, burjuvazisi olsun, üretimin net kârýný aralarýnda ne oranda üleþirlerse üleþsinler, bu net kârýn toplam tutarý, her zaman için, bir bütün olarak dolaysýz emeðin birikmiþ emeði artýrmýþ olduðu miktardan ibarettir. Demek ki, bu toplam miktar, emeðin sermayeyi artýrdýðý oranda, yani
kârýn ücrete kýyasla yükseldiði oranda artar.
Þu halde görüyoruz ki, sermaye ile ücretli emek arasýndaki
iliþkinin sýnýrlarý içinde kalsak bile, sermayenin çýkarlarý ile ücretli emeðin
çýkarlarý birbirlerine taban tabana karþýttýrlar.
Sermayede hýzlý bir artýþ, kârda da hýzlý bir artýþ demektir. Eðer
emeðin fiyatý, eðer göreli ücret hýzla azalýrsa, kâr da, ancak bu ayný hýzla artabilir. Gerçek ücretin, kâr ile ayný oranda olmasa bile, itibari ücretle, emeðin parasal deðeri ile birlikte ayný anda yükseliyor olmasýna
karþýn, [sayfa 203] göreli ücret düþebilir. Örneðin iþlerin iyi gittiði dönemlerde, eðer ücret yüzde-beþ, öte yandan kâr da yüzde-otuz yükselse, orantýlý ücret, yani göreli ücret yükselmiþ deðil, düþmüþ olur.
Demek ki, eðer iþçinin geliri, sermayenin hýzlý büyümesi ile birlikte yükselecek olursa, iþçiyi kapitalistten ayýran toplumsal uçurum da
ayný zamanda geniþler, bu arada sermayenin emek üzerindeki gücü,
emeðin sermaye karþýsýndaki baðýmlýlýðý da büyür.
Ýþçinin, sermayenin hýzla büyümesinde çýkarý vardýr demek, iþçi
baþkalarýnýn zenginliðini ne kadar büyük bir hýzla çoðaltýrsa, kendi payýna düþen kýrýntýlar o denli bol olacak, istihdam ve var edilebilecek
iþçilerin sayýsý o denli çok olacak, sermayeye baðýmlý köleler yýðýný o
denli artýrýlabilecek demektir ancak.
Demek ki, þunlarý saptadýk:
Ýþçi sýnýfý için en elveriþli olan koþullar, sermayenin olabilecek en
hýzlý büyümesi bile, iþçinin maddi varlýðýný ne denli iyileþtirirse iyileþtirsin,
kendi çýkarlarýyla burjuvazinin çýkarlarý arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðý
ortadan kaldýrmaz. Kâr ve ücret, daha önce de olduðu gibi, ters orantýlý
olarak kalýrlar.
Eðer sermaye hýzla büyüyorsa ücret yükselebilir; ama sermayenin kârý bununla kýyaslanamayacak kadar çabuk yükselir. Ýþçinin maddi durumu iyileþmiþtir, ama toplumsal konumunun pahasýna. Onu
kapitalistten ayýran toplumsal uçurum geniþlemiþtir.
Son olarak:
Ücretli emek için en elveriþli koþul, üretken sermayenin mümkün olduðu kadar hýzlý büyümesidir demek, yalnýzca þu anlama gelir:
iþçi sýnýfý ne denli çabuk çoðalýr ve kendisine düþman olan gücü, kendisine ait olmayýp kendisine egemen olan zenginliði ne denli çabuk geniþletirse, burjuvazinin kendisini kuyruðuna takýp peþinden sürükleme-
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sine yarayan yaldýzlý zincirleri kendi eliyle yapmaktan hoþnut olarak,
burjuva zenginliðini artýrmak, sermayenin gücünü geniþletmek üzere
yeniden çalýþmaya koyulacaðý koþullar da o denli elveriþli olacaktýr.
Üretken sermayenin büyümesi ile ücretin yükselmesi, gerçekten de, burjuva iktisatçýlarýnýn iddia ettikleri kadar [sayfa 204] ayrýlmazcasýna birbirine baðlý mýdýr? Onlarýn sözlerine inanmamalýyýz. Hatta, sermaye
semirdikçe onun kölesi de o kadar iyi beslenir dedikleri zaman da,
onlara inanmamalýyýz. Burjuvazi fazla uyanýktýr, hizmetkârlar kalabalýðýnýn gözalýcýlýðýndan böbürlenen büyük derebeyinin boþ inanlarýný
paylaþmayacak kadar hesaplýdýr. Burjuvazinin, varoluþ koþullarý, onu,
hesap yapmaya zorlar.
O halde þu noktayý daha yakýndan incelememiz gerekecek:
Üretken sermayenin büyümesi ücretleri nasýl etkiler?
Eðer burjuva toplumunun üretken sermayesi tüm olarak büyüyecek olursa, emek birikimi de daha çeþitlilik kazanýr. Sermayeler sayýca
ve kapsam olarak artar. Sermayelerin sayýca artmasý, kapitalistler arasýndaki rekabeti artýrýr. Sermayelerin artmakta olan kapsamý, daha kocaman savaþ araçlarýyla birlikte daha güçlü emek ordularýnýn sanayiin
savaþ alanýna sürülmesine yolaçar.
Bir kapitalist, ancak daha ucuza satarak, baþka bir kapitalisti bu
alandan sürüp atabilir ve onun sermayesini ele geçirebilir. Batmadan
daha ucuza satabilmek için, daha ucuza üretmek, yani emeðin üretken gücünü mümkün olduðu kadar artýrmak gerekir. Ama emeðin
üretken gücü, özellikle daha büyük bir iþbölümü ile, makinelerin daha
genel bir biçimde üretime sokulmasý ve durmadan geliþtirilmesi ile
artar. Ýþin kendi aralarýnda bölündüðü emek ordusu ne denli büyük
olursa, makineleþmenin alaný ne denli geniþlerse, üretim maliyeti o
ölçüde buna orantýlý olarak düþer, emek o ölçüde verimli olur. Bu yüzden, kapitalistler arasýnda, iþbölümünü ve makineleri artýrmak ve her
ikisinden de en büyük ölçülerde yararlanmak yolunda genel bir yarýþma
baþlar.
Eðer bir kapitalist, daha büyük bir iþbölümü ile, yeni makinelerin
kullanýlmasý ve geliþtirilmesi ile, doða kuvvetlerinin daha elveriþli bir
biçimde ve daha büyük bir ölçüde kullanýlmasý ile ayný emek ya da
birikmiþ emek kullanarak rakiplerinden daha büyük bir miktarda ürün,
yani meta yaratmanýn yolunu bulmuþsa; örneðin rakiplerinin yarým metre
kumaþ dokuyabildikleri ayný iþzamaný içerisinde bir yarým metre daha
üretebiliyorsa, bu kapitalist nasýl [sayfa 205] davranacaktýr?
Bu kapitalist, yarým metre kumaþý, pazardaki eski fiyata satmakta devam edebilirdi, ama bu, rakiplerini safdýþý etmenin ve kendi sürümünü artýrmanýn çaresi olmazdý. Ama üretimi geniþlediði ölçüde, satma
gereksinmesi de artmýþtýr. Onun yarattýðý daha güçlü ve daha pahalý
üretim araçlarý, elbette ki, ona, metaýný daha ucuza satma olanaðýný
saðlar, ama ayný zamanda, onu, daha çok meta satmaya ve kendi
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metalarý için çok daha geniþ bir pazar ele geçirmeye zorlar. Þu halde,
kapitalistimiz, yarým metre kumaþýný rakiplerinden daha ucuza satacaktýr.
Ancak, her ne kadar, bütün bir metre kumaþ, ona, yarým metre
kumaþýn öteki kapitalistlere malolduðundan daha fazlaya malolmuyorsa da, o, bu bir metreyi rakiplerinin yarým metreyi sattýklarý kadar ucuza
satmayacaktýr. Yoksa hiç bir ek kazanç saðlayamazdý ve metaýnýn deðiþimi sonucu, ancak üretim maliyetlerini elde edebilirdi. Onun daha
büyük gelir elde etme olasýlýðý, sermayesini ötekilerden daha çok artýrmýþ
olmasýndan deðil, daha büyük bir sermayeyi harekete geçirmiþ bulunmasý olgusundan ileri gelmektedir. Ayrýca, eðer mallarýnýn fiyatýný rakiplerininkinden pek az bir yüzde ile düþük tutacak olursa, varmak istediði amaca ulaþýr. Daha ucuz fiyata satarak rakiplerini safdýþý eder, onlarýn pazarlarýndan hiç deðilse bir kýsmýný ellerinden alýr. Þunu da hatýrlatalým ki, yürürlükteki fiyat, her zaman, metaýn satýþýnýn elveriþli ya da
elveriþsiz bir sanayi mevsiminde olup olmamasýna göre, üretim maliyetinin üstünde ya da altýndadýr. Yeni ve daha verimli üretim araçlarý kullanmýþ olan kapitalistin metalarýný gerçek üretim maliyetinin ne kadar
üstünde bir yüzde ile satacaðý, bir metre kumaþýn o zamana kadar alýþýlagelmiþ üretim maliyetinin altýnda ya da üstünde oluþuna göre deðiþir.
Ama kapitalistimizin ayrýcalýklý konumu uzun sürmez, öteki rakip kapitalistler de ayný makineleri ve iþbölümünü uygularlar, ve bunu,
ayný ölçüde, hatta daha büyük bir ölçüde yaparlar ve bu uygulama o
kadar genelleþir ki, kumaþýn fiyatý, yalnýzca eski üretim maliyetinin altýna deðil, yeni üretim maliyetinin de altýna düþer.
Böylece, kapitalistlerin birbirlerine göre olan konumlarý, [sayfa 206]
yeni üretim araçlarýnýn kullanýlmaya baþlanmasýndan önceki konumlarýyla ayný olur, ve bu araçlarla ayný fiyat üzerinden iki katý üretebiliyorlarsa da, þimdi artýk bu iki kat üretimi eski fiyatýn altýnda bir fiyatla sürmek zorundadýrlar. Bu yeni üretim maliyeti temeli üzerinde ayný oyun
yeniden baþlar. Daha büyük iþbölümü, daha çok makine, iþbölümünden
ve yeni makinelerden daha geniþ ölçüde yararlanýlmasý. Ve rekabet, bu
sonuca karþý ayný tepkiyi yeniden yaratýr.
Böylece üretim biçiminin ve üretim araçlarýnýn, nasýl durmadan
dönüþümler geçirdiklerini, köklü deðiþikliklere uðradýklarýný;
iþbölümünün nasýl zorunlu olarak daha büyük bir iþbölümüne, makine
kullanýmýnýn daha geniþ bir biçimde makineler kullanýmýna, büyük çapta
bir iþin daha da büyük çapta bir iþe yolaçtýðýný görüyoruz.
Ýþte, burjuva üretimini durmadan eski yolundan çýkartan, ve sermayeyi, emeðin üretici güçlerini yetkinleþtirmeye zorlayan ve onlarý
yeðinleþtirdiðinden ötürü, sermayeye durdurak dedirtmeyen, kulaðýna
sürekli olarak yürül yürü! diye fýsýldayan iþte bu yasadýr.
Bu yasa, ticari dönemlerin dalgalanmalarýnýn sýnýrlarý içinde, bir
metaýn fiyatýný, zorunlu olarak, o metaýn üretim maliyetine eþitleyen
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yasadan baþka bir þey deðildir.
Bir kapitalistin birlikte üretime soktuðu üretim araçlarý ne denli
güçlü olursa olsun, rekabet, bu üretim araçlarýný evrenselleþtirecektir,
ve onlarý evrenselleþtirdiði bu andan itibaren, sermayenin daha verimli
oluþunun tek sonucu, kendisinin þimdi artýk ayný fiyata, eskisinden on,
yirmi, yüz kez daha fazla ürün çýkarmasý olacaktýr. Ama yalnýzca daha
çok kâr elde etmek için deðil, üretim maliyetini de karþýlamak için 
görmüþ olduðumuz gibi, bizzat üretim aleti giderek daha pahalýlaþmaktadýr þimdi daha geniþ bir satýþ zorunlu hale geldiðinden ve bu
yýðýnsal satýþ yalnýz kendisi için deðil, rakipleri için de bir ölüm-kalým
sorunu olduðundan, düþük satýþ fiyatýný daha çok miktarda ürün satýþýyla
dengelemek için öncekinden belki de bin kez daha çok satmak zorunda kaldýðýna göre, yeni bulunan üretim araçlarý ne denli verimli olursa,
eski mücadele de o denli þiddetli bir biçimde yeniden baþlar. Demek ki,
iþbölümü ve makinelerin [sayfa 207] kullanýlmasý, çok daha büyük bir ölçüde, alabildiðine geliþmeye devam edecektir.
Þu halde, kullanýlan üretim araçlarýnýn gücü ne olursa olsun, rekabet, metaýn fiyatýný, gerisin geriye üretim maliyetine indirgeyerek,
böylece ucuz üretimi, ayný toplam fiyat karþýlýðýnda gittikçe daha büyük
bir ürün arzýný kaçýnýlmaz bir yasa durumuna yükselterek, daha ucuza
ürettiði ölçüde, yani ayný emek miktarý ile daha fazla ürettiði ölçüde
sermayenin elinden bu gücün altýn meyvelerini kapmaya çalýþýr. Demek ki, böylece, kapitalist, kendi öz çabasý ile, ayný iþzamaný içersinde
daha çok üretmek zorunluluðundan, kýsacasý, kendi sermayesinin deðerini artýrmak için daha güç koþullardan baþka bir þey kazanmýþ olmayacaktýr. Bu bakýmdan, rekabet, üretim maliyeti yasasý ile, onun peþini
býrakmazken, rakiplerine karþý ortaya çýkardýðý her yeni silah kendisine
karþý dönerken, kapitalist, eski makinelerin ve eski iþbölümü yöntemlerinin yerine, kuþkusuz daha pahalý, ama daha ucuza üreten yenilerini, rekabetin bu yenileri eskitip gözden düþürmesini beklemeksizin,
hiç ara vermeden, yenilerini getirerek yarýþmayý kazanmaya çalýþýr.
Þimdi bütün dünya pazarý üzerinde ayný zamanda yer alan bu
hummalý çýrpýnýþý gözümüzün önüne getirecek olursak, sermaye büyümesinin, birikmesinin ve yoðunlaþmasýnýn, nasýl kesintisiz bir iþbölümü
ile ve yeni makinelerin kullanýlmasýna ve eskilerin geliþtirilmesine, bunun da çok daha büyük boyutlarla sonuçlanmasýna yolaçtýðý anlaþýlýr
olacaktýr.
Peki ama, üretken sermayenin büyümesine ayrýlmazcasýna baðlý
bu koþullar ücretin belirlenmesini nasýl etkilerler?
Daha büyük bir iþbölümü, bir iþçiye, 5, 10, 20 kiþinin iþini yapma
olanaðýný verir; demek oluyor ki, iþbölümü, iþçiler arasýndaki rekabeti,
5, 10, 20 kat artýrýr. Ýþçiler, yalnýz, kendilerini birbirlerinden daha ucuz
fiyata satarak birbirleriyle rekabet etmezler; bir tek iþçinin, 5, 10, 20
iþçinin iþini yerine getirmesi biçiminde de birbirleriyle rekabet ederler;

162

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

iþçileri bu biçimde rekabete zorlayan þey, sermayenin getirdiði ve sürekli olarak artan iþbölümüdür.
Üstelik, iþbölümü arttýðý ölçüde, iþ basitleþir. Ýþçinin özel ustalýðý
deðerini yitirir. Ýþçi, yoðun bedensel ve zihinsel [sayfa 208] yetenekler kullanmak zorunda kalmayan basit, tekdüze bir üretici güce dönüþür. Onun
emeði, herkesin becerebileceði bir emek olur. Bunun içindir ki, rakipler, her yandan iþçi üzerinde baský yaparlar, ve ayrýca anýmsatalým ki, iþ
ne kadar basit ve öðrenilmesi kolaysa, iþe alýþmak için gerekli üretim
maliyeti de o kadar düþer ve ücretler de o ölçüde düþer, çünkü ücret,
bütün öteki metalarýn fiyatlarý gibi, kendi üretim maliyetiyle belirlenir.
Demek ki, iþ, doyurucu, zevk verici olmaktan uzaklaþtýkça, iþe
karþý isteksizlik arttýkça, rekabet çoðalýr, ücret azalýr. Ýþçi, ister daha
uzun saatler çalýþarak olsun, ya da ister bir saatte daha çok üreterek
olsun, daha çok çalýþarak aldýðý ücretinin miktarýný ayný tutmaya çalýþýr.
Demek ki, yoksulluðun dürtüsü, iþbölümünün yýkýcý etkilerini daha da
artýrýr. Bunun da sonucu þudur: daha çok çalýþtýkça, daha az ücret alýr;
ve iþ arkadaþlarýyla olan salt bu rekabet yüzünden, iþ arkadaþlarýný da,
kendisininki kadar kötü koþullarla kendilerini satan birer rakip haline
getirir, bundan ötürü, son tahlilde, iþçi sýnýfýnýn bir üyesi olarak kendisiyle rekabet eder.
Makine, usta iþçilerin yerine düz iþçileri, erkeklerin yerine kadýnlarý, erginlerin yerine çocuklarý koyarak çok daha geniþ bir ölçekte ayný
sonuçlarý getirir. Makinelerin yeni uygulandýklarý yerlerde el iþçilerini yýðýn yýðýn sokaklara dökerek ve makinelerin geliþtirildikleri, yetkinleþtirildikleri ve yerlerine daha üretken makinelerin konulduðu yerlerde ise
iþçileri daha küçük yýðýnlar halinde iþlerinden ederek, ayný sonuçlarý
yaratýr. Yukarda, kapitalistlerin kendi aralarýndaki sanayi savaþýnýn kabaca çiziþtirilmiþ bir portresini vermiþ bulunuyoruz; bu savaþýn þöyle bir
özelliði vardýr: bu savaþta, çarpýþmalar, iþçi ordusunun askere alýnmasýndan çok, terhis edilmesiyle kazanýlýr. Generaller, yani kapitalistler, kim daha çok sanayi erine yol verecek diye aralarýnda yarýþýrlar.
Ýktisatçýlar, bize, makinelerin gereksiz kýldýðý iþçilerin yeni istihdam dallarý bulduklarýný söylerler, bu doðrudur.
Ama onlar, iþten çýkarýlmýþ ayný iþçilerin yeni iþkollarýnda iþ bulabileceklerini doðrudan doðruya iddia etmeye kalkýþamazlar. Olgular bu
yalana karþý bas bas baðýrýyor. [sayfa 209] Gerçekte iddia ettikleri þundan
ibarettir: iþçi sýnýfýnýn baþka kesimleri için, örneðin batmaya yüztutmuþ
bir sanayi koluna girmek üzere olan genç iþçi kuþaklarý için, yeni iþ olanaklarý doðacaktýr. Bu, elbette, mirastan mahrum edilmiþ iþçiler için
büyük bir tesellidir. Muhterem kapitalistler hiç bir zaman sömürülecek
taze et ve kan sýkýntýsý duymayacaklar, ve ölüleri, kendi ölülerini gömmeye terkedeceklerdir. Bu, burjuvalarýn, iþçilerden çok kendi kendilerine verdikleri bir tesellidir. Makine yüzünden tüm ücretli iþçiler sýnýfý ortadan kalkacak olsaydý, ücretli emek olmadýkça sermaye olmaktan
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çýkan sermaye için bu ne korkunç bir þey olurdu!
Ama iþçilerin, doðrudan doðruya makine yüzünden iþten atýlanlarýn ve yeni kuþaktan onlarýn yerine zaten gözdikmiþ bulunan tüm
kesiminin yeni bir iþ bulduðunu varsayalým. Bu yeni iþin yitirilmiþ olan
kadar yüksek ücret getireceðini düþünen var mý? Bu, bütün iktisat yasalarý ile çeliþen bir þey olurdu. Modern sanayiin her zaman, karmaþýk,
üst düzeyde bir iþin yerine, nasýl daha yalýn ve alt düzeyde bir iþ getirdiðini gördük.
Makine yüzünden bir sanayi dalýndan kapý dýþarý edilen bir iþçi
yýðýný, daha düþük bir ücretle çalýþmadýkça, nasýl olur da, baþka bir
sanayi dalýna sýðýnabilir?
Bizzat makinelerin yapýmýnda çalýþan iþçiler, bu durumun dýþýnda
bir örnek olarak gösterilmiþtir. Denilir ki, sanayide daha çok makine
talep edilmeye ve kullanýlmaya baþlar baþlamaz, makineler de, zorunlu
olarak, sayýca artacaktýr, ve bunun sonucu, makinelerin yapýmý, þu halde makine yapýmýyla uðraþan iþçilerin sayýsý da artacaktýr; ve bu sanayi
dalýnda çalýþtýrýlan iþçilerin usta, ve hatta eðitim görmüþ iþçiler olduklarý
öne sürülmektedir.
Zaten daha önceleri bile ancak yarýyarýya doðru olan bu iddia,
1840 yýlýndan beri bir deðer taþýr görünümünü büsbütün yitirmiþtir, çünkü makine yapýmýnda her zamankinden daha çeþitli makineler kullanýlmasý pamuk ipliði yapýmýnda kullanýlandan ne fazladýr ne de eksik,
ve makine yapan fabrikalarda çalýþtýrýlan iþçiler, son derecede geliþmiþ
makineler karþýsýnda, ancak çok ilkel makinelerin oynadýklarý rolü oynayabilmektedir.
Ama, makinenin kovduðu erkek iþçinin yerine, fabrika, [sayfa 210]
belki de üç çocuk ve bir kadýn çalýþtýrmaktadýr. Ama erkeðin ücretinin,
üç çocuk ve bir kadýn için yeterli olmasý gerekmiyor muydu? Asgari
ücretin, soyun varlýðýný sürdürmek ve sayýsýný çoðaltmak için yeterli
olmasý gerekmiyor muydu? Burjuvalarýn pek sevdikleri bu sözler neyi
tanýtlar öyleyse? Bir tek iþçi ailesini yaþatmak için, þimdi artýk dört kat
fazla iþçinin yaþamýnýn tüketilmekte olduðundan baþka bir þeyi deðil.
Özetleyelim: Üretken sermaye ne denli büyürse, iþbölümü ve
makine kullanýmý da o denli geniþler. Ýþbölümü ve makine kullanýmý
ne denli geniþlerse, iþçiler arasýndaki rekabet de o denli geniþler ve ücretleri de o denli kýsýlýr.
Buna ek olarak, toplumun üst tabakalarýndan da iþçi sýnýfýna
katýlmalar olur. Kollarýný iþçilerin kollarý yanýnda kaldýrmaktan baþka
çareleri olmayan bir küçük sanayiciler ve küçük rantiyeciler kitlesi, iþçi
sýnýfý saflarýna fýrlatýlýp atýlýrlar. Böylece, iþ istemek üzere havaya kalkan
kollarýn meydana getirdiði orman gitgide sýklaþýrken, kollarýn kendileri
gittikçe cýlýzlaþýr.
Besbelli ki, küçük sanayici, ilk koþullarýndan biri gittikçe daha
büyük ölçekte üretmek, yani küçük bir sanayici deðil, tam tersine, büyük
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sanayici olmak olan bir savaþta, fazla dayanamaz.
Sermayelerin kitlesi ve sayýsý çoðaldýkça, sermaye büyüdükçe
sermayenin faizinin azaldýðý; bunun sonucu olarak, küçük rantiyenin
artýk aldýðý faizle yaþayamaz olduðu, onun da sanayie atýlmasý, yani
küçük sanayiciler saflarýný ve böylece de iþçi sýnýfý adaylarýnýn saflarýný
kabartmasý gerektiði  bütün bunlar, daha fazla açýklamayý gerektirmez.
Son olarak, kapitalistler, yukarda anlatýlmýþ bulunan hareket yüzünden, mevcut dev üretim araçlarýný daha büyük bir ölçüde iþletmek
ve bütün bellibaþlý kredi kaynaklarýný bu amaca yöneltmek zorunda
kaldýkça sýnai depremler ki bu depremler boyunca ticaret âlemi, ancak servetin, ürünlerin ve hatta üretici güçlerin bir bölümünü cehennem tanrýlarýna kurban etmek suretiyle ayakta kalabilir gitgide çoðalýr
 tek sözcükle, bunalýmlar artar. Üretim yýðýný, ve bunun sonucu olarak
da daha geniþ pazarlara olan gereksinme büyüdükçe, salt bu nedenden ötürü olsa bile, [sayfa 211] herbir önceki bunalým, dünya pazarýnýn
karþýsýna, o zamana dek ele geçirilmemiþ ya da yalnýzca yüzeysel olarak sömürülen bir pazar çýkardýðýndan, dünya pazarý giderek daha çok
daralýr, giderek daha az sayýda sömürülecek pazar kalýr, bunun sonucu
olarak da bunalýmlar daha sýklaþýr ve daha þiddetlenir. Ama sermaye
yalnýzca emekle yaþamaz. O, hem seçkin, hem de barbar bir efendi
olarak, kölelerinin cesetlerini, bu bunalýmlar sýrasýnda canvermiþ iþçi
kurbanlarýnýn tümünü kendisiyle birlikte mezara sürükler. Böylece
görüyoruz ki, eðer sermaye hýzla büyürse, iþçiler arasýndaki rekabet
bununla kýyaslanamayacak bir hýzla büyür, yani iþçi sýnýfýnýn istihdam
araçlarý, yaþam araçlarý buna oranla çok daha fazla azalýr, ama bununla birlikte, sermayenin hýzla büyümesi ücretli emek için en elveriþli
koþuldur.[87] [sayfa 212]
Aralýk 1847nin ikinci yarýsýnda
kendisi tarafýndan verilen konferanslara
dayanýlarak Marx tarafýndan yazýlmýþtýr.
Neue Rheinische Zeitung,
5-8 ve 11 Nisan 1849,
n° 264-67 ve 269da yayýnlanmýþtýr
Engelsin Önsözünü yazarak
baskýya hazýrladýðý ayrý bir broþür olarak
1891de, Berlinde yayýnlanmýþtýr.
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS
MERKEZ KOMÝTESÝNÝN KOMÜNÝST BÝRLÝÐE
ÇAÐRISI [88]

MERKEZ KOMÝTESÝNDEN BÝRLÝÐE[50]

Kardeþler!
1848-49 arasýndaki iki devrimci yýl içerisinde Birlik, kendisini iki
biçimde tanýtlamýþtýr: birincisi, üyeleri, her yerde, hareketlere enerjik
bir biçimde katýlmýþlar, basýnda, barikatlarda ve savaþ alanlarýnda biricik kararlý devrimci sýnýfýn, proletaryanýn, ön saflarýnda yer almýþlardýr.
Ayrýca Birlik, kendisini, Komünist Manifestoda, kongre genelgelerinde,
ve 1847 tarihli Merkez Komitesi genelgesinde hareket konusunda ortaya konan görüþün biricik doðru görüþ olduðunun ortaya çýkmýþ olmasýyla, bu belgelerde ifade edilen beklentilerin tamamýyla gerçekleþmiþ
olmalarýyla, ve Birliðin bir zamanlar ancak gizlilik içerisinde yaydýðý bugünkü toplumsal koþullara iliþkin görüþlerin herkesin dilinde bulunmasý ve pazar yerlerinde açýkça öðütleniyor olmasýyla da tanýtlamýþtýr.
Ne var ki, Birliðin eski saðlam örgütü, [sayfa 213] bu arada oldukça gevþedi.
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Devrimci harekete doðrudan katýlmýþ üyelerin büyük bir kýsmý, gizli
dernekler çaðýnýn geçmiþ olduðuna ve ancak açýk eylemlerin yeterli
olduðuna inanýyorlardý. Tek tek hücreler ve topluluklar, Merkez Komitesi ile olan baðlarýnýn gevþemesine ve giderek tamamen askýya alýnmasýna gözyumdular. Bunun sonucu olarak, demokratik partinin, küçük-burjuvazinin partisinin, Almanyada giderek daha çok örgütleniyor
olmasýna karþýlýk, iþçi partisi biricik saðlam dayanak noktasýný yitirdi,
ancak yerel amaçlarla ayrý ayrý yörelerde örgütlü kalabildi ve genel hareket, böylece, tamamýyla küçük-burjuva demokratlarýnýn egemenliði
ve önderliði altýna girdi. Bu duruma bir son verilmeli, iþçilerin baðýmsýzlýðý tekrar saðlanmalýdýr. Merkez Komitesi bu zorunluluðu farketmiþ ve,
böylece, daha 1848-49 kýþýnda, Birliðin yeniden örgütlendirilmesi için
Almanyaya bir özel görevliyi, Joseph Mollu, göndermiþti. Ama Mollun
görevi, kýsmen Alman iþçilerinin o sýralar yeterli deney edinmemiþ olmalarýndan ve kýsmen de geçen Mayýs ayaklanmasý[79] ile kesintiye
uðradýðýndan, kalýcý sonuçlar vermedi. Moll bizzat tüfeðe sarýlýp BadenPalatinate ordusuna katýldý ve 19 Temmuzda * Murgdaki çatýþmada
öldü. Bununla, Birlik, bütün kongrelerde ve Merkez Komitelerinde etkin olmuþ ve bir dizi özel görevi bundan önce de büyük baþarýyla
yerine getirmiþ en yaþlý, en etkin ve güvenilir üyesini yitirmiþ oldu. Almanyanýn ve Fransanýn devrimci partilerinin Temmuz 1849daki yenilgilerinden sonra, Merkez Komitesinin hemen tüm üyeleri Londrada
tekrar biraraya geldiler, sayýlarýný yeni devrimcl güçlerle tazelediler ve
taze bir coþkuyla Birliðin yeniden örgütlendirilmesi iþine giriþtiler.
Yeniden örgütlenme ancak bir özel görevli tarafýndan yürütülebilir; ve Merkez Komitesi, bu özel görevlinin, yeni bir devrimin yaklaþmakta olduðu, ve bundan ötürü, eðer, 1848de olduðu gibi, burjuvazi tarafýndan tekrar istismar edilmesi ve yedeðe alýnmasý istenmiyorsa iþçi
partisinin mümkün olan en örgütlü, en uyumlu ve en baðýmsýz bir biçimde hareket etmesinin gerektiði þu anda yola çýkmasýný [sayfa 214] çok
önemli bulmaktadýr.
Kardeþler! Sizlere, Alman burjuvazisinin çok yakýnda iktidara geleceðini ve yeni edindiði gücü derhal iþçilere karþý yönelteceðini daha
1848de söylemiþtik. Bunun nasýl gerçekleþtiðini gördünüz. 1848 Mart
harekâtýnýn hemen ardýndan devlet gücünü ele geçiren ve bu gücü,
iþçileri, onlarýn savaþým içindeki baðlaþýklarýný bir an önce o eski ezilmiþlik durumlarýna geri itelemek için kullanan aslýnda burjuvaziydi.
Burjuvazinin Martta ele geçirilmiþ olan feodal partiyle birleþmeksizin,
hatta, sonuçta, iktidarý bir kez daha bu feodal mutlakiyetçi partiye teslim etmeksizin bunu baþaracak durumda olmamasýna karþýn, eðer devrimci hareket için þimdilerde barýþçýl geliþme denen þeyi kabul etmek
mümkün olsaydý, hükümetin mali sýkýntýda bulunmasý yüzünden, uzun
* Bir yanlýþlýk; 29 Haziran olmalýydý. -Ed.
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vadede iktidarý kendi ellerine býrakacak ve bütün çýkarlarýný güvence
altýna alacak koþullarý gene de saðlamýþ bulunuyordu. Kendi egemenliðini güvence altýna almak için, burjuvazinin, halka karþý alýnacak sert
önlemlerle kendisini kötü duruma sokmasýna bile gerek yoktu, çünkü
bütün bu tür sert adýmlar feodal karþý-devrim tarafýndan zaten atýlmýþtý.
Ama geliþmeler, bu barýþçýl yolu izlemeyecektir. Tersine, ister Fransýz
proletaryasýnýn baðýmsýz bir ayaklanmasýyla ortaya çýksýn, ister devrimci Babile[89] karþý Kutsal Ýttifakýn[90] giriþeceði bir istilâ ile, bu geliþmeyi
hýzlandýracak olan devrim çok yakýndýr.
Ve 1848de Alman liberal burjuvazisinin halka karþý oynadýðý
haince rolü, yaklaþan devrimde, 1848 öncesinde liberal burjuvazinin
tuttuðu yerin aynýsýný þimdi muhalefette tutan demokratik küçük-burjuvazi üstlenecektir. Ýþçiler için eski liberal partiden çok daha tehlikeli
olan bu parti, demokratik parti, üç unsurdan oluþuyor:
I. Büyük burjuvazinin, feodalizmin ve mutlakiyetçiliðin derhal ve
tamamýyla kaldýrýlmasý amacýný güden en ileri kesimleri. Bu kesimi, bir
zamanlarýn Berlin uzlaþýcýlarý, vergilere karþý direnenler temsil ediyor.
II. Kendi temsilcileri tarafýndan, Frankfurt Meclisindeki Sollar tarafýndan, ve daha sonralarý ise, Stuttgart parlamentosu tarafýndan ve
Reich Anayasasý kampanyasýnda bizzat kendileri tarafýndan savunulduðu gibi, bundan [sayfa 215] önceki hareket sýrasýnda esas amaçlarý azçok
demokratik bir federal devletin kurulmasý olan demokratik-anayasacý
küçük-burjuvazi.[91]
III. Ýsviçredekine benzer federatif bir Alman cumhuriyetini ülkü
edinmiþ olan ve þimdi de, büyük sermayenin küçük sermaye üzerindeki, büyük burjuvazinin küçük-burjuvazi üzerindeki baskýsýný kaldýrmak
gibi kutsal bir arzu güttüklerinden, kendilerini, Kýzýl ve Sosyal-Demokrat
diye adlandýran cumhuriyetçi küçük-burjuvazi. Bu kesimin temsilcileri,
demokratik kongre ve komite üyeleri, demokratik dernek önderleri,
demokratik gazetelerin editörleri idi.
Þimdi, yenilgilerinden sonra, bütün bu kesimler, týpký Fransadaki
cumhuriyetçi küçük-burjuvazinin þimdi kendisine sosyalist demesi gibi,
kendilerine cumhuriyetçi ya da kýzýl diyorlar. Würtembergde, Bavyera
da, vb., olduðu gibi, amaçlarýnýn anayasaya hâlâ ters düþmediði yerlerde, eski sözcüklerini korumak ve hiç bir biçimde deðiþmediklerini eylemleriyle tanýtlamak için bu fýrsata sarýlýyorlar. Dahasý, bu partinin deðiþmiþ olan adýnýn, bu partinin iþçilere karþý tutumunda en ufak bir deðiþikliðe yolaçmadýðý açýktýr; bu ad deðiþikliði, olsa olsa, bunlarýn, þimdi,
mutlakiyetle birleþmiþ olan burjuvaziye karþý dönmek ve proletaryadan
destek saðlamaya çalýþmak zorunda olduklarýný tanýtlar.
Almanyadaki küçük-burjuva demokratik parti çok güçlüdür; bu
parti yalnýzca kentlerde oturan burjuvalarýn büyük bir çoðunluðunu, küçük sanayicileri ve küçük tüccarlarý ve lonca ustalarýný kapsamakla kalmýyor; izleyicileri arasýnda köylüler ve baðýmsýz kent proletaryasý içinde
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henüz bir dayanak bulmadýðý ölçüde kýr proletaryasý da bulunuyor.
Devrimci iþçi partisinin küçük-burjuva demokratlar karþýsýndaki
tutumu þöyledir: devirmeyi amaçladýðý kesime karþý, onlarla birlikte
ilerler; kendi çýkarlarý uðruna konumlarýný pekiþtirmeye çalýþtýklarý her
þeyde onlara karþý çýkar.
Tüm toplumu devrimci proleterler için devrimcileþtirmeyi arzulamaktan çok uzak bulunan demokratik küçük-burjuvazi, toplumsal
koþullarýn mevcut toplumu kendisi için olabildiðince katlanýlabilir ve rahat hale getirecek bir deðiþiklik için çabalar. Böylece bunlar, her þeyden
önce, [sayfa 216] bürokrasinin azaltýlmasý ve bellibaþlý vergilerin büyük toprak sahiplerine ve burjuvaziye kaydýrýlmasýyla devlet harcamalarýnýn kýsýlmasýný isterler. Ayrýca, kamusal kredi kurumlarý ve tefeciliðe karþý yasalar aracýlýðý ile büyük sermayenin küçük sermaye üzerindeki baskýsýna son verilmesini isterler ki, bu sayede kendilerinin ve köylülerin, kapitalistler yerine devletten elveriþli koþullarla avanslar alabilmeleri olanaklý
olacaktýr; feodalizmin tümüyle tasfiye edilmesiyle kýrsal bölgelerde burjuva mülkiyet iliþkilerinin kurulmasýný da isterler. Bütün bunlarý gerçekleþtirmek için, kendilerine ve müttefiklerine, köylülere, çoðunluðu kazandýracak olan ya anayasal ya da cumhuriyetçi bir demokratik devlet
yapýsýna gerek duyarlar; komünal mülkiyetin ve halen bürokratlar tarafýndan yürütülmekte olan bir dizi iþlevin doðrudan denetimini onlara
verecek bir demokratik komünal yapýya da gerek duyarlar.
Sermayenin egemenliði ve hýzlý artýþý, kýsmen veraset hakkýnýn
sýnýrlandýrýlmasýyla ve kýsmen de olabildiðince çok sayýda iþ alanýnýn
devlete aktarýlmasýyla daha da etkisizleþtirilecektir. Ýþçilere gelince, bunlarýn, daha önce de olduðu gibi, ücretli iþçiler olarak kalacaklarý kesindir; demokratik küçük-burjuvazi, iþçiler için, olsa olsa daha iyi bir ücret
ve daha güvenli bir yaþam arzular ve bunu da devlet tarafýndan yapýlacak kýsmi istihdamla ve yardýmseverce önlemlerle gerçekleþtirmeyi
umar; kýsacasý bunlar, azçok üstü örtülü sadakalarla iþçileri satýn alabilmeyi ve durumlarýný o an için katlanýlabilir hale getirerek iþçilerin devrimci güçlerini kýrabilmeyi umarlar. Küçük-burjuva demokrasisinin burada özetlenen istemleri, küçük-burjuvazinin bütün kesimleri tarafýndan ayný anda öne sürülmüyor; bunlarýn yalnýzca çok az bir kýsmý bu
istemlerin bütünlükleri içinde kesin amaçlar oluþturduklarýný düþünüyor.
Bunlar arasýndan tek tek bireyler ya da kesimler ne denli ileri gidecek
olurlarsa, bu istemlerden o denli çoðunu kendi istemleri haline getirirler, ve kendi programlarýný yukarda anahatlarý verilenlerde bulan birkaçý da, kendilerinin böylelikle devrimden istenebileceklerin azamisini
ortaya koyduklarýna inanabilirler. Ama bu istemler proletaryanýn partisi
için asla yeterli olamaz. Demokratik küçük-burjuvazinin devrimi olabildiðince çabuk [sayfa 217] ve olsa olsa yukardaki istemlerin gerçekleþmesiyle
sonuçlandýrmayý arzulamasýna karþýlýk, azçok mülk sahibi tüm sýnýflar
egemen konumlarýndan uzaklaþtýrýlýncaya dek, proletarya devlet gücü-
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nü ele geçirinceye ve yalnýzca bir tek ülkedeki deðil, dünyanýn tüm
önde gelen ülkelerindeki proleterlerin birliðinin, bu ülkelerin proleterleri arasýndaki rekabetin ortadan kalkmýþ olduðu ve hiç deðilse bellibaþlý
üretici güçlerin proleterlerin ellerinde toplanmýþ bulunduðu noktaya
ulaþýncaya dek, devrimi sürekli kýlmak bizim sorunumuz ve bizim görevimizdir. Bizim için sorun özel mülkiyetin herhangi bir deðiþikliðe
uðratýlmasý deðil, olsa olsa yokedilmesidir; sýnýf karþýtlýklarýnýn üzerinin
örtülmesi deðil, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýdýr; mevcut toplumun iyileþtirilmesi deðil, yeni bir toplumun kurulmasýdýr. Devrimin daha da geliþmesi sýrasýnda küçük-burjuva demokrasisinin Almanyada geçici bir
süre için üstünlüðü elde edeceðinden kuþku yoktur.
Bundan ötürü de:
1. Küçük-burjuva demokratlarýnýn da ayný biçimde ezildikleri mevcut koþullarýn devamý sýrasýnda;
2. Üstünlüðü bunlara verecek olan bundan sonraki devrimci
savaþýmda;
3. Bu savaþýn sonrasýnda, alaþaðý edilmiþ sýnýflar ve proletarya
üzerindeki üstünlük dönemi sýrasýnda proletaryanýn ve özellikle de Birlikin küçük-burjuva demokrasisine karþý tutumunun ne olacaðý sorusu
çýkýyor ortaya.
1. Demokratik küçük-burjuvazi, her yerde ezilmekte olduðu þu
anda, proletaryaya genel olarak birlik ve uzlaþma öðütlüyor, ona elini
uzatýyor ve her türden görüþü demokratik bir parti içinde kucaklayacak
geniþ bir muhalefet partisinin kurulmasý için çabalýyor, yani iþçileri,
ardýnda kendi özel çýkarlarýnýn gizlendiði sosyal-demokrat laflarýn egemen olacaðý ve sevgili barýþ uðruna proletaryanýn özel istemlerinin ön
plana getirilemeyeceði bir parti örgütüne bulaþtýrmaya çabalýyor. Böyle
bir birlik tamamen onlarýn yararýna ve tümüyle proletaryanýn zararýna
olacaktýr. Proletarya sahip olduðu ve büyük emeklerle saðlanmýþ baðýmsýz konumunu yitirecek ve bir kez daha resmi burjuva demokrasisinin
bir eklentisi olma durumuna düþecektir. Bu birlik, bundan ötürü, en
kesin bir biçimde reddedilmelidir. Bir kez daha [sayfa 218] burjuva demokratlarýn tezahürat korosu olma durumuna düþeceði yerde, iþçiler, ve
özellikle de Birlik, resmi demokratlarýn yanýnda kendilerini, iþçi partisinin baðýmsýz, gizli ve resmi bir örgütünü kurmaya ve bunun her kesimini proletaryanýn tutumunun ve çýkarlarýnýn burjuva etkisinden baðýmsýz
olarak ele alýnacaðý iþçi derneklerinin mihrak noktasý ve çekirdeði yapmaya zorlamalýdýrlar. Burjuva demokratlarýnýn, proleterlerin eþit güçle
ve eþit haklarla kendileriyle yanyana duracaðý bir ittifaký ciddiyetle düþünmekten ne denli uzak olduklarý, örneðin Breslau demokratlarýnýn kendi
organlarý Neue Oder-Zeitungda[92] sosyalist diye adlandýrdýklarý baðýmsýz olarak örgütlenmiþ iþçilere öfkeyle saldýrmalarýndan da görülüyor.
Ortak bir düþmana karþý savaþým durumunda, herhangi bir özel birliðe
gerek yoktur. Böyle bir düþmanla doðrudan savaþmak gerekli olur ol-
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maz, her iki tarafýn çýkarlarý da o an için çakýþýr ve, daha önce olduðu
gibi gelecekte de, yalnýzca o an için geçerli olacaðý hesaplanmýþ bu
bað, kendiliðinden ortaya çýkar. Yaklaþmakta olan kanlý çatýþmalarda,
bütün daha öncekilerde de olduðu gibi, yiðitlikleriyle, kararlýlýklarýyla ve
özverileriyle, esas olarak zaferi kazanmak zorunda olanlarýn iþçiler olduðu açýktýr. Daha önce olduðu gibi, bu savaþýmda da, küçük-burjuva
yýðýnlar, koþullar elverdiði sürece, duraksamalý, kararsýz ve eylemsiz
kalacaklar, ve ardýndan, sorun sonuca baðlanýr baðlanmaz, zaferi kendilerine apartacaklar, iþçileri sakin olmaya ve iþlerinin baþýna dönmeye
çaðýracaklar, aþýrýlýk denen þeylere karþý duracaklar ve proletaryayý zaferin
meyvelerinden uzak tutacaklardýr. Ýþçilerin, küçük-burjuva demokratlarýný bunu yapmaktan alýkoyacak güçleri yoktur, ama silahlanmýþ proletarya karþýsýnda üstünlüðü ele geçirmeyi onlar için zorlaþtýracak ve burjuva demokrat egemenliðin daha baþlangýçta devrilmenin tohumlarýný
taþýdýðý ve bunu izleyecek proletarya egemenliði tarafýndan uzaklaþtýrýlmalarýný oldukça kolaylaþtýran koþullarý onlara dayatacak güce sahiptirler. Her þeyden önce, iþçiler, çatýþma sýrasýnda ve burjuvazinin savaþýmýn
hemen ardýndan fýrtýnayý yatýþtýrmaya çabaladýðý sýrada, iþçiler her þeyden
önce, duruma olabildiðince müdahale etmeli ve demokratlarý þu anda
söyledikleri terörist laflarý gerçekleþtirmeye zorlamalýdýrlar. [sayfa 219] Eylemlerini öyle yönlendirmelidirler ki, devrimci coþkunun, zaferin hemen ardýndan yine bastýrýlmasý önlensin. Tersine, bu coþkuyu olabildiðince uzun bir süre canlý tutmalýdýrlar. Aþýrýlýk denen þeylere; nefret edilen
kiþilere ya da yalnýzca nefret uyandýran anýlarý anýmsatan resmi binalara karþý yöneltilen toplu intikam örneklerine karþý çýkmak bir yana,
böyle örneklere yalnýzca gözyummakla kalýnmayýp, bunlarýn önderliði
de ele geçirilmelidir. Savaþým sýrasýnda ve savaþým sonrasýnda, iþçiler,
her fýrsatta, burjuva demokratlarýnýn istemleri yanýnda, kendi istemlerini de ortaya koymalýdýrlar. Demokratik burjuva, hükümeti devralma
içine giriþir giriþmez, iþçiler için güvenceler istemelidirler. Eðer gerekiyorsa, bu güvenceleri zor yoluyla elde etmeli ve yeni yöneticilerin kendilerini olanaklý tüm ödünlerin ve vaatlerin yükümlülüðü altýna sokmalarýný genel olarak saðlamalýdýrlar  onlarla uzlaþmanýn en emin yolu budur. Genel olarak, durumun sakin ve serinkanlý bir deðerlendirmesini
yaparak ve yeni hükümete karþý saklý tutulmayan bir güvensizlik göstererek, her muzaffer sokak savaþýndan sonra boy gösteren zafer
sarhoþluðunu ve yeni þeyler için duyulan coþkuyu her bakýmdan olabildiðince denetim altýna almalýdýrlar. Yeni resmi hükümetler yanýnda,
ayný anda, ister beledi komiteler ve beledi konseyler biçiminde olsun,
ister iþçi kulüpleri ya da iþçi komiteleri biçiminde, kendi öz devrimci
iþçi hükümetlerini kurmalýdýrlar, öyle ki, demokratik burjuva hükümetler yalnýzca iþçilerin desteðini o anda yitirmekle kalmasýnlar, kendilerinin tüm iþçi yýðýnlarý tarafýndan desteklenen yetkililer tarafýndan denetlendiklerini ve tehdit edildiklerini daha baþtan görsünler. Tek sözcükle,
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zaferin ilk anýndan baþlayarak, güvensizlik, artýk altedilmiþ gerici partiye deðil, iþçilerin daha önceki müttefiklerine, ortak zaferi yalnýzca kendisi için kullanmayý arzulayan partiye karþý yöneltilmelidir.
2. Ama iþçilere karþý ihaneti zaferin ilk saatinden itibaren baþlayacak olan bu partiye karþý etkin ve tehdit edici bir biçimde karþý koyabilmek için, iþçiler, silahlanmýþ ve örgütlenmiþ olmalýdýrlar. Tüm proletaryanýn yivli ve yivsiz tüfeklerle, toplarla ve cephaneyle silahlandýrýlmasý derhal gerçekleþtirilmelidir, iþçilere karþý kullanýlan Milis Muhafýzlarýn [sayfa 220] tekrar kurulmasýna karþý konulmalýdýr. Ne var ki, bu sonuncusunun olanaklý olmadýðý yerlerde, iþçiler, komutanlarý kendileri
tarafýndan seçilen ve kendilerinin seçtikleri bir genelkurmaya sahip bir
proleter muhafýz olarak örgütleme ve kendilerini, devlet yetkesinin deðil,
iþçilerin kurmayý baþaracaklarý devrimci topluluk konseylerinin emrine
verme iþine giriþmelidirler. Devlet hesabýna çalýþtýklarý yerlerde, iþçiler,
kendi seçtikleri komutanlara sahip ayrý bir birlik içerisinde, ya da proleter muhafýzýn bir parçasý olarak silahlanmayý ve örgütlenmeyi saðlamalýdýrlar. Silahlar ve cephane hiç bir gerekçeyle teslim edilmemelidir; her
türlü silahsýzlandýrma giriþimi, eðer gerekiyorsa zor yoluyla, engellenmelidir. Burjuva demokratlarýnýn iþçiler üzerindeki etkisinin yok edilmesi,
iþçilerin derhal baðýmsýz ve silahlý olarak örgütlenmesi ve burjuva demokratlarýnýn kaçýnýlmaz geçici yönetimine olabildiðince zor ve uzlaþtýrýcý
koþullarýn kabul ettirilmesi  yaklaþmakta olan ayaklanma sýrasýnda ve
sonrasýnda proletaryanýn ve dolayýsýyla Birlikin gözönünde bulundurmasý gereken baþlýca noktalar bunlardýr.
3. Yeni hükümetler kendi durumlarýný bir ölçüde pekiþtirir pekiþtirmez, iþçilere karþý savaþýmlarý baþlayacaktýr. Demokratik küçük-burjuvalara karþý etkin bir muhalefet ortaya koyabilmek için, burada, her
þeyden önce, iþçilerin baðýmsýz olarak örgütlenmeleri ve kulüpler içinde toplanmalarý zorunludur. Mevcut hükümetlerin devrilmelerinden sonra, Merkez Komitesi, ilk fýrsatta Almanyaya giderek, derhal bir kongre
toplayacak ve iþçi kulüplerinin, hareketin baþýna geçmiþ bir önderlik
altýnda toplanmasý için gerekli önerileri bu kongrenin önüne koyacaktýr. Ýþçi kulüplerinin, onlarý hiç deðilse eyaletler arasýnda birbirlerine
baðlayacak biçimde, hýzla örgütlendirilmeleri, iþçi partisinin güçlendirilmesinde ve geliþtirilmesinde en önemli noktalardan biridir; mevcut hükümetlerin devrilmelerinin vereceði ilk sonuç, ulusal bir temsili meclisin
seçilmesi olacaktýr. Burada proletaryanýn gerçekleþtirmesi gereken þeyler
þunlardýr:
I. Yerel yetkililer ya da hükümet görevlileri tarafýndan hiç bir iþçi
grubuna hiç bir bahaneyle ya da herhangi türden bir oyunla engel çýkarýlmamalýdýr.
II. Burjuva demokrat adaylar yanýnda, her yerde iþçi [sayfa 221] adaylar da gösterilmelidir, bu adaylar olanaklar elverdiðince Birlik üyeleri
arasýndan oluþmalý, ve mümkün olan bütün yollar kullanýlarak bunlarýn
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seçilmeleri için çalýþýlmalýdýr. Bunlarýn seçilme þanslarýnýn hiç bulunmadýðý yerlerde bile, iþçiler, baðýmsýzlýklarýný korumak, güçlerini ölçmek ve kamuoyunun önüne kendi devrimci tutumlarýný ve kendi parti
görüþlerini koymak için, kendi adaylarýný göstermelidirler. Bu konuda
demokratlarýn, örneðin, böyle yapmakla demokratik partiyi böldükleri
ve gericilere kazanma olanaðý saðladýklarý yolundaki savlarla kendilerini ayartmalarýna fýrsat vermemelidirler. Bu türden sözlerin nihai amacý
proletaryayý aldatmaktýr. Proleter partinin böyle bir baðýmsýz eylemle
kaçýnýlmaz olarak göstereceði ilerleme, temsili-kurum içerisinde birkaç
gericinin varlýðýnýn doðurabileceði sakýncadan çok daha önemlidir. Eðer
demokrasi, gericiliðe daha baþlangýçta kararlý ve terörcü bir biçimde
karþý çýkacak olursa, gericiliðin seçimlerdeki etkisi önceden yokedilmiþ
olur.
Burjuva demokratlarý iþçilerle karþý karþýya getirecek birinci nokta, feodalizmin kaldýrýlmasý olacaktýr. Birinci Fransýz Devriminde de olduðu gibi, küçük-burjuvalar feodal topraklarý köylülere özgür mülk olarak
vereceklerdir, yani kýr proletaryasýnýn varlýðýný sürdürmeye ve Fransýz
köylüsünün þu an hâlâ içinden geçmekte olduðu ayný yoksullaþma ve
borçlanma döngüsünden geçecek olan bir küçük-burjuva köylü sýnýfý
yaratmaya çalýþacaklardýr.
Ýþçiler, kýr proletaryasýnýn ve kendi öz çýkarlarýnýn doðrultusunda, bu plana karþý çýkmalýdýrlar. Ýþçiler, zoralýnan feodal mülkiyetin devlet mülkü olarak kalmasýný ve büyük-ölçekli tarýmýn bütün üstünlüklerine
sahip olarak birleþmiþ kýr proletaryasý tarafýndan iþlenen ve ortak mülkiyet ilkesinin sallantýda olan burjuva mülkiyet iliþkileri içinde derhal
saðlam bir temel elde ettiði iþçi kolonilerine dönüþtürülmesini istemelidirler. Demokratlar nasýl köylülerle birleþiyorlarsa, iþçiler de o ölçüde
kýr proletaryasý ile birleþmelidirler. Ayrýca demokratlar, ya doðrudan
doðruya federatif bir cumhuriyet için çalýþacaklar, ya da eðer tek ve bölünmez bir cumhuriyetten kaçýnamayacak olurlarsa, topluluklara* [sayfa
222] ve eyaletlere mümkün olan en geniþ özerkliði ve baðýmsýzlýðý vererek en azýndan merkezi hükümeti sakatlama giriþiminde bulunacaklardýr. Ýþçiler, bu plana karþý çýkmakta yalnýzca tek ve bölünmez bir Alman
cumhuriyeti için çalýþmakla kalmamalý, bu cumhuriyet içinde iktidarýn
en kesin bir biçimde devlet yetkesinin ellerinde toplanmasý için de
çalýþmalýdýrlar. Topluluklar için özgürlük, özyönetim, vb. gibi demokratik sözlerle yanlýþ yola saptýrýlmalarýna fýrsat vermemelidirler. Ortadan
kaldýrýlacak bunca ortaçað kalýntýsýnýn hâlâ bulunduðu, kýrýlmasý gereken bunca yerel ve bölgesel inatçýlýðýn bulunduðu Almanya gibi bir ülkede, her köyün, her kentin ve her eyaletin, ancak merkezden gelen
güçle tam yol ilerleyebilecek olan devrimci eylemin önüne yeni bir
* Topluluk [Gemeinde]: Burada bu terim, hem kentsel belediyeleri ve hem de kýrsal topluluklarý kapsayacak biçimde, geniþ anlamda kullanýlmaktadýr. -Ed.
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engel çýkartmasýna hiç bir koþul altýnda izin verilmemelidir. Mevcut durumun yenilenmesi, Almanlarýn tek ve ayný ilerleme için her kentte ve
her eyalette ayrý ayrý savaþmalarý hoþgörülmemelidir. Modern özel mülkiyetin hâlâ gerisinde bulunan ve her yerde yoksul topluluklarla zengin
topluluklar arasýnda kavgalara yolaçarak zorunlu olarak modern özel
mülkiyete dönüþmekte olan bir mülkiyet biçimi, yani komünal mülkiyet; ve devlet medeni yasasý ile yanyana varolan komünal medeni yasanýn, iþçilere oynadýðý oyunlarla birlikte, özgür komünal denen bir anayasa
sayesinde sürdürülmesi ise hiç hoþgörülmemelidir. 1793te Fransada
olduðu gibi, bugün Almanyada da en katý merkeziyetçiliði gerçekleþtirmek gerçek devrimci partinin görevidir.* [sayfa 223]
Demokratlarýn bir sonraki hareketle nasýl iktidara geleceklerini,
nasýl azçok sosyalistçe önlemler önermek zorunda kalacaklarýný gördük. Buna karþýlýk iþçilerin hangi önlemleri önermeleri gerektiði sorulabilir. Hareketin baþlangýcýnda iþçiler, elbette, henüz hiç bir doðrudan
komünistçe önlem öneremezler. Ama þunlarý yapabilirler:
1. Demokratlarý, o güne dek varolmuþ toplumsal düzenin olabildiðince çok alanýna müdahale etmek, bu düzenin genel akýþýný bozmak ve kendileriyle uzlaþtýrmak, ve olabildiðince çok üretici gücü, ulaþým
aracýný, fabrikalarý, demiryollarýný, vb. devletin elinde toplama zorunda
býrakmak;
2. Her durumda devrimci deðil, yalnýzca reformist bir biçimde
hareket edecek olan demokratlarýn önerilerini en son sýnýrýna dek itelemeli ve bunlarý özel mülkiyete doðrudan saldýrý biçimine dönüþtürmelidirler; böylelikle, örneðin küçük-burjuvalar demiryollarýnýn ve fabrikalarýn
satýn alýnmalarýný önerecek olsalar, iþçiler bu demiryollarýnýn ve fabrikalarýn, gericilerin mülkleri olarak, devlet tarafýndan hiç bir tazminat
ödenmeksizin doðrudan zoralýmýný istemelidirler. Demokratlar orantýlý
vergiler önerecek olsalar, iþçiler müterakki vergiler istemelidirler; demokratlarýn kendileri ýlýmlý bir müterakki vergi ortaya atacak olsalar,
iþçiler büyük sermayenin yýkýmý demek olacak ölçülerle yükselen bir
vergi üzerinde diretmelidirler; demokratlar devlet borçlarýnýn düzenlen* Bu pasajin bir yanlýþ anlamaya dayandýðý anýmsanacaktýr. O sýralar bonapartçýlar ve
liberal tarih çarpýtýcýlarý sayesinde Fransýz merkezi yönetim mekanizmasýnýn Büyük Devrim ile
birlikte geldiðine ve özellikle de bu mekanizmanýn kralcýlarýn, federalci gericiliðin ve dýþ düþmanýn
altedilmesinde vazgeçilmez ve kesin bir silah olarak Konvansiyon tarafýndan iþletildiðine kesin
gözüyle bakýlmaktaydý. Ama, 18 Brumairee dek tüm devrim boyunca, il, ilçe ve komünlerin
tüm yönetimlerinin bu kuruluþlarýn kendileri tarafýndan seçilen yetkililerden oluþtuðu ve bu
yetkililerin genel devlet yasalarý çerçevesinde tam bir özgürlüðe sahip bulunduklarý; Amerikadakilere benzeyen bu eyaletsel ve yerel öz-yönetimlerin, 18 Brumaire darbesinin hemen ardýndan, bizzat Napoléonun bunlarý kaldýrýp onlarýn yerine hâlâ varolan ve dolayýsýyla daha
baþlangýçta salt gericiliðin bir aracý olan valiler yönetimini koymasýný gerektirecek ölçüde devrimin
en güçlü kaldýracý haline geldikleri artýk çok iyi bilinen bir olgudur. Ama yerel ve eyaletsel özyönetim siyasal ve ulusal merkeziyetçilikle ne denli az çeliþiyorsa, Ýsviçrede bize o denli itici
görünen ve tüm Güney Alman federal cumhuriyetçilerinin 1849da Almanyaya egemen kýlmak
istedikleri o darkafalý, kantonal ya da komünal çýkarcýlýkla da arasýnda o denli az zorunlu bir
bað vardýr. [Engelsin 1885 baskýsýna notu.]
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mesini isteyecek olsalar iþçiler devletin iflâsýný istemelidirler. Böylece,
iþçilerin istemleri, her yerde, demokratlarýn bilinçlerine ve önlemlerine
göre ayarlanmalýdýr.
Alman iþçileri uzun bir devrimci geliþmeden tümüyle geçmeksizin iktidarý ele geçiremeyecek ve kendi sýnýf çýkarlarýný saðlayamayacak olsalar bile, hiç deðilse, bu kez, belirli bir kesinlikle bilmektedirler
ki, yaklaþmakta olan devrimci oyunun birinci perdesi, kendi sýnýflarýnýn
Fransadaki dolaysýz zaferiyle çakýþacak ve bu zaferle çok büyük bir hýz
kazanacaktýr.
Ama, sýnýf çýkarlarýnýn neler olduklarý konusunda kafalarýný açýklýða kavuþturarak, baðýmsýz bir parti olarak kendi yerlerini bir an önce
alarak ve demokratik küçük-burjuvanýn ikiyüzlü sözleriyle proletarya
partisinin baðýmsýz örgütünden vazgeçme yolunda bir an için olsun
ayartýlmaya fýrsat [sayfa 224] vermeksizin, nihai zaferleri için elden geleni
bizzat yapmalýdýrlar. Savaþ naralarý, Devrimin Sürekliliði olmalýdýr. [sayfa 225]

Londra Mart 1850
1850de bildiri olarak daðýtýlmýþtýr
Marxýn Kolonya Komünist
Yargýlamasý Konusunda Açýklamalarýnýn
üçüncü baskýsýnda (Zürich 1885)
Engels tarafýndan yayýnlanmýþtýr
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FRANSADA SINIF SAVAÞIMLARI[94]
1848-1850

FRÝEDRÝCH ENGELSÝN GÝRÝÞÝ[95]

Marxýn bu yapýtý, onun, kendi materyalist anlayýþý ile ve giderek
durumun içerdiði verilerin yardýmý ile çaðdaþ tarihin bir parçasýný açýklama yolunda ilk giriþimi oldu. Komünist Manifestoda, teori, bütün modern tarihin bir taslaðýný yapmak için kullanýlmýþtý, Marx ve ben, Neue
Rheinische Zeitungun[96] yayýnladýðý makalelerimizde, teoriyi, anýn siyasal olaylarýný yorumlamak için kullanmýþtýk. Buna karþýlýk, burada, bütün
Avrupada, kritik olduðu kadar tipik olan birkaç yýllýk bir geliþmenin
akýþý sýrasýnda nedenlerin ardarda iç baðlanýþýný ortaya koymak, yani
yazarýn kafasýnda, siyasal olaylarý, son tahlilde, ekonomik olan nedenlerin sonuçlarýna indirgemek sözkonusu idi.
Günlük tarihten alýnan olaylarýn ve olaylar sýrasýnýn deðerlendirilmesinde, hiç bir zaman en son ekonomik nedenlere [sayfa 226] kadar uzanýlamayacaktýr. Yetkili teknik basýnýn o kadar bol malzeme saðladýðý
bugün bile, dünya pazarý üzerinde sanayiin ve ekonominin gidiþini ve
üretim yöntemlerinde meydana gelen deðiþiklikleri, herhangi bir anda,
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son derece karmaþýk olan ve her gün deðiþen bu etkenlerin, çoðu
zaman, üstelik, en önemlilerinin birdenbire bütün yeðinliði ile gün ýþýðýna
çýkmadan önce uzun süre gölgede kalan bu etkenlerin tümünün toplu
halde bir bilançosunu yapabilecek þekilde günü gününe izlemek,
Ýngilterede de olsa, hâlâ güç olacaktýr. Belli bir dönemin ekonomi
tarihine aydýnlýk toplu bir bakýþ, sözkonusu an için hiç bir zaman mümkün deðildir; bu, ancak her þey olup bittikten, malzemeyi toplayýp ayýkladýktan sonra yapýlabilir. Ýstatistik, burada zorunlu bir kaynaktýr, ne
var ki o da hep topallaya topallaya arkadan gelir. Demek ki, devam etmekte olan çaðdaþ tarih için, hemen her zaman bu en kesin etkeni deðiþmez kabul etmek, incelenen dönemin baþlangýcýndaki ekonomik
durumu bütün dönem için veri ve deðiþmez olarak iþlemek ya da apaçýk
olaylarýn sonucu olan, dolayýsýyla kendileri de açýkça ortaya çýkan bu
ekonomik durumdaki deðiþiklikleri hesaba katmak zorunda olunacaktýr. Sonuç olarak, materyalist yöntem, burada, sýk sýk, siyasal çatýþmalarý,
ekonomik geliþmenin doðurduðu mevcut toplumsal sýnýflar arasýndaki
ve sýnýflarýn ayrý ayrý kesimleri arasýndaki savaþýma indirgemekle ve çeþitli siyasal partilerin bu ayný sýnýflarýn ve sýnýf kesimlerinin azçok aslýna
uygun siyasal ifadeleri olduklarýný göstermekle yetinmek zorunda kalacaktýr.
Þurasý apaçýktýr ki, ekonomik durumdaki, yani incelenecek bütün
olaylarýn temelindeki zamandaþ deðiþikliklerin kaçýnýlmaz olarak dikkate alýnamamasý, ancak bir yanýlgý kaynaðý olabilir. Ama gözlerimizin
önünde geçen bir tarih hakkýnda yapýlacak toplu bir açýklamanýn bütün
koþullarý, kaçýnýlmaz olarak, yanýlgý kaynaklarý taþýrlar; oysa bu, gene de
hiç kimseyi þimdiki zamanýn tarihini yazmaktan alýkoymaz.
Marx bu iþe giriþtiði zaman, bu yanýlgý kaynaðý çok daha fazla
kaçýnýlmaz durumdaydý. 1848-1849 devrimci dönemi boyunca ayný anda
meydana gelen ekonomik çalkantýlarý izlemek ya da hatta bunlar hakkýnda toplu bir görüþü [sayfa 227] sürekli olarak gözönünde bulundurmak,
düpedüz olanaksýz bir þeydi: Londradaki sürgünün ilk aylarýnda 18491850 sonbahar ve kýþýnda durum ayný oldu. Oysa Marx da, tam o sýrada çalýþmasýna baþladý. Elveriþsiz durum ve koþullara karþýn, onun, Fransanýn Þubat devriminden önceki ekonomik durumu hakkýnda ve, ayný
þekilde, bu ülkenin o zamandan bu yana siyasal tarihi konusunda tam
ve doðru bilgisi, ona, henüz hiç kimsenin yapamadýðý bir biçimde, olaylarýn, içiçe zincirleme sýralanýþlarýný açýða çýkaran bir betimlemesini,
sonradan Marxýn iki sýnavýndan da parlak bir þekilde geçen bir betimlemesini yapma olanaðýný verdi.
Birinci sýnav, Marxýn, 1850 ilkyazýndan baþlayarak, kendini ekonomik çalýþmalara vermeye zaman bulabildiði ve ilk iþ olarak son on
yýlýn ekonomik tarihini incelemeye giriþtiði zaman oldu. Böylece, daha
önce yetersiz malzemeden, yarý yarýya önsel olarak çýkarmýþ olduðu
sonuçlar hakkýnda, þimdi bizzat olgularýn yardýmýyla, tamamýyla apaçýk
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bir görüþ edindi, þöyle ki: 1847de dünya çapýndaki ticari bunalým, Þubat
ve Mart devrimlerinin gerçek anasý idi ve 1848in ortalarýnda yavaþ yavaþ
geri gelen ve 1849 ve 1850de doruðuna varan sýnai refah, Avrupa gericiliðine yeni bir güç katan canlandýrýcý bir kuvvet oldu. Bu, kesin bir
sýnavdý. (Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Ökonomische Revue,[96]
Hamburg, 1850nin Ocak, Þubat, Mart fasiküllerinde yayýnlanan) ilk üç
makalede, hâlâ, devrimci enerjinin yakýnda yeni bir atýlým yapacaðý
umudu yer almakta iken, 1850 güzünde yayýnlanan ve Marxýn ve benim birlikte yazdýðýmýz son çift fasiküldeki (Mayýstan Ekime kadar) tarihsel tablo bu çeþitten kuruntulara kesinlikle son verir: Yeni bir devrim,
ancak yeni bir bunalýmýn ardýndan gelebilir. Ama biri ne kadar kesinse,
öteki de o kadar kesindir. Zaten tek temel deðiþiklik bu oldu. Anlatýnýn, bu genel tabloda verilen ve 10 Marttan 1850 güzüne kadar giden
devamýnýn da tanýtladýðý gibi, daha önceki bölümlerde verilen olaylarýn
yorumunda, bu bölümlerde ortaya konan nedenden sonuca giden zincirleme sýralanýþlarda, hiç bir deðiþiklik yapýlmamýþtý. Ýþte bu yüzden, bu
devamý, dördüncü makale olarak bu [sayfa 228] yeni baskýya aldým.
Ýkinci sýnav daha da çetin oldu. Louis Bonaparteýn 2 Aralýk 1851
hükümet darbesinden hemen sonra, Marx, yeniden, 1848 Þubatýndan
geçici olarak devrim döneminin sonunu gösteren bu olaya kadarki
Fransa tarihine çalýþtý, (Louis Bonaparteýn 18 Brumairei, 3. baský, Meissner Hamburg 1885.) Bu broþürde, onun, bizim yapýtýmýzda açýkladýðý
dönem, daha kýsaca da olsa, yeniden iþlenmiþti. Bizimki ile bir yýldan
daha fazla bir zaman sonra meydana gelen bu kesin olayýn ýþýðýnda yazýlmýþ ikinci betimlemeyi karþýlaþtýrýnýz, görülecektir ki, yazar, burada
pek az þeyi deðiþtirmek zorunda kalmýþtýr.
Bizim yapýtýmýza çok özel bir önem veren baþka bir þey de, bu
kitabýn, dünyanýn bütün ülkelerinin iþçi partilerinin, oybirliði ile, ekonominin yeniden düzenlenmesi istemlerini dile getirmek için kullandýklarý formülü, en yoðun ve en anlatýmlý biçimiyle, yani, üretim araçlarýnýn
toplum tarafýndan mülk edinilmesi biçiminde ilk kez ifade etmiþ olmasýdýr. Ýkinci bölümde, proletaryanýn devrimci isteklerinin özetlendiði bu ilk acemice formül diye nitelendirilmiþ olan çalýþma hakký
konusunda þunlarý okuyabilirsiniz:
Ama çalýþma hakkýnýn gerisinde, sermaye üzerindeki iktidar
vardýr, sermaye üzerindeki iktidarýn gerisinde üretim araçlarýna sahip
çýkmak, onlarý birleþmiþ iþçi sýnýfýna baðýmlý kýlmak, yani ücretli emeðin,
sermayenin ve bu ikisi arasýndaki karþýlýklý iliþkilerin kaldýrýlmasý vardýr.
Þu halde, modern iþçi sosyalizmini, feodal, burjuva, küçük-burjuva sosyalizmlerinin türlü türlü bütün nüanslarýndan vb. olduðu kadar
ütopik sosyalizmin ve ilkel iþçi komünizminin pek anlaþýlýr olmayan karýþýk servet ortaklýðýndan ayýrdeden sav da, burada ilk kez ifadelendirilmiþ
bulunmaktadýr. Marx, daha sonra bu formülü geniþletti ve deðiþim araçla-

178

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

rýný da kapsamýna aldý ise de, bu geniþletme, Komünist Manifestodan
sonra kendiliðinden anlaþýlacaðý gibi, birinci savýn zorunlu bir sonucundan baþka bir þeyi ifade etmiyordu. Sonra, Ýngilterede bazý bilgili kimseler, son kez bir de üleþim araçlarýnýn topluma devredilmesi gerektiðini [sayfa 229] formüle kattýlar. Bu baylar için, üretim araçlarýndan ve
deðiþim araçlarýndan ayrý bu üleþim araçlarýnýn hangi araçlar olduklarýný söylemek güç olacaktýr, yeter ki, politik üleþim araçlarýndan, vergilerden, yoksullara yardýmdan ve Sachsenwald[97] da dahil, baþka vakýf
gelirlerinden sözediliyor olmasýn. Ama, ilkönce, bunlar, daha þimdiden
toplum ortaklýðýnýn, devletin ya da kamunun mülkiyetindeki üleþim
araçlarý deðiller midir ve, ikinci olarak da, biz, kesinlikle bunlarý ortadan
kaldýrmak istemiyor muyuz?
*
Þubat devrimi patlak verdiði zaman, biz hepimiz, koþullarý ve
devrimci hareketlerin gidiþini kavrama bakýmýndan, geçmiþ tarihsel deneyin, özellikle de Fransa deneyinin büyülü etkisi altýndaydýk. Genel
altüst oluþ iþareti, 1789dan bu yana bütün Avrupanýn tarihine
hükmetmiþ olan Fransadan yola çýkmamýþ mýydý bir kez daha? Onun
için, Pariste, 1848 Þubatýnda ilan edilen toplumsal devrimin proletarya devriminin niteliði ve gidiþi hakkýndaki fikirlerimizin 1789 ve 1830
modellerinin anýlarýnýn damgasýný taþýmasý apaçýk, ayný zamanda kaçýnýlmaz bir þeydi. Ve hele Paris ayaklanmasý, zafere ulaþan Viyana, Milano ve Berlin ayaklanmalarýyla yankýlanýnca, Rusya sýnýrýna kadar bütün
Avrupa harekete sürüklenince, daha sonra Haziran ayýnda Pariste proletarya ile burjuvazi arasýnda iktidar uðruna ilk büyük savaþ verilince,
kendi sýnýfýnýn zaferi bile bütün ülkelerin burjuvazisini, yeniden, henüz
az önce devrilmiþ bulunan kralcý-feodal gericiliðin kollarýna atýlacak
kadar sarsýnca, biz, o günün koþullarý içinde, büyük ve kesin kavganýn
baþlamýþ olduðundan ve bu kavgayý uzun süreli ve seçeneklerle dolu
bir tek devrimci dönemde vermek gerekeceðinden, ama bu kavganýn
ancak proletaryanýn kesin zaferi ile sonuçlanabileceðinden artýk hiç bir
þekilde þüphe edemezdik.
1849 yenilgisinden sonra, in partibus,[98] geçici hükümetlerin çevresinde toplaþan kaba (vulgaire) demokrasinin kuruntularýný hiç bir
biçimde paylaþmýyorduk. Bu demokrasi, halkýn zorbalara karþý, kesin ve artýk sonuncu olacak yakýn zaferine güveniyordu, biz ise, zorbalarýn [sayfa 230] elenmesinden sonra, tam bu ayný halk içinde gizli bulunan uzlaþmaz karþýt öðeler arasýndaki uzun bir savaþýma inanýyorduk.
Kaba demokrasi, bugünden yarýna yeni bir harekete geçme bekliyordu; daha 1850 güzünde, biz, devrimci dönemin hiç deðilse birinci diliminin kapandýðýný, ve yeni bir ekonomik bunalýmýn patlak vermesine
kadar beklenecek hiç bir þey olmadýðýný açýklýyorduk. Bunun içindir ki,
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biz, daha sonra, hemen hemen istisnasýz, Bismarckýn zahmetine deðer bulduðu ölçüde, Bismarck ile uzlaþan ayný adamlar tarafýndan devrime ihanet etmiþ kiþiler olarak aforoz edildik.
Ama tarih bizi de haksýz çýkardý, bizim o zamanki görüþümüzün
bir yanýlsama olduðunu ortaya koydu. Hatta daha da ileri gitti: yalnýz
bizim o zamanki yanýlgýmýzý savurmakla kalmadý, proletaryanýn, içinde
dövüþmek zorunda olduðu koþullarý da baþtan aþaðý altüst etti. 1848in
savaþým tarzý bugün her bakýmdan eskimiþ, zamaný geçmiþtir ve bu, bu
vesileyle daha yakýndan incelenmeye deðer bir noktadýr.
Bütün devrimler, þimdiye kadar, belirli bir sýnýfýn egemenliðinin
yerini, onun ayaðýný kaydýran baþka bir sýnýfýn egemenliðinin almasý ile
sonuçlanmýþtýr; ama bütün egemen sýnýflar, þimdiye kadar baský altýnda tutulan halk kitlesine göre, küçük azýnlýklar idiler. Böylelikledir ki,
egemen azýnlýk devriliyordu, baþka bir azýnlýk onun yerine devlet dümenini eline geçiriyordu ve kamu kurumlarýný kendi çýkarlarýna göre
deðiþtiriyordu. Ve, her seferinde, bu azýnlýk, ekonomik geliþme durumunun iktidara elveriþli, yetkili ve yetenekli kýldýðý gruptu ve kesinlikle
bunun için, yalnýzca bunun içindir ki, altüst oluþ sýrasýnda, baský altýnda
tutulan çoðunluk, ya azýnlýktan yana bu harekete katýlýyordu ya da en
azýndan sessiz sedasýz onu kabul ediyordu. Ama her olayýn somut içeriðini bir yana býrakýrsak, bütün bu devrimlerin ortak biçimi, azýnlýk
devrimi olmalarý idi. Çoðunluk ise, devrimle iþbirliði yaptýðý zaman bile,
bunu, ancak, bilerek ya da bilmeyerek bir azýnlýðýn hizmetinde yapýyordu; ama bu yüzden ve daha önce çoðunluðun pasif ve dirençsiz
tutumu nedeniyle de azýnlýðýn bütün halkýn temsilcisi olma gibi bir
havasý oluyordu.
Ýlk büyük baþarýdan sonra, zaferi kazanan azýnlýðýn ikiye bölünmesi kuraldý: yarýlardan biri elde edilen sonuçtan [sayfa 231] hoþnuttu,
doygundu, öteki ise daha ileri gitmek istiyordu, hiç deðilse kýsmen, halkýn büyük kalabalýðýnýn gerçek ya da sözde çýkarlarýna giren yeni istemler
ileri sürüyordu. Bu daha köklü istemler, bazý durumlarda pekâlâ kendilerini kabul ettiriyorlardý, ama çoðu kez ancak bir an için; daha ýlýmlý
kesim, üstünlüðü ele geçiriyor, son kazanýmlar yeniden tümüyle ya da
bir bölümüyle yitirilmiþ oluyordu; o zaman yenilenler ihanet diye baðýrýyorlar ya da yenilgiyi raslantýnýn üstüne atýyorlardý. Ama gerçekte, iþ,
çoðu kez þöyle idi: birinci zaferin baþarýlarýný, ancak daha köktenci
(radical) olan partinin ikinci zaferi saðlamlaþtýrýyordu; bu, bir kez kazanýldý mý, yani o an için zorunlu olan bir kez kazanýldý mý, köktenci unsurlar yeniden eylem sahnesinden siliniyordu ve baþarýlarý da.
Modern zamanlarýn bütün devrimleri, 17. yüzyýlýn büyük Ýngiliz
devrimi ile[99] baþlamak üzere, bu özellikleri gösterdiler, bunlar, her türlü devrimci savaþýmýn ayrýlmaz özellikleri gibi görünüyorlardý. Bunun
gibi, proletaryanýn kendi kurtuluþu uðruna savaþýmlarýna da ayný þekilde
uygulanabilir göründüler; o kadar uygulanabilir ki, özellikle 1848de, bu
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kurtuluþu hangi yönde aramak gerektiðini, þöyle böyle de olsa, anlayan
kiþiler sayýlý idi. Hatta Pariste, proleter kitlelerin kendilerinin bile, henüz,
zaferden sonra izlenecek yol hakkýnda kesinlikle hiç bir fikirleri yoktu.
Ama bununla birlikte, içgüdüsel, kendiliðinden, bastýrýlmasý olanaksýz
hareket vardý. Bu, kesinlikle, bir azýnlýk tarafýndan yönetilen, doðru,
ama bu kez azýnlýðýn çýkarýna deðil çoðunluðun en yakýn çýkarýna yürütülen bir devrimin zorunlu olarak baþarýya ulaþacaðý durum deðil miydi? Eðer biraz uzun süren bütün devrimci dönemlerde, öncülük eden
azýnlýðýn akla yatan bir biçimde sunmasýný bildiði basit kurnazlýklarla
büyük halk yýðýnlarý bu kadar kolaylýkla kazanýlabiliyorduysa, kendi ekonomik durumlarýnýn en karakteristik yansýsýndan baþka bir þey olmayan ve henüz kendilerinin anlamamýþ olduklarý ve ancak belirsiz bir
duygu halinde hissettikleri gereksinmelerinin en açýk, en usçul ifadesi
olan fikirlere nasýl daha yabancý, daha uzak kalabilirlerdi? Yýðýnlarýn bu
devrimci ruh hali, beslenen hayaller yýkýlýr yýkýlmaz ve hayal kýrýklýðý
doðar doðmaz, çoðu kez çabucak ve hemen hemen [sayfa 232] her zaman, doðrusu, yerini bir çöküþe ve hatta karþý doðrultuda tam bir geri
dönüþe býrakmýþtýr. Ama burada, hiç de kurnazlýklar sözkonusu deðildi,
tersine, büyük çoðunluðun kendisinin en özgül çýkarlarýnýn, ki, doðrusu, o zaman bu büyük çoðunluðun, hiç de açýkça farkýnda olmadýðý,
ama pratik gerçekleþme sýrasýnda, apaçýklýðýn inandýrýcý görünüþü ile
bu yýðýnlar için de zorunlu olarak oldukça açýk bir hale gelecek olan
çýkarlarýn gerçekleþmesi sözkonusu idi. Ve eðer, 1850 baharýnda, Marxýn
üçüncü makalesinde ortaya koyduðu gibi, 1848 toplumsal devriminden
çýkan burjuva cumhuriyetinin geliþmesi, bundan böyle, gerçek iktidarý
üstelik de kralcý zihniyette olan büyük burjuvazinin elinde yoðunlaþtýrdýysa ve buna karþýlýk toplumun öteki sýnýflarýný, küçük-burjuvalarý
olduðu gibi köylüleri de proletaryanýn çevresinde toplaþtýrdýysa ve, bunu,
ortak zaferde ve zaferden sonra, deneyin derslerinden yararlananýn ve
zorunlu olarak da kesin etkenin onlar deðil proletarya olmasýný hazýrlayacak bir biçimde yaptýysa burada, bu azýnlýk devrimini, çoðunluðun
devrimi haline dönüþtürmenin bütün perspektifleri yok muydu?
Tarih bizi ve benzer düþüncede olanlarýn hepsini haksýz çýkardý.
Tarih gösterdi ki, Kýta üzerindeki iktisadi geliþme durumu, o zaman,
kapitalist üretimin kaldýrýlmasý için henüz yeterince olgunlaþmamýþtýr;
ve tarih, bunu, 1848den bu yana bütün Kýtayý kaplamýþ olan ve Fransada, Avusturyada, Macaristanda, Polonyada ve son olarak da Rusyada
büyük sanayie ancak þimdi gerçekten söz hakký veren ve Almanyayýi
da birinci sýnýf bir sanayi ülkesi durumuna getiren bütün bunlar kapitalist bir temel üzerinde, yani 1848de pekâlâ geniþlemeye elveriþli bir
temel üzerinde olmak üzere iktisadi devrim ile tanýtladý. Oysa, sýnýf
iliþkilerine her yerde ilk ýþýk tutan, manüfaktür döneminden gelme ve
Doðu-Avrupada hatta zanaat loncalarýndan çýkma bir sürü ara varlýklarý
ortadan kaldýran ve böylelikle gerçek bir büyük sanayi burjuvazisi ve
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gerçek bir büyük sanayi proletaryasý yaratarak bunlarý toplumsal
geliþmenin ön planýnda birbirine karþý süren de bu sanayi devriminin ta
kendisidir. Ama yalnýz bu andadýr ki, 1848de, Ýngilterenin dýþýnda, ancak Pariste ve olsa olsa birkaç büyük sanayi [sayfa 233] merkezinde kendini göstemiþ olan bu iki büyük sýnýf arasýndaki savaþým, 1848de henüz
akýldan bile geçmeyen bir yeðinlik kazanarak, bütün Avrupaya yayýldý.
O zamanlar, küçük küçük gruplarýn her derde deva, bulanýk, yedili
inciller kümesi vardý; bugün savaþýn son amaçlarýný parlak bilgisiyle ve
kesin bir þekilde formüle eden Marxýn evrensel olarak kabul edilmiþ
tek teorisi var; o zamanlar, yörelerine ve niilliyetlerine göre birbirinden
ayrýlmýþ olan ve sadece ortak acý çekme duygularýyla birleþen, henüz
az geliþmiþ, coþku ile umutsuzluk arasýnda bocalayan yýðýnlar vardý; bugün durmadan ilerleyen, her gün sayýca, örgüt olarak, disiplin bakýmýndan, ileriyi görme ve zafere inanç bakýmýndan sosyalistlerin tek uluslar
arasý büyük ordusu var. Bu güçlü proletarya ordusu, hâlâ amaca ulaþmamýþ olsa da, zaferi bir tek büyük darbeyle gerçekleþtirmek olanaksýz
bulunduðuna göre, çetin, inatçý bir savaþta mevziden mevziye yavaþ yavaþ ilerlemek zorunda bulunsa da, 1848de toplumsal dönüþümü bir
çýrpýda saðlamanýn olanaksýz olduðu kesin olarak tanýtlanmýþ bulunmaktadýr.
Kralcý, hanedancý iki hizbe bölünmüþ olan,[100] ama mali iþleri
için her þeyden önce huzur ve güvenlik isteyen bir burjuvazi; onun karþýsýnda yenilmiþ olan, ama gene de bir tehlike olmakta devam eden ve
küçük-burjuvalarýn ve köylülerin gittikçe daha çok çevresinde toplandýklarý bir proletarya her þeye karþýn hiç bir kesin çözüm getirmeyecek
olan sürekli bir þiddetli patlama tehdidi, üçüncü hýrsýzýn, sözde demokrat taht taliplisi Louis Bonaparteýn hükümet darbesi için sanki özel
olarak hazýrlanmýþ durum iþte buydu. Bonaparte, orduyu kullanarak, 2
Aralýk 1851de bu gergin duruma son verdi, ve böylelikle Avrupaya iç
huzuru saðlamýþ oldu, ama buna karþýlýk yeni bir savaþlar çaðý açarak.[101] Aþaðýdan yukarý devrimler dönemi þimdilik sona ermiþti; bunu
yukardan aþaðý devrimler dönemi izledi.
1851 imparatorluðunun gericiliði, bu çaðýn proletarya özlemlerinin olgunlaþmamýþ olduklarýnýn yeni bir tanýtý oldu. Ama gene bu gericiliðin kendisi, proletarya özlemlerinin olgunlaþmaktan geri kalamayacaðý
koþullarý yaratmak zorundaydý. Ýç huzur, yeni sanayi atýlýmýnýn tam geliþmesini saðladý, orduya bir iþ bulmak ve devrimci akýmlarý dýþa doðru
[sayfa 234] yöneltmek zorunluluðu savaþlarý doðurdu, bu savaþlarda Bonaparte, ulusallýk ilkesini[102] üstün kýlmak bahanesi ile Fransaya birkaç
parça toprak katmaya çalýþtý. Onun taklitçisi Bismarck da Prusya için
ayný siyaseti benimsedi; kendi hükümet darbesini, yani Alman Konfederasyonuna[103] ve Avusturyaya olduðu kadar Prusya Konfliktskammerýna * da karþý yukarýdan inme 1866 devrimini yaptý. Ama Avrupa iki Bonaparte için fazla küçüktü ve tarihin cilvesi, Bismarckýn Bonaparteý
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devirmesini ve Prusya kralý Willhelmin yalnýz küçük Alman imparatorluðunu[104] deðil, ayný zamanda Fransýz Cumhuriyetini kurmasýný istedi.
Oysa, genel sonuç, Avrupada büyük uluslarýn baðýmsýzlýklarýnýn ve iç
birliklerinin, bir tek Polonya dýþýnda, fiilen kurulup yerleþmesi oldu.
Kabul etmek gerekir ki, bu, göreli olarak, mütevazi sýnýrlar içerisinde,
ama gene de iþçi sýnýfýnýn geliþme sürecinin, ulusal kargaþalýklar yüzünden artýk ciddi engellerle karþýlaþmamasýna yetecek ölçülerde oldu.
1848 devriminin mezar kazýcýlarý onun vasiyetini yerine getirecek kiþiler
haline gelmiþlerdi. Ve 1848in kalýtçýsý proletarya, Enternasyonal içinde
daha þimdiden korku salarak onlarýn yaný baþýnda dikiliyordu.
1870-1871 savaþýndan sonra Bonaparte sahneden çekilir,
Bismarckýn görevi ise tamamlanmýþtýr, öyle ki, o, artýk yine alelade
küçük bir köy asili katýna inebilir. Ama bu dönemin sonunu belirleyen
þey, Komündür. Thiersin, sinsice, Paris ulusal muhafýzýnýn[105] toplarýný
çalmaya kalkýþmasý, baþarýlý bir ayaklanmaya yolaçtý. Pariste artýk proletarya devriminden baþka bir devrimin olanak dýþý olduðu gerçeði kendini ortaya koydu. Zaferden sonra, iktidar tamamýyla kendiliðinden, hiç
bir tartýþmaya yer býrakmayacak þekilde iþçi sýnýfýnýn eline düþtü. Ve, o
anda, iþçi sýnýfýnýn bu iktidarýnýn, bizim burada betimlediðimiz çaðdan
yirmi yýl sonra bile hâlâ ne kadar olanak dýþý olduðu bir kez daha
görülebildi. Bir yandan Fransa, Parisin MacMahonun gülleri altýnda
kan kaybetmesine seyirci kalarak onu atlattý, öte yandan, Komün, kendisini ikiye bölen iki parti arasýndaki, her ikisi de yapýlacak iþin ne
olduðunu bilmeyen blankiciler [sayfa 235] (çoðunluk) ile prudoncular (azýnlýk) arasýndaki kýsýr çekiþmelerle tükenip gitti. 1871deki zafer armaðaný, 1848 baskýnýndan daha fazla meyve vermedi.
Paris Komünü ile birlikte, kavgacý proletaryanýn da kesin olarak
yere battýðý sanýldý. Ama, tam tersine, onun en yaman atýlýmý, Komün
ve Fransýz-Alman Savaþý günlerinden baþlar. Eli silah tutan bütün nüfusun, artýk ancak milyonlarla sayýlan ordularda göreve alýnmasý ile
bütün savaþ koþullarýnýn baþtan aþaðý altüst oluþu, ateþli silahlar, obüsler ve o zamana kadar görülmemiþ bir etkiye sahip patlayýcý maddeler,
bir yandan Bonapartevari savaþlara birdenbire son verdi ve sonucu
katiyen hesaplanamayacak ve duyulmamýþ bir kandökücülük olan bir
dünya savaþýndan baþka herhangi bir savaþý olanak dýþý kýlarak, gürültüsüz patýrtýsýz bir sýnai geliþme saðladý. Öte yandan, savaþ masraflarý,
geometrik bir artýþla çoðaldýðýndan, vergiler, halkýn en yoksul sýnýflarýný
sosyalizmin kollarýna atarak baþdöndürücü bir yüksekliðe ulaþtý. Alsace-Lorrainein katýlmasý (ilhaký), yani delice silahlanma yarýþýnýn dolaysýz nedeni, Fransýz ve Alman burjuvazilerinin birbirlerine karþý þovence
duygularýný iyice kýþkýrttý; her iki ülkenin iþçileri için yeni bir birlik öðesi
haline geldi. Ve Paris Komününün yýldönümü, bütün proletaryanýn dünya
* Konfliktskammer, yani o sýra hükümetle çatýþma halinde olan Prusya Meclisi. -Ed.
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çapýnda ilk bayram günü oldu.
1870-1871 savaþý ve Komünün yenilgisi, Marxýn önceden söylediði gibi, Avrupa iþçi hareketinin aðýrlýk merkezini, bir zaman için, Fransadan Almanyaya aktardý. Fransada, kendiliðinden anlaþýlýr ki, 1871
Mayýsýnýn yaralarýný sarmak için yýllar gerekti. Buna karþýlýk, üstelik havadan gelen Fransýz milyarlarý[106] ile kolaylaþan sanayiin sýcak yerde
büyüyen bir bitki gibi durmadan hýzlanan bir ritimle gerçekten geliþtiði
Almanyada, sosyal-demokrasi daha da büyük baþarý ile ve çabuklukla
büyüyordu. 1866da kurumlaþan genel oy sistemini kullanmada Alman
iþçilerinin gösterdikleri zekâ sayesinde partinin þaþýrtýcý büyumesi
tartýþma götürmez sayýlarla bütün dünyanýn gözüne çarpýyordu. 1871de
102.000; 1874te 352.000; 1877de 493.000 sosyal-demokrat oy vardý. Bundan sonra sýra, bu ilerlemelerin sosyalistlere-karþý yasa[107] biçiminde üst
mercilerce teslim edilmesine geldi; parti, bir anda þuraya buraya daðýldý, üye sayýsý [sayfa 236] 1881de 312.000e düþtü. Ama bu darbe çabucak
atlatýldý ve bundan sonra, ancak bu olaðanüstü yasanýn baskýsý altýnda,
basýnsýz, dýþ örgütsüz, dernek kurma, toplanma hakkýndan yoksun olarak hýzla geniþleme gerçekten baþlayacaktýr: 1884  550.000, 1887 
763.000, 1890  1.427.000 oy. Bunun üzerine devletin eli felce uðradý.
Sosyalistlere karþý olan yasa yokoldu, sosyalist oylarýn sayýsý 1.787.000e,
yani kullanýlan oylarýn dörtte-birine yükseldi. Hükümet ve egemen sýnýflar, bütün çarelerini tüketmiþlerdi  yararsýz, amaçsýz ve baþarýsýz bir
biçimde. Gece bekçisinden imparatorluðun adalet bakanýna kadar yetkililerin hem de þu horlanan iþçilerin elinden kabul etmek zorunda
kaldýklarý güçsüzlüklerinin elle tutulur tanýtlarý milyonlarla sayýlýyordu.
Artýk devletin iþi bitikti, iþçiler ise ancak yeni baþlýyorlardý.
Ama, Alman iþçileri, Sosyalist Parti olarak, en kuvvetli, en disiplinli ve en çabuk büyüyen parti olarak, sadece varlýklarý ile yaptýklarý ilk
hizmetten baþka, davalarýna büyük bir hizmet daha görmüþlerdi. Bütün
ülkelerdeki arkadaþlarýna genel oy sisteminden nasýl yararlanýlacaðýný
göstererek onlara yeni bir silah vermiþlerdi, en keskin, en etkili silahlardan birini vermiþlerdi.
Genel oy, daha uzun zamandan beri Fransada vardý, ama bonapartçý hükümetin kötüye kullanýmý sonucu deðerden düþmüþ, tutulmaz olmuþtu. Komünden sonra, genel oyu kullanacak bir iþçi partisi
yoktu. Ýspanyada, genel oy, cumhuriyetten beri vardý, ama Ýspanyada,
seçimlere katýlmama, her zaman, bütün ciddi muhalefet partilerinde
bir kural oldu. Ýsviçrede genel oy ile yapýlan denemeler bir iþçi partisi
için hiç de yüreklendirici deðildi. Latin ülkelerinin devrimci iþçileri, oy
hakkýna bir tuzak, hükümetin bir dolap çevirme aracý gibi bakmaya
alýþmýþlardý. Almanyada baþka türlü oldu. Daha o zaman, Komünist
Manifesto, genel oy hakkýný, demokrasinin kazanýlmasýný, militan proletaryanýn en baþta gelen ve en önemli ödevlerinden biri olarak ilân etmiþti, ve Lassalle bu noktayý yeniden ele almýþtý. Bismarck, halk yýðýnla-
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rýný kendi tasarýlarýyla ilgilendirmenin tek çaresi olarak, bu oy verme
hakkýný[108] kurumlaþtýrmak zorunda kaldýðýný görünce, bizim iþçilerimiz
bunu ciddiye [sayfa 237] aldýlar ve Auguste Bebeli ilk Kurucu Reichstaga
gönderdiler. Ve o günden sonra da oy verme hakkýný kullandýlar, öyle
ki, binbir þekilde bunun ödülünü gördüler ve bu, bütün ülkelerin iþçilerine örnek oldu. Onlar, oy hakkýný, Fransýz marksist programýnýn sözleri
ile, de moyen de duperie quil a été jusquici en instrument démancipationa [þimdiye kadar bir aldatmaca aracý olan oy hakkýný özgür olma
aletine] dönüþtürdüler.[109] Eðer genel oy sistemi, bize, her üç yýlda bir
kendi kendimizi sayma olanaðýndan, oy sayýsýnýn, düzenli bir þekilde
denetlenen ve son derece hýzlý artýþý ile, iþçilerde zafere olan güveni,
düþmanlarda ise ayný ölçüde korkuyu artýrmaktan ve böylece bizim en
iyi propaganda aracýmýz olmaktan; bize kendi kuvvetimiz hakkýnda ve
ayný þekilde bütün karþý partilerin kuvvetleri hakkýnda tam ve doðru bilgiyi vermekten ve böylelikle de bize kendi eylemimizi gücümüzle orantýlý tutmak için bütün ötekilerden üstün bir ölçüt vermekten ve bu þekilde
bizi yersiz bir korkaklýk ve çekingenlikten olduðu kadar, yersiz delice
atýlganlýktan da korumaktan baþka bir yarar saðlamasaydý da  evet,
bizim genel oydan elde ettiðimiz tek kazanç bu olsaydý, gene yeter de
artardý. Ama genel oy, daha fazlasýný da yapmýþtýr. Seçim ajitasyonu ile,
bizden henüz uzak bulunduklarý yerlerde halk yýðýnlarý ile temasa geçmek konusunda, bütün partileri, tüm halkýn gözü önünde, bizim saldýrýmýza karþý kendi görüþlerini ve eylemlerini savunmak zorunda býrakmak konusunda bize öyle bir araç vermiþtir ki, bir benzeri daha yoktur;
ve ayrýca, bizim temsilcilerimize, Reichstagda bir kürsü sunmuþtur ve
bizim temsilcilerimiz bu kürsünün tepesinden parlamentodaki hasýmlarýna karþý olduðu kadar, dýþarýdaki yýðýnlara da, basýnda ve toplantýlarda olduðundan bambaþka bir yetki ile ve bambaþka bir özgürlükle konuþabilmiþlerdir. Seçim ajitasyonu ve sosyalistlerin Reichstagdaki konuþmalarý hükümeti ve burjuvaziyi topa durmadan tutarken, sosyalistlerekarþý yasa, bunlarýn ne iþine yarayacaktý ki?
Ama, proletarya, genel oy hakkýný böyle etkin bir biçimde kullanarak yepyeni bir savaþým yöntemini iþe koþmuþtu, ve bu yöntem çabucak geliþti. Burjuvazinin egemenliðinin örgütlendiði devlet kuruluþlarýnýn,
iþçi sýnýfýna, hâlâ [sayfa 238] bu devlet kurumlarý ile savaþmak için yeni
kullaným olanaklarýný saðladýðý anlaþýldý. Çeþitli diyetlerin, belediye meclislerinin, patronlarla iþçilerden oluþan hakem kurullarýnýn seçimlerine
katýlýndý, atanmalarýn saptanmasýnda proletaryanýn yeterli bir bölümünün de katýldýðý her görev üzerinde burjuvazi ile tartýþýldý, çekiþildi. Ve
böylece, burjuvazi ve hükümet, Ýþçi Partisinin illegal eyleminden çok
legal eyleminden, ayaklanmadaki baþarýlarýndan çok seçimlerdeki baþarýlarýndan korkar oldular.
Çünkü, bu konuda da savaþýn koþullarý, ciddi olarak biçim deðiþtirmiþti. Eski tarzda ayaklanma, 1848e kadar her yerde kesin olan
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barikatlar üzerinde savaþ, þimdi bir hayli eskimiþ, modasý geçmiþti.
Bu konuda hayale kapýlmayalým: sokak çatýþmasýnda, baþkaldýrmanýn birliklere karþý zaferi, iki ordu arasýndaki bir savaþta olduðu
gibi bir zafer, çok ender bir þeydir. Ama zaten baþkaldýranlarýn bunu
hedef almýþ olduklarý durumlar da çok seyrek olmuþtur. Onlar için ancak birlikleri moral bakýmýndan etkileyerek gevþetmek, zayýflatmak sözkonusuydu, bu da savaþan iki ülkenin ordularý arasýndaki savaþýmda
hiç bir rol oynamaz ya da pek o kadar büyük bir rol oynamaz. Eðer bu
baþarýlýrsa, birlik savaþmayý reddeder, ya da komutanlar baþlarýný kaybederler ve baþkaldýrma, zaferi kazanýr. Ama eðer bu baþarýya ulaþamazsa, o zaman, sayýca daha az birliklerle bile olsa, donatým (teçhizat), eðitim (talim), tek merkezden yönetme, silahlý kuvvetlerin sistemli bir biçimde kullanýlmasý ve disiplin bakýmýndan üstünlük galip gelir. Bir baþkaldýrma hareketinin gerçekten taktik bir eylemden bekleyebileceði en fazla
þey, tek baþýna bir barikatýn yoluna yordamýna göre kurulup savunulmasýdýr. Karþýlýklý destek, yedek kuvvetlerin kurulmasý ve kullanýlmasý,
kýsacasý, bir mahallenin, hele hele bütün bir büyük kentin daha savunulmasý için mutlaka zorunlu olan ayrý ayrý müfrezeler arasýnda iþbirliði,
ancak çok yetersiz bir biçimde gerçekleþtirilecektir ya da hiç gerçekleþtirilemeyecektir; silahlý kuvvetlerin belirleyici bir nokta üzerinde yoðunlaþtýrýlmasý elbetteki sözkonusu deðildir. Buna göre pasif direniþ, egemen
olan savaþým biçimidir; kuvvetlerini toplayarak saldýrý, elbette ki, þurada
burada, fýrsat [sayfa 239] düþtüðünde, ama gene de ancak çok özel durumlarda, ilerlemeler ve yandan saldýrýlar kaydettirecektir, ama genel kural
olarak geri çekilmekte olan birliklerin býraktýklarý mevzilerin tutulmasý
ile sýnýrlý kalacaktýr. Buna ek olarak, bir de ordunun bulunduðu yanda,
toplar vardýr, baþtan aþaðý donatýlmýþ, talim görmüþ istihkâm birlikleri,
baþkaldýranlarýn hemen hemen her zaman tümden yoksun bulunduklarý
savaþ araçlarý vardýr. En büyük bir kahramanlýkla çarpýþýlan barikat savaþlarýnýn bile, Haziran 1848de Pariste, Ekim 1848de Viyanada, Mayýs
1849da Dresdende saldýrýyý yöneten liderler siyasal düþüncelere aldýrmadýklarýndan salt askeri görüþ ve gerekçelerle hareket edince ve erleri de kendilerine baðlý kalýnca, sonunda baþkaldýrmanýn yenilgisiyle sonuçlanmasýnda, demek ki, þaþýlacak bir þey yoktur.
1848e kadar, baþkaldýranlarýn sayýsýz baþarýlarý çok çeþitli nedenlerden ileri gelmiþtir. Pariste, 1830 Temmuz ve 1848 Þubatýnda, Ýspanyada sokak savaþlarýnýn çoðunda olduðu gibi, baþkaldýranlarla erler
arasýnda bir sivil muhafýz örgütü vardý, bu, ya doðrudan doðruya ayaklanmalardan yana geçiyordu, ya da kendi oynak, kararsýz tutumu ile
birlikler içinde de bir kararsýzlýk yaratýyor ve ayrýca da baþkaldýranlara
silah saðlýyordu. Bu sivil muhafýzýn, daha iþin baþýnda ayaklanmanýn
karþýsýna dikildiði yerde, Haziran 1848de olduðu gibi, ayaklanma yenildi. Berlinde, 1848de, 19 [Mart] gecesi ve sabahýnda, yeni yeni silahlý
kuvvetlerin akýn ediþi sayesinde olsun, askeri birliklerin bitkinleþmesi
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ve iyi yedirilip içirilmemesi yüzünden olsun, son olarak komuta kademesinin felce uðramasý sonucu olsun halk kazandý. Ama her durumda
da zafer, birlikler yürü emrini dinlemedikleri için, askeri þeflerde karar
verme yeteneði eksik olduðu için, ya da elleri kollarý baðlý olduðu için
kazanýldý.
Demek ki, klâsik sokak çarpýþmalarý çaðýnda bile, barikatlarýn,
maddi olmaktan çok manevi bir etkisi vardý. Barikat, askerlerin cesaretini, dayanma gücünü (metanetini) sarsmak için bir çare idi. Eðer barikat, askerler çözülünceye kadar tutunursa zafer elde ediliyordu; yok,
tutunamazsa yenilmek vardý. Bu, gelecekte de, sokak savaþýnýn baþarý
olasýlýklarý incelendiði zaman akýlda tutulmasý gereken baþlýca noktadýr.* [sayfa 240]
1849da baþarý þanslarý oldukça kötüydü. Burjuvazi her yerde
hükümetlerden yana geçmiþti. Ayaklanmaya karþý yola çýkan askerleri
uygarlýk ve mülkiyet selamlýyor ve aðýrlýyordu. Barikatlar, çekiciliðini,
büyüsünü yitirmiþti; asker, barikatlarýn ardýnda artýk halký deðil, birtakým baþkaldýranlarý, kýþkýrtýcýlarý, yaðmacýlarý, her þeyi paylaþtýrmak isteyenleri, toplumun tortusunu görüyordu; subay, zamanla, sokak çarpýþmasýnýn taktik biçimlerini öðrenmiþti, artýk, düpedüz, kendini gizlemeden beklenmedik bir barikatýn üzerine doðru yürümüyordu, ama bahçelerden, avlulardan, evlerden geçerek onu çeviriyordu. Ve biraz beceri
ile, bu, artýk onda-dokuz baþarýya ulaþýyordu.
Ama o zamandan beri daha çok þey deðiþti, ve hepsi de askerlerin lehinde oldu. Büyük kentler önemli bir geniþlik kazandýysa da, ordular daha da fazla büyüdü. 1848den beri Paris ve Berlin, o zamanki durumlarýnýn dört katýna çýkmadýlar, ama gamizonlarý bunun da ötesinde
çoðaldý. Bu garnizonlar, demiryollarý sayesinde, yirmidört saatte iki katlarýnýn üstüne çýkabilirler ve yirmidört saatte dev ordular haline gelecek
kadar büyüyebilirler. Muazzam bir þekilde takviye edilen bu birliklerin
silahlarý eskisiyle ölçülemeyecek kadar daha etkilidir. 1848de basit horozlu tüfek vardý, þimdi ise küçük kalibreli ve mekanizmalý tüfek, ilkinden dört kere daha uzaða, on kere daha isabetli ve on kere daha çabuk
ateþ ediyor. Eskiden topçunun göreli olarak az etkili gülleleri ve obüsleri vardý; bugün bir tanesi en iyi barikatý un ufak etmeye yetecek, çarpýnca patlayan havan topu mermileri var. Eskiden duvarlar, istihkâmcýlarýn
sivri kazmasý ile delinirdi, bugün dinamit lokumlarý kullanýlýyor.
Ýsyancýlar tarafýnda ise, tersine, bütün koþullar daha beter oldu.
Halkýn bütün tabakalarýnýn sempatisini toplayacak yeni bir ayaklanma
pek güç olacaktýr; sýnýf savaþýmýnda, bütün orta tabakalar, hiç bir zaman, karþý yönde, yani burjuvazinin çevresinde toplanmýþ gerici partiyi
hemen hemen tamamen ortadan kaldýracak biçimde yalnýz proletarya* Bu son tümce, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda
yer almýyordu. -Ed.
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nýn çevresinde toplanmayacaklardýr kuþkusuz. Þu halde, halk, her
zaman bölünmüþ görünecektir, ve bundan [sayfa 241] dolayý güçlü bir kaldýraç, 1848de o kadar yüksek bir etkinliði olan bir kaldýraç eksik olacaktýr. Askeri hizmetlerini yapmýþ olanlardan ayaklananlara daha çok
savaþçý katýlsa bile, bunlarý silahlandýrmak daha da güç olacaktýr. Av tüfekleri, silahçý dükkanlarýnýn bu lüks silahlarý polis daha önceden namlu
diplerinden bir parçalarýný çýkartýp kullanýlmaz hale getirmemiþ bile
olsa yakýn çatýþmada dahi askerlerin mekanizmalý tüfeðinin yanýnda
para etmez. 1848e kadar insan barut ve kurþunla kendi cephanesini
kendisi yapabilirdi, bugün her tüfeðin fiþeði baþkadýr, fiþeðin her yerde
ortak olan bir tek yönü vardýr, o da büyük sanayiin tekniðinin bir ürünü
oluþu, bu bakýmdan da ex tempore* imal edilememesidir; þu halde tüfeklerin çoðu, özel olarak kendilerine uygun gelen cephane bulunmadýðý sürece iþe yaramazlar. Son olarak, 1848den bu yana büyük kentlerde
kurulan mahallelerin caddeleri uzun, dümdüz ve geniþ, ve yeni toplarýn
ve yeni tüfeklerin etkinliklerine uyarlanmýþa benzerler. Bir barikat savaþý
için Berlinin kuzey ve doðusundaki yeni iþçi semtlerini seçecek bir
devrimcinin çýlgýn olmasý gerekirdi.
Bu demek midir ki, gelecekte sokak mücadelesi hiç bir rol oynamayacaktýr? Hiç de deðil. Yalnýz þu demektir: 1848den bu yana koþullar,
sivil savaþçýlar için çok daha elveriþsiz, birlikler için ise çok daha elveriþli
olmuþtur. Þu halde bir sokak çarpýþmasý, gelecekte, ancak bu elveriþsiz
durum baþka etmenlerle kapatýldýðý, giderildiði taktirde baþarýlý olabilir.
Onun için, sokak çarpýþmasý, büyük bir devrilin baþlarýnda, geliþmesi
sýrasýnda olduðundan daha seyrek olacaktýr ve bu iþe daha büyük kuvvetlerle giriþmek gerekecektir. Ama o zaman da bu büyük kuvvetler, bütün
Fransýz Devriminde, 4 Eylül ve 31 Ekim 1870te Pariste olduðu gibi,[110]
kuþkusuz, açýk saldýrýyý barikatýn pasif taktiðine yeð tutacaklardýr.**
Okur þimdi anlýyor mu neden yönetici iktidarlar, ille de bizi tüfeklerin patladýðý, kýlýçlarýn þakladýðý yere götürmek istiyorlar? Neden,
bugün, peþinen yenilmekten emin bulunduðumuz sokaða paldýr küldür inmiyoruz diye bizi korkaklýkla [sayfa 242] karalýyorlar? Neden ýsrarla
nihayet bir gün kurbanlýk koyun gibi ortaya atýlmamýz için yalvarýp duruyorlar?
Bu baylar, provokasyonlarýný olduðu gibi yalvarýlarýný da boþuna
ve hiç uðruna harcýyorlar. Biz o kadar sersem deðiliz. Onlar, pekâlâ, gelecek savaþta, düþmanlarýndan, savaþ alanýnda eski Fritz*** zamanýnda olduðu gibi safa geçmelerini ya da Wagram ve Waterloo[111] biçimi
tümen kollarý halinde sýralanmalarýný ve bir yandan da, çakmaklý tüfek
elde, savaþmalarýný isteyebilirler. Baskýnlar zamaný, bilinçsiz yýðýnlarýn
* Hemen oracýkta. -ç.
** Bu paragraf, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda
yer almýyordu. -Ed.
*** Friedrich II. -Ed.
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baþýnda bilinçli bir küçük azýnlýk tarafýndan gergekleþtirilen devrimler
zamaný geçti. Toplum düzenleniþinin tam bir dönüþümünün sözkonusu olduðu yerde, yýðýnlarýn kendilerinin de bunda iþbirliði yapmalarý,
sözkonusu olan þeyin ne olduðunu, varlarýyla yoklarýyla neyin içine girdiklerini* önceden anlamýþ olmalarý gerekir; iþte son elli yýlýn tarihinin
bize öðrettikleri bunlardýr. Ama yýðýnlarýn yapýlacak olanýn ne olduðunu
anlamasý için, uzun, direþken bir çalýþma zorunludur; ve iþte þimdi bizim yaptýðýmýz da bu çalýþmadýr ve biz, bunu, hasýmlarýmýzý umutsuzluða düþüren bir baþarý ile yapýyoruz.
Latin ülkelerinde dahi eski taktiði yeniden gözden geçirmek gerektiði gitgide daha iyi anlaþýlmaktadýr. Her yerde, Almanlarýn oy verme
hakkýndan yararlanma ve bizim için ulaþýlabilir bütün görevlerin ele geçirilmesi örneði taklit edildi; hazýrlýksýz bir saldýrýnýn baþlatýlývermesi her
yerde arka plana itildi.** Yüzyýldan fazla bir zamandýr birbirini izleyen
devrimlerle topraðýn delik deþik olduðu, hükümet aleyhtarý gizli fesatlarda, baþkaldýrmalarda ya da baþka her çeþit devrimci eylemlerde payý
olmamýþ bir partinin bulunmadýðý Fransada, bu yüzden, ordunun, hükümet için hiç de güvenilir olmadýðý ve genellikle koþullarýn bir baþkaldýrma
baskýný için Almanyada olduðundan çok daha elveriþli olduðu Fransada
 evet Fransada bile, sosyalistler, daha önceden [sayfa 243] halkýn büyük
kitlesini, yani Fransada köylüleri kazanmadýkça, kendileri için sürekli
bir zaferin olanaklý olmadýðýný gittikçe daha iyi anlýyorlar. Yavaþ giden
propaganda çalýþmasý ve parlamenter eylem, orada da, partinin en ivedi görevi olarak kabul edilmiþtir. Baþarýlar da eksik olmamýþtýr. Yalnýzca
bir dizi belediye meclisi ele geçirilmekle kalýnmamýþtýr; mecliste elli
sosyalist yer almaktadýr ve bunlar, daha, þimdiden üç bakaný ve bir
cumhurbaþkanýný devirmiþlerdir. Belçikada, iþçiler, geçen yýl, oy verme
hakkýný kopardýlar ve seçim bölgelerinin dörtte-birinde kazandýlar.
Ýsviçrede, Ýtalyada, Danimarkada ve hatta Bulgaristan ve Romanyada
sosyalistler, parlamentoda temsil ediliyorlar. Avusturyada, bütün partiler, aðýz birliðiyle, Reichsrat kapýlarý daha uzun süre bize kapalý tutulamayacaktýr, diyorlar. Biz gireceðiz oraya, bu kesin bir þey, ancak, sadece
hangi kapýdan girileceði konusu üzerinde çekiþiliyor. Ve hatta Rusyada
bile, o ünlü Zemski Sobor toplandýðýnda genç Nikolanýn boþ yere o
kadar þahlanarak direnç gösterdiði bu Ulusal Mecliste orada bile ayný
þekilde temsil edileceðimize, kesinlikle güvenebiliriz.
Besbelli ki, yabancý arkadaþlarýmýz, bu yüzden, hiç bir þekilde
devrim haklarýndan vazgeçmiyorlar. Devrim hakký, sonu sonuna, tek,
gerçek tarihsel hak deðil midir, soylularýnýn devrimi, 1755te, bugün
* Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda, varlarýyla
yoklarýyla neyin içine girdiklerini sözcüklerinin yerine neyin uðrunda savaþmalarý gerektiðini
sözcükleri yer alýyordu. -Ed.
** Hazýrlýksýz bir saldýrýnýn baþlatýlývermesi her yerde arka plana itildi sözcükleri Die
Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda yer almýyordu. -Ed.
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bile hâlâ yürürlükte olan feodalizmin þanlý yazýlý onaylanmasý soydan
geçme antlaþma [Erbvergleich] ile sonuçlanan Mecklembourg da
dahil ayrýsýz gayrýsýz bütün modern devletlerin dayandýðý tek tarihsel
hak deðil midir?[112] Devrim hakký, tüm dünyanýn bilincinde, öyle sözgötürmez bir biçimde yerleþmiþtir ki, general Von Boguslavski bile, imparatoru hesabýna istediði hükümet darbesi hakkýný, yalnýz halkýn olan
devrim hakkýna dayandýrmaktadýr.
Ama, baþka ülkelerde ne olursa olsun, Alman sosyal-demokrasisinin özel bir durumu vardýr ve bu bakýmdan da, hiç deðilse kýsa vadede özel bir görevi vardýr. Alman sosyal-demokrasisinin sandýk baþýna
gönderdiði iki milyon seçmen, onlarýn ardýndaki seçmen olmayan gençler ve kadýnlar, uluslararasý proletarya ordusunun en kalabalýk, en sýký
örülmüþ kitlesini, kesin vurucu grubunu oluþturur. Bu kitle, [sayfa 244]
daha þimdiden, kullanýlan oylarýn dörtte-birinden fazlasýný saðlamýþtýr;
ve, kýsmi Reichstag seçimlerinin, çeþitli ülkelerin Diyet seçimlerinin,
belediye meclisi ve iþçi-patron arasý hakem kurullarý seçimlerinin tanýtladýklarý gibi durmadan artmaktadýr. Bu yýðýnýn büyümesi, týpký bir doðal süreç kadar kendiliðinden, o kadar duraklamadan, o kadar karþý
durulmaz bir biçimde ve ayný zamanda o kadar telaþsýzca olmaktadýr.
Bu büyümeyi engellemek için hükümetin yaptýðý bütün müdahaleler,
güçsüzlüðünü ortaya koymuþtur. Bugünden iki milyon ikiyüzelli bin
seçmene bel baðlayabiliriz. Eðer bu böyle giderse yüzyýlýn sonuna kadar, toplumun orta tabakalarýnýn, küçük-burjuvazinin ve küçük köylülerin en büyük bölümünü elde ederiz ve ülkenin içinde belirleyici bir etkinliði olan, bütün öteki güçlerin, ister istemez karþýsýnda eðilmek zorunda olacaðý bir güç haline gelinceye kadar büyürüz. Bu çoðalýp büyüme
temposunu, kendiliðinden iktidardaki hükümet sisteminden daha güçlü
duruma gelinceye kadar, günden güne güçlenen bu vurucu gücü öncü
kavgalarýyla yýpratmayýp son kesin an gelinceye kadar hiç bir saldýrýya
uðratmaksýzýn* koruyup sürdürmek, iþte baþlýca görevimiz budur. Yoksa, Almanyadaki dövüþken sosyalist kuvvetlerin sürekli büyümesini geçici olarak durdurabilecek ve hatta onu bir süre geriletebilecek bir tek
çare vardýr, o da, 1871de Pariste olduðu gibi askeri birliklerle büyük
çapta bir çatýþma ve büyük bir kan dökülmesidir. Zamanla bunun da
üstesinden gelinecektir elbette. Milyonlarla sayýlan bir partiyi, tüfek ateþiyle yeryüzünden silip atmaya, Avrupa ve Amerikanýn bütün mekanizmalý tüfekleri yetmez. Ne var ki normal geliþme felce uðrar, vurucu
güç, belki de, kritik anda orada bulunmaz, son ve kesin kavga** geçi* Günden güne güçlenen bu vurucu gücü öncü kavgalarýyla yýpratmayýp son kesin an
gelinceye kadar hiç bir saldýrýya uðratmaksýzýn sözcükleri, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf
Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda yer almýyordu. -Ed.
** Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda, vurucu güç,
belki de, kritik anda orada bulunmaz sözcükleri yoktur ve son ve kesin kavga yerine karar
denilmektedir. -Ed.
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kir, uzar ve beraberinde daha aðýr fedakarlýklarý getirir.
Dünya tarihinin acý cilvesi her þeyi altüst ediyor. Biz, devrimciler, karaþalýk çýkaranlar, legal yollarla, illegal [sayfa 245] yollarla ve kargaþa
ile olduðundan çok daha iyi geliþiyoruz, baþarýlý oluyoruz. Kendi kendilerine verdikleri adla düzenin partileri gene kendilerinin yarattýklarý yasal (légal) durum yüzünden yokolup gidiyorlar. Onlar, Odilon Barrotun
aðzýndan umutsuzlukla baðýrýyorlar: la légalité nous tue, yasallýk (légalité) bizi öldürüyor oysa biz, bu legalite içinde, kaslarýmýzý saðlamlaþtýrýyor,
yanaklarýmýzý pembeleþtiriyoruz ve sonsuz gençliði soluyoruz. Eðer biz,
onlarý hoþnut etmek için bizi sokak çatýþmasýna sürüklemelerine izin
verecek kadar saðduyudan yoksun deðilsek, en sonunda, kendileri için
artýk o kadar uðursuz bir hale gelen bu legaliteyi gene kendi elleri ile
kýrmaktan baþka yapacak bir þeyleri kalmayacaktýr.
Bu arada, kargaþaya karþý yeni yasalar yapýyorlar. Her þey yeniden tersine çevrildi. Bugünün bu baðýmsýz kargaþa düþmanlarý, dünün
kargaþacýlarý deðiller midir sanki? Acaba 1866 içsavaþýný biz mi kýþkýrttýk?
Hannover kralýný, imparator seçici Hesse prensini, Nassau dükünü, babalarýndan kalma meþru ülkelerinden biz mi kovduk, bu soydan gelme
ülkeleri biz mi topraðýmýza kattýk? Ve, Tanrýnýn inayeti ile Alman
Bundunun ve üç tahtýn bu yýkýcýlarý, yýkýcýlýktan mý yakýnýyorlar? Quis
tuleilt Gracchos de seditione querentes?* Bismarckýn hayranlarýna, yýkýcýlýða dil uzatma iznini kim verebilir ki?
Bununla birlikte, onlar, gene de devrime karþý yasa tasarýlarýný
pekâlâ çýkartabilirler, bunlarý daha da aðýrlaþtýrabilirler, bütün ceza yasalarýný kauçuða döndürebilirler, güçsüzlüklerinin yeni bir tanýtýný vermekten baþka bir þey yapmýþ olmayacaklardýr. Ciddi bir biçimde sosyal-demokrasiye saldýrmalarý için daha bambaþka önlemlere baþvurmalarý
gerekecektir. Onlar, asýl yasalara uyduðu için saðlýklý ve güçlü olan
sosyal-demokrat devrimin, ancak, yasalarý çiðnemeden yaþayamayan
düzen partisinin çýkaracaðý kargaþalýkla hakkýndan gelebilirler. Prusyalý
bürokrat Bay Roessler ve Prusyalý general Bay Von Boguslavski, ne yazýk ki sokak savaþlarýna sürüklenme oyununa gelmeyen iþçileri belki
de hâlâ alt edebilmenin tek yolunun ne olduðunu onlara gösterdiler.
[sayfa 246] Anayasanýn çiðnenmesi, diktatörlük, mutlakiyete dönüþ, regis
voluntas suprema lex!** Demek ki, biraz yürek gerek baylar, artýk yapar gibi yapmak deðil, gerçekten yapmak sözkonusu.
Ama unutmayýnýz ki, Alman Ýmparatorluðu, bütün küçük devletler gibi ve genel olarak bütün modern devletler gibi, bir antlaþmanýn
ürünüdür; ilkönce, prenslerin kendi aralarýnda yaptýklarý antlaþmanýn,
ve sonra, prenslerin halkla yaptýklarý antlaþmanýn. Eðer taraflardan biri
antlaþmayý bozarsa, bütün antlaþma hükümsüz kalýr ve o zaman öteki
* Gracchuslarýn bir baþkaldýrmadan yakýnmalarýný kim dinler? (Juvenal Satire II.) -Ed.
** Kralýn iradesi en yüce yasadýr! -ç.
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taraf da baðlý sayýlmaz, týpký Bismarckýn 1866da bize pek güzel gösterdiði gibi. Demek ki, eðer siz, imparatorluk anayasasýný çiðnerseniz, sosyal-demokrasi size istediðini yapmakta serbest olur. Ama sonra onu ne
yapacaðýný size bugünden söyleyecek deðildir.*
Bundan hemen hemen tam 1.600 yýl önce Roma Ýmparatorluðunda da tehlikeli bir devrimci parti ortalýðý kasýp kavuruyordu. Bu
parti, dini ve devletin bütün temellerini baltalýyordu. Ýmparatorun iradesinin en yüce yasa olduðunu açýkça reddediyordu. Vatansýzdý, enternasyonaldi, Galya dan Asyaya kadar bütün imparatorluk yüzeyinde yayýlýyor, imparatorluðun sýnýrlarýndan ötelere taþýyordu. Bu parti, uzun zaman yeraltýnda gizli baltalama eyleminde bulunmuþtu. Ama uzunca bir
süreden beri gün ýþýðýna çýkacak kadar güçlü olduðuna inanýyordu.
Hýristiyan adý altýnda tanýnan bu devrimci parti orduda da güçlü bir
biçimde temsil ediliyordu. Koskoca lejyonlar hýristiyandý. Putatapýcý ulusal dinin resmi törenlerine katýlmalarý emredildiðinde, devrimci askerler küstahlýklarýný, zýrhlý baþlýklarýna protesto ettiklerini belirten özel iþaretler haçlar takmaya kadar vardýrýyorlardý. Üstlerinin kýþlalarda adet halini alan hýr çýkarmalarý da bir iþe yaramýyordu. Ordusunda düzenin,
emre uymanýn ve disiplinin nasýl baltalandýðýný gören imparator Dioelétien artýk daha fazla kendini tutamadý. Enerjik bir biçimde iþe el koydu.
Çünkü henüz vakit vardý. Sosyalistlere karþý bir [sayfa 247] yasa çýkardý, yani hýristiyanlara karþý bir yasa demek istiyorum. Devrimcilerin toplantýlarý yasaklandý. Lokalleri kapatýldý ya da yýkýldý, hýristiyan iþaretleri, haç,
vb., Saksonyada kýrmýzý mendillerin yasaklandýðý gibi yasaklandý. Hýristiyanlar devlet görevlerinde çalýþamaz oldular, askerlikte onbaþý olma
haklarý bile yoktu. O dönemde, Bay Von Köllerin devrime karþý yasa tasarýsýnýn[113] varsaydýðý biçimde bireyin saygýsýný uyandýran bugünkü
kadar iyi eðitilmiþ yargýçlar olmadýðýna göre, hýristiyanlarýn mahkemelerden adalet arama haklarý düpedüz yasaklanmýþtý. Hýristiyanlarý ayrý
tutan bu özel yasa da etkisiz kaldý. Hýristiyanlar, yazýlý yasayý, duvarlardan alay ederek söküp attýlar. Dahasý var, söylendiðine göre, Nicomediede** hýristiyanlar, imparatorun oturduðu sarayý ateþe verdiler. Bunun
üzerine imparator, öcünü, MS 303 yýlýnda hýristiyanlara karþý büyük kýyýma giriþerek aldý. Bu, bu cins kýyýmlarýn sonuncusu idi. Ve o kadar
etkili oldu ki, onyedi yýl sonra ordunun büyük çoðunluðu hýristiyanlardan oluþuyordu ve Dioclétienden sonra gelen ve papazlarýn Büyük
adýný taktýklarý Roma Ýmparatorluðunun yeni hükümdarý Konstantin,
hýristiyanlýðý devlet dini ilân ediyordu. [sayfa 248]
Londra, 6 Mart 1895

FRÝEDRÝCH ENGELS

* Týpký Bismarckýn 1866da... diye baþlayan sözcüklerden paragrafýn sonuna kadar olan
kýsým, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda yer almýyordu.
-Ed.
** Ýzmitin eski adý. -ç.
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FRANSADA SINIF SAVAÞIMLARI[94]
1848-1850

BÝRKAÇ bölüm dýþýnda, 1848den 1849a kadar devrim yýllýklarýnýn her önemli kesimi, Devrimin Yenilgisi! baþlýðýný taþýr.
Ama bu yenilgilerde asýl yenik düþen devrim olmadý. Yenilgiye
uðrayanlar, geleneksel devrim-öncesi uzantýlar, henüz þiddetli sýnýf karþýtlýklarý haline gelecek kadar keskinleþmemiþ olan toplumsal iliþkilerin
sonuç-larý oldu: devrimci partinin Þubat devriminden önce kopamadýðý
ve Þubat zaferi ile de kurtulamayýp ancak bir dizi yenilgiler sonucu
kendini kurtarabildiði kiþiler, yanýlsamalar, düþünceler, tasarýlar oldu.
Kýsaca: devrimci ilerleyiþ, hiç de kendi dolaysýz traji-komik kazanýmlarý ile kendine yol açmadý, tersine, ancak sýmsýký, katý, güçlü bir
karþý-devrim ortaya çýkartarak, [sayfa 249] kendisine bir hasým yaratarak ve
onunla savaþarak, yýkýcý parti, en sonunda gerçekten devrimci bir parti
oldu.
Aþaðýdaki sayfalarýn görevi, bunu tanýtlamaktýr.
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I. HAZÝRAN 1848 YENÝLGÝSÝ
Temmuz devriminden sonra, liberal bankacý Laffitte, suç ortaðý
Or-léans dükünü,[114] büyük sevinç gösterileriyle belediye binasýna götürür-ken þu sözleri aðzýndan kaçýrdý: Þimdi, bankacýlarýn hükümranlýðý
baþlayacak. Laffitte, devrimin sýrrýný açýða vurmuþ oluyordu.
Louis-Philippein hükümdarlýðý sýrasýnda egemen olan Fransýz
bur-juvazisi deðil, sadece onun bir kesimi idi: bankacýlar, borsa krallarý,
demir-yolu krallarý, kömür ve demir madeni sahipleri, orman sahipleri
ve toprak mülkiyetinin onlara baðlý bölümü, mali aristokrasi denilen
kesim. Bu kesim, tahta yerleþmiþ, meclise yasalar çýkarttýrýyor, bakanlýklardan tütün bürolarýna kadar kamu hizmetlerini ona buna daðýtýyordu.
Asýl sanayi burjuvazisi, resmi muhalefetin bir bölümünü oluþturuyordu, yani meclislerde ancak azýnlýk olarak temsil edilmekteydi.
Mali aristokrasinin hegemonyasý, daha açýk, daha belirgin bir hale geldikçe ve kana boðulan 1832, 1834 ve 1839[115] ayaklanmalarýndan sonra,
iþçi sýnýfý üzerindeki egemenliðinin daha güven altýna alýnmýþ olduðuna
inandýkça, sanayi burjuvazisinin muhalefeti de git gide daha kararlý
oldu. Kurucu Ulusal Mecliste olduðu kadar Yasama Meclisinde de burjuva gericiliðinin en baðnaz aracý olan Rouenli fabrikatör Grandin, mecliste Guizotnun en þiddetli muhalifi idi, sonradan Fransýz karþý-devriminin Guizotsu rolüne çýkmak için boþuna çabalarýyla tanýnan Léon
Faucher, Louis-Philippein son zamanlarýnda, sanayiden yana, spekülasyona karþý ve onun kuyrukçusu hükümete karþý kalemiyle savaþýyordu. Bastiat, Bordeaux adýna ve Fransanýn bütün baðlar bölgesi
adýna egemen sisteme karþý kýþkýrtýcýlýk yapýyordu.
Küçük-burjuvazi bütün katlarýyla ve ayrýca köylü sýnýfý tümüyle,
siyasal iktidarýn dýþýnda býrakýlmýþtý. Son olarak, bir de, sözünü ettiðimiz
bu sýnýflarýn ideolojik temsilcileri ya [sayfa 250] da sözcüleri, bu sýnýflarýn
bilginleri, avukatlarý, doktorlarý, kýsacasý yetenekli kiþiler diye anýlanlar,
resmi muhalefetin içinde ya da pays légalin* tamamýyla dýþýnda bulunuyorlardý.
Mali dar boðazlar, temmuz monarþisini[116] daha baþtan büyük
burjuvazinin boyunduruðu altýna sokmuþtu ve bu baðýmlýlýk, gittikçe
artan bir mali sýkýntýnýn bitmez tükenmez kaynaðý oldu. Bütçenin dengesini, yani devletin giderleri ile gelirleri arasýndaki dengeyi saðlamadan, devlet yönetimini, ulusal üretimin yararýna baðýmlý kýlmak olanaksýzdýr. Ve bu denge, devletin iþleyiþ masraflarýný kýsmadan, yani ayný ölçüde egemen sistemin dayanaklarý olan çýkarlarý incitmeden, vergi matrahýný yeniden düzene koymadan, yani mali yükün önemli bir bölümünü
bizzat büyük burjuvazinin omuzlarýna yüklemeden nasýl saðlanabilir?
* Temmuz monarþisi zamanýnda oy verme hakkýna sahip olanlara bu ad veriliyordu. Ed.
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Devletin borçlanmasý, tam tersine, burjuvazinin yöneten ve meclisler aracýlýðýyla yasalar koyan kesimi için dolaysýz bir çýkar niteliðinde
idi. Onun spekülasyonlarýnýn asýl hedefi, zenginleþmesinin baþlýca kaynaðý, kesinlikle devletin bütçe açýðý idi. Her yýlýn sonunda yeni bir açýk.
Her dört ya da beþ yýlda bir yeni ödünç alma (istikraz). Ve her yeni
ödünç alma, mali aristokrasiye, yapay çarelerle iflâsýn kýyýsýnda tutunabildiðinden, bankerlerle en elveriþsiz koþullarda görüþüp anlaþmak zorunda olan devleti haraca kesmek için yeni bir fýrsat saðlýyordu. Her yeni ödünç alma, parasýný devlet tahvillerine yatýran halký, hükümetin ve
meclis çoðunluðunun sýrrýný çok iyi bildikleri borsa oyunlarý ile soymak
için yeni bir fýrsat oluyordu. Genel olarak, devlet kredisinin oynaklýðý,
devlet sýrlarýný bilmek, bankacýlara olduðu gibi onlarýn meclislerdeki ve
tahttaki yandaþlarýna da, devlet tahvillerinin geçerli fiyatýnda görülmemiþ
ve ani dalgalanmalar yaratma olanaðýný veriyordu, ve dalgalanmalarýn
deðiþmez, sürekli sonucu, ancak bir küçük sermayedarlar yýðýnýnýn yýkýmý ve büyük spekülatörlerin akýl almaz bir hýzla zenginleþmesi olabiliyordu. Bütçe açýðý, burjuvazinin iktidardaki kesiminin dolaysýz çýkarý
olduðundan, Fransanýn yýllýk toplam ihracat ortalamasý pek seyrek olarak 750 milyon franga [sayfa 251] yükseldiði halde, Louis-Philippe hükümetinin son yýllarýnda olaðlanüstü bütçenin, yaklaþýk olarak yýlda 400 milyona bile varan Napoléon zamanýndaki bütçenin iki katýný çok aþmýþ
olmasý kolayca açýklanabilir. Ayrýca, böylece devletin elinden geçen
muazzam para tutarlarý, hileli mal teslimi anlaþmalarýna, ahlâk bozukluklarýna, aþýrtýlara (ihtilâs), her çeþitten dolandýrýcýlýða olanak saðlýyordu. Devlete ödünç verme yoluyla, devletin büyük ölçüde yaðmalanmasý,
bayýndýrlýk iþlerinde perakende olarak yineleniyordu. Meclis ile hükümet arasýndaki baðýntýlar, çeþitli devlet idareleri ile çeþitli üstenciler
(müteahhitler) arasýndaki baðýntýlar biçiminde çoðalmýþ bulunuyordu.
Genellikle kamu harcamalarýnda ve devlet borçlarýnda olduðu
gibi, egemen sýnýf, demiryollarý yapýmýný da sömürüyordu. Meclisler,
bellibaþlý yükümlülükleri devletin sýrtýna yüklüyor ve spekülasyoncu mali
aristokrasiye de altýn yaldýzlý nimetlerini saðlýyordu. Bir raslantý sonucu,
bakanlarýn da bir bölümü içinde olmak üzere çoðunluðun bütün üyelerinin, demiryollarý giriþimlerinde hisse senedi sahibi olduklarý, bunlarýn, yasa koyucu sýfatý ile, devlet hesabýna demiryolu hatlarýnýn yapýmýný
bu ayni giriþimlere ýsmarladýklarý ortaya çýkarýldýðýnda, mecliste patlak
veren skandallarý herkes anýmsýyordur.
Buna karþýlýk, örneðin posta reformu gibi en küçük bir mali reform, bankerlerin etkisi karþýsýnda baþarýsýzlýða uðruyordu. Rothschild,
posta reformunu, devletin, durmadan artan borcunun faizlerini ödemesine yarayan gelir kaynaklarýný azaltmaya hakký var mý diye protesto
etti.
Temmuz monarþisi, Fransýz ulusal zenginliðinin sömürülmesi için
kurulmuþ bir anonim ortaklýktan baþka bir þey deðildi, bu ortaklýðýn
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paylarý (temettüleri), bakanlar, meclisler, 240.000 seçmen ve onlarýn
yardakçýlarý arasýnda paylaþýlmýþtý. Louis-Philippe bu ortaklýðýn müdürü,
tahta çýkmýþ bir Robert Macaire[117] idi. Bu sistem, ticareti, sanayii, tarýmý, denizciliði ve sanayi burjuvazisinin çýkarlarýný durmadan tehdit ediyor ve zarara uðratýyordu. Onun için sanayi burjuvazisi, Temmuz günleri
olaylarý sýrasýnda bayraðýna þunlarý yazmýþtý: Gouvernement à bon marché.* [sayfa 252]
Mali aristokrasi, yasalarý kendi isteðine göre kabul ettirdiði, devlet yönetimini çekip çevirdiði, kurulu bütün kamu güçlerini elinde bulundurduðu, basýn yoluyla ve olgularýn gücüyle kamuoyunu elinde
bulundurduðu sürece, saraydan café borgneye** kadar bütün çevrelerde ayný ahlâk bozukluðu, ayný hayasýz sahtekârlýk, üreterek deðil de
baþkasýnýn elindekini kurnazlýkla ele geçirerek ayný havadan zengin
olma susuzluðu doðuyordu. Ve asýl burjuva toplumunun en yüksek tepelerinde en saðlýksýz, en yolsuz aþýrý istekleri doyurma arsýzlýðý alabildiðine körükleniyor, ve her an, gene burjuva yasalarýnýn kendileri ile çatýþma haline geliyordu, çünkü elbette ki, dalavere ile havadan gelen zenginlik, tatmin yollarýný, zevkin rezilleþtiði yerde, altýn, çamur ve kanýn
birbirine karýþtýðý yerde arar. Mali aristokrasi, zevklerinde olduðu gibi
kazanç tarzýnda da, lumpen-proletaryanýn burjuva toplumun doruklarýnda diriliþinden baþka bir þey deðildir.
Fransýz burjuvazisinin iktidar olmayan kesimlerine gelince, onlar, ahlâksýzlýk, ahlâksýzlýk! diye baðýrýyorlardý. 1847de, burjuva toplumunun en ünlü tiyatrolarýnda, her zaman, lumpen-proletaryayý,
genelevlere, düþkünler yurduna, týmarhaneye, yargýçlarýn karþýsýna, zindanlara ve daraðaçlarýna götüren ayný sahneler uluorta temsil edilirken,
halk, à bas les grands voleurs! à bas les assassins!*** diye baðýrýyordu.
Sanayi burjuvazisi çýkarlarýný tehdit altýnda görüyordu, küçükburjuva ahlâký hakarete uðramýþ durumdaydý, halkýn muhayyilesi
baþkaldýrýyordu, Paris, Rothschild Hanedaný, Çaðýn Krallarý, Yahudi
Tefeciler! vb. gibi mali aristokrasinin egemenliðinin azçok nükte ile
ortaya konduðu ve hýrpalandýðý yergi yazýlarý ile dolup taþýyordu.
Rien pour la gloire! La paix partout et toujours!**** Savaþ, paranýn deðerini %3, %4 düþürüyor. Borsa tefecilerinin Fransasý iþte bunlarý
yazmýþtý bayraðýnýn üzerine. Nitekim, Fransanýn dýþ siyaseti, Krakovun
Avusturya topraklarýna [sayfa 253] katýlmasý ile,[71] Polonyanýn yaðmalanýp
bitirilmesiyle ve Sonderbund savaþýnda[118] Guizotnun aktif olarak Kutsal-Ýttifakýn[82] yanýnda yer almasýyla büsbütün canlý bir tepki gösteren
Fransýz ulusal duygusunun ardarda aþaðýlanmasýna yolaçan bir bataða
* Ucuz hükümet. -ç.
* Café borgne - Bu terim Fransada batakhane niteliðindeki kahvehaneler için kullanýlýyordu. -Ed.
** Kahrolsun büyük hýrsýzlar! Kahrolsun katiller! -ç.
*** Þan ve þerefe boþver! Her zaman, her yerde barýþ! -ç.
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battý. Bu yalancýktan savaþta Ýsviçre liberallerinin zaferi, Fransada burjuva muhalefetine yeniden güven verdi ve Palermodaki kanlý halk ayaklanmasý, felce uðramýþ halk yýðýný üzerinde bir elektrik boþalmasý gibi
etki yaptý ve onun büyük anýlarýný ve devrimci tutkularýný canlandýrdý.*
Sonunda, dünya çapýnda iki ekonomik olay, genel bir huzursuzluðun patlak vermesini çabuklaþtýrdý ve hoþnutsuzluðu ayaklarýnlaya
kadar olgunlaþtýrdý.
1845 ve 1846 yýllarýnda görülen patates hastalýðý ve kötü ürün
alýnmasý halk içindeki kaynaþmayý artýrdý. 1847 yýlýnda yaþamýn yeniden pahalýlaþmasý, kýtanýn bütün geri kalan kýsmýnda olduðu gibi Fransada da kanlý çatýþmalara yolaçtý. Bu, mali aristokrasinin yüzkarasý safahat alemleri karþýsýnda, halkýn, en ilkel geçim araçlarý uðruna savaþýnn
idi! Buzançaisde açlýk yüzünden baþkaldýranlar idam edildi,[119] Pariste
tok karýnlý dolandýrýcýlarý, kral ailesi, mahkemelerden kaçýrýp kurtarýyordu!
Devrinün patlak vermesini çabuklaþtýran ikinci büyük ekonomik
olay, Ýngilteredeki, genel ticaret ve sanayi bunalýmý oldu. Daha önce
1845 güzünde, demiryolu hisse senedi spekülatörlerinin kitle halinde
yýkýma uðramalarý ile kendini belli eden, 1846 yýlýnda, buðday üzerindeki gümrük vergilerinin pek yakýnda kaldýrýlacak olmasý gibi tartýþma
götürür önlemlerle durdurulan bu bunalým, sonunda, 1847 güzünde,
hemen arkasýndan taþra bankalarýnýn da iflas ettiði ve Ýngiliz sanayi
bölgelerindeki fabrikalarýn kapandýðý Londranýn büyük sömürge tüccarlarýnýn iflaslarý ile iyice ortaya çýktý. Bunalýmýn yankýlarý Kýta üzerinde
henüz kesilmemiþti ki, Þubat devrimi patlak veriyordu.
Ekonomik bunalýmýn ticaret ve sanayide meydana [sayfa 254] getirdiði yýkýntý, mali aristokrasinin her þeyi yapabilme gücünü, tüm yetkilere sahip oluþunu daha da katlanýlmaz kýlýyordu. Burjuva muhalefeti,
bütün Fransada, ziyafetlerde seçim reformu lehinde bir kýþkýrtma hareketi baþlattý, bu hareket, burjuva muhalefetine meclislerde çoðunluðu
kazandýracak ve borsa kabinesini devirmesini saðlayacaktý. Pariste,
sanayi bunalýmýnýn, günün koþullarý içinde, artýk dýþ pazarlarda iþ yapamayan fabrikacýlar ve büyük tüccarlar yýðýnýnýn iç ticarete atýlmalarýna
yolaçmak gibi özel bir sonucu daha olmuþtu. Bunlarýn kurduklarý büyük
kuruluþlarýn rekabeti, küçük épiciersin** ve boutiquiersin*** yýðýnlar
halinde yýkýmýna neden oldu. Paris burjuvazisinin bu kesiminde iflaslarýn sayýlamayacak kadar çok olmasi, bundan ileri gelmektedir: bu kesimin Þubattaki devrimci eylemi de. Guizotnun ve meclislerin, bu reform
* 11 Kasým 1846da, Rusya ve Prusya ile anlaþarak Avusturyanýn Krakovu topraklarýna
katmasý. 4-28 Kasým 1847 Sonderbund savaþý 12 Ocak 1848 Palermonun baþkaldýrmasý; ocak
sonu, kentin dokuz gün süre ile Napolililer tarafýndan bombardýman edilmesi. [Engelsin 1895
baskýsýna notu.]
** Bakkallar. -ç.
*** Dükkancýlar. -ç.
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önerilerine nasýl kesin bir meydan okuma ile karþýlýk verdiklerini;[120]
Louis-Philippein, bir Barrot kabinesi[121] kurmaya nasýl çok geç karar
verdiðini; halkýn ve ordunun nasýl dövüþmeye baþladýðýný; ordunun,
ulusal muhafýzýn pasif tutumu sonucu nasýl silahsýz býrakýlmýþ olduðunu ve Temmuz monarþisinin yerini nasýl bir Geçici Hükümete býrakmak zorunda kaldýðýný herkes bilir.
Þubat barikatlarýndan ortaya çýkmýþ olan Geçici Hükümet, zorunlu olarak, zaferi paylaþmakta olan çeþitli partileri kendi bünyesinde yansýtýyordu. Bu hükümet, ancak, birlikte Temmuz tahtýný devirmiþ bulunan,
ama çýkarlarý düþmanca birbirine karþýt olan çeþitli sýnýflar arasýnda bir
uzlaþma olabilirdi. Çoðunluðu, burjuvazinin temsilcilerinden oluþuyordu.
Cumhuriyetçi küçük-burjuvazi, Ledru-Rollin ve Flocon tarafýndan; cumhuriyetçi burjuvazi, National[122] çevresindeki kiþiler tarafýndan; hanedan muhalefeti, Crémieux, Dupont de lEure tarafýndan vb. temsil ediliyordu. Ýþçi sýnýfýnýn yalnýz iki temsilcisi vardi: Louis Blanc ve Albert. Son
olarak Lamartine, Geçici Hükümette, ilkönceleri, gerçek hiç bir çýkardan, belirli hiç bir sýnýftan yana deðildi; o, yanýlsamalarý, kuruntularý,
þiiri, þiirinin hayali içeriði ve parlak sözleri ile ortak ayaklanmaydý, Þubat
devriminin ta kendisiydi. [sayfa 255] Ama, özünde, Þubat devriminin bu
sözcüsü, durumu ile olduðu kadar görüþleri ile de burjuvaziye aitti.
Eðer siyasal merkezileþmenin sonucu olarak, Paris, Fransaya
egemen durumda ise, iþçiler de devrimci sarsýntý anlarýnda Parise egemen oluyorlar. Geçici Hükümetin ilk varlýk belirtisi, coþku ile baþý dönmüþ Parisi Fransanýn soðukkanlýlýðýna havale ederek, bu baþat etkiden
kendini kurtarmaya kalkýþmasý oldu. Lamartine, barikat savaþçýlarýnýn
cumhuriyet ilân etme hakkýna, ancak Fransýzlarýn çoðunluðunun bunu
yapacak yetenekte olduðunu, onlarýn oyunu beklemek gerektiðini, Paris proletaryasýnýn bir zorbalýkla zaferini lekelememesi gerektiðini söyleyerek karþý çýktý. Burjuvazi, proletaryaya bir tek zorbalýk hakký tanýyordu:
savaþýn zorbalýðý.
25 Þubat günü, cumhuriyet henüz ilân edilmemiþti; ama buna
karþýlýk, bakanlýklar, daha o andan, Geçici Hükümetin burjuva unsurlarý arasýnda, ve Nationalin generalleri, bankacýlarý ve avukatlarý arasýnda
paylaþýlmýþtý bile. Ama bu kez iþçiler, 1830 Temmuzundakine[123] benzer bir dalavereli açýkgözlülüðe gözyummamaya kararlý idiler. Yeniden
kavgaya baþlamaya ve cumhuriyeti silah zoru ile kabul ettirmeye hazýrdýlar. Ve iþte Raspail, bu özel görev ve yetki ile belediyeye gitti. Paris
proletaryasý adýna, Raspail, Geçici Hükümete cumhuriyeti ilân etmesini
emretti ve, iki saat içinde halkýn bu emri yerine getirilmezse, 200.000
kiþinin baþýnda geri geleceðini bildirdi. Savaþçýlarýn cesetleri daha yeni
soðumuþtu, barikatlar daha kaldýrýlmamýþtý, iþçiler henüz silahlarýný ellerinden býrakmamýþlardý ve onlara karþý çýkartilabilecek tekgüç, ulusal
muhafizdý. Bu durumda ve bu koþullar altýnda, Geçici Hükümetin siyasal düþünceleri ve hukuki endiþeleri birdenbire yokoldu. Ýki saatlik süre
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henüz bitmemiþti ki, dev harflerle yazýlý þu yazýlar Parisin bütün duvarlarýný kaplamýþtý bile:
Republique française! Liberté, Egalité, Fraternité!*
Genel oy temeli üzerine kurulu cumhuriyetin ilâný ile burjuvaziyi
Þubat devrimine iten dar amaç ve güdüler, anýlarý bile kalmamacasýna
siliniyordu. Burjuvazinin yalnýz birkaç [sayfa 256] kesimi yerine, devrimci
sahnede þahsen oynamak üzere, localarý, koltuklarý, balkonlarý terketmek zorunda kalýp birdenbire kendilerini siyasal iktidarýn yörüngesinde
bulanlar, þimdi, Fransýz toplumunun bütün sýnýflarýydý. Meþruti krallýkla
birlikte, keyfi olarak burjuva toplumuna karþý duran bir kamu iktidarý
görünüþü ve sözümona iktidarýn zorladýðý bu bir sürü ikincil savaþýmlar
da, ayný þekilde ortadan kalkýyordu.
Geçici Hükümete, ve Geçici Hükümet yoluyla da bütün Fransaya
cumhuriyeti kabul ettiren proletarya, baðýmsýz parti olarak birdenbire
ön plana geçiyordu; ayný zamanda, bütün burjuva Fransaya da meydan okuyordu. Proletaryanýn kazanmýþ olduðu þey, devrimci kurtuluþu
uðruna savaþým ereðiyle ele geçirdiði alandý, ama katiyen bu kurtuluþun
kendisi deðildi.
Tersine, Þubat devriminin, mali aristokrasinin yanýnda, bütün
mülk sahibi sýnýflarý siyasal iktidar alanýna sokarak, her þeyden önce
burjuvazinin egemenliðini tamamlamasý gerekiyordu. Büyük toprak sahiplerinin çoðunluðu, meþruiyetçiler[65] Temmuz monarþisinin kendilerini mahküm ettiði siyasal anlamda hiçlikten çekip çýkarýldýlar. Gazette
de Franceýn[124] muhalefet gazeteleri ile birlikte ajitasyon yapmýþ olmasý nedensiz deðildir, La Rochejaqueleinin Ulusal Meclisin 24 Þubat tarihli oturumunda, devrim partisini kucaklamasý nedensiz deðildir. Genel
oy sistemi ile, Fransýzlarýn büyük çoðunluðunu oluþturan sözümona
mülk sahibi olan köylüler, Fransanýn kaderi üzerinde hakem olarak
söz sahibi durumuna geldiler. Son olarak da, Þubat Cumhuriyeti, sermayenin arkasýna gizlendiði tahtý devirerek, burjuvazinin egemenliðini
bütün açýklýðýyla ortaya çýkardý.
Nasýl iþçiler, Temmuz olaylarýnda, savaþýmla, burjuva monarþisini
koparýp aldýysa, ayný þekilde, Þubat günlerinde de, burjuva cumhuriyetini koparýp aldýlar. Nasýl Temmuz monarþisi, kendini, cumhuriyetçi kurumlarla çevrili bir monarþi olarak sunmaya zorlandýysa, Þubat
Cumhuriyeti de, kendini, toplumsal kurumlarla çevrili bir cumhuriyet
olarak ilân etmek zorunda kaldý. Paris proletaryasý bu ödünü de kabul
ettirdi.
Bir iþçi olan Marche, henüz kurulmuþ olan [sayfa 257] Geçici Hükümeti iþçilerin varlýðýný iþle güven altýna alma, her vatandaþa iþ saðlama
vb. yükümlülükleri altýna sokan bir kararnameyi yazdýrttý. Ve Geçici Hükümet, birkaç gün sonra bu vaatlerini unutmuþ olduðundan ve prole* Fransýz Cumhuriyeti! Özgürlük, Eþitlik, Kardeþlik! -ç.
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taryayý akýldan çýkarmýþ göründüðünden 20.000 iþçi, Ýþin örgütlendirilmesi! Özel bir çalýþma bakanlýðýnýn kurulmasý! baðýrýþlarý ile belediye
sarayýna yürüdü. Geçici Hükümet, üzüntü ile ve uzun tartýþmalardan
sonra emekçi sýnýflarýn koþullarýný iyileþtirme çarelerini araþtýrmakla
görevli sürekli özel bir komisyon atadý! Bu komisyon Paris zanaat lonçalarý delegelerinden kuruldu ve baþkanlýðýna da Louis Blanc ve Albert
getirildi. Komisyona toplantý salonu olarak Luxembourg sarayý verildi.
Böylelikle, iþçi sýnýfýnýn temsilcileri Geçici Hükümetin merkezinden sürülmüþ oldular, Geçici Hükümetin burjuva kesimi ise, gerçek devlet iktidarýný ve yönetimin dizginlerini tek baþýna kendi elinde saklýyordu, ve
maliye, ticaret, bayýndýrlýk bakanlýklarýnýn yanýnda, bankanýn, borsanýn
yanýnda, büyük rahipleri Louis Blanc ile Albert olan sosyalist tapýnaðý
yükseliyordu; bu büyük rahiplerin görevleri ise, vaadedilmiþ (mevut)
topraðý bulup meydana çýkarmak, yeni bir din kitabýný kamuya bildirmek ve Paris proletaryasýný meþgul etmekti. Her türlü olaðan devlet iktidarýndan farklý olarak ne bütçeleri, ne de herhangi bir yürütme güçleri
vardý. Onlar burjuva toplumunun dayandýðý temel direkleri kendi baþlarý
ile devirmek zorundaydýlar. Luxembourg, simya taþýný arayýp dururken
belediye sarayýnda resmi para basýlýyordu.[125]
Ve bu arada, Paris proletaryasýnýn istemleri, burjuva cumhuriyetini aþtýklarý ölçüde, Luxembourgun bulutlara gömülü bulanýk yaþantýsýndan baþka bir varlýk kazanamýyorlardý.
Ýþçiler, Þubat devrimini, burjuvazi ile elbirliði ederek yapmýþlardý.
Burjuvazinin yanýnda kendi çýkarlarýný üstün kýlmaya çalýþýyorlardý, nasýl
ki gene burjuva çoðunluðunun yanýnda Geçici Hükümete de bizzat bir
iþçi yerleþtirdilerse. Emeðin örgütlendirilmesi! Ama halen mevcut olan
emeðin burjuvaca düzenleniþi, ücretli emektir. Ücretli emek olmasa,
ne bir sermaye, ne bir burjuvazi, ne de bir burjuva toplumu olur. Özel
bir çalýþma bakanlýðý! Ama maliye bakanlýðý, ticaret [sayfa 258] bakanlýðý
ve bayýndýrlýk bakanlýðý, burjuva çalýþma bakanlýklarý deðil midir? Onlarýn yanýnda proleter bir çalýþma bakanlýðý, ancak bir güçsüzlük bakanlýðý, bir boþ arzular bakanlýðý, bir Luxembourg komisyonu olabilirdi,
baþka bir þey deðil. Ýþçiler nasýl burjuvazinin koltuðu altýnda özgürlüklerine kavuþabileceklerine inanýyorlarsa, ayný þekilde, baþka burjuva uluslarýn yanýnda, ve Fransanýn ulusal sýnýrlarý içinde bir proletarya devrimi
yapabileceklerini düþünüyorlardý. Ama Fransanýn üretim koþullarý, dýþ
ticareti ile, dünya pazarý üzerindeki durumuyla ve bu pazarýn yasalarý
ile belirlenmiþtir. Fransa, Avrupa çapýnda, dünya pazarýnýn zorbasý Ýngiltere üzerinde de tepkisi olan bir devrimci savaþ olmadan bunlarý nasýl
kýrabilirdi?
Toplumun devrimci çýkarlarýný kendinde toplayan bir sýnýf baþkaldýrdý mý, derhal, kendi özel durumunda, kendi devrimci eyleminin içeriðini ve maddesini bulur: düþmanlarýný ezmek, savaþým gereklerinin
zorladýðý önlemleri almak, ve onun kendi eylemlerinin sonuçlarý onu
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daha ileriye iter. Kendi özel görevi üzerine hiç bir teorik araþtýrmaya
giriþmez. Fransýz iþçi sýnýfý henüz bu noktada deðildi, o, henüz kendi
devrimini yapacak yetenekte deðildi.
Sanayi proletaryasýnýn geliþmesinin genel koþulu, sanayi burjuvazisinin geliþmesidir. Ve ancak sanayi burjuvazisinin egemenliði altýndadýr ki, sanayi proletaryasýnýn varlýðý, kendi devrimini ulusal bir devrim
katýna yükseltmesine olanak verecek ulusal bir geniþlik kazanýr, ancak
o zaman, sanayi proletaryasý, ayný ölçüde kendi devrimci kurtuluþunun
araçlarý haline gelecek olan modern üretim araçlarýný yaratýr. Yalnýz sanayi burjuvazisinin egemenliði, feodal toplumun maddi köklerini söküp
atabilir ve üzerinde bir proleter devriminin gerçekleþebileceði tek alaný
düzler, engellerini ortadan kaldýrýr. Devrimci açýdan Fransýz sanayii,
Avrupanýn geri kalan kesimindekinden daha ileri gitmiþ, Fransýz burjuvazisi ise daha geliþmiþtir. Ama, Þubat devrimi doðrudan doðruya mali
aristokrasiye karþý yöneltilmemiþ miydi? Bu olgu, Fransa üzerinde hüküm sürenin sanayi burjuvazisi olmadýðýný tanýtladý. Sanayi burjuvazisi,
ancak, modern sanayiin, bütün mülkiyet iliþkilerini kendine göre biçimlendirdiði yerde hüküm sürebilir ve sanayi, bu gücü, [sayfa 259] ancak,
dünya pazarýný eline geçirmiþ olduðu yerde kazanabilir, çünkü, ulusal
sýnýrlar onun geliþmesine yetmez. Oysa Fransýz sanayii, azçok büyük
deðiþikliklere uðramýþ koruyucu bir sistem[126] sayesinde, ancak, ulusal
pazarýn büyük bir bölümünde egemen kalabilmektedir. Bu yüzden,
Fransýz proletaryasý, bir devrim anýnda, Pariste, kendisini, olanaklarýnýn
ötesinde bir atýlýma heveslendiren gerçek bir güce ve etkiye sahipse
de, Fransanýn geri kalan kýsmýnda, sanayiin toplandýðý birkaç daðýnýk
merkezde yoðunlamýþ durumdadýr ve köylülerin ve küçük-burjuvalarýn
sayýca üstünlüðü yanýnda hemen hemen tamamýyla kaybolur. Geliþmiþ
modern biçimiyle ve fýþkýrma noktasýndaki sermayeye karþý savaþým,
sanayi ücretlisinin sanayi burjuvazisine karþý savaþýmý, Fransada, Þubat
günlerinden sonra, sermayenin alt sömürü biçimlerine karþý savaþýma
oranla, devrimin ulusal içeriðini daha az saðlayabilen kýsmi olaydýr,
köylülerin ipotek faizlerine karþý savaþýmý, küçük-burjuvanin, büyük tüccara, bankere ve fabrikatöre karþý, tek sözcükle, iflasa karþý savaþýmý,
henüz, genel anlamda mali aristokrasiye karþý genel baþkaldýrmanýn
içinde gizli idi. Onun için, Paris proletaryasýnýn kendi çýkarýný, bizzat
toplumun devrimci çýkarý olarak istemek yerine, burjuvazinin çýkarý yanýnýnda baþarýya ulaþtýrmaya çalýþmasý ve üçrenkli bayrak çekilirken
kýzýl bayraðýn indirmesi[127] kolaylýkla açýklanabilir. Ulusun, burjuva rejimine, sermayenin egemenliðine baþkaldýrmýþ, proletarya ile burjuvazi
arasýnda yeralan kitlesi, yani köylülük ve küçük-burjuvazi, devrimin ileri
doðru yürüyüþü ile, proleterleri öncüleri olarak tanýyýp onlara katýlmak
zorunda býrakýlmadýkça, Fransýz iþçileri bir tek ileri adým atamazlar ve
bu rejimin tek bir kýlýna bile dokunamazlardý. Ýþçiler bu zaferi ancak
korkunç Haziran yenilgisi ile satýn alabilirlerdi.[53]
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Paris iþçilerinin yarattýklarý Luxembourg komisyonuna, Avrupaya
sesini duyuran bir kürsünün tepesinden, 19. yüzyýl devriminin sýrrýný:
proletaryanýn özgür kýlýnmasý sýrrýný açýða vurmuþ olmanýn onuru kalýyor. Moniteur,[128] o zamana kadar sosyalistlerin aslý astarý olmayan
yazýlarýnda gizli kalmýþ ve ancak, yarý-korkunç, yarý-gülünç eski efsaneler gibi zaman zaman uzaklardan gelip burjuvazinin kulaklarýnda [sayfa
260] çýnlayan deli zýrvalarýný resmen yaymasý gerekince, öfkeden deliye döndü. Avrupa, burjuva uyuklama halinin þaþkýnlýðý içinde sýçrayarak uyandý. Böylece, genellikle mali aristokrasi ile burjuvaziyi birbirine
karýþtýran proleterlerin kafasýnda, sýnýflarýn varlýðýný bile yadsýyan, ya da
olsa olsa meþruti krallýðýn bir sonucu olarak kabul eden iyi yürekli cumhuriyetçilerin imgeleminde, o zamana kadar iktidarýn dýþýnda tutulmuþ
burjuva kesiminin ikiyüzlü sözlerinde, cumhuriyetin kurulmasý ile, burjuvazinin egemenliði yürürlükten kaldýrýlmýþ bulunuyordu. O zaman,
bütün kralcýlar cumhuriyetçi, Parisin bütün milyonerleri ise iþçi kesildiler. Sýnýf iliþkilerinin bu sadece düþüncede kaldýrýlmýþ olmasýna karþýlýk
veren sözcük fraternité,* kardeþleme, evrensel kardeþlik idi. Sýnýflar
arasý uzlaþmaz çeliþkilerin bu yumuþak baþlýlýkla soyutlanýþý, karþýt sýnýf
çýkarlarýnýn bu duygusal dengesi, fraterniténin coþkunlukla, sýnýf
savaþýmýnýn üzerinde yüceltilmesi, iþte gerçekten bunlar oldu Þubat
devriminin özeti. Sýnýflarý birbirinden ayýran þey, basit bir yanlýþ anlama
idi, ve, 24 Þubatta, Lamartine, Geçici Hükümetin adýný taktý: Un gouvernement qui suspende ce malentendu terrible qui existe entre les
différentes classes.** Paris proletaryasý ise bu yüce gönüllü kardeþlik
sarhoþluðuna kendini kaptýrdý gitti.
Geçici Hükümet, kendi yönünden, bir kez cumhuriyeti ilân etmek zorunda kaldýktan sonra, onu, burjuvazinin ve taþranýn kabul edebileceði bir duruma getirmek için her þeyi yaptý. Siyasal suçlar için
ölüm cezasýnýn kaldýrýlmasý ile, birinci Fransýz Cumhuriyetinin kanlý
davranýþlarý kýnanmýþ oldu; basýn bütün görüþlere özgürce açýldý; ordu,
mahkemeler ve yönetim, hemen hemen birkaç istisnanýn dýþýnda, eski
sahiplerinin elinde kaldý; Temmuz monarþisinin büyük suçlularýndan
hiç birine hesap sorulmadý. Nationalin burjuva cumhuriyetçileri, monarþinin adlarýný ve kýlýklarýný býrakýp eski cumhuriyetin adlarýný ve kýlýklarýný alarak kendilerini eðlendirdiler. Onlarýn gözünde, cumhuriyet, eski
burjuva toplumu için yeni bir balo kýyafetinden baþka bir [sayfa 261] þey
deðildi. Genç cumhuriyetin baþlýca marifeti, kimseyi ürkütmemeye, daha
çok, hep kendisi korkmaya, ve yumuþak yürekliliði ile, pasif yaþamýyla
hayat hakký kazanmaya ve direniþleri yumuþatmaya çalýþmasý oldu.
Ýçerideki ayrýcalýklý sýnýflara, dýþarýdaki zorba güçlere, cumhuriyetin barýþçý nitelikte olduðu ve sloganýnýn, yaþa ve býrak yaþasýn olduðu çalým* Kardeþlik. -ç.
** Çeþitli sýnýflar arasýndaki bu korkunç yanlýþ anlamayý ortadan kaldýran bir hükümet. -ç.
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la bildirildi. Üstelik, Þubat devriminden sonra, Almanlar, Polonyalýlar,
Avusturyalýlar, Macarlar, Ýtalyanlar, her halk kendi durumuna uygun olmak üzere isyan etti.[129] Rusya ve Ýngiltere, ikincisi bizzat kendisi hareket halinde olduðundan,[130] birincisi ise büyük bir baský altýnda eli-kolu
baðlý bulunduðundan hiç de hazýr deðillerdi. Demek ki, cumhuriyet hiç
bir düþman ulusla karþýlaþmadý. Þu halde, enerjileri yeniden alevlendirecek, devrimci süreci hýzlandýracak, Geçici Hükümeti ileriye doðru
itecek, ya da bir kenara atacak dýþ güçlükler yoktu. Cunihuriyeti kendi
eseri sayan Paris proletaryasý, burjuva toplumda daha kolaylýkla tutunmasýna olanak veren Geçici Hükümetin her hareketini, doðal olarak,
alkýþlýyordu. Paris proletaryasý, Caussidièrein kendisini, Pariste mülkiyeti korumak için polis görevlerinde kullanmasýna uslu uslu razý oldu,
ve ayný þekilde iþçiler ile patronlar arasýndaki ücret anlaþmazlýklarýnýn
Louis Blanc tarafýndan tatlýya baðlanmasýna izin verdi. Proletarya, Avrupanýn gözünde cumhuriyetin burjuva namusunu lekesiz tutmayý kendi
point dhonneur ü* yapýyordu.
Cumhuriyet, dýþarda da, içerde olduðundan daha büyük bir direnmeyle karþýlaþmadý. Ýþte onu silahsýzlandýran da budur. Görevi, artýk
dünyayý devrimci bir biçimde deðiþtirmek deðildi; görevi, burjuva toplumunun koþullarýna uyarlanmaktan baþka birþey deðildi artýk. Hiç bir
þey, Geçici Hükümetin kendisini bu göreve nasýl bir baðnazlýkla verdiðine, aldýðý mali önlemler kadar iyi, o kadar anlatýmlý tanýtlýk edemez.
Kamu kredisi ve özel kredi elbette ki sarsýlmýþtý. Kamu kredisi,
devletin, kendisini para babasý Yahudilere sömürttüðü inancýna dayanýr. Ama eski devlet ortadan kalkmýþ, devrim her þeyden önce mali
aristokrasiye karþý yönelmiþti. [sayfa 262] Avrupadaki son ticaret bunalýmýnýn çalkantýlarý henüz kesilmemiþti. Ýflaslar iflaslarý kovalýyordu.
Þubat devrimi patlak vermeden önce, özel kredi demek ki felce
uðramýþtý, dolaþým yavaþlamýþ, üretim durgunlaþmýþtý. Devrim bunalýmý, ticaret bunalýmýný þiddetlendirdi. Oysa, özel kredi, iliþkilerinin bütün
geniþliði içinde burjuva üretiminin, burjuva düzeninin bozulmamýþlýðý
ve bozulmazlýðý inancýna dayandýðýna göre, burjuva üretiminin temelini, yani proletaryanýn iktisadi köleleðini tehlikeye koyan ve borsanin
karþýsýna Luxembourg sfenksini diken bir devrimin etkisi ne olmazdý
ki? Kamu kredisi ve özel kredi, bir devrimin iktisadi bir termometredir.
Bu kredilerin düþmesi ölçüsünde, devrimin yakýcý kýzgýnlýðý ve yaratýcý
kuvveti yükselir.
Geçici Hükümet, cumhuriyeti, anti-burjuva görünümünden kurtarmak istiyordu. Þu halde, her þeyden önce, bu yeni devlet biçiminin
deðiþim deðerini, ve borsadaki kurunu (rayicini) saðlamlaþtýrmasý gerekiyordu. Cumhuriyetin borsadaki cari fiyatý ile birlikte özel kredi de
zorunlu olarak yükseldi.
* Namus sorunu. -ç.
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Geçici Hükümet, krallýðýn kendisine devrettiði yükümleri yerine
getirmek istemediði ya da getiremeyeceði yolundaki kuþkuyu bile uzaklaþtýrmak, cumhuriyetin burjuva ahlak anlayýþýna ve ödeme gücüne
yeniden güven kazandýrmak için çocukça olduðu kadar, yakýþýksýz, övüngen bir palavracýlýða baþvurdu. Yasal ödeme vadesinin bününden önce
devletten alacaklý olanlara %5, %4½, %4 faizler ödedi. Kendi güvenlerini
satýn almada gösterilen bu telaþý görünce, kapitalistlerdeki baþý dik burjuva rahatlýðý, güven duygusu birdenbire uyandý, kendine geldi.
Elbette ki, kendisini kullanýlabilecek nakit paradan yoksun býrakan bu beklenmedik, apansýz deðiþiklikle, Geçici Hükümetin mali sýkýntýsý hafifletilmiþ olmadý. Mali güçlüðü daha uzun süre gizlemek olanakdýþýydý, ve devletin alacaklýlarýna hazýrlanmýþ olan bu hoþ sürprizi ödemek küçük- burjuvalara, memurlara ve iþçilere düþtü.
Tutarý 100 frangý aþmayan tasarruf sandýðý cüzdanlarýnýn paraya
çevrilemeyeceði açýklandý. Tasarruf sandýklarýna yatýrýlmýþ paralar müsadere edildi ve karamame ile [sayfa 263] ödenmez devlet borcuna çevrildi.
Zaten daha önceden oldukça yoksullaþmýþ olan küçük-burjuvazi, bundan dolayý cumhuriyete karþý öfkelendi. Tasarruf sandýðý cüzdanýnýn yerine hazine bonolarýný alýnca, bunlarý götürüp borsada satmak ve böylece
de kendisi, doðrudan doðruya, Þubat devrimini kendilerine karþý yaptýðý
borsa tefecilerinin eline teslim etmek zorunda kaldý.
Temmuz monarþisi zamanýnda hüküm sürmekte olan mali aristokrasinin piskoposluk kilisesi, bankadaydý. Nasýl Borsa kamu kredisini yönetirse, Banka da ticaret kredisini çekip çevirir.
Yalnýzca egemenliði bakýmýndan deðil ama varlýðý ile de Þubat
devriminin doðrudan doðruya tehdidi altýnda bulunan Banka, daha baþýndan, krediyi kesme iþlemini genelleþtirerek cumhuriyeti itibardan
düþürmeyi iþ edindi. Aniden bütün krediyi bankerlere, fabrikatörlere ve
tüccarlara verdi. Bu manevra tezelden bir karþý-devrim doðurmayýnca,
tepkisini, zorunlu olarak bankanýn kendisinde gösterdi. Kapitalistler bankanýn mahzenlerine depo ettikleri paralarýný geri çektiler. Ellerinde banknot bulunanlar, onlarý altýn ya da gümüþle deðiþtirmek için banka
kasalarýna koþtular.
Geçici Hükümet, zora baþvurmadan, yasal yoldan, Bankayý iflas
durumunda býrakabilirdi; pasif bir tutum göstermesi ve Bankayý kendi
kaderine býrakmasý yeterdi. Bankanýn iflasý, cumhuriyetin en güçlü ve
en tehlikeli düþmanýný Temmuz monarþisinin altýndan, ayaklýðý mali
aristokrasiyi gözaçýp kapayýncaya kadar Fransýz topraðýndan silip süpürecek tufan olacaktý. Bir kez banka battý mý, burjuvazinin kendisi de,
hükümet tarafýndan ulusal bir banka kurulmasýný ve ulusal kredinin
ulusun denetimi altýna konulmasýný son bir umutsuz kurtuluþ çaresi
olarak kabul etmek zorunda idi.
Geçici Hükümet, tam tersine, banknotlarý dolaþýma koydu, onlara zorunlu geçerlik tanýdý. Hatta daha fazlasýný yaptý. Bütün taþra banka-
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larýný Banque de Franceýn þubeleri haline çevirdi, böylece Fransýz Bankasýna bütün ülke üzerine aðýný kurma olanaðýný saðladý. Daha sonra,
Fransýz Bankasýndan aldýðý borca karþýlýk teminat olarak beylik ormanlarý bankaya rehin verdi. Ýþte böylelikle Þubat devrimi, [sayfa 264] doðrudan
doðruya, yýkmasý gereken bankokrasiyi saðlamlaþtýrdý ve geniþletti.
Bu arada, Geçici Hükümet, gittikçe artan bir bütçe açýðýnýn kabusu altýnda kývranýp duruyordu. Boþu boþuna yurtseverce özveriler dileniyordu. Yalnýz iþçiler sadakalarýný attýlar ona. Kahramanca bir çareye
baþvurmak, yeni bir vergi çýkartmak gerekti. Ama kimi vergilendirmeliydi? Borsanýn açkurtlarýný mý? Banka krallarýný mý? Devletin alacaklýlarýný mý? Gelir sahiplerini mi? Sanayicileri mi? Bu, hiç de, cumhuriyetin,
burjuvazi tarafýndan tatlýlýkla kabul ettirilmesini saðlayacak bir yol deðildi. Bu, bir yandan o kadar büyük fedakârlýklar, o kadar büyük aþaðýlanmalar pahasýna satýn alýnmaya çalýþýlan devlet kredisini ve ticaret kredisini, öte yandan tehlikeye sokmak demekti. Ama birinin okkanýn altýna
girmesi gerekiyordu. Burjuva kredisine kim kurban edildi? Jacques le
bonhomme,* köylü.
Geçici Hükümet, dolaysýz dört vergi üzerine frank baþýna 45 kuruþluk ek vergi koydu. Hükümet basýný, Paris proletaryasýný, bu verginin
her þeyden önce büyük toprak mülkiyetine, Restorasyonun baðýþladýðý
milyarlarýn sahiplerine[131] dokunacaðýna inandýrmaya çalýþtý. Ama, gerçekte, vergi her þeyden önce orta sýnýfý, yani Fransýz halkýnýn büyük
çoðunluðunu etkiliyordu. Þubat devriminin masraflarýný ödemek zorunda
kalanlar köylüler oldu: ve karþý-devrim baþlýca eratýný köylülerden saðladý. 45 kuruþluk vergi, Fransýz köylüsü için bir ölüm-kalým sorunu idi,
köylü de, bunu, cumhuriyet için bir ölüm-kalým sorunu haline getirdi.
Cumhuriyet, Fransýz köylüsü için, bundan böyle 45 kuruþluk vergi demekti ve Paris proletaryasýný kendi sýrtýndan keyif çatan bir savurgan
olarak gördü.
1789 devrimi, köylüleri feodal yükümlülüklerden kurtarmakla iþe
baþlamýþken, 1848 devrimi, geldiðini, sermayeyi tehlikeye sokmamak
ve devlet mekanizmasýnýn iþleyiþini güven altýna almak için kýr halký
üzerine yýkýlan bir vergi ile bildiriyordu.
Geçici Hükümetin bütün bu terslikleri, sakýncalarý uzaklaþtýrabileceði ve devleti eski yolundan çekip çýkarabileceði [sayfa 265] bir tek çare
vardý, o da, devletin iflasýný ilân etmekti. Ledru-Rollinin, Ulusal Mecliste, sonradan Fransýz Maliye Bakaný olan Yahudi borsaci Fouldun bu
yoldaki telkinini reddettiðini açýklarken, iþ iþten geçtikten sonra nasýl
erdemli bir öfkeye kapýldýðý anýlardadýr. Fould ona, bilim aðacýnýn elmasýný uzatmýþtý.
Eski burjuva toplumunun devletten çektiði poliçeleri tanýmakla,

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

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

213

ortaya çýkmaya zorladý. Gözleri hep yara bere içindeki, yatýþmak bilmez
ve yenilmez onun varlýðý, ötekinin kendi varlýðýnýn koþulu olduðundan
yenilmez düþmanýnýn üzerine dikili burjuva egemenliði, bütün engellerden kurtulur kurtulmaz, hemen burjuva terörizmine, burjuva zorbalýða dönüþmek zorunda idi. Bir kez proletarya geçici olarak sahneden
uzaklaþtýrýlýp burjuvazinin diktatörlüðü resmen tanýnýnca, durumlarý dayanýlmaz bir hale geldiði ve burjuvaziye karþý muhalefetleri daha çetin
olduðu ölçüde, burjuva toplumunun orta tabakalarý için, küçük-burjuvazi ve köylülük için gittikçe proletaryaya daha çok yaklaþmak zorunlu
idi. Nasýl daha önce yoksulluklarýnýn nedenini proletaryanýn atýlýmýnda
görmekten baþka bir þey yapamýyorlardýysa, þimdi de yoksulluklarýnýn
nedenini gene proletaryanýn yenilgisinde buluyorlardý.
Haziran ayaklanmasý, bütün kýta üzerinde burjuvazinin güvenliðini artýrdýðý ve onu açýkça halka karþý feodal krallýkla [sayfa 275] birleþtirdiði
zaman bu birleþmenin ilk kurbaný kim oldu? Kýta burjuvazisinin kendisi. Haziran bozgunu, onu, egemenliðini pekiþtirmekten, burjuva devriminin en aþaðý aþamasýnda, yarý-hoþnut, yarý-hoþnutsuz halka mola
verdirmekten alýkoydu.
Son olarak, Haziran bozgunu, Avrupanýn zorba güçlülerine, Fransanýn içeride içsavaþý yürütebilmek için dýþarýda her ne pahasýna olursa olsun barýþý sürdürmek zorunda olduðu sýrrýný açýkladý. Böylece, ulusal
baðýmsýzlýklarý uðruna savaþýma baþlamýþ olan halklar, Rusyanýn, Avusturyanýn, Prusyanýn üstünlüðüne teslim edildiler, ama ayný zamanda,
kaderleri proletarya devriminin kaderine baðlanmýþ olan ulusal devrimler, büyük toplumsal altüst oluþ karþýsýndaki, görünüþteki özerkliklerinden ve baðýmsýzlýklarýndan yoksun kaldýlar. Ýþçi köle kaldýðý sürece, ne
Macar, ne Polonyalý, ne Ýtalyan özgür olamayacaktýr!
Nihayet, Kutsal Ýttifakýn zaferleri Avrupanýn öyle bir biçim almasýna yolaçtý ki, Fransada her yeni proletarya ayaklanmasý, hemen, bir
dünya savaþýnýn baþlama iþareti olacaktýr. Yeni Fransýz devrimi, derhal
ulusal alandan ayrýlmak, ve 19. yüzyýlýn toplumsal devriminin üstün gelebileceði tek alaný, Avrupa alanýný ele geçirmek zorunda olacaktýr. Þu
halde, Fransa nýn Avrupa devriminde inisiyatifi ele almasýna olanak verecek koþullar ancak Haziran yenilgisi ile yaratýlmýþ oldular. Ve ancak
Haziran isyancýlarýnýn kanlarýna bulandýktan sonradýr ki, üçrenkli bayrak, Avrupa devriminin bayraðý, kýzýl bayrak olabilmiþtir.
Ve biz baðýrýyoruz:
Devrim öldü! Yaþasýn devrim!
II. 13 HAZÝRAN 1849
25 Þubat 1848 Fransaya cumhuriyeti getirdi, 25 Haziran ise, ona
devrimi zorla kabul ettirdi. Ve, Þubattan önce, devrim, devlet biçiminin
yýkýlmasý anlamýna geldiði halde, Hazirandan sonra devrim, burjuva
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toplumun altüst olmasý, yýkýlmasý demeye geliyordu.
Haziran çarpýþmasýný burjuvazinin cumhuriyetçi kesimi yönetmiþti, zaferle birlikte devlet iktidarý da zorunlu olarak [sayfa 276] ona düþmüþtü.
Sýkýyönetim, Parisi, dirençsiz, burjuvazinin ayaklarý altýna seriyordu ve
taþrada manevi bir sýkýyönetim, burjuvalarda, göz yýldýran bir hoyratlýkla
dolu bir zafer küstahlýðý, köylülerde ise alabildiðine, ipini koparmýþ baðnaz bir mülkiyet aþký hüküm sürüyordu. Demek ki, aþaðýdan gelen hiç
bir tehlike yoktu.
Ýþçilerin devrimci iktidarý ile birlikte, demokrat cumhuriyetçilerin,
yani Yürütme Komisyonunda Ledru-Rollin tarafýndan, Kurucu Ulusal
Mecliste Montagne[136] tarafýndan, basýnda ise Réforme[70] tarafýndan temsil edilen küçük-burjuva anlamýnda cunihuriyetçilerin siyasal etkisi de
yýkýldý. Bunlar, 16 Nisanda, burjuva cumhuriyetçileri ile elbirliði ederek,
proletaryaya karþý gizli fesat kurmuþlardý,[137] Haziran günlerinde birlikte
dövüþmüþlerdi. Böyle yapmakla, kendi partilerinin, üzerinde bir güç
halinde belirginleþtiði arka planýný kendi elleriyle yýkýyorlardý, çünkü
küçük-burjuvazi, burjuvazi karþýsýnda devrimci bir tutumu ancak arkasýnda proletarya olduðu zaman sürdürebilir. Evet, karþýlýðýný da gördüler. Kendileri ile, Geçici Hükümet ve Yürütme Konüsyonu zamanýnda
istemeye istemeye, gizlice yapýlan sözümona ittifak, burjuva cumhuriyetçileri tarafýndan bozuldu.
Demokrat cumhuriyetçiler, horgörülmüþ ve bir kenara itilmiþ
müttefikler olarak, kendisinden hiç bir ödün koparamadýklarý, ama egemenliði ve onunla birlikte cumhuriyet ne zaman burjuvazinin cumhuriyete karþý kesimi tarafýndan tehlikeye düþürülmüþ görünse desteklemek
zorunda kaldýklarý üçrenkli cumhuriyetin birer uydusu olmak gibi aþaðý
bir derekeye düþtüler. Cumhuriyete karþý bu kesimler, yani orleancýlar
ve meþruiyetçiler, daha baþýndan, Kurucu Ulusal Mecliste azýnlýkta idiler. Haziran günlerinden önce, bunlar, ancak, burjuva cumhuriyetçiliði
maskesi altýnda hareket etmeye cesaret edebiliyorlardý. Haziran zaferi,
bir an için bütün burjuva Fransanin, Cavaignacý, bir kurtarýcý olarak selamlamasýna neden oldu, ve Haziran günlerinden kýsa bir süre sonra,
karþý-cumhuriyetçi parti baðýmsýzlýðýný yeniden ele geçirince, askeri diktatörlük ve Paristeki sýkýyönetim, onun, ancak çok çekinerek ve büyük
bir ihtiyatla boynuzlarýný göstermesine izin verdi.[138] [sayfa 277]
1830dan beri, burjuva cumhuriyetçiler kesimi, bu kesimin yazarlarýnýn, sözcülerinin, yeteneklerinin, tutkularýnýn, milletvekillerinin,
generallerinin, bankerlerinin ve avukatlarýnýn þahsýnda, bir Paris gazetesi olan Nationalin çevresinde toplanmýþtý. Nationalin taþra baskýlarý
vardý. National yâraný üçrenkli cumhuriyet hanedaný idi. Bu hanedan,
hiç zaman yitirmeden, devletin bütün yüksek makamlarýný, bakanlýklarý, emniyet müdürlüðünü, posta yönetimini, valilikleri, ordudaki bütün
açýk yüksek rütbeleri eline geçirdi. Yürütme gücünün baþýnda, bu hanedanýn generali Cavaignac bulunuyordu. Baþyazarý Marrast, Kurucu
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Ulusal Meclisin deðiþmez baþkaný oldu. Ayný zamanda, salonlarýnda,
protokol þefi gibi, hilesiz cumhuriyetin teþrifatçýlýðýný yapýyordu.
Devrimci Fransýz yazarlarý bile, cumhuriyetçi geleneðe karþý bir
çeþit saygýlarýndan ötürü, Kurucu Ulusal Mecliste, kralcýlarýn egemen
olmuþ olduklarý yanlýþýna arka çýktýlar. Haziran günlerinden bu yana,
Kurucu Meclis, tam tersine, yalnýz burjuva cumhuriyetçiliðinin temsilcisi olarak kalmýþtý ve meclisin bu niteliði, üçrenkli cumhuriyetçilerin
meclis dýþýndaki etkileri yýkýldýðý ölçüde gitgide daha kesinlikle
belirginleþti. Burjuva cumhuriyetinin biçimini savunmak mý sözkonusuydu, demokrat cumhuriyetçilerin oylarý onlarýn emrindeydi, cumhuriyetin içeriði mi sözkonusuydu, onlarýn konuþma tarzlarý bile onlarý kralcý
burjuva kesimlerinden ayýrdetmiyordu artýk, çünkü artýk, burjuva cumhuriyetinin içeriðini, kesinlikle burjuvazinin çýkarlarý, onun sýnýf egemenliðinin ve sýnýf sömürüsünün maddi koþullarý oluþturmaktadýr.
Demek ki, sonunda, ölerek, öldürülerek deðil de, çürüyerek son
bulan bu Kurucu Meclisin yaþantýsýnda, eylemlerinde gerçekleþen þey
krallýk deðil, burjuva cumhuriyetçiliði idi.
Bütün egemenliði boyunca, sahne önünde binbir þatafatla esas
temsili oynarken (Hauptund Staats-action), arka planda hiç arasý kesilmeden bir kurban yakma merasimi temsil ediliyordu  askeri yasa gereðince, esir alýnmýþ Haziran isyancýlarýnýn sürekli mahkum edilmesi
ya da onlarýn yargýlanmadan sürgüne gönderilmeleri. Kurucu Meclis,
[sayfa 278] Haziran isyancilarýnýn þahsýnda suçlularý yargýlamadýðýný, ama
düþmanlarýný ezdiðini itiraf etmek dirayetini göstermiþtir.
Kurucu Ulusal Meclisin ilk iþi, Haziran ve 15 Mayýs olaylarýný ve
sosyalist ve demokrat parti liderlerinin bu olaylara katýlýp katýlmadýklarýný araþtýrmak için bir soruþturma komisyonu kurmak oldu. Soruþturma
doðrudan doðruya Louis Blanca, Ledru-Rollin ve Caussidièree yöneltilmiþti. Burjuva cumhuriyetçileri bu rakiplerinden kurtulmak için sabýrsýzlýkla yanýp tutuþuyorlardý. Onlar hýnçlarýnýn alýnmasý iþini, hanedan
muhalefetinin eski lideri, insan kýlýðýnda liberalizm olan, bu nullité
grave*, bu sýrsýklam yavanlýk, bu en niteliklileri olan Odilon Barrotdan
baþkasýna emanet edemezlerdi; o Odilon Barrot ki, yalnýz bir hanedanýn intikamýný almakla kalmayacak, devrimcilerden elinden kaçýrmasýna neden olduklarý bir kabine baþkanlýðýnýn hesabýný da soracaktý. Ýþte
onun amansýzlýðýnýn en saðlam güvencesi. Soruþturma komisyonu baþkanlýðýna atanan iþte bu Barrot oldu ve Þubat devrimine karþý, dörtbaþý
mamur bir davayý hiç yoktan var etti; bu dava þöyle özetlenebilir: 17
Mart, gösteri; 16 Nisan, komplo; 15 Mayis, suikast; 23 Haziran, iç savaþ!
Neden Barrot bu bilgince, kriminalistçe araþtýrmalarýný 24 Þubata kadar
geniþletmiyor? Journal des Débats[139] karþýlýk verlyor: 24 Þubat Romanýn
temelinin atýlýþýdýr. Devletlerin kökeni, tartýþýlmamasý, yalnýzca inanýl* Kopkoyu hiçlik. -ç.
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masý gereken bir mit içinde karanlýklara gömülür. Louis Blane ve Caussidière, mahkemeye verildiler. Ulusal Meclis, 15 Mayýsta baþlamýþ olduðu kendini temizleme iþini tamamladý.
Geçici Hükümet tarafýndan tasarlanan ve Goudehauxnun bir
ipotek vergisi biçiminde yeniden ele aldýðý sermayenin vergilendirilmesi iþi Kurucu Meclis tarafýndan geri çevrildi; çalýþma süresini on saat
olarak sýnýrlandýran yasa kaldýrýldý, borç yüzünden hapis cezasý yeniden
kondu; Fransýz nüfusunun çoðunluðu, yani okuma yazma bilmeyenler
jüriye kabul edilmez oldular. Peki neden oy verme hakký da kaldýrýlmadý? Gazetelerin teminat akçesi yeniden kondu; demek kurma hakký
kýsýtlandý. [sayfa 279]
Ama eski burjuva iliþkilerine eski güvencelerini vermekteki ve
devrimci dalgalarýn býraktýklarý bütün izleri yoketmekteki ivecenliklerinde beklenmedik bir tehlike tehdidi yaratan bir direniþle karþýlaþtýlar.
Haziran günlerinde, hiç kimse, mülkiyeti kurtarma uðruna ve
krediyi yeniden tesis etme uðruna, Paris küçük-burjuvalarý, kahveciler,
lokantacýlar, marchands de vin,* küçük tacirler, dükkancýlar, zanaatçýlar
vb. kadar baðnazca savaþmamýþtý. Dükkan, bütün kuvvetini toplayarak
sokaktan dükkana geçiþi yeniden saðlamak için barikata karþý yürümüþtü. Ama barikatýn ardýnda dükkanýn müþterileri ve borçlularý, önünde
ise alacaklýlarý vardý. Ve barikatlar devrilip iþçiler ezildiðinde, ve maðazalarýn bekçileri zafer sarhoþluðu içinde yeniden dükkanlarýna koþuþtuklarý
zaman, dükkan kapýsýnýn, mülkiyetin bir bekçisi tarafýndan, kendilerine
birtakým gözkorkutucu kaðýtlarý uzatan resmi bir kredi memuru tarafýndan kesilmiþ olduðunu gördüler: vadesi geçmiþ poliçe, vadesi dolmuþ
senet, vadesi gelmiþ bono, batmýþ dükkan ve batmýþ dükkancý buldular.
Mülkiyetin korunmasý! Ama onlarýn oturduklarý ev kendi mülkleri deðildi, baþýnda bekledikleri dükkan kendi mülkleri deðildi; sattýklarý
mallar kendi mülkleri deðildi. Artýk ne ticaretleri, ne içinde yemek yedikleri tabak, ne yatýp uyuduklarý yatak kendilerinindi. Aslýnda tam da
kendilerine, onlara karþý, evini kiraya vermiþ olan mal sahibinin, poliçeyi kýrmýþ olan bankerin, peþin avanslar vermiþ olan kapitalistin, metaýný satýlmasý için bu dükkancýlara emanet etmiþ olan fabrikatörün,
hammaddeleri bu zanaatçýlara krediyle vermiþ olan toptancý tüccarýn
yaranna bu mülkiyeti kurtarmak sözkonusuydu. Kredinin yeniden kalkýndýrýlmasý! Ama kredi bir kez saðlamlaþýnca, yeniden korku veren bir
dehþetle Haziran isyancýlarýnýn cesetleri baþýna dikilen borçlar yüzünden, borcunu ödeyemeyen borçluyu karýsý ve çocuklarýyla birlikte barýndýðý dört duvardan çýkarýp atan, sözde servetini sermayeye teslim
eden ve kendisini de hapse týkan etkin ve gayretkeþ bir tanrý olduðunu
ortaya koydu.
* Þarap satýcýlarý. -ç.
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Küçük-burjuvalar, iþçileri yenmekle, kendilerini kuzu [sayfa 280] kuzu
alacaklýlarýnýn ellerine teslim etmiþ olduklarýný büyük bir dehþetle anladýlar. Þubattan beri müzmin bir þekilde sürüklenip giden ve görünüþte
bilmemezlikten gelinen iflaslarý, Hazirandan sonra, ayan beyan ortaya
çýktý.
Onlarýn saymaca (itibari) mülklerine, yalnýzca kendileri mülkiyet
adýna savaþ alanýna sürüldükleri zaman süresince iliþilmedi. Ama þimdi
proletarya ile büyük hesap görüldükten sonra, artýk bakkalýn küçük hesabý da görülebilirdi. Pariste vadesi geçmiþ senet deðerleri toplamý 21
milyon frankýn üstüne çýkýyordu, taþrada ise 11 milyon frankýn. Paristeki
7.000 iþyerinin sahibi, Þubat ayýndan beri kiralarýný ödememiþti.
Nasýl Ulusal Meclis, siyasal borçlar üzerine, Þubata kadar uzanan
bir soruþturma yaptý ise, küçük-burjuvalar da, þimdi, kendi açýlarýndan
24 Þubata kadar olan medeni borçlar üzerine soruþturma istiyorlardý.
Bunlar, yýðýn halinde, borsanýn büyük salonunda toplandýlar ve devrim
yüzünden iþlerin durmasý sonucu iflas ettiðini, 24 Þubata kadar iþlerinin
iyi gittiðini tanýtlayabilen her tüccar için, ödeme vadelerinin bir ticaret
mahkemesi kararýyla uzatýlmasýný ve alacaklý için alacaðýný, hafifletilmiþ
ölçülü bir faizle tasfiye etmesi zorunluluðunu tehditler savurarak talep
ettiler. Bu sorun, bir yasa önerisi olarak, concordats à laimable* biçiminde Ulusal Mecliste tartýþmaya kondu. Meclis karar veremiyordu,
ama iþte o anda, Saint-Denis kapýsýnda ayaklananlarýn binleri bulan
kanlarý ve çocuklarýnýn af lehinde bir dilekçe hazýrladýklarýný öðrendi.
Haziranýn yeniden dirilen hayaleti karþýsýnda, küçük-burjuvalar
korkudan titrediler ve Ulusal Meclis, baþeðmezliðini yeniden takýndý.
Borçlular ile alacaklýlar arasýndaki concordats à laimable baþlýca noktalarýnda reddedildi.
O zaman, Ulusal Meclisin baðrýnda, uzun zamandan beri küçükburjuvalarýn demokrat temsilcilerinin burjuvazinin cumhuriyetçi temsilcileri tarafýndan itelendikleri, parlamentodaki bu kopuþ, küçük-burjuva
borçlularýn burjuva alacaklýlara teslim edilmesi ile gerçek burjuva ekonomik anlamýný kazandý. Küçük-burjuvalarýn büyük bir bölümü tepeden [sayfa 281] týrnaða yýkýldýlar, geri kalanýna ise, ancak, kendilerini,
kaderleri sermayenin merhametine kalmýþ birer köle haline getiren
koþullar altýnda ticaretlerini sürdürme izni verildi. 22 Aðustos 1848de
Ulusal Meclis concordats de laimablei reddediyordu, 19 Eylül 1848de
ise, sýkýyönetimin göbeðinde, Prens Louis Bonaparte ile Vincennes mahpusu, komünist Raspail, Paris temsilcisi seçiliyordu. Burjuvaziye gelince, o, Yahudi sarraf ve orleancý Fouldu seçti. Böylece, herbir yandan,
ayný anda, Kurucu Ulusal Mecliste, burjuva cumhuriyetçiliðine ve Cavaignaca karþý savaþ ilân ediliyordu.
Paris küçük-burjuvalarýnýn kitle halinde iflaslarýnýn, ondan doðru* Uzlaþma konkordatolarý. -ç.
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dan doðruya zarar görenler çemberinin çok ötesine taþan yankýlarý olduðunu, ve zorunlu olarak, burjuva alýþveriþini yeniden aksatmak durumunda olduðunu, ve ayný zamanda Haziran ayaklanmasýnýn neden
olduðu, masraflar yüzünden ve üretimin durmasý, tüketimin azalmasý,
ithalatýn kýsýtlanmasý sonucu devlet gelirlerinin durmadan düþmesi yüzünden bütçe açýðýnýn bir kez daha kapanmaz uçurumlar açtýðýný uzun
uzun açýklamanýn gereði yoktur. Cavaignac ve Ulusal Meclis, kendilerini daha aðýr bir biçimde mali aristokrasinin boyunduruðu altýna sokan
yeni bir borçlanmadan (istikraz) baþka bir çareye baþvuramýyorlardý.
Eðer küçük-burjuvazi Haziran zaferinin meyvesi olarak iflasý ve
icra yoluyla tasfiyeyi biçmiþse, Cavaignacýn yeniçerileri, gezgin muhafýzlar, yosmalarýn yumuþak kollarý arasýnda ödüllerini buldular ve toplumun genç kurtarýcýlarý, hilesiz cumhuriyetin ayný zamanda hem
amphitryonu* hem de troubadouru** rolünü oynayan üçrenklilerin
gentilhommeu*** Marrastýn salonlarýnda her türlü saygýyý gördüler.
Bununla birlikte, sosyetenin bu gezgin muhafýzlarý yeðlemesi, ve onlarýn kýyaslanamayacak kadar yüksek maaþlarý orduyu çileden çýkarýrken, bir yandan da, burjuva cumhuriyetçiliðinin, gazetesi Nationalin
aracýlýðýyla, Louis-Philippe döneminde ordunun ve köylü sýnýfýnýn bir
bölümünü ayartmasýný saðlayan ulusal hayaller de açýlýp geliþiyordu.
Cavaignac ile Ulusal Meclisin Kuzey Ýtalyada, [sayfa 282] Kuzey Ýtalyayi,
Ýngiltere ile anlaþmýþ olan Avusturyaya teslim etmek üzere oynadýklarý
aracýlýk rolü,  iktidarýnýn bu bir tek günü, Nationalin onsekiz yýllýk
muhalefetini sýfýra indirdi. Louis-Philippe zamanýnda her gün Catonun
ünlü: Carthaginem esse delendam**** sloganýnýn[140] açýklamasýyla
yaþadýðý halde, National (ulusal) hükümetinden daha az ulusal bir
hükümet, Ýngiltereye ondan daha baðýmlý bir hükümet olamazdý; bir
Guizotnun aðzýndan Viyana antlaþmalarýnýn yýrtýlmasýný istemesine
karþýn, Kutsal Ýttifaka, Nationalin hükümetinden daha kölece baðlý bir
hükümet olamazdý. Tarihin acý alayýna bakýnýz ki, Nationalin eski dýþ
politika yazarýný, herbir makalesini, resmi yazýlarýnýn herbiri ile yalanlasýn diye, Fransanýn dýþiþleri bakaný yaptý.
Bir an için, ordu ve köylü sýnýfý, askeri diktatörlüðün, yabancý
ülke ile savaþý ve övüncü ayný zamanda Fransanýn gündemine getirdiðine inanmýþtý. Ama Cavaignac, burjuva toplum üzerinde kýlýcýn diktatörlüðü deðil, burjuvazinin kýlýç yardýmýyla diktatörlüðü idi. Ve asker
olarak ona, o an için sadece jandarma gerekliydi. Cavaignac, cumhuriyet düþmaný tevekkülün sert çizgileri altýnda kendi burjuva iþlevinin
aþaðýlatýcý koþullarýna bayaðý, kölece baðlýlýðý gizliyordu. Largent na

* Ev sahibi. -ç.
** Saz þairi. -ç.
*** Þövalye. -ç.
**** Kartaca yýkýlmalý. -ç.
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pas de maitre!* Cavaignac da genelIikle Kurucu Meclis gibi, tiers état
nýn** bu sloganýný siyasal dile aktararak ülküleþtiriyordu: burjuvazinin
kralý yoktur, onun egemenliðinin gerçek biçimi cumhuriyettir.
Bu biçimi hazýrlayýp geliþtirmek, cumhuriyetçi bir anayasa yapmak, iþte Kurucu Ulusal Meclisin büyük örgütsel iþi bundan ibaretti.
Hýristiyan takviminin adýný deðiþtirmek, yerine yeni bir cumhuriyet takvimi yapmak, Aziz Bartholomênin yerine Aziz Robespierrei getirmek
nasýl havayý ve rüzgarý deðiþtirmezse, bu anayasa da, burjuva toplumunu deðiþtirmiyordu, ya da deðiþtirmemeliydi. Bir kýlýk deðiþikliðinin ötesine gittiði zaman da, bu mevcut olgularý dikkate almak içindi. Cumhuriyet olgusunu, genel oy olgusunu, yetkileri sýnýrlý iki meþruti meclis
yerine bir tek egemen Ulusal Meclis olgusunu iþte böylece kayda geçirdi. Ýþte böylece, [sayfa 283] kurulu, babadan oðula geçen, sorumsuz krallýðýn yerine, seçime baðlý, deðiþen, sorumlu bir krallýk, dört yýllýk bir
baþkanlýk getirerek Cavaignacýn diktatörlüðünü bir olgu olarak kaydetti
ve düzene baðladý. Ýþte böylece, anayasa, Ulusal Meclisin, 15 Mayýs ve
25 Haziran felaketlerinden sonra, gene kendi öz güvenliði bakýmýndan
ihtiyat önlemi olarak kendi baþkanýndan esirgediði olaðanüstü yetkiler
olgusunu, bir anayasa yasasý payesine yükseltecek kadar ileri gitti. Anayasanýn gerisi bir terminoloji sorunu oldu. Eski monarþinin çarklarýndan kralcý etiketler çýkarýldý, yerine cumhuriyetçi etiketler yapýþtýrýldý.
Nationalin eski baþyazarý iken, bundan böyle, anayasanýn baþ yazarý
olan Marrast, bu akademik görevi, pek de baþarýsýz denilemeyecek bir
þekilde yerine getirdi.
Kurucu Meclis, yeraltýndan gelen gürlemelerin, kendi ayaklarýnýn
altýndaki topraðý bile ta uzaklara fýrlatacak olan bir volkan püskürmesini haber verdiði anda bile, kadastro düzenlemesi ile toprak mülkiyeti
iliþkilerini saðlallaþtýrmak isteyen Þilili memura benziyordu. Kurucu Meclis, teoride, burjuvazinin egemenliðinin cumhuriyete uygun olarak ifadesini bulduðu biçimleri pergelle sýnýrlarken, gerçekte, ancak, sans
phrase*** bir kuvvetle, sýkýyönetimle, bütün formüllerin yürürlükten kaldýrýlmasý ile yerinde tutunabiliyordu. Anayasa çalýþmasýna baþlamadan
iki gün önce sýkýyönetimin uzatýldýðýný ilân etti. Eskiden, anayasalar,
toplumsal altüst oluþ süreci bir durgunluk noktasýna varýnca, sýnýflar
arasýnda yeni oluþan iliþkiler saðlamlaþýnca, iktidardaki sýnýfýn rakip kesimleri, aralarýnda, kendi aralarýnda, savaþýmý sürdürmelerini ve ayný
zamanda gücü tükenmiþ halk yýðýnýný bu savaþýmýn dýþýna atmalarýný
saðlayacak bir uzlaþmaya vardýklarý zaman yapýlýr ve kabul edilirdi. Bu
anayasa, tersine, hiç bir toplumsal devrimi berkitmiyordu. Eski toplumun devrim üzerindeki geçici zaferini gerçekliyordu.
* Paranýn efendisi yoktur! -ç.
** Üçüncü güç (katman). -ç.
*** Söze yer vermeyen. -ç.
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Haziran günlerinden önce kaleme alýnan ilk anayasa tasarýsýnda,[141] droit au travail* proletaryanýn devrimci isteklerinin özetlendiði
bu ilk acemice formül henüz bulunuyordu. Bunu droit à lasistancea**
çevirdiler, oysa, hangi [sayfa 284] modern devlet yoksullarýný þu ya da bu
biçimde beslemez! Çalýþma hakký, burjuva anlamda, mantýksýzlýktýr,
boþ, acýnacak bir istektir. Ama çalýþma hakkýnýn gerisinde, sermaye
üzerindeki iktidar vardýr, sermaye üzerindeki iktidarýn gerisinde üretim
araçlarýna sahip çýkmak, onlarý birleþmiþ iþçi sýnýfýna baðýmlý kýlmak,
yani ücretli emeðin, sermayenin ve bu ikisi arasýndaki karþýlýklý iliþkilerin
kaldýrýlmasý vardýr. Çalýþma hakkýnýn arkasýnda Haziran ayaklanmasý
vardý. Gerçekte devrimci proletaryayý hors la loi*** kýlan bu Kurucu
Meclis, ilke olarak, anayasanýn bir formülünü, yasalarýn yasasýný reddetmek, ve çalýþma hakkýný aforoz etmek zorundaydý. Orada da kalmadý. Nasýl, Platon, þairleri cumhuriyetinden kovuyorduysa, bu anayasa
da, kendi cumhuriyetinden artan-oranlý (müterakki) vergiyi sonsuza
deðin bir daha geri gelmemecesine çýkarýp atýyor. Oysa, artanoranlý
vergi, yalnýz mevcut üretim iliþkileri içinde oldukça büyük bir ölçüde
uygulanabilir bir burjuva önlemi deðildir, artan-oranlý vergi, ayrýca, toplumun orta tabakalarýný, hilesiz cumhuriyete baðlamanýn, devlet borçlarýný azaltmanýn ve burjuvazinin cumhuriyete-karþý çoðunluðunu
baþarýsýzlýða uðratmanýn biricik çaresidir.
Concordats à laimable vesilesiyle, üçrenkli cumhuriyetçiler gerçekten küçük-burjuvaziyi büyüðüne feda etmiþlerdi. Ve onlar, artanoranlý vergiyi yasa yolu ile yasaklamakla, tek baþýna bu olguyu bir ilke
derecesine yükselttiler. Üçrenkli cumhuriyetçiler burjuva reformu ile
proletarya devrimini ayný plarýa koyuyorlardý. Peki ama hangi sýnýf kalýyordu geriye o zaman bu cumhuriyetin dayanak noktasý olarak? Büyük
burjuvazi. Oysa onun çoðunluðu cumhuriyete karþýydi. Büyük burjuvazi, ekonomik yaþamýn eski koþullarýný saðlamlaþtýrmak için Nationalin
cumhuriyetçilerini kullanýyorduysa da, beri yandan, saðlamlaþmýþ toplumsal koþullarý da eksiksiz siyasal biçimler kurmak için kullanmayý
düþünüyordu. Daha ekimin baþýnda, Cavaignac, Louis-Philippein eski
bakanlarý olan Dufaure ve Vivieni, kendi partisinin beyinsiz koyu ilkecilerinin gürültüsüne ve hýnçlarýna karþýn, gene de bakan yapmak zorunda gördü kendisini. [sayfa 285]
Üçrenkli anayasa, küçük-burjuvazi ile her türlü uzlaþmayý reddeder, toplumun hiç bir yeni ötesini yeni devlet biçimine baðlamayý bilemezken, eski devletin, içinde, en yaman, en zorlu, en baðnaz savunucularýný bulduðu bir bünyeye geleneksel dokunulmazlýðýný geri vermekte
acele ediyordu. Geçici Hükümet tarafýndan sarsýlan yargýç güvencesini,
* Çalýþma hakký. -ç.
** Yardým hakký. -ç.
*** Yasa-dýþý. -ç.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

221

bir anayasal yasa düzeyine çýkarttý. Tahtýndan indirdiði kral, böylece,
yasallýðýn güvenceli engizisyoncularýnýn kiþiliðinde binlerle çoðalarak
hortluyordu.
Fransýz basýný, sýk sýk, Bay Marrastýn anayasasýnýn çeliþkilerini,
örneðin iki egemen gücün, yani Ulusal Meclis ile cumhurbaþkanýnýn
ayni zamanda egemen oluþlarýndaki çeliþkiyi, vb., vb. tartýþmýþtýr.
Oysa bu anayasanýn büyük çeliþkisi þuradadýr: bu anayasanýn
toplumsal köleliðini sonsuzlaþtýrmak durumunda olduðu sýnýflar, proletarya, köylüler, küçük-burjuvalar, gene bu anayasa tarafýndan ve genel
oy yoluyla siyasal iktidara sahip kýlýnmýþlardýr. Ve ayný anayasa, eski
toplumsal gücünü berkittiði, onayladýðý sýnýfýn elinden, yani burjuvazinin elinden bu gücün siyasal güvencelerini çekip almaktadýr. Anayasa,
bu sýnýfýn siyasal egemenliðini, düþman sýnýflarýn her an zafer kazanmalarýna yardým eden ve bizzat burjuva toplumunun temellerini sarsan
demokratik koþullar içine sýkýþtýrmaktadýr. Bazýlarýndan, siyasal kurtuluþlarýný toplumsal kurtuluþa kadar götürmemelerini istiyor, öteki bazýlarýndan ise toplumsal anlamda yeniden kazandýklarý gücü, siyasal anlamda yeniden güçlenmeye, dirilmeye vardýrmamalarýný istiyor.
Bu çeliþkiler burjuva cumhuriyetçileri için o kadar önemli deðildi. Cumhuriyetçi burjuvalarýn varlýklarýnýn gereði azaldýkça, vazgeçilmez olmaktan çýktýklarý ölçüde, zaten yalnýz devrimci proletaryaya karþý
eski toplumun savunucularý olarak vazgeçilmez olmuþlardý, daha zaferlerinden birkaç hafta sonra, parti olma katýndan yâran olma düzeyine
düþüyorlardý. Anayasaya gelince, bunlar, anayasaya bir büyük entrika
gözüyle bakýyorlardý. Anayasada kurulmasý, oluþturulmasý gereken þey,
her þeyden önce yâranýn egemenliði idi. Cumhurbaþkaný ile, Cavaignacýn yetkilerini uzatmak, Yasama Meclisi ile de Kurucu Meclisin yetkilerini [sayfa 286] uzatmak isteniyordu. Halk yýðýnlarýnýn siyasal iktidarýný,
sadece görünüþte bir iktidar durumuna indirmeyi umuyorlar ve burjuvazinin çoðunluðunun baþý üzerinde Haziran günlerinin ikilemini: ya
National hüküm sürecek, ya da anarþi hüküm sürecek ikilemini asýlý
tutmak için bizzat bu iktidar görünüþü ile yeterince oynayabileceklerini
düþünüyorlardý.
4 Eylülde baþlanan anayasa iþi, 23 Ekimde tamamlandý. 2 Eylülde, Kurucu Meclis, anayasanýn ilkelerini geliþtiren tamamlayýcý yasalar
yayýnlanmadýkça kendi kendini daðýtmamaya karar vermiþti. Bununla
birlikte, daha kendi eylem alanýný tamamlamadan çok önce, 10 Aralýkta, kendi öz yaratýðýný, yani Baþkaný, dünyaya getirmeye karar vermiþti,
anayasanýn homonculusunda, anasýnýn oðlunu selamlayacaðýndan o
kadar emindi. Ýhtiyat önlemi olarak, öyle hazýrlandý ki, eðer adaylardan
hiç biri iki milyon oy alamazsa, seçim, ulustan Kurucu Meclise geçecekti.
Yararsýz önlemler! Anayasanýn gerçekleþmesinin ilk günü, Kurucu Meclisin egemenliðinin son günü oldu. Seçim sandýðýnýn dipsizliðin-
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de, onun ölüm kararý vardý. Kurucu Meclis, anasýnýn oðlunu arýyordu,
ama bula bula amcasýnýn yeðenini buldu. Saul Cavaignac, bir milyon
oy kazandý, David Napoléon ise altý milyon. Saul Cavaignac, altý kez
yenilmiþti.[142]
10 Aralýk 1848 günü, köylülerin baþkaldýrma günü oldu. Fransýz
köylülerinin Þubatý iþte bu günden baþlamýþtýr, baþka deðil. Onlarýn
devrimci harekete giriþlerini ifade eden simge, hem beceriksiz hem
kurnaz, hem anasýnýn gözü hem bön, hem kabasaba hem yüce hesaplý
hurafecilik, gülünç duygusallýk, hem dahice hem sarsakça çaða uymazlýk, dünya tarihinin afacanlýðý, uygar kiþilerin aklý için çözülmesi
olanaksiz hiyeroglif  bu simge, yanýlmaya yer býrakmayacak bir biçimde, uygarlýðýn baðrýnda barbarlýðý temsil eden sýnýfýn fizyonomisini belirtiyordu. Cumhuriyet bu sýnýfa kendini icra memuru ile haber vermiþti;
o, cumhuriyete kendini bir imparatorla bildirdi. Napoléon, 1789un yaratmýþ olduðu yeni köylü sýnýfýnýn imgelemini ve çýkarlarýný sonuna kadar temsil eden tek adamdý. Bu sýnýf, cumhuriyetin alnýna kendi adýný
yazarken dýþarda savaþ ilân ediyor, içerde [sayfa 287] ise kendi sýnýf çýkarlarýnýn hak davasýný güdüyordu. Napoléon, köylüler için bir adam deðil,
bir programdý. Bayraklarla, þarkýlý çalgýlý gittiler sandýk baþýna, plus dimpôts, à bas les riches, à bas la République, vive lEmpereur* çýðlýklalarý
ile. Ýmparatorun ardýnda köylü ayaklanmasý gizliydi. Onlarýn oylarý ile
yere serdikleri cumhuriyet, zenginlerin cumhuriyeti idi.
10 Aralýk, mevcut hükümeti deviren köylülerin hükümet darbesi
oldu. Ve Fransanýn elinden bir hükümeti alýp ona baþka bir hükümet
verdikleri bu günden sonra köylülerin gözleri inatla hep Paris üzerine
dikili kaldý. Bir an devrimci dramýn aktif kahramanlarý olduktan sonra,
artýk yeniden pasif ve kölece bir koro rolüne itilemezlerdi.
Öteki sýnýflar, köylülerin seçim zaferlerini tamamlamada katkýda
bulundular. Napoléonun seçilmesi, proletarya için, Cavaignacýn görevden alýnmasý, Kurucu Meclisin devrilmesi, cumhuriyetçi burjuvalara
yol verilmesi, Haziran zaferinin hükümsüz kýlýnmasý demekti. Küçükburjuvazi için, Napoléon, borçlunun alacaklýya karþý üstünlüðü demekti. Büyük burjuvazinin çoðunluðu için, Napoléonun seçimi, bir an için
devrime karþý kullanmak gereðini duymuþ olduðu, ama þimdi, bir anlýk
durumunu bir anayasal durum haline getirmeye kalkýþýnca artýk çekilmez olan kesim ile açýkça baðlarý koparmak demekti. Ona göre, Cavaignacýn yerinde Napoléon, cumhuriyetin yerinde krallýk demekti, krallýk
kurumunun yeniden canlanmasýnýn baþlangýcý demekti, çekingen imalarda bulunulan Orléans sülalesi demekti ve menekþenin altýnda gizli
zambak demekti.[143] Son olarak Ordu da, gezgin muhafýzlara karþý Napoléona, barýþ idiline karþý savaþa oy verdi.
Ýþte, Neue Rheinische Zeitungun dediði gibi, Fransanýn en yalýn
* Artýk vergi yok, kahrolsun zenginler, kahrolsun cumhuriyet, yaþasýn imparator. -ç.
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adamýnýn en karmaþýk bir önem kazanmasý böyle oldu.[144] O, tam olarak hiç bir þey olmadýðý için her anlama gelebiliyor, kendinden baþka
her seyi anlatabiliyordu. Bununla birlikte, baþka baþka sýnýflarýn aðzýnda Napoléon sözünün anlamý ne kadar deðiþik olursa olsun, bu sýnýflarýn herbiri oy pusulasýna bu adla birlikte þunlarý yazýyordu: [sayfa 288]
Kahrolsun Nationalin partisi, Kahrolsun Cavaignac, Kahrolsun Kurucu
Meclis, Kahrolsun Burjuva Cumhuriyeti. Bakan Dufaure, þunu açýkça
Kurucu Meclise ilân etti: 10 Aralýk, ikinci bir 24 Þubattýr.
Küçük-burjuvazi ve proletarya, Cavaignaca karþý oy vermek için,
oylarýnýn birliði ile son kararý Kurucu Meclisin elinden çekip almak için,
en bloc* Napoléon lehinde oy verdiler. Bununla birlikte, bu iki sýnýfýn en
ileri kýsmý kendi adaylarýný sundular. Napoléon, Burjuva Cumhuriyetine
karþý elbirliði yapmýþ bütün partilerin ortaklaþa destekledikleri addý.
Ledru-Rollin ile Raspail özel adlardý, biri demokratik küçük-burjuvazinin, öteki ikincisi devrimci proletaryanýn. Raspail lehindeki oylar proleterler ve onlarýn sosyalist sözcüleri bunu yüksek sesle açýklýyorlardý
basit bir gösteri, her türlü baþkanlýk sistemine karþý, yani anayasanýn
kendisine karþý bir protesto olduðu kadar, Ledru-Rolline karþý da karþýoy olacaktý; bu, proletaryanýn, baðýmsýz siyasal parti olarak, Demokratik
Partiden ayrýldýðý ilk davranýþý idi. Bu parti, tam tersine, demokratik
küçük-burjuvazi ve onun parlamentodaki temsilcisi Montagne LedruRollinin adaylýðýný, þimdiye kadar kendi kendini aldatmada göstermeyi
alýþkanlýk haline getirdiði gibi tam bir ciddiyetle ve tam bir resmiyetle
ele alýyordu. Zaten, bu, onun, baðýmsýz parti olarak proletaryanýn
karþýsýnda yer almaya kalkýþtýðý son deneyi oldu. Yalnýz cumhuriyetçi
burjuva partisi deðil, küçük-burjuva demokratik partisi ve onun
Montagneý da 10 Aralýkta yenilmiþlerdi.
Fransanýn þimdi Montagneýn yanýnda bir de Napoléonu vardý,
bu da, her ikisinin, adýný taþýdýklarý büyük gerçekliklerin birer cansýz
karikatüründen baþka bir þey olmadýklarýnýn tanýtýdýr. Louis-Napoléon,
imparator þapkasý ve kartalýyla, eski Napoleonu yansýlayýþý, Montagneýn,
1793ten alýnma sözlerle ve demagojik pozlarla eski Montagneý
yansýlayýþýndan daha az zavallýca deðildi. Ýþte böyle, 1793e geleneksel
derin baðlýlýk, ayný zamanda, Napoléona geleneksel deren baðlýlýkla
birlikte yýkýldý gitti. Devrim, ancak kendi özel ve kökten gelen asýl adýný
kazandýktan sonradýr ki, [sayfa 289] kendi kendini bulmuþtu ve bunu, modern devrimci sýnýf olan sanayi proletaryasý, kendisini tamamen kabul
ettiren görkemi ile devrimin ön safýnda ortaya çýktýktan sonra yapabilmiþti ancak. Denilebilir ki, 10 Aralýk, daha þimdiden Montagneýn bütün
hesaplarýný bozuyor, aklýný karýþtýrýyordu ve onu, kendi aklýndan kuþkuya
düþürüyordu, çünkü 10 Aralýk, kötü bir köylü oyunuyla, eski devrimle
klasik benzerliði gülerek bozmaktaydý.
* Toptan. -ç.
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20 Aralýkta, Cavaignac, görevlerini býraktý ve Kurucu Meclis, Louis Napoléonu cumhuriyetin baþkaný ilân etti. 19 Aralýkta, mutlak egemenliðinin son günü, Kurucu Meclis, Haziran baþkaldýranlarý lehinde
bir af önerisini geri çevirdi. Bütün adli kararlardan ustalýkla sýyrýlarak,
baþkaldýranlardan 15.000 kiþiyi sürgüne mahküm eden 27 Haziran kararnamesini yok saymak, Haziran savaþýnýn kendisini yok saymak demek
deðil miydi?
Louis-Philippein son baþkaný olan Odilon Barrot, Louis Napoléon
un ilk baþbakaný oldu. Louis Napoléon, nasýl, 10 Aralýk tarihini deðil de,
1806 tarihli bir senato kararýný iktidarýnýn baþlangýcý saydý ise, kendisine
de, bakanlýðýný, 20 Aralýktan deðil de, 24 Þubat tarihli bir krallýk kararnamesi ile baþlatan bir kabine baþkaný buldu.[121] Louis Napoléon, LouisPhilippein meþru olarak, zaten dünyaya gelecek vakit bulamadýðý için
yýpranmaya da vakti olmamýþ olan eski bakanlar kurulunu elde tutarak
hükümet deðiþikliðinin etkisini hafifletti.
Kralcý burjuva kesimlerin liderleri, ona bu seçimi öðütlediler.
Nationalin cumhuriyetçilerine doðru bilinçsizce bir geçiþ yapmýþ olan
eski hanedan muhalefetinin baþý, þimdi burjuva cumhuriyetinden krallýða geçiþi tam bilinçle biçimlendirmek için daha da yetenekliydi.
Odilon Barrot, eski muhalefet partisinin, bir bakanlýk koltuðu
uðruna hep sonuçsuz kalan savaþýmýnda henüz yýpranmamýþ olan tek
lideriydi. Devrim, yalnýzca eylemde deðil, ama söz olarak da eski sözlerini yalanlasýnlar ve yadsýsýnlar, ve hepsi iðrenç bir bulamaç halinde
biraraya gelip sonunda tarihin çöplüðüne atýlsýnlar diye, bütün eski
muhalefet partilerini, birbiri ardýndan çabuk çabuk devletin tepelerine
fýrlatýyordu. Ve hiç bir döneklik, bu Barrotyu, onsekiz [sayfa 290] yýl boyunca kafasýnýn acýnasý boþluðun sahte bir aðýrbaþlýlýk tavrý altýnda gizlemiþ
olan burjuva liberalizminin bu tüzel temsilcisini kurtaramadý. Bazan,
cumhurbaþkanýnýn dikenleri ile geçmiþin defne dallarý arasýndaki göze
iyice batan karþýtlýk onu ürkütse bile, aynaya þöyle bir gözatmasý, bakanca davranýþýný ve çok insani olan kendine karþý hayranlýk duygusunu
yeniden kazanmasýný saðlýyordu. Aynada yansýyan þey, onun her zaman imrenip kýskandýðý ve her zaman kendisine üstün gelen Guizotydu,
ama Olimposlu Odilon alýnlý Guizotnun ta kendisiydi. O, Midasýn* kulaklarýný göremiyordu.
24 Þubatýn Barrotsu, 20 Aralýðýn Barrotsunda içyüzünü açýða
vurdu. Orleancý ve volterci Barrot, Diyanet Ýþleri Bakaný olarak, kendisine, meþruiyetçi ve cizvit Fallouxyu yardýmcý seçmiþti.
Birkaç gün sonra içiþleri bakanlýðý, maltusçu Léon Faucherye
verildi. Hukuk, din, ekonomi politik! Barrot kabinesi bütün bunlarý içine
alýyordu, bundan baþka, bir meþruiyetçiler ve orleancýlar kaynaþmasý
* Midas.  Yunan mitolojisinde Frigya kralý; efsaneye göre Apollo Midasýn kulaklarýný eþek
kulaklarý haline getirmiþtir. -Ed.
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idi. Bonapartçýlar eksikti. Bonaparte, henüz, Napoléon olma isteðini
gizli tutuyordu. Soulouque[145], Toussaint Louvertureler rolü oynamýyordu henüz.
Ve hemen, Nationalin partisi postu serdiði bütün yüksek görevlerden kapý dýþarý edildi: polis müdürlüðünü, posta yönetmini, genel
savcýlýðý, Paris belediye baþkanlýðýný, bütün bunlarý, krallýðýn eski yaratýklarý ele geçirdi. Changarnier, bu meþruiyetçi, Seine bölgesi ulusal
muhafýz kuvvetleri, gezgin muhafýz kuvvetleri ve birinci tümenin piyade
birliklerinin birleþik yüksek komutanlýðýný aldý. Orleancý Bugeaud, Alp
ordularý komutanlýðýna atandý. Bu görevlileri deðiþtirme iþlemleri, Barrot hükümeti zamanýnda kesintisiz olarak sürüp giti. Barrot kabinesinin
ilk iþi, eski kralcý yönetim mekanizmasinin yeniden canlandýrýlmasý oldu.
Bir gözaçýp kapayýncaya kadar resmi sahne  kulisler, kýlýklar, dil, aktörler, figüranlar, adý ve sözü olmayan göstermelik oyuncular, suflörler,
partilerin durumlarý, dramýn motifleri, çatýþmanýn içeriði, bütünüyle durum, hepsi deðiþiverdi. Yalnýz [sayfa 291] tarih-öncesinin Kurucu Meclisi
hâlâ yerinde duruyordu. Ama Ulusal Meclisin Bonaparteý, Bonaparteýn
Barrotyu, Barrotnun Changarnieryi göreve atadýðý andan itibaren Fransa, cumhuriyetin kuruluþu döneminden çýkýyor, kurulu cumhuriyet dönemine giriyordu. Ve kurulmuþ cumhuriyette bir Kurucu Meclisin ne iþi
vardý? Yeryüzü bir kere yaratýldýktan sonra, onun yaratýcýsýna artýk gökyüzünde kendi köþesine çekilmekten baþka yapacak bir þey kalmadý.
Kurucu Meclis, yaratýcýnýn örneðine uymamakta kararlýydý, Ulusal Meclis burjuva cumhuriyetçilerinin partisinin son sýðýnaðý idi. Yürütme gücünün bütün yetkileri elinden alýnýyorduysa da, geriye ona tam kuruculuk
yetki ve gücü kalmýyor muydu? Her ne pahasýna olursa olsun, elinde
bulundurduðu yüksek yerde tutunmak ve buradan yitirilmiþ alaný yeniden kazanmak  onun ilk düþüncesi bu oldu iþte. Bir kez bir National
kabinesi Barrot kabinesinin ayaðýný kaydýrdý mý, kralcý personel derhal
bütün yönetim saraylarýný býrakýp gitmek zorunda kalýrdý ve üçrenkli
personel, zafer þenliði ile buralara geri dönerdi. Ulusal Meclis, bakanlar
kurulunun devrilmesine karar verdi, ve bakanlar kurulunun kendisi,
Kurucu Meclisin daha elveriþlisini aklýndan bile geçiremeyeceði cinsten
bir saldýrý fýrsatý yarattý.
Bonaparteýn, köylüler için artýk vergi yok! anlamýna geldiði
anýlardadýr. Bonaparte baþanlýk koltuðuna oturalý henüz altý gün olmuþtu
ki, yedinci günde, yani 27 Aralýkta, kabinesi, Geçici Hükümetin kaldýrýlmasýný karar altýna almýþ bulunduðu tuz vergisinin kaldýrýlmamasýný
önerdi. Özellikle kýr halkýnýn gözünde, tuz vergisi, içki vergisi ile, eski
Fransýz maliye sisteminin bütün kötülüklerini yüklenmiþ olmak ayrýcalýðýný paylaþýr. Barrot kabinesi, köylülerin seçtikleri adamýn aðzýna, seçmenleri için, bu tuz vergisinin yeniden konmasý sözünden daha batýcý,
daha kötü bir söz koyamazdý. Bonaparte, tuz vergisi ile devrimci tuzunu yitirdi. Köylü ayaklanmasýnýn Napoléonu bir bulut gibi daðýldý ve
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geriye kralcý burjuva entrikasýnýn büyük bilinmeyeninden baþka bir þey
kalmadý. Ve Barrot kabinesinin, kaba ve bayaðýca hayal kýrýklýðý yaratan
bu eyleminin, baþkanýn ilk hükümet eylemi olmasý boþuna deðildi.
Kurucu Meclis, kendi yönünden, bakanlar kurulunu [sayfa 292] devirmek ve köylülerin seçtiklerinin karþýsýna, köylü çýkarlarýnýn savunucusu olarak çýkmak gibi çifte bir fýrsata açgözlülükle sarýldý. Maliye bakanýnýn önerisini geri çevirdi ve tuz vergisini, önceden verginin üçtebirine indirdi, böylece 500 milyonluk devlet bütçesi açýðýný 60 milyon daha
yükseltti ve bu güvensizlik oyundan sonra sakin sakin bakanlar kurulunun çekilmesini bekledi. Kendisini çevreleyen yeni alemi ve kendi durumunda meydana gelen deðiþikliði ne kadar da anlamýyordu! Bakanlar
kurulunun arkasýnda cumhurbaþkaný vardý, ve cumhurbaþkanýnýn arkasýnda da, seçim sandýðýnda Kurucu Meclise karþý 6 milyon güvensizlik oyu demek olan altý milyon yurttaþ vardý. Kurucu Meclis, kendi verdiði
güvensizlik oyu ile ulusa geri dönecekti: gülünç bir deðiþtokuþ! Kurucu
Meclis, kendi güvensizlik oylarýnýn zorunlu geçerliklerini yitirmiþ olduklarýný unutuyordu. Tuz vergisinin geri çevrilmesi, Bonaparteýn ve bakanlar kurulunun, Kurucu Meclisi baþýndan atmak kararýný olgunlaþtýrmaktan baþka bir iþe yaramadý. Kurucu Meclisin ömrünün tam yarýsýný dolduran bu uzun düello böylece baþladý. 29 Ocak, 21 Mart, 3 Mayýs, bu
bunalýmýn büyük journdessi* olduðu kadar, 13 Haziranýnýn da habercileridir.
Fransýzlar, örneðin Louis Blanc, 29 Ocaðý, bir anayasal çeliþkinin,
yani genel oylamadan doðan, feshedilemez ve egemen bir Ulusal Meclis ile, bu meclise karþý sorumlu, ama gerçekte, yalnýz genel oy tarafýndan onaylanmakla kalmayýp, ayrýca, Ulusal Meclisin deðiþik üyeleri
arasýnda paylaþýlan ve onlara daðýlan bütün oylarý kendi þahsý üzerinde
toplamýþ bulunan, ama Ulusal Meclisin ancak bir manevi güç sýfatýyla
üzerinde havada durduðu yürütme gücüne tam bir yetki ile sahip olan
bir cumhurbaþkaný arasýndaki çeliþkinin ortaya çýkýþý biçiminde anladýlar. 29 Ocaðýn bu yorumu, kürsüden yapýlan, basýn yoluyla ve kulüplerde yapýlan savaþýmýn dili ile bu savaþýmýn gerçek içeriðini karýþtýrmaktýr.
Ulusal Kurucu Meclis karþýsýnda Louis Bonaparte  bu, anayasal iktidarýn bir yaný karþýsýnda öteki yaný demek deðildi; bu, yasama erki karþýsýnda yürütme erki de deðildi; bu, cumhuriyeti kurmuþ olan, ve þimdi,
kend! kurulu [sayfa 293] cumhuriyetinin yeniden diriltilmiþ bir monarþiye
benzediðini görerek þaþýp kalmýþ ve, zora baþvurarak, koþullarý ile, hayalleri, dili ve kiþileri ile kurucu dönemi elde tutmak, sürdürmek ve bir
olgunluk düzeyine ulaþmýþ burjuva cumhuriyetinin tamamlanmýþ ve
kendisine özgü biçimiyle ortaya çýkmasýný önlemek isteyen devrimci
burjuva kesiminin entrikalarý ve ideolojik hak iddialarý karþýsýnda ve
kendi anayasasinin araçlarý karþýsýnda, kurulu burjuva cumhuriyetinin
* Günler. -ç.
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ta kendisi idi. Nasýl Ulusal Kurucu Meclis, kendi baðrýna dönmüþ bir
Cavaignacý temsil ediyorduysa, Bonaparte da, henüz kendisinden
ayrýlmamýþ bir Ulusal Yasama Meclisini temsil ediyordu, yani kurulu
burjuva cumhuriyetinin Ulusal Meclisini temsil ediyordu.
Bonaparteýn seçilmesi, ancak, bir tek adýn yerine, o adýn birçok
anlamý konarak, yeni Ulusal Meclis seçimlerini, onun yinelenmesi gibi
görerek açýklanabilirdi. 10 Aralýk seçimi eskisinin görev yetkisini yürürlükten kaldýrmýþtý. O halde, 29 Ocakta karþý karþýya gelenler ayný cumhuriyetin cumhurbaþkaný ile Ulusal Meclisi deðildi, karþý karþýya gelenler,
güç (kuvve) halindeki cumhuriyetin Ulusal Meclisi ile edim halindeki
(fiili) cumhuriyetin baþkaný idiler, cumhuriyetin varlýk sürecinin tamamýyla ayrý ayrý dönemlerini cisimleþtiren bu iki güçtü; karþý karþýya gelenler, bir yanda, cumhuriyeti yalnýz kendisi ilân edebilen, sokak
kavgalarý ve terörle cumhuriyeti proletaryanýn elinden koparýp alabilen,
ve anayasada temel çizgileri ile ülküsünün taslaðýný çizebilen burjuvazinin küçük cumhuriyetçi kesimi ile, öte yanda, bu kurulu burjuva cumhuriyetinde yalnýz kendisi hüküm sürebilen, ideolojik nitelikteki ekleri,
katkýlarý anayasadan çýkarabilen ve yasama ve yönetim eylemi ile proletaryanýn köleleþtirilmesi için zorunlu koþullarý gerçekleþtirebilen burjuvazinin bütün kralcý kitlesi idi.
29 Ocakta patlayan fýrtýna bütün ocak ayý boyunca toplanýp birikti. Kurucu Meclis, güvensizlik oylamasý ile Barrot kabinesini istifaya zorlamak istiyordu. Barrot kabinesi ise, tersine, Kurucu Meclise, kendi
kendisine kesin bir güvensizlik oyu vermesini, kendi kendinin intiharýna karar vermesini, kendinin daðýlmasý için kararname çýkartmasýný
önerdi. En silik milletvekillerinden biri olan Rateau, 6 Ocak [sayfa 294]
günü, bakanlar kurulunun emri üzerine Kurucu Meclise, daha Aðustosta, anayasayý tamamlayan bütün bir dizi yasayý çýkarmadan önce kendi kendini daðýtmamaya karar vermiþ olan o Kurucu Meclise bu öneriyi
yaptý. Bakan Fould, Kurucu Meclise, sarsýlmýþ olan krediyi yeniden
tesis etmek için daðýlmasýnýn gerekli olduðunu açýkça ilân etti. Acaba
Kurucu Meclis, bu geçici durumu uzatmakla, Barrot ile Bonaparteý,
Bonaparte ile de kurulu cumhuriyeti yeniden tehlikeye sokarak krediyi
sarsmýyor muydu? Neden sonra eline geçirdiði, cumhuriyetçilerin daha
önce bir on ay boyunca geriye attýklarý bu kabine baþkanlýðýnýn ancak
onbeþ günlük keyfini sürdükten sonra yeniden elinden gittiðini görmek
korkusuyla bir öfkeli Roland olup çýkan Olimposlu Barrot, bu zavallý
meclise karþý, zorbalýktan yana, zorbalarý gölgede býraktý. Sözlerinin en
yumuþaðý, Bu meclisin hiç bir geleceði olamaz oldu. Ve gerçekte de,
meclis, artýk geçmiþten baþka bir þeyi temsil etmiyordu. Þöyle ekliyordu alayla: Cumhuriyeti, saðlamlaþtýrmak için, gerekli kurumlarla kuþatmak onun elinden gelmez. Gerçekten de öyle! Meclisin, proletaryaya
karþý tekelci muhalefeti ile burjuva enerjisi kýrýlmýþ bulunurken, ayný
zamanda, kralcýlara karþý muhalefeti ile de cumhuriyetçi coþkunluðu
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yeniden alevlendirmiþti. Demek ki, artýk anlamadýðý burjuva cumhuriyetini, gerekli kurumlarla saðlamlaþtýnmada iki kere yeteneksizdi.
Rateaunun önerisi ile birlikte, kabine de bütün ülkede bir dilekçe kasýrgasý çýkardý ortaya, Fransanýn herbir köþesinden, her gün,
Kurucu Meclisin suratýnýn tam ortasýna oldukça kesin bir dille kendi
kendini daðýtmasýný ve vasiyetini yazmasýný dileyen tomar tomar aþk
mektupçuklarý fýrlatýlýyordu. Kurucu Meclise gelince, o da beri yandan
hayatta kalmasýný öðütleyerek kendisini yüreklendiren karþý-dilekçelerin yazýlmasýný saðlýyordu. Bonaparte ile Cavaignac arasýndaki seçim
savaþýmý, Ulusal Meclisin daðýlmasýndan yana ve ona karþý bir dilekçeler savaþýmý biçiminde yenileniyordu. Dilekçeler, 10 Aralýðýn, iþ iþten
geçtikten sonra yapýlan yorumlarý olsa gerekti. Bu çalkalanma bütün
Ocak ayý boyunca sürdü.
Kurucu Meclis ile cumhurbaþkaný arasýndaki anlaþmazlýkta, Kurucu Meclis, çýktýðý yere, kendi kökenine döner gibi [sayfa 295] genel seçimlere gidemezdi, çünkü, onu, genel oya havale ederlerdi. Kurucu Meclis,
hiç bir nizami iktidardan destek göremezdi, çünkü, yasal iktidara karþý
savaþým sözkonusuydu. 6 ve 26 Ocakta yeniden denediði gibi, kabineyi
güvensizlik oyu ile düþüremiyordu, çünkü kabine, ondan, güven oyu
istemiyordu. Geriye ona bir tek olanak kalýyordu: baþkaldýrmak. Baþkaldýrmanýn silahlý kuvvetleri, ulusal muhafýzýn cumhuriyetçi kesimi, gezgin muhafýz ve devrimci proletarya merkezleri olan kulüpler idi. Gezgin
muhafýzlar, Haziran günlerinin bu kahramanlarý, Aralýkta, burjuvazinin
cumhuriyetçi kesiminin örgütlü silahlý kuvvetlerini meydana getiriyordu, týpký, Hazirandan önce de, ulusal iþliklerin, devrimci proletaryanýn
örgütlü silahlý kuvvetlerini oluþturmalarý gibi. Kurucu Meclisin yürütme
komisyonu proletaryanýn artýk çekilmez olan aþýrý isteklerinden kurtulmasý gerektiði zaman sert saldýrýsýný nasýl ulusal iþliklere yönelttiyse,
Bonaparteýn bakanlar kurulu da, burjuvazinin cumhuriyetçi kesimlerinin katlanýlmaz hale gelen aþýrý isteklerinden kurtulmasý gerektiðinde
gezgin muhafýz kuvvetine saldýrdý. Gezgin muhafýz kuvvetinin daðýtýlmasýný emretti. Bir yarýsýna yol verilip sokaða atýldý; öteki yarýsýnýn demokratik örgütlenmesinin yerini kralcý bir örgütlenme aldý, ve ücreti,
piyade birliklerinin alelade ücreti düzeyine indirildi. Gezgin muhafýz
þimdi Haziran isyancýlarýnýn durumuna düþmüþtü ve basýn, her gün
gezgin muhafýzýn Hazirandaki yanlýþýný kabul ettiði ve proletaryadan
kendisini baðýþlamasýný dilediði açýk itiraflar yayýnlýyordu.
Ya kulüpler? Kurucu Meclis, Barrotnun þahsýnda cumhurbaþkanýný, onun þahsýnda kurulu burjuva cumhuriyetini ve genellikle burjuvu
cumhuriyetinin þahsýnda ise Þubat cumhuriyetinin bütün anayasal öðelerini tehlikeye soktuðu, sarstýðý anda, mevcut cumhuriyeti devirmek
isteyen bütün partiler, ve mevcut cumhuriyeti, þiddetli bir geriye gidiþ
süreci ile, kendi sýnýf çýkarlarýnýn ve kendi sýnýf ilkelerinin cumhuriyeti
haline getirmek isteyenler, zorunlu olarak Kurucu Meclisin çevresinde
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yerlerini aldýlar. Ama daha önce yapýlmýþ olan þey, yeniden yapýlmasý
gereken þey durumundaydý, devrimci hareketin billurlaþmalarý yeniden
sývýlaþmaktaydý, uðruna dövüþülmüþ olan cumhuriyet, yeniden, [sayfa 296]
her partinin belirlemek için uygun bir aný kolladýklarý Þubat günlerinin
ne olduðu belirsiz cumhuriyeti idi. Partiler, bir an, yeniden Þubattaki eski tutumlarýný aldýlar, ama Þubatýn hayallerini paylaþmaksýzýn Nationalin
üçrenkli cumhuriyetçileri, yeniden, Reformeun demokrat cumhuriyetçilerine yaslandýlar ve onlarý, parlamento mücadelesinin ön saflarýna öncü
olarak koydular. Cumhuriyetçi demokratlar ise, bir kez daha, sosyalist
cumhuriyetçilere dayandýlar 27 Ocakta, açýk bir bildiri, onlarýn uzlaþmalarýný ve birleþmelerini kamuya duyurdu ve ayaklanmanýn zeminini
kulüplerde hazýrladýlar. Hükümet basýný, haklý olarak, Nationalin üçrenkli
cumhuriyetçilerine karþý Haziranýn yeniden dirilen isyancýlarý gibi davrandý. Onlar, burjuva cumhuriyetin baþýnda tutunabilmek için, cumhuriyetin kendisini tehlikeye sokuyorlardý. 26 Ocakta, bakan Faucher
dernek kurma hakkýna iliþkin bir yasa önerdi. Yasanýn birinci paragafý
þöyle tasarlanmýþtý: Kulüpler yasaklanmýþtýr. Faucher, yasa tasarýsýný,
öncelikle ve ivedilikle görüþülmek üzere önermiþti. Kurucu Meclis, öncelik ve ivedilik önerisini kabul etmedi, ve, 27 Ocakta, Ledru-Rollin,
kabinenin, anayasayý çiðnemekle suçlanmasýný isteyen 230 imzalý bir
öneri sundu. Böyle bir davranýþýn, yargýcýn, yani Meclis çoðunluðunun
güçsüzlüðünün acemice açýða vurulmasý ya da bu ayný çoðunluða karþý
suçlayýcýnýn güçsüz bir protestosu demek olduðu bir anda bakanlar
kurulunun suçlanmasý, iþte bu, küçük Montagneýn o zamandan beri,
bunalýmýn doruðunda her kez oynadýðý büyük devrimci koz oldu. Kendi adýnýn aðýrlýðý altýnda ezilen zavallý Montagne!
Blanqui, Barbès, Raspail vb. 15 Mayýsta, Paris proletaryasýnýn
baþýnda, toplantý salonuna girerek Kurucu Meclisi zorla daðýtmaya
kalkýþmýþlardý. Barrot, bu ayný meclise, kendisinin daðýlmasýný ve oturum salonunu kapamasýný zorla kabul ettirmek isteyerek, ona manevi
bir 15 Mayýs hazirladý.
Bu ayný meclis, Barrotyu, Mayýs sanýklarýna karþý soruþturmayý
yürütmekle görevlendirmiþti ve þimdi Barrotnun meclise kralcý bir Blanqui gibi göründüðü bir sýrada, meclisin ise kulüplerde, proleterler yanýnda, Blanquinin partisinde Barrotya karþý müttefikler aradýðý bir sýrada,
tam [sayfa 297] bu sýrada, o katý yürekli Barrot, Mayýs sanýklarýný Jürinin
huzuruna çýkarmayýp, Nationalin partisinin icat ettiði yüksek mahkemede, Haute Courda,* yargýlamak önerisi ile meclise iþkence ediyordu. Bakanlýk koltuðunu kaybetmenin amansýz korkusunun, Barrot gibi
bir adamýn kafasýndan bir Beaumarchaisye yaraþýr sivrilikler çýkartmasý ne dikkate deðer bir þeydir? Uzun duraksamalardan sonra, Ulusal
Meclis onun önerisini kabul etti. Mayýs saldýrýsýnýn sanýklarý karþýsýnda
* Yüce divan. -ç.

230

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

gene normal niteliðine dönüyordu.
Kurucu Meclis, cumhurbaþkanýna ve bakanlara karþý baþkaldýrmak zorunda idiyse, cumhurbaþkaný ve bakanlar da Kurucu Meclise
karþý hükümet darbesi yapmak zorunda idiler, çünkü Kurucu Meclisi
daðýtmak için hiç bir yasal yollarý yoktu. Ama Kurucu Meclis anayasanýn, anayasa ise cumhurbaþkanýnýn anasý idi. Cumhurbaþkaný, hükümet darbesi ile, anayasayý yýrtýyordu ve kendi cumhuriyetçi unvanlarýný
ortadan kaldýrýyordu. O halde, imparatorluk unvanlarýný ortaya çýkarmak zorundaydý; bu imparatorluk unvanlarý, orleancý unvanlarý akla
getiriyordu ve her ikisi de meþruiyetçi unvanlarýn önünde soluklaþýyordu.
Orleancý partinin henüz sadece Þubatýn yenileni olduðu bir anda, ve
Bonaparteýn henüz sadece 10 Aralýðýn kazananý olduðu bir anda, ve
her ikisinin de cumhuriyetçi gaspa, henüz sadece gene kendileri de
gaspedilmiþ kralcý unvanlarý ile karþý çýkabildikleri bir anda, yasal (meþru)
cumhuriyetin devrilmesi, ancak taban tabana karþýtý olan meþruiyetçi
monarþiyi ortaya çýkarabilirdi. Meþruiyetçiler, zamanýn elveriþli olduðunun bilincindeydiler, ve ayan beyan hükümet aleyhtarý fesatlar hazýrlýyorlardý. General Changarniernin kiþiliðinde, kendi Monklarýný bulacaklarýný umabiliyorlardý. Onlarýn meþruiyetçi kulüplerinde beyaz monarþinin tahta çýkýþý, proletarya klüplerinde kýzýl cumhuriyetin geliþi kadar açýkça ilân ediliyordu.
Uygun bir þekilde bastýrýlan bir ayaklanma ile, kabine bütün
güçlüklerden kurtarýlmýþ olacaktý. Yasaya uyma bizi öldürüyor diye
baðýrýyordu Odilon Barrot. Bir ayaklanma, salut public* bahanesi ile,
Kurucu Meclisin daðýtýlmasý [sayfa 298] ve bizzat anayasanýn yararýna anayasayý çiðneme olanaðýný saðlayacaktý. Odilon Barrotnun Ulusal Meclise kaba müdahalesi, üçrenkli elli valinin gürültülü bir biçimde
görevlerinden alýnmalarý ve yerlerine kralcýlarýn yerleþtirilmesi, gezgin
muhafýz birliklerinin daðýtýlmasý, liderlerine Changarniernin çok sert bir
biçimde davranmasý, Lerminiernin, bu profesörün, Guizot zamanýnda
bile mümkün olmayan yeniden görevine alýnmasý, meþruiyetçilerin palavracýlýklarýna karþý hoþgörü, hepsi, ayaklanma kýþkýrtmalarý idi. Ama
ayaklanma hiç oralý deðildi. O, kabinenin deðil, Kurucu Meclisin iþaretini
bekliyordu.
Nihayet, 29 Ocak, Rateaunun önerisinin kayýtsýz þartsýz reddine
iliþkin Mathieunün (Drômelu) önerisi üzerinde görüþüleceki gün geldi.
Meþruiyetçiler, orleancýlar, bonapartçýlar, gezgin muhafýz, Montagne,
kulüpler, herkes, o gün, sözde düþmanýna karþý olduðu kadar sözümona müttefikine karþý da gizli iþler çeviriyordu. Bonaparte, atýnýn üzerinde, birliklerin bir kýsmýný Concorde alanýnda teftiþten geçiriyor, Changarnier ise büyük bir gösteriþle stratejik manevralar yapýyordu. Kurucu
Meclis, kendi toplantý salonununu askerler tarafýndan iþgal edilmiþ bul* Halkýn selameti. -ç.
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du. O, bütün umutlarýn, korkularýn, bekleyiþlerin, heyecanlarýn, gerilimlerin, fesatlarýn karþýlaþtýklarý merkez olan aslan yürekli meclis, ruhunu
teslim etmeye her zamandan daha yakýn olunca, artýk bir an bile duraksamadý. Yalnýz kendi silahlarýný kullanmaya korkmakla kalmayýp,
düþmanýnýn silahlarýný da eldeðmemiþ olarak saklamak zorunda olduðunu sanan savaþçýya benziyordu. Ölümü küçümseyerek kendi ölüm
hükmünü imzaladý ve Rateau nun önerisinin kayýtsiz þartsýz reddini
reddetti. Kendisi sýkýyönetim altýnda bulunan Kurucu Meclis, anayasal
bir eyleme, zorunlu çerçevesi Parisin sýkýyönetim altýna alýnmasý demek olacak olan sýnýrlar koydu. Ertesi gün, 29 Ocak günü kabinenin
kendisine verdiði korku üzerine bir soruþturmaya karar vererek, kendine yaraþýr bir biçimde öcünü aldý. Montagne, Nationalin partisinin,
kendisini, bu büyük entrika komedisinde, bir savaþ çýðýrtkaný yapmasýna izin vermekle, siyasal anlayýþ ve devrimci enerjiden yoksun olduðunu ortaya koydu. Bu parti, burjuva cumhuriyetin kuruluþ döneminde
elinde tuttuðu iktidar tekelini, kurulu [sayfa 299] cumhuriyette de yeniden
doðrulamak için son bir giriþimde bulunmuþtu. Bu giriþim baþarýsýzlýða
uðramýþtý.
Eðer, Ocak bunalýmýnda, Kurucu Meclisin varlýðý sözkonusu ise,
21 Mart bunalýmýnda da, anayasanýn varlýðý sözkonusudur. O zaman
Nationalin partisinin personeli sözkonusu idiyse, þimdi onun ülküsü
sözkonusudur. Saygýdeðer cumhuriyetçilerin, kendi ideolojileri hakkýndaki yüksek duygularýný, hükümet iktidarýnýn saðladýðý dünya zevklerinden daha ucuza teslim ettiklerini belirtmemizin gereði yoktur.
21 Martta, Ulusal Meclisin gündeminde, dernek kurma hakkýna
karþý Faucher yasasý tasarýsý, yani kulüplerin yasaklanmasý vardý. Anayasanýn 8. maddesi, bütün Fransýzlar için dernek kurma hakkýný güven
altýna alýyordu. Þu halde, kulüplerin yasaklanmasý, anayasaya apaçýk
bir saldýrýydý, ve Kurucu Meclis, kendi azizlerinin saygýsýzlýða, küfre uðramasýný kendisi yasalaþtýrmak zorundaydý. Ama kulüpler, devrimci proletaryanýn toplanma noktalarý, gizli eylem merkezleri idi. Bizzat Ulusal
Meclis, iþçilerin, burjuvalarýna karþý güçbirliðini yasaklamýþtý. Ve kulüpler, tüm iþçi sýnýfýnýn tüm burjuva sýnýfýna karþý güçbirliðinden, burjuva
devletine karþý bir iþçi devletinin oluþturulmasýndan baþka bir þey miydi? Kulüpler, proletaryanýn Kurucu Meclisi olduðu kadar, isyan ordusunun hazýr kuvvetleri deðil miydi? Anayasanýn her þeyden önce saðlamasý gereken þey, burjuvazinin egemenliði idi. Þu halde, anayasa, dernek kurma hakkýndan, açýkça, yalnýz burjuvazinin egemenliðiyle, yani
burjuva düzeni ile baðdaþan dernekleri anlýyor olabilirdi. Anayasa, teorisi gereði, meramýný genel bir biçimde anlatýyorsa da, anayasayý yorumlamak ve tek tek özel durumlara uygulamak için Ulusal Meclis gibi
hükümet de ne güne duruyordu? Ve eðer cumhuriyetin tufan-öncesi
döneminde, kulüpler, sýkýyönetim tarafýndan gerçekten yasaklandý iseler, þimdi kurulu, nizami cumhuriyette onlarý yasal yoldan da yasakla-
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mak gerekmez miydi? Üçrenkli cumhuriyetçilerin, anayasanýn bu bayaðý yorumuna karþý, anayasanýn tumturaklý palavracý sözlerinden baþka
karþý koyacak bir þeyleri yoktu. Bunlardan bir kýsmý, Pagnerre, Duclere
vb. hükümet lehinde oy verdiler ve böylece ona çoðunluðu saðladýlar.
Öteki kýsým, baþ melek Cavaignac ve kilisenin babasý Marrast baþta
olmak üzere, kulüplerin [sayfa 300] yasaklanmasýna iliþkin madde geçerken baþkanlýk divanýnýn bir salonuna çekildiler ve Ledru-Rollin ve Montagne ile meclis kurdular. Ulusal Meclis felce uðramýþtý, gerekli
çoðunluða sahip deðildi. Crémieux, baþkanlýk divaný salonunda, o andan itibaren, bu yolun dosdoðru sokaða gittiðini ve artýk 1848 Þubatýnda
deðil, 1849 Martýnda bulunduðunu tam zamanýnda hatýrladý. Birdenbire
aydýnlanan Nationalin partisi, Ulusal Meclisin toplantý salonuna döndü.
Ve, durmadan devrimci isteklerle kývranýp duran, ve durmadan da anayasal olanaklar araþtýrýp duran ve her zaman, devrimci proletaryanýn
önünde olmaktansa, burjuva cumhuriyetçilerinin ardýnda kendini daha
iyi hisseden Montagne, bir kez daha aldatýlmýþ olarak onlarý izledi. Oyun
oynanmýþtý. Ve anayasanýn metninin bozulmasýnýn, anayasanýn ruhuna
uygun tek uygulama olduðunu karar altýna almýþ olan gene Kurucu
Meclisin kendisi idi.
Artýk yoluna koyulmasý gereken bir tek nokta kalýyordu: kurulu
cumhuriyetin Avrupa devrimi ile iliþkileri, yani dýþ politikasý konusu. 8
Mayýs 1849 günü, görev süresi birkaç gün içinde sona erecek olan
Kurucu Mecliste alýþýlmadýk bir heyecan hüküm sürüyordu. Fransýz ordusunun Roma üzerine saldýrýsý, Romalýlar karþýsýnda geri çekilmesi, siyasal bakýmdan namus lekesi, askeri bakýmdan yüzkarasý, Fransýz Cumhuriyetinin, Roma Cumhuriyetinin canýna kýymasý, ikinci Bonaparteýn
birinci Ýtalya seferi, hepsi gündemdeydi. Montagne, bir kez daha büyük
kozunu oynamýþtý, Ledru-Rollin, hükümete karþý, ve bu kez Bonapartea
da karþý olmak üzere, anayasanýn çiðnenmesi nedeniyle, kaçýnýlmaz
suçlama önergesini baþkanlýk kürsüsüne býraktý.
8 Mayýstaki neden, daha sonra, 13 Haziranýn nedeni olarak da
yinelendi. Biz, Roma seferi üzerinde biraz duralým.
Cavaignac, daha 1848 Kasýmý ortalarýnda, papayý* korumak, onu
gemiye alýp Fransaya getirmek üzere, Civita-Vecchiaya[146] bir savaþ
filosu göndermiþti. Papa, hilesiz Cumhuriyeti kutsayacak ve Cavaignacýn
cumhurbaþkanlýðýna seçilmesini güven altýna alacaktý. Cavaignac, papa
ile köy papazlarýný, köy papazlarý ile köylüleri, köylülerle de [sayfa 301]
cumhurbaþkanlýðýný elde etmek istiyordu. Kýsa vadeli amacý seçim reklamý olan Cavaignacýn seferi, ayný zamanda, Roma devrimine karþý
bir protesto ve ayrýca bir tehdit niteliðinde idi. Papa lehinde Fransanýn
müdahalesini ilke olarak içinde taþýyordu.
Papa lehinde, Roma Cumhuriyetine karþý, Avusturya ve Napoli
* Pius IX. -Ed.
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ile birlikte müdahale, Bonaparteýn bakanlar kurulunun 23 Aralýk tarihli
ilk oturumunda karar altýna alýndý. Bakanlar kurulunda bir Falloux,
Romada ve papanýn Romasýnda papa demekti. Bonaparteýn, köylülerin cumhurbaþkaný olmak için artýk papaya gereksinmesi yoktu, ama
baþkanýn, köylülerini elinde tutmak için papayý da elinde tutmaya gereksinmesi vardý. Bonaparteý bir cumhurbaþkaný yapan, köylülerin saflýðýydý. Ve köylüler, imanla bu saflýklarýný ve papa ile de imanlarýný yitiriyorlardý. Ve, Bonaparte adýna hüküm süren orleancýlarla meþruiyetçiler,
güçbirliði yapmiþlardý! Krallarý yeniden tahta geçirmeden önce, krallarý
kutsallaþtýran gücü diriltmek, canlandýrmak gerekiyordu. Kralcýklarý bir
yana: papanýn fani erkine boyun eðmiþ eski Roma olmadan, papa olmazdý; papa olmadan, katoliklik olmazdý; katoliklik olmadan, Fransýz
dini olmazdý; peki din olmayýnca eski Fransýz toplumunun hali nice
olurdu? Köylünün gökyüzü servetleri üzerinde sahip olduðu ipotek, burjuvanýn, köylünün servetleri üzerinde sahip olduðu ipoteði güvence altýna alýr. Þu halde, Roma devrimi, mülkiyete karþý, burjuva düzenine
karþý Haziran devrimi kadar korkunç bir suikastti. Fransada yeniden
canlanýp gönenen burjuva egemenliði, Romada papanýn egemenliðinin
yeniden kurulmasýný illâ gerekli görüyordu. Son olarak da, Romalý devrimcilerin þahsýnda, Fransýz devrimcilerinin müttefiklerine vurulmuþ
oluyordu. Fransýz Cumhuriyetinde karþý-devrimci sýnýflarýn ittifaký, bu
cumhuriyetin, Kutsal ittifakla, Napoli ve Avusturya ile ittifakýnda zorunlu
tamamlayýcýsýný buluyordu. Bakanlar kurulunun 23 Aralýk tarihli kararý,
Kurucu Meclis için bir giz deðildi. Daha 8 Ocakta, Ledru-Rollin, kabineden bu konuda açýklama istemiþti. Bakanlar kurulu bunu yalanlamýþ;
Ulusal Meclis ise konuyu tartýþmaya koymayýp geçiþtirmiþti. Ulusal Meclisin kabinenin sözlerine güveni mi vardý? Biliyoruz ki, meclis, bütün
Ocak ayýný, [sayfa 302] hükümete güvensizlik oyu vermekle geçirmiþti. Ama,
kabinenin rolü yalan söylemek idiyse, meclisin kendi rolü de, kabinenin yalanýna inanmýþ gibi yapmak ve böylece cumhuriyetçi dýþ görünüþü
korumaktý.
Bu arada Piemonte yenilmiþti. Charles-Albert, tahtý býrakmýþtý.
Avusturya ordusu Fransanýn kapýsýný çalýyordu. Ledru-Rollin sert bir
gensoru önergesi verdi. Kabine, Kuzey Ýtalyada Cavaignacýn politikasýný
sürdürmekten baþka bir þey yapmadýðýný, Cavaignac ise sadece Geçici
Hükümetin, yani Ledru-Rollinin siyasetini izlediðini tanýtladý. Üstelik,
bu kez, hükümet, Ulusal Meclisten bir de güvenoyu aldý ve Avusturya
ile Sardinyanýn toprak bütünlüðü ve Roma sorunu konusunda yapýlacak barýþ görüþmelerini desteklemek üzere Yukarý-Ýtalyada uygun bir
noktayý geçici olarak iþgal etme yetkisi kendisine verildi. Bilindiði gibi,
Ýtalyanýn kaderi, Kuzey Ýtalyanýn savaþ alanlarýnda belirlenir. Ýþte bu
yüzden Roma, Lombardi ve Piemonte ile birlikte düþmüþtü, ya da Fransanýn Avusturyaya, yani giderek Avrupa karþý-devrimine savaþ açmasý
gerekirdi. Acaba Ulusal Kurucu Meclis, Barrot kabinesini, birdenbire
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eski Halk Kurtuluþ Komitesi mi sanýyordu? Ya da kendi kendisini Konvansiyon yerine mi koyuyordu? Öyleyse Yukarý-Ýtalyada bir noktanýn
askeri iþgalinin nedeni neydi? Bu saydam perdenin ardýnda Roma seferi gizleniyordu.
14 Nisanda, 14.000 kiþi, Oudinotnun emri ile Civita-Veechiaya
gitmek üzere gemilere bindirildiler. 16 Nisanda, Ulusal Meclis, bakanlar
kuruluna, Akdenizde boy gösterecek bir filonun üç aylýk bakým masraflarý için 1.200.000 franklýk bir ödenek verdi. Böylece, meclis, kabineyi, Avusturyaya müdahale ettiriyormuþ gibi yaparak aslýnda Romaya
karþý müdahale etmesi için bütün olanaklarý kendisine veriyordu. Bakanlar kurulunun ne yaptýðýna bakmýyordu, sadece söylediklerine kulak
veriyordu. Böyle bir iman Yakup peygamberde bile bulunamazdý, Kurucu Meclis, kurulu cumhuriyetin ne yapmak yükümünde olduðunu bilemeyecek duruma gelmiþti.
Nihayet, 8 Mayýsta, komedinin son sahnesi oynandý. Kurucu Meclis, bakanlar kurulunu, Ýtalya seferini, bu sefer için saptanmýþ olan amaca yöneltmek üzere hýzlý önlemler [sayfa 303] almaya çaðýrdý. Bonaparte,
ayný akþam, Moniteurde, Oudinotya en candan kutlamalarýný yolladýðý
mektubunu yayýnlattý. 11 Mayýsta, Ulusal Meclis, bu ayný Bonaparte ve
onun bakanlar kurulu hakkýndaki suçlama belgesini geri çeviriyordu.
Ve, bu yalan dokusunu yýrtýp atacaðý yerde, FouquierTinville rolünü
kendisi oynamak üzere bu parlamento komedisini dram gibi anlayan
Montagne, Konvansiyondan ödünç aldýðý aslan postunun altýnda, kendi
doðal küçük-burjuva dana gönünün görünmesine hiç mi fýrsat vermiyordu sanki!
Kurucu Meclisin ömrünün ikinci yarýsý þöylece özetlenir: Kurucu
Meclis, 29 Ocakta, kralcý burjuva kesimlerinin, kendisi tarafýndan kurulan cumhuriyetin doðal liderleri olduklarýný; 21 Martta, anayasanýn çiðnenmesinin gene anayasanýn uygulanmasý demek olduðunu; 11 Mayýsta,
Fransýz Cumhuriyetinin savaþ halindeki halklarla yaptýðý ve tumturaklý
bir biçimde ilân edilen pasif ittifakýn, Avrupa karþý-devrimi ile aktif ittifaký anlamýna geldiðini itiraf eder.
Bu biçare meclis, doðumunun ikinci yýldönümünden iki gün
önce, 4 Mayýsta, Haziran isyancýlarý lehindeki af önerisini reddetme
zevkini de tattýktan sonra sahneden çekildi. Ýktidarý parçalanmýþ, halkýn
ölesiye nefret ettiði, bir aleti olduðu burjuvazi tarafýndan küçümsenerek
itelermiþ, hor görülmüþ, bir kenara atýlmýþ, ömrünün ikinci yarýsýnda
birincisini yadsýmak zorunda kalmýþ, cumhuriyetçi kuruntularýný üzerinden atmýþ, geçmiþte hiç bir büyük uygulamasý olmayan, geleceðinde hiç bir umut bulunmayan, daha canlý iken bedeni parça parça körelen
bu meclis, ancak durmadan Haziran zaferini anýmsayarak ve iþ iþten
geçtikten sonra onu yeniden yaþayarak kendi cesedini geçici bir coþku
ile kýpýrdatmaktan baþka bir þey beceremiyordu; lanetlileri her gün yeniden lanetleyerek kendini ortaya koyuyor, kendini gerçekliyordu. Hazi-

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

235

ran isyancýlarýnýn kanýyla yaþayan vampirdi o!
Bu meclis, gerisinde, Haziran ayaklanmasýnýn masraflarý ile, tuz
vergisinin kaldýrýlmasý ile, köleliðin kaldýrýlmasý karþýlýðýnda plantasyon
sahiplerine verdiði zarar ödentileri ile, Roma seferinin doðurduðu harcamalarla, ve, bu kötü yürekli kocakarý, son nefesinde, sevinçli varisinin omuzlarýna, baþýný belaya sokacak bir þeref borcu yüklemenin [sayfa
304] mutluluðu içinde karar verdiði içki vergilerinin kaldýrýlmasý ile kabaran bir bütçe açýðý býrakýyordu.
Martýn baþýndan beri, Ulusal Yasama Meclisi lehinde seçim propagandalarý baþlamýþtý. Bellibaþlý iki grup çarpýþýyordu: düzen partisi[147]
ve demokrat- sosyalist parti, yani kýzýl parti. Bu ikisi arasýnda, Anayasanýn Dostlarý bulunuyordu; Nationalin üçrenkli cumhuriyetçileri bu adla
bir parti ortaya çýkarmaya çalýþýyorlardý. Düzen partisi, hemen Haziran
günlerinin arkasýndan kuruldu; ama bu ancak, 10 Aralýk ona National
yâranýný, yani burjuva cumhuriyetçilerini uzaklaþtýrma olanaðýný saðladýktan sonra ve onun varlýðýnýn sýrrý, orleancýlarla meþruiyetçilerin bir
parti halindeki güçbirliði olarak açýða vurulduktan sonra oldu. Burjuva
sýnýfý iki büyük kesime ayrýlmýþtý; bunlar, sýrasýyla, Restorasyon döneminde[148] büyük toprak mülkiyeti, Temmuz monarþisi döneminde ise mali
aristokrasi ve sanayi burjuvazisi iktidar tekelini ellerinde tuttular. Bourbon, bu kesimlerden birinin çýkarlarýnýn aðýr basan etkisini kapsayan
ad idi, Orléans ise, öteki kesimin aðýr basan çýkarlarýnýn etkisini kapsayan bir ad idi. Cumhuriyetin anonim egemenliði, her iki kesimin, karþýlýklý
rekabetlerinden vazgeçmeksizin ortak sýnýf çýkarlarýný eþit güçte tutabildikleri tek hükümranlýk biçimi idi. Eðer burjuva cumhuriyeti, bütün
burjuva sýnýfýnýn, açýkça belirginleþmiþ ve tamamlanmýþ egemenliðinden baþka bir þey olamadýysa, orleancýlarýn meþruiyetçiler tarafýndan
tamamlanan ve meþruiyetçilerin orleancýlar tarafýndan tamamlanan egemenliðinden, Restorasyon ile Temmuz monarþisinin sentezinden baþka
bir þey olabilir niiydi? Nationalin burjuva cumhuriyetçileri, kendi sýnýflarýnýn, ekonomik temellere dayanan büyük bir kesimini temsil etmiyorlardý. Onlarýn tek önemli yanlarý, tek tarihsel sýfatlarý, monarþi yönetiminde, ancak kendi özel rejimlerini anlayabilen iki burjuva kesimine
karþý, burjuva sýnýfýnýn genel rejimini, yani ülküleþtirdikleri, ve antik arabesklerle süsledikleri, ama gene de her þeyden önce kendi yâranlarýnýn
egemenliði olarak selamladýklarý anonim cumhuriyet yönetimini övüp
yükseltmeleriydi. Nationalin partisi, kendi kurmuþ olduðu cumhuriyetin tepesinde güçbirliði etmiþ kralcýlarý gördüðünde, nasýl kendi aklýndan þüphe etmiþse, kralcýlarýn kendileri de, [sayfa 305] birleþik egemenlikleri
konusunda daha az yanýlmadýlar. Þunu anlayamýyorlardý: kendi kesimlerinden herbiri tek baþýna ele alýndýðý zaman kralcý olduðu halde, onlarýn kimyasal bileþmelerinin ürünü zorunlu olarak cumhuriyetçi olmalýdýr
ve beyaz monarþi ile mavi monarþi, zorunlu olarak, üçrenkli cumhuriyetin içinde etkisizleþtirilmelidir. Devrimci proletaryaya karþý ve proleta-
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ryanýn çevresinde gitgide daha çok toplanýp sýkýþan ara sýnýflara karþý
muhalefetleri ile, birleþik kuvvetlerini birleþtirmek ve bu birleþik kuvvetlerin örgütünü muhafaza etmek zorunda olan düzen partisi kesimlerinden herbiri, ötekinin krallýðý yeniden diriltme ve hegemonya isteklerine
karþý, ortak egemenliði üstün kýlmak, yani burjuva egemenliðinin cumhuriyetçi biçimini üstünleþtirmek yükümü altýndaydý. Ýþte böylece,
baþlangýçta krallýðýn hemen yeniden dirilmesine inanan, daha sonra,
bir yandan cumhuriyetçi biçimi elden býrakmadan, cumhuriyete karþý
aðýzlarý köpürerek, korkunç küfürleri dudaklarýndan eksik olmayan kralcýlar, bakýn görün ki, sonunda ancak cumhuriyet yönetiminde uyuþabildiklerini açýklýyorlar ve restorasyonu, krallýðýn geri getirilmesini, belli olmayan bir tarihe atýyorlar. Ýktidardan ortaklaþa yararlanma, bu iki kesimin herbirini güçlendiriyordu ve onu, öteki kesime boyun etmeye, yani
krallýðý geri getirmeye daha elveriþsiz ya da daha az istekli bir duruma
getiriyordu.
Düzen partisi seçim programýnda, doðrudan doðruya burjuva
sýnýfýnýn egemenliðini, yani kendi egemenliðinin varlýk koþullarýnýn, mülkiyetin, ailenin, dinin, düzenin korunmasýný ilân etti. Doðal olarak, kendi sýnýf egemenliðini, uygarlýðýn egemenliði gibi ve maddi üretimin ve
bundan doðan toplumsal iliþkilerin zorunlu koþullarý gibi sunuyordu.
Düzen partisi, muazzam kaynaklardan istediði gibi yararlanabiliyordu.
Bütün Fransada þubelerini örgütledi, eski toplumun bütün ideologlarýný ücretle satýn aldý, mevcut hükümet iktidarýnýn etkisini istediði gibi
kullanýyordu, devrimci hareketin hâlâ uzaðýnda duran, mülkiyetin büyük
ulu kiþilerinin þahsýnda kendi küçük mülkiyetlerinin ve küçük önyargýlarýnýn temsilcilerini gören bütün küçük-burjuvalar ve köylüler yýðýný
içinde bir gönüllü vasallar ordusuna sahip bulunuyordu; bütün ülkede
bir sürü küçük kralcýklar tarafýndan [sayfa 306] temsil edildiðinden, adaylarýnýn reddini bir ayaklanma gibi cezalandýrabilir, baþkaldiran iþçileri,
çiftlik uþaklarýný, ev hizmetkarlarýný, ticarethane görevlilerini, demiryolu
memurlarýný, dikkafalý bürokratlarý, düpedüz buyruðu altýndaki bütün
görevlileri, iþlerinden atabilirdi. Ve nihayet, orada burada, Cumhuriyetçi
Kurucu Meclisin, 10 Aralýkta Bonaparteýn mucizevi kuvvetlerini göstermesine engel olduðu yanýlsamasýnýn tutunmasýný saðlayabilirdi. Düzen
partisi içinde bonapartçýlarýn adýný anmadýk. Bunlar, burjuvazinin ciddi
bir kesimi deðildi, ama birtakim saplantýlarý olan yaþlý savaþ malulleri
ve inançsýz genç dolandýrýcýlar koleksiyonu idi. Düzen partisi, seçimleri
kazandý, Yasama Meclisine büyük bir çoðunluk gönderdi.
Güçbirliði etmiþ karþý-devrimci burjuva sýnýfýn karþýsýnda, küçükburjuvazinin ve köylü sýnýfýnýn daha þimdiden devrimci olan partileri,
doðal olarak, devrimci çýkarlarýn büyük önderine, devrimci proletaryaya baðlanmak zorundaydýlar. Daha önce gördük ki, küçük-burjuvazinin
parlamentodaki demokrat sözcüleri, yani Montagne, parlamentodaki
baþarýsýzlýklar, bozgunlar yüzünden, proletaryanýn sosyalist sözcülerine
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doðru itilmiþlerdi, ve parlamentonun dýþýndaki gerçek küçük-burjuvazi
ise, uzlaþma konkordatolarý ile, burjuva çýkarlarýnýn birdenbire iþlerlik
kazanmasý ile, iflas ile, gerçek proleterlere doðru sürüklermüþlerdi. 27
Ocakta, Montagne ile sosyalistler, barýþmalarýný kutlamýþlardý, 1849
Þubatýnýn büyük þöleninde, birlik baðýtlarýný yenilediler. Sosyal parti ile
demokratik parti, iþçilerin partisi ile küçük-burjuvazinin partisi, sosyaldemokrat partide, yani kýzýl partide birleþtiler.
Haziran günlerini izleyen bir cançekiþme ile bir an için felce uðramýþ olan Fransýz Cumhuriyeti, sýkýyönetimin kalkýþýndan beri, 14 Ekimden beri, peþpeþe bir sürü büyük heyecanlar geçirmiþti. Ýlkönce cumhurbaþkanlýðý savaþýmý, sonra cumhurbaþkanýnýn Kurucu Meclise karþý
savaþýmý; kulüpler için savaþým; cumhurbaþkanýnýn, kralcýlar güçbirliðinin, hilesiz cumhuriyetçilerin, demokratik Montagneýn, proletaryanýn
sosyalist doktrinerlerinin küçük adamlarýna karþý, proletaryanýn gerçek
devrimcilerini, bir tufanýn toplumun yüzeyinde býraktýðý tufan-öncesi
garip yaratýklar gibi, ya da [sayfa 307] toplumsal bir tufandan önce gelebilecek tek yaratýklar gibi ortaya çýkartan Bourges davasý;[149] seçim kampanyasý; Bréanýn katillerinin idamý;[150] sürekli basýn davalarý; hükümetin,
polis yöntemleriyle, zor kullanarak toplantý basmalarý; kralcýlarýn hayasýzca tahrikleri; Louis Blanc ve Caussidiarein portrelerinin halka teþhir
edilmesi;[151] kurulu cumhuriyet ile Kurucu Meclis arasýnda, her an devrimi çýkýþ noktasýna doðru iten, her an yeneni yenilen, yenileni ise yenen durumuna getiren, bir göz açýp kapayýncaya kadar partilerin ve sýnýflarýn konumlarýný, aralarýnda bileþmelerini ve ayrýlmalarýný altüst eden
ardý arkasý kesilmeyen savaþým; Avrupa karþý-devriminin hýzla ilerleyiþi;
Macaristanýn þanlý savaþýmý, Almanyadaki silahlý ayaklanmalar, Roma
seferi, Fransýz ordusunun Roma karþýsýndaki yüzkarasý bozgunu bu hareket içinde, bu katlanýlmasý güç tarihsel kargaþalýk içinde, bu devrimci
tutkular, umutlar ve umutsuzluklarýn dramatik yükseliþi ve alçalýþý içinde bir burgaç gibi dönüp duran Fransýz toplumunun çeþitli sýnýflarý eskiden yarým yüzyýllarla saydýklarý geliþme dönemlerini, þimdi kaçýnýlmaz olarak haftalarla saymak zorundaydýlar. Köylülerin ve taþranýn
önemli bir bölümü, devrimci bir tutumu benimsemiþlerdi. Yalnýzca,
Napoléon kendilerini hayal kýrýklýðýna uðratmýþ deðildi, kýzýl parti, onlara, adýn yerine içeriði, yalancý vergi muafiyeti yerine meþruiyetçilere
ödenmiþ milyarýn ödetilmesini, ipoteklerin düzenlenmesini, tefeciliðin
kaldýrýlmasýný sunuyordu.
Orduya bile devrim ateþi, devrim heyecaný bulaþmýþtý. Ordu Bonapartea oy verirken zafere oy vermiþti, Bonaparte ise ona yenilgi veriyordu. Ordu Bonaparteýn kiþiliðinde, ardýnda büyük devrimci bir komutanýn gizlendiði küçük onbaþýya oy vermiþti. Bonaparte ise, ona, arkalarýnda tozluk düþmelerinde uzman onbaþýnýn görünmez olduðu büyük
generalleri veriyordu. Hiç kuþkusuz, kýzýl parti, yani demokratik güçbirliði partisi, kesin zafer olmasa da hiç deðilse Parisi, ordunun, taþranýn
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büyük bir bölümünün kendisine oy vermesi ile büyük baþarýlarý kutlamak durumunda olacaktý.
Montagneýn lideri Ledru-Rollin beþ yönetim bölgesince seçildi.
Düzen partisinin liderlerinden hiç biri, asýl proleter partisinden hiç bir
ad. bu ölçüde bir zafer kazanamadý. Bu [sayfa 308] seçim, bize, demokratsosyalist partinin sýrrýný açýklýyor. Demokrat küçük-burjuvazinin parlamenter öncüsü Montagne, bir yandan, proletaryanýn sosyalist doktrincileriyle birleþmek zorunda idiyse, beri yandan Haziranýn korkunç maddi
yenilgisi dolayýsýyla, entelektüel zaferlerle yeniden ayaða kalkmak zorunda olan, öteki sýnýflarýn geliþmesi yüzünden henüz devrimci diktatörlüðü ele geçirecek durumda bulunmayan proletarya da beri yandan,
kendi kurtuluþunun doktrincilerinin, yani sosyalist mezhebin kurucularýnýn kollarýna atýlmak zorunda idi, devrimci köylüler, ordu, taþra illeri
böylece devrimci ordu kampýnýn lideri olan ve sosyalistlerle anlaþmasý
sonucu devrimci parti içinde bütün uzlaþmaz çeliþkileri uzaklaþtýrmýþ
olan Montagneýn arkasýnda yer aldýlar. Kurucu Meclisin ömrünün ikinci yarýsýnda, Montagne, mecliste cumhuriyetçi coþkuyu temsil ediyordu
ve Geçici Hükümet zamanýnda, Yürütme Komisyonu ve Haziran günleri sýrasýnda iþlediði günahlarý unutturmuþtu. Nationalin partisi, belirsiz,
kararsýz mahiyetine uygun olarak, kralcý kabinenin kendisini ezmesine
gözyumdukça, Nationalin mutlak iktidarý boyunca uzakta tutulmuþ olan
Montagne, devrimin, parlamentodaki temsilcisi olarak yükseliyor ve aðýr
basýyordu. Gerçekte, Nationalin partisinin, öteki kralcý kesimlerin
karþýsýna koyacak, hýrslý kiþiliklerden ve idealistçe zevzekliklerden baþka
bir þeyi yoktu. Montagne partisi ise, tersine, maddi çýkarlarý demokratik
kurumlarý gerektiren proletarya ile burjuvazi arasýnda gidip gelen kararsýz bir yýðýný temsil ediyordu. Cavaignaclann ve Marrastlann karþýsýnda,
Ledru-Rollin ve Montagne, bu bakýmdan, devrimin gerçeði içinde bulunuyorlardý ve bu aðýr durum içinde bulunmanýn verdiði bilinçten, büyük
bir cesaret kazanýyorlardý ve bu cesaret, devrimci enerji gösterisi, yalnýz
parlamentodaki çýkýþlarla, suçlama önergeleri sunmakla, tehditlerle,
baðýrýp çaðýrmalarla, gürültülü konuþmalarla, sözlerden ileri gitmeyen
aþýrýlýklarla sýnýrlý kaldýðýndan daha da büyüklük kazanýyordu. Köylüler
de hemen hemen küçük-burjuvalarla ayný durumda bulunuyorlardý,
hemen hemen ayný toplumsal hak iddialarýna sahiptiler. Toplumun bütün orta tabakalarý, devrimci harekete sürüklendikleri ölçüde, demek
ki zorunlu olarak kahramanlarýný Ledru-Rollinde bulacaklardý. [sayfa 309]
Ledru-Rollin, demokratik küçük-burjuvazinin önemli adamý idi. Düzen
partisine karþý ilkönce öne sürülecek, baþa geçirilecek olanlar, elbette
ki, bu düzenin yarý-tutucu, yarý-devrimci ve baþtan aþaðý ütopyacý reform yapýcýlarý idi.
Nationalin partisi, Anayasanýn Dostlarý quand même* pures
* Olsa bile. -ç.
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et simples* cumhuriyetçiler seçimlerde tamamýyla yenildiler. Aralarýndan pek küçük bir azýnlýk Yasama Meclisine gönderilebildi. En ileri gelen liderleri, hatta hilesiz cumhuriyetin en chefi** ve Orfesi Marrast
bile sahneden silindiler.
28 Mayýsta Yasama Meclisi toplandý; 11 Haziranda 8 Mayýs çarpýþmasý yenilendi. Ledru-Rollin, Montagne adýna Romanýn bombalanmasý nedeniyle cumhurbaþkanýnýn ve kabinenin suçlandýrýlmasi isteminde bulundu. 12 Haziranda, Yasama Meclisi suçlandýrma istemini reddetti,
týpký Kurucu Meclisin de 11 Mayýsta geri çevirmiþ olduðu gibi, ama bu
kez proletarya Montagneý sokaða itti, sokak kavgasý için deðil de, sokak gösterisi için. Hareketin yenilgiye uðradýðýný ve Haziran 1849un,
Haziran 1848in gülünç olduðu kadar yakýþýksýz bir karikatürü olduðunu
anlamak için, bu hareketin baþýnda Montagneýn bulunduðunu söylemek yeter. Büyük 13 Haziran geri çekiliþi, ancak, düzen partisinin hiç
yoktan var ettiði Changarniernin daha büyük savaþ anlatýsý ile örtülüp
kapatýldý. Her toplumsal çaðýn, Helvétiusun dediði gibi kendi, büyük
adamlarýna gereksinmesi vardýr, ve eðer onlarý bulamazsa, kendisi yaratýr, icat eder.
20 Aralýk günü, kurulu burjuva cumhuriyetin artýk sadece bir
yarýsý, cumhurbaþkaný vardý; 29 Mayýsta ilk yarý, ikinci yarý ile, Yasama
Meclisi ile tamamlandý. Haziran 1848de, kurulmakta olan burjuva cumhuriyeti, proletaryaya karþý verdiði sözle anlatýlmaz bir savaþla tarihin
yapraklarýna doðumunun belgesini kazýmýþtý. Haziran 1849da, kurulu
burjuva cumhuriyeti, bunu, küçük-burjuvazi ile birlikte oynanan anlatýlmaz bir komedi ile yaptý. 1849 Haziraný, 1848 Haziranýnýn Nemesisi***
oldu. 1849da yenik düþenler iþçiler [sayfa 310] deðildi, ama iþçilerle devrim arasýna giren küçük-burjuvalar bozguna uðradýlar. 1849 Haziraný
ücretli emek ile sermaye arasýndaki kanlý trajedi deðildi, ama hapsetme sahneleri ile dolu, borçlu ile alacaklý arasýndaki acýklý sahnelerle
dolu bir temsildi. Düzen partisi kazanmýþtý, yenmiþti, güçlüydü ve þimdi
ne olduðunu göstermesi gerekiyordu.
III. 13 HAZÝRAN 1849UN SONUÇLARI
20 Aralýkta,[152] meþruti cumhuriyetin Janus baþý,**** henüz, yüzlerinden ancak birini, Louis Bonaparteýn düz, belirsiz çizgileri altýndaki
yürütme yüzünü göstermiþti: 29 Mayýs 1849da ikinci yüzünü, Restorasyon ve Temmuz monarþisinin sefahat alemlerinden artakalmýþ kýrýþýklarla dolu yasama yüzünü gösterdi. Ulusal Yasama Meclisi ile meþruti
* Saf ve yalýn. -ç.
** Baþyazarý. -ç.
*** Nemesis  Yunan mitolojisinde öç alma tanrýçasý. -Ed.
**** Janus  Roma tanrýsý; birbirinin karþýtý iki yüzle temsil edilirdi, mecazi anlamý, iki yüzü
olan, iki farklý biçimde hareket eden. -Ed.
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cumhuriyet, yani burjuva sýnýfýnýn egemenliðinin kurulmuþ olduðu, Fransýz burjuvazisini oluþturan güçbirliði etmiþ orleancý ve meeruiyetçi iki
büyük kesiminin ortak egemenliðinin düzen partisini meydana getirdiði cumhuriyetçi devlet biçiminde tamamlamýþ görünüyordu. Fransýz
Cumhuriyeti, böylece kralcý partiler koalisyonunun mülkiyeti haline gelirken, Avrupa büyük devletlerinin karþý-devrimci güçbirliði de, ayný hareket içinde, Mart devrimlerinin son sýðýnaklarýna karþý genel bir haçlý
seferine giriþiyordu. Rusya, Macaristana saldýrýyordu, Prusya, Ýmparatorluðun anayasal ordularýna karþý yürüyor ve Odinot Romayý bombardýman ediyordu. Avrupa bunalýmý gözle görünür biçimde kesin bir dönemeç noktasýna yaklaþýyordu. Bütün Avrupanýn gözleri Parise, bütün
Parisin gözleri de Yasama Meclisine dikilmiþti.
11 Haziran günü, Ledru-Rollin kürsüye çýktý, orada hiç de nutuk
çekmedi, bakanlara karþý, apaçýk, þatafatsýz, olgulara dayanan, özlü ve
zorlu iddiasini dile getirdi.
Romaya karþý saldýrý, anayasaya karþý bir saldýrýdýr. Roma Cumhuriyetine karþý saldýrý, Fransýz Cumhuriyetine karþý bir saldýrýdýr. Anayasanýn 5. maddesi þöyledir: Fransýz Cumhuriyeti, hiç bir zaman kuvvetlerini hiç bir baþka [sayfa 311] halkýn özgürlüðüne karþý kullanmaz ve
cumhurbaþkaný, Fransýz ordusunu, Romanýn özgürlüðüne karþý yöneltmektedir. Anayasanýn 54. maddesi, Ulusal Meclisin* onayý alýnmadan
her ne çeþitten olursa olsun savaþ ilân etmeyi yürütme gücüne yasaklamýþtýr. Kurucu Meclisin 8 Mayýs tarihli kararý, özellikle, bakanlara, Roma
seferini mümkün olduðu kadar çabuk, baþlangýçtaki ilk amacýna gerl
çevirmelerini emretmiþ, demek ki, ayný kesinlikle, onlara, Romaya karþý
savaþý yasaklamýþtýr  ve Odinot, Romayý bombardýman etmektedir.
Böylece, Ledru-Rollin, anayasanýn kendisini, Bonapartea ve bakanlarýna karþý kamu tanýklýðýna çaðýrýyordu. O, anayasanýn savunucusu Ledru-Rollin, Ulusal Meclisin kralcý çoðunluðunun suratýna þu göz korkutan
bildirimi savuruyordu: Cumhuriyetçiler, her türlü çareye baþvurarak,
hatta silah zoru ile anayasaya saygý gösterilmesini saðlamayý bileceklerdir! Silah zoru ile! diye yüz kez yineledi Montagneýn yankýsý. Çoðunluk korkunç bir patýrtý ile karþýlýk verdi buna. Ulusal Meclis baþkaný,
Ledru-Rolline uyarýda bulundu, Ledru-Rollin, kýþkýrtýcý açýklamasýný yineledi ve baþkanlýk kürsüsüne, Bonaparte ve bakanlarýný suçlayan önergesini býraktý. Ulusal Meclis, 203 oya karþý 361 oyla, hiç bir þey olmamýþ
gibi, Roma bombardýmaný konusunu görüþmemeye, gündem maddesine geçmeye karar verdi.
Ledru-Rollin, anayasa ile Ulusal Meclisi, Ulusal Meclis ile de cumhurbaþkanýný yenebileceðini mi sanýyordu?
Anayasa yabancý ülkelerin özgürlüklerine karþý her türlü saldýrýyý
* Burada ve daha ilerde Ulusal Meclis ile kastedilen 28 Mayýs 1849dan Aralýk 1851e kadar
görev yapmýþ olan Ulusal Yasama Meclisidir. -Ed.
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yasaklýyordu, doðru, ama Fransýz ordusu, Romada, bakanlar kuruluna
göre, özgürlüke deðil, anarþinin zorbalýðýna saldýrýyordu. Kurucu Meclisin geçirdiði bütün deneylere karþýn, Montagne, hâlâ, anayasayý yorumlamanýn onu yapmýþ olanlarýn deðil, yalnýzca onu kabul etmiþ
olanlarýn iþi olduðunu anlamamýþ mýydý? Anayasanýn metninin (lafzýnýn), onun yaþayabilir, geçerli anlamýna göre yorumlanmasý gerektiðini,
burjuva anlamýnýn ise onun tek yaþayabilir geçerli anlamý olduðunu
anlamamýþ mýydý? Týpký rahibin, Ýncilin gerçek, resmi yorumcusu olmasý gibi, týpký yargýcýn, yasanýn gerçek, resmi yorumcusu olmasý gibi, [sayfa
312] Bonaparteýn ve Ulusal Meclisin kralcý çoðunluðunun da, anayasanýn gerçek, resmi yorumcusu olduðunu anlamamýþ mýydý? Genel seçimlerden yepyeni çýkmýþ olan ulusal Meclis, Odlion Barrotnun, daha hayatta
iken iradesini kýrmýþ olduðu Kurucu Meclisin vasiyet niteliðindeki eðilimleri ile kendini baðlý hissetmek zorunda mýydý? Ledru-Rollin, Kurucu
Meclisin 8 Mayýs tarihli kararýný dayanak (mesnet) gösterirken, bu ayný
Kurucu Meclisin 11 Mayýsta, Bonaparte ve bakanlarýný suçlama yolundaki
kendi birinci önerisini geri çevirmiþ olduðunu, cumhurbaþkaný ve bakanlarý temize çýkardýðýný, ve böylece, Romaya karþý saldýrýyý anayasaya uygun olarak onayladýðýný, ve kendisinin de daha önceden verilen
bir yargýnýn yeniden görülmesini, yani istinafýný istemekten baþka bir
þey yapmadýðýný, nihayet, cumhuriyetçi Kurucu Meclisin kararýný kralcý
Yasama Meclisinde temyiz etmiþ olduðunu unutmuþ muydu? Anayasanýn kendisi, özel bir maddede, her yurttaþý anayasayý korumaya çaðýrmakla, ayaklanmaya çaðýrda bulunur. Ledru-Rollin bu maddeye
dayanýyordu. Ama, kamu erkleri de, ayný nedenle, anayasayý korumak
için kurulmazlar mý ve anayasanýn çiðnenmesi bu anayasal kamu erklerinden birinin ötekine karþý baþkaldýrmasý ile baþlamaz mý? Oysa,
cumhuriyetin baþkaný, cumhuriyetin bakanlarý, cumhuriyetin Ulusal
Meclisi eksiksiz, tam bir uyuþup anlaþma halinde idiler.
11 Haziranda Montagneýn aradýðý þey, salt aklýn sýnýrlarý içinde
bir ayaklanma, yani salt parlamenter bir ayaklanma idi. Halk yýðýnlarýnýn silahlý bir ayaklanmasý olasýlýðýndan ürken meclis çoðunluðu,
Bonaparteýn ve bakanlarýnýn þahsýnda, kendi öz gücünü ve kendi seçimlerinin imlemini parça parça edecekti. Kurucu Meclis, Barrot-Falloux
kabinesinin görevden alýnmasý için o kadar hýrsla ayak dirediði zaman,
gene buna benzer þekilde Bonaparteýn seçimini hükümsüz kýlmaya
çalýþmamýþ mýydý?
Çoðunluðun azýnlýða oranýnýn bir çýrpýda baþtan aþaðý tersine
döndüðü, Konvansiyon zamanýnýn parlamenter ayaklanma örnekleri
de eksik deðildi  peki öyleyse eski Montagneýn baþarmýþ olduðu þeyi
genç Montagne ne için yapamayacaktý? Ne de anýn koþullarý, böyle bir
giriþime elveriþsiz görünüyordu. Pariste halk arasýndaki huzursuzluk,
[sayfa 313] çalkantý, kaygýlandýrýcý bir dereceye varmýþtý, ordu, verdiði oylara bakýlýrsa pek de hükümetin emrinde görünmüyordu. Yasama Mecli-

242

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

sinin çoðunluðu, henüz saðlamlaþma, kuvvetlenme zamanýný bulmayacak kadar yeni idi, ve üstelik yaþlý kiþilerden oluþmuþtu. Eðer bir parlamenter, ayaklanmayý baþarýrsa, devletin dümeni Montagneýn eline
geçecekti. Kendi yönünden, demokrat küçük-burjuvazinin, her zaman
olduðu gibi, savaþýmýn, kendi baþýndan yukarda, bulutlarýn üzerinde,
parlamentonun ölü ruhlarý arasýnda verilmesinden daha büyük bir sabýrsýzlýkla istediði bir þey yoktu. Sonunda, her ikisi, demokrat küçük-burjuvazi ve temsilcileri Montagne, bir parlamento ayaklanmasý ile, büyük
amaçlarýný: proletaryanýn zincirlerini çözmeden, ya da bu zincir kýrmayý
yalnýz gelecekteki uzak bir umut olarak gösterilmekle yetinerek, burjuvazinin gücünü kýrmayý gerçekleþtiriyorlardý; proletarya tehlikeli hale
gelmeksizin, kendisinden yararlanýlacatý.
11 Haziran tarihli Ulusal Meclis oylamasýndan sonra, Montagneýn
bazý üyeleri ile gizli iþçi derneklerinin delegeleri arasýnda bir görüþme
yapýlmýþtý. Ýþçi dernekleri delegeleri, hemen o akþam bir hareket baþlatýlmasýnda direniyorlardý. Montagne, bu planý kesin olarak reddetti. Her
ne pahasýna olursa olsun yönetimin elinden alýnmasýna izin vermek
istemiyordu; müttefikleri onun için düþmanlarý kadar þüpheli idiler, ve
hakký da vardý. Haziran 1848in anýsý, Paris proletaryasý saflarýnda her
zamankinden daha canlý, hareketli bir kaynaþmaya neden oluyordu.
Bununla birlikte, Paris proletaryasý, Montagnea ittifakla baðlý idi. Montagne, seçim bölgelerinin büyük bir kýsmýný temsil ediyordu, ordu üzerindeki etkinliðini abartýyordu, ulusal muhafýzýn demokrat kesimini elinde
bulunduruyordu, ardýnda dükkancýnýn manevi gücü vardý. Montagneýn
iradesine karþý, o sýrada ayaklanmaya baþlamak, zaten koleranýn kýrýp
geçirdiði, iþsizlik yüzünden kitle halinde Paristen sürülmüþ durumdaki
proletarya için, bu umutsuz kavgayý zorunlu kýlan bir durum olmadýkça
1848 Haziran günlerini, boþu boþuna yinelemek demekti. Proleter delegeler tek akýllýca þeyi yaptýlar: Montagneý, kendini tehlikeye atmaya,
yani suçlama önergesi reddedildiði takdirde parlamenter savaþým sýnýrlarýnýn dýþýna [sayfa 314] çýkmaya zorladýlar. Bütün 13 Haziran günü, proletarya, kuþkulu bir gözlemci tutumunu elden býrakmadý ve tam sýrasýnda
savaþa katýlmak ve devrimi, küçük-burjuvazinin saptadýðý hedefin ötelerine, ve hýzla götürmek için, demokrat ulusal muhafýz ile ordu arasýnda dönüþü olmayan, ciddi, kaçýnýlmaz bir kýran kýrana çatýþmayý bekledi.
Zafer kazanýldýðý takdirde, resmi hükümetin yaný-baþýnda yer alacak
proletarya komünü kurulmuþtu bile. Paris iþçileri 1848 Haziranýnýn kanlý
okulunda ders görmüþlerdi.
12 Haziranda, Bakan Lacrosseun kendisi, Yasama Meclisine,
derhal suçlama önerisinin tartýþýlmasýna geçilmesini önerdi. Geceleyin,
hükümet bütün savunma ve saldýrý hazýrlýklarýný yapmýþtý; Ulusal Meclisin çoðunluðu, baþkaldýran azýnlýðý sokaða sürüklemekte kararlý idi, azýnlýðýn kendisi de artýk geri çekilemezdi, zarlar atýlmýþtý, 8 oya karþý 377
oyla suçlama önergesi reddedildi, oylamada çekimser kalan Monta-
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gne, homurdanarak, Démocratie Pacifiquein[153] propaganda salonuna
ve gazetenin bürolarýna koþuþtular.
Bir kez parlamento binasýndan uzaklaþýnca, topraktan ayaðý kesilir kesilmez gücü kýrýlan topraðýn dev oðlu Ante gibi Montagneýn da gücü kýrýldý. Yasama Meclisinin lokallerinde birer Samson olanlar, Démocratie Pacifiquein odalarýnda artýk darkafalý küçük-burjuvalardan baþka
bir þey deðillerdi. Uzun, gürültülü, boþ bir tartýþma sürüp gitti. Montagne, silah zorundan baþka her çareye baþvurarak, anayasaya saygýyý
zorla kabul ettirmeye kararlý idi. Bu kararýnda, Anayasanýn Dostlarý
tarafýndan, bir bildiri[154] ile ve bir delege heyeti ile desteklendi. Anayasanýn Dostlarý, evet, böyle deniyordu National yâranýnýn, cumhuriyetçi burjuva partisinin kalýntýlarýna. Elinde kalan parlamento temsilcilerinden altýsý suçlama önergesinin reddine karþý, ve bütün ötekiler reddi
lehinde oy verirlerken, Cavaignac kýlýcýný düzen partisinin emrine verirken, yâranýn parlamento dýþýnda kalan büyük bir bölümü, siyasal parya
durumundan çýkmak ve kalabalýk halinde Demokrat Parti saflarýna girmek fýrsatýna dört elle sarýldýlar. Onlar, kendi kalkanlarýnýn, kendi ilkelerinin altýna anayasanýn altýna gizlenen bu partinin doðal tellallarý gibi
görünmüyorlar mýydý?
Gün aðarýncaya kadar Montagne iþ baþýnda kaldý. [sayfa 315] 13 Haziran sabahýi, iki sosyalist gazetede oldukça utanýlacak bir yerde yayýnlanan bir halka bildiri doðurdu.[155] Cumhurbaþkanýný, bakanlarý ve
Yasama Meclisini anayasa-dýþý ilân ediyor ve ulusal muhafýzý, orduyu,
ve son olarak da halký ayaklanmaya çaðýrýyordu. Yaþasýn Anayasa!
Attýðý slogan buydu ve bu, Kahrolsun Devrim!den baþka bir anlama
gelmiyordu.
Montagneýn bu anayasal bildirisine, 13 Haziran günü küçük-burjuvalarýn barýþçý gösterisi denen hareket pek uygun düþtü, yani ChâteaudEaudan hareket eden, bulvarlardan geçen, çoðunluðu silahsýz, gizli
iþçi kollarý üyelerine karýþlýþ ulusal muhafýzlar olan, soðuk, kupkuru ve
mekanik bir biçimde Yaþasýn Anayasa baðýrýþlarý ile akýp giden ve
kaldýrýmlar üzerinde çýnlayan yankýsý bir gökgürültüsü gibi gürleyeceði
yerde, alay edercesine baðýrýþlarý yineleyen 30.000 kiþilik bir yürüyüþ
alayý. Bu kadar çok sesli türküde yüreðin sesi eksikti. Ve alay Anayasanýn Dostlarýnýn merkezi önünden geçtiði sýrada ve anayasanýn para ile
tutulmuþ bir çýðýrtkaný binanýn tepesinde görünüp de, silindir þapkasýnýn
güçlü bir hareketiyle havayý yararak dev ciðerlerinden bir saðnak gibi
alaya katýlanlarýn baþýna Yaþasýn Anayasa sloganýný yaðdýrýnca, alaydakiler bile, bir an için, sanki durumun komikliðine kapýlmýþ gibi göründüler. Bilindiði gibi, yürüyüþ alayý, bulvarlardan Barýþ Sokaðý giriþine
vardýðýnda, Changarniernin atlýlarý ve avcýlarý tarafýndan o kadar parlamenter olmayan bir biçimde karþýlandý ki, kalabalýk, göz açýp kapayýncaya kadar, parlamentonun 11 Haziran tarihli silah baþýna çaðrýsý yerine
gelsin diye olacak, arkasýnda ancak birkaç cýlýz Silah Baþýna! baðýrýþý
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býrakarak çil yavrusu gibi daðýldý.
Hasard Sokaðýnda toplanmýþ olan Montagneýn çoðunluðu, bu
barýþçý yürüyüþ alayýnýn ansýzýn daðýlývermesi, bulvarlarda ne olduðu
anlaþýlmayan silahsýz vatandaþlarýn öldürüldüðüne benzer gürültüler,
sokakta gittikçe artan patýrtý, bir ayaklanmanýn yaklaþmakta olduðunu
haber verir gibi olunca, ortadan kayboldular. Küçük bir delegeler birliðinin baþýnda Ledru-Rollin, Montagneýn namusunu kurtardý. Palais Nationalde toplanmýþ olan Paris topçu kuvvetlerinin koruyuculuðu altýnda
Sanatlar ve Zanaatlar Konservatuarýna [sayfa 316] gittiler, orada ulusal muhafýzýn 5. ve 6. lejyonlarý ile buluþacaklardý. Ama montanyarlar, 5. ve 6.
lejyonlarý boþuna beklediler; bu ihtiyatlý ulusal muhafýzlar, temsilcilerini
yarý-yolda býraktýlar, Paris topçu kuvvetleri, halkýn barikatlar kurmasýna
engel oldu, ne olduðu belirsiz bir karmakarýþýklýk her türlü kararý olanaksýz kýlýyordu, nizami birlikler süngü takýp ilerlediler, temsilcilerin bir
kýsmý tutsak alýndý, öteki kýsmý kaçtý. 13 Haziran böylece sona erdi.
23 Haziran 1848, devrimci proletaryanýn baþkaldýrmasý oldu ise,
13 Haziran 1849 da, demokrat küçük-burjuvalarýn baþkaldýrmasý oldu,
bu iki baþkaldýrmanýn herbiri, onu yaratan sýnýfýn salt katýksýz ve klasik
ifadesiydi.
Lyonda iþ çetin ve kanlý bir çatýþmaya vardý. Burjuvazi ile sanayi
proletaryasýnýn doðrudan doðruya karþý karþýya bulunduklarý iþçi hareketinin, Pariste olduðu gibi genel hareketle örtülüp belirlenmediði bu
kentte, 13 Haziran, bir geri tepiþle, baþlangýçtaki niteliðini yitirdi. Baþkaca,
taþrada patlak verdiði yerde ateþ almadý  bir þimþek çaktý geçti.
13 Haziran, 29 Mayýs 1849da, Yasama Meclisinin toplanmasý ile,
olaðan yaþamýný elde etmiþ olan anayasal cumhuriyetin ömrünün birinci dönemini kapar. Bütün bu baþlangýç dönemi, düzen partisi ile
Montagne arasýnda, burjuvazi ile, Geçici Hükümet zamanýnda ve Yürütme Komisyonu zamanýnda kendisinin de durup dinlenmeden uðruna
komplolar kurduðu ve uðruna, Haziran günlerinde baðnazca proletarya
ile vuruþtuðu burjuva cumhuriyetinin kurulmasýna karþý þaha kalkan
küçük-burjuvazi arasýndaki gürültülü savaþým ile doludur. 13 Haziran,
onun direnþini kýrdý ve birleþik kralcýlarýn yasama diktatörlüðünü bir
fait accompli* yaptý. Bu andan itibaren de Ulusal Meclis, artýk, düzen
partisinin Halkýn Selameti Komitesinden baþka bir þey deðildir.
Paris, cumhurbaþkanýný, bakanlarý ve Ulusal Meclisin çoðunluðunu itham altýnda býrakmýþtý, bunlar da Parisi sýkýyönetim altýna koydular. Montagne, Yasama Meclisinin çoðunluðunu anayasa-dýþý ilân
etmiþti, çoðunluk ise [sayfa 317] Montagneý Yüce Divan huzurunda, anayasayý çiðnemek suçundan yargýladý ve saflarýnda hâlâ güçlü olarak ne
varsa hepsini ezdi. Montagneý, baþsýz ve yüreksiz bir gövde haline getirinceye kadar kýrýp geçirdiler. Azýnlýk, bir parlamenter ayaklanmaya
* Emrivaki. -ç.
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kalkýþacak kadar ileri gitmiþti; çoðunluk, kendi parlamenter zorbalýðýný
bir yasa mertebesine yükseltti. Yeni bir içtüzük yaptý, bununla, kürsü
özgürlüðünü kaldýrýyordu ve Ulusal Meclisin baþkanýna, düzeni bozmak
gerekçesi ile, temsilcileri, kýnama, para cezasý, parlamento ödentisinin
(tazminatýnýn) durdurulmasý, geçici uzaklaþtýrma, hapis cezasýyla cezalandýrma yetkisi veriyordu. Montagneýn gövdesi üzerine bir kýlýç deðil,
ama deðnekler astý. Montagneýn milletvekillerinden geri kalmýþ olanlar
da, onurlarýný korumak için toptan çekilmek zorunda kalacaklardý. Böyle
bir davranýþla düzen partisinin daðýlmasý çabuklaþtýrýlmýþ olurdu. Görünüþte bir muhalefet onlarý artýk birarada tutmaz olunca, düzen partisi
kendisini meydana getiren öðelere ayrýþmaktan baþka bir þey yapamazdý.
Demokrat küçük-burjuvalar, bir yandan parlamentodaki güçlerinden yoksun býrakýlýrlarken, bir yandan da Paris topçu kuvvetlerine ve
ulusal muhafýzýn 8., 9. ve 12. lejyonlarýna yol verilerek silahlý gücü de
elinden alýnýyordu. Buna karþýlýk, 13 Haziran günü, Boulé ve Roux basýmevlerini basmýþ, baský makinelerini parçalamýþ, cumhuriyetçi gazetelerin idarehanelerini yakýp yýkmýþ, yazarlarýný, dizgicilerini, baskýcýlarýný,
paketleyicilerini, çýraklarýný keyfi olarak tutuklamýþ olan yüksek maliye
lejyonu, meclis kürsüsünün tepesinden yüreklendirici bir onay elde
etti.
Basýna karþý yeni bir yasa, derneklere karþý yeni bir yasa, sýkýyönetim üzerine yeni bir yasa, týka basa dolu Paris hapisaneleri, kovuþturmaya uðrayan siyasal mülteciler, Nationalin sýnýrlarýnýn ötesindeki bütün
gazetelerin yayýný durdurulmuþ, Lyon ve komþusu 5 il askeri zorbalýðýn
hoyrat insafýna teslim edilmiþ, her yerde hazýr ve nazýr savcýlýklar, daha
önce sýk sýk temizlenen memurlar ordusunun bir kez daha temizlemeye tâbi tutulmasý  iþte, zafer kazanan gericiliðin durmadan yineleyip durduðu kaçýnýlmaz beylik iþler bunlar oldu, ve bu beylik iþler, Haziranýn katliamlarýnden sürgünlerinden sonra, yalnýz, bu kez sadece
[sayfa 318] Parise deðil, ayný zamanda taþra illerine de yönelik olmalarýndan dolayý, ve sadece proletaryaya deðil, ama özellikle orta sýnýflara
karþý yönelik olmalarýndan dolayý sözü edilmeye deðer uygulamalardýr.
Sýkýyönetim ilânýný hükümetin kararýna býrakan, basýnýn elini kolunu daha da sýmsýký baðlayan, ve dernek kurma özgürlüðünü ortadan
kaldýran baský yasalarý, Haziran, Temmuz, Aðustos aylarý boyunca Ulusal Meclisin bütün yasama eylemini yuttular.
Bununla birlikte, bu döneme ayýrdedici özel niteliðini veren þey,
zaferin fiilen deðil ama ilke olarak sömürülmesidir, Ulusal Meclisin kararlarý deðil, ama bu kararlarýn güdülerinin açýklanýþýdýr, gerçek olgu,
þey deðil, ama sözdür, söz deðil, ama bu söze can katan, anlam katan
vurgu ve jesttir. Kralcý görüþlerin küstahça ve ölçüsüzce ifade edilmesi,
cumhuriyete karþý horgörücü bir tepeden bakýþla küfürler savurma, krallýðýn geri getirilmesi tasarýlarýnýn havai bir hoþa gitme çabasý ile açýða
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vuruluþu, bir sözcükle, cumhuriyete yaraþýr yol-yöntemin arsýzca, övünülerek çiðnenmesi, bu döneme genel havasýný ve özel renklerini verirler.
13 Haziranda yenilenlerin savaþ narasý, Yaþasýn Anayasa! oldu. Demek ki, kazananlar, anayasal, yani cumhuriyetçi dilin ikiyüzlülüðünden kurtulmuþlardý. Karþý-devrim, Macaristana, Ýtalyaya, Almanyaya
boyun eðdiriyordu ve daha þimdiden Restorasyonun (krallýðýn ihyasý)
Fransanýn kapýlarýna dayandýðýna inanýlýyordu. Düzen partisinin hizip
liderleri arasýnda gerçek bir yarýþ baþlamýlþtý, Moniteurde kralcýlýðýný
ilân ederek, cumhuriyet zamanýnda liberalizmle iþlemiþ olabileceði günahlarýnýn günahýný çýkartarak, piþmanlýk getirerek, ve Tanrýdan ve insanlardan af dileyerek dansý kim baþlatacaktý bakalým. Bir tek gün
geçmiyordu ki, Ulusal Meclisin kürsüsünden devrimin genel bir felaket
olduðu açýklanmamýþ olsun; Temmuz monarþisinin kaçaklarýndan ve
korkak hainlerinden biri, iþ olup bittikten sonra, salt Louis-Philippein
insanseverliðinin ya da baþka yanlýþ anlamalarýn gerçekleþtirmesine enger olmuþ olduðu kahramanca marifetlerini anlatmasýn, taþralý esamisi
okunmayan küçük soylu meþruiyetçinin biri çýkýp da büyük bir çalýmla
cumhuriyeti asla tanýmadýðýný tanýtlamasýn. Þubat günlerinde [sayfa 319]
hayran olunacak þey, kazanan halkýn yüce gönüllülüðü deðildi, halka
kazanma fýrsatýný saðlayan kralcýlarýn ýlýmlýlýklarý ve özverileriydi. Halkýn
bir temsilcisi, Þubat yaralýlarýna ayrýlmýþ yardýmlarýn bir kýsmýnýn ulusal
muhafizlara, o günlerde vatana tek layýk olan ulusal muhafýzlara verilmesini önerdi. Bir baþkasý, Orléans dükünü at üzerinde gösteren bir
heykelin Carrousel meydanýna dikilmesi için kararname çýkarýlmasýný
istiyordu. Thiers, anayasanýn pis bir kaðýt parçasý olduðunu söyledi.
Meþru krallýða karþý gizli fesat çevirmiþ olmaktan dolayý üzüntü duyan
orleancýlar ile meþru olmayan krallýða karþý baþkaldýrmalarý ile genellikle krallýðýn düþüþünü hýzlandýnmýþ olmakla kendilerini kýnayan
meþruiyetçiler peþpeþe kürsüde boy gösteriyorlardi. Thiers Moléye karþý,
Molé Guizotya karþý, Barrot ise her üçüne karþý dolap çevirmiþ olduklarýna piþmanlýk duyuyorlardý. Yaþasýn sosyal-demokrat cumhuriyet diye
baðýrmak anayasaya aykýrý ilân edildi. Yaþasýn Cumhuriyet! sloganý
ise sosyal-demokrat bir slogan olarak kovuþturmaya uðradý. Waterloo
savaþýnýn yýldönümünde bir temsilci, þöyle bir açýklama yaptý: Prusyalýlarýn istilasýndan daha çok, sürgündeki devrimcilerin Fransaya geri
gelmelerinden korkuyorum. Baraguay dHilliers, Lyonda ve beþ komþu
ilde düzenlenen terörizme karþý þikayetlere þöyle karþýlýk veriyordu:
Jaime mieux la terreur blanche que la terreur rouge.* Ve ne zaman
konuþmacýlarýn dudaklarýndan cumhuriyete karþý, devrime karþý, anayasaya karþý, ya da Kutsal Ýttifaktan yana, krallýktan yana bir söz çýksa,
meclis çýlgýnca alkýþlarla çýnlýyordu. En küçük cumhuriyetçi formalitelerin her çiðneniþi, örneðin, temsilcilere yurttaþlar dememek gibi dü* Beyaz terörü kýzýl teröre yeð tutarým. -ç.
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zenin þövalyelerini coþturuyordu.
8 Temmuzda Pariste sýkýyönetim altýnda yapýlan ve proleterlerin
büyük bir kesiminin katýlmadýðý ara seçimler, Romanýn Fransýz ordusu
tarafýndan iþgali, kýzýl kardinallerin[156] ve onlarýn peþinden engizisyonun
ve keþiþler tedhiþinin Romaya giriþi, Haziran zaferine yeni zaferler kattý
ve düzen partisinin sarhoþluðunu iyice ortaya koydu.
Sonunda, Aðustosun ortasýnda, yarý, yapýlmakta olan il [sayfa 320]
meclisi toplantýlarýna katýlmak niyetiyle, yarý, aylardan beri sürüp giden
ideolojik eðilim þölenlerinden yorgun düþtükleri için, kralcýlar, Ulusal
Meclis toplantýlarýna iki ay süre ile ara verme kararý aldýlar. Çok göze
batan bir alaycýlýkla, meþruiyetçilerin ve orleancýlarýn kremasýndan oluþmuþ, bir Molé ve bir Changarnier de aralarýnda olmak üzere yirmibeþ
kiþilik bir temsilciler komisyonunu, Ulusal Meclisin temsilcileri ve cumhuriyetin bekçileri olarak nöbetçi býraktýlar. Bu acý alay kendi düþündüklerinden daha da derindi. Tarihin kendilerini, sevdikleri krallýðý devirmeye
mahkum ettiði bu baylar, gene tarih tarafýndan nefret ettikleri cumhuriyeti koruma göreviyle görevlendirilmiþlerdi.
Yasama Meclisinin toplantýlarýna ara verilmesi ile anayasal cumhuriyetin ömrünün ikinci dönemi, kralcýlýk salgýný dönemi de sona ermiþ
oldu.
Paristeki sýkýyönetim kaldýrýlýnca, basýn yeniden iþe koyuldu. Sosyal-demokrat gazetelerin yayýnlarýnýn durdurulduðu süre içinde, baský
yasalarý ve kralcý çýlgýnlýk dönemi boyunca meþruti krallýk yanlýsý küçükburjuvalarýn eski edebiyat temsilcisi Siècle,[157] cumhuriyetçileþti. Burjuva reformcularýnýn edebi sözcüsü Presse,[158] demokratlaþtý. Cumhuriyetçi
burjuvalarýn eski klasik organý National, sosyalistleþti.
Herkese açýk kulüpler kurmak olanaksýzlaþtýkça, gizli dernekler
büyüyor ve güçleniyordu. Salt ticari amaçlý dernekler olarak hoþgörülen,
hiç bir ekonomik deðerleri olmayan sýnai iþçi dernekleri, siyasal açýdan,
proletaryayý birleþtirme aracý haline geliyorlardý. 13 Haziran, yarý-devrimci çeþitli partilerin resmi liderlerini ellerinden almýþtý, geri kalan yýðýnlar kendi kendilerinin liderleri gibi davranmayý baþarmakla bundan kazançlý çýktýlar. Düzenin þövalyeleri, kýzýl cumhuriyetin dehþet iþleri üzerine kehanette bulunarak yýlgýnlýk yaratmýþlardý; Macaristanda, Badende, Romada zafer kazanan karþý-devrimin, kaba, bayaðý aþýrýlýklarý,
duyulmadýk canavarlýklarý Kýzýl Cumhuriyeti temize çýkardý. Fransýz
toplumunun, hoþnut olmayan ara tabakalarýna gelince, kýzýl cumhuriyet hakkýndaki ön söylentileri, ve onunla birlikte gerçeklikleri þüpheli
canavarlýklarýný, beyaz-monarþinin gerçek bir umutsuzluk yaratan kan
dökücülüklerine yeð tutmaya baþladýlar. Fransada, hiç bir sosyalist,
[sayfa 321] Haynaudan daha fazla devrimci propaganda yapmamýþtýr. A
chaque capacité seion ses uvres!*
* Yetenekli herkese yaptýðý iþe göre! (Saint-Simonun ünlü formülünün baþka sözcüklerle
ifadesi.) -Ed.
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Bu arada, Louis Bonaparte, Ulusal Meclis tatilinden yararlanarak
taþrada hükümdarvari geziler yapýyordu; en ateþli meþruiyetçiler, Ems
e,[159] aziz Louisnin soyundan gelenin yanýna haç ziyaretine gidiyorlardý
ve düzenin dostu, halk temsilcilerinin hepsi toplanmakta olan il meclislerinde entrikalar çeviriyorlardý. Meclis çoðunluðunun henüz söylemeyi
göze alamadýðý þeyi, yani anayasanýn deðiþtirilmek üzere derhal gözden geçirilmesi gereðinin en kýsa zamanda ilan edilmesini onlara söyletmek sözkonusuydu. Anayasaya göre, anayasa, ancak 1852 yýlýnda
özellikle bu iþ için toplantýya çaðrýlacak bir Ulusal Meclis tarafýndan
gözden geçirilip düzeltilebilirdi. Ama eðer il meclislerinin çoðunluðu bu
doðrultuda bir istek bildirirse, Ulusal Meclis, Fransanýn çaðrýsý üzerine,
anayasanýn bekâretini feda etmek zorunda kalmayacak mýydý? Ulusal
Meclis, bu taþra meclisleri hakkýnda, Voltairein Henriadeýndaki rahibelerin Pandourlara (çapkýn çapulculara) karþý besledikleri ayný umutlarý besliyordu. Ama Ulusal Meclisin Putiphardlarýnýn, ancak birkaç tanesi
dýþýnda, taþranýn Josephleri ile iþleri vardý. Ezici çoðunluk, ýsrarla, kafalarýna sokulmak isteneni anlamaya yanaþmadýlar. Anayasa deðiþikliði,
il meclislerinin oylarý ile yani onu günýþýðýna çýkaracak olan o ayný
araçlar tarafýndan çýkmaza sürüldü. Fransanýn sesi, daha doðrusu burjuva Fransanýn sesi konuþmuþtu ve deðiþikliðe karþý olduðunu bildirmiþti.
Ekimin baþýnda Ulusal Yasama Meclisi yeniden toplandý  quantum mutatus ab illo.* çehresi baþtanbaþa deðiþmiþti. Anayasa deðiþikliðinin il meclisleri tarafýndan beklenmedik þekilde geri çevriliþi, Yasama
Meclisini, anayasanýn sýnýrlarý içine götürmüþ ve ona kendi süresinin sýnýrlarýný göstermiþti. Orleancýlar, meþruiyetçilerin Emse yaptýklarý ziyaretlerden kuþkuya kapýlmýþlardý, meþruiyetçiler, orleancýlarýn Londra ile
yaptýklarý görüþmeler[160] üzerine [sayfa 322] birtakým þüpheler kurmuþlardý,
her iki hizbin gazeteleri ateþi körüklemiþler ve kendi taht adaylarýnýn
karþýlýklý iddialarýný tartmýþlardý, birleþik orleancýlar ve meþruiyetçiler
baþkanýn kralvari gezilerinin, azçok gözle de görülebilir baþýna buyruk
olma giriþimlerinin, bonapartçý gazetelerin yüksekten atan iddialý dillerinin ortaya koyduklarý tutumlardan dolayý bonapartçýlara karþý hýnç duyuyorlardý; Bonaparte ise, yalnýz meþruiyetçilerle orleancýlarýn gizli
fesadýný meþru tutan Ulusal Meclise karþý, durmadan Ulusal Meclis hesabýna kendisine ihanet eden bir bakanlar kuruluna karþý hýnç duyuyordu. Son olarak, bakanlar kurulunun kendisi de, Roma siyaseti konusunda, Bakan Passy tarafýndan önerilen ve tutucularýn sosyalist diye
kötüledikleri gelir vergisi konusunda bölünmüþtü.
Barrot kabinesinin, yeniden toplanmýþ olan Ulusal Yasama Meclisindeki ilk önerilerinden biri Orléans Düþesine bir dulluk maaþý baðlanmak üzere 300.000 franklýk bir kredi istemi oldu. Ulusal Meclis isteneni
verdi, böylece de Fransýz ulusunun borçlar hanesine yedi milyon franklýk
* O günden bu yana olan deðiþiklik ne kadar da büyüktü. (Virgil, Aeneld.) -Ed.
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bir tutar ekledi: Böylece, Louis-Philippe utangaç yoksul rolünü baþarý
ile oynamaya devam ederken, ne kabine Bonaparte lehinde bir ücret
artýrýmýný önermeyi göze alabiliyor, ne de meclis bunu vermeye hazýr
görünüyordu. Ve Louis Bonaparte, her zamanki gibi, þu ikilem arasýnda
kararsýz kalýyordu: Aut Caesar, aut Clichy.*
Kabinenin, Roma seferinin masraflarýný ödemek üzere dokuz
milyon franklýk ikinci kredi istemi, Bonaparte ve bakanlar ile Ulusal
Meclis arasýndaki gerginliði artýrdý. Louis Bonaparte, emir subayý Edgar
Neye Monteurde bir mektup yayýnlattýrdý, bu mektupta, papa hükümetini anayasal güvencelere razý olmaya zorluyordu. Papa ise, motu
proprio[161] kýsa bir söylev ile, yeniden kazandýðý erk ve söz geçirirliðinde her türlü kýsýtlamayý reddediyordu. Bonaparte, mektubu ile, seyircilerine, kendini iyi niyetle dolu, ama deðeri bilinmeyen ve kendi dört
duvarý arasýna zincirlenmiþ bir deha gibi göstermek için bile bile yaptýðý
bir patavatsýzlýkla [sayfa 323] kabinesinin perdesini kaldýrýyordu. Bu, onun,
özgür bir ruhun kaçamak kanat çýrpýþlarý** ile, iþve dolu gönül avcýlýðý rolünü ilk oynayýþý deðildi. Komisyon raportörü Thiers, Bonaparteýn
kanat çýrpýþlarýný tamamýyla görmezlikten geldi ve papanýn kýsa söylevini Fransýzcaya çevirmekle yetindi. Ulusal Meclisin Napoléonun mektubunu onaylayacaðý bir gündem maddesi ile cumhurbaþkanýný kurtarmaya çalýþan kabine deðil, Victor Hugo oldu. Allons donc! Allons donc!***
Bu ciddiyetsiz ve saygýsýz ünlemlerle, çoðunluk, Hugonun önerisini
örtbas etti. Baþkanýn siyaseti mi? Baþkanýn mektubu mu? Baþkan mý?
Allons donc! Allons donc! Hangi akýllý, Bay Bonaparteý ciddiye alýyor ki?
Cumhurbaþkanýna inandýðýný söylediðiniz zaman bizim de size inandýðýmýzý mý sanýyorsunuz Bay Victor Hugo? Allons donc! Allons donc!
Sonunda, Bonaparte ile Ulusal Meclis arasýndaki kopma Orldans
larýn ve Bourbonlarýn geri çaðrýlmasý üzerine yapýlan tartýþmalarla
hýzlandýrýlmýþ oldu. Bu öneriyi kabine vermediðine göre, cumhurbaþkanýnýn kuzeni, eski Vestefalya kralýnýn oðlu**** vermiþti. Önerinin tek
amacý, meþruiyetçi ve orleancý taht iddiacýlarýný bonapartçý iddiacýnýn
düzeyine, ya da daha doðrusu, daha da aþaðý düþürmekti, bonapartçý
taht iddiacýsý hiç deðilse, fiilen, devletin baþýnda bulunuyordu.
Napoléon Bonaparte, sürgündeki kral ailelerinin geri çaðrýlmasý
ile Haziran isyancýlarýnýn affýný bir tek önerinin maddeleri yapmak gibi
oldukça büyük bir saygýsýzlýk iþledi. çoðunluðun öfkesi, onu derhal, kutsal ile lanetliyi, kral soylarý ile proleter sürüsünü, toplumun sabit yýldýzlarý ile toplum bataklýklarýnýn aldatýcý pýrýltýlarýný birbirine baðlamak gibi
bir suç iþlediði için özür dilemek ve bu her iki öneriye kendilerine yara* Ya Sezar ya Clichy. (Clichy - Pariste borçlarýný ödeyemeyenlerin kapatýldýklarý cezaevi.)
(Ünlü Aut Caesar aut nihu  Ya Sezar ya hiç sözünün baþka sözcüklerle ifadesi.) -Ed.
** Georg Herwerg, Aus den Bergen (Daðlardan). -Ed.
*** Hadi caným sen de! Daha neler! -Ed.
**** Napoléon Joseph Bonaparte, Jerome Bonaparteýn oðlu. -Ed.
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þan sýrayý vermek zorunda býraktý. Ulusal Meclis, kral ailesinin geri çaðrýlmasýný var gücüyle reddetti ve meþruiyetçilerin Demosteni Berryer,
bu oylamanýn anlamý hakkýnda hiç bir kuþkuya yer býrakmadý. Taht
iddiacýlarýnýn burjuvaca aþaðýlatýlmasý, rütbeden düþürülmesi, iþte [sayfa
324] güdülen amaç buydu. Onlarýn kutsal haleleri ellerinden kapýlmak
isteniyor, ellerinde kalan son görkem, sürgün görkemidir! Taht iddiacýlarýndan, kendi ünlü soyunu unutarak, basit, sýradan herhangi bir kiþi
gibi yaþamak üzere buraya geri gelecek biri hakkýnda ne düþünürdünüz?
diye baðýrdý Berryer. Louis Bonapartea, huzurunun kendisine hiç bir
þey kazandýrmamýþ olduðu, güçbirliði etmiþ kralcýlarýn Fransada
cumhurbaþkanlýðý koltuðunda, tarafsýz bir adam olarak ona gereksinmeleri varsa da, taht üzerinde ciddi hak iddiasý olanlarýn sürgünün iri
bulutlarýyla saygýsýz bakýþlardan kaçýnmak, korunmak zorunda olduðu
bundan daha açýk-seçýk bir biçimde söylenemezdi.
1 Kasým günü, Louis Bonaparte, Barrot kabinesine son verildiðini ve yeni bir kabine kurulduðunu oldukça sert ve kaba terimlerle
bildiren bir mesajla Ulusal Meclise karþýlýk verdi. Barrot-Falloux kabinesi, kralcý koalisyon kabinesiydi, dHautpoul kabinesi de Bonaparteýn
kabinesi, cumhurbaþkanýnýn Yasama Meclisine karþý organý, katipler
kabinesi oldu.
Bonaparte, artýk, 10 Aralýk 1848in, sýradan, tarafsýz adamý deðildi. Yürütme erkini elinde bulundurma, onun çevresinde bir yýðýn çýkarýn toplanmasýný saðlamýþtý, anarþiye karþý savaþým, düzen partisini bile
onun etki ve söz geçirirliðini artýrmaya zorluyordu ve Bonaparte, artýk
halkýn sevdiði deðilse de, düzen partisi, kendisi, halkýn tutmadýðýydý.
Orleancýlara ve meþruiyetçilere gelince, Bonaparte, kendi aralarýndaki
rekabet nedeniyle ve herhangi bir kralcý dirilmenin gerekliliði sayesinde, onlarý tarafsýz taht iddiacýsýnýn tanýnmasýna zorlayamaz mýydý?
Anayasal (meþruti) cumhuriyetin ömrünün üçüncü dönemi, 1
Kasým 1849da baþlar ve 10 Mart 1850de son bulur. Yürütme erki ile yasama erki arasýndaki çekiþmeyi baþlatan, sadece, Guizotnun o kadar
hayran olduðu, anayasal kuruluþlarin düzenli iþleyiþi deðildir. Güçbirliði
halindeki orleancýlarla meþruiyetçilerin krallýðý yeniden kalkýndýrma yolundaki hýrslarý karþýsýnda, Bonaparte, kendi gerçek iktidarýnýn sanýný,
yani cumhuriyeti temsil eder; Bonaparteýn kendi krallýðý geri getirme
hýrsý konusunda da düzen partisi, kendi ortak egemenliklerinin sanýný,
yani cumhuriyeti temsil eder; orleancýlar karþýsýnda meþruiyetçiler, meþruiyetçiler [sayfa 325] karþýsýnda orleancýlar statu quoyu, yani cumhuriyeti
temsil ederler. Herbirinin in petto* kendi kralý ve kendi krallýðýnýn dirilmesi yatan düzen partisinin bütün bu hizipleri, birbiri peþisýra, almaþýk
olarak, rakiplerinin ayaklanma ve gasp hýrslarýna karþý, burjuvazinin
ortak egemenliðini, özel iddialarýn saklý ve tarafsýzlaþtýrýlmýþ kaldýðý biçi* Gönlünde. -ç.
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mini yani cumhuriyeti üstün kýlarlar.
Nasýl ki Kant, cumhuriyeti, tek usçul devlet biçimi, gerçekleþmesine hiç bir zaman ulaþýlamayan, ama amaç olarak her zaman durmadan araþtýrýlmasý ve hep akýlda tutulmasý gereken bir postulat sayarsa,
bu kralcýlar da, krallýk için ayný þeyi yapýyor, onu da böyle bir postulat
haline getiriyorlar.
Böylece, burjuva cumhuriyetçilerinin elinden içi boþ ideolojik bir
formül olarak çýkmýþ olan anayasal cumhuriyet, güçbirliði etmiþ kralcýlarýn elinde içerik bakýmýndan canlý ve zengin bir biçim haline geliyor. Ve Thiers, Anayasal vumhuriyetin gerçek dayanaklarý bizler, biz
kralcýlarýz! derken sandýðýndan daha doðru konuþuyordu.
Güçbirliði kabinesinin devrilmesinin ve katipler kabinesinin iktidara geliþinin bir imlemi daha vardýr. Bu kabinenin maliye bakaný,
Fould adýný taþýyordu. Fould, maliye bakaný demek, Fransýz ulusal zenginliðinin resmen borsaya terkedilmesi demektir, kamu servetinin, borsa tarafýndan ve borsanýn çýkarýna yönetimi demektir. Mali aristokrasi,
tahta geçiþini, Moniteurde, Fouldun maliye bakanlýðýna atanmasý ile
kamuya bildiriyordu. Bu restorasyon, anayasal cumhuriyetin sayýsýz halkalarýný oluþturan öteki restorasyonlarý zorunlu olarak tamamlýyordu.
Louis-Philippe hiç bir zaman gerçek bir loup-cervierden* bir maliye bakaný yapmayý göze almamýþtý. Nasýl ki, onun krallýðý, yüksek burjuvazinin egemenliði için ideal bir ad idiyse, ayrýcalýklý çýkarlar da onun
bakanlýklarýnda, çýkar gözetmeyen bir ideolojinin adlarýný taþýmalýydýlar.
Burjuva cumhuriyeti, her yanda, orleancý olsun, meþruiyetçi olsun, çeþitli
krallýklarýn arka planda gizli tutmakta olduklarý þeyi ön plana itmiþtir.
Burjuva cumhuriyeti, krallýklarýn kutsallaþtýrdýklarý þeyi yeryüzüne
indirmiþtir. Egemen sýnýfýn [sayfa 326] çýkarlarýna, onlara verilen aziz adlar
yerine, burjuva özel adlar takmýþtýr.
Bütün bu açýklamamýz göstermiþtir ki, cumhuriyet, daha varlýðýnýn ilk gününden beri, mali aristokrasiyi devirmemiþ, tam tersine onu
oluþturmuþtur. Ama ona verilen ödünler, yaratýlmak istenmediði halde,
boyun eðilen bir alýn yazýsý idi. Fould ile birlikte hükümet etme inisiyatifi yeniden mali aristokrasinin eline döndü.
Louis-Philippe zamanýnda öteki burjuva kesimlerinin dýþarýda býrakýlmasýna ya da baðýmlý kýlýnmasýna dayanan mali sermayenin egemenliðine, güçbirliði etmiþ burjuvazinin nasýl katlandýðý, buna nasýl göz
yumduðu sorulabilecektir.
Bunun yanýtý basittir.
Ýlkönce, mali aristokrasinin kendisi, ortak hükümet iktidarý cumhuriyet adýný taþýyan kralcý güçbirliðinin önemi çok aðýr basan bir bölümünü oluþturur. Orleancýlarýn ileri gelen yýldýzlarý ve yetkilileri, mali
aristokrasinin eski müttefikleri ve suç ortaklarý deðiller midir? Mali aris* Borsa dolandýrýcýsý. -ç.
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tokrasinin kendisi, orleancýlýðýn altýn yaldýzlý ordusu deðil midir? Meþruiyetçilere gelince, onlar da, daha Louis-Philippe zamanýnda, her çeþit
borsa spekülasyonu, maden ocaklarý ve demiryollarý spekülasyonu tantanasýnýn fiilen içindeydiler. Son olarak, büyük toprak mülkiyeti ile yüksek mali sermayenin birliði, normal bir olgudur. Kanýtý Ýngiltere, kanýtý
hatta Avusturya.
Fransa gibi, ulusal üretim hacminin ulusal borç tutarýnýn ölçülemeyecek kadar altýnda olduðu, devlet iradýnýn, spekülasyonun en önemli
konusunu oluþturduðu, ve, büyük verim saðlayacak biçimde yatýrým
yapmak isteyen sermayenin baþlýca pazarýnýn borsa olduðu bir ülkede,
evet böyle bir ülkede, bütün burjuva ve yarý-burjuva sýnýflardan gelme
pek çok kiþinin devlet borcuna, borsa oyununa, maliyeye katýlmasý
gerekir. Bütün bu ikinci dereceden katýlanlar (iþtirakçiler), bu çýkarlarý
en büyük ölçülerle temsil eden, onlarý bütünlükleri içinde temsil eden
kesimde, kendi dayanaklarýný ve doðal liderlerini bulmazlar mý?
Kamu servetinin, yüksek maliyenin eline düþmesi olgusu ne ile
belirlenir? Devletin durmadan artan borçlanmasý ile. Peki ya devletin
borçlanlamasý? Devlet giderlerinin sürekli [sayfa 327] olarak devlet gelirlerini aþmasý ile, devlet borçlanmalarý (istikrazlarý) sisteminin ayný zamanda hem nedeni, hem de sonucu olan bu oransýzlýkla.
Bu borçlanmadan kurtulmak için, devletin, ya harcamalarýný kýsmasý yani hükümet mekanizmasýný yalýnlaþtýrmasý, azaltmasý, mümkün olduðu kadar az yönetmesi, mümkün olduðu kadar az personel
kullanmasý, burjuva toplumla mümkün olduðu kadar az baðlantý kurmasý gerekir. Sýnýfýnýn egemenliði ve sýnýfýnýn varoluþ koþullarý herbir
yandan tehdit edildikçe, baský araçlarý, devlet adýna resmen müdahalesi, devlet organizmasý yoluyla her yerde hazýr bulunmasý durumu da
kaçýnýlmaz olarak artmak zorunda olan düzen partisi için bu yol olanakdýþýydý. Kiþilere ve mülkiyete karþý saldýrýlar arttýkça, jandarma kuvvetinde azaltma yapýlamaz.
Ya da, devletin, borçlardan kaçýnmasý, ve olaðanüstü, vergi katkýlarýný en zengin sýnýflarýn omuzlarýna yükleyerek, geçici de olsa, en
kýsa zamanda, bir bütçe dengesine ulaymasý gerekir. Ulusal zenginliði
borsanýn sömürüsünden kurtarýp aþýrmak için, düzen partisi, kendi özel
servetini vatanýn yoluna kurban mý edecekti? Pas si bête!*
Þu halde, Fransýz devleti tamamýyla altüst olmadan, Fransýz devlet bütçesi altüst olmaz. Bu devlet bütçesi ile devletin borçlanmasý zorunluluðu vardýr, bu devlet borçlanmasý ile ticaretin egemenliðinin, devlet
borçlarýnýn, devlet alacaklýlarýnýn, bankerlerin, sarraflarýn, borsa dolandýrýcýlarýnýn zorunluluðu vardýr. Düzen partisinin yalnýz bir kesimi mali
aristokrasinin devrilmesine doðrudan doðruya katýlýyordu: fabrikatörler.
Orta sanayicilerden ve küçüklerinden deðil, Louis-Philippe zamanýnda
* O kadar budala deðildi! -ç.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

253

hanedan muhalefetinin geniþ tabanýný oluþturmuþ olan, fabrika çýkarlarýnýn naiplerinden sözediyoruz. Onlarýn çýkarlarýnýn, üretim masraflarýnýn azaltýlmasýnda, dolayýsýyla üretime giren vergilerin azaltýlmasýnda,
dolayýsýyla faizleri vergilere giren devlet borçlarýnýn azaltýlmasýnda, dolayýsýyla mali aristokrasinin devrilmesinde olduðu söz götürmez.
Ýngilterede en büyük Fransýz fabrikatörleri Ýngiliz [sayfa 328] rakiplerinin yanýnda birer küçük-burjuvadýrlar bankaya karþý, borsa aristokrasisine karþý yürütülen haçlý seferinin baþýnda, bir Cobden gibi, bir
Bright gibi fabrikatörlere gerçekten raslýyoruz. Böyleleri Fransada neden yok? Ýngilterede aðýr basan sanayidir. Fransada ise tarým. Ýngilterede sanayiin, free tradee* gereksinmesi vardýr, Fransada ise gümrük
himayesine, öteki tekeller yanýnda ulusal tekele gereksinme vardýr. Fransýz sanayii, Fransýz üretimine egemen deðildir, bu bakýmdan Fransýz
sanayicileri de Fransýz burjuvazisine egemen deðildir. Kendi çýkarlarýný
burjuvazinin öteki kesimlerine karþý baþarýya ulaþtýrmak için, Ýngilterede
olduðu gibi, hem hareketin baþýna geçip, hem de kendi sýnýf çýkarlarýný
sonuna kadar götüremezler; onlarýn, devrimin peþine takýlmalarý ve
kendi sýnýflarýnýn genel çýkarlarýna aykýrý olan çýkarlara hizmet etmeleri
gerekir. Þubatta onlar durumlarýný doðru deðerlendirememiþlerdi, Þubat
onlarý akýllandýrdý. Ýþçiler, iþverenden, sanayi kapitalistinden daha çok
doðrudan doðruya kimi tehdit etmektedirler? Ýþte bu yüzden, Fransada,
fabrikatör, düzen partisinin en baðnaz üyesi haline geliyor. Kârýnýn mali
sermaye tarafýndan azaltýlmasý, kârýn proletarya tarafýndan tamamen
ortadan kaldýrýlmasýna oranla, hiç kalýr.
Fransada, küçük-burjuvazi, normal olarak sanayi burjuvazisinin
yapmasý gereken þeyi yapýyor; iþçi, normal olarak küçük-burjuvanýn
görevi olmasý gereken þeyi yapýyor; ama iþçinin görevi, onu kim yapýyor? Hiç kimse. Fransada bu yapýlmýyor, Fransada, bunun sadece
sözü edilir. Bu, hiç bir yerde ulusal sýnýrlar içersinde baþarýlamamýþtýr;[17]
Fransýz toplumunun baðrýnda, sýnýf savaþý, uluslarý karþý karþýya getiren
bir dünya savaþýna dönüþmektedir. Çözüm, ancak, dünya savaþý yoluyla, proletaryanýn dünya pazarýna egemen olan ulusun baþýna, Ýngilterenin
baþýna geçtiði anda baþlar. Burada örgütleniþinin sonunda deðil, ancak
baþýnda bulunan devrim, kýsa soluklu bir devrim deðildir. Bugünün
kuþaðý, Musanýn çölden geçirdiði Yahudilere benzer. Bu kuþak, yalnýz
yeni bir dünyayý ele geçirmek durumunda deðildir, bu kuþaðýn, o yeni
dünyanýn düzeyinde olacak insanlara yer [sayfa 329] açmak için yokolmasý
da gerekir.
Biz, gene Foulda dönelim.
14 Kasým 1849da, Fould, Ulusal Meclis kürsüsüne çýktý ve kendi
maliye sistemini açýkladý: eski devlet gelirleri, vergilendirme sisteminin
savunulmasý, içki vergisinin olduðu gibi kalmasý, Passynin gelir vergis* Serbest ticaret. -ç.
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inden vazgeçilmesi!
Bununla birlikte, Passy, bir devrimci de deðildi, Louis-Philippein
eski bir bakaný idi. Dufaureun sertlikten yana koyu ilkecilerindendi ve
Temmuz monarþisinin kurbaný Testein* en yakýn sýrdaþlarýndan biri
idi. Passynin kendisi de eski vergi sistemini övmüþ, iþçi vergisinin kaldýrýlmamasýný öðütlemiþti, ama ayný zamanda bütçe açýðýnýn örtüsünü
de kaldýrmýþtý. Eðer devletin iflasýna gitmek istenmiyorsa, yeni bir verginin, bir gelir vergisinin gerekli olduðunu açýklamýþtý. Ayný þeyi LedruRolline tavsiye eden Fould, Yasama Meclisinde devlet açýðý lehinde bir
savunma yaptý. Ýçyüzleri sonradan açýða çýkan bazý tutum yollarýna gideceðine söz vermiþti: örneðin, harcamalarýn 60 milyon azaldýðý, ve dalgalý borçlarýn 200 milyon yükseldiði görüldü  rakamlarý toplamada, hesaplarýn teslimini düzenlemede birtakým hokkabazlýk dümenleri, ki hepsi
sonunda yeni borçlanmalarla sonuçlanýyordu.
Fould zamanýnda, mali aristokrasi, kendisini kýskanan öteki burjuva kesimleri yanýnda, doðal olarak, Louis-Philippe zamanýnda olduðu
kadar hayasýz bir ahlak bozukluðu göstermedi. Ama her þeyden önce
sistem ayný sistem olarak kalýyordu, borçlarýn durmadan artmasý ve
bütçe açýðýnýn gizlenmesi. Sonra, zamanla, borsa dolandýrýcýlýðý eskisinden daha bir hayasýzca kendini ortaya koydu. Avignon demiryolu yasasý, bir süre bütün Parisin sözünü ettiði, devlet tahvillerinin akýl sýr
ermez bir biçimde iniþ-çýkýþlarý, nihayet, Fould ve Bonaparteýn 10 Mart
seçimleri üstüne baþarýsýz spekülasyonlarý bunun tanýtlarýdýrlar.
Mali aristokrasinin yeniden resmen etkinliðe kavuþmasý [sayfa 330]
ile, Fransýz halký, yeni bir 24 Þubatýn arifesinde bulunmak gibi bir tehlike ile karþý karþýya idi.
Kurucu Meclis, mirasçýsýna karþý bir düþmanlýk nöbeti anýnda,
baðýþlama yýlý olan 1850 için içki vergisini kaldýrmýþtý. Elbette ki, eski
vergilerin kaldýrýlmasý ile yeni borçlar ödenemezdi. Düzen partisinin
geri zekâlýlarýndan biri olan Créton, daha Yasama Meclisinin tatile girimsinden önce içki vergisinin alýkonulmasýný önermiþti. Fould, bu öneriyi Bonaparte hükümeti adýna yeniden ele aldý ve 20 Aralýk 1849da,
Bonaparteýn cumhurbaþkaný ilân edildiði günün yýldönümünde, Ulusal
Meclis, içki vergisýnýn yeniden konulmasýna karar verdi.
Verginin yeniden konmasý lehinde konuþan ilk konuþmacý, bir
maliyeci deðil, bir cizvit lideri olan Montalembert idi. Açýklayýþ ve sonuç
çýkarma yöntemi çarpýcý ve yalýndý: Vergi, hükümeti emziren bir memedir. Hükümet, baskýnýn araçlarýdýr, yetkenin (otoritenin) organlarýdýr,
hükümet ordudur, polistir, hükümet memurlardýr, yargýçlardýr, bakan* 8 Haziran 1849 günü, tuz yataklarýnda bir imtiyaz elde etmek için görevlileri ayarttýðýndan
Parmentier ve General Cubièrese karþý açýlan dava ile, gene o zamanýn Bayýndýrlýk Bakaný
Testee karþý açýlan ihtilâs davasý, Paris Yüksek Mahkemesinde görulmeye baþlandý. Teste, dava
sýrasýnda intiharý denedi. Her üçü de aðýr para cezalarýna çarptýrýldýlar. Ayrýca, Teste, üç yýl hapis
cezasýna mahkum oldu. [Engelsin 1895 tarihli baskýya notu.]
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lardýr, hükümet rahiplerdir, vergiye karþý saldýrý, proleter vandallarýnýn
akýnlarýna karþý burjuva toplumunun maddi ve manevi üretimini koruyan düzenin bekçilerine karþý anarþistlerin saldýrýsýdýr. Vergi, mülkiyetin,
ailenin, düzenin ve dinin yanýbaþýnda beþinci tanrýsallýktýr. Ve, içki vergisi, tartýþma götürmez bir biçimde vergidir, ve üstelik sýradan herhangi
bir vergi deðildir, geleneksel, krallýðýn ruhuna, anlayýþýna uyan, saygýdeðer, bir vergidir. Vive limpôt sur les boissons!* Three cheers and one
cheer more!**
Köylü, þeytaný hayal ettiði zaman, onu icra memuru kýlýðýnda
düþünür. Eh, Montalembert, vergiyi bir tanri yapar yapmaz, köylü de
dinsiz ve tanrýtanýmaz oldu ve þeytanýn, yani sosyalizmin kollarýna atýldý. Düzenin dini, köylüyle alay etmiþti, cizvitler onunla alay etmiþti, Bonaparte onunla alay etmiþti. 20 Aralýk 1849, onmaz bir biçimde 20 Aralik
1848i baltalamýþtý. Amcasýnýn yeðeni, ailesi içinde, içki vergisinin,
Montalembertin deyiþi ile devrim fýrtýnasýný haber veren bu verginin
altettiði ilk adam deðildi. Gerçek Napoléon, büyük Napoléon, SainteHélène adasýnda, [sayfa 331] içki vergisinin yeniden konmasýnýn, Güney
Fransa köylülerini kendisinden uzaklaþtýirarak, öteki bütün etkenlerden
daha çok düþüþüne yardýmcý olduðunu açýklamýþtýr. Daha Louis XIV
zamanýnda halkýn nefretini kazanan bu vergi (Boisguillebert ve Vaubanýn
yazýlarýna bakýnýz), birinci devrimle kaldýrýldý, 1808de, Napoléon tarafýndan yeni bir biçimde yeniden kondu. Restorasyon Fransaya geri geldiði zaman, onun önünde hýzla týrýsa kalkan yalnýz Kazak süvarileri deðildi,
içki vergisinin kaldýrýlacaðý yolundaki gösteriþli vaatler de vardý. Elbette
ki, soylu kiþilerin, à merci et d misécorde*** haraca kestikleri kiþilere
verdikleri sözü tutmaya hiç de gereksinmeleri yoktu. 1830 yýlý, içki vergisini kaldýracaðýný vaadetti. Dediðini yapmak ve yaptýðýný söylemek
onun tutumu deðildi. 1848 de, her þeyi vaadettiði gibi, içki vergisini
kaldýracaðýný da vaadetti. Son olarak da, hiç bir þeyi vaadetmeyen Kurucu Meclis, yukarýda dediðimiz gibi, vasiyet niteliðinde bir hazýrlýk yaptý,
hüküm getirdi, buna göre içki vergisi, 1 Ocak 1850 tarihinde ortadan
kalkacaktý. Ve 1 Ocak 1850den tam on gün önce Yasama Meclisi içki
vergisini yeniden getirdi; demek ki, böylece, Fransýz halký durmadan
içki vergisini kovalýyordu, ve onu kapý dýþarý ettikçe pencereden girdiðini görüyordu.
Halkýn içki vergisine karþý duyduðu kin, bu verginin Fransýz vergilendirme sisteminin bütün tiksinç yanlarýný kendinde toplamasý ile
açýklanýr. Bu verginin alýnýþ tarzý tiksindiricidir, daðýlýþý aristokratçadýr,
çünkü, en adi þarap için de, en deðerli þaraplar için de vergi yüzdesi
ayný olduðundan, tüketicilerin varlýðý azaldýðý ölçüde vergi de geometrik
* Yaþasýn içki vergisi. -ç.
** Üç kere Yaþa! ve bir daha Yaþa! -ç.
*** Kendi insaf ve merhametince. -ç.
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oranlarla artar, yani tersine iþleyen artanoranlý (müterakki) bir vergidir.
Onun için katýþýk ve sahte þaraplara prim vererek emekçi sýnýflarýn zehirlenmesine doðrudan doðruya yolaçar. Nüfusu 4.000i aþan bütün kentlerin kapýlarýna oktrua (bir çeþit rüsum) tahsil þubeleri dikerek, ve bu
kentleri, Fransýz þarabýndan gümrük vergisi alan yabancý ülkeler haline
getirerek tüketimi azaltýyor. Oysa, toptancý þarap tüccarlarý, ama onlardan daha da çok küçükleri, yani þarap satýcýlarý da içki vergisine, bir o
kadar düþmandýrlar. Ve, bir de, [sayfa 332] içki vergisi, tüketimi azaltarak,
üretimin elinden pazarlarý da alýr. Bir yandan kentteki iþçileri þarabýn
bedelini ödeyemez duruma getirirken, ayný zamanda baðcýlarý da þaraplarýný satamayacak duruma sokar. Oysa Fransada 12 milyon insan baðcýlýkla geçinir. Böyle olunca genel olarak halkýn içki vergisine karþý kini
anlaþýlýr, özellikle köylülerin bu içki vergisine karþý baðnazca düþmanlýklarýnýn nedeni anlaþýlýr. Üstelik, köylüler, bu verginin yeniden konmasýný kendi baþýna ayrý, azçok ilineksel (arýzi) bir olay olarak görmediler.
Köylülerin babadan okula aktarýlan bir çeþit tarihsel bir gelenekleri vardýr, ve bu tarih okulunda kulaktan kulaða, her hükümetin köylüleri
aldatmak istediði sürece içki vergisinin kaldýrýlacaðýný vaadettiði ve sonra köylüleri aldatýr aldatmaz da bu vergiyi kaldýrmadýðý ya da kaldýrmýþsa
yeniden koyduðu fýsýldanýyordu. Ýþte köylü, bu içki vergisi ile hükümetin kokusunu alýyor, eðilimini anlýyor, notunu veriyordu. Ýçki vergisinin
yeniden konmasý tarihi, 20 Aralýk, þu anlama geliyordu: Louis Bonaparte da ötekiler gibidir; ama o, ötekiler gibi deðildi, o, köylülerin yarattýðý
adamdý, ve içki vergisine karþý milyonlarca imza taþýyan dilekçelerde,
bir yýl önce amcasýnýn yeðenine verdikleri oylarý geri alýyorlardý.
Fransýz nüfusunun üçte-ikisini aþan kýr halkýnýn büyük bir bölümü, sözde özgür toprak sahiplerinden meydana gelir. 1789 devrimi ile
feodal yükümlülüklerden bedavaya baðýmsýz kýlýnan ilk kuþak, toprak
için hiç bir þey ödememiþti. Ama ondan sonra gelen kuþaklar, yarý-serf
atalarýnýn rant, ondalýk (aþar), angaryalar vb. biçiminde ödediklerini,
toprak bedeli olarak ödediler. Bir yandan nüfus çoðaldýkça topraklar
gittikçe parçalanýyordu  ve herbir parçanýn fiyatý da yükseliyordu, parça küçüldükçe talep sayýsý da artýyordu. Ama ister topraðý doðrudan
doðruya satýn alsýn, ister ortak mirasçýlarý tarafýndan onun sermayesi
olarak hesaplansýn, köylünün toprak parçasý baþýna ödediði fiyat yükseldikçe, köylünün borçlanmasý, yani ipotek de ayný oranda artýyordu.
Toprak üzerinden alýnan alacak senedi, gerçekte ipotek, topraðýn rehine konulmasý olarak adlandýrýlýyor. Nasýl ortaçað mülkiyeti üzerinde
ayrýcalýk (imtiyaz) haklarý yýðýlýyor idiyse, çaðýmýzýn tarlasý üzerinde de
ipotekler yýðýlmaktadýr. Bir baþka yönden: topraðý parçalara ayýrma [sayfa
333] sisteminde, toprak, sahibi için salt bir üretim aracýdýr. Toprak bölündükçe verimliliði azalýr. Makine kullanýmý, iþbölümü, kanallar açma,
kurutma, sulama vb, gibi toprak üzerindeki büyük iyileþtirme iþleri gittikçe daha olanaksýzlaþýr, ayný zamanda, tarýmýn hesapta olmayan be-
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klenmedik küçük masraflarý, bizzat üretim aracýnýn bölünmesi ile orantýlý olarak artar. Tarla sahibinin sermayeye sahip olup olmamasýna göre
de ayný durum meydana gelir. Ama topraðýn bölünmesi ne kadar artarsa, toprak-servet, o kadar, son derece yoksul envanteri ile küçük toprak
sahibi köylünün bütün sermayesini meydana getirir, ve o kadar az sermaye topraða yatýrýlýr, ve o kadar çok küçük köylü, topraktan, paradan
ve tarým biliminin ilerlemelerinden yararlanabilecek bilgilerden yoksun
kalýr ve topraðýn iþlenmesi o kadar geriler. Ve sonunda, brüt tüketim
arttýðý ölçüde ve bütün köylü ailesi, mülkiyetinde olan toprak geçimini
saðlayamadýðý halde, bu toprak yüzünden baþka her türlü uðraþtan
uzak tutulduðu ölçüde, net üretim azalýr.
Demek ki, nüfus ve onunla birlikte topraðýn paylaþýlmasý arttýðý
ölçüde üretim aracý, yani toprak pahalanýr ve verimi azalýr, ve gene ayný ölçüde tarým tehlikeye girer ve köylü borçlanýr. Ve daha önce sonuç
olan þey, neden haline gelir. Her kuþak ötekini daha çok borçlu býrakýr,
her yeni kuþak daha elveriþsiz ve daha çetin koþullar içinde iþe baþlar;
ipotek ipoteði doðurur ve köylü, artýk, tarlasýný yeni borçlara karþý rehin
olarak gösteremez, yani ona yeni ipotekler yükleyemez duruma gelince doðrudan doðruya tefeciliðin kurbaný olur ve tefeci faizleri, gitgide
daha çok artar.
Demek ki, öyle oldu ki, Fransýz köylüsü, toprak üzerine konan
ipoteklerin faizi biçimide, tefecilerden aldýðý ipoteksiz öndeliklerin (avanslarýn) faizi biçiminde, kapitaliste yalnýz bir toprak rantý deðil, yalnýz bir
sanayi kârý deðil, yani tek sözcükle, yalnýz tüm net kârý deðil, hatta ücretin bir kýsmýný bile teslim eder oldu, öyle ki Ýrlandalý kiracý çiftçi durumuna düþtü; ve bütün bunlar özel mülk sahibi olmak bahanesi ile
oldu.
Bu süreç, Fransada, durmadan artan vergi yükümlülükleri ile,
ve gerek doðrudan doðruya Fransýz yasalarýnýn [sayfa 334] toprak mülkiyetini kuþattýðý formalitelerden ileri gelen, gerek her yerde birbirine karýþan
ve içiçe giren tarlalarýn yolaçtýðý çekiþmelerden ileri gelen ve gerekse
de mülkiyetten yararlanmasý (tasarrufu), imgesel bir mülkiyete, yani
mülkiyet hakkýna baðnaz bir tutumla toz kondurmamakla sýnýrlý kalan
köylülerin dava açmaya meraklý öfkelerinden ileri gelen mahkeme masraflarý ile daha da hýzlanmýþtý.
1840 tarihli bir istatistik tablosuna göre, Fransýz topraðýnýn brüt
ürünü, 5.237.178.000 franka yükseliyordu. Bundan 3.552.000.000 franký
topraðý iþleyen adamlarýn tüketimi de içinde olmak üzere tarým masrafý
olarak çýkarmak gerekir. Geriye 1.685.178.000 franklýk bir net ürün (safi
hasýla) kalýr ki, bunun da 550 milyonunu ipotek faizleri için, 100 milyonunu adalet görevlileri için, 350 milyonunu vergiler için, 107 milyonunu
ise kayýt, pul, ipotek, vb. masraflarý için yeniden kesmek gerekir. Geriye
net ürünün (safi hasýlanýn) üçte-biri, yani 538 milyon kalýr; nüfus baþýna
bölüþtürüldüðünde, bu 25 franklýk bir net ürün bile etmez.[162] Elbette
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ki, bu hesapta ipoteksiz faizler ve avukat ücretleri vb. hesaba katýlmamýþtýr.
Böylece, cumhuriyet, eskilerine daha yeni yükümlülükler yükleyince Fransýz köylüsünün durumunun nice olduðu anlaþýlacaktýr. Görülüyor ki, onun sömürüsü, sanayi proletaryasýnýn sömürüsünden yalnýzca
sömürünün biçimiyle ayýrdedilir. Sömürücü aynýdýr: yani Sermaye. Tek
baþlarýna ayrý ayrý ele alýnan kapitalistler, gene ayrý ayrý köylüleri, ipotekler yolu ile ve tefecilik yolu ile sömürürler. Kapitalist sýnýf, köylü sýnýfýný, devlet vergisi yolu ile sömürür. Mülkiyet sözü köylü için bir týlsýmdýr,
sennaye þimdiye kadar bu týlsýmla köylüyü büyülemiþ ve bunu, köylüyü
sanayi proletaryasýna karþý kýþkýrtmak için bir bahane olarak kullanmýþtýr.
Köylüyü, yalnýz sermayenin çökmesi yükseltebilir, yalnýz anti-kapitalist,
proleter bir hükümet köylüyü ekonomik yoksulluðundan, toplumsal
aþaðýlanmasýndan kurtarabilir. Anayasal cumhuriyet, köylünün güçbirliði etmiþ sömürücülerinin diktatörlüðüdür; sosyal-demokrat cumhuriyet ise onun müttefiklerinin diktatörlüðüdür. Ve terazinin kefesi köylünün
seçim sandýðýna attýðý oylara göre yükselir ya da alçalýr. Kendi kaderine
karar vermek, onun elindedir. Ýþte [sayfa 335] böyle diyorlar sosyalistler
yergi yazýlarýnda, yýllýklarda, programlarda, her çeþitten broþürlerde. Bu
dil, o da kendi yönünden köylüye seslenen düzen partisinin karþý-yazýlarý sayesinde, köylü için daha anlaþýlýr bir dil haline geliyordu; bayaðý
abartmasýyla, sosyalistlerin niyetlerini ve düþüncelerini yorumlayan ve
kaba bir biçimde betimleyen düzen partisi, köylünün bam teline dokunabiliyor ve onun yasak meyveye karþý iþtahýný kabartýyordu. Ama daha
anlaþýlýr olan dil, köylü sýnýfýnýn genel oy verme hakkýný kullanýrken
edindiði deneylerin kendisi idi, ve devrimin büyük hýzý içinde üstüste
baþýna çöken umut kýrýklýklarý idi. Devrimler, tarihin lokomotifleridir.
Köylülerde, kerte kerte altüst oluþ, deðiþik belirtilerle ortaya çýktý.
Daha, Yasama Meclisi seçimlerinde kendini gösterdi, Lyona komþu
beþ ilde ilan edilen sýkýyönetim içinde kendini gösterdi, 13 Hazirandan
birkaç ay sonra, Gironde ili tarafýndan, Chambre introuvablein* eski
baþkaný yerine bir Montagnardýn seçiminde kendini gösterdi. 20 Aralýk
1849da, meþruiyetçilerin vaadedilmiþ topraðý, 1794te ve 1795te cumhuriyetçilere karþý en korkunç, en büyük cinayetlerin iþlendiði tiyatro
sahnesi, 1815te liberallerin ve protestanlarýn göz göre göre öldürdükleri
beyaz terörün merkezi Gard bölgesinde bir kýzýl milletvekilinin ölen bir
meþruiyetçinin yerine seçilmesi[163] sýrasýnda kendini gösterdi. Ýçki vergisinin yeniden konulmasýndan sonradýr ki, en duraðan sýnýfýn bu devrime doðru gidiþi, devrimcileþmesi, en gözle görülür bir biçimde kendini
ortaya koymuþtu. Hükümet önlemleri ve 1850 Ocak ve Þubat yasalarý,
* Chambre introuvable  Bu, 1815te Napoléonun ikinci kez devriliþinin hemen ardýndan
seçilen baðnazcasýna aþýrý-kralcý ve gerici milletvekilleri meclisine tarihin verdiði addýr.. [Engelsin
1895 tarihli baskýya notu.]
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hemen hemen yalnýz taþra illerine ve köylülere karþý yöneltilmiþlerdir.
Bu, onlarýn ilerlemelerinin en çarpýcý tanýtýdýr.
Jandarmayý, valinin, kaymakamýn ve en baþta da belediye
baþkanýnýn engizisyoncusu yapan, en uzak köy topluluklarýnýn köþe
bucaðýna kadar casusluk þebekesini örgütlendiren Hautpoul genelgesi;
öðretmenleri, köylü sýnýfýnýn bu yetenekli kiþilerini, sözcülerini, egitimcilerini ve köylülüðün sorunlarýný dile getiren bu adamlarý, okumuþ adamlar [sayfa 336] sýnýfýnýn bu proleterlerini, bir av hayvaný gibi bir bucaktan
öbür bucaða kovalayan valinin keyfine baðlý kýlan ilkokul öðretmenlerine karþý yasa;[164] belediye baþkanlarýnýn baþý üzerinde devrimin
Demoklesin kýlýcý gibi asýlý duran ve onlarý, köy belediyelerinin baþkanlarýný her an cumhuriyetin baþkaný ve düzen partisi ile karþý karþýya getiren belediye baþkanlarýna karþý yasa önerisi; Fransanýn 17 askeri bölgesini dört paþalýk haline sokan[165] ve Fransýzlara ulusal salon diye kýþlayý ve açýk ordugâhý baðýþlayan buyrultu; düzen partisinin, Fransanýn
zorla bilinçsizleþtirilmesinin ve alýklaþtýrýlmasýnýn, genel oy sistemi altýnda onun varlýðýnýn koþullarý olduðunu aracýlýðýyla ilan ettiði öðretim yasasý,[166] bütün bu yasalar, bütün bu önlemlerin anlamý neydi? Ýlleri ve
illerin köylülerini düzen partisine yeniden kazandýrma yolunda birtakým umutsuz giriþimler!
Bunlar, baský araçlarý olarak dikkate alýndýklarýnda acýnacak þeylerdi ve kendi amaçlarýnýn tersine iþliyorlardý. Ýçki vergisinin kaldýrýlmamasý, 45 santimlik vergi, milyarlarýn geri ödenmesini isteyen köylü
dilekçelerinin horgörücü bir tutumla reddedilmesi, vb. gibi büyük önlemler, bütün bu yasama yýldýrýmlarý merkezden geldiðinden, köylü
sýnýfýný bir tek kerede canevinden çarpýyordu; adý geçen bu yasa ve önlemler, saldýrýyý ve direnci, her kulübenin günlük genel konuþma konusu haline getirdiler, her köye devrimi aþýladýlar, devrimi yerelleþtirdiler
ve onu köylüleþtirdiler.
Öte yandan, Bonaparteýn bu önerileri, onlarýn Ulusal Meclis tarafýndan benimsenmeleri, meþruti cumhuriyetin iki iktidarýnýn, hiç deðilse anarþinin bastýrýlmasý, yani burjuva diktatörlüðüne karþý çýkan bütün
sýnýflarýn bastýrýlmasý sözkonusu olduðunda birlik olduklarýný tanýtlamaz
mý? Soulouque, sert bildirisinin hemen ardýndan,[167] týpký Louis Bonaparteýn Napoléonun yavan bir karikatürü olmasý gibi, Fouchénin bayaðý, rezil bir karikatürü olan Carliernin, hemen onunkini izleyen bildirisi
ile[168] Yasama Meclisine, düzene baðlýlýðý konusunda güvence vermemiþ
miydi?
Öðretim yasasý, genç katoliklerle yaþlý voltercilerin ittifakýný gösteriyor bize. Birleþmiþ burjuvalarýn egemenliði, kendi bildiðini okuyan,
baðýmsýz kiþilik taslayan Temmuz monarþisi ile cizvitlerin dostu Restorasyonun güçbirliði [sayfa 337] etmiþ egemenliðinden baþka bir þey olabilir
miydi? Burjuva kesimlerinden birinin, üstünlük uðruna karþýlýklý savaþýmlarýnda öteki kesime karþý halka daðýttýðý silahlarý, onlarýn birleþik dik-
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tatörlüðüne karþý durmaya baþlayan halkýn geri almasý gerekmez miydi? Hiç bir þey, hatta concordats à lamiableýn reddi bile, Parisli dükkancýyý, cizvitliðin bu kendini beðendirme gösterisinden daha çok öfkelendirmemiþtir.
Bu arada, çarpýþmalar, düzen partisinin çeþitli kesimleri arasýnda
olduðu kadar Ulusal Meclis ile Bonaparte arasýnda da sürüp gidiyordu.
Bonaparteýn, hükümet darbesinin hemen arkasýndan, kendi bonapartçý bakanlar kurulunun kuruluþundan sonra, þimdi valiliðe atanan
monarþi malüllerini huzuruna çaðýrmasý ve kendisinin yeniden baþkanlýða seçilmesi lehinde anayasaya karþý ajitasyon yapmalarýný görevde
kalmalarýnýn koþulu haline getirmesi, ve Carliernin iþe baþlayýþýný meþruiyetçi bir kulübün kapatýlmasý ile kutlamasý, ve Bonaparteýn, bir yandan
kendi bakanlarýnýn Yasama Meclisi kürsüsünden yalanlamak zorunda
kaldýklarý cumhurbaþkanýnýn gizli aþýrý isteklerini kamunun önünde açýða
vuran kendi gazetesi le Napoléonu[169] kurmasý, Ulusal Meclisin hiç de
hoþuna gitmedi; gene, birçok güvensizlik oylarýna karþýn küstahça kabineyi yerinde tutmasý, gene günde dört kuruþluk bir ek ödeme ile
assubaylarýn sevgisini, ve Eugéne Suenün Mystères kitabýndan aþýrýlma
bir çeþit ödenek biçimi borç verme bankasý[170] ile proletaryanýn sevgisini kazanmaya kalkýþmasý; son olarak da cumhurbaþkaný bazý baðýþlama
kararlarý ile halkýn tek tek sempatisini kendisine ayýrýrken, halkýn toptan antipatisini Yasama Meclisi temsilcilerinin üzerine yýkmak için Hazirandan kalma son isyancýlarýn Cezayire sürülmesi önerisinin bakanlara
yaptýrýlmasýndaki saygýsýzlýk, Ulusal Meclisin hiç de hoþuna gitmedi.
Thiers, hükümet darbesi, taþkýnca iþler gibi tehdit edici sözler etmekte
sakýnca görmedi ve Yasama Meclisi, Bonaparteýn bizzat kendisi için
verdiði bütün yasa önerilerini geri çevirerek, ve genel çýkar için yaptýðý
önerilerin herbirini ise, yürütme erkini güçlendirmekle bizzat kendi
kiþisel kazancýný amaçlayýp amaçlamadýðýný anlamak için gürültülü ve
güvensizlik dolu bir soruþturmaya tâbi tutarak ondan öç aldý. Kýsacasý,
meclis, ona karþý bir horgörü kumpasý kurarak [sayfa 338] öcünü alýyordu.
Meþruiyetçi parti ise, kendi yönünden, orleancýlarýn, hemen hemen bütün mevkileri yeniden ele geçirmede daha yetenekli olduklarýný ve kendisi, ilke olarak, kurtuluþunu ademi merkeziyetçilikte aradýðý halde, merkeziyetçiliðin arttýðýný hoþnutsuzlukla görüyordu. Ve bu, gerçekti. Karþýdevrim, zor yoluyla, merkezi bir yönetim kuruyordu, yani devrimin mekanizmasýný hazýrlýyordu. Banknotlara zorunlu bir geçerlik vererek
Fransanýn altýn ve gürmüþünü Paris Bankasýnda topluyor, merkezleþtiriyordu, böylece devrimin emre hazýr savaþ hazinesini yaratýyordu.
Son olarak, orleancýlar, güceniklik içinde, meþruiyet ilkesinin kendi piç hanedan ilkelerine karþý çýkarýldýðýný görüyorlar ve kendilerini,
her an, soylu kocanýn bir burjuva kadýný ile denksiz evliliðinin ürünü
olarak kenara itilmiþ ve horlanmýþ hissediyorlardý.
Resmi cumhuriyete karþý açýk muhalefete itilen ve ondan hasým
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muamelesi gören köylülerin, küçük-burjuvalarýn, genellikle orta tabakalarýn yavaþ yavaþ proletaryadan yana geçtiklerini gördük. Burjuva
diktatörlüðüne karþý ayaklanma, toplumda bir deðiþiklik yapma gereksinmesi, kendi devindirici organlarý olarak cumhuriyetçi-demokratik kurumlarýn korunmasý, kesin ve kararlý devrimci güç olarak proletaryanýn
çevresinde toplanmak  iþte sosyal-demokrasi partisinin, kýzýl cumhuriyet partisi denen partinin, ortak, ayýrýcý özellikleri bunlardýr. Düþmanlarýnýn taktýklarý adla, bu anarþi partisi de, düzen partisi kadar deðiþik çýkarlarýn bir güçbirliðidir. Eski toplumsal düzensizliðin en ufak reformundan, eski toplumsal düzenin yýkýlmasýna kadar, burjuva liberalizminden devrimci terörizme kadar, bunlar, anarþi partisinin çýkýþ noktasýný
ve varýþ noktasýný oluþturan birbirine uzak aþýrý uçlarýdýr.
Himayeci vergilerin kaldýrýlmasý  sosyalizmdir! Çünkü, düzen
partisinin sanayici kesiminin tekeline dokunur. Devlet bütçesinin ayarlanmasý  sosyalizmdir! Çünkü düzen partisinin mali kesiminin tekeline dokunur. Yabancý ülkelerden gelen etin ve tahýlýn serbestçe içeri
girmesi sosyalizmdir! Çünkü, düzen partisinin üçüncü kesiminin, yani
büyük toprak mülkiyetinin tekeline dokunur. Serbest ticaretçi partinin,
yani en ileri Ýngiliz burjuva partisinin hak istemleri, [sayfa 339] Fransada,
sosyalist istemler gibi görünüyordu. Voltercilik sosyalizmdir! Çünkü düzen partisinin dördüncü kesimine, yani katolik kesimine dokunur. Basýn
özgürlüðü, dernek kurma hakký, halkýn genel eðitimi sosyalizmdir!
Bütünüyle düzen partisinin tekeline dokunurlar.
Devrimin ilerleyiþi, durumu öyle bir hýzla olgunlaþtýrmýþtý ki, her
dereceden reform yanlýlarý, orta sýnýflarýn en alçakgönüllü istekleri en
aþýrý yýkýcý partinin bayraðý çevresinde, kýzýl bayraðýn çevresinde toplanmak zorundaydý.
Onun için, anarþi partisinin çeþitli büyük kesimlerinin sosyalizmi, ekonomik koþullara göre ve kendi sýnýflarýnýn bütün devrimci gereksinmelerine ya da bunlardan ileri gelen sýnýf kesimlerinin devrimci
gereksinmelerine göre, birbirinden ne kadar deðiþik olursa olsun, bir
noktada hepsi uyuþuyorlardý: yani sosyalizmin proletaryanýn kurtuluþunun aracý, yolu olduðunu ve proletaryanýn kurtuluþunun sosyalizmin
amacý olduðunu bildirmek. Kimilerindeki bilerek aldatma, kimilerindeki yanýlsama, kendi gereksinmelerine göre degiþtirilmiþ dünyayý herkes
için dünyalarýn en iyisi olarak, bütün devrimci istemlerin gerçekleþmesi
ve bütün devrimci çatýþmalarýn ortadan kalkmasý olarak gösteriyor.
Anarþi partisininkilere oldukça benzeyen genel sosyalist sözlerin
gerisinde, azçok tutarlý bir biçimde, mali aristokrasinin egemenliðini
devirmek ve sanayi ve ticareti daha önceki zincirlerinden kurtarmak
isteyen Nationalin, Pressein ve Sièclein sosyalizmi gizleniyor. Bu, sanayiin, ticaretin ve tarýmýn sosyalizmidir; bunlarýn düzen partisi içindeki
vekilleri, artýk kendi özel tekelleri ile uyuþmaz olduðu ölçüde bu sosyalizmin çýkarlarýný yadsýyorlar. Asýl anlamýyla küçük-burjuva sosyalizmi,
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en üstün sosyalizm, doðal olarak, týpký sosyalizm çeþitlerinin herbiri
gibi, iþçilerin ve küçük-burjuvalarýn bir bölümünü kendi çevresinde toplayan bu burjuva sosyalizminden ayrýlýr. Sermaye, alacaklý olarak, özellikle bu küçük-burjuva sýnýfýn yakasýný býrakmaz, bu sýnýf ise kredi
kurumlarý ister; sermaye, rekabet yoluyla onu ezer, o ise devletten yardým gören ortaklýklar ister; sermaye, bir merkezde yoðunlaþmasý ile
küçük-burjuvazinin belini büker, küçük-burjuvazi ise artanoranlý (müterakki) vergiler ister, mirasýn sýnýrlandýrýlmasýný ister, büyük iþlerin devlet [sayfa 340] tarafýndan üstlenmesini ve sermayenin büyümesini zorla
engelleyen baþka önlemler ister. Kendi sosyalizminin barýþçý bir yolla
gerçekleþmesini düþlediðinden belki de birkaç günlük bir ikinci Þubat
devrimine razýdýr sadece önündeki tarihsel süreç, ona, doðal olarak,
toplumsal düþünürlerin ister birlikte, ister tek tek türeticiler olarak kafalarýnda tasarladýklarý ya da tasarlamýþ olduklarý sistemlerin uygulamasý
gibi görünür. Küçük-burjuvalar, böylece, seçmeci (éclectique) olurlar
ya da ancak, proletarya, henüz, özgür, baðýmsýz bir tarihsel hareket
olacak kadar yeterince geliþmemiþ olduðu sürece onun teorik ifadesi
olmuþ olan doktriner sosyalizmi, mevcut sosyalist sistemleri tutarlar.
Demek ki, böylece, hareketin tümünü, onun anlarýndan birine
baðýmlý kýlan, ortak, toplumsal üretimin yerine, küçük hilelerle ya da
büyük duygusallýklarla devrimci sýnýf savaþýmýný bütün gerekleriyle ortadan kaldýran sivrillkleri ile bireysel bir ukalânin kafa eylemini koyan
ütopya, doktriner sosyalizm bunu yaparken, bugünkü toplumu aslýnda
idealize etmekle ve toplumun gölgesiz, pürüzsüz bir imgesini yaratmakla sýnýrlý kalan ve kendi ülküsünü toplumsal gerçeðe karþý üstün
kýlmak isteyen bu doktriner sosyalizm böyle sürerken, proletarya bu
sosyalizmi küçük-burjuvaziye býrakýrken, ayrý ayrý sistemlerin kendi aralarýndaki savaþým, bu sözde sistemlerin herbirini, toplumsal altüst oluþun
geçiþ noktalarýndan birinin baþka bir geçiþ noktasýna karþý iddialý bir
biçimde tutulmasý olarak ortaya çýkartýrken, proletarya, gitgide devrimci sosyalizmin çevresinde, bizzat burjuvazinin Blanqui adýný taktýðý komünizmin çevresinde toplanýyor. Bu sosyalizm genel olarak, sýnýf farklýlýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasý, sýnýf farklýlýklarýnýn dayandýklarý bütün
üretim iliþkilerinin ortadan kaldýrýlmasý, bu üretim iliþkilerine uygun düþen bütün toplumsal baðýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý, bu toplumsal baðýntýlardan doðan bütün düþüncelerin altüst edilmesine varmak üzere,
devrimin sürekliliðinin ilânýdýr, zorunlu bir geçiþ noktasý olarak proletaryanýn sýnýf diktatörlüðüdür.
Bu açýklamaya ayrýlmýþ olan yerimiz, bu konuyu daha fazla geliþtirmemize izin vermiyor.
Gördük ki, düzen partisinde, zorunlu olarak baþýçeken [sayfa 341]
mali aristokrasi olduysa, anarþi partisinde de baþýçeken proletarya
olmuþtur. Bir yandan, bir devrimci çizgi üzerinde birleþmiþ çeþitli sýnýflar proletaryanýn çevresinde toplanýrken, taþra illeri gitgide daha güve-
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nilmez olurken ve Yasama Meclisinin kendisi bile Fransýz Soulouqueunun* iddialarýna karþý gittikçe daha çok öfkelenirken, 13 Haziran sürgünleri Montagnardlarýn yerlerini doldurmak için uzun süredir ertelenen
ve geciktirilen ara seçimleri yaklaþýyordu.
Düþmanlarý tarafýndan horgörülen, sözde dostlarýnýn da hýrpaladýklarý ve hakaret ettikleri hükümet, içinde bulunduðu tiksinç ve katlanýlmaz durumdan kurtulmak için ancak bir tek çare görüyordu: ayaklanma. Pariste bir ayaklanma, baþkentte ve taþra illerinde bir sýkýyönetim ilânýna ve böylelikle seçimlere egemen olmaya olanak hazýrlayacaktý. Beri yandan, düzenin dostlarý, anarþiye karþý zaferi kazanan bir
hükümete karþý, kendileri de anarþist görünmek istemiyorlarsa, ödünler vermek zorunda olurlardý.
Hükümet iþe koyuldu. 1850 yýlý Þubat ayýnýn baþýnda, özgürlük
aðaçlarý[171] kesilerek halk kýþkýrtýldý. Bu boþa gitti. Özgürlük aðaçlarý
yerlerinden edilince, þaþkýna dönen, gerileyen ve kendi kýþkýrtmasý sonunda kendi korkuya kapýlan hükümet oldu. Ama Ulusal Meclis Bonaparteýn bu acemice baþýna buyruk olma giriþimini buz gibi bir güvensizlikle karþýladý. Temmuz anýtýndan ölümsüzlerin çelenklerinin aþýrýlmasý[172] daha fazla bir baþarý saðlamadý. Ordunun bir bölümüne devrimci gösteriler yapma fýrsatýný ve Ulusal Meclise de kabineye azçok
kýlýk deðiþtirmiþ bir güvensizlik oyu verme bahanesini saðladý. Hükümet basýnýnýn, genel oy sisteminin kaldýrýlmasý ve Kazaklarýn istilâsi yolundaki tehditleri boþa gitti. DHautpoul, Yasama Meclisinin ortasýnda,
onu karþýlamaya hazýr olduðunu açýklayarak solu sokaða inmeye boþuna
davet etti. DHautpoul, meclis baþkanýnýn konuya dönmesi için uyarmasýndan baþka hiç bir þey elde edemedi ve düzen partisi, bir sol milletvekilinin Bonaparteýn kapkaççý aþýrý istekleriyle acý acý alay etmesine
gizli, hain bir sevinçle gözyumdu. Nihayet, 24 Þubattaki devrim kehaneti de boþunaydý. Hükümet öyle yaptý ki, halkýn 24 Þubattan [sayfa 342]
haberi bile olmadý.
Proletarya hiç bir ayaklanma kýþkýrtmasýna kapýlmadý, çünkü bir
devrim yapmak üzereydi.
Tamamýyla iþçilerin etkisi altýnda bulunan seçim komitesi, eþyanýn
mevcut durumuna karþý genel öfkeyi artýrmaktan baþka bir þey yapmayan hükümetin kýþkýrtmalarýnýn kendisine engel olmasýna meydan vermeksizin Paris için üç aday gösterdi: Deflotte, Vidal ve Carnot. Deflotte,
Bonaparteýn halkýn sevgisini kazanma nöbetlerinden birinde aftan
yararlanmýþ bir Haziran sürgünü idi, Blanquinin bir dostu idi ve 15
Mayýs hareketine katýlmýþtý; Zenginliklerin Üleþtirilmesi Üzerine adlý kitabý ile bir komünist yazar olarak tanýnan Vidal, Louis Blancýn, Luxembourg Komisyonunda eski sekreteri idi; Carnot, zaferi örgütlendiren bir
Konvansiyon üyesinin oðlu idi, Nationalin partisi üyelerinin en az yýpran* Napoléon III. -Ed.
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mýþýydý, Geçici Hükümette ve Yürütme Komisyonunda Eðitim Bakaný
olmuþtu, Carnotnun halk eðýtimi konusunda demokratik yasa tasarýsý
cizvitlerin eðitim yasasýna karþý þanlý bir protesto niteliðindeydi. Bu üç
adam, üç müttefik sýnýfý temsil ediyorlardý: baþta bir Haziran isyancýsý
olan devrimci proletaryanýn temsilcisi; onun yanýnda sosyalist küçükburjuvazinin temsilcisi bir doktriner sosyalist; üçüncüsü ise demokratik
formülleri uzun zamandan beri gerçek anlamlarýný yitirmiþ bulunan ve
düzen partisine karþý sosyalist bir anlam kazanmakta olan cumhuriyetçi burjuva partisinin temsilcisi. Bu, týpký Þubattaki gibi, burjuvaziye
karþý ve hükümete karþý genel bir güçbirliði idi. Ama bu kez proletarya
devrimci birliðin baþýndaydý.
Bütün çabalara karþýn, sosyalist adaylar baþarýya ulaþtýlar. Ordu
bile kendi Savaþ Bakaný Lahittee karþý Haziran isyancýsýna oy verdi. Düzen partisi yýldýrým çarprmýþa döndü. Taþra illeri seçimleri de onu avutamadý, bu seçimlerin sonuçlarý Montagnardýn çoðunluðunu saðladý.
10 Mart 1850 seçimi[173] 1848 Haziranýnýn geri çekilmesi idi. Haziran isyancýlarýný kýlýçtan geçirenler ve sürgüne gönderenler Ulusal Meclise yeniden girdiler, ama Haziran sürgünlerinin peþisýra ve dudaklarýnda
onlarýn ilkeleri olmak üzere süngüsü düþük girdiler. 10 Mart seçimi, 13
Haziran 1849un gerilemesi idi: Ulusal Meclisin sürgün ettiði [sayfa 343]
Montagne, yeniden Ulusal Meclise giriyordu, ama artýk devrimin lideri
olarak deðil de, önden giden borazancýsý olarak giriyordu. Bu seçim, 10
Aralýðýn geri çekilmesi idi: Napoléon, bakaný Lahittele baþarýsýzlýða
uðramýþtý. Fransanýn parlamento tarihinde buna benzer yalnýz bir tek
olay vardý: 1830da Charles Xun bakaný Haussynin baþarýsýzlýðý, 10 Mart
1850 seçimi, son olarak, çoðunluðu düzen partisine veren 13 Mayýs
seçiminin hükümsüz kýlýnmasý, bozulmasý idi. 10 Mart seçimi, 13 Mayýsýn çoðunluðunu protesto ediyordu. 10 Mart bir devrimdi. Oy pusulalarýnýn gerisinde kaldýrým taþlarý vardý.
Düzen partisinin en ileri gelen üyelerinden biri olan Ségur
dAguesseau, 10 Mart oylamasý savaþ demektir diye haykýrmýþtý.
10 Mart 1850 ile anayasal cumhuriyet yeni bir döneme, kendi
daðýlma dönemine girer. Çoðunluðun çeþitli kesimleri kendi aralarýnda
ve Bonapartela yeniden birleþirler. Bunlar, yeni baþtan düzenin þövalyeleridirler, ve Napoléon gene onlarýn yansýz adamýdýr. Ve bu kesimler,
yalnýz cumhuriyetin yaþama olanaðýndan umutlarýný kestikleri zaman
kralcý olduklarýný akýllarýna getirmektedirler ve Bonaparte sadece cumhurbaþkaný kalmaktan umudunu kestiði zaman cumhurbaþkaný olduðunu aklýna getirmektedir.
Haziran isyancýsý Deflotteun seçilmesine, Bonaparte, düzen partisinin de iþareti ile, Blanqui ve Barbèse, Ledru-Rollin ve Guinarda karþý savcýlýk yapmýþ olan Barocheun içiþleri bakanlýðýna atanmasý ile karþýlýk veriyor. Carnotnun seçilmesine Yasama Meclisi, öðretim yasasýnýn
oylanmasý ile karþýlýk veriyor, ve Vidalýn seçilmesine ise sosyalist basýn-
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ýn susturulmasý ile karþýlýk veriyor. Düzen partisi, kendi basýnýnýn kopardýðý yaygara ile kendi korkusunu gidermeye çalýþýyor. Düzen partisinin
organlarýndan biri Kýlýç kutsaldýr! diye baðýrýyor. Düzenin savunucularý kýzýl partiye karþý saldýrýya geçmelidirler diyor bir baþkasý. Düzenin
bir üçüncü horozu Sosyalizm ile toplum arasýnda ölesiye bir düello,
acýmasýz dur durak bilmez bir savaþtýr gidiyor; bu umutsuz düelloda, ya
birinin ya da ötekinin yok olmasý gerek, eðer toplum sosyalizmi ortadan kaldýramazsa sosyalizm toplumu ortadan kaldýracaktýr diye ötüyor.
[sayfa 344] Kurulu düzenin barikatlarýný, dinin barikatlarýný ve ailenin barikatlarýný! Parisin 127.000 seçmeninden kurtulmak gerekir![174] Sosyalistler için bir Saint-Barthélemy gecesi![175] Ve düzen partisi, bir an kendi
zaferinin kesinliðine inanýyor. Düzen partisinin organlarý, en baðnaz
biçimde Paris dükkancýlarýna karþý çýrpýnýyorlar. Paris dükkancýlarý
tarafýndan seçilen temsilci, Haziran isyancýsý! Bu demektir ki, bir ikinci
1848 olanak dýþýdýr, bu demektir ki, bir ikinci 13 Haziran olamaz, bu
demektir ki, sermayenin manevi etkisi, nüfuzu kýrýlmýþtýr, bu demektir
ki, burjuva meclis artýk yalnýzca burjuvaziyi temsil ediyor, bu demektir
ki, büyük toprak mülkiyeti yýkýldý, çünkü onun vasalý, ona baðýmlý olan
küçük mülkiyet, kendi kurtuluþunu mülksüzler kampýnda arýyor.
Düzen partisi, ister istemez, o kaçýnýlmaz beylik düþüncesine dönüyor. Daha çok baský diye haykýrýyor, daha çok baský!, ama direnç
yüz kat arttýðý halde, onun baský kuvveti on kat zayýflamýþ durumda.
Baskýnýn baþlýca aracýný, yani orduyu da baský altýnda tutmak gerekmez
mi? Ve düzen partisi, son sözünü söylüyor: Boðucu legalitenin demir
çemberini kýrmak gerekir. Anayasal cumhuriyet olanak dýþýdýr. Bizim
kendi gerçek silahlarýmýzla savaþmamýz gerek, 1848 Þubatýndan beri
Devrime karþý, onun kendi silahlarý ile ve onun kendi alanýnda savaþtýk,
onun kendi kurumlarýný kabul ettik, anayasa öyle bir kaledir ki, yalnýz
saldýranlarý korur, kuþatýlmýþ olanlarý deðil! Truva atýnýn karnýna, kutsal
Ýlionun içine gizlenerek, atalarýmýz Grekler* gibi davranarak, düþman
kenti ele geçiremedik, tam tersine, kendi kendimizi tutsak ettik.
Ama anayasanýn temeli, genel oy sistemidir. Genel oyun kaldýrýlmasý, burjuva diktatörlüðünün düzen partisinin son sözü olacaktýr.
Genel oy, 24 Mayýs 1848de, 20 Aralýk 1848de, 13 Haziran 1849da,
8 Temmuz 1849da onlara hak vermiþti. Genel oyun, 10 Mart 1850de
kendine zararý dokundu. Genel oydan çýkma ve genel oyun sonucu
olarak, egemenliðin sahibi halkýn iradesinin ifadesi olarak, burjuva egemenliði  iþte burjuva anayasasýnýn anlamý budur. Ama, bu genel oy
hakkýnýn, [sayfa 345] bu egemen iradenin içeriðinin, artýk burjuvazinin egemenliði olmadýðý andan bu yana anayasanýn hâlâ bir anlamý var mýdýr?
Oy verme hakkýný, akla-uygun olaný, yani burjuvazinin egemenliðini
* Grekler  bir sözcük oyunu: Yunanlýlar, ama ayný zamanda profesyonel dolandýrýcýlar.
[Engelsin 1895 tarihli baskýya notu.]
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saðlayacak biçimde düzenlemek, burjuvazinin görevi deðil midir? Genel oy sistemi, mevcut devlet erkini boyuna yeni baþtan ortadan kaldýrarak ve gene yeni baþtan devlet erkini kendi baðrýndan çýkartarak,
bütün dengeyi bozmuyor mu, her an bütün kurulu, yerleþmiþ güçleri
sarsmýyor mu, otoriteyi yok etmiyor mu, bizzat anarþiyi otorite haline
getirmek gibi bir tehlike yaratmýyor mu? 10 Mart 1850den sonra bundan kim þüphe edebilir artýk? Burjuvazi þimdiye kadar hep böbürlenmiþ
olduðu ve bütün gücünü kendisinden aldýðý genel oyu bir yana iterek,
artýk geri dönüþe olanak býrakmayacak bir þekilde þunu açýða vuruyor:
Zaferimiz þimdiye kadar halkýn iradesi ile tutundu, þimdi ise, onu,
halkýn iradesine karþý saðlamlaþtýrmak gerek. Ve, tutarlý bir biçimde,
dayanaklarýný artýk Fransada deðil, dýþarýda, istilada arýyor.
Ýkinci Koblenz[176] merkezini ta Fransanýn ortasýna kurmuþ olduðundan, burjuvazi, istila ile, bütün ulusal tutkularý kendisine karþý
ayaða kaldýrýyor. Genel oya karþý saldýrýsý ile, yeni devrime genel bir
bahane saðlamýþ oluyor ve devrimin de böyle genel bir bahaneye gereksinmesi vardýr. Bütün özel bahaneler devrimci birliðin kesimlerini birbirinden ayýrýrdý ve onlarýn arasýndaki ayrýlýklarý ortaya çýkarýrdý. Genel
bahane, yarý-devrimci sýnýflarý sersemletir, gelecek devrimin belirli niteliði üzerinde, kendi eylemlerinin sonuçlarý üzerinde, birtakým kuruntulara kapýlmalarýna meydan verir. Her devrimin bir þölenler sorununa
gereksinmesi vardýr. Genel oy sistemi de, yeni devrimin þölenler sorunudur.
Ama güçbirliði etmiþ burjuva kesimleri, ortak iktidarlarýnýn olanaðý
bulunan tek biçiminden, sýnýf çýkarlarýnýn en güçlü ve en tamamlanmýþ
biçimi anayasal cumhuriyetten, monarþinin alt biçimine, tamamlanmamýþ, eksik ve zayýf biçimine doðru geri çekilmek ve ona sýðýnmakla,
daha þimdiden mahküm olmuþlardýr. Bu kesimler, gençlikteki gücünü
yeniden elde etmek için güzel çocukluk giysilerini giyen ve bir hayli
güçlük çekerek pörsümüþ kollarýný, bacaklarýný, bu giysilerle örtmeye
çalýþan yaþlý adama benziyorlar. [sayfa 346] Cumhuriyetin bir tek erdemii,
bir tek deðeri vardýr, o da devrimin serasý olmasýdýr.
10 Mart 1850 þu yazýtý taþýr alnýnda:
Apres moi le déluge!*
IV. 1850 YILINDA GENEL OY SÝSTEMÝNÝN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
(Bundan önceki üç bölümün devamý, Neue Rheinische
Zeitungda yayýnlanan derginin son iki fasikülünde (5 ve 6) yer almaktadýr.
Marx, bu yazýda, ilkin 1847de Ýngilterede patlak veren büyük
* Bundan sonra tufan. -ç.
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ticaret bunalýmýný betimledikten ve Avrupa kýtasý üzerindeki yansýlarý
ile, 1848 Þubat ve Mart devrimlerine kadar giden siyasal karýþýklýklarýn
aldýðý aþýrý özelliði açýkladiktan sonra, 1848 yýlý boyunca geri gelen ve
1849 yýlýnda daha da artan ticaret ve sanayideki refahýn, devrimci atýlýmý nasýl felce uðrattýðýný ve gericiliðin zamandaþ zaferini nasýl olanaklý
kýldýðýný anlatýr. Sonra özellikle Fransadan sözederek þöyle der:)*
1849dan baþlayarak ve özellikle 1850den bu yana, ayný belirtiler, Fransada da kendilerini gösterdiler. Paris sanayileri tam bir hýzla
çalýþmakta, ve Rouen ve Mulhouse fabrikalarý, her ne kadar yüksek
hammadde fiyatlarý, Ýngilterede de olduðu gibi engelleyici bir etki yapýyorsa da, oldukça iyi iþlemektedir. Fransada, gönencin geliþmesi, ayrýca, Ýspanyada gümrük tarifelerinde yapýlan geniþ reformdan ve Meksikadaki çeþitli lüks maddeler üzerindeki gümrük vergilerinin indirilmesinden özellikle yararlanmýþtýr; bu iki pazara doðru Fransýz metalarýnýn ihracý, önemli ölçüde artmýþtýr. Sermayelerin çoðalmasý, Fransada,
Kaliforniya altýn madenlerinin büyük çapta iþletilmesi bahanesi ile birtakým spekülasyonlara yolaçtý. Hisse senetleri tutarýnýn düþük oluþu ile
ve sosyalizm kokan tanýtma bildirileri ile doðrudan doðruya küçükburjuvalarýn ve iþçilerin keselerine hitap eden ve hepsi, þu özellikle
Fransýzlara ve Çinlilere [sayfa 347] özgü katýksýz dolandýrýcýlýkla sonuçlanan
bir sürü ortaklýk (þirket) türedi. Hatta bu ortakliýlardan biri, doðrudan
doðruya hükümet tarafýndan korunmaktadýr. Fransada, ithalattan alýnan
gümrük vergileri, 1848in ilk dokuz ayýnda 63 milyon franka, 1849da 95
milyon franka ve 1850de ise 93 milyon franka yükseldi. 1850 Eylülünde,
ayrýca, 1849un ayný ayýna oranla bir milyonluk bir fazlalýkla yükselmeye devam etti. Ýhracat da, ayný þekilde, 1849da ve, daha çok olmak
üzere, 1850de arttý.
Yeniden kavuþulan refahýn en çarpýcý tanýtý, 6 Eylül 1850 yasasý
ile bankanýn madeni para olarak ödemeler yapmasýnýn yeniden kabul
edilmesidir. 15 Mart 1848de, Bankaya madeni para ile ödeme yapmayý
durdurma izni verilmiþti. O zaman, taþra bankalarýnýnki de içinde olmak üzere kaðýt para dolaþýmý 373 milyon franka (14.920.000 sterline)
yükseliyordu. 2 Kasým 1849da bu dolaþým, 4.360.000 sterlinlik bir artýþla
482 milyon franka, yani 19.280.000 sterline ulaþýyordu; ve 2 Eylül 1850de,
gene yaklaþýk olarak 5 milyon sterlinlik bir artýþla, 496 milyon franka,
yani 19.840.000 sterline ulaþýyordu. Bunun sonucu olarak, kaðýt paralarýn deðerinde hiç bir düþme olmadý; tam tersine, kaðýt paralarýn artan
dolaþýmý yanýnda, altýn ve gümüþün de, banka mahzenlerinde gittikçe
artan miktarlarla biriktiði görüldü, o kadar ki, 1850 yazýnda, madeni
para rezervleri Fransa için duyulmadýk bir rakam olan yaklaþýk 14 milyon sterline yükseliyordu. Bankanýn, böyle dolaþýmýný yükseltmek durumuna getirilmesi ve giderek aktif sermayesini 123 milyon frank, yani 5
* Bu giriþ paragrafý Engels tarafýndan 1895 tarihli baský için yazýlmýþtýr. -Ed.
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milyon sterlin yükseltmesi, daha önceki bir fasikülde mali aristokrasinin devrimle yalnýz devrilmemiþ olmakla kalmayýp, üstelik güçlenmiþ
bile olduðunu söylemekte ne kadar haklý olduðumuzu çarpýcý bir biçimde tanýtlar. Bu sonuç, þu son yýllarýn, Fransýz banka mevzuatý açýsýndan
genel bir gözden geçiriliþle daha da apaçýk ortaya çýkmaktadýr. 10 Haziran 1847de, Banka, 200 franklýk kaðýt paralarý (banknotlarý) piyasaya
çýkarmak yetkisi aldý, o zamana kadar en küçük kaðýt para 500 franklýktý.
15 Mart 1848 tarihli bir kararname, Banque de Franceýn kaðýt paralarýný, yasal para ilan etti ve bir yandan da bankayý bu kaðýt paralarý
madeni para olarak ödeme yükümünden baðýþýk kýldý. [sayfa 348] Bankanýn kaðýt para emisyonu, 350 milyon frank olarak sýnýrlandýrýldý, ayný
zamanda, bankaya 100 franklýk kaðýt paralar çýkarma yetkisi verildi. 27
Nisan tarihli bir kararname taþra bankalarýnýn Banque de France ile
birleþmelerini emretti; 2 Mayýs 1848 tarihli bir baþka kararname, bankanýn kaðýt para emisyonunu, 442 milyon franka yükseltti. 22 Aralýk 1849
tarihli bir kararname, kaðýt para emisyonunun en yukarý sýnýrýný 525
milyon franka çýkardý. Sonunda, 6 Eylül 1850 yasasý, kaðýt paranýn madeni para karþýlýðýnda deðiþtirilmesini yeniden getirdi. Bu olaylar, dolaþýmýn durmadan artmasý, bütün Fransýz kredilerinin Bankanýn elinde
toplanmasý, ve bütün Fransýz altýn ve gümüþünün Bankanýn mahzenlerinde birikmesi Bay Proudhonu, Bankanýn þimdi eski yýlan derisini soyunup atacaðý ve prudoncu bir halk bankasý olmak üzere deðiþime
uðrayacaðý vargýsýna götürdü. Oysa, 1797-1819 arasý Ýngiliz banka kýsýtlamasýnýn[177] tarihini bilmesine bile gerek yoktu, kendisi için burjuva
toplumunun tarihinde hiç duyulmadýk bir olgu olan bu olayýn baþtan
sona olaðan, ama þimdi Fransada ilk kez meydana gelmekte olan burjuva nitelikte bir olay olduðunu görmesi için Manþýn ötesine bir bakmasý yeterdi. Görülüyor ki, Geçici Hükümetten sonra Parise önayak
olan sözde devrimci teorisyenler, alýnan önlemlerin niteliði ve sonuçlarý
konusunda, Geçici Hükümetin kendi üyeleri kadar bilgisizdiler. Fransanýn birdenbire tadýný tattýðý sanayi ve ticaretteki refaha karþýn, halk
yýðýný, 25 milyon köylü, büyük bir çöküntünün acýsýný çekmektedir. Son
yýllarda iyi ürün alýnmasýnýn, Fransada, tahýl fiyatlarý üzerinde, Ýngilteredekinden daha yýkýcý bir etkisi oldu ve borç içinde yüzen, tefeciliðin
iliðine kadar sömürdüðü, vergiler altýnda ezilen köylülerin durumu, hiç
mi hiç parlak deðildir. Son üç yýlýn tarihi, halkýn bu sýnýfýnýn devrimci bir
giriþkenlikten kesin olarak yoksun olduðunu zaten göstermiþtir.
Nasýl ki, bunalým dönemi Kýtaya, Ýngiltereden sonra çýkageldiyse, refah dönemi için de ayný þey olmuþtur. Her zaman ilk baþlangýç
süreci Ýngilterede meydana geliyor; Ýngiltere burjuva Cosmosunun (Aleminin) Demiurgosudur (Yaradanýdýr). Burjuva toplumunun hep yeniden dolandýðý çevrimin deðiþik evreleri, Kýta üzerinde ikincil ve üçüncül
[sayfa 349] biçimlerine girerler. Ýlkönce, Kýta, herhangi baþka bir ülkeye
ihraç ettiðiyle ölçülemeyecek kadar fazlasýný, Ýngiltereye ihraç etmiþtir.
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Ama Ýngiltereye yapýlan bu ihracat da, Ýngilterenin, özellikle, denizaþýrý
pazara oranla durumuna baðlýdýr. Sonra, Ýngiltere, Kýtaya yaptýðý tüm
ihracatla kýyaslanamayacak kadar fazlasýný, Atlantik-ötesi ülkelere ihraç
eder, öyle ki, bu ülkelere, Kýta tarafýndan ihraç edilen miktarlar, her
zaman, Ýngilterenin denizaþýrý ihracatýna baðlýdýr. Bu bakýmdan, eðer
bunalýmlar, ilkönce Kýta üzerinde devrimler doðuruyorsa da, bu devrimlerin nedeni, her zaman, gene de Ýngilterededir. Elbette ki, þiddetli
patlamalar, burjuva gövdesinin yüreðine, merkezine vurmadan önce
uç bölümlerinde meydana gelmek zorundadýr, çünkü merkezde denge olanaðý uç bölgelerdekinden daha fazladýr. Beri yandan, bu, Kýta
üzerindeki devrimlerin, Ýngiltereye hangi ölçüler içinde yansýdýklarýný,
ayný zamanda, bu devrimlerin, burjuvazinin varlýk koþullarýný ne ölçüde
sarstýðýný, zarara uðrattýðýný, ya da bu devrimlerin politik oluþumlarýný
ancak hangi noktaya kadar ulaþtýrdýklarýný gösteren bir termometredir.
Burjuva toplumunun üretici güçlerinin, burjuva koþullarýn kendilerine izin verdikleri ölçüde, gür bir þekilde geliþebildikleri böyle bir refah nedeniyle, gerçek devrimden sözedilemez. Böyle bir devrim, ancak,
bu iki etkenin, yani modern üretim araçlarýnýn ve burjuva üretim biçimlerinin birbirleri ile çatýþma haline geldikleri evrelerde olanak kazanýr.
Bugün, Kýtanýn düzen partisinin deðiþik temsilcilerinin kendilerini kaptýrdýklarý ve karþýlýklý olarak birbirlerini yýprattýklarý çeþitli çekiþmeler,
yeni devrimlere fýrsat hazýrlamaktan çok uzaktýrlar, tam tersine, iliþkilerin
temeli, þu an için geçici olarak çok güvenilir ve, gerici güçlerin bilmedikleri bir þey, çok burjuvaca olduðu içindir ki, bu çekiþmeler mümkündür.
Burjuva geliþmeyi durdurma yolundaki bütün gerici giriþimler
de, demokratlarýn bütün ahlaki öfkeleri ve bütün coþku dolu bildirileri
gibi, burjuva iliþkilere çarpýp kýrýlacaktýr. Yeni bir devrim, ancak yeni bir
bunalýmýn ardýndan gelebilir. Ama biri ne kadar kesinse, öteki de o
kadar kesindir.
Þimdi Fransaya geçelim. [sayfa 350]
Halkýn, küçük-burjuvalarla birliði içinde, 10 Mart seçimlerinde
kazandýðý zaferi, gene halk, kendisi, 28 Nisan seçimlerine yolaçarak
ortadan kaldýrdý. Vidal, yalnýz Pariste deðil ayný zamanda, Bas-Rhinde
de seçilmiþti. Montagneýn ve küçük-burjuvazinin güçlü bir biçimde
temsil edildikleri Paris Komitesi, onun Bas-Rhin temsilciliðini seçmeye
karar verdi. Böylece, 10 Mart zaferi kesin olmaktan çýkýyordu; kararýn
vadesi bir kez daha erteleniyordu, halkýn potansiyel gücü gevþetiliyordu,
halk, devrimci zaferler yerine, yasal zaferlere alýþtýrýlýyordu. Nihayet, 10
Martýn devrimci anlamý, Haziran ayaklanmasýnýn yeniden saygýnlýk kazanmasý, böylece proletaryanýn ancak olsa olsa yosma iþçi kýzlarýnýn
hoþuna gidecek bir þaka diye kabul edebileceði, fantezist-toplumcu,
duygusal küçük-burjuva Eugéne Suenün adaylýðý ile baþtan aþaðý yýkýlýyordu. Ýyi niyetli bu adaylýk karþýsýnda, düþmanlarýnýn kararsýz politi-
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kasýndan yüreklenen düzen partisi, Haziran zaferini temsil edecek olan
bir aday gösterdi. Bu gülünç aday, Ispartalývari bir aile babasý olan,
bununla birlikte basýnýn o kahramanlýk zýrhýný parça parça çekip çýkardýðý ve seçimlerde, bana kalýrsa, parlak bir bozguna uðayan Leclerc
oldu. 28 Nisanýn yeni seçim zaferi, Montagneý ve küçük-burjuvaziyi
böbürlendirdi. Küçük-burjuvazinin, yeni bir devrimle proletaryayý ön
plana itmeksizin salt yasal yoldan isteklerinin sonuna varabilmek
düþüncesi ile daha þimdiden aðzý kulaklarýna varýyordu; 1852de, yeni
seçimlerde, genel oy ile Bay Ledru-Rollini cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturtmayý ve meclise de bir Montagnard çoðunluðu getirmeyi kesinlikle hesaplýyordu. Yeni seçimler yüzünden, Suenün adaylýðýndan, ve
Montagne ile küçük-burjuvazinin düþünüþ tarzlarýndan, bunlarýn, her
koþulda, rahat durmaya kararlý olduklarýna iyice güvenen düzen partisi,
iki seçim zaferine, genel oyu kaldýran seçim yasasý ile karþýlýk verdi.
Hükümet, bu yasa tasarýsýný kendi sorumluluðu altýna almaktan sakýndý. Bu tasarýnýn hazýrlanmasýný, çoðunluðun ileri gelen büyüklerine, onyedi burgrava[178] emanet ederek, çoðunluða açýk bir ödün verdi. Dolayýsýyla, genel oyun kaldýrýlmasýný meclise öneren hükümet olmadý, meclis, bunu, kendi kendine önerdi.
8 Mayýs günü tasarý meclise getirildi. Bütün [sayfa 351] sosyal-demok-rat basýn, halka aðýrbaþlý bir tutum, calme majestueux,* pasiflik,
ve temsilcilerine güvenme öðütlemek için tek vücut ayaða kalktý. Sosyal-demokrat gazetelerin her yazýsý, bir devrimin her þeyden önce sözde-devrimci basýný yoketmekten baþka bir þey yapamayacaðýný ve þimdi
bu yaygarada asýl bu basýnýn kendini korumasýnýn sözkonusu olduðunu açýða vuruyordu. Sahte-devrimci basýn, bütün gizini ortaya koyuyordu. Kendi ölüm fermanýný imzalýyordu.
21 Mayýsta, Montagne, hazýrlýk çalýþmalarý sorununu tartýþmaya
getirdi ve anayasaya aykýrý olduðu gerekçesi ile bütün tasarýnýn geri
çevrilmesini önerdi. Düzen partisi, gerekirse anayasanýn çiðneneceðini,
ama bununla birlikte þimdilik buna gerek olmadýðýný, çünkü anayasanýn her türlü yoruma elveriþli olduðunu ve yalnýz çoðunluðun doðru
yorumu yapmaya yetkili bulunduðunu söyleyerek karþýlýk verdi. Thiers
ve Montalembertýn kudurgan, kaba saldýrýlarýna, Montagne çok ölçülü
ve çok efendice bir hümanizmle karþý koydu. Montagne tüzel alandan
medet umdu, düzen partisi ise, onu, hukuðun asýl yeþerip bittiði alana,
burjuva mülkiyetine çekti. Montagne, inleyerek, bütün güçleri ile devrimleri savuþtunnak isteyip istemediklerini sordu. Düzen partisi devrimleri bekliyoruz diye yanýtladý.
22 Mayýs günü, hazýrlýk çalýþmalarý sorunu 227 oya karþý 462 oyla
kestirilip atýldý. Ulusal Meclisin ve tek tek her milletvekilinin, halkýn elinden kendi vekilini seçme hakkýný almakla, kendi kendilerini görevden
* Görkemli bir serinkanlýlýk. -ç.
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aldýklarýný o kadar gösteriþli bir derinlikle tanýtlamýþ olan ayný adamlar
yerlerinde kaldýlar ve birdenbire, kendileri yerine, ülkeyi, hem de dilekçeler yoluyla harekete geçirmeye çalýþtýlar; ve 31 Mayýsta, yasa, parlak
bir baþarýyla meclisten geçerken onlar hâlâ kaygýsýz, umursamazlýkla
yerlerinde oturuyorlardý. Anayasanýn çiðnenmesinde suçsuz olduklarýný
gösteren tutanak olarak hazýrladiklarý bir protesto ile, açýkça sunmaktan
bile kaçýnýp geriden usulca baþkanýn cebine sokuverdikleri protesto ile
öç almaya kalkýþtýlar.
Pariste 150.000 kiþilik bir ordu, kararýn uzun süre ertelenmesi,
basýnýn aðzýna kilit vurulmasý, Montagneýn ve yeni [sayfa 352] seçilen temsilcilerin korkaklýðý, küçük-burjuvalarýn görkemli serinkanlilýðý, ama özellikle sanayi ve ticaretteki refah, proletarya yönünden her türlü devrimci
giriþimi önledi.
Genel oy sistemi, görevini yerine getirip tamamlamýþtý. Halkýn
çoðunluðu, devriinci bir dönemde yalnýz genel oyun verebileceði olgunlaþma okulundan geçmiþti. Genel oyun bir devrimle ya da gericiler
tarafýndan kaldýrýlmasý gerekiyordu.
Montagne, kýsa bir süre sonra çýkagelen bir fýrsatla daha da büyük
bir enerjiyle gösteriþe baþladý. Kürsünün tepesinden, Savaþ Bakaný
dHautpoul, Þubat devrimini, uðursuzluk getiren bir felaket diye adlandýrmýþtý. Her zamanki gibi erdemli bir öfkeyle dolu gürültücülükle ayýrdedilen Montagneýn konuþmacýlarý, Baþkan Dupinin kendilerine söz
vermediðini gördüler. Girardin, Montagnea derhal toplu halde dýþarý
çýkmayý önerdi. Sonuç: Montagne yerinde kaldý, ama Girardin, Montagnea yaraþmýyor diye partiden kovuldu.
Seçim yasasýna bir de tamamlayýcý, yeni bir basýn yasasý gerekliydi. Bu yeni yasa öyle uzun zaman kendini beklettirmedi. Düzen partisinin getirdiði deðiþikliklerle iyice aðýrlaþan bir hükümet tasarýsý, teminat
akçelerini yükseltti, tefrika romanlara ek bir damga vurulmasýný zorunlu kýldý (Eugéne Suenün seçilmesine yanýt), belirli bir yapraða kadar
basýlmýþ olan haftalýk ya da aylýk bütün yayýný vergiye baðladý ve, son
olarak da, her gazete makalesinin yazannýn imzasýný taþýmasýný buyurdu. Teminat akçesi yönergesi sözde-devrimci basýný öldürdü. Halk, bu
basýnýn ortadan kaybolmasýný, genel oy sisteminin kaldýrýlmasýnýn bir
kefareti saydý. Bununla birlikte, yeni yasanýn ne eðilimi, ne de yansýlarý,
basýnýn bu bölümünden daha ötelere yayýldý. Gazete basýný, imzasýz
kaldýðý sürece, sayýsýz, kimliði bilinmeyen kamuoyunun ortak organý
gibi görünüyordu, devlet içinde üçüncü kuvvetti. Her makaleye konulan imza, bir gazeteyi, az ya da çok tanýnmýþ bireylerden gelen edebi
katkýlar dermesi haline getirdi. Her yazý, bir haber, bir bildiri düzeyine
düþürülmüþ oldu. O zamana kadar gazeteler, kamuoyunun kaðýt paralarý
gibi elden ele dolaþmýþtý, ama þimdi, deðeri ve dolaþýmý yalnýz çekicisinin deðil, ciro edenin de itibarýna (kredisine) baðlý az ya da çok makbul
poliçeler durumuna indirgeniyorlardý. Düzen partisinin basýný, genel oy
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sisteminin kaldýrýlmasý konusunda yaptýðý gibi, kötü basýna karþý
en aþýrý önlemler alýnmasý için de kýþkýrtýcýlýk yapýyordu. Bununla birlikte, iyi basýnýn kendisi de, kuþku verici imzasýz yazý yayýnlama tutumu
ile düzen partisi için ve daha da çok düzen partisinin taþra temsilcileri
için tedirgin edici idi. Onun yerine, parti, artýk, adýný, adresini, kýlýðýný
bildiði, para ile tutulmuþ yazardan baþkasýný istemiyordu. Ýyi basýn, hizmetlerine karþý gösterilen nankörlükten boþuna yakýndý durdu. Yasa
geçti ve her þeyden önce ona darbe indiren, yazýlara imza koyma
zorunluluðu oldu. Cumhuriyetçi gazetecilerin adlarý, oldukça tanýnmýþtý,
ama Journal des débatsin, Assemblée nationalein,[179] Constitutionnelin[180] vb. saygýdeðer firmalarý, esrarengiz kumpanya birdenbire daðýlýp
da, Granier de Cassagnac gibi uzun meslek yaþantýlarýnda, akla gelebilecek her türlü davayý savunmuþ olan satýrý þu kadara (penny-a-liners)
satýlýk gazeteciler olarak, Capefigue gibi kendi kendilerine devlet adamlýðý
payesini yakýþtýran eski bulaþýk bezleri olarak, Débatsdan Bay Lemoinne gibi gönül avcýlýðý taslayan fýndýkkýranlar olarak teker teker ufalandýðý zaman, yüksek saygýdeðer siyasal bilgelikleri ile pek acýklý bir duruma
düþtüler.
Basýn yasasý tartýþmalarýnda, Montagne, daha iþin baþýnda öyle
bir yýlgýnlýða düþmüþtü ki, Louis-Philippe zamanýnýn eski bir önemli
adamý olan Bay Victor Hugonun parlak uzun söylevlerini alkýþlamakla
yetinmek zorunda kaldý.
Seçim yasasý ve basýn yasasý ile, devrimci ve demokrat parti, resmi sahneden çekiliyordu. Yeniden kendi ocaklarýna dönmeden önce,
toplantý döneminin kapanmasýndan kýsa bir süre sonra, Montagneýn
iki kesimi, sosyalist-demokratlar ve demokrat-sosyalistler, iki bildiri, iki
testimonia paupertatis* yayýnladýlar; bu bildirilerde, iktidar ve baþarýyý
hiç bir zaman kendi yanlarýnda bulamamýþlarsa da hiç deðilse kendilerinin her zaman sonsuz hakkýn ve öteki sonsuz gerçeklerin yanýnda
bulunmuþ olduklarýný tanýtlýyorlardý.
Þimdi düzen partisini dikkate alalým. Neue Rheinische Zeitung,
3. fasikül 16. sayfasýnda þöyle diyordu:
Güçbirliði halindeki orleancýlarla meþruiyetçilerin krallýðý [sayfa
354] yenden diriltme yolundaki hýrslarý karþýsýnda, Bonaparte, kendi gerçek iktidarýnýn sanýný, yani cumhuriyeti temsil eder; Bonaparteýn kendi
krallýðýný geri getirme hýrsý konusunda da düzen partisi, kendi ortak
egemenliklerinin sanýný, yani cumhuriyeti temsil eder; orleancýlar
karþýsýnda meþruiyetçiler, meþruiyetçiler karþýsýnda da orleancýlar statu
quoyu, yani cumhuriyeti temsil ederler. Herbirinin in petto kendi kralý
ve kendi krallýðýnýn dirilmesi yatan düzen partisinin bütün bu hizipleri,
birbiri peþisýra, almaþýk olarak, rakiplerinin ayaklanma ve gasp hýrslarýna karþý, burjuvazinin ortak egemenliðini, özel iddialarýn saklý ve
[sayfa 353]

* Yoksulluk belgesi. -Ed.
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tarafsýzlaþtýrýlmýþ kaldýðý biçimini yani cumhuriyeti üstün kýlarlar. ...
Ve Thiers, Anayasal cumhuriyetin gerçek dayanaklarý bizler, biz kralcýlarýz* derken sandýðýndan daha doðru konuþuyordu.
Bu, républicains malgré eux** komedisi, statu quoya ve onun
saðlamlaþmasýna karþý duyulan nefret, Bonaparte ile Ulusal Meclis
arasýndaki bitmek tükenmek bilmez sürtüþmeler, düzen partisinin, durmadan yenilenen, kendisini oluþturan çeþitli bölümlere bölünmesi tehlikesi ve hiziplerinin hep yeni baþtan biraraya gelmeleri, her kesimin,
ortak düþmana karþý kazanýlan her zaferi müttefiklerin ani bozgununa
dönüþtürme çabasý, karþýlýklý kýskançlýk, hýnç ve kýyasýya eleþtiri, her
keresinde yeni bir basier Lamourette[181] ile sona eren durmadan karþýlýklý
kýlýç sallamalar, bütün bu cansýkýcý yanlýþlýklar komedisi, þu son altý ay
boyunca olduðu kadar hiç bir zaman böylesine klasik bir biçimde sürüp gitmedi.
Düzen partisi, seçim yasasýný ayný zamanda Bonapartea karþý
bir zafer sayýyordu. Hükümet, kendi önerisinin kaleme alýnmasýný ve
sorumluluðunu onyediler komisyonuna býrakarak, görevden el çekmemiþ miydi? Ve Bonaparteýn meclise karþý baþlýca gücü altý milyon
tarafýndan seçilmiþ olmasýna dayanmýyor muydu? Bonaparte, kendi yönünden, seçim yasasýna, meclise verilmiþ ve karþýlýðýnda yasama erki
ile yürütme erki arasýndaki uyumu satýn aldýðý bir ödün [sayfa 355] olarak
bakýyordu. Bu bayaðý serüvenci, ücret olarak, kendi hükümdar ödeneðinin 3 milyon artýrýlmasýný istedi. Ulusal Meclisin Fransýzlarýn çoðunluðunu yurttaþlýktan çýkardýðý bir sýrada, yürütme ile çatýþmaya girmeye
hakký var mýydý? Meclis öfkeyle yerinden fýrladý, iþleri iyice ileriye götürmek ister göründü, meclis komisyonu öneriyi geri çevirdi, bonapartçý
basýn tehditler savurdu ve elinden bir þey gelmez, oy hakký alýnmýþ halký yardýma çaðýrdý, bir sürü gürültülü uzlaþma giriþimleri oldu ve sonunda meclis, temelde boyun eðdi, ama ayný zamanda ilkede öcünü almak
üzere. Hükümdarlýk ödeneðinin, ilke olarak, 3 milyon artýrýlmasý yerine,
Bonapartea 2.160.000 franklýk bir yardým verdi. Bu kadarýyla da yetinmeyerek, ancak düzen partisinin generali, Bonapartea kabul ettirilen
koruyucu Changarniernin desteklemesinden sonra bu ödünü verdi.
Doðrusunu söylemek gerekirse, bu iki milyonu Bonapartea deðil,
Changarnierye veriyordu.
Ýstemeye istemeye önüne atýlan bu armaðaný, Bonaparte da tam
baðýþta bulunanýn havasýyla kabul etti. Bonapartçý basýn yeniden Ulusal
Meclise karþý parladý. Basýn yasasý üzerine tartýþmalar sýrasýnda, özellikle, Bonarparteýn özel çýkarlarýný temsil eden küçük gazetelere yönelik
bulunan yazýlara imza konulmasýna iliþkin deðiþiklik yapýldýðý zaman
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en belli-baþlý bonapartçý gazete Pouvoir,[182] Ulusal Meclise karþý açýk ve
þiddetli bir saldýrýya geçti. Bakanlar, Ulusal Meclis karþýsýnda gazeteye
arka çýkmamak zorunda kaldýlar. Pouvoir sorumlu yönetmeni Ulusal
Meclisin sanýk sandalyesine oturtuldu ve en büyük para cezasýna, beþ
bin frank ödemeye mahküm oldu. Ertesi gün, Pouvoir, meclise karþý
daha da saygýsýz bir yazý yayýnlýyordu ve savcýlýk, hükümetin misillemesi olarak, derhal, birçok meþruiyetçi gazete hakkýnda anayasayý çiðnemekten kovuþturma açtý.
Sonunda, meclisin tatil edilmesi sorununa gelindi. Bonaparte
meclis tarafýndan rahatsýz edilmeden iþ görebilmek için bunu istiyordu.
Düzen partisi, kýsmen kendi hizipleri entrikalarýný yürütebilsinler diye,
kýsmen de çeþitli milletvekilleri kendi özel çýkarlarýnýn peþine koþabilsinler diye istiyordu. Her ikisinin de, taþra illerinde, gericilerin zaferlerinden yararlanmak ve bu zaferleri daha da ötelere götürmek [sayfa 356] için
meclis tatiline gereksinmeleri vardý. Böylece, meclis, 11 Aðustostan 11
Kasýma kadar tatile girdi. Ama Bonaparte, kendisi için sadece Ulusal
Meclisin cansýkan denetiminden kurtulmanýn sözkonusu olduðunu hiç
de gizlemediði için, meclis, güvenoyuna bile cumhurbaþkanýna karþý
güvensizlik damgasýný bastý. Tatil sýrasýnda cumhuriyetin iffetinin bekçileri olarak görevde kalan yirmiyedi üyeli sürekli komisyondan bütün
bonapartçýlar uzaklaþtýrýldý.[183] Onlarýn yerine, cumhurbaþkanýna, çoðunluðun anayasal cumhuriyete baðlýlýðýný tanýtlamak için hatta Siècleden
ve Nationalden birkaç cumhuriyetçi bile seçildi.
Meclisin tatile girmesinden az önce ve özellikle tatile giriþinden
hemen sonra düzen partisinin iki kesimi, orleancýlarla meþruiyetçiler,
bayraklarý altýnda dövüþtükleri iki kral ailesinin birleþmesi yoluyla uzlaþmak ister göründüler. Louis-Philippein ölümü, sorunu birdenbire
kolaylaþtýrýnca, gazeteler, Saint-Léonardda hasta Louis-Philippein baþý
ucunda tartýþýlmýþ olan uzlaþma önerileriyle doluydu. Louis-Philippe
gaspedendi, zorla alandý, Henri V ise gaspedilen, zorla soyulan. Buna
karþýlýk, Paris Kontu, Henri Vin çocuðu olmadýðýndan tahtýn meþru varisiydi. Þimdi iki hanedan çýkarýnýn birleþmesi için her türlü engel ortadan kalkýyordu. Ama iþte burjuvazinin bu iki kesimi, kendilerini ayýran
þeyin belirli bir kral ailesine karþý duyduklarý coþkulu baðlýlýk deðil, daha
çok bu iki hanedaný da birbirinden uzak tutan ayrý ayrý sýnýf çýkarlarý
olduðunu kesinlikle ancak o zaman anladýlar. Týpký rakipleri orleancýlarýn Saint-Léonarda gitmesi gibi, Wiesbadene Henri Vin sarayýna hac
ziyaretine giden meþruiyetçiler, orada, Louis-Philippein ölüm haberini
aldýlar. Hemen, özellikle cumhuriyetin iffetinin bekçileri komisyon üyelerinden oluþmuþ ve parti içinde ortaya çýkan bir çekiþme dolayýsýyla
tanrýsal hakkýn en kesin ilaný ile kendini gösteren in partibus infidelium[98] bir kabine[184] kurdular. Orleancýlar, bu bildirinin[185] basýnda yarattýðý saygýnlýðý kýrýcý skandala çok sevindiler ve hiç bir an meþruiyetçilere karþý açýk düþmanliklarýný gizlemediler.
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Ulusal Meclisin tatili sýrasýnda Ýl Meclisleri toplandý. Bunlarýn
çoðunluðu, anayasanýn azçok yumuþatýlmýþ bir revizyonundan yana olduðunu açýkladý, yani daha fazla [sayfa 357] belirtmeksizin, krallýðýn yeniden diriltilmesi lehinde bir çözümden yana olduðunu bildirdi, ama
ayný zamanda bu çözümü bulamayacak kadar yeteneksiz ve korkak
olduðunu itiraf etti. Bonapartçý kesim, bu anayasa deðiþikliði isteðini,
hemen Bonaparte ýn cumhurbaþkanlýðýnýn uzatýlmasý anlamýnda yorumladý.
Anayasal çözüm: Bonaparteýn 1852 Mayýsýnda görevi býrakmasý,
ülkenin bütün seçmenleri tarafýndan yeni bir cumhurbaþkanýnýn ayný
günde seçilmesi, yeni baþkanýn ilk aylarýnda anayasayý gözden geçirmekle görevli özel bir meclisin anayasa deðiþikliðini yapmasý, egemen
sýnýf için kesin olarak kabul edilmez bir þeydi. Yeni baþkanýn seçim
günü, meþruiyetçi, orleancý, burjuva cumhuriyetçi, devrimci, bütün
düþman partilerin randevu günü olacaktý. Zorunlu olarak, çeþitli kesimler arasýnda sert nitelikte bir karara varýlacaktý. Eðer düzen partisi, hanedan ailelerinin dýþýndan gelme tarafsýz bir adamýn, adaylýðý üzerinde
birleþilmesini saðlamayý baþarsa bile, bu adam, yeniden Bonaparteý
karþýsýnda bulacaktý. Düzen partisi ülke ile savaþýmýnda, yürütme erkinin gücünü artýrmak zorundadýr. Yürütmenin gücünün her artýþýnda
onun ulu kiþisi Bonaparteýn gücü de artar. Bu bakýmdan, düzen partisi
ortaklaþa kullandýklarý iktidarýný kuvvetlendirdiði ölçüde, Bonaparteýn
hanedana iliþkin iddialarýnýn savaþým araclarýný da o kadar kuvvetlendirmiþ olur, onun, karar günü, anayasal çözümü zor yoluyla ortadan
kaldýrma þansýný güçlendirir. Düzen partisi, halk yönünden seçim yasasý ile anayasanýn baþlýca temel direklerinden birine ne kadar çarpmamýþsa, Bonaparte da, düzen partisi yönünden, anayasanýn bir baþka
bellibaþlý temel direðine daha fazla baþýný çarpmýþ olmayacaktýr. Hatta
olabilir ki, meclise karþý genel oya bile baþvurabilir. Bir sözcükle, anayasal çözüm, bütün siyasal statu quoyu tehlikeye sokuyor, ve yurttaþ,
statu quoyu tehdit eden tehlikenin gerisinde, karýþýklýðý, anarþiyi, içsavaþý
görüyor. Yurttaþ, 1852 Mayýsýnýn ilk pazarý için alýmlarýnýn, satýþlarýnýn,
poliçelerinin, evlenmelerinin, noter mukavelelerinin, ipoteklerinin, toprak gelirlerinin, kiralarýnýn, kârlarýnýn, bütün sözleþmelerinin ve bütün
gelir kaynaklarýnýn tehlikeye düþtüðünü görüyor ve bu tehlikeyi göze
alamýyor. Statu quoyu tehdit eden tehlikenin [sayfa 358] ardýnda bütün
burjuva toplumun yýkýlmasý tehlikesi gizleniyor. Burjuva anlamda tek
çözüm, çözümün ertelenmesidir. Çözüm, anayasal cumhuriyeti, ancak
anayasanýn çiðnenmesi ile, cumhurbaþkanýnýn iktidarýnýn uzatýlmasý ile
kurtarabilir. Ýl Meclislerinin toplantýlarýnýn kapanmasýndan sonra,
çözümler konusunda giriþtiði yorucu ve derin tartýþmalardan sonra,
düzen basýnýnýn son sözü de buydu. Düzenin çok güçlü partisi, böylece, kendini, utanç içinde, sahte Bonaparteýn gülünç, sýradan, tiksinilesi
kiþiliðini ciddiye almak zorunda görüyor.

276

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

Bu kirli kiþi, kendisine gittikçe daha çok gerekli adam niteliði
veren nedenler üstüne de kuruntulara kapýlmaktaydý. Kendi partisi,
Bonaparteýn giderek artan önemini koþullara yükleyecek kadar bir zeka
belirtisi gösterirken, o, bu önemini, yalnýz adýnýn büyüleyici erdemine
ve yaþamý boyu Napoléonun karikatürü oluþuna borçlu olduðuna inanýyordu. Her gün daha bir giriþken oluyordu. Saint-Léonarda ve
Wiesbadene yapýlan hac ziyaretlerine, Fransadaki turneleri ile karþýlýk
verdi. Onun kiþiliðinin büyüleyici etkisine bonapartçýlarýn o kadar az
güveni vardý ki, her gittiði yere Paris lumpen-proletaryasýnýn örgütü OnAralýk Derneðinin[186] adamlarýný trenlerle, týklým týklým posta arabalarý
ile þakþakçý olarak gönderiyorlardý. Söyleyeceði sözleri, kuklalarýnýn aðzýna önceden koyuyorlardý, bu söylevler, baþka baþka illerin kanþýlayýþýna
göre, ya cumhuriyet uðruna özden geçerliðin (feragat) ya da direþken
caymaz dayanýklýlýðýn cumhurbaþkanlýðý politikasýnýn seçim sloganý olduðunu açýklýyorlardý. Bütün manevralara karþýn, bu geziler zafer tumeleri olmaktan çok uzaktýlar.
Böylece halkta coþkulu bir hayranlýk yarattýðý sanýsýna kapýlan
Bonaparte, orduyu kazanmak için harekete geçti. Versailles yakýnlarýndaki Satory ovasýnda büyük teftiþler yaptýrttý, bu teftiþler sýrasýnda sarmýsaklý sucuklarla, þampanyalarla ve yaprak sigaralarý ile askerleri satýn
almaya çalýþtý. Gerçek Napoléon, uzun fetih yürüyüþlerinin büyük yorgunluklarýyla bitkin düþmüþ askerlerini, bir anlýk babacan bir içtenlikle
canlandýrmasýný billyorduysa, düzmece Napoléon da, birliklerin, Yaþasýn
Napoléon! Yaþasýn sucuklar! diye baðýrarak kendisine teþekkür
ettiklerini [sayfa 359] sanýyordu.
Bu teftiþler, Bonaparte ile bir yandan Savaþ Bakaný dHautpoul
arasýndaki, öte yandan da Changarnier arasýndaki uzun zaman gizli
kalmýþ geçimsizliðin patlak vermesine yolaçtý. Düzen partisi, Changarnierde, gerçekten tarafsýz adamýný bulmuþtu, Changarnierde hanedana iliþkin özel iddialar bulunmasý sözkonusu olamazdý. Onu, Bonaparteýn ardýlý olarak seçmiþ olan düzen partisiydi. Üstelik Changarnier, 29
Ocak ve 13 Haziran 1849 müdahaleleriyle, düzen partisinin büyük komutaný, korkak burjuvazinin gözünde hoyratça bir darbeyle devrimin Gordiyom düðümünü çözen çaðýmýzýn Ýskenderi olmuþtu. Aslýnda Bonaparte kadar gülünç olan Changarnier, böylece, bedavadan bir güç haline gelmiþti ve Ulusal Meclis, cumhurbaþkanýna gözkulak olmasý için,
onu, baþkanýn karþýsýna çýkarýyordu. Kendisi, örneðin ödenek sorununda, Bonapartea gösterdiði kayýrýcýlýkla gösteriþ yaptý ve Bonapartea
karþý ve onun bakanlarýna karþý daha üstün olan erkini her zaman daha
çok ortaya koyuyordu. Seçim yasasý dolayýsýyla bir ayaklanma beklendiði zaman, subaylarýna, savaþ bakanýndan ve cumhurbaþkanýndan herhangi bir emir almalarýný yasaklamýþtý. Basýn, Changarniernin kiþiliðinin
büyümesine daha da yardým ediyordu. Büyük adam eksikliði olduðundan, düzen partisi, kendini, doðal olarak, sýnýfýnýn tümünde bulunmay-
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an kuvveti bir tek bireye yüklemek ve böylece onu bir canavar haline
getirinceye kadar þiþirmek zorunda görüyordu. Ýþte böyle doðdu Changarnier, toplumun kalesi efsanesi. Ýddialý þarlatanlýðý, dünyayý omuzlarýnda taþýma alçakgönüllülüðünü gösteriþindeki önemli adam edasý
ve esrarlý hava, Satory teftiþi sýrasýnda ve ondan sonra olup bitenlerle,
burjuva ödlekliðinin bu aslý astarý olmayan yaratýðýn, bu dev Changarnieryi aleladelik boyutlarýna indirmek ve onu, o toplumun kurtarýcý
kahramaný, emekli bir generali haline getirivermek için Bonaparteýn
ufacýk bir kalem oynatmasýnýn yeteceðini tanýtlayan olaylarla dünyanýn
en gülünç karþýtlýðýný meydana getiriyordu.
Bonaparte, savaþ bakanýný, disiplin alanýnda, cansýkýcý koruyucusu ile hýr çýkarmaya kýþkýrtarak, Changarnierden çoktan öcünü almýþtý.
Son Satory teftiþi, nihayet eski hýncýn [sayfa 360] ortaya çýkmasýna neden
oldu. Süvari alaylarýnýn, anayasaya aykýrý olarak, Yaþasýn Ýmparator
haykýrýþlarý ile geçit yaptýklarýný gördüðü zaman Changarniernin anayasal öfkesi artýk kabýna sýðmaz oldu. Meclisin gelecek toplantýsýnda, bu
baðýrýþlar konusunda hoþa gitmeyecek her türlü tartýþmayý önlemek
için, Bonaparte, Savaþ Bakaný dHautpoulu, Cezayire vali atayarak uzaklaþtýrdý. Onun yerine, kabalýk ve sertlik konusunda Changarnierden hiç
mi hiç aþaðý kalmayan imparatorluk zamanýnýn eski bir generalini getirdi. Ama, dHautpoulun uzaklaþtýrýlmasý, Changarnierye verilmiþ bir ödün
gibi görünmesin diye, ayný zamanda, toplumun büyük kurtancýsýnýn
saðkolu olan general Neumeyeri de Paristen Nantesa nakletti. Son
teftiþte, bütün piyade birliklerine, Napoléonun ardýlýnýn önünde kaskatý
bir sessizlik içinde geçit resmi yaptýrtan bu Neumeyer idi. Neumeyerin
þahsýnda yaralanan Changarnier, protesto etti, tehdit etti. Boþuna. Ýki
gün süren görüþmelerden sonra, Neumeyerin nakli konusundaki karamame Moniteurde yayýnlandý ve bundan böyle düzenin kahramanýna,
artýk, disipline boyun eðmekten ya da istifa etmekten baþka bir yol
kalmýyordu.
Bonaparteýn Changarnier ile savaþýmý, düzen partisi ile yaptýðý
savaþýmýn bir devamýdýr. Bu bakýmdan, 11 Kasýmda Ulusal Meclis toplantýlarýnýn açýlmasý tehdit dolu bir hava içinde yapýlýr. Bir bardak suda
fýrtýna koparýlacaktýr. Aslýnda eski oyunu sürdürmek zorunludur. Bununla birlikte, düzen partisinin çoðunluðu, çeþitli kesimlerin ilkelere
sýký sýkýya baðlý olan adamlarýnýn baðýrýp çaðýrmalarýna karþýn, cumhurbaþkanýnýn yetkilerini uzatmak zorunda kalacaktýr. Önceden yaptýðý
bütün protestolarýna karþýn, zaten parasýzlýktan bunalmýþ olan Bonaparte, basit bir yetkilendirme biçimindeki bu iktidar uzatýlmasýný Ulusal
Meclisin elinden hiç istifini bozmadan kabul edecektir. Ýþte böylece
çözüm ertelenmiþ, statu quo korunmuþ, düzen partisinin bir hizbi öteki
hizip tarafýndan yýpratýlmýþ, zayýflatýlmýþ, olanaksýzlaþtýrýlmýþ, ortak düþmana, ulusun kitlesine karþý baský yaygýnlaþtýrýlmýþ ve ekonomik iliþkiler,
yeni bir patlama gelip de, bütün bu kavgacý partileri, anayasal cumhuri-
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yetleri ile birlikte, havaya firlatacaðý bir geliþme noktasýna yeniden [sayfa
361] ulaþýncaya kadar son kertesine vardýrýlmýþ olur.
Ayrýca, burjuvayi yatýþtýrmak için þunu da söylemek gerekir ki,
Bonaparte ile düzen partisi arasýndaki skandal, bir yýðýn küçük kapitalisti borsada yýkýma uðratmak ve onlarýn servetini büyük borsa kurtlarýnýn cebine geçirmek gibi bir sonuç doðurur. [sayfa 362]

Ocak ve 1 Kasým 1850 tarihleri
arasýnda Marx tarafýndari yazýlmýþtýr
Özgün basýmý Neue Rheinische
Zeitung, Politisch-Ökonomische
Revue, 1850, n° 1, 2, 3, 5-6da
yayýnlanmýþtýr.
Ýmza: Karl Marx
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FRÝEDRÝCH ENGELS
ALMANYADA DEVRÝM VE KARÞI-DEVRÝM[187]

I. DEVRÝM PATLAK VERDÝÐÝ SIRADA ALMANYA

Avrupa kýtasýndaki devrimci dramýn birinci perdesi bitti. 1848
fýrtýnasýndan önceki, dünkü güçler, yeniden günün güçleridirler; ve
azçok tanýnmýþ, bir günlük beyler, geçici yönetmenler, triomviralar, diktatörler, temsilci maiyetleri ile, sivil ve askeri komiserler, valiler, yargýçlar, generaller, subaylar ve askerler ile birlikte, oralarda in partibus
infidelium[98] yeni hükümetler, Avrupa komiteleri,[188] merkez komiteleri, ulusal komiteler kurmak ve kuruluþlarýný daha az düþsel herhangi
bir mutlak hükümdarýn bildirgeleri kadar gösteriþli bildirgelerle haber
vermek için, Ýngiltereye, Amerikaya, yabancý kýyýlara atýldýlar ve denizler ötesine taþýndýlar.
Kýtadaki devrimci parti, ya da daha doðrusu devrimci partiler
tarafýndan savaþ hattýnýn bütün noktalarý üzerinde [sayfa 363] uðranýlan
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bozgundan daha göze çarpýcý bir bozgun güç tasarlanabilir. Ama bu ne
anlama gelir? Britanya burjuvazisinin siyasal ve toplumsal üstünlüðü
için savaþýmý 48, Fransýz burjuvazisininki 40 benzersiz savaþým yýlýný
kapsamadý mý?[189] Ve onlarýn zaferi, tam da yeniden canlandýrýlmýþ
krallýk her zamandan daha saðlam olduðuna inandýðý anda, her zamandan daha yakýn olmadý mý? Boþ inanýn, devrimleri bir avuç ajitatörün hýnzýrlýðýna baðladýðý zamanlar geçti ve iyice geride kaldý. Her
türlü devrimci kargaþalýðýn arkasýnda, günü geçmiþ kurumlarýn
karþýlanmasýný engelledikleri bir gereksinmenin bulunduðunu þimdi herkes biliyor. Bu gereksinmenin, kendini, henüz hemen bir baþarý saðlayacak kadar derin, o kadar genel bir biçimde duyurmamasý olanaklý;
ama bu gereksinmeyi her zorla bastýrma giriþimi, onu, engellerini parçalayýncaya kadar, daha da belirgin bir duruma getirmekten baþka bir
sonuç vermeyecektir. Eðer yenilmiþsek, yapmamýz gereken tek þey,
baþtan baþlamaktýr. Ve, bereket versin, hareketin birinci perdesinin sonu
ile ikinci perdesinin baþlamasý arasýnda verilen, kuþkusuz çok kýsa süreli
dinlenme zamaný, bize çok yararlý bir çalýþma yapma zamaný býrakýyor:
Son patlamayý ve bunun bozguna uðramasýný kaçýnýlmaz kýlan nedenlerin; önderlerden bazýlarýnýn rasgele çabalarý, yetenekleri, kusurlarý,
yanýlgý ya da ihanetleri içinde deðil, ama genel toplumsal durum ve
allak bullak olan uluslarýn herbirinin varlýk koþullarý içinde aranmasý
gereken nedenlerin irdelenmesi. Birdenbire patlak veren 1848 Þubat ve
Mart hareketlerinin[190] tek tek bireylerin iþi deðil, azçok açýk bir biçimde anlaþýlmýþ, ama tüm ülkelerdeki birçok sýnýf tarafýndan, çok farklý
bir biçimde duyulmuþ ulusal zorunluluk ve gereksinmelerin kendiliðinden, karþý-konmaz gösterileri olduklarý genellikle kabul edilen bir olgu;
nedir ki, karþý-devrimin baþarý nedenlerini aradýðýmýz zaman, her yerden filanca bay ya da falanca yurttaþýn halka ihanet ettiði hazýr yanýtýný alýrsýnýz. Bu yanýt, duruma göre, doðru ya da yanlýþ olabilir; ama hiç
bir durumda hiç bir þeyi açýklamaz ve halkýn nasýl olup da kendisine
böyle ihanet ettirdiðinin anlaþýlmasýný bile saðlamaz. Ve tüm aðýrlýk
olarak, sadece þu ya da bu yurttaþýn güvene deðer olmadýðýnýn bilgisinden baþka bir þeyi bulunmayan bir siyasal partinin geleceði [sayfa 364] ne
kadar içler acýsýdýr!
Üstüne üstlük, devrimci kargaþalýðýn olduðu kadar, bunun bastýrýlma nedenlerinin de incelenme ve açýklanmasý, tarihsel bakýmdan
çok büyük bir önem taþýr. Devrimi, batmýþ bulunduðu kayalýklarýn içine
sürükleyenin Marrast, Ledru-Rollin, Louis-Blanc, ya da Geçici Hükümetin bir baþka üyesi veya birarada hepsi olduðu yolundaki bütün o bayaðý ve kiþisel tartýþma ve karþýlýklý suçlamalar, bütün o çeliþik savlar,
olup bitenlerin herhangi bir ayrýntýsýnýn ayýrdedebilmek için, bütün bu
çeþitli hareketleri çok uzaktan gözlemleyen Amerikalýya ya da Ýngilize
ne yarar saðlayabilir, nasýl bir açýklýk getirebilirler? Çoðu iyilik yapmak
için olduðu kadar kötülük yapmak için de pek yetenekli olmayan onbir
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adamýn,[191] 36 milyonluk bir ulusu, bu 36 milyonun hepsi de onbirler
kadar þaþýrmýþ olmadýkça, üç ay içinde yýkýma uðratabildiðine, saðduyulu hiç bir insan, hiç bir zaman inanmayacaktýr. Ama, bir bölümü
karanlýk içinde elyordamýyla ilerlese de, nasýl olup da 36 milyon insan
birdenbire izlenecek yolu kararlaþtýrmaya çaðýldý, ve o zaman nasýl oldu
da yanlýþ yola saptý, ve nasýl oldu da eski önderlerinin yönetimi geçici
olarak almalarýna izin verildi, iþte asýl sorun bu.
Öyleyse, her ne kadar Tribune[192] okurlarýna, bir yandan 1848
Alman devrimini zorunlu kýlarken, öte yandan bu devrimin 1849 ve
1850deki kaçýnýlmaz geçici bastýrýlmasýna da götüren nedenleri açýklamaya çalýþýyorsak da, olaylarýn bu ülkede oluþtuklarý biçimde tam bir
betimlemesini yapmamýz bizden beklenmemeli. Görünüþte beklenmedik, tutarsýz ve baðdaþmaz bir nitelik taþýyan bu olgular kümesinin tarihe hangi ölçüde gireceðini, gelecekteki olaylar ve gelecek kuþaklarýn
yargýsý kararlaþtýracak. Böyle bir iþ için zaman daha gelmedi; olanaklýnýn sýnýrlarý içinde kalmamýz, ve eðer, bu hareketin baþlýca olaylarý ve
kesin dönemeçlerini açýklamasýný, ve belki de pek uzak olmayan gelecek patlamanýn, Alman halkýna vereceði yöne iliþkin bir bilgi edinmek
için, söz götürmez olaylara dayanan aklauygun nedenler bulmasýný becerebilirsek, kendimizi baþarýlý saymamýz gerek.
Ve ilkin, devrim patlak verdiði sýrada Almanyanýn durumu neydi?
Çeþitli halk sýnýflarýnýn, her türlü siyasal organizmanin [sayfa 365]
temelini oluþturan bileþimi, Almanyada, bütün öbür ülkelerde olduðundan daha karmaþýk idi. Ýngilterede ve Fransada, feodalizm, ya tamamen yok edildiði, ya da, bu ülkelerin birincisinde olduðu gibi, büyük
kentlerde ve özellikle baþkentte toplanmýþ zengin ve güçlü bir burjuvazi tarafýndan, bazý anlamsýz biçimlere indirgendiði halde, Almanyadaki
feodal soyluluk, eski ayrýcalýklarýndan büyük bir bölümünü korumuþtu.
Feodal toprak mülkiyeti sistemi hemen her yerde egemendi. Toprakbeyleri, kendilerine baðýmlý köylüler (tenancier) üzerindeki yargýlama
haklarýný bile devam ettiriyorlardý. Siyasal ayrýcalýklarýndan, prensler üzerindeki denetleme hakkýndan yoksun býrakýldýklarý halde, vergi
baðýþýklýklarýný olduðu gibi, yurtluklarýnda yaþayan köylülük üzerindeki
ortaçað egemenlik haklarýnýn da hemen hepsini korumuþlardý. Feodalizm bazý bölgelerde öbür bölgelerdekinden daha parlak bir durumdaydý, ama Renin sol kýyýsý dýþýnda hiç bir yerde tamamen ortadan
kalkmamýþtý. O sýralarda çok kalabalýk ve bazan çok da zengin olan bir
feodal soyluluk, resmen ülkenin birinci zümresi (état) sayýlýyordu.
Yüksek devlet memurlarýný bu zümre saðlýyor, ordudaki subaylýk görevlerini hemen tamamen bu zümre elde tutuyordu.
Almanya burjuvazisi, Fransa ya da Ýngiltere burjuvazisi kadar zengin ve yoðunlaþmýþ olmaktan uzaktý. Almanyanýn eski yapýmevleri
(manüfaktürler), buharýn giriþi ve Ýngiliz sanayiinin hýzlý bir yayýlma du-
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rumundaki üstünlüðü nedeniyle yýkýma uðramýþlardý; Napoléonun kýtasal abluka sistemi[18] altýnda oluþmuþ ve ülkenin öbür bölümlerinde
de kurulmuþ daha modern sanayiler, eskilerin kaybýný ödünlemiyor, ve
sanayi için, soyluluðunkinden baþka her türlü zenginlik ve güç toplanmasý karþýsýnda kýskanç hükümetleri, kendi gereksinmelerini gözönünde tutmaya zorlayacak bir ilgi uyandýrmaya yetmiyorlardý. Fransa, kendi
ipek sanayiini, elli devrim ve savaþ yýlýndan zaferle geçirdigi halde, Almanya, ayný zaman süresi içinde, eski bez sanayiini hemen hemen
yitiriyordu. Ayrýca sanayi bölgeleri, az sayýda, daðýnýk ve ülkenin tamamen içlerinde kurulmuþ idiler; ve ihracat ve ithalat için, tercihan Hollanda ya da Belçika limanlarý gibi yabancý limanlardan yararlandýklarýndan, Baltýk ve Kuzey denizindeki büyük limanlar ile de ya hiç, ya da
çok az ortaklaþa [sayfa 366] çýkarlara sahip bulunuyorlardý; ama özellikle,
Paris ve Lyon, Londra ve Manchester gibi büyük sanayi ve ticaret merkezleri yaratmada yeteneksiz idiler. Alman sanayiinin bu geri durumunun birçok nedeni vardý, ama ikisi bu durumu açýklamaya yeter: Dünya
ticaretinin ana yolu durumuna gelmiþ olan Atlantikten uzakta bulunan
ülkenin elveriþsiz coðrafi durumu ile, Almanyanýn, 16. yüzyýldan günümüze kadar girdiði, ve topraklarý üzerinde verilen sürekli savaþlar. Sayýsal güçsüzlüðü ve hele yoðunluk eksikliði, Alman burjuvazisini, Ýngiliz
burjuvazisinin 1688den beri sahip bulunduðu ve Fransýz burjuvazisinin
1789da fethettiði o siyasal üstünlüðü elde etmekten alýkoydular. Ama
gene de, 1815ten bu yana,[193] Alman burjuvazisinin zenginliði, ve zenginlik ile birlikte siyasal etkinliði de durmadan artýyordu. Hükümetler
istemeye istemeye de olsa, hiç deðilse onun en ivedi maddi çýkarlarý
önünde eðilme zorunda kaldýlar. Hatta haklý olarak denilebilir ki, 18151830 ve 1832-1840 arasýnda, ikincil devletlerin anayasalarýnda burjuvaziye verilmiþ her siyasal etkinlik parçasý, bu iki siyasal gericilik dönemi
içinde ondan geri alýnmýþ ve bu etkinliðin her parçasý daha elle tutulur
bir çýkar ödünü ile ödünlenmiþtir. Burjuvazinin her siyasal yenilgisi,
ticaret hukuku alanýnda bir zafer sonucu vermiþtir. Ve kuþkusuz, 1818
Prusya koruyucu gümrük tarifesi[194] ve Zollvereinin[[195] kurulmasi, Almanya tüccar ve sanayicileri bakýmýndan, küçücük bir dükalýðýn Meclisinde, onlarýn oylarý ile gýrgýr geçen bakanlara güvensizliklerini bildirme
ikircil hakkýndan daha büyük bir deðer taþýyordu. Zenginliðinin artýþý ve
ticaretinin geniþlemesi ile, burjuvazi çok geçmeden, en önemli çýkarlarýnýn geliþmesinin, ülkenin siyasal yapýsý tarafýndan, onun çeliþik eðilim
ve kaprislere sahip 36 prens [196] arasýndaki keyfi bölünüþü tarafýndan,
tarým ve tarýma baðlý sanayileri engelleyen feodal zincirler tarafýndan,
bilgisiz olduðu kadar büyüklük de taslayan bir bürokrasinin tüm ticari
iþlemleri üzerinde uyguladýðý sýkýcý gözetim tarafýndan önlendiðini gördüðü bir evreye girdi. Ayný zamanda, Zollvereinin geniþlemesi ve
pekiþmesi, buharýn ulaþtýrma araçlarýnda genel bir uygulama alaný bulmasý, iç pazar üzerindeki artan rekabet, çeþitli devlet ve eyaletlerin
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ticari sýnýflarýný birbirine yaklaþtýrýyor, çýkarlarýný birleþtiriyor ve [sayfa 367]
güçlerini merkezleþtiriyordu. Doðal sonuç, bütün halinde liberal muhalefet kampýna, geçmeleri, ve Alman burjuvazisinin siyasal iktidar için ilk
ciddi savaþýmýn kazanýlmasý oldu. Prusya burjuvazisinin, Almanyada
burjuva hareketin yönetimini eline aldýðý tarih olan 1840, [197] bu deðiþikliðin tarihi olarak saptanabilir. Bu 1840-1841 liberal muhalefet hareketine gene döneceðiz.
Ulusun, ne soyluluk, ne de burjuvazi içinde yer alan büyük yýðýný,
kentlerde, küçük-burjuvalar sýnýfý ile iþçilerden, ve köylerde de, köylülerden bileþiyordu.
Bu ülkede büyük kapitalistler ve sanayiciler sýnýfýnýn geliþmesi
karþýsýna konulan engeller sonucu, Almanyada küçük esnaf ve dükkancýlar sýnýfý son derece kalabalýktýr. Büyük kentlerde nüfusun çoðunluðunu hemen hemen bu sýnýf oluþturur, küçük kentlerde, daha etkin
ya da daha zengin rakiplerin yokluðu nedeniyle, bu sýnýf kesenkes aðýr
basar. Tüm modern devletlerde ve tüm modern devrimlerde çok büyük
bir önem taþýyan küçük-burjuvazi, yakýn savaþýmlar içinde, hemen her
zaman kesin bir rol oynamýþ bulunduðu Almanyada özellikle önemlidir. Büyük kapitalistler, tüccar ve sanayiciler sýnýfý, yani burjuvazi ile,
proleter ya da çalýþan sýnýf arasýndaki aracý konumu, onun ayýrdedici
niteliðini belirler. Burjuvazinin konumunu özler, ama en küçük bir talih
tersliði, bu sýnýf bireylerini proletarya saflarýna düþürür. Monarþik ve
feodal ülkelerde, küçük-burjuvazi, varolabilmek için, saray ve aristokrasi satýnalýcýlar topluluðuna gereksinme duyar; bu satýnalýcýlar topluluðunun yitirilmesi, onu büyük ölçüde yýkýma uðratýr. O kadar büyük olmayan
kentlerde, bir askeri garnizon, kantonal bir hükümet, maiyeti ile birlikte
bir yargýlama mahkemesi, çoðu kez bu küçük-burjuvalar gönencinin
temelini oluþturur: Bu kurumlarý yok edin, dükkancýlar, terziler, kunduracýlar, marangozlar vb. hapý yutar. En zengin sýnýfýn saflarýna yükselme umudu ile, proleter, hatta yoksul sýnýf durumuna düþme korkusu
arasýnda bu biçimde durmadan çalkalanan, siyasal iþlerin yönetiminde
bir pay alarak, çýkarlarýna öncelik kazandýrma umudu ile, sýrasýz bir
muhalefet yüzünden, en iyi müþterilerini elinden alma gücüne sahip
bulunduðuna göre, varlýðýný bile elinde tutan bir hükümetin öfkesini
uyandýrma korkusu [sayfa 368] arasýnda bölünmüþ, güvensizliði tutarý ile
ters orantýlý þöyle böyle bir servete sahip bu sýnýf, kanýlarýnda son derece sallantýlýdýr. Güçlü bir feodal ya da monarþik hükümetin yönetimi
altýnda saygýlý ve boynu eðik bir durumda bulunan bu sýnýf, burjuvazi
yükseliþ yolundayken liberalizme eðinir; burjuvazi kendi üstünlüðünü
saðlar saðlamaz zorlu demokratik nöbetler geçirir; ama altýndaki sýnýf,
proletarya, baðýmsýz bir harekete giriþmeye görsün, gene içler acýsý bir
yýlgýnlýk içine düþer. Bu sýnýfýn Almanyada sýrayla bu evrelerin birinden
öbürüne nasýl geçtiðini azar azar göreceðiz.
Toplumsal ve siyasal geliþmesinde, iþçi sýnýfý, Almanyada, Al-
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man burjuvazisi o ülkeler burjuvazisinden ne kadar geriyse, Ýngiltere ve
Fransa iþçi sýnýfýndan bir o kadar geridir. Böyle efendiye böyle uþak.
Kalabalýk, saðlam, yoðun ve akýllý bir proleter sýnýf için varlýk koþullarýnýn
evrimi, kalabalýk, zengin, yokun ve güçlü bir burjuva sýnýfýn varlýk
koþullarýnýn geliþmesi ile birlikte gider. Burjuvazinin çeþitli bölüntüleri
ve hele en ilerici bölüntüsü, büyük sanayiciler, siyasal iktidarý ellerine
alýp da devleti gereksinmeleri uyarýnca dönüþtürmeden önce, iþçi hareketi hiç bir zaman baðýmsýz deðildir, hiç bir zaman salt proleter bir
nitelik taþýmaz. Ýþte ancak o zamandir ki, patronlar ile iþçiler arasýndaki
çatýþma eli kulaðýnda bir durum alýr ve artýk ertelenemez; iþçi sýnýfý
artýk aldatýcý umutlar, hiç bir zaman gerçekleþemeyecek vaatlerle kendini oyalatmaz; 19. yüzyýlýn büyük sorunu, proleterliðin ortadan kaldýrýlmasý, açýkça ve gerçek yüzü ile, en sonunda birinci plana geçer. Nedir
ki, Almanyada, iþçi sýnýfýnýn büyük çoðunluðu, Büyük-Britanyanýn öylesine görkemli örneklerini verdiði o modern sanayi prensleri tarafýndan deðil, ama tüm üretim sistemi sadece bir ortaçað kalýntýsý olan
küçük zanaatçýlar tarafýndan çalýþtýrýlýyordu. Ve büyük pamuk prensi ile
küçük kundura onarýcýsý ya da terzi ustasý arasýnda nasýl çok büyük bir
ayrým varsa, modern sanayi Babillerinin öylesine uyanýk fabrika iþçisi
ile, küçük bir kýrsal kentin, yaþam koþullarý ve çaliþma biçimi bundan
beþyüz yýl önceki lonca kalfalarýnýn yaþam koþullarý ve çalýþma biçiminden çok az ayrýlan çekingen terzi iþçisi ya da ince marangoz arasýnda
týpký öyle bir ayrým var. Modern yaþama koþullarýnýn, modern sanayi
üretim biçimlerinin [sayfa 369] bu genel yokluðu, modem fikirlerin bir o
kadar genel bir yokluðu ile, gereði gibi, eþlik edilmektedir. Bu nedenle,
devrim patlak verdigi zaman, emekçilerin büyük bir bölümünün, baðýra çaðýra, hemen ortaçaðýn ayrýcalýklý gedik ve loncalarýnýn yeni baþtan
kurulmasýný istemiþ olmasýna þaþmanýn yeri yok. Evet, modern üretim
sisteminin aðýr bastýðý sanayi bölgelerinin etkinliði sayesinde ve çok sayýda emekçinin göçebe yaþamýna baðlý karþýlýklý iliþki ve entelektüel geliþme sonucu, sýnýflarýnýn kurtuluþu üzerindeki fikirleri çok açýk ve varolan
olgular ve tarihsel zorunluluklar ile daha bir uyumlu olan güçlü bir öðeler çekirdeði oluþtu. Ama bu, bir azýnlýktan baþka bir þey deðildi. Eðer
burjuvazinin etkin hareketi, 1840tan baþlatýlabilirse, proleter sýnýfýn etkin hareketi de, Silezya ve Bohemya* iþçilerinin 1844teki ayaklanmalarý[198] ile baþlar,  ve az sonra bu hareketin çeþitli evrelerini gözden geçirme fýrsatýný bulacaðýz.
Son olarak, tarým iþçileri maiyeti ile birlikte, tüm ulusun büyük
çoðunluðunu oluþturan, o büyük küçük çiftçiler sýnýfý, yani köylülük
vardý. Ama bu sýnýf kendi içinde farklý katmanlara bölünüyordu. En
baþta, azçok büyücek çiftliklerin sahibi olan ve herbiri çok sayýda tarým
iþçisi çalýþtýran hali vakti yerinde çiftçiler, Almanyada Gross und Mittel
* Çek. -Ed.
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Bauern* denilen çiftçiler geliyordu. Bir yandan, vergiden baðýþýk büyük
toprak sahipleri ile, öte yandan küçük köylüler ve çiftlik yanaþalarý arasýnda yer alan bu sýnýf için en doðal siyaset, apaçýk nedenlerden ötürü,
kentlerin anti-feodal burjuvazisi ile bir ittifaktan baþka bir þey deðildi.
Sonra, feodalizmin, Fransýz devriminin güçlü yumruklarý altýnda yenik
düþtüðü Ren eyaletinde[199] aðýr basan küçük özgür köylüler geliyordu.
Vaktiyle topraklarýný aðýr yükümlülükler altýna sokan feodal baðýmlýlýklardan satýnalma yoluyla kurtulabildikleri öbür eyaletlerde de, þurada
burada, bu tür özgür ve baðýmsýz köylüler vardý. Ama, bu sýnýf, toprak
mülkleri, genellikle topraðýn gerçek sahibi köylü deðil, ona borç para
veren tefeci olacak derecede ve çok aðýr koþullarla ipotek edilmiþ bulunduðu için, sadece sözde kalan bir özgür köylüler sýnýfý idi. Üçüncü
olarak, topraklarýndan kovulmasý güç, ama [sayfa 370] sürekli bir toprak
kirasý (rant) ödeme, ya da toprakbeyine ömür boyu belli tutarda bir iþ
yapma zorunda bulunan feodal toprak kiracýlarý (tenanciers féodaux)
vardý. Son olarak da, durumu, birçok büyük mülkte, Ýngilteredeki ayný
sýnýfýn durumuna týpatýp benzeyen, ve her zaman yoksul, yarý-aç yarýtok ve efendilerinin köleleri olarak yaþayýp ölen tarým iþçileri. Tarýmsal
nüfusun bu son üç sýnýfý, küçük özðür köylüler, feodal toprak kiracýlarý
ve tarým iþçileri, devrimden önce siyasetle pek ilgilenmezlerdi, ama bu
olayýn onlara en parlak geleceklerle dolu yeni bir yaþam açmasi gerektiði de ortada. Bunlardan herbirine, devrim yararlar vaadediyordu; ve
hareket bir kez iyice baþladýktan sonra, herbirinin, nöbet nöbet, harekete katýlmasýný beklemek gerekiyordu. Ama ayný derecede ortada olan
ve ayrýca tüm modern ülkeler tarihinden anlaþýlan bir baþka þey de,
tarýmsal nüfusun, geniþ bir alan üzerindeki daðýlmasý ve içinden az
buçuk önemli bir bölümü arasýnda bir anlaþma yaratmanýn güçlüðü
sonucu, hiç bir zaman baþarýlý bir baðýmsýz harekete giriþemeyeceðidir;
kentlerin, daha yoðun, daha uyanýk, harekete geçmesi daha kolay halkýnýn, ona bir ilk itiþ vermesi gerek.
Son hareketler patlak verdiði sýrada, hep birarada Alman ulusunu oluþturan en önemli sýnýflarýn bu kýsa betimlemesi, tutarlýlýk ve iç
birlik yokluðunu olduðu gibi, bu hareketleri nitelendiren açýk çeliþkileri
de büyük ölçüde açýklamaya yetecek. Bu kadar çeþitli, bu kadar karþýt,
ve böylesine garip bir biçimde içiçe geçen çýkarlar, zorluca çatýþacak
kadar ileri gittikleri zaman; bu çeliþik çýkarlar, her bölgede, her eyalette, çeþitli oranlarda birbirlerine karýþtýklarý zaman, her þeyin üstünde,
ülkede kararlarýnýn aðýrlýðý ile, ayný çekiþmeyi her yerde her zaman
savaþýmla yeniden bir sonuca vardýrma zorunluluðunu önleme yollarýna baþvurabilecek bir Londra, bir Paris gibi büyük bir merkez olmadýðý
zaman, savaþýmýn, büyük tutarda kan, enerji ve sermaye harcanacaðý,
ve her þeye karþýn hiç bir kesin sonucun elde edilemeyeceði yalýtýk ve
* Büyük ve orta köylüler. -ç.

286

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

aralarýnda hiç bir bað bulunmayan bir çatýþmalar yýðýnýna dönüþtüðünü
görmeden baþka ne beklemeli?
Almanyanýn, büyüklü küçüklü üç düzine prenslik halindeki siyasal bölünmüþlüðü de, ayný biçimde, ulusu [sayfa 371] oluþturan ve yerine
göre her bölgede deðiþen öðelerin karýþýklýk ve çokluðu ile açýklanýr.
Ortak çýkarlarýn olmadýðý yerde, erek ve eylem birliði de olmaz. Gerçi
Alman Konfederasyonu[103] sonuna dek bozulmaz olarak ilan edildi,
ama Konfederasyon ile onun organý olan Diyet,[200] Alman birliðini hiç
bir zaman temsil etmediler. Merkezleþmenin Almanyada eriþilen en
yüksek derecesi, Zollvereinýn kuruluþu oldu; bundan ötürü, Avusturya,
özel gümrük engellerinin arkasýnda kendini savunmaya devam ederken, Kuzey Denizi devletleri, kendi özel gümrük birliklerini kurmaya
zorlandýlar.[201] Almanya, tüm pratik erekler bakýmýndan, otuzaltý baðýmsýz
iktidar arasýnda bölünmüþ olma yerine, sadece üç baðýmsýz iktidar
arasýnda bölünmüþ olma hoþnutluðuna erdi. Elbette Rus çarýnýn* aðýr
basan etkisi,[202] 1814te kurulmuþ olduðu biçimiyle, bundan ötürü hiç
bir deðiþikliðe uðramýyordu.
Öncüllerimizden bu giriþ niteliðindeki sonuçlarý çýkarttýktan sonra, Alman halkýnýn bu çeþitli sýnýflarýnýn harekete birbiri ardýna nasýl
katýldýklarýný, ve 1848 Fransýz devrimi patlak verdiði zaman, hareketin
nasýl bir nitelik kazandýðýný göreceðiz.
Londra, Eylül 1851

II. PRUSYA DEVLETÝ

Almanyada orta sýnýfýn ya da burjuvazinin siyasal hareketi 1840
tan baþlatýlabilir. Haberci belirtiler, bu ülkenin mali ve sýnai sýnýfýnýn, artýk ona yarý-feodal, yarý-bürokratik bir monarþinin baskýsý altýnda gevþek
ve edilgin kalmaya izin vermeyecek bir olgunluk derecesine eriþtiðini
göstermiþ bulunuyorlardý. Küçük Alman prensleri, bir yandan kendilerini Avusturya ve Prusyanýn üstünlüðü, ya da kendi öz devletleri soyluluðunun etkisi karþýsýnda daha baðýmsýz kýlmak, öte yandan, Viyana
kongresi[203] tarafindan kendi egemenlikleri altýnda birleþtirilen birbirine
benzemez eyaletleri bir bütün halinde pekiþtirmek ereðiyle, birbiri ardýna, azçok liberal anayasalar çýkardýlar. Bunu, kendileri için en küçük
[sayfa 372] bir tehlike olmaksýzýn yapabiliyorlardý; çünkü, konfederal Diyetin, Avusturya ve Prusyanýn ellerindeki bu basit kuklarýnýn, hükümran
egemenliklerine el uzatmaya kalkýþmasý durumunda, onun diktatörce
karýþmasýna karþý direnirken, kamuoyu ve meclisler tarafindan destekleneceklerinden güvenliydiler; ve eðer, tersine, meclisler çok güçlü bir
* Aleksandr I. -Ed.
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duruma gelirlerse, her türlü muhalefeti yok etmek için Diyetin yetkisinden (otoritesinden) yararlanmalarý olanaklýydý. Bavyera, Würtemberg,
Baden ve Hannoverin anayasal kurumlarý, bu koþullar içinde, siyasal
iktidar için ciddi bir savaþým baþlatamazlardý; bu nedenle, Alman burjuvazisinin, iki büyük Alman devletinin siyasetinde ve anayasasýnda köklü
bir deðiþim olmadýkça, ikincil önemde her savaþým ve zaferin etkisiz
kalacaðýný iyi bilen büyük çoðunluðu, küçük devletlerin yasama meclislerinde yükselen günlük tartýþmalara genellikle yabancý kaldý. Bununla
birlikte, gene bu sýrada, profesyonel muhalif, liberal bir avukatlar soyu,
Rottechler, Welekerler, Roemerler, Jordanlar, Stüveler ve
Eisenmannlar, yirmi yýllýk azçok parlak, ama her zaman verimsiz bir
muhalefetten sonra, 1848 devrimci deniz baskýný tarafindan iktidarýn
doruðuna çýkanlarý, ve orada dörtbaþý mamur yeteneksizlik ve deðersizliklerini kanýtladýktan sonra, bir anda hiçlik içine atýlan o büyük halk
adamlarý (Volksmänner), bu küçük meclisler içinden çýktý. Çýkarcý (affairiste) ve profesyonel muhalif politikacýlarýn Alman topraðý üzerindeki
bu ilk örnekleri, söylevleri ve yazýlarý ile, Alman kulaklarýný anayasacýlýðýn diline alýþtýrdýlar, ve sadece varlýklarý ile, burjuvazinin, bu geveze
avukat ve profesörlerin aslýnda ne anlama geldiklerini pek bilmeden
kullanma alýþkýsýnda olduklarý siyasal laflarý, onlara gerçek anlamlarýný
vererek kullanacaðý zamanýn geldiðini haber verdiler.
Alman edebiyatý da, 1830 olaylarýndan[204] sonra Avrupayý hoþnutsuzluða kýþkýrtan slyasal coþkunluðun etkisi altýnda kalýyordu. Çaðýn
hemen tüm yazarlarý, iyi sindirilmemiþ bir anayasacýlýk, ya da daha da
kötü sindirilmiþ bir cumhuriyetçilik vaazediyorlardý. Ýkinci derecedeki
bazý edebiyatçýlarda, yazýnsal yapýtlarýnýn kötülüðünü, ilgi çekecekleri
kuþkusuz siyasal anýþtýrmalarla kapama, gitgide bir alýþkanlýk oluyordu.
Þiir, roman, eleþtiri, dram, tüm edebi [sayfa 373] ürünler, eðilim adý verilen þeyler, yani azçok çekingen bir muhalefet havasýyla dolup taþýyorlardý.
Almanyada 1830dan sonra hüküm süren fikirler kargaþasýný doruðuna
çýkarmak için, bu siyasal muhalefet öðelerine, iyi sindirilmemiþ Alman
felsefesinin üniversiter anýmsamalarý ile iyi anlaþýlmamýþ Fransýz sosyalizmi, özellikle saint-simonisme [205] kýrýntýlarý karýþýyordu, ve bu kýrk yamalý fikirler karmasýný ýsýtýp ýsýtýp ortaya süren yazarlar takýmý da, kendini
Genç Almanya[206] ya da modern okul olarak adlandýrma numarasýna yattý. Gençlik günahlarýndan ötürü sonradan piþmanlýk duydular;
ama üsluplarýný deðiþtirmediler.
Ve, en sonra, Alman felsefesi, Alman zekasýndaki geliþmenin bu
en karmaþýk, ama en de güvenilir termometresi, Hegel, Hukuk Felsefesi adlý yapýtýnda, anayasal krallýðý en yüksek ve en yetkin hükümet biçimi olarak ilan ettiði anda, burjuvaziden yana çýkýyordu. Bir baþka deyiþle, Hegel, Alman burjuvazisinin siyasal iktidara yakýn geçiþini haber
veriyordu. Ölümünden sonra, okulu burada kalmadý. Öðrencileri arasýnda en ileri olanlarý, bir yandan her dinsel inancý sert bir eleþtiri sýna-
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masýndan geçirir ve hýristiyanliðin saygýdeðer yapýsýný temellerine kadar
sarsarken, öte yandan da Alman kulaklarýnýn o zamana kadar hiç duymadýðý daha atýlgan siyasal ilkeler üzerinde duruyor ve birinci Fransýz
devrimi kahramanlarýna saygýnlýk kazandýrmaya çalýþýyorlardý. Bu fikirlerin büründüðü çapraþýk felsefi dil, her ne kadar hem yazarýn, hem de
okurun kafasýný bulandýrýyorduysa da, ayný zamanda, sansürün de iþin
içyüzünü açýkça görmesini engelliyor, ve böylece, genç-hegelciler,
yazýnýn öbür kollarýnda bilinmeyen bir basýn özgürlüðünden yararlanýyorlardý.
Böylece, Almanyada, kamuoyunda büyük bir deðiþikliðin
oluþtuðu açýktý. Eðitimleri ya da konumlarýnýn, hatta mutlak bir krallýk
altýnda bile, bazý siyasal bilgiler edinmeleri ve az da olsa baðýmsýz bir
siyasal kaný oluþturmalarýna izin verdiði sýnýflarýn büyük çoðunluðu, yavaþ
yavaþ, varolan sisteme karþý, güçlü bir muhalefet ordusu biçiminde
birleþiyorlardý. Ve eðer Almanyada siyasal geliþmenin yavaþlýðý üzerine
bir yargý verilirse, bütün haberleþme kaynaklarýnýn hükümet denetimi
altýnda bulunduðu, köy okulu ya da Pazar [sayfa 374] okulundan gazete ya
da üniversiteye kadar, önceden onun onayýný almadan hiç bir þeyin
söylenemediði, öðretilemediði, basýlýp yayýnlanamadýðý bir ülkede, herhangi bir konuda doðru bilgi edinmekte karþýlaþýlacak güçlükleri hesaba katmayý hiç unutmamak gerek. Örneðin, Viyanaya bakýn. Çalýþkanlýk
ve beceri bakýmýndan Almanyada belki baþka hiç bir halktan geri kalmayan, yiðitlik, zeka ve devrimci enerji bakýmýndan hepsinden üstün
görünen Viyana halký, gene de gerçek çýkarlarý konusunda hepsinden
daha bilgisizdi, ve devrim boyunca hepsinden çok yanlýþlýk yaptý. Ve
bu, büyük ölçüde, en ilkel siyasal konularda, Metternich hükümetinin
onu içinde tutma baþarýsýný gösterdiði hemen hemen kesin bilgisizliðin
sonucuydu.
Böyle bir sistemde, siyasal bilgilenmenin, neden ötürü toplumun, bu bilgilerin ülkeye gizlice girmelerini ödeme araçlarýna sahip ve
özellikle çýkarlarý kurulu düzenden en çok zarar gören sýnýflarýnýn, yani
sanayici ve ticari sýnýflarýn tekelinde bulunduðunu anlamak için baþka
açýklamalara gerek yok. Bundan ötürü, sanayici ve ticari sýnýflar, azçok
kýlýk deðiþtirmiþ bir mutlakiyetin sürdürülmesine karþý yýðýn biçiminde
birleþen sýnýflarýn ilkleri oldular, ve Almanyada gerçek devrimci hareketin baþlangýcýný, onlarýn muhalefet saflarýna giriþlerinden baþlatmak
gerekir.
Alman burjuvazisinin kazan kaldýrmasýnýn, 1840ta, 1815 KutsalÝttifak[90] kurucularýnýn son kalýntýsý olan Prusya kralýnýn* ölümü üzerine
baþladýðý kabul olunabilir. Yeni kral, öyle biliniyordu ki, babasýnýn yüksek derecede bürokratik ve militer monarþisinin bir yandaþý deðildi.
Fransýz burjuvazisinin Louis XVInýn tahta çýkýþýndan beklediði þeyi, Al* Fredrich Wilhelm III. -Ed.
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man burjuvazisi de, belirli bir ölçüde, Prusyalý Friedrich Wilhelm IVten
bekliyordu. Her yanda, eski sistemin gününün geçtiði ve iflas ettiðini, ve
býrakýlmasýnýn gerektiðini kabul etmekte birleþiliyordu: Eski kral zamaninda sessiz sedasýz katlanýlmýþ bulunulan þey, þimdi yüksek sesle katlanýlmaz bir þey olarak ilan ediliyordu.
Ama, eðer Louis XVI, Louis le Désiré, hiçliðinin yarý-bilincinde,
hiç bir kesin kanýsý olmayan, ve özellikle eðitimi [sayfa 375] sýrasýnda edinilmiþ alýþkanlýklar tarafýndan yönetilen, sýradan ve iddiasýz bir budala
idiyse, Friedrich Wilhelm le Désiré, bambaþka bir türdendi. Ahlak yoksunluðu bakýmýndan Fransýz aslýný geride býrakmakla birlikte, ne iddiasýz,
ne de fikirsiz biriydi. Bilimlerden çoðunun baþlangýç bilgilerini, özenci
(dilettante) olarak öðrenmiþti, ve bundan ötürü, kendini her þeyin üzerine kesin bir yargýda bulunacak kadar büyük bir bilgin sanýyordu. Birinci dereceden bir hatip olduðu inancýna sahipti, ve Berlinde, sözümona
nükteci yavanlýk ve lafazanlýk konusunda, ondan baskýn çýkacak hiç bir
gezgin satýcý, hilafsýz, yoktu. Ve özellikle, kendine özgü fikirlere sahipti.
Prusya krallýðýnýn bürokratik öðesinden tiksiniyor ve onu horgörüyordu,
 ama sadece feodal öðeye bir yakýnlýk duyduðu için. Kendisl, tarihsel
okuldan[207] (de Bonald, de Maistre, ve ilk kuþak Fransýz meþruiyetçilerinden[65] öbür yazarlarýn fikirlerinden esinlenen bir okul), Berliner politisches Wochenblattýn[208] kurucu ve baþlýca yazarlarýndan biri olarak,
soyluluðun egemen toplumsal konumunun elden geldiðince tam bir
canlandýrýlmasýný (restauration) gözetiyordu. Kral, kendi krallýðýnýn birinci soylusu, en baþta gözkamaþtýrýcý bir hükümdar maiyeti güçlü baðýmlýlar (vassallar), prensler, dükler ve kontlar, ve ikinci olarak da zengin
ve kalabalýk bir aþaðý soylular ile çevriliydi; kendine candan baðlý burjuva ve köylü uyruklarý üzerinde canýnýn istediði gibi hüküm süren bu
kral, böylece eksiksiz bir aþamalar sýrasýnýn, ya da herbiri kendi özel
ayrýcalýklarýndan yararlanacak ve öbürlerinden, doðuþtan gelme hemen
hemen aþýlmaz engeller, ya da saptanmýþ ve deðiþmez bir toplumsal
konumu ile ayrýlacak toplumsal kastlarýn baþý idi: bütün bu kastlar ya
da krallýk zümrelerinin güç ve etkileri, birbirlerini öylesine eksiksiz bir
biçimde dengeliyorlardý ki, krala tam bir eylem baðýmsýzlýðý kalýyordu 
Friedrich Wilhelm IVün vaktiyle gerçekleþtirmeye giriþtiði ve þu anda
yeniden gerçekleþtirmek için çalýþtýðý beau idéal* iþte buydu.
Teorik sorunlar üzerinde pek bilgili olmayan Prusya burjuvazisi,
kralýnýn niyetlerinin gerçek anlamýný bulgulamak için belli bir zaman
harcadý. Ama, kralýn yüreðinde, [sayfa 376] kendi istediðinin tam karþýtý
olan þeyler bulunduðunu anlamakta da gecikmedi. Babasýnýn ölümü
dilini çözer çözmez, yeni kral, niyetlerini sayýsýz söylevlerde açýklamakta ivedilik gösterdi; ve söylevlerinin, eylemlerinin herbiri, burjuvaziyi ondan her kez biraz daha soðutmaktan baþka bir sonuç vermiyordu. Eðer
* Güzel ülkü. -ç.

290

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

katý ve ürküntü verici gerçeklikler, ozanca düþlerini kýrmasaydý, buna
pek aldýrmazdý. Heyhat! romantizm hesaptan anlamaz, ve Don Quichottetan bu yana feodalizm, hesaba, hancýsý olmaksýzýn katýlýr. Friedrich Wilhelm IV, HaçIýlar oðullarýnýn her zaman en soylu özgürlüðü
olmuþ olan o peþin parayý horgönme özelliðini aþýrý derecede paylaþtý.
Tahta çýktýðýnda, ayný zamanda hem masraflý, hem de tutumlu bir biçimde örgütlenmiþ bir hükümet sistemi ile, þöyle böyle donatýlmýþ bir hazine buldu. Ýki yýl sonra, hazinede en küçük bir artýk para izi görünmüyordu, para, saray þenliklerinde, baðýþlarda, gösteriþ yolculuklarýnda, gözü
aç ve aylak, yýrtýcý ve iðrenç soylulara yapýlan yardýmlarda harcanmýþtý
ve olaðan vergiler, artýk ne saray, ne de devlet gereksinmelerine yetiyordu. Öyle ki Majesteleri, çok geçmeden, kendini, bir yanda burdayým
diye baðýran bir açýk ile, öte yanda da, halkýn gelecekteki temsilinin
onayý olmadýkça, her yeni borçlanma ya da varolan vergilerdeki her
artýþý yasa-dýþýlýkla damgalayan 1820 tarihli bir yasa arasýnda buluverdi.
Bu temsil ortada yoktu; yeni kral bunu gerçekleþtirmeye babasýndan
daha az istekliydi; istemiþ olsaydý da, kamuoyunun tahta çýkýþýndan
beri bambaþka bir biçimde deðiþtiðini biliyordu.
Aslýnda, belirli bir ölçüde, yeni kralýn hemen bir anayasa
bahþetmesini, basýn özgürlüðü, aðýrceza kurumu vb. ilan etmesini, uzun
sözün kýsasý, siyasal üstünlüðünü saðlama baðlamak için gereksinme
duyduðu o barýþçý devrimi eline almasýný beklemiþ bulunan burjuvazi,
yanýlgýsýný kabul etmiþti, ve öfke içinde, krala karþý döndü. Ren eyaletlerinde ve azçok genel bir biçimde tüm Prusyada, burjuvazi o derecede
çileden çýkmýþtý ki, kendisini basýnda temsile yetenekli adamlardan
yoksun bulunduðu için yukarda sözkonusu edilmiþ olan aþýrý felsefi
parti ile baðlaþmaya kadar gitti. Bu baðlaþmanýn meyvesi, Kolonyada
çýkan, onbeþ ay sonra yasaklanan, ama Almanyada modern basýnýn
baþlangýcýný [sayfa 377] oluþturan Rheinische Zeitung[209] oldu. Yýl, 1842 idi.
Ýktisadi güçlüklerin ortaçaðsal eðinimlerini gülünçleþtirdiði zavallý kral, 1813 ve 1815 yýllarýnda yazýlmýþ ve uzun süreden beri unutulmuþ
vaatlerin son kalýntýsý olarak 1820 yasasýnda yer alan o halk temsili
genel istemine küçük bir ödün vermedikçe, hüküm sürmeye devam
edemeyeceðini çabuk anladý. Bu kötü raslantýdan doðan yasayý uygulamanýn en az cansýkýcý biçiminin eyalet diyetleri sürekli komitelerinin
toplantýya çaðrýlmasý olduðunu sandý. Eyalet diyetleri 1823te kurulmuþlardý. Bu meclisler, krallýðýn sekiz eyaletinin herbiri için, þu öðelerden
bileþiyorlardý: l° yüksek soyluluk, Alman imparatorluðunun, baþkanlarý
doðuþtan sahip bulunduklarý hakla diyet üyeleri olan eski egemen aileleri; 2° þövalyelerin ya da küçük soyluluðun temsilcileri; 3° kent temsilcileri; 4° köylülüðün ya da küçük çiftçiler sýnýfýnýn temsilcileri. Bütün, her
eyalette, soyluluðun iki bölüntüsü diyette her zaman çoðunluðu oluþturacak biçimde örgütlenmiþti. Bu sekiz eyalet diyetinden herbiri bir
komite seçti, ve daha sonra o kadar hararetle istenen borçlanmayý
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oylayacak temsili bir meclis oluþturmak üzere Berline çaðrýlanlar da,
iþte bu sekiz komite oldu. Hazinenin dolu olduðu, ve borçlanmaya,
günlük harcamalar için deðil, ama bir devlet demiryolu yapýmý için gereksinme duyulduðu söylendi. Ama birleþik komiteler,[210] kralýn isteðini
kesin bir redle karþýladýlar; halk temsilcileri olarak davranmaya yetkisiz
olduklarýný bildirdiler ve Majestelerinin, Napoléona karþý halkýn yardýmýna gereksinme duyduðu zaman, babasý tarafýndan yapýlmýþ bulunan
temsili anayasa vaadini tutmasýný istediler.
Birleþik komiteler oturumu, muhalefet ruhunun artýk sadece
burjuvazi ile sýnýrlanmadýðýný kanýtladý. Köylülüðün bir bölümü burjuvaziye katýlmýþ, ve kendi topraklarý üzerinde büyük tarým üretimi ile uðraþan
ve buðday, yün, alkol ve keten ticareti yapan, ve bu nedenle mutlakiyet, bürokrasi ve feodal restorasyona karþý inancalara gereksinme duyan bir çok soylu da, hükümete karþý ve temsili bir anayasadan yana
çýkmýþtý. Kralýn planý tamamen baþarýsýzlýða uðramýþtý: metelik elde
edememiþ ve muhalefetin gücünü artýrmýþtý. Eyalet diyetlerinin kendilerinin daha sonraki oturumu, kral [sayfa 378] için daha da kötü oldu. Hepsi de reformlar, 1813 ve 1815 vaatlerinin yerine getirilmesi, bir anayasa
ve basýn özgürlüðü isteklerinde bulundular; diyetlerden bazýlarýnýn kararlarý daha çok saygýsýz bir biçimde kaleme alýnmýþtý, ve çileden çýkan
kralýn sert yanýtlarý, kötülüðü daha da artýrmaktan baþka bir sonuç vermedi.
Bu arada, hükümetin mali güçlükleri durmadan büyüyordu. Çeþitli
kamu hizmetlerine ayrýlan paralarýn hileli kullanýlýþý ve devlet hesabýna
spekülasyon ve ticaret yapan ve uzun süreden beri devletin simsarý
olan ticari kuruluþ Seehandlung[211] aracýyla çevrilen karanlýk iþler sayesinde, görünüþ bir an için kurtarýldý; devlet parasý emisyonlarýndaki artýþ
da yeni kaynaklar saðladý, ve genellikle bunlarýn gizliliði oldukça iyi
korundu. Ama bütün bu çýkar yollar az sonra tükendi. Bir baþka plan
denendi: sermayesini bir yandan devletin, öte yandan özel ortaklarýn
saðlayacaklarý bir bankanýn kurulmasý; devlet, hükümetin banka fonlarý
üzerinden büyük tutarlar çekebilmesi ve böylece artýk Seehandlung ile
olanaklý olmayan hileli iþlemlere yeniden baþlayabilmesini saðlayacak
biçimde, bankanýn yönetimini kendi elinde tutacaktý. Ama, beklenebileceði gibi, parasýný bu koþullarda vermeye hazýr hiç bir kapitalist çýkmadý; bankanýn yönetmelýðýni deðiþtirmek, ve bir tek hisse senedi bile
satýlmadan önce, hissedarlarýn mülkiyetini, hazinenin el uzatmalarýna
karþý güvence altýna almak gerekti. Bu plan da baþarýsýzlýða uðradýktan
sonra, eðer gene de o gizemli halkýn gelecekteki temsilinin onama ve
inancasýný þart koþmaksýzýn paralarýný vermeye hazýr kapitalistler bulunabilirse, borçlanmadan baþka bir yol kalmýyordu. Rothschilde
baþvuruldu, o da, eðer borç halk temsili tarafýndan inancaya baðlanýrsa, bu iþi hemen üstleneceðini bildirdi; yoksa, bu iþi baþka türlü üstlenmek istemiyordu.
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Tüm para bulma umudu böylece uçup gidiyor ve artýk o cansýkýcý halk temsilinden kaçma olanaðý kalmýyordu. Rothschildin borç
vermeyi reddettiði, 1846 güzünde öðrenildi, ve ertesi yýlýn Þubat ayýnda,
kral sekiz eyalet diyetini Berline çaðýrdý ve onlarý tek bir birleþlk diyet[212] halinde topladý. Bu diyet, gereksinme durumunda, 1820 yasasý
tarafýndan istenen görevi yapacaktý; borçlarý ve yeni vergileri [sayfa 379]
oylayacaktý,  haklarý daha öteye gitmiyordu. Genel yasamada, sadece
oy kullanmadan tartýþmalara karýþma hakkýndan baþka bir hakký olmayacaktýr: belirli dönemlerde deðil, kralýn caný istediði zamanlarda toplanacak, ve hükümetin önüne koymayý uygun gördüðü sorunlardan baþka
hiç bir sorunu tartýþamayacaktý. Diyet üyeleri, doðal olarak, kendilerine
oynatýlmak istenen rolden pek hoþnut deðildiler. Eyalet meclislerinde
dile getirdikleri istekleri yinelediler; hükümet ile iliþkilerinin tadý az zamanda bozuldu ve onlardan, bir kez daha sözümona demiryollarý yapýmý zorunluluðuna dayandýrýlan borçlanma istendiði zaman, onlar da
kabul etmeyi bir kez daha reddettiler.
Bu oylama, az sonra toplantý dönemine son verdi. Gitgide daha
da öfkelenen kral, bir kýnama ile diyete yol verdi, ama hep para sýkýntýsý
çekiyordu. Ve gerçekte, durumundan ürküntüye düþmek için dörtbaþý
mamur nedenler de vardý; çünkü, burjuvazi tarafýndan yönetilen, küçük
soyluluðun büyük bir bölümünü kapsayan, ve aþaðý katmanlarýn çeþitli
bölüntülerinde toplanmýþ hoþnutsuzlarý harekete getiren liberal parti,
istemlerini sonuçlandýrmakta kararlýydý. Kral, açýþ söylevinde, sözcüðün modern anlamýnda bir anayasayý asla, asla tanýmayacaðýný boþuna
açýklamýþtý; liberal parti, bütün sonuçlarý, basýn özgürlüðü, aðýrceza yargýyeri vb. ile birlikte, modern ve anti-feodal temsili bir anayasada direniyordu, ve onu elde etmedikçe tek metelik bile vermeyecekti. Bir þey
apaçýktý: bu böyle daha uzun zaman süremezdi, ve iki partiden biri
aþaðýdan almadýkça, bir kopmaya, kanlý bir savaþýma kadar gitmek
gerekiyordu. Nedir ki, burjuvazi bir devrim öngününde bulunulduðunu
biliyor ve kendini buna hazýrlýyordu. Eldeki tüm araçlarla, kentlerdeki
iþçi sýnýfý ile tarýmsal bölgelerdeki köylülerin desteðini saðlamaya çalýþtý
 ve 1847 sonlarýnda, proletaryanýn sevgisini kazanmak erekiyle, sosyalist olduðunu söylemeyen bir tek ünlü siyaset adamý kalmadýðý,
çok iyi bilinen bir olgudur. Az sonra bu sosyalistleri iþbaþýnda göreceðiz.
Yönetici burjuvazinin kendini hiç deðilse dýþardan sosyalist diye
göstermedeki bu çabasý, Almanya iþçi sýnýfýnda oluþan derin bir deðiþimden kaynaklanýyordu. 1840tan bu yana, Fransa ve Ýsviçreyi gezip
dolaþmýþ bulunan bazý [sayfa 380] Alman iþçileri, o sýralarda Fransýz emekçileri arasýnda geçer akçe olan, henüz tohum halindeki sosyalist ve komünist fikirlerin azçok etkisi altýnda kalmýþlardý. Bu fikirlerin Fransada
daha 1840ta uyandýrdýðý artan ilgi, sosyalizm ve komünizmi Almanyada
da moda haline getirdi; ve 1843ten itibaren, tüm gazeteler toplumsal
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sorunlar üzerindeki tartýþmalarla dolup taþýyordu. Az zamanda, Almanyada, fikirlerinin yeniliðinden çok anlaþýlmazlýðý ile dikkati çeken bir
sosyalistler okulu oluþtu; çabalarýnýn özü, fouriériste, saint-simonienne
ve öbür Fransýz öðretilerini, Alman felsefesinin çapraþýk diline çevirmeye dayanýyordu.[213] Bu tarikattan iyiden iyiye ayrý olan Alman komünist okulu da, aþaðý yukarý ayný sýralarda kuruldu.
1844te, Silezyalý dokumacýlarýn, Prag basma iþçilerinin ayaklanmasý tarafýndan izlenen ayaklanmalarý patlak verdi. Kan içinde bastýrýlan bu ayaklanmalar, iþçilerin, hükümete karþý deðil, ama kendi patronlarýna karþý bu ayaklanmalarý, derin bir etkide bulundu ve iþçiler arasýnda sosyalist ve komünist propagandaya yeni bir itilim verdi. 1847 açlýk
yýlýndaki ekmek ayaklanmalarýnda da ayný þey oldu. Uzun sözün kýsasý,
týpký anayasacý muhalefetin, (büyük feodal toprak sahipleri dýþýnda)
varlýklý sýnýflarýn büyük çoðunluðunu kendi bayraðý çevresinde toplamasý gibi, büyük kentler iþçi sýnýfý da, yürürlükteki basýn yasalarý ile,
ona bu konuda çok az bir þey öðretilebilmesine karþýn, kurtuluþu için
sosyalist ve komünist doktrinlere güveniyordu. Kuþkusuz, iþçilerden,
ereklerinin son derece açýk bir bilgisine sahip olmalarý beklenmemeliydi; onlar sadece, burjuva anayasa programýnýn, kendileri için zorunlu
olan her þeyi kapsamadýðýný, ve anayasa tasarýlarýnda kendi gereksinmelerinin hiç mi hiç gözönünde tutulmadýðýný biliyorlardý.
O sýralarda Almanyada hiç bir ayrý cumhuriyetçi parti yoktu.
Herkes ya anayasal kralcý, ya da azçok açýk sosyalist veya komünistti.
Böylesine, koþullar içinde, en küçük bir çatýþma, büyük bir devrime yolaçacaktý. Yüksek soyluluk ile belli bir yaþtaki memur ve subaylar, kurulu sistemin tek güvenilir desteðini oluþtururlarken; küçük
soyluluk, sanayici burjuvazi, üniversiteler, her dereceden öðretim üyeleri, ve hatta bürokrasi ile [sayfa 381] subaylarýn aþaðý katmanlarýnýn bir
bölümü, hepsi hükümete karþý birleþmiþken; bunlarýn arkasýnda,
hoþnutsuz köylüler yýðýný ile, büyük kentlerin, þimdilik liberal muhalefeti destekleyen, ama daha þimdiden iþleri ellerine alma niyetlerini belli
eden proleterleri dururken; burjuvazi, hükümeti alaþaðý etmeye, ve proleterler de sýrasý gelince burjuvaziyi topraða gömmeye hazýrlanýrlarken,
hükümet, kaçýnýlmaz bir çatýþmaya götürecek bir yolda yürümeye devamda direniyordu. Almanya, 1848 baþlannda, bir devrimin öngünündeydi, ve Fransýz Þubat devrimi patlayýþýný hýzlandýrmýþ olmasaydý bile,
bu devrim kesenkes olacaktý.
Bu Paris devriminin Almanya üzerinde yaptýðý etkileri göreceðiz.
Londra, Eylül 1851

294

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

XV. PRUSYANIN ZAFERÝ

Ýþte Alman devrim tarihinin son bölümüne: Ulusal Meclisin, çeþitli
devletler hükümetleri, ve özellikle Prusya hükümeti ile çatýþmasýna,
Güney ve Batý Almanya ayaklanmasýna, ve bunun Prusya tarafýndan
ezilmesine geldik.
Frankfurt Meclisini daha önce iþbaþýnda görmüþtük. Avusturya
tarafýndan tekmelendiðini, Prusya tarafýndan onuruna saldýrýldýðýný,
küçük devletlerce dinlenmediðini, ülkedeki bütün prensler tarafýndan
burnundan tutulup çekilen kendi güçsüz merkezi hükümeti tarafýndan aldatýldýðýný görmüþtük. En sonunda, iþler, bu güçsüz, sallantýlý ve
yavan yasama organý için tehdit edici bir duruma geldi. Ýster istemez,
yüce Alman birliði fikrinin tehdit altýnda olduðu sonucuna varma zorunda kaldý; bu, Frankfurt Meclisinin, ve yaptýðý ve yapmayý hesapladýðý her
þeyin, duman halinde daðýlýp gitmek üzere olduðunu söyleme anlamýna geliyordu. Bu nedenle, büyük yapýtýný: Reich Anayasasýný erden
geldiðince çabuk üretmek için, ciddi olarak iþe koyuldu. Gene de bir
[sayfa 441] güçlük vardý. Ne tür bir yürütme hükümeti olmalýydý? Bir yürütme komitesi mi? Hayýr: Bu, diye düþündüler yüksek bilgelikleri içinde,
Almanyayý bir Cumhuriyet yapmak olur. Bir baþkan mý? Bu da ayný
kapýya çýkardý. O zaman, eski imparatorluk makamýný yeniden canlandýrmak gerekiyordu. Ama, imparator olacak kimse bir prens olduðuna
göre, bu kim olacaktý? Kuþkusuz, Reuss-Schleitz-Greiz-LobensteinEbersdorftan* Bavyeraya** kadar, Dii minorum gentiumlarýn*** hiç
biri; buna hiçbir zaman ne Avusturya gözyumardý, ne de Prusya. Bu
ancak ya Avusturya, ya da Prusya olabilirdi. Ama ikisinden hangisi?
Kuþkusuz, eðer koþullar daha elveriþli olaydý, eðer Avusturya hükümeti
Gordium düðümünü kesip de onu sýkýntýdan kurtarmamýþ olaydý, hiç
bir sonuca varmaksýzýn bu önemli ikilemi tartýþmakla meþgul bu yüce
Meclis, hâlâ toplantýlarýný sürdürürdü.
Avusturya, tüm eyaletlerini egemenliði altýna aldýktan sonra,
Avrupanýn karþýsýna yeniden büyük ve güçlü bir Avrupa devleti olarak
çýkabildiði anda, siyasal yerçekimi yasasýnýn, Frankfurt Meclisi tarafýndan verilen bir tacýn kendisine saðlayacaðý yetkenin yardýmý olmaksýzýn, Almanyanýn geri kalan bölümünü kendiliðinden onun yörüngesine
çekeceðini çok iyi biliyordu. Avusturya, Alman Ýmparatorluðunun,
Almanyanýn dýþýnda olduðu gibi içinde de gücüne bir zerrecik eklemeksizin, onun özerklik siyasetini engelleyen dayanýksýz ve güçsüz tacýndan kurtulalý beri, çok daha güçlü, hareketlerinde çok daha özgür
idi. Ve Avusturyanýn, Ýtalya ve Macaristandaki durumunu korumakta
yeteneksiz kaldýðý varsayýlýrsa, o zaman, Almanyada da çözülüp yok
* Heinrich LXXII. -Ed.
** Bavyera kralý Maximilian II kastediliyor. -Ed.
*** Sözcük anlamý: küçük tanrýlar; mecazi anlamý: ikinci sýnýf kiþiler. -Ed.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

295

olur, ve tüm gücü ile sahip olduðu zaman elinden kaçýrdýðý bir taç üzerinde hiç bir zaman yeni baþtan hak iddia edemezdi. Bu nedenle,
Avusturya, hiç kaçamaksýz, imparatorluðun tüm yeniden canlanmasýna
karþý çýktý; açýkça, 1815 antlaþmalarýnýn tanýyýp kabul ettikleri,
Almanyanýn tek merkezi hükümeti olan federal Alman Diyetinin yeniden kurulmasýný istedi, ve, 4 Mart 1849 günü, Avusturyayý bölünmez,
merkezileþmiþ ve baðýmsýz hatta Frankfurt Meclisinin yeniden [sayfa 442]
kurmak istediði Almanyadan bile ayrý bir krallýk olarak ilan etmekten
baþka bir anlamý olmayan o Anayasayý resmen yayýmladý.
Gerçekte, bu açýk savaþ ilaný, Frankfurt bilgelerine, Avusturyayý
Almanyadan dýþtalamak ve bu ülkenin geri kalan bölümü ile, hayli yýpranmýþ imparatorluk pelerini Majeste Prusya kralýnýn omuzlarýna düþecek
bir tür Aþaðý-Ýmparatorluk,[42] bir küçük Almanya yaratmaktan baþka
bir yol býrakmýyordu. Bu, anýmsanacaðý gibi, eski bir tasarýnýn; sayesinde eski saplantýlarýnýn, ülkenin kurtuluþu için son çýkar yol olarak bir
kez daha göklere çýkarýldýðý onur kýrýcý koþullarý beklenmedik bir kazanç sayan Güney ve Merkez Almanlarýndan oluþan bir liberal doktrinerler partisi tarafýndan, bundan yedi-sekiz yýl önce yumurtlanmýþ bulunan eski bir tasarýnýn, yeniden ele alýnmasý idi.
Sonuç olarak, Meclis, 1849 Þubat ve Martýnda, Reich Anayasasý
ile, seçim haklarý ve seçim yasasý bildirisi üzerindeki oturumlarýný tamamladý;  elbette birçok konu üzerinde, bazan tutucu ya da daha
doðrusu gerici partiye, bazan da Meclisin daha ileri bölüntülerine birbirleriyle iyiden iyiye çeliþen birçok ödünler verme zorunda kalarak. Gerçekte, Meclisin az önce sað ile merkez-sað (tutucular ile gericiler) elinde
bulunan yönetiminin, yavaþ yavaþ da olsa, kerteli bir biçimde solun, bu
Meclisteki demokratlarýn eline geçtiði açýktý. Avusturya temsilcilerinin,
ülkelerini Almanyadan dýþtalayan, ve gene de içinde oturmaya ve oylamaya çaðrýldýklarý bir meclisteki anlamý belirsiz konumu, bu denge bozulmasýný kolaylaþtýrýyordu; iþte böylece, daha Þubat sonlarýndan itibaren,
merkez-sol ile sol, Avusturya oylarýnýn desteði sayesinde, çoðu kez
çoðunlukta bulunuyorlardý; oysa, Avusturya tutucu bölüntüsünün, birdenbire ve iþin hoþ yaný olarak, sað ile birlikte oy verip, dengeyi karþýt
yana çevirdiði günler de oluyordu. Bu soubresauts* ile meclisi gözden
düþürmek istiyorlardi; oysa halk yýðýný, Frankfurttan gelen her þeyin
mutlak boþluk ve hiçliðini uzun zamandan beri anlamýþ bulunduðu
için, buna hiç de gerek yoktu. Bu türlü kararsýzlýklarýn ortasýnda ne türlü bir anayasa yapýlabileceði kolay anlaþýlýr. [sayfa 443]
Kendisinin, devrimci Almanyanýn seçkin topluluðu ve gururu
olduðuna inanan Meclis solu, Avusturya despotizminin kýþkýrtýcý, iyi ya
da daha doðrusu kötü dileði sayesinde kazandýðý bazý ufak tefek baþarýlar
yüzünden, aklýný iyiden iyiye þaþýrmýþtý. Zaten pek iyi belirlenmemiþ
* Ani sýçramalar. -ç.
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kendi öz ilkelerinin, aþaðý yukarý, ve sulandýrýlmýþ bir biçimde, homéopathique dozlarda, Frankfurt Meclisinin bir çeþit onayýný kazandýðý her
kez, bu demokratlar ülkeyi ve halký kurtardýklarýný ilan ediyorlardý. Bu
zavallý budalalar, genellikle çok silik olan yaþamlarý boyunca, baþarýya
benzeyen her þeye o kadar az alýþýktýlar ki, iki-üç oyluk bir çoðunlukla
geçmiþ deðersiz önerilerinin, Avrupanýn yüzünü deðiþtireceðine adamakýllý inanýyorlardý. Bunlar, daha yasama mesleklerinin baþýnda, o iflah
olmaz parlamenter budalalýk hastalýðýna, mutsuz kurbanlarýna, tüm dünyanýn, onun tarihi ve geleceðinin, kendilerini üyeleri arasýnda bulundurma onuruna sahip bu özel temsil organýndaki çoðunluk tarafýndan yönetilip belirlendiði, ve kendi Meclislerinin duvarlarý dýþýnda olup biten
her þeyin, savaþlar, devrimler, demiryollarý yapýmlarý, tüm yeni kýtalarýn sömürgeleþtirilmesi, Kaliforniya altýn madenlerinin bulunmasý, Orta
Amerika kanallarý, Rus ordularý ve insanlýðýn yazgýsý üzerinde herhangi
bir etkide bulunma savýna sahip öbür benzer þeyler bütün bunlarýn, þu
anda, ne olursa olsun, yüce meclislerinin ilgisini çeken önemli sorun
yöresinde dönen dirimsel olaylar karþýsýnda hiç bir þey olmadýðý cakalý
inancýný aþýlayan hastalýða, Meclisin öbür bölüntülerinden daha amansýz
bir biçimde yakalandýlar. Böylece, Meclisin demokratik partisi, her derde deva ilaçlarýndan birkaçýný Reich Anayasasýna gizlice sokmayý baþardýðýndan, bütün önemli konularda birçok kez ilan edilmiþ kendi öz
ilkeleri ile açýk çeliþki durumunda bulunduðu halde, bundan böyle bu
anayasayý destekleme zorundaydý; ve sonunda, bu melez ürün, kendi
sahipleri tarafýndan terkedilip demokratik partiye býrakýlýnca, bu parti,
kalýtý kabul etti ve bu kralcý Anayasa için, þimdi kendi cumhuriyetçi
ilkelerini ilan eden herkese karþý savaþýma giriþti.
Bununla birlikte, itiraf etmek gerek, burada sadece görünüþte
bir çeliþki vardý. Reich Anayasasýnýn belirsiz, çeliþik, tamamlanmamýþ
niteliði, bu demokrat baylarýn iþlenmemiþ, [sayfa 444] karmakarýþýk, çeliþik
slyasal düþüncelerinin tam bir yansýsýydý. Ve eðer kendi öz sözleri ve
yazmasýný bildikleri kadarýyla kendi öz yazýlarý, bunun yeterli bir kanýtýný
vermiyorlardýysa, eylemleri veriyordu; çünkü, aklýbaþýnda adamlar arasýnda bir insanýn dediklerine göre deðil, yaptýklarýna göre, olduðunu iddia
ettiði þeye deðil, gerçekten ne olduðuna göre yargýlanacaðý açýktýr; oysa,
Alman demokrasisinin bu kahramanlarýnýn marifetleri, daha da göreceðimiz gibi, kendi baþlarýna oldukça yüksek sesle konuþurlar.
Gene de, Reich Anayasasý, bütün kývýr zývýrý ve sahneye konuluþu
ile birlikte, kesin olarak oylandý, ve 28 Mart günü, Prusya kralý, 248 çekimser ve 200 oylamaya katýlmayan üyeye karþý, 290 oyla, Avusturya dýþýnda, Almanya Ýmparatoru seçildi. Tarihsel ironi eksiksizdi; 18 Mart
1848 devriminden üç gün sonra, Friedrich Wilhelm IV tarafýndan, þaþkýnlýða uðramýþ, Berlin sokaklarýnda, baþka her yerde sarhoþluða karþý yasa tarafýndan cezalandýrýlacak bir durumda oynanmýþ bulunan o tiksinç
imparatorluk güldürüsü,[247] sözümona tüm Almanyayý temsil eden mec-
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lis tarafýndan, tastamam bir yýl sonra onaylanmýþtý. Ýþte Alman devriminin sonucu buydu!
Londra, Temmuz 1852

XVI. ULUSAL MECLÝS VE HÜKÜMETLER

Frankfurt Ulusal Meclisi, Prusya kralýný Almanya (Avusturya
dýþýnda) imparatoru olarak seçtikten sonra, ona tacý sunmak üzere
Berline bir kurul gönderdi. Friedrich Wilhelm, temsilcileri 3 Nisan günü
kabul etti. Onlara, Almanyanýn bütün öbür prensleri üzerinde, halk
temsilcilerinin oyunun kendisine vermiþ bulunduðu öncelik hakkýný kabul etmesine karþýn, öbür prenslerin kendi üstünlüðünü ve ona haklarýný veren Reich Anayasasýný tanýyacaklarýndan emin olmadýkça,
imparatorluk tacýný kabul edemeyeceðini bildirdi. Bu anayasanýn, onlar
tarafýndan onaylanabilecek gibi olup olmadýðýný incelemenin, Almanya
hükümetlerinin iþi olduðunu da ekledi. Sözünü, imparator olsun olmasýn, onu her zaman iç ve dýþ düþmana karþý kýlýcýný çekmeye hazýr
[sayfa 445] bulacaklarýný söyleyerek tamamladý. Onun bu sözünü, Ulusal
Meclis bakýmýndan hayli þaþýrtýcý bir biçimde, nasýl tuttuðunu göreceðiz.
Frankfurt bilgeleri, ince eleyip sýk dokuyan diplomatik bir
soruþturmadan sonra, bu yanýtýn, tacýn bir reddi anlamýna geldiði sonucuna vardýlar. O zaman (12 Nisan), Reich Anayasasýnýn ülke yasasý
olduðunu ve korunacaðýný kararlaþtýrdýlar; ve bir çýkar yol göremedikleri için, anayasanýn yürürlüðe konma araçlarý üzerinde öneriler yapmakla görevli otuz kiþilik bir komite seçtiler.
Bu karar, o zaman Frankfurt Meclisi ile Alman hükümetleri arasýnda patlak veren çatýþmanýn iþareti oldu. Burjuvazi, ve özellikle küçükburjuvazi, birdenbire yeni Frankfurt Anayasasýndan yana olduklarýný
açýkladýlar. Devrimi kapayacak aný artýk daha çok bekleyemezlerdi.
Avusturya ve Prusyada, ordunun iþe karýþmasýyla, devrim þimdilik
bitmiþti. Sözü geçen sýnýflar, bu iþi daha yumuþak bir biçimde yapmayý
yeð tutarlardý, ama seçim ellerinde deðildi; olan olmuþtu ve hemen
aldýklarý ve kahramanca uygulamaya koyulduklarý karardan en iyi biçimde yararlanmak gerekiyordu. Ýþlerin görece iyi gittiði küçük devletlerde,
burjuvazinin, uzun süreden beri, özlüðüne en iyi uyan o olaðantüstü,
ama güçsüz olduðu için kýsýr parlamenter ajitasyona yeniden daldýðý
görüldü. Almanyanýn, tek tek alýnan çeþitli devletleri, bundan böyle
dingin bir anayasal geliþme yoluna girmelerini saðlayacaðý düþünülen
yeni ve kesin biçime eriþmiþ gibi görünüyorlardý. Bir tek sorun açýk
kalýyordu: Alman Konfederasyonunun yeni siyasal örgütlenmesi sorunu. Ve hâlâ tehlikeye gebe gibi görünen tek sorun olan bu sorunun
hemen çözülmesi zorunlu bulundu. Burjuvazi tarafýndan, anayasayý el-
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den geldiðince çabuk tamamlamak için, Frankfurt Meclisi üzerinde
yapýlan baskýnýn nedeni budur; gecikmeden kararlý bir düzen kurma
amacýyla, üst ve alt burjuvazinin, bu anayasayý, ne olursa olsun, kabul
etme ve desteklemekte gösterdikleri gözpekliðinin nedeni budur. Öyleyse, Reich Anayasasý için ajitasyonun ilk kaynaðý gerici bir duygu
içinde bulunuyor, ve kökenini uzun zamandan beri devrimden bezmiþ
sýnýflardan alýyordu.
Ama dikkate deðer bir baþka þey daha var. Gelecekteki [sayfa 446]
Alman Anayasasýnýn temel ilkeleri, 1848 ilkyaz ve yazýnýn ilk aylarý sýrasýnda, halk kaynaþmasý henüz en yüksek noktasýnda bulunduðu bir zamanda oylanmýþtý. Oylanan kararlar, o sýrada tamamen gerici de olsalar,
þimdi, Avusturya ve Prusya hükümetlerinin keyfi davranýþlanndan sonra, son derece liberal ve hata demokratik görünüyorlardý. Karþýlaþtýrma
ölçeði deðiþmiþti. Frankfurt Meclisi, manen intihar etmeden, bir kez
oylanmýþ bulunan bu hükümlerin üzerine çizgi çekemez, ve Reich Anayasasýný, Avusturya ve Prusya hükümetlerinin, elde kýlýç zorla söyleyip
yazdýrdýklarý anayasalara benzetemezlerdi. Ayrýca, görmüþ bulunduðumuz gibi, Meclisteki çoðunluk yer deðiþtirmiþti ve liberal ve demokratik
partinin etkisi büyüyordu. Böylece Reich Anayasasý, sadece görünüþteki
salt halkçý kökeni ile ayrýlmakla kalmýyordu, ama ayný zamanda, bütün
çeliþkilerine karþýn, tüm Almanyanýn en liberal anayasasýydý da. En
büyük eksikliði, hükümlerini yürürlüðe sokmak için hiç bir güce sahip
bulunmayan bir kaðýt parçasýndan baþka bir þey olmamasý idi.
Bu koþullarda, sözümona demokratik partinin, yani küçük-burjuvalar yýðýnýnýn, Reich Anayasasýna dört elle sarýlmasý doðaldý. Bu sýnýf,
istemlerinde, kralcý-anayasacý liberal burjuvaziden her zaman daha ileri olmuþtu; daha cesur bir tutum benimsemiþ, birçok kez silahlý bir
direnme tehdidinde bulunmuþ, ve özgürlük için savaþýmda kanýný ve
yaþamýný verme vaatlerini esirgememiþti; ama tehlike zamaný ortalýkta
görünmeyiþinin kanýtýný da birçok kez vermiþ bulunuyordu ve, gerçekte, hiç bir zaman, herþey yitirilmiþ de bulunsa, kendini hiç deðilse,
iþlerin þu ya da bu biçimde bir düzene girmiþ olduðunu bilmekle avuttuðu kesin bir yenilgi ertesinde olduðu kadar rahat bir nefes almýyordu.
Sonuç olarak, büyük bankacýlarýn, sanayici ve tüccarlarýn katýlmasý daha
sakýntýlý bir nitelik taþýdýðý ve daha çok Frankfurt Anayasasý yararýna
basit bir gösteri olduðu halde, onlarýn hemen altýndaki sýnýf, bizim yiðit
demokrat küçük-burjuvalarýmýz, büyük bir tumturakla konuþuyor, ve
her zamanki gibi, Reich Anayasasýný yerde býrakmaktansa, kanlarýný
son damlasýna kadar dökeceklerini ilan ediyorlardý.
Reich Anayasasýnýn hemen kabulü için, bu iki parti, yani anayasal krallýðýn burjuva yandaþlarý ile, azçok [sayfa 447] demokratik-küçükburjuvazi tarafýndan yürütülen ajitasyon, hýzla alan kazandý, ve en güçlü
ifadesini, çeþitli devletlerin parlamentolarýnda buldu. Prusya, Hannover,
Saksonya, Baden, Würtemberg Meclisleri, Anayasadan yana çýktýlar.
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Hükümetler ile Frankfurt Meclisi arasýndaki savaþým korkutucu bir nitelik kazandý.
Bununla birlikte, hükümetler hýzlý davranýyorlardý. Prusya Meclisleri, anayasayý gözden geçirme ve onaylamakla görevli olduklarýna göre,
anayasa-dýþý bir biçimde daðýtýldýlar; Berlinde, hükümet tarafýndan tasarlanarak kýþkýrtýlmýþ karýþýklýklar patlak verdi, ve ertesi gün, 28 Nisan
günü, Prusya hükümeti, içinde Reich Anayasasýnýn, deðiþtirme ve arýndýrýlmasý Almanya hükümetlerine düþen en anarþik ve en devrimci türden bir belge olarak gösterildiði bir genelge yayýmladý. Böylece, Prusya,
Frankfurt bilgelerinin durmadan böbürlendikleri, ama bir türlü kuramadýklarý o egemen kurucu iktidara açýkça karþý çýkýyordu. Böylece, resmen ilan edilmiþ bulunan bu anayasayý bir karara baðlamak için, eski
federal Diyetin bir yenilenmesinden baþka bir þey olmayan bir prensler
kongresi,[248] toplantýya çaðrýldý. Ve, ayný zamanda, Prusya askeri birliklerini, Frankfurttan yaya üç günlük uzakta bulunan Kreuznachta topluyor, ve küçük devletleri, Frankfurt Meclisine katýlýr katýlmaz, kendi
meclislerini daðýtarak, verdiði örneði izlemeye çaðýrýyordu. Bu örnek,
Hannover ve Saksonya tarafýndan hýzla izlendi.
Sorunun ancak silah gücü ile çözülebileceði açýktý. Hükümetler
arasýndaki düþmanlýk, halk içindeki kaynaþma her gün daha belirgin
biçimler alýyordu. Ordu her yerde, ve Almanyanýn güneyinde büyük bir
baþarý ile, demokrat burjuvalar tarafýndan iþlenmiþti. Her yerde, Reich
Anayasasý ile Ulusal Meclisi, eðer gerekse, elde silah destekleme kararý
alýnan büyük yýðýn mitingleri düzenleniyordu. Kolonyada, ayný erekle,
Ren Prusyasýnýn tüm belediye meclisi temsilcilerinin bir toplantýsý oldu.
Pfalzda, Bergen dükalýðýnda, Fuldada, Nurembergde, Odenwaldda,
köylüler yýðýn yýðýn toplandýlar ve esriyecek derecede coþtular. Fransýz
Kurucu Meclisi tam bu sýrada daðýlýyor, ve zorlu çalkantýlar arasýnda
yeni seçimlere hazýrlanýyordu; oysa, Almanyanýn doðu sýnýrý üzerinde,
Macarlar, bir aylýk bir süre içinde, bir parlak [sayfa 448] zaferler dizisi ile,
Avusturya istila dalgasýný Tiszadan[249] Leithaya[250] kadar püskürtmüþlerdi ve her gün bir baskýnla Viyanayý almalarý bekleniyordu. Her yerde,
halkin imgeleme yetisi böylece en yüksek derecede kýzýþtýðý ve hükümetlerin saldýrgan siyaseti kendini her gün daha açýk bir biçimde gösterdiði için, zorlu bir çatýþmadan kaçýnýlamazdý, ve savaþýmýn barýþçý
bir sonuca baðlanacaðýna, ancak tabansýz avanaklýk kendini inandýrabilirdi. Ama bu tabansýz avanaklýk, Frankfurt Meclisinde geniþ ölçüde
temsil ediliyordu.
Londra, Temmuz 1852
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XVII. AYAKLANMA

Frankfurt Ulusal Meclisi ile Alman devletlerinin hükümetleri
arasýndaki kaçýnýlmaz çatýþma, sonunda, 1849 Mayýsýnýn ilk günleri içinde, açýk savaþmalar halinde patlak verdi. Hükümetleri tarafýndan geri
çaðrýlan Avusturya temsilcileri, birkaç demokratik sol üye dýþýnda, Meclisi býrakmýþ ve yurtlarýna dönmüþ bulunuyorlardý. Ýþlerin alacaðý gidiþi
sezen tutucu üyeler çoðunluðu, hatta kendi hükümetlerinin çaðrýsýný
bile beklemeden, Meclisten çekildiler. Buna göre, solun etkisini artýran
ve bundan önceki makalelerde açýklanmýþ bulunan nedenlerden bile
baðýmsýz olarak, sadece sað üyelerin görevlerini býrakýp kaçmalarý, eski
azýnlýðý Meclis çoðunluðu durumuna dönüþtürmeye yetiyordu. Daha
önce böyle bir tarihi düþünde bile görmemiþ bulunan yeni çoðunluk,
eski çoðunluk ve onun imparatorluk naibinin güçsüzlüðü, kararsýzlýðý
ve gevþekliðine karþý öfkeden köpürmek için, muhalefetteki durumundan yararlanmýþtý. Ve þimdi, birdenbire o eski çoðunluðun yerine
geçmeye çaðrýlmýþ bulunan oydu. Neler yapmaya yetenekli olduðunu
göstermek, þimdi ona düþüyordu. Onun egemenliði, söylemeye gerek
yok, enerjik, gözüpek, ve etkin bir egemenlik olacaktý. O, Almanyanýn
seçkin topluluðu, hasta imparatorluk naibi ile onun sallantýlý bakanlarýný çarçabuk yürütmeyi baþaracaktý; eðer baþaramazsa, hiç bir kuþkuya
yer yok, halkýn egemen hakký adýna, bu güçsüz hükümeti zorla iþten
uzaklaþtýracak, ve onun yerine, Almanyanýn kurtuluþunu saðlayacak
[sayfa 449] enerjik, yorulma bilmez bir yürütme gücü geçirecekti. Zavallý
yoksullar! Eðer kimsenin kulak asmadýðý yerde bir hükümetten sözedilebilirse, onlarýn hükümet rejimi, hatta öncellerinin hükümet rejiminden bile daha gülünç bir þey oldu.
Yeni çoðunluk, tüm engellere karþýn, yeni anayasanýn, hem de
hemen uygulanmasý gerektiðini, 15 Temmuzda, halkýn yeni Temsilciler
Meclisine temsilcilerini seçeceðini, ve bu meclisin Frankfurtta 15 Aðustosta toplanacaðýný açýkladý. Nedir ki, bu açýklama, Alman nüfusunun
dörtte-üçünden çoðunu kapsayan Prusya, Avusturya ve Bavyeranýn ilk
sýralarýnda bulunduklarý, imparatorluk anayasasýný tanýmayan o hükümetlere bir savaþ ilaný idi; o hükümetlerin kabul etmekte ivedilik gösterdikleri bir savaþ ilaný. Prusya ile Bavyera da, kendi devletlerinin
Frankfurta göndermiþ bulunduklarý temsilcileri geri çaðýrdýlar ve Ulusal
Meclise karþý askeri hazýrlýklarýný hýzlandýrdýlar. Bununla birlikte, bir baþka
yandan, demokratik partinin, Reich Anayasasý ve Ulusal Meclis yararýna
(parlamento dýþýnda) yaptýðý gösteriler daha karýþtýrýcý, daha zorlu bir
nitelik kazanýyordu, ve en aþýrý partinin adamlarý tarafýndan yönetilen
emekçiler yýðýný, kendi davalarý olmasa da, hiç deðilse Alnianyayý eski
monarþik engellerinden kurtararak, amaçlarýna biraz olsun yaklaþma
olanaðý veren bir dava için silaha sarýlmaya hazýrdý. Böylece her yanda
halklar ile hükümetler karþý karþýya, çatýþmaya hazýr idiler; patlama
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kaçýnýlmazdý; laðým barut doluydu; onu patlatmak için bir kývýlcýmdan
baþka bir þey gerekli deðildi. Saksonyada Meclislerin daðýtýlmasý; Prusyada Landwehrin (askeri yedek) silah altýna alýnmasý, hükümetin Reich
Anayasýsýna açýk direnci, bu kývýlcýmlarýn ta kendileri idiler; bir göz açýp
kapayýncaya kadar çaktýlar ve ülke tutuþtu. Dresdende, 4 Mayýs günü,
çevredeki tüm bölgeler isyancýlara pekiþtirme birlikleri gönderirken,
muzaffer halk, kenti ele geçirdi ve kralý* oradan kovdu. Ren Prusyasý ile
Vestefalya da, Landwehr yürümeyi reddetti, cephaneliklere elkoydu ve
Reich Anayasasýný savunmak için silahlandý. Pfalzda, halk Bavyera hükümet memurlarýný teslim alýp devlet kasalarýna elkoydu, ve eyaleti
Ulusal Meclisin [sayfa 450] korunmasý altýna koyan bir Savunma Komitesi
kurdu. Würtembergde, halk, kralý* Reich Anayasasýný tanýmaya zorladý, ve Badende, halkla birleþen ordu, büyük-dükayý*** kaçma zorunda
býraktý ve bir eyalet hükümeti kurdu. Almanyanýn öbür bölgelerinde
de, halk, elde silah ayaklanmak, ve onun buyruðuna girmek için, Ulusal Meclisin kesin bir iþaretinden baþka bir þey beklemiyordu.
Ulusal Meclisin durumu, onursuz geçmiþinden sonra beklenebileceðinden çok daha elveriþli idi. Batý Almanyanýn yarýsý onun için silaha sarýlmýþtý; ordu her yerde kararsýzdý; küçük devletlerde, ordu, hiç
kuþkusuz hareketten yana bir eðilim gösteriyordu. Avusturya, Macarlarýn baþarýlý ilerleyiþi ile kötürümleþmiþti, ve Rusya, Alman hükümetlerinin o yedek gücü, tüm güçlerini Avusturyayý Macar ordularýna karþý
desteklemeye yöneltiyordu. Sadece Prusyaya boyun eðdirmek gerekiyordu, ve bu ülkede varolan devrimci duygudaþlýklarla birlikte, bu ereðe eriþmek için elbette bir olanak vardý. Öyleyse her þey, Meclisin tutumuna baðlýydý.
Oysa, ayaklanma, savaþ ya da herhangi bir baþka sanat kadar bir
sanattýr; savsaklanmalarý, bunlarý savsaklayan partinin yýkýmýna yolaçan
bazý pratik kurallara baðlýdýr. Böyle durumlarda gözönünde tutulmalarý
gereken partilerin ve koþullarýn özlüðünden mantýksal olarak çýkan bu
kurallar öylesine açýk ve öylesine yalýndýrlar ki, kýsa 1848 deneyi, bunlarý Almanlara adamakýllý öðretmiþtir. Birincisi, eðer oyununuzun bütün
sonuçlarýna korkusuzca göðüs germeye iyice kararlý deðilseniz, ayaklanma ile hiç oynamamak. Ayaklanma, deðerleri her gün deðiþebilen
çok belirsiz büyüklükler ile yapýlan bir hesaptýr; düþman güçleri, her tür
örgütlenme, disiplin ve yetke alýþkanlýðý üstünlüðüne sahiptirler; eðer
onlarýn karþýsýna daha üstün güçler çýkaramazsanýz, bozguna uðradýðýnýzýn, hapý yuttuðunuzun resmidir. Ýkincisi, bir kez ayaklanma yoluna
girdikten sonra, en büyük bir kararlýlýk ile ve saldýrýcý biçimde davranmak. Savunma, her türlü silahlý ayaklanmanýn ölümüdür; ayaklanma,
* Friedrich August II. -Ed.
** Wilhelm I. -Ed.
*** Leopold. -Ed.
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daha düþmanlarý ile boy ölçüþmeden yitirilir. Düþmanlarýnýza, güçleri
daðýnýk olduðu sýrada, birdenbire saldýrýn, [sayfa 451] ne kadar küçük olursa olsun, yeni, ama günlük baþarýlar hazýrlayýn; ilk baþarýlý ayaklanmanýn size verdiði moralý yükselterek sürdürün; her zaman en güvenilir
yanda gitmeye çalýþan sallantýlý öðeleri böylece kendi yanýnýza alýn;
devrimci siyasette, bugüne kadar bilinen en büyük usta olan Danton ile
birlikte: de laudace, de laudace, encore de laudace* diyerek, düþmanlarýnýzý güçlerini size karþý toparlayamadan, önünüzden kaçmaya zorlayýn.
O zaman Frankfurt Meclisi, kendisini tehdit eden kesin yýkýmdan kurtulmak için ne yapmalýydý? Her þeyden önce, durumu açýkça
görmeli ve, ya hükümetlere kayýtsýz þartsýz boyun eðmek, ya da kayýtsýz
þartsýz ve duraksamaksýzýn, silahlý ayaklanmaya katýlmaktan baþka bir
çýkar yol olmadýðýna aklýný yatýrmalýydý. Ýkinci olarak, daha önce patlak
vermiþ bulunan bütün ayaklanmalarý açýkça tanýmak, ve kendi vekilleri
tarafýndan temsil edilen egemen halka karþý çýkma cüretini gösterecek
tüm prens, bakan ve öbürlerini yasa-dýþý ilan ederek, ulusal temsilin
savunulmasý için halký her yerde silaha sarýlmaya çaðýrmalýydý. Üçüncü
olarak, imparatorluk naibini hemen iþbaþýndan uzaklaþtýrmalý; güçlü,
etkin, ve hiç bir þeyin durduramayacaðý bir yürütme gücü kurmalý; isyancý birlikleri, böylece ayný zamanda ayaklanmayý geniþletmek için
yasal bir bahane de saðlayarak, kendini korumak üzere Frankfurta
çaðýrmalý, elinde bulunan bütün güçleri saðlam bir birlik halinde örgütlemeli, uzun sözün kýsasý, kendi durumunu güçlendirmek ve düþmanlarýnýn durumunu güçten düþürmek için kullanabileceði bütün araçlardan
hýzla ve duraksamaksýzýn yararlanmalýydý.
Frankfurt Meclisinin erdemli demokratlarý ise, bütün bunlarýn
tam tersini yaptýlar. Ýþleri, canlarý istediði gibi gitmeye býrakmakla yetinmeyen bu gönül adamlarý, karþý çýkmalarý ile, hazýrlanan bütün ayaklanma hareketlerini boðacak kadar ileri gittiler. Örneðin, Bay Karl Vogt,
Nurembergde iþte böyle davrandý. Saksonya, Ren Prusyasý, Vestefalya
ayaklanmalarýný, Prusya hükümetinin görülmemiþ zorbalýðýna karþý duygusal ve iþ iþten geçtikten sonra yapýlan bir protestodan baþka hiç bir
yardýmda bulunmaksýzýn, ezdirttiler, [sayfa 452] Almanyanýn Güneyindeki
ayaklanmalarla gizli diplomatik iliþkiler sürdürüyorlardý, ama onlara açýk
bir tanýma desteði vermekten sakýndýlar. Ýmparatorluk naibinin, hükümetler ile suç ortaklýðý içinde olduðunu biliyorlardý, ama gene de, bu
hükümetlerin çevirdikleri dolaplara engel olmak için kýlýný bile kýpýrdatmayan ona baþvurdular. Ýmparatorluðun, eski tutucu bakanlarý, her
oturumda bu güçsüz meclisi maskaraya döndürüyor, ve bu meclis de,
bunu yapmalarýna göz yumuyordu. Ve, Silezyalý bir temsilci ve Neue
Rheinische Zeitung yazarlarýndan biri olan Wilhelm Wolff, onlarý, impa* Saldýr, saldýr, gene saldýr. -ç.
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ratorluðun baþta gelen ve en büyük haininden baþka bir þey olmadýðýný
haklý olarak söylediði imparatorluk naibini* yasa-dýþý etmeðe çaðýrdýðý
zaman, bu devrimci demokratlarýn ortak ve erdemli öfkesi ile yuhalandý! Kýsacasý, gevezeliðe, protestoya, atýp tutmaya istemeye istemeye devam ettiler,  ama hep davranma cesaret ve ruhundan yoksun olarak.
Bu sýrada hükümetlerin düþman birlikleri gitgide ilerliyor, ve onlarýn
kendi yürütme güçlerl, yani imparatorluk naibi, Alman prensleri ile birlikte onlarýn yaklaþan sonunu hazýrlýyordu. Bu aþaðýlýk meclis, saygýnlýðýnýn son kalýntýlarýný da iþte böyle yitirdi; onu savunmak için ayaklanmýþ
bulunan isyancýlar, bundan böyle onun için hiç bir kaygý göstermez
oldular; ve sonunda, göreceðimiz gibi, utanýlacak bir sona erdiði zaman, onursuz sonuna kimse ilgi göstermeksizin öldü.
Londra, Aðustos 1852

XVIII. KÜÇÜK-BURJUVALAR

Son makalemizde, Alman hükümetleri ile Frankfurt Parlamentosu arasýndaki savaþýmýn, sonunda, Mayýsýn ilk günleri içinde, Almanyanýn
büyük bir bölümünün açýkça ayaklandýðý bir dereceye varmýþ bulunduðunu; önce Dresden, sonra Bavyera Pfalzý, Ren Prusyasý bölümleri,
ve en sonra da Badenin ayaklandýðýný göstermiþtik.
Her durumda, isyancýlarýn gerçek dövüþken gücü, o ilk olarak
silaha sarýlan ve askerlerle savaþa giriþen çekirdek, [sayfa 453] kentlerin iþçi
sýnýfýndan oluþuyordu. Kýrlarýn yoksul nüfusunun bir bölümü, tarým iþçileri ve küçük çifçiler de, çatýþmanýn patlak vermesinden sonra, genellikle onlara katýldýlar. Kapitalist sýnýfýn altýndaki tüm sýnýflardan gelen
gençlerin çoðunluðu, hiç deðilse bir zaman için, isyancý ordular saflarýnda bulunuyordu; ama iþler gitgide daha ciddi bir biçim aldýkça, gençlerin bir hayli karýþýk topluluðu hýzla seyreldi. Özellikle öðrenciler, o
kendi kendilerine takmaktan hoþlandýklarý adla zeka temsilcileri, çoðu
kez kendisi için gerekli hiç bir niteliðe sahip bulunmadýklarý subaylýk
rütbesine yükseltilmekle alýonulmadýklarý sürece, kaçanlarýn ilkleri oldular.
Ýþçi sýnýfý, bu ayaklanmaya, ya siyasal iktidar ve toplumsal devrime doðru gidiþindeki bir engeli ortadan kaldýrmayý, ya da hiç deðilse
toplmunun daha etkin, ama daha az cesur sýnýflarýný, o zamana kadar
izlediklerinden daha gözüpek ve daha devrimci bir yolda ilerletmeyi
vaadeden herhangi bir harekete katýlacaðý gibi girdi. Ýþçi sýnýfý, bu savaþýmýn doðrudan doðruya kendi savaþýmý olmadýðýnýn eksiksiz bilinci ile
silaha sarýldý; ama kendisi için doðru olan tek taktiði izledi: kendi omuz* Johann. -ç.
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larý üzerinde yükselen (burjuvazinin 1848de yaptýðý gibi) hiç bir sýnýfýn,
hiç deðilse iþçi sýnýfýna kendi öz çýkarlarý yaranýna savaþým için uygun
bir alan açmadýkça, kendi sýnýf egemenliðini pekiþtirmesine izin vermemek; ve, her durumda, iþleri, ya ulusun tamamen ve karþý konmaz
bir biçimde devrimci bir yola atýlacaðý, ya da devrimden önceki status
quonun, yeni bir devrimi kaçýnýlmaz kýlacak biçimde, elden geldiðince
yeni baþtan kurulacaðý bir bunalýla kadar ileri götürmek. Her iki durumda da, iþçi sýnýfý, eski uygar Avrupa toplumlarýndan hiç biri, güçlerinin
daha dingin ve daha düzenli bir geliþmesini yeni baþtan özleyemeden
önce, bu toplumlar için bundan böyle bir zorunluluk durumuna gelmiþ
bulunan bu devrimci yolda ilerleyerek, tüm ulusun gerçek ve iyi
anlaþýlmýþ çýkarlarýný temsil ediyordu.
Ayaklanmaya katýlan kýr adamlarýna gelince, onlar devrimci partinin kollarýna aslýnda, ya vergilerin görece aðýr yükü, ya da üstlerine
çöken feodal yükürnlülükler nedeniyle atýldýlar. [sayfa 454]
Onlar, kendi öz giriþimleri olmaksýzýn, ayaklanmaya katýlan öbür
sýnýflarýn, bir yandan iþçiler ve öte yandan da küçük-burjuvazi arasýnda
sallanan bir kuyrukçuðunu oluþturuyorlardý. Hemen her durumda, tutacaklarý yolu belirleyen þey, özel toplumsal konumlarý oluyordu; tarým
iþçisi, genellikle, kent iþçisini destekliyordu; küçük çiftçi, küçük dükkancý ile elele yürüme eðilimindeydi.
Önem ve etkinliðini birçok kez belirtmiþ bulunduðumuz o küçükburjuvalar sýnýfý, 1849 ayaklanmasýnýn yönetici sýnýfý olarak kabul edilebilir. Bu kez büyük Alman kentlerinden hiç biri hareketin merkezleri
arasýnda bulunmadýðýndan, orta ve küçük kentlerde her zaman aðýr
basan küçük-burjuvalar sýnýfý, hareketin yönetimini eline almanýn yolunu buldu. Öte yandan, Reich Anayasasý ve Alman Parlamentosunun
haklarý için yürütülen bu savaþýmda sözkonusu olan çýkarlarýn, bu sýnýfýn çýkarlarý olduðunu da görmüþtük. Tüm isyancý bölgelerde kurulan
geçici hükümetler, çoðunlukla halkýn bu katmanýný temsil ediyorlardý,
ve bu katmanýn hangi noktaya kadar gittði, Alman küçük-burjuvazisinin, göreceðimiz gibi, eðer kendisine verilen her hükümeti yýkýma götürmeye deðilse, hiç bir þeye yetenekli olmadýðýný akla-uygun bir biçimde
gösterebilir.
Tafra satmakta üstüne olmayan küçük-burjuvazi, eylemde çok
yeteneksiz ve bir þeyleri göze almak gerektiði zaman çok korkaktýr.
Ticari alýþveriþ ve kredi iþlemlerinin mesquin* karakteri, onun öz karakterine enerji ve giriþim ruhu yoksulluðunun damgasýný vurmuþtur; öyleyse ayný niteliklerin bu katmanýn siyasal tutumunu da belirlemesini
beklemek gerekir. Sonuç olarak, küçük-burjuvazi, yapmaya kararlý olduðu þey üzerindeki tumturaklý ve çok saldýrgan sözlerle ayaklanmayý
kýþkýrttý; ayaklanma, kendisi hiç istemediði halde, bir kez patlak verir
* Soysuz; bayaðý. -ç.
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vermez, iktidarý eline almakta ivedilik gösterdi; iktidarý sadece ayaklanmanýn etkilerini yoketmek için kullandý. Silahlý bir çatýþmanýn, iþleri
ciddi bir bunalýma götürdüðü her yerde, küçük-burjuvalar önlerine çýkan tehlikeli durum karþýsýnda yýldýrýmla vurulmuþa döndüler; onlarýn
cafcaflý silah baþýna çaðrýlarýný [sayfa 455] ciddiye alan halk karþýsýnda yýldýrýmla vurulmuþa döndüler; her þeyin üstünde, izleme zorunda kaldýklarý siyasetin, kendileri, toplumsal konumlarý, servetleri bakýmýndan
doðurabileceði sonuçlar karþýsýnda yýldýrýmla vurulmuþa döndüler. Onlardan, her zaman söyledikleri gibi, ayaklanma davasý uðruna yaþam
ve mallarýný tehlikeye atmalarý beklenmiyor muydu? Ayaklanmada,
yenilgi durumunda onlara servetlerini yitirme tehlikesini taþýyan resmi
görevler alma zorunda deðil miydiler? Ve, zafer durumunda, savaþkan
ordularýn ana gövdesini oluþturan muzaffer proleterlerin, kendilerini görevlerinden kovmak ve tüm siyasetlerini altüst etmekte ivedilik göstereceklerinden emin deðil miydiler? Böylece, iki ateþ arasýnda kalmýþ, saðdan da soldan da tehdit edilen küçük-burjuvazi, iktidarýný, her þeyi geliþigüzel gitmeye býrakmaktan baþka türlü kullanamadý; bu da, beklenebileceði gibi, hâlâ varolabilecek azýcýk baþarý olanaðýný yitirtiyor ve ayaklanmayý tamamen yýkýma uðratýyordu. Taktiði, daha doðrusu taktiksizliði,
her yerde ayný idi; bu nedenle, 1849 Mayýs ayaklanmalarý, Almanyanýn
her yanýnda, ayný kalýba göre biçildiler.
Dresdende, savaþým, kent sokaklarýnda dört gün sürdü. Dresden dükkancýlarý, yani ulusal muhafýz, sadece dövüþmemekle kalmadý, ama birçok durumda, birliklerin isyancýlara karþý yürüttükleri harekâtý da kolaylaþtýrdý. Ýsyancýlar, bir kez daha, hemen tamamen çevre
sanayi bölgeleri iþçilerinden bileþiyorlardý. Bunlar, daha sonra tutsak
düþen ve þimdi Macaristanda, Munkacs zindanlarýnda hapsedilmiþ bulunan Rus göçmeni Miþel Bakuninin kiþiliðinde, yetenekli ve soðukkanlý bir önder buldular. Kalabalýk Prusya birliklerinin iþe karýþmasý, bu
ayaklanmayý bastýrdý.
Ren Prusyasýnda gerçek çatýþmalar pek önemli olmadý. Bütün
büyük kentler, kaleler tarafýndan komuta edilen müstahkem kentler
olduklarýndan, isyancýlar sadece birkaç küçük çatýþmaya giriþebiliyorlardý. Yeterli sayýda birlik toplanýr toplanmaz, silahlý çatýþmanýn sonu
oluyordu.
Pfalz ve Badende, tersine, isyancýlarýn eline zengin ve verimli bir
eyalet ile tam bir devlet geçti. Para, silah, asker, savaþ yedeklikleri, her
þey bulunuyordu. Düzenli ordunun askerleri bile isyancýlara katýldýlar;
dahasý, Badende, bu askerler ilk safta bulunuyorlardý. Ýsyancýlar, Saksonya [sayfa 456] ve Ren Prusyasýnda, Almanyanýn Güneyindeki hareketin örgütlenmesi için zorunlu zamaný kazanma ereðiyle, kendilerini feda
ettiler. Hiç bir eyaletsel ve kýsmi ayaklanma, bundan daha elveriþli bir
konum içinde bulunmamýþtýr. Pariste bir devrim bekleniyordu; Macarlar Viyana kapýlarýnda idiler; bütün Orta Almanya devletlerinde, ayak-
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lanmaya sadece halk deðil, ama askeri birlikler bile çok yatkýndýlar ve
ona açýkça katýlmak için sadece bir fýrsat bekliyorlardi. Ama gene de,
hareket, bir kez küçük-burjuvazinin eline düþtükten sonra, daha
baþýndan beri, hapý yutmuþ demekti. Küçük-burjuva hükümdar naipleri, özellikle, baþlarýnda Bay Brentano olmak üzere Badendekiler, yasal hükümdarýn, büyük-dükanýn görev ve üstünlük haklarýný gaspetmekle, yurt ihaneti suçunu iþlediklerini hiç unutmadýlar. Bakanlýk koltuklarýna, yüreklerinde suçlarýnýn aðýrlýðýný taþýyarak kuruldular. Bu türlü ödleklerden ne beklenebilir? Ayaklanmayý, komuta birliðinden, dolayýsýyla
etkinlikten yoksun, kendiliðindenliðine býrakmakla kalmadýlar, ama hareketin gidiþini kýrmak, onu güçten düþürmek, yoketmek için, ellerinden gelen her þeyi gereçekten yaptýlar. Ve, küçük-burjuvazinin, Brentano
cinsinden bir avuç ahlaksýz dalavereci tarafýndan burunlarýndan sürüklendikleri halde, gerçekten ülkeyi kurtaracaklarýný düþleyen demokrat kahramanlarýnýn, o akýl sýr ermez politikacý takýmýnýn acar desteði
sayesinde, baþarý da kazandýlar.
Ýþin askeri bölümüne gelince, hiç bir savaþ harekâtý, Baden baþkomutaný, eski düzenli ordu teðmeni Sigelin komutasý altýndaki harekâttan daha baþtansavma ve daha budalaca bir biçimde uygulanmamýþtýr. Sonunda yetenekli Polonyalý Mieroslawski komutayý alana
kadar, her yerde karýþýklýk hüküm sürüyor, her iyi fýrsat kaçýrýlýyor, her
deðerli dakika, büyük, ama uygulanmasý olanaksýz tasarýlar kurmakla
yitiriliyordu; ordu, dört kat daha büyük bir düþman ordusu karþýsýnda,
örgütsüz, yenik, yýlgýn, ordonatýmý kötü bir durumda bulunduðundan,
artýk yeni komutana, Waghäuselde onurlu, ama etkisiz bir savaþ vermek, ustaca bir çekiliþte bulunmak, Rastadt surlarý önünde son bir
umutsuz çatýþmaya giriþmek [251] ve istifa etmekten baþka bir þey kalmýyordu. Ordularýn, iyi yetiþmiþ askerler ile acemi erlerin bir [sayfa 457]
karýþýmýndan bileþtikleri her ayaklanma savaþýnda olduðu gibi, devrimci orduda da bir kahramanlýk bolluðu ile, askerlikten uzak, çoðu kez de
açýklanmasý olanaksýz bir terör bolluðu, birarada görüldü; ama bu ordu
yetkinlikten zorunlu olarak ne kadar uzak kalýrsa kalsýn, hiç deðilse sayýca dört kat üstün bir gücün onu yenmek için yeterli sayýlmadýðýný, ve
yüz bin kiþilik bir düzenli birliðin, 20.000 isyancýya karþý bir seferde,
askeri bakýmdan kendisine sanki Napoléonun eski muhafýz ordusu ile
savaþacaklarmýþcasýna saygýlý davrandýðýný görme mutluluðuna da erdi.
Ayaklanma, Mayýsta patlak vermiþti; 1849 Temmuzu ortalarýnda
tamamen yenilmiþ ve birinci Alman devrimi de sona ermiþ bulunuyordu.
Londra, (tarihsiz)
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XIX. AYAKLANMANIN SONU

Almanyanýn Güneyi ve Batýsý açýk bir ayaklanma içinde bulunur,
ve hükümetler, Dresdende çatýþmalarýn baþlamasýndan, Rastadtýn teslimine kadar, birinci Alman devrimi tarafýndan sýçratýlan bu son alevleri
de söndürmek için on haftadan çok bir zaman ayýrýrken, Ulusal Meclis,
gidiþi kimsenin dikkatini çekmeksizin siyasal sahneden yok oldu.
Bu yüce meclisi, saygýnlýðýna karþý hükümetlerin saygýsýz saldýrýlarý, yaratmýþ bulunduðu merkezi iktidarýn güçsüzlük ve hain hareketsizlýðý, küçük-burjuvazinin kendini savunmak ve iþçi sýnýfýnýn da daha
devrimci bir son erek için yaptýklarý ayaklanmalar ile hesaplarý tarnamen altüst olmuþ bir biçimde, Frankfurtta býrakmýþtýk. Üyeleri arasýnda büyük bir bitkinlik ve umutsuzluk hüküm sürüyordu; olaylar birdenbire öylesine açýk ve öylesine kesin bir biçim almýþlardý ki, bu bilgin
yasamacýlarýn gerçek güç ve gerçek etkinlikleri üzerindeki düþleri birkaç gün içinde dipten doruða yýkýlmýþlardý. Tutucular, hükümetler tarafýndan verilen iþaret üzerine, bundan böyle varolmaya ancak kurulu
yetkileri önemsemeksizin devam edebilecek bir meclisten çoktan
çekilmiþ bulunuyorlardý. Liberaller, tam bir bozgun içinde, davanýn yitirildiði sonucuna vardýlar ve onlar da temsilcilik [sayfa 458] görevlerini býraktýlar. Sayýn beyefendilerin yüzlercesi pabuçsuz kaçtýlar. Baþlangýçta
800-900 olan sayýlarý öyle bir hýzla azaldý ki, bundan böyle, yüz elli, ve
birkaç gün sonra da bir elli kiþinin, çoðunluk içinde yeterli sayýyý
oluþturduðu açýklandý. Ve, demokratik parti tümüyle orada kalmýþ olmasýna karþýn, bu rakama eriþmekte bile güçlük çekildi.
Bu parlamento artýklarýnýn izleyeceði yol iyice çizilmiþti. Açýkça
ve kesinlikle ayaklanmanýn yanýnda yer alacak, böylece kendi öz savunmalarý için bir orduya sahip olmakla, ayný zamanda, yasallýktan
aldýklarý tüm gücü ayaklanmaya kazandýracaklardý. Merkezi iktidarý
çatýþmalara hemen bir son vermeye çaðýracak, ve eðer, kolayca kestirilebileceði gibi, bu iktidar bu iþi yapmayý ne ister ne de yapabilirse, onu
hemen iþbaþýndan uzaklaþtýracak ve yerine daha enerjik bir hükümet
getireceklerdi. Eðer isyancý birlikleri Frankfurta getirmek olanaklý olmazsa (baþlangýçta, çeþitli Alman devletleri hükümetleri hazýrlýksýz ve
henüz duraksamalý iken kolayca yapýlabilecek olan þey), Meclis vakit
geçirmeden isyancý bölge merkezine taþýnabilirdi. Bütün bunlar, en
geç Mayýs ortasý ya da sonlarýna doðru hemen ve kararlý bir biçimde
yapýlsaydý, hem ayaklanma, hem de Ulusal Meclis için baþarý olanaðý
vardý.
Ama Alman küçük-burjuvazi temsilcilerinden böylesine kararlý
bir çizgi beklenemezdi. Bu gözünü hýrs bürümüþ devlet adamlarý düþlerinden hâlâ kurtulmamýþlardý. Parlamentonun gücüne ve dokunulmazlýðýna duyduklarý, kendileri için uðursuz inancý yitiren üyeler çoktan
çekip gitmiþlerdi; kalan demokratlar ise, on iki aydýr besledikleri iktidar
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ve büyüklük düþlerinden vazgçmeye hiç de yatkýn deðildiler. O zamana kadar izledikleri çizgiye baðlý kalarak, tüm baþarý olanaðý ortadan
kalkana kadar, her türlü kesin eylem karþýsýnda gerilediler. O zaman,
yüksekten atmalarýna baðlý açýk güçsüzlüðü ancak acýma ve gülme
uyandýrabilecek yapmacýk ve kendini begenmiþlik dolu bir çalýþým sürdüren bu adamlar, yaptýklarýna kulak bile asmayan bir imparatorluk
naibi ile düþmanla açýkça birlik kurmuþ bakanlara, kararlar, çaðrýlar,
dilekler gönderrneye devam ettiler. Ve sonunda, tüm Meclisin gerçekten devrimci tek adamý, Neue Rheinische Zeitung yazarlarýndan biri,
Striegau temsilcisi [sayfa 459] Wilhelm Wolff, onlara, eðer ciddi olarak
konuþuyorlarsa, çançanlarýný kýsa kesip, ülkenin baþ haini imparatorluk
naibini hemen yasadýþý ilan etmekle daha iyi yapacaklarýný söylediði
zaman, parlamenter baylarýn yoðunlaþmýþ tüm erdemli öfkesi, hükümetler onlarý sövgü ve alaylar altýnda bunaltýrken bir türlü gösteremedikleri bir enerjiyle patlak verdi.
Wolffun önerisi, Saint-Paul Kilisesinin duvarlarý arasýnda[252] söylenen ilk aklý baþýnda söz olduðuna göre, bu iþ doðaldý; istediði þey,
yapýlacak þeyin ta kendisi olduðuna, ve dosdoðru ereðe yönelen bu
kadar açýk bir dil, ancak kararsýzlýkla kararlý ve bir þey yapmaya ödleri
kopan, hiç bir þey yapmayarak, aslýnda yapmalarý gereken þeyin ta kendisini yapan duygulu ruhlar için bir sataþma olabileceðine göre, bu iþ
doðaldý. Kafalarýnýn sislerini aydýnlatan þimþek gibi her söz onlarý ellerinden geldiðince uzun bir süre kapanmakta direndikleri labirentten
çýkartacak nitelikte her uyarý, durum üzerine, onu olduðu gibi ortaya
koyan her görüþ, bu egemen meclis çoðunluðuna karþý elbette aðýr bir
suçtu.
Kararlara, çaðrýlara, gensorulara ve söylevlere karþýn, az sonra,
sayýn temsilcilerin konumu Frankfurtta tutunmaya elveriþsiz bir durum
aldýðýndan, oradan çekildiler; ama isyancý bölgelere deðil; bu çok kararlý
bir adým olurdu. Würtemberg hükümetinin bir bekle gör tarafsýzlýðý izlediði Stuttgarta gittiler. Orada, en sonuncu, imparatorluk naibinin yerinden alýndýðýný ilan ettiler ve kendi içlerinden beþ kiþilik bir naipler
kurulu seçtiler. Bu kurul, hemen, Almanyanýn bütün hükümetlerine
kuzu kuzu ve gereken b!çimler içinde iletilen bir milis yasasý kabul etti.
Hükümetler, yani Meclisin gerçek düþmanlarý, Meclisin savunmasi için
asker toplamakla görevlendirildiler. Sonra, Ulusal Meclisin savunmasi
için doðal olarak kaðýt üzerinde bir ordu kuruldu. Tümenler, tugaylar,
alaylar, bataryalar, her þey, her þey düzenlendi, sýraya kondu. Gerçeklikten baþka hiç bir þey eksik deðildi; çünkü bu ordu, elbette hiç mi hiç
gerçekleþmedi.
Meclisin karþýsýna son bir çare çýkýyordu. Dernokratik nüfus, parlamentonun buyruðuna girmek ve onu kesin bir eylemde bulunmaya
zorlamak için, ülkenin her yanýndan temsilciler gönderdi. Würtemberg
hükümetinin niyetlerini sezen halk, bu hükümeti komþu isyancýlarýn
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hareketine açýk [sayfa 460] ve etkin bir katýlmaya zorlamasý için Ulusal
Meclisi sýkýþtýrýyordu. Ama, nafile. Ulusal Meclis, Stuttgarta gidiþiyle,
kendini Würtemberg hükümetinin insafýna býrakmýþtý. Üyeler bunu biliyorlardý ve halk arasýndaki kaynaþmanýn önünü aldýlar. Böylece, hâlâ
koruyabilecekleri son etki kalýntýsýný da yitirdiler. Hakettikleri önemsenmemeyi kazandýlar, ve Würtemberg hükümeti, Prusyanýn ve imparatorluk naibinin baskýsý altýnda, 18 Haziran 1849 günü, Parlamento toplantý
salonunu kapatýp, naipler kurulu üyelerinin ülkeden ayrýlmalarýný emrederek, demokratik güldürüye son verdi.
Bu kez, Badene, ayaklanma ordugahýna gittiler; ama artýk orada
hiç bir yararlýlýklarý yoktu. Kimse onlara ilgi göstermedi. Gene de naipler
kurulu, egemen Alman halký adýna, ülkeyi tüm çabasý ile kurtarmaya
devam ediyordu. Almayý isteyen herkese pasaport vererek, kendini yabancý devletlere tanýtmaya çalýþtý. Daha iþ iþten geçmemiþken etkin bir
yardýmda bulunmayý reddettiði o ayný Würtemberg bölgelerini ayaklandýrmak için, bildiriler yayýnlayýp komiserler gönderdi; elbette hiç bir
sonuç çýkmadý. Þu anda elimizde bu komiserlerden birisi, Herr Roesler
(Öls temsilcisi) tarafýndan naipler kuruluna gönderilmiþ, içeriði hayli
ilginç özgün bir rapor var. Stuttgart, 30 Haziran 1849 tarihini taþýyor. Bu
komiserlerden, verimsiz bir para avcýlýðý yapan bir yarým düzinesinin
serüvenlerini anlattýktan sonra, hâlâ görevi baþýnda bulunmamasýndan
ötürü bir dizi özür sunuyor: Ve sonra da, Prusya, Avusturya, Bavyera ve
Würtemberg arasýndaki olasý anlaþmazlýklar ve bunlarýn olanaklý sonuçlarý üzerine büyük bir önem taþýyan düþüncelere dalýyor. Tam bir
incelemeden sonra, artýk umut edilecek hiç bir þey kalmadýðý sonucuna varýyor. Daha sonra, haberlerin aktarýlmasý için güvenilir adamlardan ara istasyonlarý ve Würtemberg bakanlarýnýn niyetleri ile askeri birliklerin hareketleri üzerine bilgi toplamak için bir casusluk þebekesi
kurulmasini öneriyor. Bu mektup yerine hiç ulaþmadý, çünkü, daha yazýldýðý anda, naipler kurulu, çoktan Dýþiþleri Bakanlýðý durumuna
gelmiþ, yani yurt dýþýna, Ýsviçreye geçmiþ; ve bu zavallý Herr Roesler,
altýncý dereceden bir krallýðýn korkunç hükümetinin niyetleri üzerinde
kafa patlattýðý sýrada, yüz bin Prusya, Bavyera ve Hessen askeri, Rastadt
[sayfa 461] surlarý önünde son bir savaþma ile tüm sorunu çoktan çözmüþ
bulunuyordu.
Alman Parlamentosu, ve onunla birlikte devrimin ilk ve son yapýtý, böylece uçtu gitti. Toplanmaya çaðrýlmasý, Almanyada gerçekten bir
devrim olduðunun ilk tanýklýðý idi, ve ilk modern Alman devrimi sonuna
errnediði sürece, o da varlýðýný sürdürdü. Kapitalist sýnýfýn etkisi altýnda,
çoðunluðu ile feodal uyuþukluktan daha yeni kurtulmuþ, ufalanmýþ ve
daðýnýk bir kýrsal nüfus tarafýndan seçilen bu Parlamento, 1820-1848
döneminin tüm büyük popüler, adlarýný blok halinde siyasal sahneye
çýkarmaya, ve sonra da onlarý tamamen yere sermeye yaradý. Burjuva
liberalizminin bütün ünlü kiþileri orada toplanmýþtý. Burjuvazi harikalar
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bekliyordu; eline kendisi ve temsilcileri adýna, utançtan baþka bir þey
geçmedi. Sanayici ve tüccar kapitalistler sýnýfý, Almanyada, tüm öbür
ülkelerdekinden daha aðýr bir yenilgiye uðradi; önce Almanyanýn tek
tek her devletinde devrildi, iktidardan kovuldu, ve sonra da, Alman
merkezi parlamentosunda, adamakýllý yenildi, onuru kýrýldý, rezil rüsva
edildi. Siyasal liberalizm, burjuvazinin rejimi, ister kralcý, ister cumhuriyetçi hükümet biçimi altýnda olsun, bundan böyle Almanyada sonuna
kadar olanaksýzdýr.
Alman Parlamentosu, varlýðýnýn son döneminde, 1848 Martýndan
beri, resmi muhalefetin baþýnda bulunan o kesimin, yani küçük-burjuvazi, ve bir parça da köylülük çýkarlarý temsilcisi olan demokratlarýn
namusunu, sonsuz olarak lekelemeye hizmet etti. Mayýs ve Haziranda,
bu sýnýf, Almanyada saðlam bir hükümet kurmak için yeteneklerini
gösterme fýrsatýný buldu. Uygunsuz kcþullardan çok, devrimin patlak
vermesinden sonra meydana gelen tüm kesin hareketler içindeki tam
ve sürekli korkaklýðý nedeniyle, ticari iþlemlerinde gösterdiði sinirli, korkak, kararsýz anlayýþý siyasette de göstererek, nasýl baþarýsýzlýða uðtadýðýný gördük. 1849 Mayýsýnda, bu yüzden, tüm Avrupa ayaklanmalarýnýn
gerçek savaþ birliði olan iþçi sýnýfýnýn güvenini yitirmiþti. Ama gene de,
elinde büyük olanaklar vardý. Gericiler ile liberallerin çekip gitmesinden
sonra, Alman Parlamentosu tamamen ona kalmýþtý. Kýrsal nüfus ondan
yanaydý. Yeter ki durumun açýk bir anlayýþýnýn sonucu olan bir karar ve
[sayfa 462] cesaretle davransýn, küçük devlet ordularýnýn üçte-ikisi, Prusya
ordusunun üçte-biri, Landwehrin çoðunluðu ona katýlmaya hazýrdýlar.
Ama bu sýnýfý yöneten politikacýlar, kendilerini izleyen küçük-burjuvalar
kalabalýðýndan daha keskin görüþlü deðillerdi. Bunlarýn, liberallerden
daha gözü kör, bile bile sürdürülen yanýlgýlara daha baðlý, daha kolay
inanýr, olaylarla hesaplaþmakta daha yeteneksiz olduklarý ortaya çýktý.
Siyasal önlemleri de sýfýrýn altýna düþtü. Bununla birlikte, beylik ilkelerini uygulamaya gerçekten koymamiþ olduklarýndan, bu son umut, týpký
Louis Bonaparteýn coup dEtatsý ile Fransadaki saf demokrasi
görevdeþlerinde uyandýrýldýðý gibi, onlarda yeniden uyandýrýldýðý zaman,
çok elveriþli koþullarda ani bir ayaklarýmaya giriþebilirler.
Ayaklanmanýn, Almanyanýn güney-batýsýndaki yenilgisi ve Alman
Parlamentosunun daðýlmasý, birinci Alman devrimi tarihini kapatýr. Þimdi
bize, karþý-devrimci ittifakýn muzaffer üyelerine son bir gözatma iþi kalýyor; bunu da gelecek mektubunuzda yapacaðýz.[253] [sayfa 463]
Londra, 24 Eylül 1852

Aðustos 1851-Eylül 1852de
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr.
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25 ve 28 Ekim; 6, 7, 12
ve 28 Kasým 1851de;
27 Þubat 5, 15, 18 ve 19 Mart 9, 17
ve 24 Nisan, 27 Temmuz,
13 Aðustos, 18 Eylül ve 2
ve 23 Ekim 1852de
New York Daily Tribuneda
yayýnlanmýþtýr.
Ýmza: Karl Marks
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FRÝEDRÝCH ENGELS
KOLONYADA KOMÜNÝSTLERÝN YARGILANMASI

Londra, Çarþamba, 1 Aralýk 1852

Bu yazý size ulaþmazdan önce, Avrupa gazeteleri aracýlýðýyla, Prusyanýn Kolonya kentindeki Komünist Canavarlarýn yargýlanmasýna[58] ve
sonuçlarýna iliþkin sayýsýz rapor size ulaþmýþ olacak. Ama bu raporlarýn
hiç biri olgularýn biraz olsun saðlýklý bir ifadesi olmadýklarý ve bu olgular
Avrupa Kýtasýný esaret altýnda tutmaya yarayan siyasal araçlar üzerine
parlak bir ýþýk tuttuklarý için, bu yargýlamaya deðinmeyi gerekli buluyorum.
Komünist ya da proleter parti, öteki partiler gibi, örgütlenme ve
toplanma haklarýnýn baský altýna alýnmasýyla, Kýtada kendisine yasal bir
örgüt kurma olanaklarýný yitirmiþti. Buna ek olarak, önderleri de ülkelerinden sürülmüþlerdi. Ama hiç bir siyasal parti bir örgüte sahip olmaksýzýn varolamaz; ve hem liberal burjuva ve hem de demokratik esnaf [sayfa
464] sýnýfýn sahip olduklarý toplumsal konum, avantajlar ve üyeleri arasýnda
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uzun süreden beri yerleþmiþ günlük iliþkiler sayesinde yokluðunu azçok
telafi edebildikleri bu örgütü, bu toplumsal konumdan ve maddi araçlardan yoksun olan proleter sýnýf, zorunlu olarak, gizli birliklerde aramaya
itilmiþti. 1849dan bu yana polis tarafýndan peþpeþe ortaya çýkarýlan ve
gizli tertipler olarak mahkum edilen sayýsýz gizli dernekler hem Fransada
ve hem de Almanyada iþte böyle doðmuþlardýr; ama bunlardan birçoðunun fiilen o an için hükümeti devirmek niyetiyle kurulmuþ gerçekten de gizli tertipler olmalarýna karþýlýk ve baþka koþullar altýnda gizli
tertiplere giriþen kimse nasýl bir aptal ise, belirli bazý koþullarda bunu
yapmayan da bir korkaktýr, daha geniþ ve daha yüce bir amaçla
kurulmuþ, mevcut bir hükümeti devirmenin yaklaþmakta olan büyük
savaþýmda geçici bir aþamadan baþka bir þey olmadýðýný bilen ve çekirdeðini kendilerinin oluþturduklarý partiyi birarada tutmaya ve þu ya da
bu gün Avrupada yalnýzca müstebit hükümdarlarýn, despotlarýn ve
gaspçýlarýn egemenliðini deðil, bunlarýn sahip olduklarýndan çok daha
üstün ve çok daha heybetli bir gücün egemenliðini, sermayenin emek
üstündeki egemenliðini ilelebet yoketmesi gereken nihai, kesin savaþ
için hazýrlanmayý amaçlayan bazý baþka dernekler de vardý.
Almanyadaki ileri komünist partisinin örgütü[50] bu türden bir
örgüttü: Manifestosundaki (1848de yayýnlanan), ve The New-York
Daily Tribunede yayýnlanmýþ Almanyada Devrim ve Karþý-Devrim konusundaki makalelerde açýklanmýþ ilkeler uyarýnca, bu parti, kendisini,
hiç bir zaman, kendi düþüncelerini uygulamaya koyacak devrimi istediði anda ve keyfince yaratacak güçte görmedi. Bu parti 1848in devrimci hareketlerini yaratan ve bunlarýn baþarýsýzlýðýna yolaçan nedenleri
irdeliyordu. Bütün siyasal savaþýmlarýn temelinde uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn yattýðýný kabul ederek kendisini toplumdaki bir sýnýfýn bir ulusun tüm çýkarlarýný temsil etmesini, ve dolayýsýyla bu ulusu siyasal olarak
yönetmesini olanaklý ve zorunlu kýlan koþullarýn irdelenmesine vermiþti.
Tarih, komünist partisine, ortaçaðýn [sayfa 465] toprak aristokrasisinin ardýndan ilk kapitalistlerin paralý güçlerinin nasýl ortaya çýktýklarýný ve hükümetin dizginlerini nasýl ele geçirdiklerini; kapitalistlerin bu finans
kesiminin toplumsal etkisinin ve siyasal yönetimin yerini, buharýn kullanýlmaya baþlanmasýndan itibaren, nasýl imalatçý kapitalistlerin yükselen
gücünün aldýðýný ve þu anda nasýl iki sýnýfýn daha, küçük esnaf sýnýfýn
ve sanayi iþçisi sýnýfýn, kendi paylarýna, egemenlik üzerinde hak iddia
ettiklerini göstermiþtir. 1848-49un pratik devrimci deneyimi, komünist
iþçi sýnýfýnýn iktidara sürekli olarak yerleþmeyi ve kendisini burjuvazinin
boyunduruðu altýnda tutan ücret köleliði sistemini yoketmeyi umut edebilmesinden önce, ilkin küçük esnaf demokrasisinin iktidara gelmesi
gerektiði vargýsýna ulaþan teorik uslamlamalarý doðrulamýþtýr. Dolayýsýyla, komünistlerin gizli örgütü, Almanyanýn mevcut hükümetlerini doðrudan devirme amacý taþýyamazdý. Bu hükümetleri deðil, bunlarý er ya da
geç izleyecek olan ihtilâl hükümetini devirmek için kurulmuþ oldukla-
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rýndan, üyeleri, zamanýn mevcut status quosuna karþý devrimci bir
harekete bireysel olarak etkin bir biçimde yardýmcý olabilirler ve olurlar
da; ama böyle bir hareketin, komünist düþüncelerin yýðýnlara gizlice
yayýnlanmasýndan baþka bir biçimde hazýrlanmasý Derneðin amacý olamazdý. Derneðin üzerine oturduðu bu temel, üyelerinin çoðunluðu tarafýndan o denli iyi anlaþýlmýþtý ki, bazýlarýnýn koltuk tutkusu bir ex tempore* devrim yapmak için Derneði bir gizli tertip haline dönüþtürmeye
kalkýþtýðýnda, bunlar derhal üyelikten atýlmýþlardý.
Yeryüzündeki hiç bir yasaya göre böyle bir dernek, vatana ihanet amacý taþýyan bir komplo, bir gizli tertip olarak adlandýrýlamaz. Eðer
bir gizli tertip idiyse, bu mevcut hükümete karþý deðil, onun olasý ardýlýna karþýydý. Ve Prusya hükümeti bunun farkýndaydý. Onbir sanýðýn, yetkililerin en garibinden adli hünerlerle geçirdikleri onsekiz ay boyunca
hücrede tutulmalarýnýn nedeni buydu. Düþünün bir, sekiz ay gözaltýnda
tutulduktan sonra, tutuklular kendileri aleyhinde herhangi bir suç kanýtý olmaksýzýn birkaç ay daha içeride kaldýlar! Ve nihayet jüri karþýsýna
çýkartýldýklarýnda, [sayfa 466] ihanet niteliðinde aleyhlerine tanýtlanmýþ bir
tek kasýtlý eylem yoktu ortada. Ama gene de mahkum edildiler, bunun
nasýl olduðunu þimdi göreceksiniz.
Dernek görevlilerinden biri** Mayýs 1851de tutuklandý ve bu
kiþinin üzerinde bulunan belgelerle, bunu öteki tutuklamalar izledi. Prusyalý bir polis yetkilisine, Stieber denen birine, derhal sözde komplonun
Londradaki kollarýný izlemesi emredildi. Bu kiþi, yukarda sözü geçen
ve kovulduktan sonra Paris ve Londrada gerçekten de bir gizli tertip
oluþturmuþ eski dernek üyelerine iliþkin bazý kaðýtlar ele geçirmeyi
baþardý. Bu kaðýtlar çifte bir suç iþlenerek elde edildiler. Reufer adýnda
bir adama, dernek sekreterinin*** yazý masasýnýn kilidini kýrmasý ve
buradan kaðýtlarý çalmasý için para yedirilmiþti. Ama daha bu bir þey
deðildi. Bu hýrsýzlýk, Paristeki Fransýz-Alman komplosu[255] denilen komplonun ortaya çýkarýlmasýna ve mahkum edilmesine yolaçtý ama, büyük
Komünist Derneke iliþkin hiç bir ipucu saðlamadý. Paris komplosu, buradan da gözlemleyebileceðimiz gibi, Londradaki birkaç muhteris geri
zekalýnýn ve siyaset chevaliers dindustriesinin**** ve o sýralar Pariste
polis ajaný olarak faaliyet gösteren sabýkalý bir sahtekarýn***** yönetimi altýndaydý; bunlarýn siyasal varlýklarýnýn önemsizliði kudurgan söylevlerin ve kana susamýþ aðýz kalabalýðýnýn aldatýcýlýðý ile kapatýlýyordu.
Bunun üzerine, Prusya polisi yeni keþiflerde bulunmak zorunda
kaldý. Londradaki Prusya Elçiliðinde sürekli bir gizli polis bürosu kurdular. Greif adýný taþýyan bir polis ajaný, iðrenç mesleðini elçilik attachesi
* Hazýrlýksýz -ç.
** Peter Nothjung. -Ed.
*** Oswald Dietz. -Ed.
**** Maceracýlar, dolandýrýcýlar. -ç.
***** Jullen Cherval. -Ed.
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namýyla sürdürdü  tüm Prusya elçiliklerini uluslararasý hukukun sýnýrlarý dýþýna itmeye yetecek ve Avusturyalýlarýn bile henüz göze alamadýklarý bir davranýþ. Fleury, adýnda Londrada ticaretle uðraþan, bir miktar
servete ve oldukça saygýdeðer iliþkilere sahip bulunan, pis iþlere karþý
doðuþtan gelen eðilimle en aþaðýlýk iþleri yapan o adi yaratýklardan biri,
bu polis ajanýnýn emri altýnda çalýþýyordu. Bir baþka ajan da Hirsch
adýnda [sayfa 467] da bir ticaret görevlisiydi, ama bunun ajanlýðý daha baþtan
açýða çýkmýþtý. Londradaki bazý Alman komünist mültecilerin derneðine girmiþti ve onlar da, gerçek kimliði konusunda kanýtlar elde etmek
için, kendisini kýsa bir süre için derneðe kabul etmiþlerdi. Polisle olan
baðlantýsýnýn kanýtlarý çok geçmeden elde edildi ve Bay Hirsch, o andan sonra ortalarda gözükmez oldu. Böyle yaparak aldýðý para karþýlýðýnda saðlamak zorunda olduðu bilgileri elde etme olanaklarýný terketmiþ
olmakla birlikte, boþ da durmadý. Sözkonusu komünistlerden bir tekine
olsun raslamadýðý Kensingtondaki sýðýndýðý yerden, her hafta, Prusya
polisinin ele geçiremediði o gizli tertibin sözümona Merkez Komitesinin sözümona oturumlarýna iliþkin raporlar yazdý. Bu raporlar en saçma-sapan þeylerle doluydu; hiç bir kiþi adý doðru deðildi, hiç bir ad
doðru olarak yazýlmamýþtý, kiþilerden hiç birisine, söylemesi olasý þeyler
söyletilmemiþti. Efendisi Fleury bu sahtekarlýkta kendisine yardýmcý
olmuþtu, ve Attache Greifýn da kendisini bu çirkin iþlemlerden sýyýrýp
sýyýramayacaðý henüz belli deðildir. Prusya hükümeti, inanýlmaz bir þey
ama, bu aptalca uydurmalarý asýl hakikat olarak kabul etti; ve bu gibi
yazýlý ifadelerin jüriye sunulacak delillerde nasýl bir karýþýklýk yarattýðýný
tahmin edebilirsiniz. Yargýlama baþladýðýnda, daha önce sözü edilen
polis yetkilisi Bay Strieber, tanýk kürsüsüne geldi, bütün bu saçmalýklarýn doðruluðuna yemin etti, ve hiç de küçümsenmeyecek bir kendini
beðenmiþlikle, bu korkunç gizli tertibin esas baþlatýcýlarý olarak görülen
Londradaki kiþilerin en yakýnlarý arasýnda bir gizli ajanýnýn bulunduðunu iddia etti. Bu gizli ajan gerçekten de çok gizliydi, çünkü en gizli
düþüncelerini, sözlerini ve yaptýklarý þeyleri haftalarca sözümona rapor
ettiði bu kiþilerden birini gerçekten görürüm korkusuyla, sekiz ay boyunca Kensingtonda gizlenmiþti.
Ama Hirsch ve Fleury baylarýn yedekte duran bir buluþlarý daha
vardý. Bunlar, hazýrlamýþ olduklarý raporlarýn tümünü, varlýðý Prusya polisince iddia edilen gizli üst komite oturumlarýnýn özgün tutanak defteri haline getirdiler; ve bu defterin ayný kiþilerden alýnmýþ raporlarla
þaþýlacak bir uyum gösterdiðini gören Bay Stieber, ciddi bir incelemeden sonra bu defterin kesinlikle gerçek olduðu kanýsýna ulaþtýðýný [sayfa
468] ettiði yemin üzerine beyan ederek bunu derhal jüriye sundu. Hirsch
tarafýndan rapor edilmiþ saçmalýklarýn kamuoyuna açýklanmasý bundan sonradýr. Kendilerine iliþkin olarak kendilerinin bile bilmedikleri þeyler
söylendiðinde bu gizli komitenin sözümona üyelerinin uðradýklarý þaþkýnlýðý tahmin edebilirsiniz. William olarak vaftiz edilmiþ bazýlarýnýn ad-
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larý, burada, Louis ya da Charles olarak geçiyordu; o anda Ýngilterenin
öbür ucunda bulunan diðerleri ise, Londrada konuþmalar yapýyorlardý;
bazýlarýnýn da, hiç almamýþ olduklarý mektuplarý okuduklarý rapor
edilmiþti; haftada bir kez, çarþamba günleri eðlence kabilinden biraraya geldikleri halde, bu kiþilerin düzenli olarak her perþembe toplandýklarý belirtiliyordu; zar-zor yazý yazabilen bir iþçi, tutanaklarý tutan ve
bunlarý bu sýfatla imzalayan kiþi olarak boy gösteriyordu; ve bunlarýn
hepsi, belki de ancak Prusya polis karakollarýnda konuþabilecek bir
dille konuþturuluyorlardý ki, kendi ülkelerinde çok iyi tanýnan yazýn adamlarýnýn çoðunluðu oluþturduðu bir topluluðun kullandýðý dil elbette bu
olamazdý. Ve bütün bunlarýn üstüne tüy dikmek için, bu uydurmalarýn
sahipleri tarafýndan bu defter için hayali Merkez Komitesinin sözümona sekreterine ödenmiþ gibi gösterilmek üzere belirli bir tutar karþýlýðý
kesilmiþ sahte bir makbuz düzenlenmiþti; ama bu sözümona sekreterin varlýðý, kötü niyetli bir komünistin talihsiz Hirsche oynadýðý bir oyundan baþka bir þeye dayanmýyordu.
Bu beceriksiz uydurma o denli kepazeceydi ki, amaçladýðý etkinin tersini yaratmamasý olanaksýzdý. Her ne kadar sanýklarýn Londradaki
dostlarý davaya iliþkin olgularý jürinin önüne getirme olanaklarýndan
yoksun býrakýldýlarsa da  her ne kadar savunma için avukata gönderdikleri mektuplar posta tarafýndan engellendiyse de  her ne kadar
bunlarýn bu yasa adamlarýnýn ellerine ulaþtýrmayý baþardýklarý belgeler
ve yeminli ifadeler delil olarak kabul edilmediyse de, genel kaný, kamu
savcýlarýnýn, hatta Bay Stieberin bile ki, ettiði yemin, kitabýn güvenilirliði konusunda bir güvence olarak sunulmuþtu bunun bir sahtekarlýk
olduðunu kabul etmek zorunda kaldýklarý yolundaydý.
Ne var ki, bu sahtekarlýk, suçu polise ait bu türden tek þey deðildi. Mahkeme sýrasýnda ayný türden iki ya da üç [sayfa 469] durum daha
ortaya çýktý. Reuter tarafýndan çalýnmýþ belgeler, polis tarafýndan anlamlarý çarpýtýlacak biçimde tahrif edilmiþlerdi. Bir takým deli saçmalarý
içeren bir kaðýt, Dr. Marxýnkini taklit eden bir elyazýsýyla yazýlmýþtý, ve
savcýlýk nihayet bunun bir sahtekarlýk olduðunu kabul etmek zorunda
kalýncaya dek, bir süre onun tarafýndan yazýlmýþ gibi gösterildi. Ama bir
düzenbazlýk olduðu açýða çýkarýlan her polis düzenbazlýðýna karþýlýk,
savunma hazýrlýksýz yakalandýðýndan, kanýtlarýn Londradan getirtilmesi
gerektiðinden ve avukatýn savunma için Londra Komünist Mültecileri
ile yaptýðý her yazýþmasýnýn duruþmada, sözde komploda suç ortaklýðý
olarak kabul ediliyor olmasýndan o an için açýða çýkartýlamayan beþ-altý
tane yenisi ortaya atýlýyordu!
Greif ve Fleurynin burada ortaya konulan türden kiþiler olduklarý, öne sürdüðü delillerde bizzat Bay Stieber tarafýndan belirtilmiþtir;
Hirsche gelince, Tutanak Defterini Fleurynin emri ve yardýmýyla kendisinin düzenlediðini Londrada bir sulh yargýcýna itiraf etmiþ, ve sonra
da cezaya çarptýrýlmamak için bu ülkeden kaçmýþtý.
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Hükümet, yargýlama sýrasýnda açýða çýkan bu türden birkaç yüzkarasý ifþaata tahammül edebilirdi. Ren Eyaletinin o güne dek görmediði türden bir jüriye sahipti. Safkan gerici altý soylu, dört Finans Beyi,
iki de hükümet görevlisi. Sanýklarýn kutsal olan her þeyi mülkiyeti,
aileyi, dini, düzeni, hükümeti ve yasalarý altüst etmek üzere harekete
geçirilmiþ korkunç bir komünist tertibin baþlarý olduklarý sürekli olarak
kulaklarýna söylendiði bir sýra, bunlar, kalkýp, altý hafta boyunca, önlerine yýðýlýp duran karmakarýþýk delil yýðýnýný ince eleyip sýk dokuyacak
adamlar deðillerdi! Ama bu arada, eðer hükümet, bu davanýn beraatle
sonuçlanmasýnýn jürinin cezalandýrýlmasý için bir iþaret olacaðýndan; ve
bunun, doðrudan bir siyasal gösteri olarak, liberal orta sýnýf muhalefetin
en aþýrý devrimcilerle bile birleþmeye hazýr olduðunun bir kanýtý olarak
kabul edileceðinden ayrýcalýklý sýnýflarý haberdar etmemiþ olsaydý, hüküm gene de beraat olurdu. Bu durumda, yeni Prusya yasalarýnýn geriye doðru iþletilmesi, hükümete, dördünün beraat ettirilmesine karþýlýk,
yedi tutuklunun mahkum ettirilmesi olanaðýný verdi, ve bu mahkum
ettirilenler, haberler size ulaþtýðýnda [sayfa 470] kuþkusuz öðrenmiþ olduðunuz gibi, üç yýldan altý yýla kadar deðiþen hapis cezalarýna çarptýrýldýlar.
[sayfa 471]

29 Kasým 1852de
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr
22 Aralýk 1852 tarihinde
The New-York Daily Tribuneun
3645. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr
Ýmza: Karl Marx
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KARL MARKS
LOUÝS BONAPARTEIN 18 BRUMAÝREÝ[256]

YAZARIN ALMANCA ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZÜ

Zamansýz ölen dostum Joseph Weydemeyer,* 1 Ocak 1852 de
New-Yorkta haftalýk siyasal bir dergi çýkarmaya niyetleniyordu. Bu dergi
için benden de hükümet darbesinin tarihini yazmamý istedi. Þubatýn
ortasýna kadar, her hafta, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei adýný taþýyan
yazýlarý kendisine ulaþtýrdým. Bu arada, Weydemeyerin ilk planý baþarýsýzlýða uðradý. Ama 1852 yýlýnýn ilkyazýnda Devrim adýný taþýyan aylýk bir
dergi yayýnlandý, derginin birinci sayýsýný 18 Brumaire meydana getirmektedir. O zaman, bu dergiden birkaç yüz tane Almanyaya gönderildi, ama kitapçýlarda satýþa çýkarýlamadý. Ýleri radikal geçinen ve derginin
* Amerikan içsavaþý sýrasýnda St. Louis bölgesinin askeri komutaný. [Marxýn notu.]
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daðýtýmýný önerdiðim bir Alman kitapçý, böyle yersiz bir [sayfa 472] öneri
karþýsýnda duyduðu erdemli korkusunu belli ederek karþýlýk verdi.
Bu söylediklerimden de görülüyor ki, kitap, olaylarýn doðrudan
doðruya baskýsý altýnda doðmuþtur ve iþlediði tarihsel konu 1852 Þubatýnýn berisine geçmez. Þimdi bu yeni baský, kýsmen kitapevinin istekleri,
kýsmen de Almanyadaki dostlarýnýn ýsrarlý istekleri üzerine yapýlmýþtýr.
Aþaðý yukarý ayný zamanlarda yazýlan ve ayný konuyu iþleyen
yapýtlar arasýnda yalnýz ikisinin sözü edilmeye deðer: Victor Hugo nun
Küçük Napoléonu ve Proudhonun Hükümet Darbesi.
Victor Hugo, hükümet darbesinin sorumlusuna karþý acý ve nükteli
sövüp saymalarla yetiniyor. Olayýn kendisi, ona, duru bir gökte çakan
bir þimþek gibi görünüyor. Olayý, ancak, bir bireyin zora baþvurmasý
olarak görüyor. Böyle yapmakla, onu küçülteceði yerde, ona tarihte eþi
görülmemiþ kiþisel bir giriþkenlik gücü yükleyerek, büyüttüðünü farketmiyor. Proudhon ise, hükümet darbesini, daha önceki tarihsel bir geliþmenin sonucu gibi sunmaya çalýþýyor. Ama, hükümet darbesinin tarihsel yapýsý, kaleminde, hükümet darbesi kahramanýnýn bir savunmasýna
dönüþüyor. Böylece, sözde objektif tarihçilerimizin düþtükleri yanýlgýya
düþüyor. Bana gelince, ben, tersine, Fransada sýnýf savaþýmýnýn sýradan
ve kaba bir adamýn kahraman gibi görülmesini saðlayacak koþullarý ve
durumu nasýl yarattýðýný gösteriyorum.
Kitabýn yeniden bir elden geçirilmesi, özel havasýný kaybettirecekti. Onun için yalnýz baský yanlýþlarýný düzeltmek ve bugün artýk anlaþýlmayacak olan imalarý kaldýrmakla yetindim.
Yapýtýmýn son tümcesinde söylediðim, Ama imparatorluk pelerini
en sonunda Louis Bonaparteýn omuzlarýndan düþtüðü gün, Napoléonun
tunçtan heykeli, Vendôme dikilitaþýnýn[257] tepesinden gümbürtüyle devrilecektir, sözü gerçekleþti bile.
1815 seferi üzerine yazdýðý kitapta Napoléonun putlaþtýrýlýþýna
karþý ilk saldýrýya geçen Albay Charras oldu. O zamandan beri ve özelikle
þu son yýllarda, Fransýz yazýný, tarihsel araþtýrma, eleþtiri, taþlama ve
alay türü silahlarla Napoléon efsanesine ölümcül darbeyi indirdi. Geleneksel halk [sayfa 473] inançlarý ile bu keskin kopuþ, bu büyük fikir devrimi,
Fransa dýþýnda pek az dikkat çekti ve hiç de anlaþýlmadý.
Son olarak, bu yapýtýn, bugün, özellikle Almanyada pek çok kullanýlan sezarcýlýk teriminin artýk bir yana atýlmasýna katkýda bulunacaðýný umuyorum. Bu sezarcýlýk deyimi ile yapýlan yüzeysel tarihsel örneksemede, iþin özü, yani eski Romada, sýnýf savaþýmý yalnýz ayrýcalýklý
bir azýnlýðýn içinde, varlýklý özgür yurttaþlar ile yoksul özgür yurttaþlar
arasýnda geçerken, halkýn büyük üretici kitlesinin çarpýþanlara kýsaca
basit bir basamak meydana getirdiði unutuluyor. Sismondinin, ünlü
Roma proletaryasý, toplumun sýrtýndan geçiniyordu, oysa modern
toplum, proletaryanýn sýrtýndan geçiniyor, sözü unutuluyor.[258] Antikçaðda ve modern zamanlarda sýnýf savaþýmýnýn maddi ekonomik koþul-
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larý arasýnda tam bir fark olduðundan, bu koþullardan doðan siyasal biçimler arasýnda da, Canterbury piskoposu ile büyük rahip Samuel arasýndaki benzerlikten daha büyük bir benzerlik olamaz.
Londra, 23 Haziran 1869

KARL MARKS

Marksýn Temmuz 1869da
Hamburgda çýkan
Louis Bonaparteýn 18 Brumairei
adlý yapýtýnýn ikinci
baskýsýnda yayýnlanmýþtýr

FRÝEDRÝCH ENGELSÝN ÜÇÜNCÜ ALMANCA
BASKIYA ÖNSÖZÜ

18 Brumairein çýkýþýndan otuzüç yýl sonra yeni bir baskýsýnýn gerekli olmasý, bu broþürün bugün bile deðerinden hiç bir þey yitirmediðini
tanýtlar.
Gerçekten, bu, dahiyane bir çalýþmaydý. Duru gökte çakan bir
þimþek gibi tüm siyaset dünyasýný þaþýrtan, kimilerinin erdemli öfke baðýrtýlarý ile karþýladýklarý, kimilerinin devrimden kurtuluþun mutluluðunu
getiren bir davranýþ olarak ve, devrimin yarattýðý kargaþalýðýn cezasý
olarak karþýladýklarý, ama herkes için þaþkýnlýk ve kavrayamama konusu
[sayfa 474] olan olayýn hemen ardýndan Marx, onun, kýsa, iðneleyici bir
açýklamasýný yaptý. Marx, bu yapýtýnda, Fransada Þubat günlerinden bu
yana olagelen olaylarýn akýþýný, onlarýn iç iliþkileri içinde anlatýyor ve 2
Aralýk[259] mucizesinin nasýl bu iliþkilerin doðal, zorunlu sonucu olduðunu
gösteriyor ve hükümet darbesi kahramanýný ele alýrken ona karþý çok
iyi hakettiði aþaðýsamadan baþka bir tavýr takýnmaya gerek görmüyor.
Ve tablo öyle bir ustalýkla çizilmiþti ki, o zamandan beri yapýlan bütün
açýnlamalar bu tablonun gerçeði nasýl bir sadakatle yansýttýðýný tanýtlamaktan baþka bir þey yapmamýþlardýr. Yaþanan günlük tarihi bu kadar
dikkat çekici bir biçimde anlamak, olaylarý geçtikleri anda bile böylesine
aydýnlýk bir biçimde kavramak, gerçekten de, eþsiz bir þeydir.
Ama bunun için, Fransýz tarihi konusunda Marxýn sahip olduðu
derin bilgi gerekliydi. Fransa, sýnýf savaþýmlarýnýn, her seferinde, herhangi
baþka bir yerde olduðundan daha fazla, kesin karara kadar sürdürüldüðü,
ve bu bakýmdan sýnýf savaþýmlarýnýn içinde geçtikleri bu savaþýmlarýn
sonuçlarýnýn özetlendikleri deðiþken siyasal biçimlerin en belirgin sýnýrlarýyla belirdikleri ülkedir. Ortçað feodalizminin merkezi, Rönesanstan
beri babadan oðula geçen krallýðýn klasik ülkesi olan Fransa, Büyük
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Devriminde, feodalizmi yýktý ve burjuvazinin egemenliðine, Avrupada
baþka hiç bir ülkenin ulaþamadýðý katýksýz klasik bir özellik verdi. Ayný
þekilde, devrimci proletaryanýn hüküm süren burjuvaziye karþý savaþýmý
da, Fransada, baþka yerde bilinmeyen keskin biçimlere büründü.
Marxýn, eski Fransýz tarihini, özel bir önem vererek incelemekle kalmayýp, geçmekte olan tarihin bütün ayrýntýlarýný izlemesinin ve daha sonra
yararlanýlmak üzere malzeme toplamasýnýn nedeni budur ve Marx, bu
yüzden, olaylar karþýsýnda, hiç bir zaman boþ bulunmamýþ, þaþkýnlýða
kapýlmamýþtýr.
Ama buna eklenecek baþka bir özellik daha vardýr. Þöyle ki, ister
siyasal, ister dinsel, felsefi, ya da tamamen baþka ideolojik bir alanda
yürütülmüþ olsun, bütün tarihsel savaþýmlarýn, aslýnda, toplumsal sýnýf
savaþýmlarýnýn az ya da çok belirgin bir ifadesi olduðuna iliþkin yasayý,
karþýlýk olarak, bu sýnýflarýn varlýðýnýn, dolayýsýyla çarpýþmalarýnýn, bu
sýnýflarýn ekonomik durumlarýnýn geliþme derecesi ile, bu [sayfa 475] geliþme
derecesinden doðan üretim biçimleri ve deðiþim biçimleri ile belirlendiðine iliþkin yasayý, ilk Marx bulmuþtur. Enerjinin dönüþümü yasasý doða bilimleri için ne kadar önemliyse, tarih için o kadar önemli olan bu
yasa, Marxa, burada da, II. Fransýz Cumhuriyetinin tarihini kavramada
bir anahtar hizmeti görmüþtür. Ve iþte, bu tarih, Marxýn, kendi yasasýný
denemesine, sýnavdan geçirmesine yardýmcý olmuþtur ve otuzüç yýl
sonra bile, Marxýn yasasýnýn bu sýnavdan parlak bir þekilde geçtiðini
teslim etmemiz gerekiyor. [sayfa 476]
1855te yazýlmýþtýr

Karl Marx, Der Achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte,
Hamburg 1885,
adlý kitapta yayýnlanmýþtýr.
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FRÝEDRÝCH ENGELS

LOUÝS BONAPARTEIN 18 BRUMAÝREÝ[256]

I
Hegel, bir yerde, þöyle bir gözlemde bulunur: bütün tarihsel büyük
olaylar ve kiþiler, hemen hemen iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuþ: birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak. Dantona göre
Caussidiére, Robespierree göre Louis Blanc, 1793-1795in Montagneýna
göre 1848-1851in Montagneý, amcasýna göre yeðeni. Ve, 18 Brumairein
ikinci baskýsýna eþlik eden koþullarda gene ayný karikatürü görüyoruz.[260]
Ýnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyflerine göre, kendi seçtikleri koþullar içinde yapmazlar, doðrudan veri
olan ve geçmiþten kalan koþullar içinde yaparlar. Bütün ölmüþ kuþaklarýn
geleneði, büyük bir aðýrlýkla, yaþayanlarýn beyinleri üzerine çöker. Ve,
onlar kendilerini ve þeyleri, bir baþka biçime dönüþ-türmekle, tamamýyla
[sayfa 477] yepyeni bir þey yaratmakla uðraþýr göründüklerinde bile, özel-
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likle bu devrimci bunalým çaðlarýnda, korku ile geçmiþteki ruhlarý kafalarýnda canlandýrýrlar, tarihin yeni sahnesinde o saygýdeðer eðreti kýlýkla
ve baþkasýndan alýnma aðýzla ortaya çýkmak üzere, onlarýn adlarýný, sloganlarýný, kýlýklarýný alýrlar. Ýþte bunun gibi, Luther, havari Paulün maskesini takýndý, 1789-1814 devrimi ardarda, önce Roma Cumhuriyeti,
sonra Roma Ýmparatorluðu giysisi içinde kurum sattý ve 1848 Devrimi,
kimi 1789un, kimi de 1793ün ve 1795in devrimci geleneðinin taklidini
yapmaktan öte bir þey yapamadý. Ýþte böyle, yeni bir dili öðrenmeye
baþlayan kiþi, onu hep kendi anadiline çevirir durur, ama ancak kendi
anadilini anýmsamadan bu yeni dili kullanmayý baþardýðý ve hatta kendi dilini tümden unutabildiði zaman o yeni dilin özünü, ruhunu özümleyebilir.
Tarihin ölülerine okunan bu dualar incelendiðinde, hemen, çok
gözeçarpan bir fark ortaya çýkar. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoléon, birinci Fransýz Devriminin partileri ve yýðýnlarý kadar kahramanlarý da, Romalý kýlýðýnda ve Romaya özgü cafcaflý
sözler kullanarak, kendi çaðlarýnýn ödevini, yani modern burjuva toplumunun meydana çýkmasý ve kurulmasý iþini yerine getirdiler. Birinciler,
feodal kurumlarý parça parça ettiler ve bu kurumlar üzerinde biten
feodal baðlarý kopardýlarsa, o, Napoléon da, Fransanýn içinde, bundan
böyle artýk özgür rekabetin geliþtirilmesini, küçük toprak mülkiyetinin
iþletilmesini ve ulusun özgür kýlýnmýþ sýnai üretici güçlerinin kullanýlmasýný saðlayacak koþullarý yaratýrken, dýþarda her yerde, Fransadaki
burjuva toplumuna Avrupa kýtasý üzerinde gerekli olan çevreyi yaratmak için zorunlu olduðu ölçüde feodal kurumlarý sildi süpürdü. Toplumun yeni biçimi bir kere kurulup yerine yerleþince, tufan-öncesi devler
ve onlarla birlikte yeniden dirilmiþ olan Roma da, ortadan kayboldu;
Brutusler, Gracchusler, Publicolalar, tribünler, senatörler ve bizzat
Sezar. Burjuva toplumu yalýn gerçeði içinde Saylarýn, Cousinlerin Royer-Collard larýn, Benjamin Constantlarýn ve Guizotlarýn kiþiliðinde kendi
yorumcularýný ve kendi sözcülerini yaratmýþtý. Burjuva toplumunun
gerçek baþlarý tezgahlarýn gerisinde yer alýyordu, Louis [sayfa 478] XVIIIin
et kafasý ise, onun siyasal baþý idi. Gýrtlaðýna kadar servet üretmeye
ve barýþçýl rekabet savaþýmýna gömülen burjuva toplumu, Roma çaðýnýn
hayaletlerinin kendi beþiði baþýnda beklemiþ olduklarýný unutmuþtu.
Ama, burjuva toplumu ne kadar kahramanlara özgü bir toplum olmasa
da, onu dünyaya getirmek için, kahramanlýk, özveri, terör, iç savaþ ve
dýþ savaþlar gene de zorunlu olmuþtu. Ve onun gladyatörleri, Roma
Cumhuriyetinin kaskatý klasik geleneklerinde, kendi savaþýmlarýnýn dapdar burjuva içeriðini kendi kendilerinden gizlemek ve coþkularýný, esrimelerini büyük tarihsel trajedi düzeyinde tutabilmek için kendilerine
gerekli olan ülküleri, sanat biçimlerini, yanýlsamalarý buldular. Gene
bunun gibi, yüzyýl önce, geliþmenin bir baþka aþamasýnda, Cromwell
ve Ýngiliz halký, kendi burjuva devrimlerine gerekli olan dili, tutkularý ve
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hayalleri Tevrattan almýþlardý. Gerçek amaca varýldýðý zaman, yani Ýngiliz toplumunun burjuva toplumuna dönüþümü gerçekleþince, Locke,
Habakkukun* ayaðýný kaydýrýp onun yerini aldý.
Bu devrimlerde, ölülerin dirilmesi, sonuç olarak, eskilerini taklit
etmeye deðil, yeni savaþýmlarý ululamaya, gerçeðe sýðýnarak onlarýn
çözümünden kaçýnmaya deðil, tamamlanacak, yerine getirilecek ödevi
muhayyilede devrimin hayaletini yeniden çaðýrmaya deðil, devrim
ruhunu bulmaya hizmet eder.
1848-1851 dönemi, eski Baillynin terekesini ondan devralan républicain en gants jaunes** Marrastdan, iðrenç derecede bayaðý çizgilerini Napoléonun demirden ölüm maský altýnda gizleyen serüvenciye
kadar, Büyük Fransýz Devriminin hayaletini çaðýrmaktan baþka bir þey
yapmadý. Bir devrim yoluyla kendisine artan bir hareket gücü verilmiþ
olduðuna inanan bütün bir halk, birdenbire, ortadan kalkmýþ bir çaða
aktarýlmýþ buluyor kendisini ve bu geri düþüþe iliþkin hiç bir kuruntunun mümkün olmamasý için uzun zamandan beri derin bilginlerin ve
antikacýlarýn alanýna girmiþ bulunan eski tarihler, eski takvimler, eski
adlar ve eski fermanlar, ve çoktan beri bozulup daðýlmýþ gibi görünen
eski kollukçular, yeniden ortaya çýkýyorlar. Tüm ulus, eski Firavunlar
[sayfa 479] zamanýnda yaþadýðýný sanan ve bütün gün, Habeþistanýn altýn
madenlerinde, baþýnýn üzerinde, acýklý bir ýþýk saçan lamba, ardýnda,
uzun kamasýyla köle bekçisi, ve, çýkýþta, ne bu madende çalýþmaya
zorlanan iþçilerin, ne de ayný dili konuþmadýklarý için birbirlerini anlamayan bir barbar kiralýk askerler kalabalýðýnýn bulunmadýðý bu yeraltý
hapishanesinin dört duvarý arasýna kapatýlmýþ bir madenci olarak yapmak zorunda olduðu iþlerden yakýnan þu Bedlamlý[261] Ýngiliz kaçýðý gibi
davranýyordu. O, Ve bütün bunlar, bana, benim gibi Büyük Britanyanýn
özgür yurttaþýna, eski Firavunlarýn hesabýna altýn çýkarmak için zorla
kabul ettiriliyor, diye sýzlanýyordu. Ýþte Fransýz ulusu da, Bonaparte
ailesinin borçlarýný ödemek için diye sýzlanýyor. Aklý baþýnda olduðu
sürece, Ýngiliz, altýn çýkarmak saplantýsýndan kurtulamýyordu, Fransýzlar
da devrimlerini yaptýklarý sürece, 10 Aralýk seçimlerinin[262] de ortaya
koyduðu gibi, Napoléona deðgin anýlardan kurtulamadýlar. Mýsýrdaki
bolluðun özlemini duyuyorlar,[263] devrimin tehlikelerinden kaçýp kurtulmak istiyorlardý ve 2 Aralýk 1851,[259] bunun yanýtý oldu. Eski Napoléonun
karikatürünün karikatürünü yapmakla kalmadýlar, eski Napoléonun kendisini, 19. yüzyýlýn ortasýnda davranmasý gerektiði gibi karikatürleþtirdiler.
19. yüzyýlýn toplumsal devrimi, þiirsel anlatýmýný, geçmiþten deðil,
ancak gelecekten alabilir. 19. yüzyýlýn devrimi, geçmiþin bütün hurafelerinden kendisini sýyýrmadan, kendisiyle harekete geçemez. Daha
önceki devrimlerin kendi öz içeriklerini kendilerinden gizlemek için
* Oniki küçük Ýbrani peygamberinden biri. -Ed.
** Sarý eldivenli cumhuriyetçi. -ç.
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tarihsel anýmsamalara gereksinmeleri vardý. 19. yüzyýlýn devrimi ise,
kendi öz içeriðine ulaþmak için ölüleri, kendi ölülerini gömmeye terketmek zorundadýr. Eskiden söz içeriði aþýyordu, þimdi içerik sözü aþýyor.
Þubat Devrimi, eski toplumu gafil avlayarak baþarýlan ani bir
darbe oldu, ve halk, mutlu ani darbeyi, yeni bir çað açan tarihsel bir
olay saymýþtý. 2 Aralýk günü, Þubat Devrimi, bir düzenbazýn hokkabazlýðýyla yok edildi, ve devrilen sanki monarþi deðil, yüzyýllýk bir savaþým
pahasýna krallýktan koparýlýp alýnan liberal ödünlerdi. Toplum kendi
kendine yeni bir kapsam, yeni bir içerik vereceði yerde, yalnýz devlet,
kendi eski ilkel biçimine, þövalye kýlýcýnýn ve papaz [sayfa 480] kukuletasýnýn
düpedüz küstah egemenliðine dönmüþ görünüyor. Ýþte böylece, 1848
Þubatýnýn coup de mainine* 1851 Aralýðýnýn coup de têtei** karþýlýk
veriyor. Kolay kazanýlan kolay yitirilir. Her þeye karþýn, ara dönem gene
de boþuna geçip gitmiþ olmadý. 1848-1851 yýllarý süresince, Fransýz toplumu, devrimci olduðu için daha hýzlý olan bir yöntemle, olaylar düzenli
bir biçimde, deyim yerinde olursa akademik bir biçimde geliþtiði takdirde, Þubat Devriminin sýradan, yüzeysel bir sarsýntýdan baþka bir þey
olabilmesi için, bu devrimi izleyecekleri yerde, ondan önce gelmeleri
gerekecek olan inceleme çalýþmalarýnýn ve deneyimlerin ardýndan koþarak onlara yetiþti, onlarý yakaladý. Toplum, bugün için, kendi baþlangýç
noktasýna geri dönmüþ görünüyor. Gerçekte, toplum ancak þimdi, kendine devrimci baþlangýç noktasý yaratmak, yani ciddi bir toplumsal devrime yolaçabilecek tek durumu, iliþkileri, koþullarý yaratmak zorunda
bulunuyor.
Burjuva devrimleri, 18. yüzyýlýn devrimleri olarak, hýzla baþarýdan
baþarýya atýlýyorlar, onlarýn dramatik etkisi kendilerini de aþýyor, insanlar
ve þeyler, elmaslarýn parýltýlarýnýn cazibesine yakalanmýþtýr sanki, sýk sýk
vecde gelmek, toplumun sürekli durumu olmuþtur, ama bu devrimler
kýsa sürelidir. Çabucak, en yüksek noktalarýna varýyorlar ve devrimin
fýrtýnalý döneminin sonuçlarýný soðukkanlýlýkla ve aðýrbaþlýlýkla kendine
maletmeyi öðreninceye kadar, uzun bir huzursuzluk toplumun yakasýna
yapýþýyor. Buna karþýlýk, proletarya devrimleri, 19. yüzyýlýn devrimleri
olarak, durmadan kendi kendilerini eleþtirirler, her an kendi akýþlarýný
durdururlar, yeni baþtan baþlamak üzere, daha önce yerine getirilmiþ
gibi görünene geri dönerler, kendi ilk giriþimlerinin kararsýzlýklarý ile,
zaaflarý ile ve zavallýlýðý ile alay ederler, hasýmlarýný, salt, topraktan yeniden güç almasýna ve yeniden korkunç bir güçle karþýlarýna dikilmesine
meydan vermek için yere serermiþ gibi görünürler, kendi amaçlarýnýn
muazzam sonsuzluðu karþýsýnda boyuna, daima yeniden gerilerler, ta
ki, her türlü geri çekiliþi olanaksýz kýlýncaya ve bizzat koþullar baðýrýncaya
kadar:
* El darbesi. -ç.
** Kafa darbesi. -ç.
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Hic Rhodus, hic salta![264] [sayfa 481]
Gül burada, burada raksetmelisin!
Zaten, her vasat gözlemci, Fransýz Devriminin geliþme çizgisini
adým adým izlemeksizin de olsa, devrimin görülmedik tam bir yenilgiye
doðru gittiðinden kuþkulanmalýydý. Bu demokrat baylarýn 2 Mayýs 1852
nin[265] mucizevi sonuçlarýndan dolayý karþýlýklý olarak birbirlerini
kutlayýþlarýndaki her türlü alçakgönüllülükten yoksun zafer ulumalarýný
duymak yeterdi. 2 Mayýs 1852, onlarda, týpký kiliastlara[266] göre Ýsanýn
yeniden yeryüzüne döneceði ve bin yýllýk hükümdarlýðýný kuracaðý gün
gibi bir sabit fikir, bir dogma haline gelmiþti. Güçsüzlük, gevþeklik, her
zamanki gibi, kurtuluþunu, mucizelere inanmakta bulmuþtu, afsunlarla
düþmaný muhayyilesinden kovdu diye onu yendiðini sandý ve kendisini
bekleyen geleceði ve bir gün yerine getirmeye niyetlendiði, ama henüz
bunun zamanýnýn geldiðine inanmadýðý iþleri ululamakla yetinerek, bugünü, içinde bulunulan zamaný anlama yeteneðini tüm yitirdi. Karþýlýklý
birbirlerine acýyarak, ve sýmsýký birbirleri arasýnda gruplaþarak herkesçe
bilinen yeteneksizliklerini yalanlamaya çalýþan bu kahramanlar, çekip
gitmiþler, zafer taçlarýný, hesaba mahsuben ceplerine koymuþlardý ve in
partibus[98] cumhuriyetlerin tahvillerini borsada kýrdýrmakla uðraþýyorlardý;
alçakgönüllü ruhlarýnýn sessizliðinde bu cumhuriyetler için hükümet
personelini hazýrlamayý bile ihmal etmemiþlerdi. 2 Aralýk, dupduru bir
gökte bir gökgürültüsü gibi þaþýrtmýþtý onlarý, ve çöküþ dönemlerinde,
en büyük gürültü ile baðýrýp çaðýranlarýn kendi gizli korkularýný bastýrmalarýna bile bile razý olan halklar, belki de bir kaz sürüsünün baðýrtýlarýnýn Capitolü[267] kurtarabileceði zamanlarýn artýk geçmiþ olduðuna inanacaklardýr.
Anayasa, Ulusal Meclis, hanedan partileri, mavi ve kýrmýzý cumhuriyetçiler, Afrika kahramanlarý, politika kürsüsünden gelen gökgürültüsü, günlük basýnýn þimþekleri, tüm edebiyat, politikanýn ünlü kiþileri
ve ün yapmýþ aydýnlar, medeni hukuk, ceza yasasý, Özgürlük, Eþitlik,
Kardeþlik, ve 2 Mayýs 1852, bütün bunlar, düþmanlarýnýn bile bir büyücü
saymadýklarý bir adamýn okuyup üflemesi ile, sanki büyü yapýlmýþ gibi
ortadan kayboldular. Genel oy hakký, sanki dünyanýn gözleri önünde,
kendi vasiyetini kendi eliyle yazmak ve halk adýna: Var olan her þeyin
yok olmasý gerektiðini [sayfa 482] ilân etmek için ancak bir an yaþamýþa
benziyor.*
Fransýzlarýn yaptýklarý gibi, kendi ulusunun gafil avlandýðýný söylemek yetmez. Ne bir ulusun, ne de bir kadýnýn, karþýlarýna çýkan ilk serüvencinin kendilerini iðfal edebildiði zaaf aný baðýþlanýr bir þey deðildir.
Þeyleri bu biçimde sunmakla sorun çözümlenemez, ancak baþka bir
biçimde ifade edilmiþ olur. Nasýl olup da 36 milyonluk bir ulusun üç
* Gthenin Faustundaki Mefisto. -Ed.
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dolandýrýcý tarafýndan ansýzýn faka bastýrýldýðý ve direnç göstermeden
köleliðe sürüklendiði, gene de açýklanmasý gereken bir þey olarak kalýr.
Fransýz Devriminin 24 Þubat 1848den Aralýk 1851e kadar geçirdiði
evreleri, ana çizgileri ile özetleyelim.
Bellibaþlý üç dönem ayýrmak gerekir: 1. Þubat dönemi; 2. 4 Mayýs
1848den 29 Mayýs 1849a kadar cumhuriyetin kuruluþu ya da Kurucu
Ulusal Meclis dönemi; 3. 29 Mayýs 1849dan 2 Aralýk 1851e kadar
anayasal cumhuriyet ya da Ulusal Yasama Meclisi dönemi.
24 Þubattan, yani Louis-Philippein düþüþ tarihinden, 4 Mayýs 1848
e, Kurucu Meclisin toplanma tarihine kadar uzanan ve uygun deyimiyle
Þubat dönemini meydana getiren birinci dönem, devrimin baþlangýç,
hazýrlanýþ dönemi sayýlabilir. Resmen bu döneme niteliðini veren þey,
bu dönemin bulup buluþturuverdiði hükümetin kendi kendisine geçici
demesi ve bu dönemde önerilen, giriþilen, ifade edilen her þeyin ancak
geçici olarak yapýlmýþ olmasýdýr. Hiç bir þey ve hiç bir kimse, gerçek bir
varlýða sahip olma ve gerçek bir eylemde bulunma hakký gibi bir iddiada
bulunmadý. Devrimi hazýrlayan ya da yapan bütün öðeler, haneden
muhalefeti, cumhuriyetçi burjuvazi, cumhuriyetçi-demokrat küçükburjuvazi, sosyal-demokrat iþçi sýnýfý, hepsi, Þubat hükümetinde geçici
olarak yerlerini buldular.
Zaten baþka türlü de olamazdý, Þubat günleri, mülk sahibi sýnýfýn
kendi içinde siyasal ayrýcalýklar çemberini geniþletmek ve mali
aristokrasinin tek baþýna egemenliðini devirmek için yalnýzca bir seçim
reformu peþinde koþuyordu. Ama, gerçek bir çatýþma durumuna
gelindiði, halk barikatlarý kurduðu, ulusal muhafýz gücü pasif bir tutum
aldýðý, [sayfa 483] ordu hiç bir ciddi direniþ göstermez olduðu, ve krallýk da
kaçtýðý zaman, cumhuriyet zorla kendini kabul ettirir göründü. Her parti,
cumhuriyeti kendine göre yorumladý. Proletarya, cumhuriyeti, silah elde
ele geçirdiði için ona kendi damgasýný vurdu ve sosyal cumhuriyeti ilân
etti. Modern devrimin genel içeriði, belli durumda ve belli koþullarda,
elde bulunan malzeme ile, ve yýðýnlarýn ulaþmýþ olduklarý geliþme derecesi ile derhal uygulamaya konulabilecek olan her þeyle baþtan sona
garip bir çeliþki halinde bulunan içeriði böylece belirlendi. Öte yandan,
Þubat Devrimine katýlmýþ olan bütün öteki öðelerin iddialarý hükümetten
aldýklarý aslan payýnda kendini buldu. Bu yüzden, baþka hiç bir dönemde,
yüksek sözlerden, hem güvensizlik, hem de gerçek beceriksizlikten,
hem ilerlemeye doðru daha coþkulu özlemlerden, hem de eski yaþam
geleneðinin daha mutlak egemenliðinden, hem bütün toplumdaki daha
göze görünür uyumdan, hem de bu toplumun deðiþik öðeleri arasýndaki
daha derin karþýtlýktan oluþmuþ daha çeþitli bir karýþým görmüyoruz.
Paris proletaryasý, önünde açýlan muazzam perspektifler daha da coþup
taþarken, o toplumsal sorunlar üzerine tartýþmalardan daha çok zevk
alýrken eski toplumsal güçler gruplaþmýþ, biraraya toplanmýþ ve aralarýnda uyuþmuþ bulunuyor ve ulusun büyük kitlesi içinde, bir kere tem-
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muz monarþisinin[116] koyduðu engeller ortadan kalktýðý zaman, birdenbire politika sahnesine atýlan köylüler ve küçük-burjuvalar arasýnda beklenmedik bir destek buluyordu.
4 Mayýs 1848den Mayýs 1849un sonuna kadar giden ikinci dönem,
anayasa dönemi, burjuva cumhuriyetinin temelinin atýlýþý dönemidir.
Þubat günlerinin hemen ardýndan, yalnýz cumhuriyetçiler, hanedan
muhalefetini, sosyalistler de cumhuriyetçileri baskýna uðratmakla
kalmadýlar, Paris bütün Fransayý baskýna uðrattý. Ulusun oylarýndan
çýkmýþ, 4 Mayýsta toplanan Ulusal Meclis, ulusu temsil ediyordu. Bu
meclis, Þubat günlerinin iddialarýna karþý güçlü bir protesto idi ve
devrimin sonuçlarýný burjuva ölçüsüne uydurmak gibi bir görevi vardý.
Bu Ulusal Meclisin niteliðinin hemen farkýna varan Paris proletaryasý, 15
Mayýsta,[134] meclisin toplanmasýndan birkaç gün sonra zora baþvurarak
onun yaþama hakkýný yokumsamayý, onu daðýtmayý, ulusun gerici [sayfa
484] eðiliminin kendisini tehdit etmesine araç olan bu organizmayý yeniden öðelerine ayýrmayý boþuna denedi. Bilindiði gibi 15 Mayýsýn, Blanqui ve yandaþlarýnýn, komünist devrimcilerin, yani proletarya partisinin
gerçek önderlerinin, bu ele aldýðýmýz dönem boyunca kamu sahnesinden uzaklaþtýrýlmalarýndan baþka bir sonucu olmadý.
Louis-Philippein burjuva monarþisinin ardýndan, ancak burjuva
cumhuriyeti gelip onun yerini alabilir. Bu demektir ki, krallýkta, burjuvazinin kýsýtlý bir bölümü kral adýna hüküm sürmüþ olduðu halde, bundan
böyle, artýk, burjuvazinin meclisi halk adýna hüküm sürecektir, Paris
proletaryasýnýn istemleri, kesin olarak defedilmesi gereken birtakým
ütopik martavallardýr. Ulusal Kurucu Meclisin bu bildirimine, Paris proletaryasý, Avrupa içsavaþlar tarihinde en yaman olay olan Haziran ayaklanmasý[53] ile karþýlýk verdi. Burjuva cumhuriyeti üstün geldi. Burjuva
cumhuriyetinin yanýnda, mali aristokrasi, sanayi burjuvazisi, orta sýnýflar,
küçük-burjuvazi, ordu, seyyar muhafýz olarak örgütlenmiþ lümpen-proletarya, aydýnlar, rahipler ve bütün kýr nüfusu vardý. Proletaryanýn yanýnda
ise kendinden baþka kimse yoktu. Ayaklananlarýn 3 binden fazlasý,
zaferden sonra, kýlýçtan geçirildi, 15.000i yargýlanmaksýzýn sürgün edildi.
Bu yenilgi, proletaryayý, devrimci sahnenin arka planýna itti. Proletarya,
hareketin yeni bir hýz kazanýr, yeni bir atýlýma geçer göründüðü her kez,
yeniden ön plandaki yerini almaya çaba gösterdi, ama her seferinde
daha azalmýþ bir güçle ve daha zayýf bir sonuç alarak. Kendi üzerinde
yer alan toplumsal tabakalardan biri, devrimci bir kaynaþma, bir yükseliþ
durumuna girer girmez, proletarya, hemen onunla bir ittifak yapýyor ve
böylece çeþitli partilerin birbiri ardýndan uðradýklarý bütün bozgunlarý
paylaþýyor. Ama ardarda gelen bu darbeler, toplumun bütün tabakalarýna
daðýlýp daha çok paylaþýldýklarý ölçüde zayýflýyorlar. Proletaryanýn Ulusal
Meclisteki ve basýndaki baþlýca liderleri birbiri ardýndan mahkemelere
verildi ve onlarýn yerini, gittikçe daha þüpheli tipler aldý. Bir bakýma,
proletarya, deðiþim bankalarý ve iþçi ortaklýklarý gibi doktriner deneme-
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lere, yani kendisine özgü olan büyük araçlarýn [sayfa 485] yardýmýyla eski
dünyanýn biçimini deðiþtirmekten vazgeçtiði bir harekete atýlýyor, ama
dünyayý deðiþtirmek yerine kurtuluþunu, deyim doðru olursa, toplumun
arkasýnda, özel bir biçimde, kendi varlýk koþullarýnýn dar sýnýrlarý içersinde gerçekleþtirmeye bakýyor, bu yüzden de zorunlu olarak baþarýsýzlýða uðruyor. Proletarya, ne kendinde devrimci çapý yeniden bulabiliyor,
ne de Haziranda kendilerine karþý dövüþtüðü bütün sýnýflar yanýbaþýnda
yere serilinceye kadar yeni yaptýðý ittifaklardan yeni bir enerji kazanabilir
görünüyor. Ama, hiç deðilse, büyük tarihsel savaþýmýn þan ve þerefi ile
göçüyor. Yalnýz Fransa deðil, ama tüm Avrupa Haziran depremiyle dehþetle sarsýldý, oysa yukarý sýnýflara karþý kazanýlan zaferler o kadar kolaylýkla kazanýlmýþtý ki, bunlarý önemli birer olaymýþ gibi göstermek için,
kazanan partinin onlarý arsýzca abartmasý gerekir ve yeniden parti, proletaryadan ne kadar uzak olursa bu zaferler de o kadar utanç verici olur.
Haziranda ayaklananlarýn yenilgisi, gerçekte, üzerinde burjuva
cumhuriyetinin temellerinin atýlabileceði ve kurulabileceði alaný hazýrlamýþ, düzlemiþti. Ama bu yenilgi, ayný zamanda, Avrupada, cumhuriyet
mi, krallýk mý sorunundan daha baþka sorunlarýn da var olduðunu göstermiþti. Burjuva cumhuriyetinin burada bir sýnýfýn diðer sýnýflar üzerindeki mutlak zorbalýðý anlamýna geldiðini göstermiþti. Bu yenilgi, çok
geliþmiþ bir sýnýf yapýsýna, modern üretim koþullarýna sahip, bütün geleneksel düþüncelerin yüzyýllýk bir çaba ile manevi bir bilinçte eritildikleri,
böyle bir bilince sahip eski uygarlýðýn ülkelerinde, cumhuriyetin, genel
olarak, burjuva toplumunun ancak siyasal dönüþümünün biçimi olduðunu, örneðin artýk meydana gelmiþ, ama henüz yerine oturmamýþ
sýnýflarýn, tersine, kendilerini oluþturan öðeleri durmadan deðiþtirdikleri
ve yerine yeni öðeler koyduklarý, modern üretim araçlarýnýn duraðan
bir nüfus fazlalýðýna uygun düþmek yerine, daha çok göreli bir kafa ve
kol eksikliðinin yerini doldurduðu ve bir de, önünde fethedilecek yepyeni
bir dünya bulunan genç ve hummalý bir maddi üretimin, eski manevi
dünyayý yýkmaya, ne zaman, ne de fýrsat bulabildiði Amerika Birleþik
Devletlerinde olduðu gibi burjuva toplumunu, deðiþtirmeden olduðu
gibi saklamanýn biçimi olmadýðýný göstermiþti. [sayfa 486]
Haziran günlerinde, bütün sýnýflar ve bütün partiler, proletarya
sýnýfýnýn karþýsýnda, yani anarþi partisinin, sosyalizmin, komünizmin
karþýsýnda, düzen partisi içinde birleþmiþlerdi. Onlar, toplumu, toplum
düþmanlarýnýn tasallutundan kurtarmýþlardý. Onlar, eski toplumun
mülkiyet, aile, din, düzen sloganlarýný yeniden ele alýp, bunlarý ordularýnda parola olarak kullanmýþlardý ve karþý-devrimci haçlýlar ordusuna:
Bu iþaret altýnda kazanacaksýn![268] diye baðýrmýþlardý. Bu andan
itibaren, bu iþaret altýnda, Haziran ayaklanmacýlarýna karþý biraraya
gelmiþ olan birçok partiden biri, devrimci savaþ alanýný kendi özel sýnýf
çýkarlarý adýna savunmaya çalýþtýðý zaman, mülkiyet, aile, din, düzen!
haykýrýþý altýnda ezilir. Efendilerinin çemberi daraldýkça ve daha dar,
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daha tekelci bir çýkar, daha geniþ bir çýkara karþý savunuldukça, toplum
da o kadar kez kurtarýlmýþtýr. En basit burjuva mali reformunun, en
sýradan liberalizmin, en biçimsel cumhuriyetçiliðin, en sýð demokrasinin her türlü istemi, hem topluma karþý bir saldýrý olarak cezalandýrýlmýþ, hem de sosyalist diye horlanmýþtýr. Ve sonunda, din ve düzenin
büyük rahiplerinin kendileri de üç ayaklý vaaz kürsülerinden tekmeyle
kovuldular, gece yarýsý yataklarýndan kaldýrýldýlar, cezaevi arabalarýna
týkýldýlar, zindana atýldýlar, ya da sürgüne gönderildiler. Tapýnaklarý yerlebir edildi, aðýzlarý mühürlendi, kalemleri kýrýldý ve onlarýn yasalarý, din,
mülkiyet, aile ve düzen adýna yýrtýlýp atýldý. Düzenin baðnaz burjuvalarý,
kendi balkonlarýnda, sarhoþ bir baþýbozuk asker tarafýndan kurþuna
dizildiler, kutsal aile ocaklarý hakarete uðradý, evleri sýrf vakit geçirmek
için bombalandý, ve bütün bunlar, mülkiyet, aile, din ve düzen adýna
yapýldý. Burjuva toplumunun tortusu, son olarak, düzenin kutsal ordusunu (falanj) oluþturuyor, ve kahraman Crapulinsky,[269] toplumun kurtarýcýsý olarak Tuileries sarayýna giriyor.
II
Olaylar zincirini yeniden ele alalým:
Ulusal Kurucu Meclisin tarihi, Haziran günlerinden itibaren, cumhuriyetçi burjuva kesiminin, üçrenkli [sayfa 487] cumhuriyetçiler, katýksýz
cumhuriyetçiler, siyasal cumhuriyetçiler, biçimci cumhuriyetçiler vb.
adý ile tanýnan kesimin egemenliðinin ve parçalanýp daðýlmasýnýn
tarihidir.
Louis-Philippein burjuva krallýðýnda, bu kesim, resmi cumhuriyetçi muhalefeti oluþturuyordu ve dolayýsýyla bu çaðýn siyaset dünyasýnýn
tamamlayýcý bir parçasý olarak kabul edilmiþti. Meclislerde temsilcileri
vardý ve basýnda önemli bir etki alanýna sahipti. Cumhuriyetçi burjuva
kesiminin Paristeki organý National,[122] kendi tarzýnda, Le journal des
débatst[139] kadar aðýrbaþlý bir gazete sayýlýyordu. Bu kesimin anayasal
krallýk altýndaki yeri, onun niteliðine tamamýyla uygundu. Bu kesim,
büyük ortak çýkarlarla biraraya toplanmýþ, ve ötekilerden özel üretim
koþullarý ile ayrýlmýþ bir burjuvazi kesimi deðildi; ancak, cumhuriyetçi
kafada burjuvalardan, yazarlardan, avukatlardan, subaylardan ve memurlardan oluþmuþ bir yârandý ve onun etkinliði, ülkenin Louis-Philippee
karþý hissettiði kiþisel anti-patiye, eski cumhuriyetin anýlarýna, bir miktar
coþkulu cumhuriyetçinin inançlarýna ve özellikle de Viyana antlaþmalarýna[270] ve Ýngiltere ile ittifaka karþý duyulan kini titizlikle sürdüren Fransýz
milliyetçiliðine dayanýyordu. Nationalin Louis-Philippe zamanýnda sahip
olduðu etkinliðin büyük bir bölümü, bu maskeli emperyalizmden
doðuyordu; ama daha ilerde, cumhuriyet döneminde, National, bu alanda Louis Bonaparteýn þahsýnda çok tehlikeli bir rakiple karþýlaþacaktý.
National de, o zaman, geri kalan bütün burjuva muhalefetinin yaptýðý
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gibi mali aristokrasi ile savaþýyordu. Onun, Fransada, mali aristokrasiye
karþý savaþýma baðlý olan bütçe aleyhindeki polemikleri, kendisine çok
ucuz bir halk sevgisi saðlýyordu ve ilkelere aþýrý baðlý baþyazýlarýna kullanamayacaklarý kadar çok malzeme getiriyordu. Sanayi burjuvazisi,
Fransýz gümrük sisteminde, koruyucu yöntemi, ekonomik nedenlerden çok ulusal nedenlerle de olsa, savunduðu için Nationale karþý,
iyilikbilir duygular taþýyordu; burjuvazinin tümü, Nationalin, komünizm
ve sosyalizm konusunda kin dolu ihbarlarýnýn hesabýný tutuyordu. Üstelik,
National partisi salt cumhuriyetçi idi, yani burjuva egemenliðinin, kralcý
bir biçim yerine cumhuriyetçi bir biçime bürünmesini ve özellikle bu
egemenlikte aslan payýnýn kendine verilmesini istiyordu. [sayfa 488] Ancak,
dönüþünün koþullarýna gelince, bu konuda, kesinlikle hiç bir fikri yoktu.
Tersine, onun için gün gibi apaçýk olan þey, ve Louis-Philippein hükümdarlýðýnýn son zamanlarýnda, reformun þölenlerinde herkesin gözü
önünde açýða vurulan þey, Nationalin demokrat küçük-burjuvalar, özellikle de devrimci proletarya arasýnda tutulmamasýydý. Bu katýksýz cumhuriyetçiler, zaten bu katýksýz cumhuriyetçiler açýsýndan doðal olduðu
üzere, en tanýnmýþ temsilcilerine Geçici Hükümette bir yer sunan Þubat
Devrimi[51] patlak verdiði zaman, her þeyden önce, neredeyse Orleans
düþesinin naipliðiyle yetinmek üzereydiler. Bu temsilciler, doðal olarak,
önceden burjuvazinin ve Ulusal Kurucu Meclisin çoðunluðunun güvenine
sahiptiler. Geçici Hükümetin sosyalist unsurlarý, Ulusal Meclisin daha
ilk birleþiminde atadýðý Yürütme Komisyonundan derhal çýkartýldýlar ve
National partisi, Yürütme Komisyonunu daðýtmak ve böylece en yakýn
rakiplerinden, küçük-burjuva ya da demokrat cumhuriyetçilerden
(Ledru-Rollin, vb.) kurtulmak için, Haziran ayaklanmasýndan yararlandý.
Haziran katliamýný yönetmiþ olan burjuva cumhuriyetçi partinin generali
Cavaignac, diktatörce bir güç kullanarak, Yürütme Komisyonunun yerini
aldý. Nationalin eski baþyazarý Marrast, Ulusal Kurucu Meclisin sürekli
baþkanlýðýna atandý ve bakanlýklar ve onlar gibi baþka bütün önemli
yerler, katýksýz cumhuriyetçilerin eline geçti.
Burjuva cumhuriyetçilerin, uzun zamandan beri kendilerini temmuz monarþisinin meþru varisi sayan kesimi, böylece kendi ülküsünü
aþmýþ bulunuyordu, ama Louis-Philippe yönetiminde düþlediði gibi
burjuvazinin tahta karþý liberal bir baþkaldýrmasý sonucu deðil, top atýþý
ile bastýrýlan proletaryanýn sermayeye karþý ayaklanmasý sonucunda
iktidara geliyordu. Onun, en devrimci bir olay olacaðýný düþünüp
tasarladýðý þey, gerçekte, en karþý-devrimci bir olay olarak geçmiþti.
Meyve, onun eline düþüyordu, ama bu meyve, hayat aðacýndan deðil,
bilim aðacýndan geliyordu.
Burjuva cumhuriyetçilerin tek baþlarýna egemenlikleri ancak 24
Hazirandan 10 Aralýk 1848e kadar sürdü. Bu egemenliðin tarihi, cumhuriyetçi anayasanýn hazýrlanýþý ve Pariste sýkýyönetim ilaný olarak özetlenebilir.
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Yeni Anayasa aslýnda, 1830 anayasal Sözleþmenin[271] [sayfa 489] cumhuriyetçileþtirilmiþ baskýsýndan baþka bir þey deðildi. Bizzat burjuvazinin
büyük bir bölümünü siyasal iktidarýn dýþýnda tutan temmuz monarþisinin,
dar, vergili-seçim (censitaire)* sistemi, burjuva cumhuriyetinin varlýðý
ile baðdaþmaz bir þeydi. Þubat Devrimi, derhal, bu vergili-seçim (cens)**
yerine, tek dereceli genel oy sistemini ilan etmiþti. Bu olayý önlemek
burjuva cumhuriyetçilerinin elinden gelmezdi. Ancak buna, seçim bölgesinde altý ay oturmuþ olmak kýsýtlayýcý kaydýný eklemekle yetinmek
zorunda kaldýlar. Eski idarî, beledî, adlî ve askerî örgütlenme olduðu
gibi alýkonuldu, ve anayasanýn bu örgütlenmeye deðiþiklik getirdiði yerlerde de, bu deðiþiklik, içerikte, metinde, esasýnda deðil, yalnýz maddelerin sýralanýþýnda yapýldý.
1848 özgürlüklerinin kaçýnýlmaz kurmayý: kiþi özgürlüðü, basýn
özgürlüðü, söz, dernek kurma, toplanma özgürlüðü, öðrenim özgürlüðü,
inanç özgürlüðü, vb., onu yararlanmaz kýlan bir anayasal üniformaya
büründü. Bu özgürlüklerden herbiri, Fransýz yurttaþlarýnýn mutlak hakký
ilan edildi, ancak þu deðiþmez koþulla ki, bu özgürlükler, yalnýz baþkasýnýn eþit haklarý ve genel güvenlik ile, ve ayný zamanda, doðrudan bu
özgürlükler arasýndaki uyumu saðlamakla yükümlü yasalarla çatýþmadýklarý ölçüde, sýnýrsýz idiler. Örneðin: Yurttaþlar, dernek kurmak,
barýþçýl ve silahsýz toplanmak, dilekçe yazmak ve görüþlerini basýn
yoluyla ve daha baþka yollarla açýklamak hakkýna sahiptirler. Bu haklarýn
kullanýlmasýnda, baþkasýnýn eþit haklarýndan ve genel güvenlikten baþka
sýnýr yoktur. (Fransýz Anayasasý, Bölüm II, § 8)  Öðrenim serbesttir.
Öðrenim özgürlüðü, yasa ile saptanan koþullar içinde ve devletin yüksek
denetimi altýnda yerine getirilmelidir. (l.c., § 9)  Her yurttaþ, yasayla
öngörülen koþullar dýþýnda, konut dokunulmazlýðýna sahiptir. (Bölüm
I, § 3) vb., vb..  Anayasa, sürekli olarak, birbirleriyle çatýþmalarýný ve
kamu güvenliðini tehlikeye düþürmelerini önlemek için, bu mutlak özgürlüklerden yararlanýlmasýný düzene koymaya ve getirilen kayýtlarý belirginleþtirmeye yönelik gelecekteki anayasa ilkelerini geliþtirecek temel
[sayfa 490] yasalara (lois Organiques) atýf yapar. Ve sonradan, bu temel yasalar, düzenin dostlarý tarafýndan piþirilip kotarýlmýþ ve bütün bu özgürlükler, burjuvazinin, toplumun öteki sýnýflarýnýn eþit haklarýna dokunmadan yararlanabileceði bir biçimde düzene konulmuþtur. Bu temel yasalar, ne zaman bu özgürlükleri öteki sýnýflara tümden yasaklasa ya da
yalnýz, polis tuzaklarýndan baþka bir þey olmayan koþullar altýnda kullanýlmalarýna izin verse, bu, daima anayasanýn buyruklarýna uygun olarak,
yalnýzca kamu güvenliði, baþka bir deyiþle burjuvazinin güvenliði
yararýna olmuþtur. Bunun içindir ki, sonradan, bütün bu özgürlükleri
ortadan kaldýran düzenin dostlarý olsun, bu özgürlükleri eksiksiz isteyen
* Vergi verenlerin seçmen olabildiði seçim sistemi. -ç.
** Seçme hakkýný kazanabilmek için verilmesi gereken en az vergi miktarý. -ç.
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demokratlar olsun, her iki taraf da, haklý olarak, iddialarýný anayasaya
dayandýrmýþlardýr. Anayasanýn her paragrafý, gerçekten de, kendi karþýsavýný, kendi lordlar kamarasýný, kendi avam kamarasýný içerir: metinde
özgürlük, sayfa kenarýnda bu özgürlüðün kaldýrýlmasý. Daha sonralarý,
özgürlük sözüne saygý gösterildiði, ama onun gerçek uygulamasý, kuþkusuz yasal yollarla yasaklandýðý sürece, her ne kadar gerçek varlýðý tamamen yokedilmiþ olsa da özgürlüðün anayasal varlýðý tam ve dokunulmamýþ olarak kaldý.
O kadar ustalýkla dokunulmaz kýlýnan bu anayasa, gene de, týpký
Aþil gibi yalnýz bir noktadan yaralanabilir, ama topuktan deðil de baþtan,
ya da daha doðrusu içinde yitip gittiði iki baþtan, Yasama Meclisi ile
cumhurbaþkanýndan yara alabilir. Anayasayý bir karýþtýrýnýz, yalnýz cumhurbaþkaný ile Yasama Meclisinin iliþkilerini saptayan paragraflarýn mutlak, pozitif, çeliþki olanaðýndan uzak, çarpýtýlmasý olanaksýz olduklarýný
farkedeceksiniz. Burada, burjuva cumhuriyetçiler için, gerçekten kendi
güvenlikleri sözkonusuydu. Anayasanýn 45ten 70e kadar olan paragraflarý o þekilde kaleme alýnmýþtýr ki, Ulusal Meclis, cumhurbaþkanýný anayasal yolla uzaklaþtýrabilirse de, cumhurbaþkaný, Ulusal Meclisten ancak
anayasal olmayan bir yolla, yani bizzat anayasayý ortadan kaldýrarak
kurtulabilir. Bu duruma göre, anayasa böylece kendinin zor yoluyla kaldýrýlmasýna yolaçar. Anayasa, 1830 Sözleþmesi gibi güçler ayrýmýný yalnýz
kutsamakla kalmaz, bu ayrýmý en dayanýlmaz bir çeliþki haline gelene
kadar geniþletir. Anayasal güçlerin oyunu Guizot, yasama [sayfa 491] gücü
ile yürütme gücü arasýndaki çekiþmelere bu adý veriyordu 1848
Anayasasýnda hiç durmadan va banque* oynar. Bir yanda sorumsuz,
daðýtýlamaz, bölünmez bir Ulusal Meclisi, her þeyin üstünde olan bir
yasama gücünü elinde bulunduran, savaþ, barýþ ve ticaret antlaþmasý
konularýnda son merci olarak karar veren, genel af yapma hakkýna
yalnýz kendisi sahip bulunan ve sürekli niteliði ile hep sahnenin önünde
yer alan bir Ulusal Meclisi oluþturan, genel oyla seçilmiþ, yeniden
seçilebilir 750 halk temsilcisi. Öte yanda, krallýk erkinin bütün hassalarý
ile, bakanlarýný Ulusal Meclisten baðýmsýz olarak atamak ve görevden
almak hakký ile, yürütme gücünün bütün eylem olanaklarýna sahip,
tüm devlet görevlerini elinde bulunduran ve böylece de Fransada her
rütbe ve kýdemden 50.000 memur ve subaya baðlý birbuçuk milyonun
kaderini elinde tutan cumhurbaþkaný. O, ülkenin bütün silahlý kuvvetlerinin komutanýdýr. O, herhangi bir suçluyu baðýþlamak, ulusal muhafýzlarý açýða almak, Danýþtayýn onamasý ile yurttaþlarca seçilen eyalet ve
belediye kurulu üyelerinin görevine son vermek gibi bir ayrýcalýktan yararlanýr. Yabancýlarla her türlü görüþme yapma inisiyatifine sahiptir ve
bu görüþmelerin yönetimini elinde tutar. Meclis, aralýksýz daima sahnede
kaldýðý, kamuoyunun eleþtirisine maruz bulunduðu halde, o, cumhur* Banko yapmak. -ç.
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baþkaný, Champs-Elyséesde gizli bir yaþam sürdürüyor, gözlerinin önünde ve yüreðinin içinde, anayasanýn 45. maddesi, her gün Frère, il faut
mourir!* Senin iktidarýn, seçiliþinin dördüncü yýlýnda güzel mayýs ayýnýn
ikinci pazarýnda sona eriyor! O zaman bu iktidarýn gözkamaþtýrýcýlýðý da
bitecek! Temsil ikinci kez oynanmayacaktýr, ve eðer borcun varsa, ve
eðer güzel mayýs ayýnýn ikinci pazar gününü Clichy ye[272] gitmeyi yeðlemiyorsan vakit varken, anayasanýn sana verdiði 600.000 franklýk ödenekle bu borçlarý ödemenin çarelerini düþün! diye baðýrýyor. Ama, yasa maddeleri ile manevi bir güç yaratmanýn olanaksýzlýðýndan baþka,
cumhurbaþkanýný tek dereceli seçimle bütün Fransýzlara seçtirmekle,
anayasa, bir kez daha kendi kendini yýkýyor. Fransanýn oylarý Ulusal
Meclisin 750 [sayfa 492] üyesine daðýlýrken, burada, tersine, tek bir kiþi üzerinde toplanýr. Her milletvekili yalnýz þu ya da bu partiyi, þu ya da bu
kenti, þu ya da bu köprübaþýný ve hatta, salt yediyüz ellinci herhangi bir
kimseyi seçme zorunluluðunu, bir insan üzerindeki eþyadan daha fazla
titizlik gösterilmediði bu seçme iþlemini temsil ettiði halde, o, ulusun
seçtiðidir ve onun seçimi, egemen halkýn dört yýlda bir oynadýðý kozdur.
Seçilmiþ Ulusal Meclis, ulusa metafizik bir bað ile baðlýdýr, ama seçilmiþ
cumhurbaþkaný, ulusa kiþisel bir bað ile baðlýdýr. Ulusal Meclis, elbette
ki çeþitli üyelerinde ulusal ruhun baþka baþka yönlerini temsil eder,
ama bu ulusal ruh, asýl cumhurbaþkanýnda cisimleþir. Baþkan, meclis
karþýsýnda bir çeþit tanrýsal hakka sahiptir. O, halkýn sayesinde baþkandýr.
Deniz tanrýçasý Tetis, Aþile gençliðinin baharýnda yok olup gideceðini önceden haber vermiþti. Aþil gibi ancak bir yerinden yaralanabilir
olan anayasa da, erken bir ölümle yokolacaðýný önsezileri ile hissediyordu. Kralcýlarýn, bonapartçýlarýn, demokratlarýn, komünistlerin böbürlenmelerinin farkýna varmak için, Kurucu Meclisin katýksýz cumhuriyetçilerinin kendi ülkesel cumhuriyetlerinin bulutlu gökyüzünden aþaðýdaki
yabancýsý olduðu dünyaya bir gözatmalarý yetiyordu ve Tetis denizden
çýkýp, bildiði gizi kendilerine açýklama gereksinmesini duymadan da,
onlar, yasama konusundaki büyük baþyapýtlarýnýn taçlandýrýlmasýna
yaklaþtýklarý ölçüde günden güne saygýnlýklarýný daha çok yitiriyorlardý.
Anayasal bir hileye baþvurarak anayasanýn 111. paragrafýnýn yardýmý ile
kaderi boþa çýkarmaya çalýþtýlar; bu paragrafa göre, anayasada yapýlacak
her çeþit deðiþikliðin yeniden görüþülmesi önerisi, ancak, bir aylýk aralarla
birbirinden ayrýlmýþ ardarda üç birleþimden sonra, en az dörtte-üç çoðunlukla ve ayrýca Ulusal Meclisin en az 500 üyesinin oylamaya katýlmasý
koþuluyla oylanabilir. Bu, daha þimdiden parlamenter bir azýnlýk haline
düþmekte olduklarýný kahince gören katýksýz cumhuriyetçilerin, henüz
parlamenter çoðunluktan istedikleri yönde yararlanabildikleri ve
hükümet iktidarýnýn bütün eylem olanaklarýný ellerinde bulundurduklarý
** Kardeþ, bir gün öleceksin! - Katolik tarikatý mensuplarý birbirlerini bu sözlerle
selamlarlardý. -Ed.
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bir sýrada, her gün, güçsüz ellerinden biraz daha kaçar gördükleri bir
iktidarý hâlâ kullanmak için yaptýklarý umutsuz bir giriþimden baþka bir
þey deðildi. [sayfa 493]
Nihayet, anayasa, bir paragrafta uyanýk yurttaþlarý ve yurtseverleri gene kendisinin yarattýðý en yüce mahkemenin, yani Yüksek Mahkemenin titiz ve cezai dikkatine sunduktan sonra, melodram niteliðindeki bir baþka paragrafta, kendi kendisini, tüm Fransýz halkýnýn olduðu
gibi tek tek kiþi olarak Fransýzlarýn da uyanýklýðýna ve yurtseverliðine
emanet ediyor.
2 Aralýk 1851de, bir kafa vurmakla deðil, sadece bir þapkanýn
deðmesiyle yýkýlan 1848 Anayasasý iþte bu idi. Bu þapkanýn Napoléonun
üç köþeli þapkasý olduðu da doðrudur.
Cumhuriyetçi burjuvalar, Mecliste, bu anayasayý inceden inceye
düzeltmek, üzerinde tartýþmak ve oylamakla uðraþýrlarken, Meclis dýþýnda Cavaignac Pariste sýkýyönetimi sürdürüyordu. Pariste sýkýyönetimin
ilaný, Kurucu Meclise, cumhuriyeti dünyaya getiren doðum sancýlarýnda
ebelik hizmeti görmüþtü. Anayasa daha sonra süngüler altýnda katledildiyse de, anayasayý daha anasýnýn baðrýnda gene süngü darbeleri ile,
hem de halka doðrultulmuþ süngülerle korumak ve anasýnýn da onu
gene süngülerin yardýmýyla dünyaya getirmek zorunda kaldýðýný unutmamak gerekir. Saygýdeðer cumhuriyetçilerin atalarý, simgeleri olan
üçrenkli bayraðý,[127] tüm Avrupada dolaþtýrmýþlardý. Onlar da, tüm Kýtada
kendi kendine yolunu bulan, ama eyaletlerin yarýsýnda yurttaþlýk hakký
elde edene dek Fransaya geri dönmeyi yeðleyen bir buluþ yaptýlar. Bu
buluþ, sýkýyönetim idi. Muazzam bir buluþtu bu, sonralarý, Fransýz Devrimi
süresince patlak veren her bunalýmda uygulanmýþtý. Ama Fransýz toplumunu rahat durdurmak için dönem dönem kendisine zorla kabul
ettirilen kýþla ve ordugâh; dönem dönem kendisine adalet daðýttýrýlan
ve ülke yönettirilen vâsi ve denetçi, polis ve gece bekçisi rolü yaptýrýlan
kýlýç ve filinta; dönem dönem toplumun yüce bilgeliði, toplumun güdücüsü diye ululanan býyýk ve üniforma, sonunda, en yüce yönetim
olarak kendi öz yönetimlerini ilân ederek toplumu bir kerede toptan ve
kesin olarak kurtarmanýn ve burjuva toplumunu kendi kendini yönetme
kaygýsýndan tamamýyla azat etmenin daha iyi olacaðýna inanmayacaklar
mýdýr? Kýþla ve ordugâh, kýlýç ve filinta, býyýk ve üniforma, o zaman, bu
göze görünür hizmet karþýlýðýnda daha çok ücret alabilecekleri [sayfa 494]
gibi bir fikre varmalarý gerekirdi, oysa sadece dönem dönem gelen
sýkýyönetim ilânlarý halinde ve burjuvazinin þu ya da bu kesiminin çaðrýsý üzerine toplumun geçici olarak kurtarýlmasý halinde, birkaç ölü ve
yaralý ile burjuvazinin bir-iki dostça sýrýtmasý dýþýnda, sonuç kendileri
için hiç de dolgun deðildi. Kýsacasý, ordu, sýkýyönetimi kendi öz çýkarýna
oynamak ve ayný zamanda burjuvalarýn kasalarýný kuþatmak istemeyecek miydi? Ayrýca, bu arada belirtelim ki, Cavaignacýn komutasýnda
ayaklananlardan 15.000 kiþiyi yargýlamadan sürgüne gönderen askeri
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komisyonun baþkaný Albay Bernardýn þu anda, yeniden Pariste görev
görmekte olan komisyonunun baþýnda olduðunu unutmamak gerekir.
Saygýdeðer cumhuriyetçiler, katýksýz cumhuriyetçiler, Pariste sýkýyönetim ilân ederek, üzerinde 2 Aralýk 1851in imparatorluk muhafýzlarýnýn[273] boy atacaðý zemini hazýrlamýþ olsalar bile, buna karþýlýk
Louis-Philippe zamanýnda olduðu gibi ulusal duyguyu abartacaklarý yerde
þimdi ulusal iktidarý ellerine geçirince yabancý karþýsýnda yaltaklandýklarý
için ve Ýtalyayý serbest býrakacaklarý yerde Avusturyalýlarýn ve Napolililerin[274] onu yeniden ele geçirmelerine izin verdikleri için övgüyü
haketmektedirler. Louis Bonaparteýn 10 Aralýk 1848de Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesi, Cavaignacýn ve Kurucu Meclisin diktatörlüðüne son
verdi.
Anayasanýn 44. paragrafýnda þöyle deniyor, Fransýz Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný, hiç bir zaman Fransýz yurttaþý niteliðini yitirmemiþ
olmalýdýr. Oysa, Fransýz Cumhuriyetinin yalnýz birinci baþkaný deðil,
Louis-Napoléon Bonaparte da Fransýz yurttaþý niteliðini yitirmiþti, yalnýz
Ýngilterede özel polis memuru olmakla kalmamýþ, Ýsviçre uyruðuna
da geçmiþti.[275]
10 Aralýk seçiminin öneminin ne olduðunu bir baþka yerde gösterdim.* Burada, bu seçimin, Þubat Devriminin masraflarýný ödemek
zorunda kalmýþ olan köylülerin ulusun öteki sýnýflarýna karþý bir tepkisi,
kýrýn kente karþý bir tepkisi olduðuna dikkati çekmek yeter. Bu seçim,
National in cumhuriyetçilerinin ne þan ne de kazanç saðladýklarý ordu
tarafýndan, Bonaparteý kendisini monarþiye götürecek köprü [sayfa 495]
olarak selamlayan büyük burjuvazi çevrelerinde, onu, Cavaignacý
cezalandýracak adam gibi gören proleterler ve küçük-burjuvalar arasýnda
çok iyi karþýlandý. Daha ilerde köylülerin Fransýz Devrimi konusundaki
tutumlarýný daha yakýndan incelemek fýrsatýný bulacaðým.
20 Aralýk 1848den Kurucu Meclisin daðýlmasý tarihi olan Mayýs
1849a kadar uzanan dönem, burjuva cumhuriyetçilerinin düþüþü tarihini
içerir. Bunlar, burjuvazi için bir cumhuriyet kurduktan, devrimci
proletaryayý safdýþý ettikten, demokrat küçük-burjuvaziyi geçici olarak
susturduktan sonra, kendileri de, haklý olarak kendi özel mülkü gibi bu
cumhuriyet üzerine ambargo koyan burjuvazinin kitlesi tarafýndan bir
kenara atýldýlar. Ama bu burjuva kitlesi kralcý idi. Bir bölümü, büyük
toprak sahipleri, Restorasyon döneminde[148] hüküm sürmüþtü, dolayýsýyla meþruiyetçi[65] idi. Öteki bölümü, yani mali aristokrasi ve büyük
sanayiciler temmuz monarþisi sýrasýnda hüküm sürmüþlerdi, bu yüzden
onlar da orleancý[100] idiler. Ordunun, üniversitenin, kilisenin, baronun,
akademinin ve basýnýn büyük kodamanlarý, eþit olmayan oranlarda da
olsa, bu iki akým arasýnda bölünmüþlerdi. Ne Bourbon, ne de Orleans
adýný taþýmayýp yalnýz sermaye adýný taþýyan burjuva cumhuriyetinde
* Bkz: Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-1850.
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ortaklaþa hüküm sürebilecekleri devlet biçimini bulmuþlardý. Haziran
ayaklanmasý, daha o zaman, onlarý düzen partisi[147] olarak biraraya
getirmiþti. Þimdi de, Ulusal Mecliste hâlâ koltuðu olan burjuva cumhuriyetçiler yâranýný uzaklaþtýrmak sözkonusuydu. Bu katýksýz cumhuriyetçiler, proletaryaya karþý zor kullanýrken ne kadar kaba ve hoyrat davrandýlarsa, þimdi tam da cumhuriyetçiliklerini ve yürütme gücünü ve
kralcýlara karþý kendi yasama güçlerini savunmak sözkonusu olduðu
bir sýrada geri çekilirlerken de, o kadar korkak, o kadar tabansýz, çekingen, yumuþak baþlý, savunmasýz oldular. Burada, onlarýn daðýlýp yok
olmalarýnýn yürekler acýsý öyküsünü anlatacak deðilim. Onlar ortadan
yok olmadýlar, buhar olup uçtular. Onlarýn tarihi sonsuza deðin bitmiþtir
artýk, ve sonraki dönemde, onlar, meclisin içinde olduðu kadar dýþýnda
da, artýk ancak eski anýlar olarak, þu yalýn cumhuriyet sözcüðü yeniden
sözkonusu olur olmaz ve devrimci çatýþma ne zaman daha alt bir düzeye
düþme tehlikesi gösterse birazcýk [sayfa 496] hayat kazanýr görünen anýlar
olarak kendilerini gösterebilirler. Bu arada þuna da iþaret edeyim ki, bu
partiye adýný veren gazete, yani National, sonraki dönemde sosyalist
oldu.
Bu dönemle iþimizi bitirmeden önce, 20 Aralýk 1848den Kurucu
Meclise kadar giden dönemde birbirleriyle çok yakýn iliþkiler sürdürdükleri halde, 2 Aralýk 1851de birbirlerini yok eden iki güce yeniden bir
göz atmamýz gerekir. Bir yanda Louis Bonapartetan, öte yanda da
güçbirliði etmiþ kralcýlar, düzen partisi, büyük burjuvaziden sözetmek
istiyoruz. Bonaparte, cumhurbaþkaný olur olmaz düzen partisinden oluþan bir bakanlar kurulu kurdu, baþýna da Odilon Barrotyu, nota bene,
parlamenter burjuvazinin en liberal kesiminin liderini getirdi. Bay Barrot,
1830dan beri peþinden koþtuðu bakanlýðý sonunda ele geçirmiþti, hem
de baþbakan olarak, ama Louis-Philippe zamanýnda düþündüðü gibi
parlamenter muhalefetin en ileri lideri sýfatýyla deðil de, bir parlamentonun canýna okumak özel göreviyle ve amansýz düþmanlarý cizvitlerin
ve meþruiyetçilerin müttefiði olarak. Barrot, en sonunda, niþanlýyý eve
götürüyordu, ama niþanlý fahiþe oluktan sonra. Bonaparteýn kendisine
gelince, o, görünüþte tamamýyla perde arkasýna çekilmiþti. Düzen partisi
onun yerine hareket ediyordu.
Bakanlar kurulunun daha ilk toplantýsýnda, Roma seferine karar
verildi, ve Ulusal Meclisin haberi olmaksýzýn bu iþe giriþmek için anlaþmaya varýldý ve sahte bir bahane ile gerekli krediler meclisten koparýldý.
Böylece, Ulusal Meclise karþý dolandýrýcýlýkla ve devrimci Roma Cumhuriyeti aleyhine yabancý mutlakiyetçi hükümdarlýklarla gizli fesat çevirmekle iþe baþlandý. Bonaparte da, ayný þekilde ve ayný manevralara baþvurarak kralcý Yasama Meclisine ve onun anayasal cumhuriyetine karþý 2
Aralýk darbesini hazýrladý. Unutmayalým ki, 20 Aralýk 1848de Bonapartea
bakanlarýný saðlamýþ olan parti, 2 Aralýk 1851de de Yasama Meclisinin
çoðunluðunu oluþturdu.
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Kurucu Meclis, Aðustos ayýnda, anayasayý tamamlamaya yönelik
bir dizi temel yasa hazýrladýktan ve yayýmladýktan sonra, kendini daðýtmaya karar vermiþti. Düzen partisi, 6 Ocak 1849da, temsilcisi Rateau
aracýlýðý ile, meclise temel yasalarý býrakmasýný ve kendi kendini daðýtmaya karar [sayfa 497] vermesini önerdi. Bay Odilon Barrot baþta olmak
üzere, yalnýzca bakanlar kurulu deðil, Ulusal Meclisin bütün kralcý üyeleri
de, bir âmir havasýyla, Kurucu Meclise, kredinin eski durumuna getirilmesi, düzenin saðlamlaþtýrýlmasý, bugünkü geçici duruma son verilmesi
ve kararlý bir durum yaratýlmasý için, daðýlmasýnýn zorunlu olduðunu,
meclisin yeni hükümetin çalýþmasýný güçleþtirdiðini, salt öcalma zihniyeti ile varlýðýný uzatmaya çalýþtýðýný ve ülkenin kendisinden bezdiðini
açýkça bildirdiler. Bonaparte, yasama gücüne yöneltilen bütün bu sövgüleri özenle not etti, onlarý ezberledi ve 2 Aralýk 1851de, parlamentonun
kralcýlarýna onlardan ders almýþ olduðunu tanýtladý. Onlarýn kendi
kanýtlarýný, onlara karþý çevirdi.
Barrot kabinesi ve düzen partisi daha da ileri gittiler. Bütün Fransada, Ulusal Meclise hitap eden toplu dilekçeler hazýrlattýrdýlar, bunlarda çok dostça bir dille meclisten kendini daðýtmasý isteniyordu. Ýþte
böylece, Ulusal Meclisin karþýsýna, halkýn anayasal örgütsel ifadesinin
karþýsýna, halkýn örgütlenmemiþ yýðýnlarýný diktiler. Bonapartea, parlamento meclislerini halka havale etmeyi öðrettiler. Sonunda, Kurucu
Meclisin, kendi kendini daðýtmaya karar vereceði 29 Ocak 1849 günü
geldi. Meclis, toplantý yerini askerlerce tutulmuþ buldu. Ulusal Muhafýzýn
ve nizami birliklerin yüksek komutasýný elinde bulunduran düzen partisi
generali Changarnier, Pariste, sanki bir savaþ arifesinde imiþ gibi birçok
birlikleri teftiþten geçirdi, ve kralcýlar koalisyonu, gözdaðý veren bir tonla
Kurucu Meclise, eðer söz dinlemezse zor kullanýlacaðýný açýkladý. Meclis
söz dinledi ve ancak çok kýsa bir uzatma süresi için pazarlýk etti. Peki
bu 29 Ocak, bu kez Cumhuriyetçi Ulusal Meclise karþý Bonaparteýn
güçbirliði ile kralcýlar tarafýndan gerçekleþtirilen bir 2 Aralýk 1851 hükümet
darbesi deðil de ne idi? Bu baylar, Bonaparteýn, 29 Ocak 1849dan,
Tuileries sarayýnda bir kýsým birliklere kendi önünde geçit resmi yaptýrtmak için yararlandýðýný ve birliklerin bu parlamenter iktidara karþý ilk
baþkaldýrmalarý fýrsatýna Caligulayý[276] düþündürtecek biçimde dörtelle
sarýldýðýna dikkat etmediler ya da etmek istemediler. Onlar yalnýz kendi
Changamierlerini görüyorlardý.
Eðitim yasasý dini ibadet yasasý gibi anayasayý [sayfa 498] tamamlamaya yönelik temel yasalar, düzen partisini Kurucu Meclisin ömrünü
zor yoluyla kýsaltmaya iten nedenlerden biriydi. Kralcýlar koalisyonu
için, bu yasalarý, güvenilir olmaktan çýkmýþ cumhuriyetçilerin deðil, kendilerinin yapmalarý birinci derecede önem taþýyordu. Zaten bu temel
yasalar arasýnda bir tanesi cumhurbaþkanýnýn sorumluluklarýna iliþkindi.
1851de, Bonaparte 2 Aralýk darbesi ile bu darbeyi önlediði zaman, Yasama Meclisi de tam bu yasanýn hazýrlanmasý ile uðraþýyordu. Kralcýlar
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koalisyonu, 1851 kýþ dönemi parlamento çalýþmalarýnda, cumhurbaþkanýnýn sorumluluðu konusundaki yasayý tamamlanmýþ hatta çekingen,
düþman cumhuriyetçi bir meclis tarafýndan yapýlmýþ olarak bulmak
için neler vermezdi!
Kurucu Meclis, 29 Ocak 1849da, kendi eliyle son silahýný da kýrdýktan sonra, Baþbakan Barrot ve onun düzen dostlarý, meclisi köþeye
kýstýrdýlar, ona hakaret olabilecek hiç bir þeyi esirgemediler ve onun
umutsuz zaafýndan, halk yanýnda hâlâ sahip olabildiði saygýnlýðýn en
son kýrýntýlarýný da yitirmesine malolan yasalar kopardýlar. Aklý hep
Napoléonda olan Bonaparte, parlamenter iktidarýn bu düþkünlüðünü
açýkça kötüye kullanmak cesaretini gösterdi. Gerçekten de Ulusal Meclis,
8 Mayýs 1849da, hükümeti, Civita-Vecchianýn Oudinot tarafýndan iþgali
dolayýsýyla bir kýnama oylamasý ile cezalandýrdýðý ve Roma seferinin
iddia edilen hedefine döndürülmesini emrettiði zaman, Bonaparte,
hemen o akþam, Le Moniteur de[128] Oudinotya yazýlmýþ ve onun parlak
iþlerini kutlayan ve böylece daha þimdiden, kendisini parlamentonun
kalem efendileri karþýsýnda ordunun yüce koruyucusu olarak ortaya
koyan bir mektup yayýnladý. Ona, þu bizim saf gözüyle bakan kralcýlar
buna gülümsediler. Nihayet, Kurucu Meclis Baþkaný Marrast, bir an için
Ulusal Meclisin güvenliðinin tehdit altýnda bulunduðuna inanýp da anayasaya dayanarak, alayý ile birlikte bir albay istediði zaman, albay ondan
emir almayý reddetti, disiplini neden gösterdi ve Marrastyý Changarnierye yolladý: Changarnier entelektüel süngüleri sevmediðini belirtip
alay ederek, Marrastyý baþýndan savdý. Kasým 1851de, kralcýlar [sayfa 499]
koalisyonu, Bonapartea karþý kesin bir savaþa baþlamak istediklerinde,
ünlü Defterdarlar Tasarýsý[277] vesilesiyle, Ulusal Meclis baþkaný tarafýndan
birliklere doðrudan doðruya elkonulmasý ilkesini kabul ettirmeye
çalýþtýlar. Onlarýn generallerinden biri, Le Flô, yasa tasarýsýný imzalamýþtý.
Changarnier öneriye boþuna oy verdi ve Thiers, boþuna, eski Kurucu
Meclisin ileri görüþlülüðüne saygýlarýný sundu. Savaþ Bakaný Saint-Arnaud, kendisini týpký Changarniernin Marrastý yanýtladýðý gibi yanýtladý, ve
bu, Montagneýn alkýþlarýyla karþýlandý!
Ýþte böylece, bizzat düzen partisi, henüz Ulusal Meclis olmadýðý
ve henüz sadece bakanlar kurulu olduðu bir zamanda, parlamenter
rejimi sarsmýþtý. Ve 2 Aralýk 1851, bu rejimi Fransadan sürüp çýkardýðý
zaman da büyük gürültü kopardý.
Ona iyi yolculuklar diliyoruz.
III
Yasama Meclisi 28 Mayýs 1849da toplandý. 2 Aralýk 1851de daðýldý.
Bu dönem anayasal ya da parlamenter cumhuriyet dönemidir.
Bu dönemin kendisi de bellibaþlý üç döneme ayrýlýr: 29 Mayýs
1849 dan 13 Haziran 1849a kadar, demokrasi ile burjuvazi arasýnda
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savaþým, küçük-burjuva ya da demokrat partinin yenilgisi; 13 Haziran
1849dan 31 Mayýs 1850ye kadar burjuvazinin, yani güçbirliði kurmuþ
orleancýlarla meþruiyetçilerin ya da düzen partisinin parlamenter
diktatörlüðü, genel oy sisteminin kaldýrýlmasý ile taçlandýrýlan diktatörlük;
31 Mayýs 1850den 2 Aralýk 1851e kadar burjuvazi ile Bonaparte arasýnda
savaþým, burjuva egemenliðinin devrilmesi, anayasal ya da parlamenter
cumhuriyetin çöküþü.
Birinci Fransýz devriminde, anayasacýlarýn egemenliði, yerini jirondenlerin egemenliðine, onlarýnki de jakobenlerin egemenliðine býraktý.
Bu partilerin herbiri en ileri partiden destek alýr. Bunlardan herbiri, devrimi, artýk kendisinin ardýndan gidemeyeceði, hele önüne geçemeyeceði
kadar ileri götürdüðünde, kendisini izleyen en gözüpek müttefik tarafýndan uzaklaþtýrýldý ve giyotine gönderildi. Devrim, böylece yükselen
bir çizgi izleyerek geliþti.
1848 devriminde ise bunun tersi oluyor. Proletarya partisi, [sayfa
500] demokrat küçük-burjuva partisinin basit bir eklentisi gibi görünüyor.
Proletarya partisi, 16 Nisanda,[137] 15 Mayýsta ve Haziran olaylarýnda demokrat küçük-burjuva partisinin ihanetine uðradý ve yalnýz baþýna
býrakýldý. Demokrat parti ise, kendi yönünden cumhuriyetçi burjuva
partisinin omuzuna yaslanýyor. Cumhuriyetçi burjuva partisi, saðlam bir
tabana sahip olduðunu düþünür düþünmez, uygunsuz yol arkadaþýndan
yakasýný kurtarýyor ve düzen partisine yaslanýyor. Düzen partisi kaykýlýp
çekiliveriyor, burjuva cumhuriyetçilerine takla attýrýyor, kendisi de gidip
silahlý kuvvetlerin omuzuna dayanýyor. Hâlâ silahlý kuvvetlerin omuzuna
dayandýðýný sanýp dururken, bir sabah, bu omuzlarýn süngüye dönüþmüþ
olduðunun farkýna varýyor. Her parti, kendisini ileri itmek isteyeni geri
tepiyor, kendisini geri itmek isteyene ise ileri doðru abanýyor. Bu gülünç
durum içinde yer almýþ olanýn, dengesini yitirmesinde, kaçýnýlmaz eðilip
bükülmelerden sonra garip canbazlýklarla yere yýkýlmasýnda þaþýlacak
hiç bir þey yoktur. Devrim, böylece inen bir çizgi izliyor. Devrim, daha
Þubatýn son barikatý kaldýrýlmadan ve ilk devrimci otorite oluþturulmadan
önce bile bu geriye doðru harekete geçmiþ bulunuyor.
Bu önümüzde duran dönem, göze batan apaçýk çeliþkilerin en
çeþitli bir karýþýmýdýr: açýkça anayasaya karþý fesat kuran anayasacýlar;
kendilerini anayasacý diye ortaya koyan devrimciler; sýnýrsýz yetkiye sahip
olmak isteyen ve hep parlamenter kalan bir Ulusal Meclis; sabrý meslek
haline getiren ve bugünkü yenilgilerinin acýsýný gelecekteki zaferlerinin
kehaneti ile avutan bir Montagne; cumhuriyetin patres conscriptisi*
olan, durumun özellikleri yüzünden, taraftar olduklarý krallýk ailelerini
yabancý ülkelerde tutmak, nefret ettikleri cumhuriyeti ise Fransada
saklamak zorunda kalan kralcýlar; gücünü bizzat kendi zaafýndan ve
saygýnlýðýný ise uyandýrdýðý horgörüden alan bir yürütme gücü; iki krallýðýn
* Romalý senatörlere verilen ad. -ç.
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biraraya gelmiþ namus karasýndan baþka bir þey olmayan bir cumhuriyet; emperyalist bir etiket altýnda Restorasyon ve Temmuz monarþisi;
ilk koþulu ayrýlma olan ittifaklar; ilk yasasý kararsýzlýk olan savaþlar.
Düzen adýna yoz ve amaçsýz [sayfa 501] bir çalkantý; devrim adýna, düzen
lehinde en gösteriþli, en cafcaflý öðütler. Gerçeksiz tutku ve tutkusuz
gerçek, yiðitliði olmayan yiðit, olaysýz tarih; tek devindirici gücü takvim
gibi görünen, ayný gerilimlerin ve ayný gevþeyip yumuþamalarýn durmadan yinelenmesiyle bezdirici bir geliþme; salt çözümlenmeden körelmek, hafiflemek ve yokolmak üzere keskinleþiyor gibi görünen uzlaþmaz
çeliþkiler; iddialý bir biçimde yayýlýp ortaya serilen çabalar ve dünyanýn
sonu tehlikesi karþýsýnda burjuvaca korku; ve ayný zamanda, laisserallerleriyle* çaðýmýzdan çok Fronde[278] zamanlarýný anýmsatan dünyanýn kurtarýcýlarýnýn aþaðýlýk entrikalarý ve oynadýklarý bayaðý saray komedileri; bir tek kiþinin düzenbaz budalalýðý ile hiçliðe mahküm olan
Fransanýn bütün resmi dehasý, genel oyda kendini ortaya her koyuþunda, kendi eksiksiz ifadesini, sonunda, bir dolandýrýcýnýn yenilmez iradesinde buluncaya kadar yýðýnlarýn çýkarlarýnýn kökleþmiþ düþmanlarýnda
arayan ulusun iradesi. Eðer bir tarih dönemi tek bir kül rengine boyanabilseydi, o, içte bu dönem olurdu. Ýnsanlar ve olaylar, tersine çevrilmiþ
Schlemihller[279] gibi, cisimlerini yitirmiþ gölgeler gibi görünüyorlar. Devrimin kendisi, kendi savunucularýný felce uðratýyor ve yalnýz kendi hasýmlarýný coþkunluk ve tutku ile süslüyor. Karþý-devrimcilerin durmadan
gözlerinin önüne getirdikleri ve afsunlarla kovup uzaklaþtýrdýklarý kýzýl
hayalet sonunda ortaya çýktýðý zaman, anarþist Frigyalý, beresiyle deðil,
ama düzenin üniformasýný giymiþ olarak kýrmýzý pantolonla görünüyor.
Daha önce gördük: Bonaparteýn 20 Aralýk 1848 günü, yani kendi
yükseliþ gününde kurduðu hükümet, bir düzen partisi bakanlar kurulu
idi, meþruiyetcilerle orleancýlarýn koalisyon kabinesiydi. Bu Barrot-Falloux
kabinesi, azçok þiddet yoluyla ömrünü kýsalttýðý Kurucu Meclisten sonra
da yaþamýþtý ve hâlâ da iktidarda bulunuyordu. Kralcýlar koalisyonunun
generali Changamier, birinci tümenin ve Paris Ulusal Muhafýzýnýn baþkomutanlýðýný kendi þahsýnda birleþtirmekte devam ediyordu. Nihayet,
genel seçimler, düzen partisine, Ulusal Mecliste büyük bir çoðunluk
saklamýþtý. Milletvekilleri ve Louis-Philippein yüksek meclis üyeleri, [sayfa
502] mecliste meþruiyetçilerden oluþmuþ kutsal bir falanj buldular; ulusun
sayýsýz oy pusulalarý, onlar için, politika sahnesine giriþ kartýna dönüþmüþtü. Bonapartçý milletvekilleri, baðýmsýz parlamenter bir parti kuramayacak kadar daðýnýktýlar. Ancak düzen partisinin mauvaise queueü**
gibi görünüyordu. Ýþte böylece düzen partisi hükümet iktidarýna, orduya
ve yasama organýna, kýsaca, onun egemenliðini halkýn iradesinin ifadesi
imiþ gibi gösterten genel seçimler ve ayrýca karþý-devrimin Avrupa kýta* Olaylarý kendi haline býrakmak. -ç.
** Kötü kuyruðu ya da sýrtýnýn kamburu. -ç.
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sýnýn tümü üzerindeki zamandaþ zaferi ile moral bakýmýndan güçlenmiþ
bulunan tüm devlet iktidarýna sahip bulunuyordu.
Hiç bir zaman bir parti, daha güçlü araçlarla ve daha elveriþli bir
durumda savaþa girmedi.
Kazaya uðramýþ katýksýz cumhuriyetçiler, Yasama Meclisinde,
baþlarýnda Afrikanýn generalleri Cavaignac, Lamoricière, Bedeau
bulunan, yaklaþýk elli kiþilik bir klik durumuna düþtüler. Ama büyük
muhalefet partisini Montagne oluþturdu. Montagne, sosyal-demokrat
partisine verilen bir parlamenter vaftiz adý idi. Montagne, 750 kiþilik
Ulusal Meclisin 200 üyesine sahip olmakla, en azýndan, düzen partisinin
ayrý ayrý ele alýndýðýnda üç kesiminden herhangi biri kadar güçlüydü.
Kralcý koalisyonun tümü karþýsýndaki göreli azýnlýðý, özel koþullarla
dengelenmiþ görünüyordu. Yalnýz il seçimleri Montagneýn kýr nüfusu
üzerinde büyük bir etkinlik kazanmýþ olduðunu göstermekle kalmadý,
ayrýca hemen hemen bütün Paris milletvekilleri de Montagneýn saflarýnda bulunuyordu. Ordu, üç astsubayý seçerek demokratik inançlarýný
ortaya koymuþtu ve Montagneýn lideri Ledru-Rollin, bütün düzen partisi
temsilcilerinin tersine, oylarýný onun adý üzerinde toplayan beþ il tarafýndan, parlamenter soyluluða yükseltilmiþti. Böylece, Montagne, 29
Mayýs 1849 günü, çeþitli monarþist kesimler arasýndaki düzen partisinin
tümü ile Bonaparte arasýndaki kaçýnýlmaz çatýþmalar yüzünden, bütün
baþarý öðelerine sahip görünüyordu. Onbeþ gün sonra, her þeyini yitirdi,
onurunu da.
Bu çaðýn parlamento tarihini izlemeden önce, incelemekte olduðumuz dönemin niteliði hakkýnda olaðan kuruntularý [sayfa 503] önlemek
için burada birkaç uyarýda bulunmalýyýz. Demokratlarýn görüþ açýsýndan
bakýldýðýnda, Kurucu Meclis dönemi sýrasýnda olduðu gibi Yasama
Meclisi döneminde de sözkonusu olan, cumhuriyetçilerle kralcýlar arasýnda basit bir savaþýmdýr. Ama, onlar, hareketin kendisini, gericilik sözcüðüyle, bütün kedileri kül rengi gösteren ve gece bekçilerine yaraþýr
beylik sözlerini tespih çeker gibi geveleyip durmalarýna izin veren gece
sözcüðüyle özetliyorlar. Ve gerçekte, düzen partisi, ilk bakýþta, yalnýzca,
fraksiyonlardan herbiri, kendi taht taliplerini tahta çýkarmak ve hasým
fraksiyonun taht taliplerini safdýþý etmek için kendi aralarýnda entrika
çevirmekle kalmamakta, hepsi cumhuriyete karþý ayný kinde ve ayný
saldýrýlarda birleþen ayrý ayrý kralcý fraksiyonlarýn birbirlerine dolaþtýðý
görünümünü de vermektedir. Montagne, kendi yönünden bu kralcý
gizli fesada karþý gelerek, cumhuriyeti temsil eder görünmektedir.
Düzen partisi, daima, Prusya dakinden ne eksik, ne fazla olan ve bürokrasinin, jandarmanýn ve savcýlarýn týpký Prusyadaki gibi kaba bir polis
müdahalesiyle kendini ortaya koyan, basýna, derneklere vb. karþý bir
gericiliki yönetmeye uðraþtýðý görülüyor. Montagne, kendi yönünden,
bir-buçuk yüzyýldan beri sözümona halkçý denilen bütün partilerin
yaptýklarý gibi sürekli olarak, bu saldýrýlarý geri çevirmekle ve böylece
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insanýn sonsuz haklarýný savunmakla uðraþýyor. Ama, eðer durum ve
partiler daha yakýndan incelenirse, sýnýf savaþýmýný gizleyen bu yüzeysel
görünüþ, bu dönemin özel çehresi kaybolur.
Daha önce söylediðimiz gibi, meþruiyetçiler ve orleancýlar, düzen
partisinin iki büyük fraksiyonunu oluþturuyorlardý. Bu fraksiyonlarý, kendi
fraksiyonlarýnýn taht taliplisine baðlayan ve onlarý birbiriyle karþý karþýya
getiren þey, zambak[143] ile üçrenkli bayraktan, kralcýlýðýn deðiþik nüanslarý olan Bourbon sülalesi ile Orleans sülalesinden baþka bir þey deðil
miydi? Bourbonlar zamanýnda, hüküm süren, rahipleri ve uþaklarý ile
büyük toprak mülkiyeti idi. Orleanslar zamanýnda ise, hüküm süren,
avukatlarý, profesörleri ve hatipleri ile yüksek maliye, büyük sanayi, büyük ticaret, yani sermaye idi. Meþru krallýk, toprakbeylerinin irsi egemenliðinin siyasal ifadesinden baþka bir þey deðildi, ayný þekilde, [sayfa 504]
Temmuz monarþisi de, burjuva yeni zenginlerin zorbalýkla ele geçirdikleri egemenliðinin siyasal ifadesinden baþka bir þey deðildi. Onlarý kendi
aralarýnda fraksiyonlara bölen þey, sözde ilkeler deðildi, kendi maddi
varlýk koþullarýydý, iki farklý mülkiyet çeþidi idi, kent ile kýr arasýndaki eski uzlaþmaz karþýtlýktý, sermaye ile toprak mülkiyeti arasýndaki rekabet
idi. Ayný zamanda eski anýlarýn, kiþisel geçimsizliklerin, korkularýn ve
umutlarýn, önyargýlarýn ve kuruntularýn, sempatilerin ve antipatilerin,
inançlarýn, inan konularýnýn ve ilkelerin, onlarý, kral sülalesinden birine
ya da ötekine baðladýðýný kim yadsýr? Mülkiyetin deðiþik biçimleri üzerinde, toplumsal varlýk koþullarý üzerinde, özel olarak biçimlenmiþ izlenimlerden, duygulardan, hayallerden, düþünüþ tarzlarýndan ve felsefe
anlayýþlarýndan oluþmuþ bütün bir üstyapý yükselir. Sýnýfýn tümü, bunlarý
yaratýr ve bu maddi koþullar ve bunlara tekabül eden toplumsal iliþkiler
temeli üzerinde, bu üstyapý öðelerini biçimlendirir. Bunlarý gelenek yoluyla ya da eðitim yoluyla edinen birey, bu üstyapý öðelerinin, gerçek
belirleyici nedenleri oluþturduklarýný ve kendi eyleminin hareket noktasý
olduklarýný sanabilir. Orleancýlar ve meþruiyetçiler, her fraksiyon, gerek
kendi kendilerini, gerekse ötekileri, iki kral sülalesine baðlýlýklarý ile birbirlerinden ayrýldýklarýna inandýrmaya çalýþmýþlarsa da, sonradan, olaylar,
bu iki hanedanýn birleþmelerini engelleyen þeyin, en baþta çýkarlarý
arasýndaki ayrýlýk olduðunu göstermiþtir. Nasýl özel yaþamda bir adamýn
kendisi hakkýnda düþündükleri ve söyledikleri ile gerçekte ne olduðu
ve ne yaptýðý birbirinden ayrýlýrsa, tarihsel savaþýmlarda da, özel yaþamdakinden daha çok, partilerin sözlerini ve emellerini onlarýn kuruluþlarýndan
ve gerçek çýkarlarýndan ayýrdetmek, kendileri hakkýnda düþündükleri
ile gerçekte ne olduklarýný birbirinden ayýrdetmek gerekir. Orleancýlar
ve meþruiyetçiler, cumhuriyette, eþit emellerle, birbirlerinin yanýnda
bulunuyorlardý. Her kesimin, ötekine karþý kendi hanedanýnýn özel çýkarlarýný canlandýrýp güçlendirmeyi amaç edinmesi, ancak, burjuvaziyi
bölen toprak mülkiyeti ve sermaye iki büyük çýkarýn herbirinin, kendi
yönünden kendi üstünlüðünü ve ötekinin altta kalmasýný saðlamlaþ-
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týrmaya çalýþtýðý anlamýna geliyordu. Burjuvazinin iki çýkarýndan sözediyoruz, çünkü [sayfa 505] büyük toprak mülkiyeti, feodal çalýmýna ve soyluluk
gururuna karþýn, modern toplumun geliþmesi sonucunda, tamamen
burjuvalaþmýþtý. Ýþte bu yüzden, Ýngilterede, Toryler, uzun zaman, krallýða, kiliseye ve eski Ýngiliz anayasasýnýn güzel þeylerine tutkun olduklarýný
sanmýþlardý, ta ki, tehlike çatýp da sadece toprak rantýna tutkunluklarýný
itiraf etmek zorunda kaldýklarý güne kadar.
Kralcýlar koalisyonu, parlamento dýþýnda, Emsde[159] ve Claremont da,[160] basýnda, kendi aralarýnda, dolap çeviriyorlardý. Kulislerin
gerisinde, kendi eski orleancý ve meþruiyetçi kýlýklarýna bürünüyorlar ve
yeniden eski yarýþmalarýna baþlýyorlardý. Ama, gözler önündeki sahnede,
açýk eylemlerinde büyük parlamenter parti sýfatýyla, karþýlýklý olarak
birbirlerinin hanedanlarý karþýsýnda sadece saygý ile eðiliyorlar ve krallýðýn
yeniden diriltilmesini ad infinitum* erteliyorlardý. Kendi gerçek iþlerini,
düzen partisi olarak, yani siyasal bir etiket altýnda deðil, toplumsal bir
etiket altýnda; gezici prenseslerin þövalyeleri olarak deðil, burjuva düzeninin temsilcileri olarak; cumhuriyetçilere karþý kralcýlar olarak deðil,
öteki sýnýflara karþý burjuva sýnýfý olarak yürütüyorlardý. Onlarýn, düzen
partisi olarak, toplumun öteki sýnýflarý üzerindeki egemenlikleri, daha
önceleri Restorasyon döneminde, temmuz monarþisi döneminde olduðundan daha mutlak, daha sert oldu ve zaten ancak parlamenter cumhuriyet biçiminde bu egemenliðin olanaðý vardý, çünkü, yalnýz bu biçimde Fransýz burjuvazisinin iki büyük kesimi birleþebilir ve bu bakýmdan
da sýnýflarýn egemenliðini bu sýnýfýn ayrýcalýklý bir kesiminin egemenliðinin yerine koyabilirlerdi. Ama, gene de, düzen partisi olarak, cumhuriyete
saldýrýyorlar ve ona karþý nefretlerini dile getiriyorlardýysa da, bunu, yalnýz
kralcý inançlarýndan dolayý yapmýyorlardý. Ýçgüdüleri, her ne kadar cumhuriyet kendi siyasal egemenliklerini daha iyi yerine getiriyorsa da, gene
cumhuriyetin kendilerini toplumun ezilen sýnýflarý ile karþý karþýya getirerek, onlarý, bu sýnýflara karþý aracýsýz, tacýn gölgesine gizlemeksizin,
kendi aralarýndaki ve krallýða karþý ikincil savaþýmlarýyla ulusun ilgisini
baþka yönlere çekememeksizin açýkça savaþmaya [sayfa 506] zorlayarak,
bu egemenliðin toplumsal temellerini aþýndýrdýðýný söylüyordu onlara.
Onlarý kendi sýnýf egemenliklerinin karþýsýnda titreten ve onlara egemenliklerinin daha tamamlanmamýþ, daha geliþmemiþ, dolayýsýyla daha
az tehlikeli biçimlerinin hasretini çektiren þey, zaaf duygularý idi. Buna
karþýlýk, kralcýlar koalisyonu, ne zaman kendilerine karþýt olan taht taliplisi
ile, Bonaparte ile çatýþma haline gelseler, ne zaman yürütmenin, parlamentodaki kendi sonsuz egemenliklerini tehdit ettiði inancýna varsalar,
dolayýsýyla ne zaman egemenliklerinin politik sýfatýný gözler önüne
sermek zorunda kalsalar, Ulusal Meclisi, sonu sonuna kendisini en az
cumhuriyetin böldüðü konusunda uyaran orleancý Thiersden tutun da,
* Belirsiz bir tarihe kadar. -ç.
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2 Aralýk 1851de, üçrenkli atkýsý boynunda, onuncu ilçenin belediyesi
önünde toplanmýþ halka, cumhuriyet adýna nutuk çeken yeni halk savunucusu meþruiyetçi Berryere kadar hepsi, kralcý olarak deðil de cumhuriyetçi olarak hareket ediyorlar. [Cumhuriyet adýna konuþurken -ç.]
onu, aslýnda, alaycý bir yanký þöyle yanýtlýyor: Henri V! Henri V!
Burjuva güçbirliðinin karþýsýnda, küçük-burjuvalarla iþçiler
arasýnda bir güçbirliði, sözde sosyal-demokrat parti oluþmuþtu. Küçükburjuvalar, 1848 Haziran günlerinin ertesinde kendilerini yeterince
ödüllendirilmiþ görmüyorlardý. Maddi çýkarlarýnýn tehdit altýnda bulunduðunu ve bu çýkarlarýn karþýlanmasýný saðlayacak olan demokratik güvencelerin karþý-devrim tarafýndan tehlikeye düþürüldüðünü görüyorlardý.
Bu yüzden de iþçilere yakýnlaþtýlar. Öte yandan, küçük-burjuvalarýn
parlamentodaki temsilcileri, burjuva cumhuriyetçilerin diktatörlüðü
sýrasýnda kenarda kalan Montagne, Kurucu Meclisin ömrünün ikinci
yarýsýnda, Bonapartea karþý ve kralcý bakanlara karþý savaþýmý sayesinde,
yitirmiþ olduðu halk sevgisini yeniden kazanmýþtý. Sosyalist liderlerle bir
ittifak yapmýþtý. 1849 Þubatýnda uzlaþma þölenleri düzenlendi. Ortak bir
program taslaðý çizildi, ortak seçim komiteleri kuruldu ve ortak adaylar
ileri sürüldü. Proletaryanýn toplumsal taleplerinin devrimci sivriliði giderildi ve onlara demokratik bir ifade verildi. Küçük-burjuvazinin demokratik taleplerinin salt siyasal biçimleri kaldýrýldý ve sosyalist noktalarý
ortaya çýkarýldý. Böylece sosyal-demokrasi yaratýldý. Bu bileþmenin
sonucu olan yeni Montagne, iþçi [sayfa 507] sýnýfýndan çýkmýþ birkaç figüran
ve birkç sekter sosyalist bir yana, eski Montagnela ayný, ama sayý bakýmýndan daha kuvvetli unsurlarý içeriyordu. Doðrusunu isterseniz, Montagne da temsil ettiði sýnýf gibi geliþme sýrasýnda deðiþikliðe uðramýþtý.
Sosyal-demokrasinin özel niteliði, cumhuriyetçi demokratik kurumlarý,
birer araç olarak istemesinde; iki ucu, yani sermaye ile ücretli emeði,
ortadan kaldýrmak deðil, ama bu iki uç arasýndaki uzlaþmaz çeliþkiyi
hafifletmek ve bunlar arasýnda bir uyuma dönüþtürmek istemesinde
özetleniyordu. Bu amaca ulaþmak için ileri sürülebilecek önlemler ne
kadar çeþitli olursa olsun, amacýn bürüneceði görüþlerin azçok devrimci
niteliði ne olursa olsun, içerik hep ayný kalýyor. Bu, toplumun, demokratik
yolla dönüþmesidir, ama bu, küçük-burjuva çerçevesinde bir dönüþümdür. Küçük-burjuvazinin, ilke olarak, bencil bir sýnýf çýkarýný zafere ulaþtýrmak istediði yolundaki sýnýrlý bir anlayýþý paylaþmamak gerekir. Küçükburjuvazi, tersine, kendi kurtuluþunun özel koþullarýnýn genel koþullar
olduklarýna ve bu koþullar dýþýnda modern toplumun kurtarýlamayacaðýna ve sýnýf savaþýmýnýn da önlenemeyeceðine inanýr. Keza, demokrat
temsilcilerin hepsinin, dükkâncý olduklarýný ya da dükkâncýlara hayranlýk
duyduklarýný düþünmemek gerekir. Kültürleri ile ve kiþisel durumlarý ile
onlardan bir uçurumla ayrýlmýþ olabilirler. Onlarý küçük-burjuvazin temsilcileri yapan þey, onlarýn beyinlerinin de küçük-burjuvanin kendi yaþamýnda da aþamadýðý sýnýrlarý aþamamasý ve bu yüzden de teorik olarak,
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küçük-burjuvalarýn maddi çýkarlarýnýn ve toplumsal durumlarýnýn pratik
olarak kendilerini ittikleri ayný sorunlara ve ayný çözümlere itilmiþ olmalarýdýr. Genel olarak, bir sýnýfýn siyasal ve edebi temsilcileri ile bunlarýn
temsil ettikleri sýnýf arasýndaki iliþki böyle bir iliþkidir.
Bu duruma göre, Montagne, cumhuriyeti ve sözümona insan
haklarýný savunmak için sürekli olarak düzen partisine karþý savaþtýðý
halde, ne cumhuriyetin, ne de insan haklarýnýn onun yüce amaçlarý
olmamasý çok doðal bir þeydir, týpký silahlarýndan yoksun býrakýlmak
istenen ve buna karþý direnen bir ordunun kendi silahlarýný kaybetmemesi için savaþ alanýnda yer almasý gibi.
Düzen partisi, Ulusal Meclis açýlýr açýlmaz Montagnea [sayfa 508]
sataþtý, damarýna bastý. Burjuvazi, nasýl bir yýl önce devrimci proletaryayý
baþýndan atmak zorunluluðunu anlamýþ idiyse, þimdi de demokrat
küçük-burjuvalardan kurtulmak gereðini hissediyordu. Ancak hasmýn
durumu deðiþikti. Proletarya partisinin gücü sokakta idi, küçük-burjuvazinin gücü ise bizzat Ulusal Meclisin baðrýnda. Dolayýsýyla küçük-burjuvaziyi Ulusal Meclisin dýþýna, sokaða çekmek ve böylece saðlamlaþtýrmak zaman ve fýrsatýný bulamadan önce, parlamenter etkinliðini küçükburjuvazinin gene kendisine kýrdýrtmak sözkonusudur. Montagne baþtan
kara tuzaða düþtü.
Romanýn Fransýz birlikleri tarafýndan topa tutulmasý, önüne atýlan
yem oldu. Bu davranýþ, anayasanýn, Fransýz Cumhuriyetine kendi askeri
güçlerini bir baþka halkýn özgürlüklerine karþý kullanmayý yasaklayan V.
maddesini çiðnemek demekti. Bundan baþka, anayasanýn IV. maddesi
de, gene, Ulusal Meclisin onayý olmaksýzýn yürütme tarafýndan her ne
biçimde olursa olsun savaþ ilânýný yasaklýyordu, ve Kurucu Meclis, 8
Mayýs tarihli kararý ile Roma seferini kýnamýþtý. Ýþte bu nedenlerle, LedruRollin, 11 Haziran 1849da Bonaparte ve bakanlarý hakkýnda soruþturma
açýlmasý istemiyle önerge verdi. Thiersin iðneli sataþmalarýndan
sinirlenen Ledru-Rollin, anayasayý silah zoru da dahil, her yola baþvurarak
savunmak istedikleri tehdidinde bulunacak kadar ileri gitti. Montagne,
tek vücut gibi hep birden ayaða dikildi, ve bu silah baþýna çaðrýsýný
yineledi. 12 Haziranda, Ulusal Meclis, suçlama istemini geri çevirdi,
Montagne da meclisi terketti. 13 Haziran olaylarýný biliyoruz: Montagneýn
bir bölümünün Bonaparte ve bakanlarýný anayasa-dýþý ilân eden bildirisi, silahsýz olan ve Changarnier nin birlikleriyle daha ilk karþýlaþmalarýnda daðýlan demokrat ulusal muhafýzlarýn sokak gösterileri, vb., vb..
Montagneýn bir bölümü yabancý ülkelere sýðýndý, bir baþka grup Bourges
Yüce Divanýna verildi[149] ve bir parlamento yönetmeliði, geri kalanýný,
Ulusal Meclis baþkanýnýn tam yetkili gözetimine tâbi kýldý. Parise yeniden
sýkýyönetim kondu ve Paris ulusal muhafýzýnýn demokrat kesimi daðýtýldý.
Böylece Montagneýn parlamentodaki etkinliði ve küçük-burjuvazinin
Paristeki [sayfa 509] kuvveti kýrýldý.
13 Haziranda kanlý bir iþçi ayaklanmasýnýn ilk iþaretinin verildiði
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Lyon, çevresindeki beþ ille birlikte, sýkýyönetim bölgesi ilân edildi ve bu
durum bugüne kadar sürmekte.
Montagneýn önemli kýsmý, bildirisini imzalamayý reddederek,
öncüsünü yalnýz býrakmýþtý. Basýn sahneden çekilmiþti, þu anlamda ki,
yalnýz iki gazete pronunciamentoyu* yayýnlamayý göze alabilmiþti. Küçük-burjuvalar, temsilcilerine ihanet ettiler, çünkü ulusal muhafýzlar ortadan yok oldular, ya da kendilerini gösterdikleri yerde de barikatlar kurulmasýna karþý çýktýlar. Temsilciler, küçük-burjuvalarý aldatmýþlardý, çünkü
ordu içinde varlýðý ileri sürülen sözde taraftarlarý hiç bir yerde görmek
mümkün olmadý. Nihayet, demokrat parti, proletaryadan bir ek kuvvet
alacaðý yerde, kendi zayýflýðýný proletaryaya da bulaþtýrdý ve demokratlarýn
marifetleri sýrasýnda her zaman olduðu gibi, liderler kendi halkýný kaçaklýkla, halk ise liderlerini aldatýcýlýkla suçlayabilmekte teselli buldular.
Montagneýn yakýnda kampanyaya baþlayacaðýnýn büyük bir
gösteriþle ilân edilmesi pek ender görülmüþtür, ve gene demokrasinin
kaçýnýlmaz zaferinin daha büyük bir güvenle ve çok daha uzun bir
zaman öncesinden, büyük bir gürültüyle duyurulmasý pek enderdir.
Kuþkusuz, demokratlar, Erihanýn[280] duvarlarýný sesleriyle deviren borazanlara inanýyorlar. Ne zaman zorbalýðýn kaleleriyle karþýlaþsalar, yeniden
bir mucize yaratmaya çalýþýyorlar. Eðer Montagne, parlamentoda galip
gelmek istediyse, silah baþýna çaðrýsýnda, bulunmamalýydý. Yok eðer
parlamentoda silah baþýna çaðrýsýnda bulunduysa, sokakta parlamenter
biçimde davranmamalýydý. Eðer ciddi olarak barýþçýl bir gösteriye niyetlenildiyse, gösterinin savaþçýl bir biçimde karþýlanacaðýný öngörmemek
budalaca bir þeydi. Gerçek bir savaþým beklemek gerekli idiyse, bu savaþýn yürütülmesinde kullanýlacak silahlarý elden býrakmak, gerçekten
pek orijinal bir tutumdu. Ama küçük-burjuvalarýn ve onlarýn temsilcilerinin devrimci tehditleri, hasmý yýldýrma yolunda basit giriþimlerden baþka
bir þey deðildi. Ama onlar, çýkmaza saplanýnca ve kendilerini [sayfa 510]
tehditlerini uygulamaya geçirmek zorunda görecek kadar güç ve tatsýz
bir durumda kalýnca da, bunu, amaca giden yolda hiç bir þeyden
kaçýnmayan, ve canlabaþla geri çekilmek için bahaneler arayan, ikircil
bir tarzda yapýyorlar. Kavgayý haber veren gözkamaþtýrýcý baþlangýç, kavganýn baþlamasý gerektiði anda, zayýf bir mýrýltý halinde yitip gidiyor.
Oyuncular kendilerini ciddiye almaz oluyorlar, ve eylem, iðneyle delinen
bir kuru barsak gibi acýklý bir þekilde fosluyor.
Hiç bir parti, elinde bulunan araçlarý, demokrat partiden daha
çok abartmaz. Hiç biri, durum hakkýnda daha hafiflikle hayale kapýlmaz.
Ordunun bir kýsmý kendisi için, oy verdi diye, Montagne, ordunun kendinden yana ayaða kalkacaðý kanýsýndaydý. Peki hangi durumda? Böyle bir
durum, birlikler açýsýndan, ancak, devrimciler, Fransýz askerlerine karþý,
Roma askerlerinin tarafýný tuttuklarý zaman doðardý. Öte yandan pro* Pronunciamento, Ýspanya ve Güney Amerikada iktidarý ele geçirme yöntemi. -ç.
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letaryanýn, ulusal muhafýza karþý derin bir nefret duymamasý ve gizli
derneklerin liderlerinin demokrat partinin önderlerine karþý derin bir
güvensizlik beslememesi için, 1848 Haziranýnýn anýlarý henüz pek tazeydi.
Bu anlaþmazlýklarý gidermek için büyük ortak çýkarlarýn ortaya konmuþ
olmasý gerekliydi. Anayasanýn soyut bir paragrafýnýn çiðnenmesi böyle
bir çýkar koymuyordu ortaya. Anayasa, demokratlarýn bizzat kendilerinin
açýkladýklarýna göre, daha önce birçok kez bozulmamýþ mýydý? En popüler gazeteler, anayasayý karþý-devrimci bir tertip olarak damgalamamýþlar mýydý? Ama demokrat, küçük-burjuvaziyi, dolayýsýyla, baðrýnda karþýt
iki sýnýfýn çýkarlarýnýn karþýlýklý birbirlerini körelttikleri bir ara sýnýfý temsil
ettiði için, sýnýflar arasý uzlaþmaz çeliþkilerin üstünde olduðunu sanýr.
Demokratlar, karþýlarýnda ayrýcalýklý bir sýnýf bulunduðunu teslim ediyorlar, ama onlar kendileri, ulusun bütün geri kalanlarýyla birlikte halký
oluþturuyorlar. Onlarýn temsil ettikleri þey ise, halkýn hakkýdýr, onlarý
ilgilendiren þey, halkýn çýkarlarýdýr. O halde, bir savaþýma giriþmeden
önce farklý sýnýflarýn çýkarlarýný ve durumlarýný incelemeleri gerekmiyor.
Kendi öz araçlarýný, fazla bir titizlik ve özenle tartmalarýnýn gereði yok.
Halkýn tamamen kendi kaynaklarý ile kendini ezenlere karþý saldýrmasý
için demokratlarýn [sayfa 511] yapacaklarý tek þey, bir iþaret vermektir.
Ama eðer, pratikte, onlarýn çýkarlarýnýn çýkar olmadýklarý ortaya çýkarsa,
ve eðer onlarýn gücü bir güçsüzlük olarak kendini açýða vurursa, bunun
suçu, ya bölünmez halký birçok düþman kamplara bölen kötülükçü
safsatacýlarýn, ya demokrasinin hedeflerini kendi öz iyiliði olarak deðerlendiremeyecek kadar sersem ve kör olan ordunundur, ya da uygulamada bir ayrýntý her þeyi berbat etmiþtir, ya da artýk beklenmedik bir rastlantý
bu kez partiyi kaybettirmiþtir. Her halde de, demokrat, en yüzkarasý bir
bozgundan, savaþýma girdiði zaman ne kadar masum idiyse o kadar
tertemiz olarak ve yeni bir inançla, kendisi ve partisi eski görüþ açýsýný
býrakacaðý için deðil de, tersine, koþullar ardýndan yetiþeceði kadar olgunlaþacaðý için mutlaka kazanacaðý inancý ile çýkar.
Bunun içindir ki kýrýp geçirilmiþ, yere serilmiþ ve yeni parlamento yönetmeliðinin aþaðýladýðý Montagneý fazla mutsuz sanmamalýsýnýz.
13 Haziran, onun liderlerini baþýndan uzaklaþtýrmýþ olsa da, bu yeni durumdan umuda kapýlan daha düþük yeteneklere yer açýyordu. Parlamentodaki güçsüzlükleri artýk kuþku götürmez olduðundan, artýk, eylemlerini manevi hoþnutsuzluk, öfkelenme nöbetleri ve gürültülü beyanlarla sýnýrlandýrmaya hak kazanmýþlardý. Düzen partisi, onlarý, ne kadar
devrimin son resmi temsilcileri olarak, anarþinin bütün dehþetinin cisimleþmesi olarak görüyormuþ gibi yapsa da, onlar, gerçekte, gene de öylesine yavan ve öylesine ýlýmlý olabiliyorlardý. Ama 13 Haziran üzerine
þu derin kývýrttýrmayla kendi kendilerini avuttular: Hele genel oy sistemine dokunmaya bir cüret etsinler! O zaman gösteririz onlara kim olduðumuzu! Nous verrons!*
Yabancý ülkelere sýðýnan montanyarcýlara gelince, burada þuna
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dikkati çekmek yeter: Ledru-Rollin, baþýnda bulunduðu güçlü partiyi,
onbeþ günden kýsa bir süre içinde ve geri getirme umudu kalmamacasýna yýkmayý baþardýðý için, in partibus[98] bir Fransýz hükümeti kurmanýn
kendisine düþtüðüne inandý; uzakta, eylem alanýnýn uzaðýnda, devrimin
düzeyi düþtüðü ölçüde ve Resmi Fransanýn resmi büyüklükleri gitgide
küçüldükleri ölçüde bu partinin çehresi o kadar [sayfa 512] büyüyor gibi
görünüyordu. Ulahlara ve öteki halklara, Avrupa kýtasýnýn zorbalarýný,
gerek kendi müdahalesi ile ve gerekse müttefiklerinin müdahalesi ile
tehdit ettiði aralýklý genelgeler göndererek 1852 için cumhuriyetçi bir
talip gibi görünebilmiþti. Proudhon, bu baylara Vous nêtes que des
blagueurs** diye baðýrdýðý zaman, tamamen haksýz mýydý?
13 Haziran günü, düzen partisi, yalnýz Montagneý yýkmakla
kalmamýþ, anayasayý Ulusal Meclisin çoðunluðunun kararlarýna baðýmlý
kýlmayý da baþarmýþtý. Cumhuriyeti þu þekilde kavrýyordu: parlamenter
biçimlerde, egemenliðin, krallýk döneminde olduðu gibi, yürütme
gücünün vetosu ya da parlamentoyu daðýtma hakký ile sýnýrlý olmaksýzýn
parlamenter biçimlerde þimdiki burjuva egemenliði. Bu, Thiersin dediði
gibi parlamenter cumhuriyetti. Ama burjuvazi, 13 Haziranda, parlamento
içinde salt egemenliðini güven altýna aldýysa da, parlamentonun kendisini, en popüler kesimini atarak, yürütme gücü karþýsýnda ve halk
karþýsýnda devasýz bir zaafla yaralamýyor muydu? Herhangi baþka bir
merasime gerek görmeden, birçok milletvekilini, savcýlarýn istemlerine
teslim ederek, kendi parlamenter dokunulmazlýðýný yok ediyordu. Montagnea uyguladýðý aþaðýlayýcý yönetmelik, halkýn herbir temsilcisini alçalttýðý ölçüde, cumhurbaþkanýný yükseltiyordu. Burjuvazi, anayasayý
savunmak için giriþilen ayaklanmayý, anarþist diye, toplumu altüst etmeyi
amaçlayan bir eylem diye damgalamakla, yürütme gücü, kendisine
karþýn, anayasayý çiðnediði takdirde, baþkaldýrma çaðrýsý olanaðýný
kendisi için de yasaklýyordu. Tarihin acý alayý öyle istedi ki, Bonaparteýn
emri üzerine Romayý topa tutan ve böylece 13 Haziran ayaklanmasýnýn
dolaysýz nedeni olan general Oudinot, 2 Aralýk 1851de, düzen partisi
tarafýndan, halka, ýsrarla ve boþ yere Bonapartea karþý anayasanýn generali olarak sunuldu. 13 Haziranýn bir baþka kahramaný, yüksek maliyenin
adamlarý olan bir ulusal muhafýzlar çetesinin baþýnda, demokrat
gazetelerin yönetim merkezlerindeki kaba davranýþlarýndan ötürü Ulusal
Meclis kürsüsünden kutlanmýþ olan Vieyra, evet bu ayný, Vieyra, Bonarparteýn komplosuna sokulmuþtu ve Ulusal Meclisin [sayfa 513] son saati
geldiðinde, onu, ulusal muhafýzlardan gelecek her türlü koruyuculuktan yoksun býrakmakta çok büyük bir katkýsý olmuþtu.
13 Haziranýn baþka bir anlamý daha oldu. Montagne, meclisten
Bonapartea karþý bir suçlama koparmak istemiþti. Bu bakýmdan, onun
* Göreceðiz. -ç.
** Siz palavracýdan baþka bir þey deðilsiniz. -ç.
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yenilgisi, Bonaparteýn doðrudan bir zaferi, hasýmlarý olan demokratlara
karþý parlak bir kiþisel baþarýsý oldu. Düzen partisi, zaferi ele geçirmek
için dövüþtü, Bonaparte ise parsayý topladý. Ýþte onun yaptýðý bu. 14
Haziranda, Paris duvarlarý üzerinde bir bildiri görülüyordu, bu bildiride,
Baþkan, güya, elinde olmayarak, istemeye istemeye, ancak olaylarýn
zorlamasý ile keþiþlere özgü yalnýzlýðýndan çýkýyor ve o deðeri bilinmemiþ
erdem, hasýmlarýnýn kara çalmalarýndan yakýnýyordu ve kendi kiþiliðini
düzenin davasý ile özdeþleþtirir görünerek, daha doðrusu düzenin davasýný kendi kiþiliði ile özdeþleþtiriyordu. Üstelik, Ulusal Meclis, iþ iþten
geçtikten sonra da olsa, Roma seferini onayladýysa da, buna ilk giriþen
o, Bonaparteýn kendisi idi. Büyükrahip Samueli Vatikana geri götürdükten sonra, Tuileries sarayýna kral David olarak yerleþmeyi umabilirdi.[281] Papazlarý kazanmýþtý.
13 Haziran ayaklanmasý, gördüðümüz gibi, sokaklarda barýþçýl
bir yürüyüþ alayý olmaktan ileri gitmemiþti. Demek ki, ona karþý kazanýlacak askeri þeref ve zaferler yoktu. Þurasý da daha az gerçek deðildir:
kahraman bakýmýndan olduðu kadar olay bakýmýndan da yoksul olan
bu çaðda, düzen partisi, bu kansýz savaþý ikinci bir Austerlitze[282] çevirdi.
Kürsü ve basýn, orduyu, anarþinin güçsüzlüðünü temsil eden halk yýðýnlarýna karþý düzenin gücü olarak kutladýlar ve toplumun kalesi Changarnieryi göklere çýkardýlar. Sonunda Changamiernin kendisinin bile inanmaya baþladýðý bir yutturmaca. Ama, el altýndan, þüpheli görünen birlikler
Paristen uzaklaþtýrýldý, demokratlardan yana oy kullanan alaylar Fransadan Cezayire sürüldü, birliklerin elebaþýlarý disiplin bölüklerine yollandý. Son olarak da, basýn kýþladan, kýþla da burjuva toplumundan sistemli olarak koparýldý.
Ýþte Fransýz ulusal muhafýzýnýn tarihinin kesin dönüm noktasýna
gelmiþ bulunuyoruz. 1830da, Restorasyonun devrilmesine karar veren
oydu. Louis-Philippe zamanýnda, [sayfa 514] ulusal muhafýzýn nizami birliklerin yanýnda yer aldýðý her ayaklanma yenilgiye uðradý. 1848 Þubat
olaylarý sýrasýnda ulusal muhafýz ayaklanmaya karþý pasif ve LouisPhilippee karþý da kesin olmayan bir tutum aldýðý zaman, Louis-Philippe
kendini yenilmiþ saydý. Ýþte böylece, devrimin, ulusal muhafýz olmadan
galip gelemeyeceði, ordunun da ulusal muhafýza karþý galip
gelemeyeceði inancý kök saldý. Bu, ordunun, burjuvazinin sonsuz erkine
olan temelsiz boþ inancý idi. 1848 Haziran olaylarý sýrasýnda tüm ulusal
muhafýzýn ordu birliklerinin yardýmý ile baþkaldýrmayý ezmesi, bu boþ
inaný kuvvetlendirmekten baþka bir þey yapmamýþtý. Bonaparteýn iktidara geliþinden sonra, ulusal muhafýz komutanlýðý ile birinci askeri tümen
komutanlýðýnýn, anayasaya aykýrý olarak, Changarniernin þahsýnda
birleþtirilmesi sonucu, ulusal muhafýzýn etkinliði, bir bakýma, azaldý.
Ulusal muhafýz komutanlýðý, þimdi artýk yüksek askeri komutanlýðýn basit bir sýfatý gibi göründüðünden, ulusal muhafýz, artýk askeri
birliklerin eklentisinden baþka bir þey deðildi. En sonunda, 13 Haziranda
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parçalandý, yalnýz, bu çaðýn baþýndan beri Fransanýn her yanýnda zaman
zaman yinelenegelen kýsmi daðýlmasý sonucu deðil, hiç bir iz, kýrýntý
býrakmamacasýna daðýldý. 13 Haziran gösterisi her þeyden önce demokrat ulusal muhafýzlarýn bir gösterisiydi. Onlar orduya karþý, silahlarýný
deðil, üniformalarýný çevirmiþlerdi. Oysa esas týlsým da, bu üniformadaydý
iþte. Ordu, bu üniformanýn da týpký herhangi baþka bir yün kumaþ
olduðuna kendini inandýrabildi. Büyü bozulmuþtu. 1848in Haziran
olaylarýnda burjuvazi ve küçük-burjuvazi, ulusal muhafýz olarak proletaryaya karþý ordu ile birleþmiþti. 13 Haziran 1849da, burjuvazi, küçükburjuva ulusal muhafýzý daðýttý. 2 Aralýk 1851de, burjuva ulusal muhafýz
kendi kendini daðýtýyordu ve Bonaparte, iþ olup bittikten sonra daðýtma
kararnamesini imzalarken bir emri-vakiyi gerçeklemekten baþka bir
þey yapmýþ olmadý. Böylece, burjuvazi, küçük-burjuvazi, artýk onun için
baðýmlý olmaktan çýkarak bir baþkaldýran olduðu andan itibaren, orduya
karþý da son silahýný kendi eliyle parçalamýþtý, nasýl ki, bizzat kendisi de
mutlak hale gelir gelmez, mutlakiyete karþý savunma araçlarýnýn tümünü,
genel bir biçimde, kendi elleri ile yýkacaksa. [sayfa 515]
Bu arada, düzen partisi, tekrar bulmak üzere yalnýzca 1848de
kaybetmiþ göründüðü bir iktidarý, 1849da, hiç bir sýnýr tanýmazcasýna
yeniden ele geçiriþini, cumhuriyete ve anayasaya söverek, kendi öz
liderlerinin yaptýklarý da dahil olmak üzere geçmiþ, bugünkü gelecek
bütün devrimleri lânetleyerek, ve basýnýn aðzýna kilit vuran, dernek
kurma hakkýný yokeden yasalar çýkararak, sýkýyönetimi düzenli, kurala
uygun, temel bir kurum haline getirerek kutladý. Sonra, Ulusal Meclis,
kendi yokluðu süresince görev görecek bir sürekli komisyon atadýktan
sonra, aðustosun ortasýndan ekimin ortasýna kadar tatile girdi. Bu tatil
sýrasýnda, meþruiyetçiler Ems ile, orleancýlar Claremont ile dolaplar çevirdiler, ayný þeyi, Bonaparte, hükümdarvari gezilere çýkarak, il meclisleri
de, anayasanýn yeniden gözden geçirilmesini tartýþarak yaptýlar. Bunlar,
Ulusal Meclisin tatil dönemlerinde düzenli olarak her zaman meydana
gelen ara olaylardý ve ben bunlardan ancak birer olay olduklarý zaman
sözetmek niyetindeyim. Burada sadece þuna iþaret edelim. Ulusal Meclis,
uzun bir süre için sahneden kaybolmakla ve cumhuriyetin baþýnda
yalnýz bir tek siluet, hem de Bonaparteýnkinden daha da yürekler acýsý
bir siluet býrakmakla, siyasal olmayan bir davranýþta bulunuyordu, oysa
düzen partisi, halký çileden çýkaran bir tutumla, içindeki ayrý ayrý kralcý
öðelere ayrýlýyor ve kendisini, krallýðýn yeniden canlandýrýlmasý konusundaki iç çekiþmelere býrakýyordu. Bu tatiller sýrasýnda, parlamentonun anlaþýlmaz gürültüsü ne zaman kesilse ve parlamento ne zaman
ülkeye daðýlmak üzere ayrýlsa, bu cumhuriyetin çehresini tamamlamak
için yalnýz bir tek þeyin eksik olduðu tartýþma götürmez bir biçimde
ortaya çýkar: parlamento tatillerini sürekli hale getirmek ve parlamentonun Özgürlük, Eþitlik, Kardeþlik! sloganlarýnýn yerine, açýk seçik,
belli anlamlarý olan Piyade, Süvari, Topçu terimlerini koymak.
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IV
1849 Ekimi ortalarýnda Ulusal Meclis yeniden toplandý. 1 Kasýmda,
Bonaparte, Barrot-Falloux kabinesini görevden aldýðýný ve yeni bir kabine
kurduðunu bildiren mesajý ile [sayfa 516] Ulusal Meclisi þaþýrttý. Hiç bir
zaman Bonaparteýn bakanlarýna yol veriþi gibi böylesine yol-yöntem
gözetmeden, protokolsüz, uþaklar bile kapý dýþarý edilmemiþtir. Ulusal
Meclise savrulan tekmeleri, þimdilik, Barrot ve ortaklarý yedi.
Barrot kabinesi, daha önce gördüðümüz gibi, meþruiyetçilerle
orleancýlardan oluþmuþ bir düzen partisi kabinesi idi. Bonaparteýn,
cumhuriyetçi Kurucu Meclisi daðýtmak, Romaya karþý sefere giriþmek
ve demokrat partiyi parçalamak için ona gereksinmesi vardý. Görünüþte,
bu bakanlýðýn arkasýnda gölgede kalmýþ, hükümet iktidarýný düzen
partisinin ellerine býrakmýþ ve Louis-Philippe zamanýnda gazetelerin
sorumlu yazýiþleri müdürünün taþýdýðý alçakgönüllü maskeyi, homme
de paille* maskesini takmýþtý. Þimdi ise, artýk, ardýnda gerçek yüzünü
gizleyebildiði hafif bir peçe olmaktan çýkan, ve kendi çehresini göstermesini engelleyen bir demir maske olan bu eðreti kýlýðý baþýndan atýyordu.
O, Barrot kabinesini, düzen partisi adýna cumhuriyetçi Ulusal Meclisi
parçalamak için hükümete getirmiþti, þimdi de meclise, yani düzen
partisine baðlý olmadýðýný iyice ortaya koymak için onun görevine son
veriyordu.
Zaten, bu göreve son verme için akla yakýn nedenler de eksik
deðildi. Barrot kabinesi, cumhurbaþkanýný, Ulusal Meclisin yanýnda bir
güç gibi gösterebilecek yakýþýr yol-yöntem biçimlerini bile önemsemiyordu. Ulusal Meclisin yaz tatili sýrasýnda, Bonaparte, týpký, Kurucu
Meclise muhalif olarak daha önce de Roma Cumhuriyetine saldýrýsýndan
dolayý Oudinotyu kutladýðý bir mektup yayýnlamasý gibi, Edgar Neye
yazýlmýþ bir mektup yayýnladý, bu mektupta papanýn** liberal tutumunu
onamaz görünüyordu. Ulusal Meclis, Roma seferi için gerekli kredileri
oyladýðý zaman, Victor Hugo, sözde bir liberalizmle, mektubu tartýþma
konusu yaptý. Düzen partisi, sanki Bonaparteýn delice heveslerinin en
küçük bir siyasal önemi olabileceði yolundaki düþünceyi, aþaðýlayýcý
çýðlýklarla boðuntuya getirdi. Baþka bir nedenle, Barrot, tumturaklý üslubu ile, kürsünün tepesinden, ileri [sayfa 517] sürdüðüne göre, baþkanýn
en yakýn çevresinde gizlice hazýrlanan iðrenç dolaplar konusunda
öfkeli sözler sarfetti. Sonunda, bakanlar kurulu, Ulusal Meclisten, Orleans
düþesi için bir dulluk maaþý elde ederken, baþkanlýk ödeneðinin artýrýlmasý yolunda her türlü öneriyi geri çevirdi. Ve Bonaparteýn kiþiliðinde,
imparator adayý ile kötü talihli þövalye nasýl sýmsýký birbirine karýþýyorduysa, imparatorluðu yeniden canlandýrmanýn kendi yazgýsý olduðu
* Baþkalarýnýn suçunu ya da davranýþýný üstlenen gölge adam anlamýnda. -ç.
** Plus IX. -Ed.
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yolundaki büyük düþüncesine, bunu tamamlamak üzere, her zaman,
onun borçlarýný ödemenin Fransýz halkýnýn yazgýsý olduðu düþüncesi,
ekleniyordu.
Barrot-Falloux kabinesi, Bonaparteýn ilk ve son parlamenter kabinesi oldu. Dolayýsýyla bu kabinenin görevine son verilmesi, kesin bir
dönüm noktasý oluyor. Bu kabine ile birlikte, düzen partisi de, parlamenter rejimin savunulmasý ve yürütme gücüne sahip olunmasý için vazgeçilmez olan bir konumu bir daha ele geçirememek üzere yitirdi. Yürütmenin, bir-buçuk milyondan büyük bir memurlar ordusunu emrinde
bulundurduðu, dolayýsýyla çýkarlarýn ve geçim olanaklarýnýn muazzam
bir kitlesini, sürekli olarak mutlak baðýmlýlýðý altýnda tuttuðu; devletin,
en geniþ varlýk belirtilerinden en ufacýk devinimlerine kadar, en genel
varlýk biçimlerinden, bireylerin en özel yaþamlarýna kadar sivil toplumu
sýmsýký sardýðý, denetlediði, düzenleþtirdiði gözetim ve vesayet altýnda
tuttuðu; bu asalak yapýnýn, en olaðanüstü bir merkezleþme yardýmýyla,
benzerlerini ancak toplumsal gövdenin mutlak baðýmlýlýðýnda, baðlantýsýz biçimsizliðinde bulan her yerde bulunma, her þeyi bilme ve daha
hýzlý bir devinim yeteneði ve esneklik kazandýðý Fransa gibi bir ülkede,
evet, böyle bir ülkede, Ulusal Meclisin, bakanlýk mevkilerini istediði gibi
kullanma hakkýný kaybetmekle, ayný zamanda, tüm devlet yönetimini
basitleþtirmediði, memurlar ordusunu olabildiðince azaltmadýðý, ve
nihayet sivil topluma ve kamuoyuna hükümet iktidarýndan baðýmsýz
kendi öz organlarýný yaratma olanaðýný vermediði takdirde, gerçek
etkinliðini, söz geçirirliðini de kaybettiði kolayca anlaþýlýr. Ama, Fransýz
burjuvazisinin maddi çýkarý, kesinlikle, bu geniþ ve karmaþýk hükümet
makinesinin sürdürülmesine sýmsýký baðlýdýr. Ýþte burjuvazi, kendi fazla
nüfusunu buraya yerleþtirir [sayfa 518] ve kâr, faiz, rant ve serbest meslek
ücreti olarak cebe indiremediklerini, maaþ biçiminde tamamlar. Öte
yandan, burjuvazinin siyasal çýkarý, onu, baskýyý günden güne aðýrlaþtýrmaya ve dolayýsýyla da hükümet iktidarýnýn araçlarýný ve personelini
artýrmaya zorlar; oysa ayný zamanda, kamuoyuna karþý kesintisiz bir
savaþ yürütmesi, toplumun baðýmsýz devindirici organlarýný tümden budamayý baþaramadýðý yerde kýskançlýkla sakat býrakmasý ve felce uðratmasý gerekir. Böylece, Fransýz burjuvazisi, sýnýfýnýn durumu gereði,
bir yandan bütün parlamenter iktidarýn varoluþ koþullarýný ve dolayýsýyla
da bizzat kendi varlýk koþullarýný yoketmek, öte yandan ona düþman
olan yürütme gücüne karþý-durulmaz bir kuvvet kazandýrmak zorundaydý.
Yeni kabine, dHautpoul kabinesi adýný taþýyordu. General dHautpoul, Konsey baþkanlýðýný ele geçirmiþ olduðundan dolayý deðil, tersine,
Bonaparte, Barrotyu görevden alýrken, cumhuriyetin baþkaný cumhurbaþkanýný, anayasal bir kralýn, tahtýtacý bulunmayan, ne âsasý ve ne de
kýlýcý olan sorumsuz olmaksýzýn, devletin en yüksek makamýný zamana
baðlý olmaksýzýn elinde tutmayan, daha kötüsü yýllýk ödeneði bulunma-
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yan bir anayasal kralý yasal yokluða mahkum eden bu makamý ortadan
kaldýrmýþtý. DHautpoul kabinesinde parlamentoda bir ölçüde tanýnmýþ,
yalnýz bir tek adam, yüksek maliyenin en acýklý üne sahip üyelerinden
biri olan faizci Fould vardý. Ona maliye bakanlýðý verildi. 1 Kasým 1849dan
bu yana, Fransýz deðerlerinin,* Bonaparte tahvillerinin yükseliþ ve düþüþüne göre çýkýp indiklerini farketmek için, Paris borsasýnýn esham fiyat
listelerini þöyle bir karýþtýrmak yeter. Bonaparte, böylece, borsada
kendisine yandaþlar bulurken, ayný zamanda, Carlieryi Paris emniyet
müdürlüðüne atamakla polisi de ele geçiriyordu.
Bununla birlikte, kabine deðiþikliðinin sonuçlarý ancak zamanla
kendilerini gösterebildiler. Ýlkönce, Bonaparte, ancak daha görünür bir
biçimde geri püskürtülmek üzere, ileri bir adým atmýþtý. Onun kaba
mesajýný, Ulusal Meclise karþý en kölece bir baðlýlýk bildirimi izledi.
Bakanlarýn kendileri bile, her ne zaman, onun kaçýkça heveslerini, yasa
[sayfa 519] tasarýsý biçiminde meclise sunmak için çekingen bir giriþimde
bulunsalar, baþtan baþarýsýzlýklarýna inanmýþ bulunduklarý komik emirleri,
istemeye istemeye, durumlarý yüzünden zorunlu olduklarý için yerine
getirir görünüyorlardý. Bonaparte, ne zaman kendi niyetlerini, bakanlarýnýn arkasýndan açýða vursa ve kendi idées napoléoniennes[283] ile oyun
oynasa, bakanlarý, Ulusal Meclis kürsüsünden, onun tutumunu yersiz
bulduðunu belirtiyordu. Onun zorbaca ele geçirme arzularý, yalnýzca
hasýmlarýnýn alaycý gülüþleri sürsün diye duyuruluyor gibiydi. O, herkesin
akýlsýz biri saydýðý deðeri bilinmemiþ bir deha gibi davranýyordu. O, bu
dönemde olduðu kadar, hiç bir zaman, bütün sýnýflarýn bu kadar fazla
nefretini kazanmamýþtý. Ve burjuvazi, hiç bir zaman, bu kadar kesin bir
biçimde egemenlik sürmedi, ve hiç bir zaman kendi gücünün büyüklüðünü bu kadar açýk bir biçimde sergilemedi.
Burada, onun bu dönem boyunca, baþlýca iki yasada özetlenebilen yasama eyleminin tarihini verecek deðilim: birincisi içki vergisini
yeniden koyan yasa, ikincisi inansýzlýðý kaldýran öðretim yasasý. Böylece
Fransýzlar için þarabýn zevkini tatmak ne kadar fazla güçleþiyorsa, onlara
gerçek hayat suyu da o kadar bol sunuluyordu. Burjuvazi, içkiler üzerine
konan vergi ile, nefret edilen eski vergiler sisteminin dokunulmazlýðýný
ilân ettiði kadar, öðretim yasasý ile de, yýðýnlarýn, bu sisteme katlanmalarýný saðlayan eski düþünüþ sistemlerini korumaya çalýþýyordu. Orleancýlarýn, liberal burjuvalarýn, yani volterciliðin ve seçmeci felsefenin bu
eski havarilerinin Fransýz ruhunun, Fransýz düþünüþünün yönlendirilmesini babadan kalma can düþmanlarý cizvitlere emanet ettiklerini görmek insaný þaþýrtýyor. Ama orleancýlar ve meþruiyetçiler, taht üzerinde
hak iddia ederken birbirlerinden ayrýlmalarýna karþýn, ortak egemenliklerinin, iki çaðýn baský araçlarýnýn birleþtirilmesini zorunlu kýldýðýný ve
temmuz monarþisine özgü halký köleleþtirme araçlarýný, Restorasyan
* Hükümet tahvilleri. -Ed.
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dönemi araçlarýyla tamamlamak ve kuvvetlendirmek gerektiðini
anlýyorlardý.
Bütün umutlarý kýrýlan ve her zamankinden çok ezilen köylüler,
bir yandan tahýl fiyatlarýnýn düþüklüðü, öte yandan da vergi yükümlerinin
ve ipotek borçlarýnýn çoðalmasý [sayfa 520] yüzünden, taþrada çalkalanmaya
baþladýlar. Din adamlarýnýn emrine verilen öðretmenleri, valilerin emrine
verilen belediye baþkanlarýný yakýndan izleyerek, ve emir altýna alýnan
herkesi kucaklayan bir muhbirlik düzeni kurarak, onlara karþýlýk verildi.
Pariste ve büyük kentlerde gericiliðin kendisi, çaðýnýn görünümünü alýyor ve yatýþtýrmaktan çok kýþkýrtýyor. Kýrda ise, o, sýð, kaba, bayaðý, bezdirici, tedirgin edicidir, bir sözcükle jandarmadýr. Kasaba papazlarý düzeninin kutsadýðý böyle bir jandarma düzeninin, üç yýl içinde, eðitilmemiþ
yýðýnlarý nasýl bir yýlgýnlýða düþüreceði kolayca anlaþýlýr.
Düzen partisinin, Ulusal Meclis kürsüsünden, azýnlýða karþý kullandýðý öfkeli ve tumturaklý ifadeler ne denli kalabalýk olursa olsun, söylevleri, sözleri oui, oui, non, non!* ile sýnýrlý kalmasý gereken hýristiyanýn
konuþmalarýnýn sözleri gibi tekheceli kalýyordu. Basýnda olduðu gibi
meclis kürsüsünde de tekheceli ve çözümü önceden bilinen bir bilmece
gibi yavan. Ýster dilekçe verme hakký, ister içki üzerine konan vergiler
sözkonusu olsun, ister basýn özgürlüðü ya da serbest ticaret sözkonusu
olsun, ister kulüpler ya da belediye örgütlenmesi ya da kiþisel özgürlüklerin korunmasý ya da bütçenin düzene konmasý sözkonusu olsun,
dönüp dolaþýp hep ayný þeye geliniyordu, tema hep ayný kalýyordu, yargý hep hazýr ve deðiþmemek üzere hep aynýydý: Sosyalizm! Burjuva
liberalizmi bile, burjuva kültürü bile, burjuva mali reformu bile, sosyalist
ilân ediliyordu. Daha önce bir geçit bulunan yerde, demiryolu yapmak
sosyalizmdir, ve size bir kýlýçla saldýrýldýðý zaman kendinizi sopa ile savunmanýz sosyalizmdir.
Bu, basit bir konuþma tarzý, bir moda ya da bir parti taktiði deðildi.
Burjuvazi, kendisinin feodalizme karþý yaptýðý bütün silahlarýn, þimdi
bizzat kendisine karþý döndüðünü, kendisinin kurumlaþtýrdýðý bütün
eðitim araçlarýnýn þimdi onun kendi kültürüne karþý döndüðünü ve
kendi yarattýðý tanrýlarýn hepsinin þimdi kendisini yüzüstü býraktýklarýný
farkediyordu. Bütün sözde burjuva özgürlüklerinin ve ileri kurumlarýn
kendi sýnýf egemenliðini, hem toplumsal tabanda, [sayfa 521] hem de siyasal
zirvede yýprattýklarýný ve onu tehdit ettiklerini görüyordu, dolayýsýyla
bunlar sosyalist olmuþlardý. Burjuvazi, haklý olarak, bu tehditte ve bu
sataþmada, sosyalizmin sýrrýný görüyordu. O, sosyalizmin anlamýný ve
yönelimini, bizzat sözde-sosyalizmden, evet, burjuvazinin neden yüreðini sosyalizme sýmsýký kapadýðýný, duygusal bir biçimde insanlýðýn acýlarýna yanýp yakýldýðýný, ya da neden hýristiyanlýk anlayýþý ile bin yýllýk
* Evet, evet, hayýr hayýr! (Tekhecelilik esprisine uygun düþmesi için, sözleri Fransýzca
olarak býraktýk.) -ç.
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krallýðýn, evrensel kardeþlik çaðýnýn geleceðini haber verdiðini, neden
düþünüþ, kültür, özgürlük üzerine hümanist bir üslupla ileri geri konuþtuðunu, ya da neden toplumun tüm sýnýflarýnýn uzlaþmasý ve refahý
sistemini icat ettiðini bir türlü anlayamayan bu sözde-sosyalizmden daha
iyi anlýyordu. Ama burjuvazinin anlamadýðý þey, onun kendi öz parlamenter düzeninin, genellikle kendi siyasal egemenliðinin de, sýrasý geldiðinde, kaçýnýlmaz olarak, sosyalist diye mahkum edileceði idi. Burjuva
sýnýfýn egemenliði, tümüyle örgütlenmemiþ olduðu sürece, kendi saf
siyasal ifadesini bulmamýþtý, öteki sýnýflarýn uzlaþmaz çeliþkileri de belirgin bir biçimde kendini gösteremiyordu ve kendini gösterdiði yerde de,
devlet gücüne karþý her türlü savaþýmý, sermayeye karþý savaþýma dönüþtüren bu tehlikeli gidiþi göremiyordu. Eðer burjuvazi her toplum hareketinde, düzeni tehlikede görüyorsa, nasýl, düzensizlik rejimini, kendi
öz rejimini, parlamenter rejimi, kendi konuþmacýlarýndan birinin deyimine göre ancak savaþým içinde ve savaþýmla yaþayan bu rejimi toplumun tepesinde tutmak isteyebilirdi? Parlamenter rejim tartýþmayla yaþar,
peki nasýl yasaklayacaktý tartýþmayý? Her çýkar, her toplumsal kurum,
bu düzende, genel düþüncelere, düþünce olarak tartýþýlan genel düþüncelere çevrilmiþtir. Herhangi bir çýkar, herhangi bir toplumsal kurum,
nasýl düþüncenin üzerinde yükselebilecektir ve kendini bir inanç unsuru olarak zorla kabul ettirebilir? Kürsüdeki söz savaþýmý, basýnýn polemiklerine yolaçýyor. Parlamentodaki tartýþma kulübü, salonlarýn ve
kabarelerin tartýþma kulüplerinde kendi zorunlu tamamlayýcýsýný buluyor.
Durmadan kamuoyunun yargýsýna baþvuran temsilciler, kamuoyuna,
kendi düþüncesini dilekçeler aracýlýðýyla dile getirme hakkýný veriyorlar.
Parlamenter rejim, her þeyi, çoðunluðun kararýna teslim eder, peki [sayfa
522] parlamento dýþýndaki büyük çoðunluklarýn kendileri de karar vermek
istemezler miydi? Devletin tepesinde keman çalýndýðý zaman,
aþaðýdakilerin oynamaya koyulmamalarýný nasýl bekleyebilirsiniz?
Demek ki burjuvazi, böylece, eskiden liberal olarak kutlamýþ
olduðunu, þimdi sosyalist diye suçlayarak, kendi öz çýkarýnýn self-governmentýn* tehlikelerinden kurtulmayý emrettiðini; ülkede huzuru geri
getirmek için her þeyden önce huzuru burjuva parlamentosuna getirmek
gerektiðini; toplumsal gücünü muhafaza edebilmek için siyasal gücünü
kýrmasý gerektiðini; burjuvalarýn ancak kendi sýnýflarýnýn da öteki sýnýflarla
ayný siyasal hiçliðe mahkum olmasý koþuluyla öteki sýnýflarý sömürmeye
ve mülkiyetin, ailenin, dinin ve düzenin rahat rahat zevkini çýkarmaya
devam edebileceklerini; kesesini kurtarmak için burjuvazinin zorunlu
olarak tacýný kaybetmesi gerektiðini ve kendisini koruyacak olan kýlýcýn
kaçýnýlmaz olarak baþýnýn üzerinde asýlý bir Demokles kýlýcý olduðunu
teslim ediyor.
Burjuvazinin genel çýkarlarý alanýnda, Ulusal Meclis, o kadar ve* Özyönetim. -ç.
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rimsiz göründü ki, örneðin 1850 kýþýnda baþlamýþ Paris-Avignon demiryolu inþaatý üzerine tartýþmalar, 2 Aralýk 1851de bile sonuçlanacak
kadar henüz ilerlememiþti. Meclis, baský yapmadýðý ya da gerici bir yol
izlemediði zaman devasýz bir kýsýrlýða uðramýþ bulunuyordu.
Bonaparteýn bakanlar kurulu, düzen partisinin kafasýnda yatan
yasalar için harekete geçerken ya da uygulamada ve yerine getirilmesinde onlarý daha da abartarak aðýrlaþtýrýrken, baþkan, kendi yönünden,
çocukça bir budalalýk örneði olan önerilerle, halkýn sevgisini kazanmaya,
Ulusal Meclise karþý muhalefetini göstermeye, gizli bir art düþünce ile
yalnýz özel koþullarýn, geçici olarak, gizli hazinelerini Fransýz halkýna açmaktan kendisini alýkoyduðunu duyurmaya çalýþýyordu. Bunun gibi astsubaylara günde dört kuruþ tutarýnda bir ücret artýrýmýný ve iþçiler için
karþýlýksýz bir kredi bankasý kurmayý öneriyordu. Armaðan ya da ödünç
olarak para, iþte bu yolla kitlelerin gönlünü kazanmayý umuyordu. Baðýþlar ve borçlar  ister yüksek derecede, ister [sayfa 523] düþük olsun, lümpen-proletaryanýn bütün maliye bilimi bundan ibarettir. Bonaparteýn
harekete geçirmesini bildiði kaynaklar iþte bunlardý. Bir hükümdarlýk
talibi, hiç bir zaman yýðýnlarýn bayaðýlýðý üzerinde bundan daha bayaðýca
spekülasyon yapmamýþtýr.
Ulusal Meclis, borçlarýnýn dürtüklediði ve daha önce kazanýlmýþ
hiç bir ünün alýkoyamadýðý bu serüvencinin umutsuz bir darbeye kalkýþmasý tehlikesinin gittikçe artmasý karþýsýnda, meclisin zararýna halkýn
sevgisini saðlamak için apaçýk giriþimlerinden birçok kez öfkeye kapýlmýþtý. Beklenmedik bir olay, baþkaný, piþmanlýkla yeniden düzen partisinin kollarýna attýðý zaman, düzen partisi ile baþkan arasýndaki uyuþmazlýk,
tehlikeli bir durum almýþtý. 10 Mart 1850 ara seçimlerinden sözetmek
istiyoruz. Bu seçimlerin amacý, 13 Haziranýn ertesinde, hapis ya da sürgün nedeniyle boþalan koltuklarýn doldurulmasýydý. Paris yalnýz sosyaldemokrat adaylarý seçti. Üstelik oylarýn çoðunu, 1848 Haziran ayaklanmacýlarýndan De Flotteun adý üzerinde topladý. Proletaryanýn müttefiði
Paris küçük-burjuvazisi, 13 Haziran 1849 yenilgisinin öcünü alýyordu.
Proletarya, ancak uygun bir fýrsatta, daha önemli kuvvetlerle ve daha
gözü-pek bir sloganla yeniden ortaya çýkmak üzere tehlike anýnda
savaþým sahnesinden çekilmiþe benziyordu. Bir baþka özel durum, bu
seçim zaferinin tehlikesini daha da artýrmýþ göründü. Ordu, Pariste, La
Hittee, yani Bonaparteýn bakanlarýndan birine karþý, Haziran ayaklanmasýna oy verdi, illerde ise çoðunlukla montanyarlara oy verdi ve montanyarlar, Paristeki kadar açýk ve kesin olmamakla birlikte hasýmlarýna
üstün geldiler.
Bonaparte, bir kez daha devrimle birdenbire karþý karþýya geldiðini
gördü. 29 Ocak 1848de olduðu gibi, 13 Haziran 1849da olduðu gibi, 10
Mart 1850de de düzen partisinin ardýna gizlendi. Baþ eðdi, ezilerek
özür diledi, parlamenter çoðunluðun emri üzerine herhangi bir bakanlar
kurulunu atamayý önerdi. Hatta orleancý ve meþruiyetçi parti liderlerin-
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den, Thierslerden, Berryerlerden, Broglie lerden, Molélerden, kýsacasý
bu burgravlardan[178] devletin dizginlerini ele almalarýný rica etti. Düzen
partisi fýrsattan yararlanmasýný bilemedi. Yüreklilikle kendisine sunulan
iktidarý ele geçireceði yerde, Bonaparteý, 1 Kasýmda görevden aldýðý
kabineyi [sayfa 524] yeniden atamaya zorlamasýný bile bilemedi. Baþkaný
baðýþlamak suretiyle gururunu kýrmakla ve Bay Barocheu dHautpoul
kabinesine katmakla yetindi. Bu Baroche, genel savcý sýfatýyla, Bourges
Yüce Divaný huzurunda, birinci kez 15 Mayýs devrimcilerine karþý, ikinci
kez 13 Haziran demokratlarýna karþý, her iki olayda da Ulusal Meclise
karþý iþlenen suikastlardan yana ortalýðý kasýp kavurmuþtu. Bonaparteýn
bakanlarýndan hiç biri, daha sonraki günlerde Ulusal Meclisi alçaltmaya
ondan daha fazla katkýda bulunmamýþtýr ve 2 Aralýk 1851den sonra,
onunla bir kez daha, yerini yapmýþ ve yüksek maaþa konmuþ Senato
ikinci baþkaný olarak karþýlaþýyoruz. O, Bonaparteýn içebilmesi için
devrimcilerin çorbasýna tükürmüþtü.
Sosyal-demokrat parti ise, bir kez daha kendi zaferi hakkýnda
kuþku yaratmak ve deðerini düþürmek için bahaneler aramaktan baþka
tasasý yok gibi görünüyordu. Yeni seçilen Paris milletvekillerinden biri
olan Vidal, ayný zamanda, Strasbourgdan da seçilmiþti. Vidalin Paris
seçiminden vazgeçmesine ve Strasbourgu seçmesine karar verildi. Bu
duruma göre, demokrat parti, kendi seçim zaferine kesin bir nitelik
vereceði ve böylece düzen partisini sýcaðý sýcaðýna Parlamentoda bu
zafer için kendisi ile çekiþme zorunda býrakacaðý yerde, ve böylece
hasmýný, halkýn coþku ile dolup taþtýðý, ordunun elveriþli bir tutum içinde
bulunduðu bir anda savaþýma zorlayacaðý yerde, Parisi, bütün Mart ve
Nisan aylarý boyunca yeni bir seçim kampanyasý ile tedirgin etti. Halkýn
taþkýnlýkla kabarmýþ tutkularýnýn böylece yeni bir seçim oyununun perde aralýðýnda sönüp gitmesine, devrimci enerjinin anayasal baþarýlarla
doygunluk bulmasýna ve küçük entrikalarla, boþ tumturaklý nutuklarla
ve aldatýcý bir ajitasyonla harcanmasýna izin verdi. Böylece burjuvazinin
yeniden biraraya toplaþmasýna ve önlemlerini almasýna olanak saðladý.
Son olarak da, Nisan ara seçimi ile, yani Eugène Suenün seçimi ile,
Mart seçimlerine, onlarýn anlamýný zayýflatan içli bir kötü niyetli yorumuna
fýrsat vermiþ oldu! Yani bir sözcükle, 10 Martý bir Nisan balýðýna çevirdi.
Parlamento çoðunluðu, hasmýnýn zayýflýðýnýn farkýna vardý. Saldýrýnýn yönetim ve sorumluluðunu Bonaparteýn kendilerine býraktýðý 17
burgrav, yeni bir seçim yasasý [sayfa 525] hazýrladý, meclise sunulmasý, bu
þerefe istekli çýkmýþ olan Bay Faucherye havale edildi. Bay Faucher 8
Mayýsta, genel oy sistemini kaldýran, seçmenlere seçim yerinde üç yýl
oturmuþ olmak zorunluluðunu yükleyen, böylece, iþçilerin bu süre içinde
oturduðunu, iþverenlerinin verecekleri belgeye baðlý kýlan yasayý meclise
sundu.
Demokratlar, anayasal seçim savaþýmý sýrasýnda ne kadar devrimci bir kampanya yürüttü iseler, þimdi, silah elde seçimdeki zaferlerinin
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bütün ciddiyetini göstermenin sözkonusu olduðu bir zamanda, düzeni,
görkemli dinginliði, yasal eylemi, baþka bir deyiþle kendini yasa olarak
dayatan karþý-devrimin iradesine körü-körüne boyun etmeyi öðütleyen
söylevleri de, o ölçüde gitgide anayasal oluyordu. Meclis tartýþmalarý
boyunca, Montagne, hukuk alaný üzerinde kalan namuslu adamýn sakin
tutumunu, düzen partisinin devrimci saplantýsýnýn karþýsýna koyarak,
düzen partisini devrimci bir davranýþta bulunduðu için kýyasýya bir
kýnamanýn aðýrlýðý altýnda ezerek þaþýrttý. Yeni seçilen milletvekilleri bile,
yolyordam bilir, aðýrbaþlý tutumlarý ile, onlarý anarþist olmakla suçlamanýn
ve yeniden seçilmelerini devrimin bir zaferi saymanýn ne kadar yanlýþ
olduðunu tanýtlamaya çabaladýlar. 31 Martta yeni seçim yasasý kabul
edildi. Montagne, meclis baþkanýnýn cebine gizlice bir protesto sokuþturuvermekle yetindi. Seçim yasasýný yeni bir basýn yasasý izledi, bu yasa yardýmýyla bütün devrimci basýn tümüyle ortadan kaldýrýldý.[284] Kaderine lâyýk oldu. Bu tufandan sonra Le National ve La Presse,[158] iki
burjuva gazete, devrimin ileri karakollarý olarak kaldýlar.
Demokrat liderlerin, Mart ve Nisan, Paris halkýný aldatýcý bir savaþýma sürüklemek için nasýl her þeyi yaptýklarýný, ve nasýl, 8 Mayýsta,
halký gerçek savaþýmdan caydýrmak için ellerinden geleni esirgemediklerini gördük. Ayrýca, 1850 yýlýnýn, sanayi ve ticaret alanýnda, refah bakýmýndan, en parlak yýllardan biri olduðunu ve bu yüzden de Paris proletaryasýnýn tamamýyla bir iþe sahip bulunduðunu unutmamak gerekir. Ama 31
Mart 1850 seçim yasasý, proletaryanýn siyasal iktidara katýlmasýný tamamen dýþtalýyordu. Onu savaþ alanýndan bile uzaklaþtýrýyordu. Ýþçileri,
yeniden, Þubat Devriminden önce bulunduklarý duruma, parya durumuna [sayfa 526] atýyordu. Ýþçiler, böyle bir olay karþýsýnda, demokratlarýn
kendilerini yöneltmelerine izin vererek ve geçici bir iyilik, bir rahatlýk
için sýnýflarýnýn devrimci çýkarýný unutmaya kadar iþi vardýrarak, kazanan bir sýnýf olmanýn þan ve onurundan vazgeçiyorlar, 1848 Haziran
yenilgisinin, kendilerini, yýllar boyu savaþýma elveriþsiz kýldýðýný ve tarihsel
sürecin bir kez daha onlarýn baþlarý üzerinden geçip gitmek zorunda
olduðunu tanýtlayarak, kendilerini kaderlerine býrakýyorlardý. 13 Haziranda Hele genel oy sistemine bir dokunmaya kalksýnlar da görürüz diye
baðýran küçük-burjuva demokratlara gelince, onlar, kendilerine çarpan
karþý-devrimci darbenin bir darbe olmadýðýný, 31 Mayýs yasasýnýn ise bir
yasa olmadýðýný düþünerek kendilerini avutuyorlardý. 2 Mayýs 1852de,
her Fransýz, bir elinde oy pusulasý, öteki elinde bir kýlýç olmak üzere,
sandýk baþýna gidecektir. Bu kehanet, onlarý hoþnut etmeye yetiyor.
Ordu ise, 1850 Nisan ve Mayýs seçimlerinden dolayý yüksek rütbeliler
tarafýndan, daha önce 29 Mayýs 1849 seçimlerinden dolayý cezalandýrýldýðý gibi, cezalandýrýldý. Ama, bu kez kararlý bir biçimde þöyle düþündü:
Devrim bir üçüncü kez bizi aldatamayacaktýr!
31 Mayýs 1850 yasasý, burjuvazinin coup détatsý* oldu. Burjuvazinin devrim üzerinde daha önceki bütün kazanýmlarý geçici bir nitelik
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taþýyorlardý. Her Ulusal Meclisin sahneden çekiliþi, bu kazanýmlarý
tehlikeye düþürüyordu. Yeni genel seçimlerin rastlantýlarýna baðlý bulunuyorlardý ve 1848den beri seçimlerin tarihi, burjuvazinin, fiili egemenliði
geliþtiði ölçüde halk yýðýnlarý üzerindeki manevi etkisini kaybettiðini
çürütülmez bir biçimde tanýtlýyordu. 10 Martta, genel oy açýkça burjuvazinin egemenliðine karþý belirmiþti. Burjuvazi buna genel seçim sistemini kaldýrarak karþýlýk verdi. Dolayýsýyla, 31 Mayýs yasasý, sýnýf savaþýmýnýn gereklerinden biriydi. Beri yandan, anayasa, cumhurbaþkanýnýn
seçiminin geçerli olmasý için en az 2 milyon oyu gerekli görüyordu.
Baþkan adaylarýndan hiç biri bu gerekli oy sayýsýný elde edemezse,
Ulusal Meclis, en çok oy alan üç aday arasýndan baþkaný seçmek zorundaydý. Kurucu Meclis bu yasayý yaptýðý zaman, seçim listelerinde 10
milyon [sayfa 527] seçmen kayýtlý idi. Bu bakýmdan anayasanýn ifadesine
göre, baþkanlýk seçimini geçerli kýlmak için seçmenlerin beþte-biri yeterli
oluyordu. 31 Mayýs yasasý, en azýndan 3 milyon seçmeni seçim listelerinden sildi, seçmen sayýsýný 7 milyona indirdi, ama bununla birlikte,
cumhurbaþkanlýðý seçimi için geçerli yasal asgariyi 2 milyon oy olarak
tuttu. Buna göre yasa, yasal olan beþte-bir asgariyi hemen hemen oylarýn
üçte-birine yükseltiyordu, yani baþkan seçimini halkýn elinden kapýp
kaçýrmak ve Ulusal Meclisin eline teslim etmek için her þeyi yaptý.
Böylece, düzen partisi, 31 Mayýs seçim yasasý ile, Ulusal Meclis seçimini
ve cumhurbaþkanlýðý seçimini, toplumun en tutucu kesimine emanet
ederek egemenliðini iki kat kuvvetlendirmiþ göründü.
V
Devrimci bunalým aþýlýr aþýlmaz ve genel oy sistemi kaldýrýlýr kaldýrýlmaz, Ulusal Meclis ile Bonaparte arasýndaki savaþým hemen yeniden
baþladý.
Anayasa, Bonaparteýn ödeneðini 600.000 frank olarak saptamýþtý.
Baþkanlýða yerleþmesinden ancak altý ay geçmiþti ki, Bonaparte bunu
iki katýna çýkartmayý baþardý. Odilon Barrot, gerçekten de, Kurucu
Meclisten, sözde temsil masraflarý karþýlýðý olarak, yýlda, 600.000 franklýk
bir ek koparmýþtý. 13 Hazirandan sonra, Bonaparte, ayný çeþitten isteklerini duyurmuþtu, ama bu kez Barrot katýnda baþarý elde edememiþti.
31 Mayýstan sonra, hemen uygun fýrsattan yararlandý ve bakanlarý aracýlýðý
ile Ulusal Meclise 3 milyonluk bir ödenti önerisi yaptýrttý. Uzun, serüvenli,
baþýboþ bir serseri yaþam, son derece duyarlý antenler oluþturmuþtu
onda, bu antenler, ona, burjuvalarýndan para sýzdýrabileceði elveriþli
anlarý yakalayabilmesini saðlýyordu. Açýk bir chantage en règle** uyguladý. Ulusal Meclis, onun yardýmý ve suç ortaklýðýyla, halkýn egemenliðini
* Hükümet darbesi. -ç.
** Kurala uygun þantaj. -ç.
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çiðnemiþti. Bonaparte, meclisi, kesenin aðzýný açmadýðý ve suspayý olarak
kendisine yýlda 3 milyon vermeyi reddettiði takdirde, suçunu halk mahkemesine açýklamakla tehdit ediyordu. Meclis, 3 milyon [sayfa 528] Fransýzýn
oy kullanma hakkýný ellerinden almýþtý. Dolaþým-dýþý býrakýlmýþ, geçerliði
olmayan herbir Fransýz için, geçerliði olan bir frank istiyordu, yani tam
tamýna 3 milyon frank. O, altý milyonun seçtiði adam olarak, iþ iþten
geçtikten sonra, hile ile kendisinden aþýrýlan oylar için zarar ziyan ödentisi
istiyordu. Meclis Komisyonu, bu densizi baþýndan savdý. Bonapartcý basýn
tehdit etti. Ulusal Meclis, ulusun kitlesi ile ilke üzerinde ve kesin olarak
baðlarýný kopardýðý bir anda, cumhurbaþkaný ile de baðlarý koparabilir
miydi? Meclis, yýllýk hükümdar ödeneðini geri çevirdi, ama yalnýz bir
kez olmak üzere 2.168.000 franklýk bir ek ödenek verdi. Böylece çifte
bir zaafýn suçlusu oldu, bir yandan parayý verdi, beri yandan da bunu
istemeye istemeye verdiðini kýzgýnlýðýyla ortaya koydu. Bonaparteýn bu
parayý ne amaçla gereksindiðini daha ilerde göreceðiz. Genel seçim
sisteminin kaldýrýlýþýnýn hemen ardýndan ve Bonaparteýn, Mart ve Nisan
bunalýmý sýrasýnda hakarete uðramýþ tutumunu býrakarak gaspedici parlamentoya karþý kýþkýrtýcý, sinirlendirici bir hayasýzlýk içinde göründüðü
bu hoþ olmayan bir sonuca baðlanýþtan sonra, Ulusal Meclis, üç ay süre
ile, 11 Aðustostan, 11 Kasýma kadar tatile girdi. Meclis, kendi yerine,
içinde hiç bir bonapartçýnýn bulunmadýðý, ancak bir miktar ýlýmlý cumhuriyetçinin yer aldýðý 18 üyeden oluþmuþ bir Daimi Komisyon atadý. 1849
yýlýnýn Daimi Komisyonunda yalnýz düzen partisinin adamlarý ve bonapartçýlar vardý. Ama o çaðda düzen partisi, sürekli olarak devrime karþý
olduðunu açýklýyordu. Bu kez, durmadan baþkana karþý olduðunu
açýklayan, parlamenter cumhuriyet idi. 31 Mayýs yasasýndan sonra, düzen
partisinin karþýsýnda, yalnýz bu bir tek rakip vardý.
Ulusal Meclis, 1850 Kasýmýnda yeniden toplandýðý zaman, meclisin
o zamana kadar baþkana karþý verdiði küçük küçük önemsiz çatýþmalar
yerine, bu iki güç arasýnda, acýmasýz büyük bir savaþ, kýyasýya bir savaþým
giderek kaçýnýlmaz bir hale gelmiþ gibi göründü.
1849da olduðu gibi bu yýlýn parlamento tatili sýrasýnda da, düzen
partisi ayrý ayrý kesimlere bölünmüþtü; bunlarýn herbiri, Louis-Philippein
ölümünde taze bir kaynak bulan krallýðý diriltmeye yönelik kendi
entrikalarý ile uðraþýyordu. Meþruiyetçilerin kralý Henri V, Pariste oturan
ve Daimi [sayfa 529] Komisyon üyelerinin de içinde yer aldýðý gerçek bir
bakanlar kurulu bile atamýþtý. Þu halde, Bonaparte, kendi yönünden,
Fransa taþrasýnda geziler yapmakta ve huzuru ile onur verdiði kent halkýnýn eðilimine göre azçok üstü örtülü ya da açýk bir biçimde kendisinin
krallýðý diriltme tasarýlarýný açýklamakta ve kendisine taraftarlar toplamakta haklý idi. Büyük resmi Moniteurün ve Bonaparteýn küçük özel
Moniteurlerinin elbette ki muzaffer turneler olarak göklere çýkarmamazlýk edemeyecekleri bu gezilerde, Bonaparte, daima 10 Aralýk derneðine
baðlý kiþilerle birlikteydi. Bu dernek, 1849da kurulmuþtu. Bir yardýmse-
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ver dernek kurmak bahanesi ile Paris lümpen-proletaryasý gizli kollar
halinde örgütlendirilmiþti, derneðin kendisi bonapartçý bir general tarafýndan yöneltilmek üzere, herbir kolun baþýna bonapartçý ajanlar konulmuþtu. Geçimlerinin ve hatta kökenlerinin nereden geldiði þüpheli, yýkýma
uðramýþ kibar düþkünler yanýnda, burjuvazinin kokuþmuþ serüvencileri
ve döküntüleri yanýnda, bu dernekte, baþýboþ serseriler, yol verilmiþ
askerler, zindandan çýkmýþ forsalar, sürgün kaçkýný kürek mahkumlarý,
hýrsýzlar, þarlatanlar, lazzaroniler,[132] yankesiciler, gözden sürmeyi çeken
hokkabazlar, kumarbazlar, pezevenkler, genelev iþletenler, hamallar,
iþsiz yazarlar, org çalýcýlarý, paçavracýlar, bileyciler, kalaycýlar, dilenciler,
kýsacasý, Fransýzlarýn bohéme* dedikleri bu ne olduðu belirsiz, çürümüþ, kararsýz tüm yýðýn vardý. Ýþte, Bonaparte, kendisine yakýn olan bu
unsurlarla 10 Aralýk derneðinin gövdesini oluþturmuþtu. Yardýmseverler derneði, þu anlamda ki, Bonaparte gibi bütün üyeler, emekçi halkýn
zararýna birbirlerinin yardýmýna koþmak gereksinmesini duyuyorlardý.
Kendisini lümpen-proletaryaya baþkan atayan, kendisinin kiþisel olarak
ardýnda koþtuðu çýkarlarý çoðaltýlmýþ, çeþitlendirilmiþ bir biçimde yalnýz
lümpen-proletaryada bulan, toplumun bütün sýnýflarýnýn bu tortusunu,
bu döküntüsünü, bu firesini kayýtsýz þartsýz yaslanabileceði tek sýnýf
olarak gören bu Bonaparte, gerçek Bonapartetýr, sans phrase** Bonapartetýr. Bu düzenbaz sefih, halklarýn yaþamýna, onlarýn eylemine ve
devletin eylemlerine, sözün en kaba anlamýyla, bir komedi [sayfa 530] olarak bakar, büyük kostümlerin, büyük sözlerin ve büyük tavýrlarýn ancak
en bayaðý rezillikleri gözlerden gizlemeye yaradýðý bir maskeliler alayý
olarak bakar. Böyle olduðu içindir ki, Bonaparteýn Strasbourg yolculuðunda, ehlileþtirilmiþ bir Ýsviçre akbabasý, Napoléon kartalýný temsil ediyor. Boulognea giriþ için, orduyu temsil etmekle görevlendirilen birkaç
Londra uþaðýný Fransýz üniformasý ile soytarýlaþtýrýyor.[285] 10 Aralýk derneðine, týpký Klaus Zettelin*** aslaný temsil etmesi gibi, halký temsil etmekle görevlendirilen 10.000 baldýrýçýplak sokak serserisini topluyor. Burjuvazinin kendisi, en iyi iþlenmiþ, en eksiksiz bir komediyi, ama dünyanýn
en ciddi havasý ile ve Fransýz dram kurallarýnýn en ukalâca protokollerinden hiç birini çiðnemeksizin oynadýðý bir anda, kendi devlet iþlerinin
gösteriþine yarý-kanar yarý-kanmaz bir durumda iken komediyi düpedüz komedi olarak alan bu serüvenci, ona üstün gelecekti. Ancak gösteriþli hasmýndan kurtulduðu zaman, kendi imparatorluk rolünü ciddiye
aldýðý ve Napoléon maskesini takýndýðý için gerçek Napoléonu temsil
ettiðini düþündüðü zamandýr ki, tarihi artýk bir komedi sanmayan, ama
kendi öz komedisini tarih sanan bu aðýrbaþlý soytarý, kendi dünya
anlayýþýnýn kurbaný oluyor. Ulusal iþlikler sosyalist iþçiler için ne idiyse,
* Derbeder. -ç.
** Düpedüz. -ç.
*** Ýngilizce metinde (s. 443) Nick Bottom.
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gezgin muhafýzlar burjuva cumhuriyetçiler için ne idiyse, Bonaparteýn
özel partisini meydana getiren 10 Aralýk derneði de onun için ayný þey
idi. Bonaparteýn gezilerinde, demiryolu vagonlarýna doldurulmuþ bu
dernek kollarýnýn, gittiði yerde, kendisine hemen bir karþýlayýcý ve
dinleyici kalabalýðý saðlamak; yalancýktan halk kendisine sevgi gösteriyormuþ gibi yapmak, Vive Iempereur!* diye baðýrmak ve elbette
ki polisin himayesinde cumhuriyetçilere sövmek ve onlarý dövmek gibi
özel bir görevleri vardý. Parise dönüþlerinde ise, bir öncü birliði oluþturmak, karþý-gösterileri önlemek ya da daðýtmakla görevliydiler. 10 Aralýk
derneði, Bonaparteýn derneði idi, ona aitti, onun eseri, onun en öz düþüncesi idi. O neyi kendine mal ediyorsa, bunu, ona durum ve koþullarýn
[sayfa 531] gücü veriyor, ne yapýyorsa, bunu, durum ve koþullar onun için
yapýyor, ya da o, kýsaca, baþkalarýnýn eylemlerini kopya etmekle yetiniyor.
Ama, ardýnda gizli dolandýrýcýlar ve hýrsýzlar derneði,** düzensizlik,
kargaþa, fuhuþ, hýrsýzlýk derneði olmak üzere yurttaþlarýn önünde, resmi
bir dille açýktan açýða düzenden, dinden, aileden, mülkiyetten sözederken, iþte o, Bonaparteýn ta kendisidir, demetin asýl yaratýcýsý odur, 10
Aralýk derneðinin öyküsü, onun kendi öyküsüdür. Olaðanüstü durumlarda düzen partisi milletvekillerinin, 10 Aralýkçýlarýn coplarýnýn tadýna
baktýklarý olmuþtu. Dahasý var, Ulusal Meclise baðlý ve meclisin güvenliðini kollamakla görevli Polis Komiseri Yon, Daimi Komisyona, Alais
adýnda birinin tanýklýðý üzerine [10] Aralýkçýlardan bir kolun, General
Changarnieryi ve Meclis Baþkaný Dupini öldürmeye karar vermiþ bulunduklarý ve kararý kimlerin yerine getireceðinin bile belli olduðu hakkýnda
bilgi verdi. 10 Aralýk derneði hakkýnda bir soruþturma, ki bu Bonaparteýn
gizli dünyasýna saygýsýzca bir el atma olacaktý, kaçýnýlmaz göründü.
Meclisin toplanmasýndan hemen önce, Bonaparte, ne olur ne olmaz
diye, derneðini daðýttý, ama anlaþýlacaðý gibi yalnýz kaðýt üzerinde, çünkü 1851in sonunda, hâlâ, Emniyet Müdürü Carlier ayrýntýlý bir muhtýra
ile, Bonaparteý, bu derneði gerçekten daðýtmaya sevketmek için boþuna
uðraþtý.
10 Aralýk derneði, Bonaparteýn nizami orduyu büyük bir 10 Aralýk
derneðine çevirmeyi baþarýncaya kadar, onun özel ordusu olarak
kalacaktý. Bonaparte, Ulusal Meclisin uzatýlmasýndan kýsa bir süre sonra,
bu doðrultuda bir giriþimde bulundu; bu iþ için de, az önce meclisten
kopardýðý paradan yararlandý. Bir kaderci olarak, insanýn, özellikle de
askerin karþý duramayacaðý bazý üstün güçler olduðuna inanmýþtý. Bu
güçler arasýnda, en baþta puro ve þampanyayý, soðuk kümes hayvanlarý
etlerini ve sarýmsaklý sucuklarý sayýyordu. Onun için, subaylarý ve astsubaylarý, Elysée sarayýnýn salonlarýnda, puro ve þampanya, soðuk kümes
* Yaþasýn imparator! -ç.
** Ýngilizce metinde gizli dolandýrýcýlar ve hýrsýzlar derneði sözcükleri yerine
Schufterlelerin ve Spiegelberglerin[287] gizli derneði sözcükleri yer alýyor. -ç.
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hayvanlarý etleri ve sarýmsaklý sucuklar sunarak aðýrlamaya baþladý. 3
Ekimde, [sayfa 532] Saint-Maur teftiþindeki birliklerle, 10 Ekimde, daha büyük
çapta Satory teftiþindeki birliklerle, ayný manevrayý yineledi. Amca, Büyük
Ýskenderin Asyadaki seferlerini anýmsýyordu, yeðen ise Bacchus un[288]
ayný ülkedeki gezilerini. Büyük Ýskender, iþin doðrusu, bir yarý-tanrý idi,
oysa Bacchus bir tanrýydý, ve 10 Aralýk derneðinin koruyucu tanrýsý daha
çok oydu.
3 Ekim teftiþinden sonra, daimi komisyon, savaþ bakaný dHautpoulu huzuruna çaðýrdý. DHautpoul, bu gibi disipline aykýrýlýklarýn bir
daha yinelenmeyeceðine söz verdi. Bonaparteýn 10 Ekimde, dHautpoulun verdiði sözü nasýl tuttuðu bilinir. General Changarnier, Paris
ordusu baþkomutaný sýfatýyla sözkonusu iki teftiþi yönetmiþti. Ayný zamanda, hem Daimi Komisyon üyesi, hem ulusal muhafýz lideri, 29
Ocak ve 13 Haziranýn kurtarýcýsý, toplumun kalesi, düzen partisinin
yüksek baþkanlýk makamý adayý, her iki monarþinin adamý sayýlan Monk,
o zamana kadar savaþ bakanýna karþý baðýmlýlýðýný hiç bir zaman kabul
etmemiþti. Her zaman cumhuriyetçi anayasa ile açýkça alay etmiþ ve
Bonaparteý kibar ve anlamý bellisiz bir koruyuculukla izlemiþti. Ama
iþte þimdi, savaþ bakanýna karþý disiplinin, Bonapartea karþý da anayasanýn savunucusu oluyordu. 10 Ekimde, süvari birliklerinin bir bölümü
Vive Napoléon! Vivent les saucissons!* diye baðýrdýklarý zaman, Changarnier, hiç deðilse dostu Neumeyerin komutasýnda geçit yapan piyade
birliklerinin bir ölü sessizliði göstermesini saðlayacak tedbirleri aldý. Savaþ
bakaný, Bonaparteýn ayartmasý üzerine, General Neumeyeri cezalandýrmak için, ona 14 ve 15. tümenlerin komutanlýðýný vereceðini ileri sürerek,
onu Paristeki görevinden aldý. Neumeyer, bu yer deðiþtirmeyi reddetti
ve sonuç olarak da istifasýný vermek zorunda kaldý. Changarnier ise,
beri yandan, 2 Kasýmda günlük bir emir yayýnladý, bu emirle silah
altýndaki bütün birliklere her ne türden olursa olsun baðýrmayý ve siyasal
gösterileri yasaklýyordu. Elysée gazeteleri[289] Changarnierye, düzen partisininkiler ise Bonapartea saldýrdýlar. Daimi Komisyon, gizli oturumlarýný artýrdý, bu oturumlarda çeþitli zamanlarda, yurdun [sayfa 533] tehlikede
olduðunun ilan edilmesi önerildi. Ordu, biri Bonaparteýn yaþadýðý
Elyséede mekân kuran, öteki Changarniernin oturduðu Tuileriesde
bulunan iki genelkurmay ile iki düþman kampa bölünmüþ gibiydi. Bir
an, kavgaya baþlama iþareti vermek için, Ulusal Meclisin toplanmasý
bekleniyormuþ gibi oldu. Fransýz kamuoyu, Bonaparte ile Changarnier
arasýndaki bu sürtüþmeleri, þu Ýngiliz yazarýnýn karakterize ettiði gibi
deðerlendiriyordu: Fransanýn siyasal hizmetkârlarý, devrimin yakýcý
lavlarýný eski süpürgelerle süpürüyorlar, bu iþi görürken de birbirlerine
giriyorlar.
Bu arada, Bonaparte, Savaþ Bakaný dHautpoulun görevlerini
* Yaþasýn Napoléon! Yaþasýn sucuklar! -ç.
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kaldýrmak, onu ivedilikle Cezayire göndermek ve yerine de savaþ bakaný
olarak Schrammý atamak için zaman yitirmedi. 12 Kasýmda, ayrýntýlarla
doldurulmuþ, burcu burcu düzen kokan, uzlaþma eðilimiyle yanýp tutuþan, anayasaya boyun eðmiþ, anýn yakýcý sorunlarý dýþýnda her sorunu
iþleyen koskoca bir mesaj verdi Ulusal Meclise. Sanki laf arasýnda sözü
geçiyormuþcasýna, anayasanýn kesin yargýlarýna uygun olarak, yalnýz
cumhurbaþkanýnýn orduyu istediði biçimde kullanmak yetkisine sahip
olduðunu anýþtýrýyordu. Mesaj þu þatafatlý protesto sözleriyle son buluyordu:
Fransa her þeyden önce huzur istiyor. ... Yalnýzca yeminime
baðlý olarak, onun bana çizdiði dar sýnýrlar içinde kalacaðým. Halkýn
seçtiði ve gücünü sadece halka borçlu olan ben, her zaman onun yasal
olarak ifadesini bulan iradesine boyun eðeceðim. Eðer siz, bu çalýþma
dönemi içinde, anayasanýn yeniden gözden geçirilmesine karar verirseniz, bir Kurucu Meclis, yasama gücünün durumunu düzenleyecektir.
Yok böyle bir karar vermezseniz, halk, 1852de kendi kararýný görkemle
ilan edecektir. Ama gelecekteki çözümler ne olursa olsun, ihtirasýn,
baskýn yapmanýn ya da zorun, büyük bir ulusun kaderini belirlemesine
hiç bir zaman izin verilmeyeceði konusunda anlaþalým... Benim her
þeyden önce dikkatimi gerektiren þey, 1852de Fransayý kimin yöneteceði sorunu deðildir, zamanýmý, önümüzdeki dönemin çalkantýsýz, kargaþasýz geçmesi için kullanmaktýr. Ýçtenlikle açtým yüreðimi size: benim
açýk yürekliliðime güveninizle, benim iyi niyetime, iþbirliðinizle karþýlýk
[sayfa 534] vereceksiniz, gerisi Tanrýdan.
Burjuvazinin erdemli beylik sözleriyle dolu, ikiyüzlülükle
ýlýmlaþtýrýlmýþ namus dili, burada, 10 Aralýk derneðinin hükümdar önderinin ve Saint-Maur ve Satorynin piknik kahramanýnýn aðzýnda en derin
anlamýný kuþanýyor.
Düzen partisinin burgravlarý, bir an olsun, bu yüreðini açmanýn
hakettiði güven konusunda hayale kapýlmadýlar. Çoktan beri yeminleri
kanýksanmýþ bu adamlarýn kendi saflarýnda, bu iþte saçlarýný aðartmýþ
olanlar, yeminini bozmanýn büyük ustalarý vardý. Ordu üzerine yazýlan
bölüm onlarýn gözlerinden kaçmadý. Onlar, mesajýn, son zamanlarda
çýkarýlan yasalarý uzun uzun sýraladýðý halde, en önemli yasayý, seçim
yasasýný ayrý tutarak ondan hiç sözetmediðini, tam tersine, anayasanýn
deðiþtirilmek üzere gözden geçirilmemesi halinde, 1852 yýlý için baþkan
seçimini halka havale ettiðini öfke ile gördüler. Seçim yasasý, düzen
partisinin yürümesini, hele hele atlamalarýný engelleyen ayak baðý idi.
Üstelik, Bonaparte, 10 Aralýk derneðini resmen daðýtmakla ve Savaþ Bakaný dHautpoulun görevlerini elinden almakla, bu günah keçilerini
yurdun sunaðýnda kendi elleri ile kurban etmiþti. Beklenen çarpýþmanýn
þiddetini azaltmýþtý. Nihayet, düzen partisinin kendisi, yürütme gücü ile
her türlü kesin, kestirip atacak çatýþmayý, yürek çarpýntýsý ile önlemeye,
yumuþatmaya, yatýþtýrmaya çalýþýyordu. Devrimden koparýlan kazaným-
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larý yitirmek korkusuyla, onun meyvelerini rakiplerine toplattýrýyordu.
Fransa her þeyden önce huzur istiyor. Bu, düzen partisinin Þubattan
beri devrime yönelttiði çaðrýydý, Bonaparteýn mesajýnda, düzen partisine
yönelttiði çaðrýydý. Fransa her þeyden önce huzur istiyor. Bonaparte
gaspa yönelen iþler iþliyordu, ama düzen partisi Bonaparteýn iþlerine
karþý gürültülü protestolarda bulunduðu, ve onlarý vesvese ile yorumladýðý
zaman düzensizliðin, kargaþanýn suçlusu haline getiriyordu kendini.
Eðer hiç kimse sözünü etmeseydi, Satorynin sucuklarý olduðu yerde
dururdu. Fransa her þeyden önce huzur istiyor. Dolayýsýyla, Bonaparte,
dilediðini huzur içinde yapsýn istiyordu ve düzen partisi çifte bir korku
ile eli-kolu baðlanmýþ durumdaydý: gene devrimci karýþýklýklara yolaçmak
korkusu ve kendi sýnýfýnýn, [sayfa 535] yani burjuvazinin gözüne kargaþalýðýn
kýþkýrtýcýsý gibi görünmek korkusu. Fransa her þeyden önce huzur istediði
için, Bonaparte, mesajýnda barýþ sözcüðünü kullandýktan sonra, ona
savaþ sözcüðü ile karþýlýk vermeyi göze alamadý. Ulusal Meclisin
açýlýþýnda büyük skandal sahneleri bekleyen halk, hayal kýrýklýðýna uðradý.
Çoðunluk, ekim olaylarý üzerine Daimi Komisyonun tutanaklarýnýn
teslimini isteyen muhalefet vekillerini yenilgiye uðrattý. Ýlke olarak
gerginlik yaratacak bütün tartýþmalar önlendi. Ulusal Meclisin 1850 yýlý
kasým ve aralýk aylarý çalýþmalarý ilginç olmadý.
Nihayet, aralýðýn sonuna doðru, parlamentonun bazý ayrýcalýklarý
çevresinde gerilla savaþý baþladý. Burjuvazi, genel seçim sistemini kaldýrarak sýnýf savaþýmýna son verdiðinden beri, hareket, iki gücün ayrýcalýklarý üzerine küçük, bayaðý hýrlaþmalar düzeyine düþmüþtü.
Meclis üyelerinden Mauguine karþý borç yüzünden bir mahkümiyet kararý elde edilmiþti. Mahkeme baþkanýnýn isteði üzerine, Adalet
Bakaný Rouher, fazla merasime gerek görmeden, borçlu hakkýnda bir
tutuklama müzekkeresi kesmek gerektiðini açýkladý. Bunun üzerine
Mauguin borcu yüzünden hapse atýldý. Ulusal Meclis, kendisine karþý
bu suikasti haber alýnca öfkeden deliye döndü. Yalnýz Mauguinin derhal
serbest býrakýlmasýný emretmekle kalmadý, hemen o akþam, milletvekilini, meclis zabýt katibine, Clichy cezaevinden zorla çekip çýkarttýrdý.
Bununla birlikte, özel mülkiyetin kutsallýðýna olan inancýný olumlamak
için ve gerektiðinde, cansýkýcý olan montanyarlar için bir barýnak açmak
art-düþüncesi ile, halk temsilcilerinin borç yüzünden hapsedilmelerini,
ancak ilkönce kendisinin yetki vermesi koþuluyla kabul etti. Meclis,
cumhurbaþkanýnýn da borç yüzünden hapsedilebileceði karar altýna
almayý unuttu. Böylece de, kendi üyelerini hâlâ koruyan son dokunulmazlýk görünümünü de yok etti.
Polis komiseri Yonun, Alais adýnda birinin tanýklýðý üzerine, 10
Aralýkçýlarýn bir kolunun, Dupin ile Changarnieryi öldürmeyi tasarlamakla
suçladýðý anýmsanacaktýr. Daha, meclisin ilk oturumunda meclis defterdarlarý, bu vesileyle, Ulusal Meclisin kendi özel bütçesinden ödenecek,
emniyet [sayfa 536] polisinden tamamýyla baðýmsýz, özel bir parlamento
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polisi meydana getirmek önerisinde bulundular. Ýçiþleri Bakaný Baroche,
kendi yetki alanýna bu el uzatmayý protesto etmiþti. Bunun üzerine, zavallýca bir uzlaþmada karar kýlýndý, buna göre meclisin polis komiseri
pekala meclisin özel bütçesinden aylýk alabilecek, meclis defterdarlarý
tarafýndan atanabilecek ve görevden alýnabilecekti, ama önceden içiþleri
bakaný ile anlaþtýktan sonra. Bu arada, hükümet tarafýndan Alais aleyhinde bir dava açýlmýþ ve Alais mahkeme huzuruna çýkartýlmýþtý.
Mahkemede, Alais için, beyanlarýný kendisi tarafýndan uydurulmuþ birer
yutturmaca gibi göstermek ve savcýnýn aðzýndan, Dupini, Changarnieryi,
Yonu ve bütün Ulusal Meclisi gülünçleþtirmek kolay oldu. 29 Aralýk
tarihinde Bakan Baroche, Dupine bir mektup yazdý; bu mektupta,
Yonun iþten atýlmasý için diretiyordu. Ulusal Meclis bürosu, Yonu iþinde
tutmaya karar verdi, ama Yonun Mauguin iþinde gösterdiði zorbalýktan
korkmuþ olan ve ne zaman yürütme gücüne bir sille atmayý göze alsa,
karþýlýðýnda iki sille yemeye alýþmýþ bulunan meclis, bu kararý hiç de
onaylamadý. Gayretkeþliðinden dolayý ödüllendirmek üzere Yona yol
verdi ve gece karar verip gündüz infaz etmeyip, gündüz karar verip gece infaz eden bir adam için vazgeçilmez olan parlamenter ayrýcalýktan
kendini yoksun býraktý.
Ulusal Meclisin, kasým ve aralýk aylarý boyunca, belirli fýrsatlarda
yürütme ile savaþýma girmeyi nasýl önlediðini görmüþtük. Þimdi ise,
Ulusal Meclisi, en soysuz bahanelerle savaþýma girmek zorunda görüyoruz. Mauguin olayýnda, Ulusal Meclis, halk temsilcilerinin borç yüzünden hapsedilmesi ilkesine resmilik veriyor, ama bunun yalnýz kendisinin
hoþuna gitmeyen temsilcilere uygulanmasýna izin verme yetkisini kendine saklýyor ve bu pis ayrýcalýk hakký için de adalet bakaný ile kavga
ediyor. 10 Aralýk derneði hakkýnda bir soruþturma emri vermek için,
Bonaparteý Fransanýn ve tüm Avrupanýn gözleri önünde Paris lümpenproletaryasýnýn önderi olarak gerçek yüzü ile acýmasýzca ortaya koymak
için Dupine karþý sözde suikast tasarýsýndan yararlanacaðý yerde, meclis, bu çatýþmayý, bir polis komiserini atamaya ve görevden almaya,
kimin, kendisinin mi yoksa içiþleri bakanýnýn mý yetkili olduðu gibi tek
bir soruna indiriyor. Ýþte [sayfa 537] böylece, düzen partisini, bütün bu
dönem boyunca, kendi belirimsiz þüpheli durumu yüzünden, yürütme
gücüne karþý mücadelesini, bayaðý yetki kavgalarý, hýr çýkarmalar, iktidar
çekiþmeleri halinde yoðaltmak, un-ufak etmek ve en budalaca biçim
sorunlarým eyleminin ilkesi haline getirmek zorunda kalmýþ görüyoruz.
Düzen partisi, ilkelerin tartýþma konusu olduðu, yürütme gücünün
gerçekten maskesini indirdiði, ve meclisin davasýnýn ulusun davasý olacaðý bir anda savaþýma atýlmayý göze alamýyor. Ne var ki, böyle yapmakla
ulusa bir yürüyüþ emri vermiþ olacaktý, oysa, halký harekete geçmiþ
görmek kadar hiç bir þeyden korkmuyor. Onun içindir ki, bu gibi fýrsatlarda, çoðu kez Montagneýn önerilerini geri çeviriyor ve bu önerileri
görüþmeyip baþka gündem maddesine geçiyor. Çekiþmeli sorun, kendini
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ortaya koyduðu gibi bütün geniþliðiyle bir kez bir yana býrakýldý mý,
yürütme gücü, sorunu, en bayaðý, en küçük, en anlamsýz güdülerle yeniden ele alabileceði, bir baþka deyiþle, sorunun artýk sadece parlamentonun dar sýnýrlarý içinde bir ilgi taþýyabileceði aný rahat rahat bekliyor.
O zaman düzen partisinin zaptedilmiþ öfkesi patlak veriyor. Kulisleri
gizleyen perdeyi yýrtýyor, cumhurbaþkanýný ele veriyor, cumhuriyetin
tehlikede olduðunu yüksek sesle ilân ediyor, ama onun tumturaklý
görünüþü yavanlaþýyor, ve savaþým için baþvurulan neden, artýk ikiyüzlü
ya da hiç bir deðeri olmayan bir bahaneden baþka bir þeye benzemiyor.
Parlamentodaki fýrtýna, bir bardak suda koparýlmýþ fýrtýna haline geliyor,
savaþým bir entrika oluyor, meydan okuma da bir skandal. Ulusal
Meclisin kendisi halkýn özgürlüklerine ne kadar düþkünse, devrimci
sýnýflar da parlamenter ayrýcalýklara o kadar hayranlýk duyduklarý için,
bir yandan devrimci sýnýflarýn hýnzýr neþesi Ulusal Meclisin aþaðýlanmasýyla beslenirken, öte yandan da, parlamento dýþýndaki burjuvazi, parlamento içindeki burjuvazinin nasýl olup da bu kadar bayaðý kavgalarla
zamanýný harcayabildiðini, ve nasýl olup da baþkanla yaptýðý böylesine
zavallý çekiþmelerle kamunun huzurunu bozabildiðini anlayamýyor.
Dýþardaki burjuvazi, herkesin savaþ umduðu bir anda barýþ yapmaktan,
ve herkesin barýþ yapýldýðýna inandýðý bir anda savaþýma baþlamaktan
ibaret olan böyle bir stratejiyle þaþýrýyor. [sayfa 538]
20 Aralýkta, Pascal Duprat, Ýçiþleri bakanýna, altýn külçeler piyangosu üzerine soru yöneltti, açýklama, istedi. Bu piyango, bir Elysée
kýzý[290] idi. Her ne kadar Fransýz yasasý, yardým amaçlarý güdenler dýþýnda her türlü piyangoyu yasaklýyorsa da, bu piyangoyu, Bonaparte ile
onun sadýk adamlarý dünyaya getirmiþ, polis müdürü Carlier de onu
resmen kanatlarý altýna almýþtý. Kazancý güya Paris serserilerinin Kaliforniyaya ulaþtýrýlmasý masraflarýna ayrýlmýþ olan bir franklýk yedi milyon
bilet. Her þeyden önce Paris proletaryasýnýn sosyalist hayallerinin yerini
yaldýzlý düþlerle doldurmak, öðretisel (doctrinal) çalýþma hakký yerine
büyük ikramiye serabýný koymak istiyorlardý. Paris iþçileri, doðal olarak,
Kaliforniya altýn külçelerinin parýltýsý altýnda, kendi ceplerinden sýzdýrýlan,
kararmýþ, donuk franklarý farketmediler. Kýsacasý, düpedüz bir dolandýrýcýlýk vardý bu iþte. Paristeki yaþantýlarýný bozmadan Kaliforniyanýn
altýn madenlerini iþletmek isteyen serseriler, Bonaparteýn kendisi ile,
onun boðazýna kadar borca batmýþ Yuvarlak Masa Þövalyeleri[291] idi.
Ulusal Meclisin verdiði üç milyon har vurup harman savrulmuþtu, kasayý
yeniden doldurmak için, þöyle ya da böyle bir çare gerekti. Bonaparte,
boþuna, sözümona iþçi siteleri kurulmasý için, listenin baþýnda önemli
bir tutarla yer aldýðý bir ulusal baðýþ toplanmasý için imza kampanyasý
baþlattý. Katý yürekli burjuvalar, horgörü ile, Bonaparteýn imzasýyla üstlendiði miktarý ödemesini beklediler ve o, fazla beklettiði için de sosyalist
hayal þatolarý üzerine spekülasyonu baþarýsýzlýða uðradý. Altýn külçeleri
daha baþarýlý oldu. Bonaparte ve hempalarý, yedi milyon ile altýn külçe-
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lerin deðeri arasýndaki farkýn bir bölümünü cebe indirmekle yetinmediler, sahte biletler yaptýlar, ayný numarayla on, onbeþ, yirmi bilet sürdüler
piyasaya  tam da 10 Aralýk derneðinin anlayýþýna uygun bir mali iþlem!
Bu iþte, Ulusal Meclisin karþýsýnda artýk itibari bir cumhurbaþkaný yoktu,
etten ve kemikten gerçek Bonaparte vardý. Burada, Meclis, onu artýk
anayasa ile deðil, ama ceza yasasý ile çatýþýr bir halde suçüstü yakalayabilirdi. Eðer Meclis, Dupratnýn sorusu üzerine konuþma açmadý ise, bu,
sadece Girardinin yeterlik önergesinin düzen partisine kendi ahlâk
bozukluðunu anýmsatmasýndan ötürü deðildi. Burjuva ve en baþta da
devlet [sayfa 539] adamlýðý makamý ile kabaran burjuva, pratikteki yetersizliðini teorik aþýrýlýklarla tamamlar. Devlet adamý olmak sýfatýyla, týpký
devletin kendisi gibi, ancak üstün, kutsanmýþ araçlarla savaþýlabilen üstün bir varlýk haline gelir.
Hele, bohemce olduðu kadar prensçe bir dolandýrýcý olarak
da, aþaðýlýk burjuvaya göre savaþýmý alçakça yürütebilmek gibi bir üstünlüðü olan Bonaparte, bunun üzerine, bizzat Ulusal Meclisin kendisi,
onu, kendi eliyle, askeri büyük þölenlerin, teftiþlerin, 10 Aralýk derneklerinin ve son olarak da ceza yasasýnýn kaygan zeminine sürükledikten
sonra, artýk görünüþteki savunmadan saldýrýya geçme zamanýnýn
geldiðini gördü. Bu arada adalet, savaþ (harbiye), denizcilik (bahriye)
ve maliye bakanlarýnýn uðradýklarý ufak yenilgilerden biraz sýkýlmýþtý,
Ulusal Meclis, bu yenilgiler yoluyla hoþnutsuzluðunu homurdanarak
ortaya koyuyordu. Bonaparte, yalnýz, bakanlarýnýn çekilmesine ve böylece yürütme gücünün parlamentoya baðýmlýlýðýnýn teslim edilmesine
engel olmakla kalmadý, hemen o sýrada, daha Ulusal Meclis tatile girdiði
zaman baþlamýþ olduðu iþi tamamlayabildi, yani askeri iktidarý
parlamentonun elinden çekip aldý ve Changarnieryi de görevinden.
Bir Elysée gazetesi, sözde, mayýs ayý içinde birinci askeri tümene
hitaben yazýlmýþ, yani Changarnierden gelen bir günlük emir yayýnladý;
bu emirde, subaylara, bir kargaþalýk halinde, kendi saflarýndaki hainlerden hiç birinin canýný baðýþlamamayý, onlarý hemen kurþuna dizmeyi
ve Ulusal Meclis birliklere elkoymak isteyecek olursa meclisin bu isteðini
reddetmeyi öðütlüyordu. 3 Ocak 1851de bu günlük emir hakkýnda
bakanlar kuruluna soru soruldu. Kabine, iþi incelemek üzere, önce üç
aylýk, sonra bir haftalýk, son olarak da yalnýz yirmidört saatlik düþünme
süresi istedi. Meclis, hemen bir açýklama yapýlmasý üzerinde direndi.
Changarnier ayaða kalktý ve hiç bir zaman böyle bir günlük emir olmadýðýný açýkladý. Ve, her zaman meclisin emirlerini yerine getirmeye özen
gösterdiðini ve çatýþma halinde meclisin kendisine güvenebileceðini
sözlerine ekledi. Meclis, Changarniernin açýklamalarýný çýlgýnca alkýþlarla
karþýladý ve ona güvenoyu verdi. Bir generalin özel koruyuculuðu altýna
girerek kendi güçsüzlüðünü ve ordunun sonsuz [sayfa 540] gücünü, karar
altýna aldý, kendisini güçten yoksun býraktý. Oysa, bu general, kendi
yönünden, kendi koruyuculuðuna o kadar gereksinmesi olan parlamento
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tarafýndan, yani kendi koruyuculuðu altýnda bulunanýn kendisini korumasýna bel baðlar halde, Bonaparte tan dolayý elinde tuttuðu bir gücü,
gene bu ayný Bonapartea karþý meclisin emrine verirken, kendi kendini
kandýrýyordu. Ama Changarniernin, burjuvazinin 29 Ocak 1849dan beri
kendisine verdiði gizemli güce inancý vardý. Kendisini, öteki iki devlet
iktidarý yanýnda bir üçüncü iktidar sayýyordu. Changarnierye de, bu
çaðýn, büyüklükleri salt kendi partilerinin çýkarcý bir biçimde kendilerini
kuþattýðý saygýnlýk halesine dayanan ve rastlantýlar kendilerini mucizeler
yaratmaya çaðýrýr çaðýrmaz birer sýradan kiþi oluveren öteki kahramanlarýnýn, daha doðrusu azizlerinin kaderini paylaþýyordu. Ýnanmazlýk, genel
olarak, bu sözde kahramanlarýn ve bu gerçek azizlerin ölümcül düþmanýdýr. Tutkudan, coþkudan yoksun söz canbazlarýna ve alaycýlara
karþý, yüce bir aðýrbaþlýlýk taþan erdemli öfkeleri bundan ileri gelmektedir.
Ayný akþam, bakanlar, Elysée sarayýna çaðrýldýlar. Bonaparte,
Changarniernin görevden alýnmasý için dayattý. Beþ bakan bunu imzalamayý reddetti. Le Moniteur bir kabine bunalýmý olduðunu haber verdi
ve basýnda, düzen partisi, Changarniernin komutasýnda bir parlamento
ordusu meydana getirmek tehdidinde bulundu. Anayasa, düzen partisine
bu hakký veriyordu. Changarnieryi Ulusal Meclise baþkan atamaktan
ve güvenliðini saðlamak için birkaç birlik istemekten baþka bir þey yapmasý gerekmezdi. Ve Changarnier henüz gerçekten ordunun ve Paris
ulusal muhafýzýnýn baþýnda olduðuna ve ordu ile birlikte göreve çaðrýlmasýný sabýrsýzlýkla beklediðine göre bunu çok daha güvenle yapabilirdi.
Bonapartçý basýn, Ulusal Meclisin, birlikleri doðrudan doðruya emri altýna
almak hakkýna karþý çýkmaya cüret bile etmedi, bu durumda hiç bir
baþarý vaadetmeyen yasal bir titizlikti bu. Bonaparteýn tam sekiz gün
boyunca, tüm Pariste, sonunda Changarniernin görevden alýnmasýna
imza koymaya hazýr olduklarýný bildiren iki generali Baraguay dHilliers
ve Saint-Jean dAngély yi aramak zorunda kaldýðý düþünülürse, ordunun
Ulusal Meclisin emrine boyun [sayfa 541] eðmiþ olduðu olasýlýk kazanýr.
Buna karþýlýk, sekiz gün sonra, 286 oyun kendisinden ayrýldýðý ve Montagneýn daha 1851de yüce karar anýnda benzer bir protestoda bulunduðu düþünülürse, düzen partisinin kendi saflarýnda ve parlamentoda böyle
bir karar alabilmek için gerekli oy sayýsýný bulabilecek olduðu da çok
kuþkuludur. Bununla birlikte, burgravlar, belki o zaman gene de partilerinin büyük kitlesini, bir süngü ormanýnýn gerisinde kendini güven içinde
hissetmekten ve kendi kamplarýna geçmiþ bir ordunun hizmetlerini
kabul etmekten ibaret bir kahramanlýða sürükleyebileceklerdi. Bunun
yerine, Bay Burgravlar, 6 Ocak akþamý, Bonaparteý diplomatik uslamlamalarla, Changarniernin görevden alýnmasýndan caydýrmak üzere
Elyséeye gittiler. Bir insaný bir þeye kandýrmaya, ikna etmeye çalýþtýnýz
mý, bu, onun duruma hakim olduðunu teslim ediyorsunuz demektir.
Bu baþvurmadan kendine güveni artan, durumu saðlamlaþan Bonaparte,
12 Ocakta, eski kabinenin liderleri olan Fould ve Barocheu içinde
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býraktýðý yeni bir kabine atadý. Saint-Jean dAngély savaþ bakaný atandý.
Le Moniteur, Changarniernin görevden alýnma kararýný yayýnladý. Komutasýndaki birlikler, birinci tümeni ele geçiren Baraguay dHilliers ile ulusal
muhafýz komutanlýðýný kabul eden Perrot arasýnda paylaþtýrýldý. Toplumun kalesine yol verildi ve kalenin çatýsýndan hiç bir taþ düþmedi ise
de, borsada kurlar yükseldi.
Changarniernin þahsýnda, hizmetlerini emri altýna veren orduyu
böylece geri itmekle, ve böylece onu artýk geri alýnamaz bir biçimde
cumhurbaþkanýna teslim etmekle, düzen partisi, bundan böyle, her
türlü hüküm sürebilme niteliðini yitirdiðini ilân ediyordu. Zaten daha
þimdiden parlamenter bir kabine yoktu. Bir de ordu üzerindeki ve ulusal
muhafýz üzerindeki bütün otoritesini kaybedince, ayný zamanda, hem
parlamentonun halk üzerindeki gaspedilmiþ iktidarýný, hem de
parlamentonun baþkana karþý anayasal iktidarýný savunmak için elinde
hangi eylem aracý kalýyordu? Hiç. Daha geniþ bir eylem özgürlüðünü
elinde tutabilmek için kendisinin bile, her zaman, ancak baþkalarýna
buyrulan genel kurallar diye düþündüðü güçsüz birtakým ilkelere
baþvurmaktan fazla yapacak bir þeyi kalmýyordu artýk. [sayfa 542]
Ýþte Changarniernin görevden alýnmasý ve askeri iktidarýn Bonaparte tarafýndan ele geçiriliþi, izlemekte olduðumuz dönemin, yani
düzen partisi ile yürütme gücü arasýndaki savaþým döneminin birinci
bölümünü sona erdiriyor. Þimdi artýk bu iki güç arasýndaki savaþ açýkça
ilân edilmiþtir ve açýkça yürütülmektedir ama ancak düzen partisi silahlarýný ve askerlerini kaybettikten sonra. Kabinesiz, ordusuz, halksýz, kamuoysuz, 31 Mayýs seçim yasasýndan beri egemen halkýn temsilcisi olmayan, gözsüz, kulaksýz, diþsiz, hiç bir þeysiz Ulusal Meclis, yavaþ yavaþ
her türlü hükümet eyleminden el-etek çekmek ve post festum* homurtulu uyarýlarla yetinmek zorunda kalan bir eski Fransýz parlamentosuna[292] dönüþmüþtü.
Düzen partisi, yeni bakanlar kurulunu bir öfke fýrtýnasý ile karþýladý.
General Bedeau, Daimi Komisyonun meclis tatili sýrasýnda gösterdiði
iyiniyeti ve toplantý tutanaklarýný yayýnlamaktan komisyonu vazgeçirten
abartýlmýþ temkini hatýrlattý. Bunun üzerine, içiþleri bakanýnýn kendisi,
bu tutanaklarýn yayýnlanmasý için ýsrar etti, oysa bu kaðýtlar, þimdi,
besbelli ki, bir durgun su kadar tatsýzlaþmýþlardý, yeni hiç bir þey getirmiyorlardý ve artýk kanýksamýþ halk arasýnda en küçük bir etki bile meydana
getirmeden geçip gittiler. Rémusat nýn önerisi üzerine meclis, kendi
bürolarýna çekildi ve bir Olaðanüstü Önlemler Komitesi atadý. Paris, o
sýrada ticari refah içindeydi, iþlikler tam randýmanla çalýþýyordu, tahýl
fiyatlarý düþük ve yiyecek içecek boldu ve tasarruf sandýklarýna her gün
yeni yeni paralar yatýrýlýyordu, bunun için, günlük uðraþlarýndan pek o
kadar vazgeçmedi. Parlamento tarafýndan bu kadar gürültü ile kamuya
* Bayramdan sonra (ya da iþ iþten geçtikten sonra). -ç.
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açýklanan bu olaðanüstü önlemler, 18 Ocakta, General Changarnier
nin adýnýn bile anýlmadýðý, bakanlara karþý bir güvensizlik oyundan ileri
gidemedi. Cumhuriyetçiler, bakanlar kurulunun bütün önlemleri içinde
kesin olarak yalnýz, Changarniernin görevden alýnmasýný onayladýklarýndan, düzen partisi, cumhuriyetçilerin oylarýný saðlama almak için önergesini böyle kaleme almak zorunda kalmýþtý, oysa düzen partisi, gerçekte, kabinenin, bizzat kendisinin dikte ettiði, öteki iþlerini [sayfa 543] kýnayamazdý.
18 Ocak tarihli güvensizlik oylamasý 286la karþý 415 oyla kabul
edildi. Þu halde bu sonuç sahici meþruiyetçiler ve orleancýlar ile katýksýz
cumhuriyetçilerin ve Montagneýn güçbirliði sayesinde elde edildi. Bu
oylama, daha sonra, düzen partisinin yalnýz kabineyi ve orduyu deðil,
ayný zamanda, Bonaparte ile çatýþmalarýnda kendi parlamenter çoðunluðunu da yitirdiðini, bir grup temsilcinin, baðnazlýða kadar vardýrýlmýþ
bir uzlaþma zihniyeti ile, savaþým korkusu ile, bezginlik yüzünden, devlet
bütçesi ile sivrilmiþ deðerli yakýnlarýný gözeterek, boþalan bakanlýk
koltuklarý (Odilon Barrot) üzerine spekülasyon yüzünden, evet, her zaman genel sýnýf çýkarýný þu ya da bu özel çýkara feda etmeye hazýr, sýradan burjuvanýn bu dümdüz bencilliðinin dürtüsü ile düzen partisinin
saflarýndan ayrýldýðýný tanýtladý. A priori, bonapartçý temsilciler, düzen
partisi ile ancak devrime karþý savaþýmda birlik oluyorlardý. Katolik partinin önderi Montalembert, daha o çaðda, aðýrlýðýný Bonaparteýn kefesine
koyuyordu, çünkü parlamento partisinin hayatiyetinden kuþku
duyuyordu. Son olarak da, bu partinin liderleri, orleancý ve meþruiyetçi
Thiers ve Berryer, açýkça cumhuriyetçi olduklarýný beyan etmek, yürekleri
her ne kadar kralcý ise de kafalarýnýn cumhuriyetçi olduðunu ve kendi
parlamenter cumhuriyetlerinin burjuva egemenliðinin mümkün olan
tek biçimi olduðunu itiraf etmek zorunda idiler. Gene, kendilerini tehlikeli
olduðu kadar havai bir entrika olarak, parlamentonun arkasýnda býkýp
usanmadan izledikleri krallýðý diriltme tasarýlarýný bizzat burjuva sýnýfýnýn
gözünde karalamak zorunda görüyorlardý.
18 Ocak güvensizlik oylamasý, baþkana deðil bakanlara dokunuyordu. Oysa Changarnieryi görevden alan bakanlar kurulu deðil,
cumhurbaþkaný idi. Düzen partisi bizzat Bonaparteýn kendisini suçlamalý
mýydý? Krallýðý diriltme hevesleri yüzünden mi? Ama Bonaparteýn bu
hevesleri ancak düzen partisinin kendi heveslerini tamamlýyordu. Askeri
teftiþlerde ve 10 Aralýk derneðinde çevirdiði fesatçý dolaplardan dolayý
mý? Ama düzenin adamlarý uzun zamandan beri bu sorunlarý düpedüz
örtbas etmiþlerdi. 29 Ocaðýn ve 13 Haziranýn kahramanýnýn, Mayýs
1850de bir ayaklanma halinde Parisin [sayfa 544] dörtbir köþesini ateþe
vermek tehdidini savuran adamýn görevden alýnmasý yüzünden mi?
Montagnelý müttefikleri ve Cavaignac, düzen partisinin resmi bir sempati
gösterisi ile yere yýkýlan toplumun kalesini yeniden ayaða kaldýrmasýna izin vermediler. Cumhurbaþkanýnýn, bir generali görevden almak
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gibi anayasal bir hakkýný yadsýyamýyorlardý. Ancak, cumhurbaþkaný bu
anayasal hakkýný parlamentoya karþý kullandýðý için baðýrýp çaðýrýyorlardý. Peki, düzen partisinin kendi adamlarý, durmadan parlamenter ayrýcalýklarýný anayasaya aykýrý bir biçimde, özellikle genel oy sistemini kaldýrmakla, kullanmamýþlar mýydý? Bu bakýmdan tastamam parlamenter
sýnýrlar içinde hareket etmek zorunda idiler. Ve düzen partisi adamlarýnýn, 1848den beri tüm kýtayý kýrýp geçiren þu pek özel bir hastalýða, yani
yakaladýklarýný hayali bir dünyaya süren, ve onlarýn dýþardaki elle tutulur
dünyaya deðgin tüm anlayýþlarýný, anýlarýný, kavrayýþlarýný alýp götüren
parlamenter budalalýða yakalanmýþ olmalarý gerekirdi; evet öteki sýnýflara
karþý savaþýmlarýnda yýkmak zorunda olduklarý parlamenter iktidarýn
bütün koþullarýný kendi elleri ile yýktýklarý halde, parlamentodaki zaferlerini hâlâ gerçek bir zafer sayabilmeleri ve bakanlarýna vurarak cumhurbaþkanýna rastlatacaklarýný düþünmek için parlamenter budalalýða
yakalanmýþ olmalarý gerekirdi. Bununla, ulusun gözünde Ulusal Meclisi,
bir kez daha aþaðýlatma fýrsatýný ona vermekten baþka bir þey yapmýyorlardý. 20 Ocakta, Le Moniteur, bakanlar kurulunun toptan istifasýnýn
kabul edildiðini haber verdi. Montagne ile kralcýlarýn güçbirliðinin bir
meyvesi olan 18 Ocak oylamasýnýn ortaya koyduðu gibi, hiç bir parlamento partisinin parlamentoda artýk çoðunluðu olmadýðý bahanesi ile,
Bonaparte, yeni bir çoðunluðun oluþmasýný beklemek üzere sözde geçici
bir kabine atadý, bu kabinede parlamentodan hiç bir üye bulunmuyordu,
kabine, yalnýzca hiç bilinmeyen, önemsiz kiþilerden oluþuyordu, bir
sýradan memurlar ve yazýcýlar kabinesi idi. Düzen partisi, bundan böyle,
artýk bu kuklalarla uðraþýp durabilirdi, yürütme gücü ise, Ulusal Mecliste
ciddi bir biçimde temsil ediliyor olmak gibi bir zahmete bile katlanmýyordu artýk. Bonaparte, böylece, bakanlarý basit birer figürandan fazla bir
þey olmadýklarý ölçüde, tüm yürütme gücünü, açýk açýk, kendi þahsýnda
[sayfa 545] topluyordu ve bu gücü, kendi özel amaçlarý için kullanacak olanaklara sahip bulunuyordu.
Montagne ile güçbirliði yapmýþ olan düzen partisi, 10 Aralýk derneði baþkanýnýn, bakanlýk memurlarýný parlamentoya önermeye zorladýðý
1.800.000 franklýk baþkanlýk gelirini reddederek, öç aldý. Bu kez, oylama,
102 oyluk bir çoðunlukla, yani 18 Ocaktakinden 27 oy eksik bir çoðunlukla kazanýldý. Düzen partisinin çözülmesi, hýzlý ilerlemeler kaydediyordu. Düzen partisi, Montagne ile yaptýðý güçbirliðinin anlamý hakkýnda bir an olsun bir yanlýþ anlama olmasýn diye 189 Montagne üyesi tarafýndan imzalanmýþ siyasal mahkumlar lehinde bir genel af önerisini
dikkate almaya bile tenezzül etmedi. Vaissé adlý bir içiþleri bakaný, gelip, dinginliðin ancak görünüþte olduðunu, her yanda gizli bir çalkantýnýn,
bir heyecanýn hüküm sürdüðünü, herbir yanda, bir sürü derneðin gizli
gizli örgütlendiklerini, demokratik gazetelerin yeniden yayýnlanmak için
hazýrlýk yaptýklarýný, illerden gelen raporlarýn iyi olmadýðýný, Cenevredeki
mültecilerin, Lyondan geçerek Fransanýn bütün güneyi boyunca yayýlan
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bir gizli fesat hareketi düzenlediklerini, ülkenin ticari ve sýnai bir bunalýmýn eþiðinde bulunduðunu, Roubaix fabrikacýlarýnýn iþgününü kýsalttýklarýný, Belle-Isledeki[293] mahpuslarýn ayaklandýklarýný, vb. açýklamasý,
evet, basit bir Vaissénin gelip kýzýl hayaleti akýllara getirmesi, düzen
partisinin, Ulusal Meclise büyük bir popülarite kazandýrmaktan ve
Bonaparteý yeniden meclisin kollarýna atmaktan geri kalamayacak bir
öneriyi, tartýþmadan geri çevirmesine yetti. Düzen partisinin yeni karýþýklýklar gelecek korkusuyla yürütme gücünün kendisini yýldýrmasýna
izin vereceði yerde, tam tersine, yürütme gücünü kendi egemenliði altýna alabilmek için sýnýf savaþýmýna daha geniþ yer vermesi gerekirdi.
Ama meclis, kendini ateþle oynayacak çapta hissetmiyordu.
Bu arada, sözde geçici kabine, Nisanýn ortasýna kadar bitkisel bir
yaþam sürdürdü. Bonaparte, durmadan yenilenen kabine düzenlemeleri
ile meclisi yordu, oynattý durdu. Kimi kez, Lamartine ve Billault ile
cumhuriyetçi bir kabine kurmak ister gibi görünüyordu, kimi kez, kolay
aldatýlýr birine gereksinme oldu mu hemen akla gelen, vazgeçilmez
[sayfa 546] Odilon Barrot ile parlamenter bir kabine, kimi Vatimesnil ve Benoît dAzy ile meþruiyetçi bir kabine, kimi de Malleville ile orleancý bir
kabine kurmak ister gibi görünüyordu. O, böyle, düzen partisinin ayrý
ayrý kesimleri arasýnda birbirlerine karþý gergin iliþkileri sürdürürken ve
hepsini, cumhuriyetçi bir kabinenin ve artýk kaçýnýlmaz olan genel oy
sisteminin geri gelmesi olasýlýðý ile korkuturken, burjuvazide, parlamenter
bir kabine kurmak için gösterdiði içten çabalarýn kralcý kesimlerin
uzlaþmazlýðýna çattýðý inancýný uyandýrýyordu. Oysa burjuvazi kuvvetli
bir hükümet diye kýyameti koparýyordu. Çünkü Fransanýn yönetimsiz
býrakýlmasýný, dolayýsýyla, daha genel ticari bunalýmýn yaklaþýyor görünmesini, büyük kentlerde sosyalizme daha çok taraftar kazanýlmasýný
ve ayný þekilde kýrlarda tahýl fiyatlarýnýn yýkýcý bir biçimde düþüþünü bir
o kadar baðýþlanmaz buluyordu. Ticaret günden güne durgunlaþýyordu,
iþsiz sayýsý gözle görülürcesine artýyordu. Pariste en azýndan 10.000
iþçinin yiyecek ekmeði yoktu. Rouenda, Mulhouseda, Lyonda,
Roubaixde, Tourcoingde; Saint-Etiennede, Elbeufde, vb. birçok fabrika
durdurulmuþtu. Bu koþullar içinde, Bonaparte, 18 Ocak kabinesini, 11
Nisanda, Rouher, Fould, Baroche baylar ve ötekilerle birlikte ve Bay
Léon Foucher tarafýndan kuvvetlendirilmiþ olarak yeniden baþa getirmeye cüret etti; Kurucu Meclis, son günlerinde, sahte telgraflar yayýnlamak yüzünden, beþ bakanýn oylarý dýþýnda oybirliði ile aldýðý güvensizlik
kararý ile bu Bay Fauchernýn itibarýný kýrmýþtý. Böylece, demek ki, Ulusal
Meclis, 18 Ocakta bakanlar kuruluna karþý bir zafer kazanmýþtý, ve meclis
üç ay boyunca, Bay Fould ve Bay Baroche, püriten Faucheryi bakanlar
birliðine bir üçüncü ortak olarak kabul etsinler diye, Bonapartea karþý
savaþmýþtý.
Kasým 1849da Bonaparte, parlamenter olmayan bir kabine ile,
Ocak 1851de ise parlamento-dýþý bir kabine ile yetinmiþti. 11 Nisanda
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ise iki meclisin, Kurucu Meclisin ve Yasama Meclisinin, cumhuriyetçilerin
ve kralcýlarýn güvensizlik oylarýný pek uyumlu bir biçimde biraraya
toplayan parlamentoya-karþý bir kabine kuracak kadar güçlü hissediyordu kendisini. Kabinelerin bu ardarda sýralanýþ biçimi, bir termometre
görevi görebilirdi, parlamento bu termometreye [sayfa 547] bakýp kendi
dirimsel sýcaklýðýnýn düþüþünü ölçebilirdi. Parlamentonun dirimsel
sýcaklýðý nisan sonunda o kadar aþaðý düþmüþtü ki, Persigny, Changarnier
ile yaptýðý kiþisel bir görüþmede, onu, cumhurbaþkanýnýn safýna geçmeye
davet edebiliyordu. Persigny, Bonaparteýn, Ulusal Meclisin etki ve söz
geçirirliðinin iyice yok olduðunu düþündüðü, Bonaparteýn hükümet darbesinden sonra yayýnlanacak bildiriyi bile þimdiden hazýr bulundurduðu, darbenin her an gözönünde bulundurulduðu, ama herhangi basit
bir rastlantýnýn bunu yeniden ertelediði yolunda ona güvence verdi.
Changarnier, bu ölüm bildirisini, düzen partisinin liderlerine iletti, ama
pire ýsýrýðýnýn insaný öldürebileceðine kim inanýr? Ve parlamento ne
kadar yýkýlmýþ, güçsüz, ne kadar parçalanmýþ, ne kadar kokuþmuþ olsa
da, 10 Aralýk derneðinin kaba-saba baþkaný ile düellosunu bir pire ile
düello etmekten baþka türlü görmeye yanaþmýyordu. Ama Bonaparte,
düzen partisine, eskiden Agéilasin Kral Agise verdiði gibi karþýlýk verdi:
Þimdi sana bir fare görünüyorum, ama bir gün aslan olacaðým.[294]
VI
Düzen partisinin, askeri iktidarý elinde tutmak ve yürütme gücünün en yüksek yönetimini yeniden ele geçirmek için boþuna sarfettiði
çabada, kendini Montagne ile ve katýksýz cumhuriyetçilerle güçbirliði
yapmak zorunda görmesi, kendi parlamenter çoðunluðunu yitirmiþ
olduðunu yadsýnamaz bir biçimde tanýtlýyordu. Takvimin yalýn gücü,
saatlerin akrebi, 29 Mayýs* günü düzen partisinin tam parçalanmasýnýn
iþaretini verdi. 29 Mayýs ile Ulusal Meclisin son yýlý da baþladý. Bundan
böyle, meclisin, ya anayasanýn deðiþiklik yapmadan olduðu gibi saklanmasý, ya da deðiþtirilmesi lehinde karar vermesi gerekiyordu. Ama anayasanýn deðiþtirilmesi yalnýzca burjuvazinin ya da küçük-burjuva demokrasisinin egemenliði anlamýna, demokrasi ya da proletarya anarþisi,
parlamenter cumhuriyet ya da Bonaparte anlamýna gelmiyordu, bunlar
kadar Orleans ya da Bourbon anlamýna [sayfa 548] da geliyordu! Böylece,
anlaþmazlýk elmasý parlamentonun ortasýna düþtü, onun çevresinde
çýkar çatýþmalarý kaçýnýlmaz olarak alevlenecek ve bu çatýþmalar düzen
partisini karþýt kesimlere bölecekti. Düzen partisi, türdeþ olmayan toplumsal öðelerin bir karýþýmý idi. Anayasa deðiþikliði sorunu, bu karýþýmýn
ürününü, baþlangýçtaki ilkel öðelerine ayrýþtýran siyasal bir sýcaklýk yarattý.
Bonapartçýlarýn, anayasanýn deðiþtirilmesindeki çýkarlarý basitti.
* Ýngilizce metinde 28 Mayýs. -ç.
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Onlar için her þeyden önce Bonaparteýn yeniden seçilmesini yasaklayan
45. maddeyi kaldýrmak ve onun iktidarýnýn uzatýlmasýný saðlamak sözkonusuydu. Cumhuriyetçilerin tutumlarý da daha az basit görünmüyordu.
Onlar, anayasanýn her türlü deðiþikliðini cumhuriyete karþý genel bir
komplo gibi gördüklerinden, kesinlikle reddediyorlardý. Cumhuriyetçiler,
Ulusal Meclisin dörtte-birinden fazla oya sahiptiler ve anayasa gereðince,
yasal olarak anayasanýn deðiþtirilmek üzere gözden geçirilmesine karar
verebilmek ve bu deðiþikliði yapmakla görevli bir meclisi toplantýya çaðýrmak için oylarýn dörtte-üçü gerekli olduðundan, onlarýn zafere güvenmeleri için, oylarýna sahip çýkmaktan baþka yapacak bir þeyleri yoktu.
Ve zaferden emin bulunuyorlardý.
Bu açýk tutumlarýn karþýsýnda, düzen partisi, içinden çýkýlmaz
çeliþkilerin oyuncaðý durumunda bulunuyordu. Eðer deðiþikliði reddederse, Bonapartea yalnýz bir tek çýkýþ yolu, yani zor kullanma yolunu
býrakarak, Fransayý, 2 Mayýs 1852 tarihinde, yani karar anýnda, bütün
otoritesini yitirmekte olan bir cumhurbaþkaný, artýk çoktan beri otoritesi
olmayan bir parlamento ve onu yeniden ele geçirmeyi düþünen bir
halk ile devrimci anarþiye terkederek, status quoyu tehlikeye atýyordu.
Eðer anayasa deðiþikliði lehinde oy verirse, oyunun boþa gideceðini ve
kaçýnýlmaz olarak, anayasa gereðince, cumhuriyetçilerin vetosuyla karþýlaþacaðýný biliyordu. Eðer, anayasaya aykýrý olarak, adi çoðunluðun
yeterli olduðunu açýklarsa, yürütme gücünün keyfine kayýtsýz þartsýz
boyun etmedikçe, devrimi önlemeyi umamýyordu, ama böylelikle de,
Bonaparteý, anayasanýn, deðiþikliðin ve kendi kendisinin efendisi haline
getiriyordu. Cumhurbaþkanýnýn iktidarýný uzatan sadece kýsmi bir deðiþiklik, imparatorluk doðrultusunda bir gaspa yolaçýyordu. [sayfa 549] Cumhuriyetin ömrünü kýsaltan genel bir deðiþiklik, zorunlu olarak, hükümdarlýk üzerinde hak iddia edenler arasýnda bir çekiþmeye götürüyordu,
çünkü krallýðýn Bourbonlar açýsýndan dirilmesinin koþullarý ile Orleanslar
açýsýndan dirilmesinin koþullarý, yalnýzca birbirinden ayrý olmakla kalmýyordu, ayrýca karþýlýklý olarak birbirleri ile tam baðdaþmaz, tekelci bir
durumda bulunuyorlardý.
Parlamenter cumhuriyet, burjuvazinin meþruiyetçi ve orleancý
iki kesiminin, büyük toprak mülkiyeti ile sanayiin, birbiri yanýnda, eþit
haklara sahip olarak birarada bulunabildikleri tarafsýz alan olmaktan
fazla bir þeydi. Parlamenter cumhuriyet bu kesimlerin ortak egemenliklerinin vazgeçilmez koþulu, onlarýn genel sýnýf çýkarlarýnýn, hem bu ayrý
ayrý kesimlerin, hem de toplumun bütün öteki sýnýflarýnýn istemlerine
egemen olabileceði tek devlet biçimi idi. Onlar kralcý olmak sýfatýyla,
toprak mülkiyetinin ya da paranýn üstünlüðü uðruna savaþýmlarýnda
yeniden uzlaþmaz bir çeliþki içine düþüyorlardý ve bu uzlaþmaz çeliþkinin
en yüce ifadesi, krallarýn kendilerinde ve hanedanlarýnda kiþileþiyordu.
Düzen partisinin Bourbonlarýn geri çaðrýlmasýna karþý direnmesi de
bundandý.
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Orleancý milletvekili Creton, 1849da, 1850de ve 1851de belirli
aralarla, krallýk ailelerine karþý yöneltilmiþ sürgün kararýnýn kaldýrýlmasý
önerisini meclise sunmuþtu. Parlamento, gene ayný belirli aralarla,
sürgüne gönderilmiþ krallarýnýn ülkeye dönebileceði kapýlarý kapamakta
ayak direyen bir kralcýlar meclisi görünümü veriyordu. Richard III, bu
yeryüzü için fazla iyi olduðunu ve onun yerinin gökyüzünde bulunduðunu
açýklayarak Henri VIyý öldürmüþtü. Onlar ise, Fransanýn yeniden
krallarýna sahip olamayacak kadar kötü olduðunu açýklýyorlardý. Koþullarýn zoru ile cumhuriyetçi olmuþlardý ve birçok kez, Fransanýn kendi
krallarýný sürmüþ olan halkýn kararýný onaylamak zorunda kaldýlar.
Anayasa deðiþikliði durum, bu konuyu dikkate almaya zorluyordu cumhuriyetten baþka ayrýca burjuvazinin iki kesiminin ortak egemenliklerini de tehlikeye sokuyordu ve monarþinin yeniden kurumlaþmasý olasýlýðý ile, sýrasýyla daha çok temsil ettiði çýkarlar arasýnda rekabet
uyandýrýyor ve bir kesimin öteki kesim üzerindeki üstünlüðü için [sayfa
550] savaþýmý canlandýrýyordu. Düzen partisinin diplomatlarý, iki hanedanýn, kralcý partilerin ve onlarýn kral ailelerinin bir kaynaþmasý dedikleri
þeyle, savaþýmý kapatabileceklerini sanýyorlardý. Restorasyon ile temmuz
monarþisinin gerçek kaynaþmasý, parlamenter cumhuriyetti. Parlamenter cumhuriyette orleancý ve meþruiyetçi renkler kaynaþýp yumuþuyor,
ayrý ayrý burjuva çeþitleri, kýsaca burjuvada, burjuva cinsinde kayboluyordu. Ama, þimdi orleancý meþruiyetçi, meþruiyetçi ise orleancý olacaktý. Onlarýn uzlaþmaz karþýtlýklarýný kiþileþtiren krallýk, onlarýn birliklerini
cisimleþtirecekti ve onlarýn salt kesimlere özgü dar çýkarlarýný, sýnýflarýnýn
ortak çýkarý yapacaktý. Monarþi, iki monarþinin yadsýnmasýnýn, yani
cumhuriyetin gerçekleþtirebileceði ve gerçekten de gerçekleþtirdiði þeyi
gerçekleþtirecekti. Bu, düzen partisi doktorlarýnýn, üretmek için kafa
patlattýklarý simya taþý idi. Sanki meþru monarþi, sanayi burjuvazisinin
monarþisi haline gelebilirmiþ gibi, ya da burjuva krallýðý mirasa dayanan
toprak aristokrasisinin krallýðý olabilirmiþ gibi! Taç, ancak bir tek baþa,
büyük kardeþin ya da küçük kardeþin baþýna geçirilebileceði halde,
sanki toprak mülkiyeti ile sanayi ayný tacýn altýnda kardeþleþebilirlermiþ
gibi! Sanki, toprak mülkiyeti, kendini sanayileþtirmeye karar vermediði
sürece, genel anlamda, sanayi, toprak mülkiyeti ile uzlaþabilirmiþ gibi!
Eðer Henri V yarýn ölseydi, Paris kontu, orleancýlarýn kralý olarak kaldýðý
sürece, sanki meþruiyetçilerin kralý olamayacaktý. Bununla birlikte,
anayasa deðiþikliði sorunu gitgide ön plana geçtikçe kendilerine bir o
kadar daha önem veren, Assemblde Nationale[179] ile kendilerine gündelik resmi bir organ kuran ve þu anda (Þubat 1852) yeniden iþe koyulmuþ bulunan kaynaþma filozoflarý, sorunun bütün güçlüðünün, iki
hanedanýn direniþinden ve rekabetinden ileri geldiði düþüncesinde idiler.
Louis-Philippe ölür ölmez giriþilen, ama hanedan entrikalarý gibi genellikle kulislerde, Ulusal Meclisin tatilleri sýrasýnda, yani perde aralarýnda,
sorunu ciddiye almaktan çok, eski körü körüne bir baðlýlýkla gönül av-
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cýlýðý oynayarak yürütülen Orleans ailesini Henri V ile uzlaþtýrma çabalarý,
bundan böyle bir devlet iþi oldu ve düzen partisi tarafýndan, þimdiye
kadar olduðu gibi amatör bir sahnede oynanacaðý yerde kamu sahnesine
aktarýldýlar. Ulaklar, [sayfa 551] Paristen Venedikle,[295] Venedikten Claremonta, Claremontdan Parise uçtu. Chambord kontu bir bildiri yayýnlayarak, kendi krallýðýnýn yeniden dirilmesini deðil, ama ailesinin tüm
üyelerinin yardýmý ile, ulusal yeniden dirilmeyi haber veriyordu. Orleancý Salvandy, Henri Vin ayaklarýna kapandý. Meþruiyetçi liderler, Berryer,
Benoit dAzy, Saint-Priest, Orleanslarý ikna etmek için Claremonta
gittiler, ama boþuna. Kaynaþmacýlar, iki burjuva kesiminin çýkarlarýnýn,
aile çýkarlarý biçiminde, iki kral ailesinin çýkarlarý biçiminde sivrilmek,
keskinleþmek için ne tekelciliklerinden bir þey kaybettiklerini, ne de
uzlaþma anlayýþý kazandýklarýný bir hayli geç farkettiler. Henri V, Paris
kontunu kendi ardýlý olarak tanýyorduysa da bu, en iyi yorumla, kaynaþmanýn getirdiði tek baþarýydý, Orleans sülalesi, Henri Vin kýsýrlýðýnýn
ona zaten saðlamýþ olduðu üstünlükten baþka hiç bir üstünlük saðlayamýyordu, ama temmuz devrimi yüzünden kazanmýþ olduðu bütün hak
iddialarýndan vazgeçiyordu. Ýlk baþtaki bütün iddialarýndan, hemen
hemen yüzyýllýk bir savaþým boyunca Bourbonlarýn daha yaþlý kolundan
koparýp aldýðý bütün unvanlardan vazgeçiyordu, bu pek belirgin olmayan
avantaja karþýlýk, tarihsel üstünlüðünü, kendi soyaðacýnýn üstünlüðünü,
trampa ediyordu. Bu duruma göre, kaynaþma, Orleans sülalesinin kendi
isteðiyle tahttan vazgeçmesinden, meþruiyetçiliðe boyun eðiþinden
piþmanlýk duyarak, protestan kilisesinden katolik kilisesine dönüþünden
baþka bir þey deðildi. Bu dönüþ, onu, yitirmiþ olduðu tahta deðil, ancak
üzerinde doðduðu tahtýn basamaklarýna oturtuyordu. Kaynaþma davasýný
savunmak için Claremonta üþüþen eski orleancý bakanlar, Guizot,
Duchâtel ve ötekiler, gerçekte, yalnýz temmuz devriminden ileri gelen
tiksinmeyi temsil ediyorlardý; burjuva krallara, burjuvalarýn krallarýna
güvensizliði, anarþiye karþý son týlsým olarak meþruiyete inancý temsil
ediyorlardý. Onlar, Orleanslar ile Bourbonlar arasýnda aracý olduklarýný
kuruyorlardý, ama gerçekte satýlmýþ orleancýlardan baþka bir þey deðildiler, ve prens Joinville de, onlarý, bu sýfatlarý ile huzuruna kabul etti.
Orleancýlarýn diri, kavgacý bölümüne gelince, bunlar, yani Thiers, Baze
ve ötekiler, Louis-Philippe ailesini pek kolaylýkla, inandýrdýlar ki, monarþinin, her ne çeþitten olursa olsun yeniden [sayfa 552] diriltilmesi iki hanedanýn kaynaþmasýný ve bu cinsten her çeþit kaynaþma ile Orleans sülalesinin tahttan elçekmesini gerektiriyordu ve buna karþýlýk geçici olarak
cumhuriyeti tanýmak ve olaylarýn cumhurbaþkanlýðý koltuðunu bir tahta
dönüþtürmeye olanak yaratmasýný beklemek, atalarýnýn geleneðine
tamamen uygundu. Prens Joinvillein adaylýðý söylentisi ortalýða yayýldý,
kamuoyu, bir süre meraktan nefesi kesilmiþ durumda tutuldu, ve aradan
birkaç ay geçince, anayasa deðiþikliði geri çevrildikten sonra, eylül ayýnda
Joinvillein resmen adaylýðý kondu.
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Böylece orleancýlar ile meþruiyetçiler arasýnda kralcý kaynaþma
giriþimi sadece baþarýsýzlýða uðramakla kalmamýþ, onlarýn parlamenter
kaynaþmalarýný da, ortak cumhuriyetçi biçimlerini de parçalamýþ ve
düzen partisini yeniden ilkel öðelerine ayrýþtýrmýþtý. Ama, Claremont ile
Venedik arasýndaki iliþkiler gerginleþtikçe, aralarýndaki uzlaþma
bozuldukça, Joinville çevresindeki çalkantý geniþlik kazandýkça, Bonaparteýn bakaný Faucher ile meþruiyetçiler arasýnda baþlamýþ olan görüþmeler, giderek daha ateþli, daha ciddi oluyordu.
Düzen partisinin çözülmesi, ilkel öðelerinde durmadý. Bu büyük
kesimlerin herbiri, kendi içinde parçalandý. Sanki eskiden, meþruiyetçi
ve orleancý, iki klandan herbiri içinde birbirlerine çarpan ve birbirleriyle
çatýþan eski siyasal nüanslar, suyu bulunca yeniden canlýlýk kazanan
kurumuþ haþlamlýlar gibi yeniden ortaya çýkýyordu ve sanki onlar da
kendilerine özgü gruplar oluþturmak ve baðýmsýz uzlaþmaz çeliþkiler
meydana getirmek üzere yeteri kadar dirimsel güç kazanýyorlardý. Meþruiyetçiler, Tuilerdes ile Pavillon Marsan arasýndaki, Villèle ile Polignac
arasýndaki çekiþmeleri anýmsadýlar.[296] Orleancýlar, Guizot, Molé, Broglie,
Thiers ve Odilon Barrot arasýndaki turnuvalarýn altýn çaðýný yeniden yaþadýlar.
Düzen partisinin anayasanýn deðiþtirilmesinden yana olan, ama
bu konu dýþýnda kendi içinde bölünmüþ olup, bir yandan Berryer ve
Falloux, öte yandan da Rochejaquelin tarafýndan yönetilen meþruiyetçiler
ile, Molé, Broglie, Montalernbert ve Odilon Barrotnun yönetimi altýndaki
savaþýmdan yorulmuþ orleancýlardan oluþan kesimi, þu aþaðýdaki [sayfa
553] belirsiz, anlaþýlmaz önergeyi meclise sunmak için bonapartçý
temsilcilerle birleþti: Aþaðýda imzasý bulunan temsilciler, ulusa, egemenliðinin kayýtsýz þartsýz tam kullanma hakkýný teslim etmek amacýyla
anayasanýn deðiþtirilmesini önerirler. Ama ayný zamanda, oybirliði ile
Ulusal Meclisin cumhuriyetin kaldýrýlmasýný önermeye hakký olmadýðýný, yalnýz anayasayý deðiþtirecek meclisin böyle bir hakka sahip olduðunu, sözcüleri Tocquevillein aðzýndan açýkladýlar. Zaten, anayasa, ancak yasal yoldan dolayýsýyla da yalnýz anayasanýn buyurduðu dörtteüç oy çoðunluðu karar verirse deðiþtirilebilirdi. Altý günlük gürültülü
tartýþmalardan sonra, 18 Temmuzda, anayasanýn deðiþtirilmesi önerisi,
önceden de tahmin edildiði gibi, reddedildi. 446 oy deðiþiklik lehinde
kullanýldý, ama karþý-oylar 278 idi. Gerçek orleancý bilinenler, Thiers,
Changarnier ve ötekiler, cumhuriyetçilerle ve Montagne ile birlikte oy
verdiler.
Parlamentonun çoðunluðu, böylece anayasaya karþý olduklarýný
açýklýyorlardý, ama bizzat bu anayasa, azýnlýktan yana olduðunu açýklýyordu ve azýnlýðýn kararýna zorunlu bir nitelik veriyordu. Oysa düzen
partisi, 31 Mayýs 1850de, 13 Haziran 1849da anayasayý çoðunluða baðýmlý
kýlmamýþ mýydý? Onun tüm geçmiþ politikasý, anayasa paragraflarýnýn
parlamenter çoðunluðun kararlarýna baðýmlýlýðýna dayanmýyor muydu?
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Düzen partisi, yasa metni halinde Nuh nebiden kalma boþ inanlarý demokratlara býrakmamýþ mýydý ve demokratlarý bununla cezalandýrmamýþ
mýydý? Ama þimdi, þu anda, anayasa deðiþikliði cumhurbaþkanlýðý
iktidarýnýn sürdürülmesinden baþka bir anlama gelmiyordu, nasýl ki
anayasanýn olduðu gibi korunmasý da Bonaparteýn görevden alýnmasýndan baþka bir anlama gelmiyorduysa. Parlamento, Bonapartetan yana
oyunu açýklamýþtý, ama anayasa, parlamentoya karþý bir düþünce
taþýyordu. Demek ki, o, anayasayý yýrtarken parlamentonun anlayýþýnda,
parlamentoyu kovarken de anayasa doðrultusunda hareket ediyordu.
Parlamento, anayasayý ve onunla birlikte kendi egemenliðini
çoðunluk-dýþý ilân etmiþti. Parlamento, kararý ile anayasayý ortadan
kaldýrmýþ, bakanlýk iktidarýný uzatmýþ, ve ayný zamanda da kendisi var
olmaya devam ettikçe, ne birinin ölebileceðini, ne de ötekinin yaþayabileceðini ilân [sayfa 554] etmiþti. Onu gömecek olan mezar kazýcýlarý daha
þimdiden kapýsýna dayanmýþlardý. Parlamentoda anayasa deðiþikliðinin
tartýþýldýðý sýrada, Bonaparte, kararsýz görünen General Baraguay
dHilliersnin birinci askeri tümen komutanlýðýný elinden alýyor, onun
yerine, Lyon galibi, aralýk günleri kahramaný, Bonaparteýn daha LouisPhilippe zamanýnda, Boulogne seferi vesilesiyle azçok kendisiyle
uzlaþmaya girmiþ adamlarýndan biri olan General Magnaný getiriyordu.
Düzen partisi ise, anayasa deðiþikliðine iliþkin kararý ile, ne yönetmeyi ne de hizmet etmeyi, ne yaþamayý ne de ölmeyi, ne cumhuriyete katlanmayý ne de onu devirmeyi, ne anayasayý sürdürmeyi ne de
ondan kurtulmayý, ne cumhurbaþkaný ile iþbirliði yapmayý ne de onunla
tüm iliþiði kesmeyi bilmediðini gösterdi. Peki düzen partisi, bütün bu
çeliþkilerin çözümünü kimden bekliyordu? Takvimden, olaylarýn gidiþinden. Olaylar üzerinde bir etkinliði olduðunu varsaymaktan vazgeçiyor,
böylelikle onlarý kendisine karþý zor kullanmaya zorluyordu, bu yüzden
de, halka karþý savaþýmýnda iktidara vergi bütün özel nitelikleri karþýsýnda
tamamýyla güçsüz bir halde görününceye kadar birer birer kendisine
býraktýðý gücü kýþkýrtýyordu. Yürütmenin baþkanýna, kendisine karþý kampanyayý daha rahat hazýrlayýp geliþtirmesi, saldýrý araçlarýný güçlendirmesi, silahlarýný seçmesi, mevzilerini berkitmesi olanaðýný vermek için
tam en tehlikeli anda sahneden çekilmeye ve 10 Aðustostan 4 Kasýma
kadar, üç ay tatile girmeye karar verdi.
Parlamento partisi, yalnýz iki büyük kesime bölünmüþ olmakla,
yalnýz bu kesimlerin herbiri de kendi içlerinde bölünmüþ olmakla
kalmýyordu, parlamentodaki düzen partisi parlamento dýþýndaki düzen
partisi ile çatýþmaya baþlamýþtý. Burjuvazinin konuþmacýlarý, yazarlarý,
kürsüsü ve basýný, kýsacasý, burjuvazinin ideologlarý ve bizzat burjuvazi,
temsilciler ve temsil edilenler birbirlerine yabancý olmuþlardý ve artýk
birbirlerinin dilini anlamýyorlardý.
Taþra illerindeki meþruiyetçiler, sýnýrlý ufuklarý ve sýnýrsýz coþkularý
ile, kendi parlamento liderleri olan Berryer ile Fallouxyu, Bonaparteýn
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safina geçmekle ve Henri Vin davasýný býrakmakla suçluyorlardý. Onlarýn
bir zambak saflýðýndaki zekalarý günaha inanýyordu, ama diplomasiye
[sayfa 555] inanmýyordu.
Ticaret burjuvazisi ile kendisini temsil eden politikacýlar arasýndaki
kopma, kýyaslanamayacak kadar daha kaçýnýlmaz, daha kesin oldu.
Ticaret burjuvazisi, temsilcilerini, meþruiyetçilerin kendi temsilcilerine
yaptýklarý gibi ilkelerden ayrýlmakla deðil, tam tersine, yararsýz hale gelen
ilkelere baðlý kalmakla suçluyordu.
Daha önce, Fouldun bakanlar kuruluna giriþinden beri, LouisPhilippe döneminde iktidarýn en büyük bölümünü elinde bulunduran
ticaret burjuvazisi kesimi, mali aristokrasi, bonapartçý olmuþtu. Fould,
yalnýz borsada Bonaparteýn çýkarlarýný temsil etmiyordu, bir onun kadar,
borsanýn Bonaparte yanýndaki çýkarlarýný da temsil ediyordu. Mali
aristokrasinin tutumu, kendi Avrupa organý olan Londranýn Economistinde[297] en göze çarpar bir biçimde betimlenmiþ bulunuyor. 1 Ocak 1851
tarihli sayýsýnda, bu gazete, Paris muhabirinden naklen þöyle yazýyordu:
Þimdi herbir yandan gelen haberlerden Fransanýn her þeyden
çok huzur istediðini saptayabilmiþ bulunuyoruz. Cumhurbaþkaný Yasama
Meclisine yolladýðý mesajda bunu açýklýyor, ayný þey, meclis kürsüsünden
yankýlanýyor, basýn bunu olumluyor, vaiz kürsüsü bunu ilân ediyor, devlet
tahvillerinin en ufak bir kargaþalýk kuþkusuna karþý duyarlýlýðý, ve
yürütme gücünün üstün geliþinde her sefer devlet tahvillerinin de
saðlamlýk kazanmasý bunu tanýtlýyor.
Economist, 29 Kasým 1851 tarihli sayýsýnda kendi adýna þöyle
diyor: Avrupanýn bütün borsalarýnda, cumhurbaþkaný, bugünkü günde
düzenin bekçisi olarak bilinmektedir.
Bunun için, mali aristokrasi, düzen partisinin yürütmeye karþý
yürüttüðü parlamenter savaþýmý, düzeni karýþtýrmak diye kargýþlýyor ve
baþkanýn sözde temsilcilere karþý her zaferini düzenin bir zaferi olarak
kutluyordu. Burada mali aristokrasi denilince, yalnýz çýkarlarý iktidarýn
çýkarlarý ile birbirine denk düþen istikraz veren büyük iþ adamlarýný ve
devlet tahvilleri spekülasyoncularýný anlamamak gerekir. Bütün modern
maliye (finans) alemi, bütün bankalar alemi, devlet kredisinin idamesi
ile çok yakýndan ilgilidir. Onlarýn ticari sermayelerinin bir bölümü, zorunlu
olarak, hýzla paraya çevrilebilir devlet tahvillerine yatýrýlmýþ durumdadýr.
[sayfa 556] onlarýn emrine konmuþ olan ve tacirlerle sanayiciler arasýnda
paylaþýlan depozitolar ve sermaye, kýsmen devlet tahvilleri sahiplerinin
aldýklarý faizlerden gelir. Eðer bütün çaðlarda, iktidarýn saðlamlýðý, para
pazarý için ve bu pazarýn papazlarý için Musa ve peygamberler anlamýna geldiyse, þimdi, her tufanýn, eski devletlerle birlikte eski devlet
borçlarýný da alýp götürmek korkusunu yarattýðý bir zamanda, bu özellikle
böyle deðil midir?
Onun için, sanayi burjuvazisi, bir düzen baðnazlýðý içinde, parlamenter düzen partisi ile yürütme gücü arasýndaki sürekli çekiþmelerden

382

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

hoþnutsuzdu. Thiers, Anglas, Sainte-Beuve ve ötekiler Changarniernin
görevden alýnmasý dolayýsýyla yapýlan 18 Ocak oylamasýndan sonra,
kendi müvekkillerinden, özellikle sanayi bölgelerinden olanlardan, açýk
uyarýlar aldýlar, bu uyarýlarda, bu Montagne ile ittifaklarý düzene karþý
büyük hiyanet olarak damgalanmýþtý. Eðer, gördüðümüz gibi, düzen
partisinin cumhurbaþkanýna karþý savaþýmýný ortaya koyan palavracý
sataþmalar, küçük entrikalar, daha iyi bir karþýlayýþý haketmiyorlarsa,
beri yandan, temsilcilerinden askeri iktidarý, direnç göstermeden kendi
parlamentosunun elinden alýp serüvenci bir taht talibinin eline teslim
etmelerini isteyen bu burjuva partisi, kendi çýkarýna bol bol çevrilen bu
entrikalarý bile haketmiyordu. Kendi genel çýkarlarýný, kendi sýnýf çýkarlarýný, kendi siyasal gücünü savunmak uðruna savaþýmýn, özel iþlerine
ket vurucu olarak, onu rahatsýz ve tedirgin ettiðini ortaya koyuyordu.
Taþra kentlerinin burjuva ileri gelenleri, belediye yetkilileri, ticaret
mahkemeleri yargýçlarý, vb., her yerde hemen hemen ayrýksýz, Bonaparteý, gezileri sýrasýnda, en kölece bir baðlýlýkla, hatta Dijonda olduðu
gibi, Ulusal Meclise, ve özellikle de düzen partisine hiç sözünü sakýnmadan saldýrdýðý zaman bile en kölece bir yardakçýlýkla karþýladýlar.
Ýþler iyi gitmekte iken, henüz 1851in baþlarýnda olduðu gibi, tüccar
burjuvazi, ticaretine zarar verebilecek her türlü parlamenter savaþýma
karþý baþkaldýrýyordu. Ýþler kötü giderken, 1851 yýlý þubat ayý sonundan
bu yana daima olduðu gibi, iþlerin durmasýnýn nedeni olarak parlamenter
savaþýmdan yakýnýyordu ve ticaretin yeniden baþlamasý için bu [sayfa 557]
savaþýma son verilmesini baðýra çaðýra istiyordu. Anayasanýn deðiþtirilmek üzere görüþülmesi sýrasýnda yapýlan tartýþmalar, tam bu kötü döneme rastladý. Burada, bizzat devlet biçiminin varlýðý yokluðu sözkonusu
olduðundan, burjuvazi, temsilcilerinden, kendisini çok bunaltan bu geçici
yönetime son vermelerini ve ayný zamanda status quonun korunmasýný
istemekte, kendini, o kadar çok haklý buldu. Bunda hiç bir çeliþki yoktu.
Geçiciliðe son vermek, burjuvazi için, kesinlikle onu sürdürmek, bir
karar almasýný gerektirecek aný, belirsiz bir uzaklýða götürmek demekti.
Status quo ancak iki biçimde sürdürülebilirdi: Bonaparteýn iktidarýný
uzatarak, ya da anayasanýn maddelerine uygun olarak Bonaparteýn
yetkilerini elinden alarak ve Cavaignacý seçerek. Burjuvazinin bir bölümü
bu son çözümü diliyordu ve temsilcilerine susmaktan ve bu netameli
soruna dokunmamaktan daha iyi bir öðüt veremiyordu. Eðer temsilcileri
konuþmazsa, Bonaparte bir davranýþta bulunmaz diye düþünüyordu.
Bu burjuvazi, doðrusu, görünmemek için baþýný kuma gömecek bir
devekuþu parlamento istemekteydi. Burjuvazinin bir baþka bölümü,
her þey gene olduðu gibi kalsýn diye, zaten cumhurbaþkanlýðý koltuðunda
olduðuna göre Bonaparteý o koltukta býrakmak istiyordu. Bunlar, parlamentolarý anayasanýn açýkça ýrzýna geçmediði ve iþi uzatmadan yetkilerinden el çekmediði için öfkeleniyordu.
Ulusal Meclisin tatili sýrasýnda 25 Aðustosta toplanan il genel ku-
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rullarý, hemen hemen oybirliði ile anayasanýn deðiþtirilmek üzere görüþülmesi lehinde, dolayýsýyla parlamentoya karþý ve Bonapartetan yana
görüþlerini açýkladýlar.
Ama burjuvazi, yazýn alanýndaki temsilcilerine, kendi baþýna karþý
aþýrý öfkesini parlamentodaki temsilcilerine karþý gösterdiði öfkeden daha
açýk, kesin bir biçimde gösterdi. Burjuva gazetecilerinin, Bonaparteýn
gasp isteklerine karþý yönelttikleri her türlü saldýrý için ve basýnýn, yürütme
gücüne karþý burjuvazinin siyasal haklarýný savunmak üzere yaptýðý her
türlü giriþim için, burjuva jürilerinin verdikleri aðýr para cezalarý ve duyulmadýk hapis cezalarý, yalnýz Fransada deðil, tüm Avrupada genel bir
þaþkýnlýk yarattý.
Daha yukarýda gösterdiðim gibi, düzenin parlamenter partisi, huzur için baðýrýp çaðýrmalarý ile kendi kendini [sayfa 558] eylemsizliðe mahküm etti ise, burjuvazinin siyasal egemenliðini, burjuvazinin varlýðý ve
güvenliði ile baðdaþmaz ilan etti ise, toplumun öteki sýnýflarýna karþý
savaþýmýnda, kendine özgü rejimin, yani parlamenter rejimin bütün
koþullarýný kendi elleri ile yýktý ise, burjuvazinin parlamentodýþý kitlesi
de, tersine, baþkana karþý kölece boyun eðiþiyle, parlamentoya karþý
sövmeleri ile, kendi basýnýna karþý kabaca davranýþý ile Bonapartea
kuvvetli ve mutlak bir hükümetin koruyuculuðu altýnda, güven içinde
kendi özel iþleriyle uðraþabilmesi olanaðýný saðlamak üzere, onu,
burjuvazinin kendi konuþmacýlarýný ve yazarlarýný, politikacýlarýný ve yazýncýlarýný bastýrmaya ve kökünü kazýmaya kýþkýrttý. Bu kesim, ayný zamanda, iktidarýn hem tasalarýndan, hem de tehlikelerinden kurtulmak
isteðiyle yanýp tutuþtuðunu dobra dobra açýkladý.
Ve, daha önce kendi öz sýnýfýnýn egemenliðinden yana parlamenter ve yazýnsal savaþýmdan hoþnut olmayan ve bu savaþýmýn önderlerine
ihanet etmiþ olan bu burjuvazi, þimdi iþ iþten geçtikten sonra, hiç
çekinmeden, proletaryayý, kendisi için kanlý bir savaþým, kýyasýya bir
savaþým yürütmek üzere ayaklanmamýþ diye kýnýyor. Her an kendi genel
sýnýf çýkarýný, kendi siyasal çýkarýný en sýnýrlý, en kirli özel çýkarlarýna
feda eden, temsilcilerinden de ayný doðrultuda bir fedakarlýk isteyen
bu burjuvazi, þimdi hiç çekinmeden proletaryayý genel siyasal çýkarlarýný
maddi çýkarlarýna feda etmekle suçluyor. Sosyalistlerin doðru yoldan
saptýrdýðý proletaryanýn deðerini bilmediði ve en kesin anda yalnýz baþýna
býraktýðý bir iyi yürekli bir saf yaratýkmýþ gibi davranýyor. Tüm burjuva
aleminde, genel bir yanký bile buluyor. Elbette ki, burada, Almanyanýn
ayný kafadan politikacýlarýndan ve aydýn ayaktakýmýndan sözetmiyorum.
Örneðin, gene, 29 Kasým 1851de, yani hükümet darbesinden ancak
dört gün önce, hâlâ Bonaparteý düzenin bekçisi ilan eden ve Thiers
ve Berryeri anarþist diye nitelendiren ve daha 27 Aralýk 1851de Bonaparte bu anarþistleri istirahata mahkum ettiði zaman, ...cahil, kaba,
sersem proletarya kitlelerinin, toplumun üst ve orta tabakalarýnýn becerisine, bilimine, disiplinine, kafa yeteneklerine ve manevi niteliklerine
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karþý iþledikleri ... ihanet üstüne aðlayýp sýzlayan bu ayný Economiste
baþvuruyorum. [sayfa 559]
Bu sersem, cahil ve kaba yýðýn, burjuva kitlesinin kendisinden
baþka bir þey deðildi.
Fransa, doðrusu, 1851de, bir çeþit ticaret bunalýmýndan geçmiþti.
Þubat sonunda, bir yýl öncesine oranla, ihracatta bir azalmaya tanýk
olundu. Martta, ticaret azaldý, fabrikalar iþi durdurdu. Nisanda, sanayi
bölgelerinin durumu Þubat günlerinin ertesinde olduðu kadar umutsuz
görünüyordu. Mayýsta, iþler henüz yola girmemiþti. 28 Haziranda hâlâ
Fransýz Bankasýnýn defterleri, banka mevduatýnýn çok fazla artmasýyla
ve teminat karþýlýklý avanslarýn ayný ölçüde azalmasýyla, üretimin durduðunu gösteriyordu. Ancak Ekim ortalarýndadýr ki, iþlerde gitgide bir
düzelme görüldü. Fransýz burjuvazisi, ticaretteki bu, durgunluðu salt
siyasal nedenlerle, parlamento ile yürütme gücü arasýndaki savaþýmlarla,
düpedüz geçici bir hükümet biçiminin güvensizliði ile, dehþet salan
gelecek 2 Mayýs 1852 endiþesi ile açýklýyordu. Bütün bu koþullarýn Pariste
ve ilçelerde, bazý sanayi dallarýnda bir çöküþe yolaçtýðýný yadsýmak istemiyorum. Ama, herhalde, siyasal durumun, iþlerin gidiþi üzerindeki bu
etkisi, ancak, yerel ve önemsizdi. Tamamen siyasal durumun aðýrlaþtýðý,
siyasal ufkun karardýðý ve her an Elyséeden bir þimþek çakmasýnýn
beklendiði anda, yani ekimin ortasýnda ticarette iyileþmenin meydana
gelmesinden daha baþka tanýtlar gerekir mi? Becerisi, bilimi, ileri
görüþlülüðü, kafa yetenekleri burnunun ötesine geçmeyen Fransýz
burjuvazisi de, zaten, Londra Sanayi Sergisi[298] boyunca, kendi ticari
zavallýlýðýnýn gerçek nedenini, tam burnunun dibinde buldu. Fransada
fabrikalar kapanýrken, Ýngilterede, ticarette iflaslar patlak veriyordu.
Fransada sanayideki panik nisan ve mayýs aylarýnda doruðuna varýrken,
Ýngilterede, ayný nisan ve mayýs aylarýnda ticari panik en yüksek noktasýna varýyordu. Ýngiliz yün sanayii, týpký Fransýz yün sanayii gibi, ve gene Ýngiliz ipek sanayii, týpký Fransýz ipek sanayii gibi bunalým içindeydi.
Ýngiliz pamuklu fabrikalarý çalýþmayý sürdürdülerse de, bunlar, artýk 1849
ve 1850 deki ayný kazançlarý getirmiyordu. Ýki bunalým arasýndaki tek
fark, Fransada bunalýmýn sýnai, Ýngilterede ise ticari olmasý ve Fransada
fabrikalar iþi durdurduklarý halde, Ýngilterede geliþmeleri, ama önceki
yýllara göre daha elveriþsiz koþullarla geliþmeleri, [sayfa 560] Fransada
dýþsatýmýn (ihracatýn), Ýngilterede ise dýþalýmýn (ithalatýn) daha çok zarar görmüþ olmasýdýr. Elbette ki, Fransýz siyasal ufkunun sýnýrlarýný aþan
bu iki bunalýmýn ortak nedeni apaçýk göze batýyordu. 1849 ve 1850
yýllarý, çok büyük bir maddi refah ve fazla-üretim yýllarý olmuþlardý, ancak bu nitelikler, 1851 yýlýnda kendini gösterdi. Bu fazla üretim, yýlýn
baþýnda, sanayi sergisi perspektifleri sonucu büsbütün daha da aðýr bir
durum almýþtý. Buna, bir de, þu aþaðýdaki özel durumlarý eklemek gerekir: ilkönce 1850 ve 1851 yýllarýndaki kötü pamuk ürünü, sonra da beklenenden çok daha fazla bir pamuk ürünü alýnacaðý güvenci; pamuk
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fiyatlarýnda önce yükselme, sonra birdenbire hýzlý düþme, kýsaca
dalgalanma. Brüt ipek rekoltesi, hiç deðilse Fransada ortalamanýn altýna
düþmüþtü. Nihayet yünlü imalatý 1848den beri, o kadar yayýlmýþtý ki,
yün üretimi, yünlü yapýmýna yetmiyordu ve iþlenmemiþ yün fiyatý,
yünlülerin fiyatýna göre çok oransýz bir biçimde yükseldi. Bu bakýmdan,
burada, dünya pazarýný ilgilendiren üç sanayiin hammaddelerinin
üretiminde üçlü bir ticari durgunluk nedenimiz var. Bu özel durum ve
koþullar bir yana býrakýlýrsa, 1851 yýlýnýn göze görünür açýk bunalýmý,
sanayi çevriminde fazla-üretimin ve aþýrý spekülasyonun, çevrimin son
bölümünü çoðunlukla geçmek ve yeniden baþlangýç noktasýna genel
ticari bunalýma dönüp gelmek üzere bütün güçlerini toplamadan önce
meydan verdikleri duraklamadan baþka bir þey deðildir. Ticaret tarihinin
benzer aralýklarýnda, Ýngilterede ticari iflaslar patlak veriyor, oysa
Fransada bizzat sanayi durmuþtur, kýsmen o zaman dayanamadýðý Ýngiliz
rekabeti yüzünden bütün pazarlarda geri çekilmek zorunda kaldýðý için,
kýsmen de lüks sanayii olmak bakýmýndan iþlerin durmasýndan en çok
zarar gören kendisi olduðundan. Böylece genel bunalýmlar dýþýnda,
Fransa, kendi ulusal, ama bununla birlikte gene de Fransaya özgü
yerel etkilerden çok daha fazla dünya pazarýnýn genel durumunun
belirlediði ve koþullandýrdýðý ticari bunalýmlar geçirmektedir.
Fransýz burjuvasýnýn önyargýsýný Ýngiliz burjuvasýnýn deðerlendirmesi ile karþýlaþtýrmak yarardan yoksun olmayacaktýr. Liverpoolun en
büyük firmalarýndan biri, 1851 yýlý için yýllýk bilançosundan þöyle yazýyor:
[sayfa 561]

Baþlangýcýnda yapýlan tahminleri bu geçtiðimiz yýldan daha çok
yalancý çýkaran yýllar azdýr. Bu yýl, bütün dünyanýn beklediði büyük refah yýlý olmak yerine, bir çeyrek yüzyýldan beri en fazla gözkorkutan yýl
oldu. Elbette ki, bu, yalnýz ticari sýnýflar için doðrudur, sýnai sýnýflar için
deðil. Ama, bununla birlikte, yýlýn baþlangýcýnda, bunun tersi öngörüler
yapmak için haklý nedenler vardý. Mal stoklarý azalmýþtý, sermaye dolup
taþýyordu, besin maddeleri ucuzdu, bol bir ürün almayacaðý güven altýna
alýnmýþtý. Kýta üzerinde kesintisiz bir barýþ, ülkede ise siyasal ya da mali
kargaþadan uzak kalma. Aslýnda, ticaretin kanatlarý, atýlýmýný yapýp
havalanabilmek için, hiç bir zaman daha serbest olmamýþtý. ... Peki bu
elveriþsiz sonucu neye yüklemeli? Öyle düþünüyoruz ki, dýþalýmda (ithalatta) olduðu kadar dýþsatýmda da (ihracatta da) aþýrý ticarete yüklemek gerek. Eðer tacirlerimiz kendiliklerinden eylemlerine sýnýrlar koymazlarsa, her üç yýlda bir panikten baþka hiç bir þey bizi normal yolda
tutamaz.*
Þimdi de Fransýz burjuvasýný gözümüzün önüne getirelim: bu
ticani paniðin ortasýnda, hükümet darbesi ve genel seçim sisteminin
yeniden kurumlaþmasý söylentileri ile, parlamento ve yürütme gücü
* The Economist, 10 Ocak 1852, s. 29-30. -Ed.
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arasýndaki savaþýmla, orleancýlarýn ve meþruiyetçilerin baþkaldýrmasý
ile, Güney Fransa komünistlerinin gizli tertipleri ile, Nièvre ve Cher illerindeki sözde jakörilerle, çeþitli cumhurbaþkanlýðý adaylarýnýn yaptýklarý
reklamlarla, gazetelerin þarlatanca sloganlarý ile, cumhuriyetçilerin, anayasayý ve genel oy sistemini silah elde savunacaklarý tehditleri ile, 2 Mayýs 1852nin dünyanýn sonu olacaðý kehanetini ileri süren, yabancý ülkelere göçmüþ in partibus[98] kahramanlarýn öðreti kitaplarý ile ticareti
kadar hasta olan kafasý kazan olmuþ, sersemlemiþ, þaþkýna dönmüþ
olmasý gerekmez miydi, ve bütün bu inanýlmaz, gürültülü kaynaþma,
deðiþiklik, uzatma, anayasa, gizli fesat, güçbirliði (ittifak), dýþa göçme,
elkoyma, kapma ve devrim karmakarýþýklýðý içinde, burjuvanýn bir öfke
nöbeti sýrasýnda, kendi parlamenter cumhuriyetine: Sonsuz bir korkudansa korkunç bir son daha iyidir! diye baðýracaðýný kolaylýkla [sayfa 562]
anlayacaksýnýz.
Bonaparte bu çaðrýyý anladý. Onun anlama yetileri, güneþin her
batýþýnda ödeme vadesi, yani 2 Mayýs 1852, biraz daha yaklaþtýðýndan,
gökteki yýldýzlarýn devinimini kendi yeryüzü poliçelerine karþý bir protesto
gibi gören alacaklýlarýn giderek artan kudurganlýklarý ile bilenmiþti.
Alacaklýlar gerçek birer müneccim olmuþlardý. Ulusal Meclis, Bonaparteýn görev süresinin anayasal yolla uzatýlmasý umutlarýný tüm yok etmiþti,
prens Joinvillein adaylýðý ise daha uzun zaman savsaklamalara izin
vermiyordu.
Eðer herhangi bir olay, meydana geliþinden uzun zaman önce,
gölgesini önüne düþürdü ise, iþte bu Bonaparteýn hükümet darbesidir.
Daha 29 Ocakta, seçilmesinden ancak bir ay sonra, Changarnierye
darbe önerisinde bulunmuþtu. Bonaparteýn Baþbakaný Odilon Barrot,
1849 yazýnda, üstü örtülü bir biçimde, Thiers ise 1850 kýþýnda, açýk açýk
hükümet darbesi politikalarýný açýða vurmuþlardý. Mayýs 1851de,
Persigny, yeni baþtan, Changarnieryi hükümet darbesine kazanmaya
çalýþmýþtý. Le Messager de lAssemblée[299] bu görüþmeyi yayýnlamýþtý.
Her parlamento fýrtýnasýnda, bonapartçý gazeteler darbe tehdidini
savuruyorlardý ve bunalým yaklaþtýkça onlarýn sesi de yükseliyordu. Bonaparteýn her gece kadýn erkek swell mob* ile kutladýðý içki alemlerinde,
her sefer, geceyarýsý yaklaþýp da içki bolluðundan diller çözüldüðünde
ve hayal güçleri kýzýþtýðýnda, ertesi sabah hükümet darbesi yapmaya
karar veriliyordu. Kýlýçlar çekiliyor, kadehler tokuþturuluyordu; temsilciler
pencereden atlayýp kaçýyorlardý, imparatorluk pelerini Bonaparteýn
omuzlarýný sarýyordu. Ancak þafak gelip yatýþtýrýyordu bu gürültü patýrtýyý,
ve, Paris, þaþkýn, dilini tutmasýný bilmeyen iffetli kýzlarýn patavatsýz þövalyelerin aðzýndan, bir kez daha, kurtulmuþ olduðu tehlikeyi öðreniyordu.
Eylül ve ekim aylarýnda hükümet darbesi söylentileri çoðaldý. Gölge
renkleniyordu çok renkli bir daguerréo-type** gibi. Avrupa günlük yayýn
* Yüksek dolandýrýcýlar (ya da, üçkaðýtçýlar). -ç.
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organlarýnýn eylül ve ekim sayýlarýný þöyle bir karýþtýrýnýz, sözcüðü sözcüðüne þöyle haberler bulacaksýnýz: [sayfa 563]
Hükümet darbesi söylentileri Parisi dolduruyor. Gece boyunca
Parisin birliklerle doldurulacaðý, ve sabahýn, Ulusal Meclisi daðýtan, Sein
yönetim bölgesinde sýkýyönetim ilan eden, genel oy sistemini geri getiren
ve halka çaðrýda bulunan kararnameler getireceði söyleniyor. Bonaparteýn, bu illegal kararnameleri uygulayacak bakanlarý araþtýrmakta olduðu
söyleniyor.
Bu haberleri aktaran yazýlar hep þu alýnlarýna yazýlmýþ sözcükle
sonuçlanýyor. Ertelendi. Darbe, Bonaparteýn, her zaman sabit düþüncesi oldu. O, bu düþünceyle geri dönmüþtü Fransaya. Bu düþünce, Bonaparteý öylesine sarmýþ, öylesine eline geçirmiþti ki, Bonaparte durmadan
bu düþünceye ihanet ediyor, onu açýða vuruyordu. Ve Bonaparte, o kadar zayýftý ki, gene durmadan bu düþünceden cayýyordu. Hükümet darbesinin gölgesi, Parisliler için artýk o kadar içli-dýþlý olduklarý bir hayalet
haline gelmiþti ki, sonunda etten ve kemikten sahicisi göründüðü zaman
ona inanmak istemediler. Hükümet darbesinin baþarýlý olmasýna olanak
veren þey, o halde, ne 10 Aralýk derneði baþkanýnýn aðzýnýn sýkýlýðý, ne
de Ulusal Meclisin beklenmedik ani bir saldýrýya uðramasý oldu. Hükümet darbesi eðer baþarýya ulaþtýysa, bu, Bonaparteýn boþboðazlýðýna ve
meclisin darbe hakkýnda bilgisi olmasýna karþýn, daha önceki geliþmenin
zorunlu, kaçýnýlmaz bir sonucu dolayýsýyla oldu.
10 Ekimde, Bonaparte, bakanlarýna, genel seçim sistemini geri
getirmek istediðini açýkladý. 16 Ekimde, bakanlar, istifalarýný verdiler. 26
Ekimde, Paris, Thorigny kabinesinin kurulduðunu öðrendi. Ayný zamanda
emniyet müdürü Carliernin yerine Maupas getirildi ve birinci askeri
tümen komutaný Magnan en güvenilir alaylarý Parise topladý. 4 Kasýmda,
Ulusal Meclis oturumlarýný açtý. Meclisin, artýk daha önce izlemiþ olduðu
yolu, kýsa ve özlü bir oyunu yineler gibi, bir kez daha izlemekten ve
böylelikle kendisini ancak iyice öldükten sonra gömebileceklerini göstermekten baþka yapacak bir þeyi kalmýyordu.
Meclisin, yürütme gücüne karþý savaþýmýnda kaybetmiþ olduðu
ilk mevzi kabineydi. Thorigny kabinesini, bu salt göstermelik kabineyi
ciddiye alarak, bu kaybýný resmen kabul etmesi gerekti. Bay Giraud
yeni kabine adýna karþýsýna [sayfa 564] çýktýðý zaman, Daimi Komisyon,
onu kahkahalarla karþýlamýþtý. Genel oyun geri getirilmesi kadar çetin
önlemler için bu kadar zayýf bir hükümet! Ama, kesinlikle parlamento
içinde hiç bir þey yapmamak, parlamentoya karþý her þeyi yapmak
sözkonusuydu.
Ulusal Meclis, daha tatil dönüþü açýlýþýnýn ilk gününde, Bonaparte ýn mesajýný aldý, bu mesajda, Bonaparte, genel oy hakkýnýn yeniden
konmasýný ve 31 Mayýs 1850 yasasýnýn kaldýrýlmasýný istiyordu. Bonapar** Daguerre tarafýndan bulunmuþ en eski fotograf aygýtý, ve bu yöntemle elde edilen imge.
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teýn bakanlarý ayný gün bu doðrultuda bir kararname sundular. Meclis,
kabine tarafýndan sunulan ivedilik önergesini derhal geri çevirdi ve yasanýn kendisini de, 13 Kasým günü, 348 oya karþý 355 oyla reddetti. Böylece
bir kez daha kendi temsilcilik belgesini yýrtýyordu ve bir kez daha, halkýn
özgürce seçilmiþ temsil kurumu olmaktan çýkýp, bir tek sýnýfýn, zorla
elkoyan parlamentosu haline geldiðini gerçekliyordu, parlamenter baþý
ulusun boynuna baðlý tutan kaslarý kendisinin kestiðini bir kez daha
teslim ediyordu.
Yürütme, genel oy hakkýnýn yeniden konmasý önerisi ile Ulusal
Meclisi halka havale ediyorsa, yasama gücü de Defterdarlar Tasarýsý
ile halký orduya havale ediyordu. Bu idare amirleri önerisinin amacý,
meclise doðrudan doðruya emri altýnda askeri birlik bulundurma hakkýnýn ve bir parlamenter ordu oluþturma hakkýnýn kurumlaþtýrýlmasý idi.
Yasama gücü böylece orduyu kendisi ile halk arasýnda, kendisi ile
Bonaparte arasýnda hakem kýlýyor ve orduyu son sözü söyleyen bir
siyasal iktidar olarak tanýyorsa da, beri yandan uzun zamandan beri
orduya emir verme iddiasýndan vazgeçmiþ olduðunu doðrulamaktan
da geri kalmýyordu. Derhal askeri birliklere elkoymak yerine, elkoyma
hakký üzerinde tartýþmakla kendi gücüne olan güvensizliðini ele
veriyordu. Defterdarlar Tasarýsýný reddetmekle güçsüzlüðünü açýkça itiraf
etti. Bu öneri 108 oyluk bir çoðunlukla, Montagneýn terazinin kefesini
eðmesiyle geri çevrildi. Meclis, böylece, Buridanin eþekinin[300] durumunda bulunuyordu, ama elbette ki, iki demet ot arasýnda ve hangisinin
daha lezzetli olduðuna karar vermek durumunda deðil de, iki sopa yaðmuru altýnda ve hangisinin daha beter olduðuna karar vermek sorunuyla
karþý karþýyaydý. Bir yanda [sayfa 565] Changarnier korkusu, bir yanda ise
Bonaparte korkusu. Ýtiraf etmek gerekir ki, durum, hiç de kahramanlara
yaraþýr bir durum deðildi.
18 Kasýmda, düzen partisi tarafýndan belediye seçimleri konusunda meclise sunulan yasaya, belediye seçmenleri için üç yýl yerine bir yýl
seçim bölgesinde oturmuþ olma zorunluluðunu yeterli gören bir
deðiþiklik önerisi sunuldu. Deðiþiklik yalnýz bir tek oyluk bir çoðunlukla
reddedildi ve hemen ardýndan da bu oyun bir yanlýþ anlamadan ileri
geldiði teslim edildi. Birbirine hasým kesimlere bölünen düzen partisi,
uzun zamandan beri parlamentodaki çoðunluðunu kaybetmiþti. Þimdi
ise parlamentoda hiç bir çoðunluk olmadýðýný gösteriyordu. Ulusal Meclis
bir karar alamayacak duruma gelmiþti. Onun atomik elementleri, artýk,
hiç bir moleküler çekim kuvveti ile birleþmiyorlardý. Son nefesini de
vermiþ, ve ölmüþtü.
Bir de son olarak, burjuvazinin parlamento-dýþý kitlesi, bir kez
daha, felaketten birkaç gün önce, burjuvazinin parlamentodaki temsilcileri ile bozuþup koptuðunu gösteriþle doðrulamýþtý. Thiers, devasýz
parlamenter budalalýða eni konu yakalanmýþ bir parlamenter kahraman
sýfatýyla, parlamentonun ölümünden sonra, Danýþtay ile birlikte, yeni bir
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parlamenter entrika tezgahlamýþ, cumhurbaþkanýný anayasa sýnýrlarý
içine hapsedecek sorumluluk üzerine bir yasa hazýrlamýþtý. Bonaparte,
15 Eylülde, Pariste, yeni hal binalarýnýn temelinin atýlýþýnda, nasýl yeni
bir Masaniello gibi, dames des halles in*, balýkçý kadýnlarýn gönlünü
kazanmýþsa, zaten bir balýkçý kadýn, gerçek güç bakýmýndan 17 burgravdan daha deðerliydi nasýl, idare amirleri önerisinin meclise sunulmasýndan sonra Elyséede aðýrladýðý teðmenleri coþturmuþsa ve 25 Kasýmda,
kendi elinden Londra Sanayi Sergisinin ödüllerinin madalyalarýný almak
için Cirquede toplanmýþ olan sanayi burjuvazisini de öyle kazandý. Onun
konuþmasýnýn özellik taþýyan en karakteristik bölümünü, Le journal des
débatsta yayýnladýðý gibi buraya aktarýyorum:
Bu kadar umulmadýk baþarýlar karþýsýnda, bir yandan [sayfa 566]
demagoglar tarafýndan, beri yandan monarþi yanlýsý sanrýlarla (halüsinasyonlar) boyuna tedirgin edilecek yerde, kendi gerçek çýkarlarýný izlemesine ve kendi kurumlarýný iyileþtirmesine izin verilseydi, Fransýz Cumhuriyeti ne kadar büyük olurdu, bunu bir kez daha açýklamakta haklýyým.
(Amfiteatrýn her yanýnda gürültülü, coþkunca ve uzun uzun alkýþlar.)
Monarþi sanrýlarý, her türlü ilerlemeyi ve her türlü ciddi sýnai geliþmeyi
engelliyor. Ýlerleme yerine savaþýmdan baþka bir þey yok. Eskiden krallýk
yetkesinin ve krallýk ayrýcalýklarýnýn en gayretkeþ savunucusu olan birtakým adamlarýn bugün yalnýz ve yalnýz genel oydan çýkan bir yetkeyi
zayýflatmak amacýyla bir Konvansiyondan yana olduklarý görülüyor.
(Coþkunca ve uzun uzun alkýþlar.) Devrimden en çok acý çekmiþ ve
ondan en çok yakýnmýþ olan adamlarýn, yalnýz ve yalnýz ulusun iradesini
zincire vurmak için yeni bir devrim kýþkýrtýcýlýðý yaptýklarýný görüyoruz.
... Size, gelecek için huzur vaadediyorum, vb., vb.. (Bravo! Bravo! Alkýþ
tufaný.)
Ýþte, sanayi burjuvazisi, kölece bir baðlýlýkla, 2 Aralýk darbesini,
parlamentonun ortadan kaldýrýlmasýný, kendi öz egemenliðinin yýkýlmasýný, Bonaparteýn diktatörlüðünü böyle alkýþladý. 25 Kasýmda gök
gibi gürüldeyen alkýþlara 10 Aralýkta top atýþlarýnýn gürlemesi karþýlýk
verdi, ve en çok alkýþlayanlardan biri olan Bay Sallandrouzeun evi, top
atýþlarýndan en çok zarar gören ev oldu.
Cromwell, Uzun Parlamentoyu[301] daðýttýðý zaman oraya yalnýz
baþýna gitti, parlamento kendi saptadýðý süreden bir saniye daha fazla
yaþamasýn diye saatini çýkardý, ve parlamento üyelerinden herbirini
nükteli alaylarla dýþarý attý. Örneðinden daha küçük çapta olan Napoléon,
hiç deðilse, 18 Brumairede Yasama Organýna gitti ve kýsýk bir sesle de
olsa, ölüm yargýsýný onun yüzüne karþý okudu. Zaten Cromwell ve
Napoléon dan bambaþka bir yürütme gücünü elinde bulunduran ikinci
Bonaparte, modelini tarih yýllýklarýnda deðil, 10 Aralýk derneðinin
yýllýklarýnda, ceza hukuku yýllýklarýnda aradý. O, Fransýz Bankasýndan 25
* Haldeki satýcý kadýnlar. -ç.
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milyon frank çaldý, General Magnaný bir milyona, askerleri ise adam
baþýna 15 franka ve bir de cabadan içki ikramýyla satýn aldý, gece, gizlice, bir hýrsýz gibi suç ortaklarý ile buluþtu, en [sayfa 567] tehlikeli parlamento
liderlerinin evlerini kuþattýrdý ve Cavaignac, Lamoriciére, Le Flô, Changarnier, Charras, Thiers, Baze ve ötekileri yataklarýndan çýkarttýrdý ve Parisin
bellibaþlý alanlarýný, bu arada Parlamento Alanýný da askeri birliklerle
iþgal ettirdi ve ertesi gün þafakla birlikte bütün duvarlarý þarlatanca
afiþlerle kaplattý, bu afiþlerde Ulusal Meclisin ve Danýþtayýn daðýtýldýðýný,
genel oy sisteminin yeniden konduðunu, Seine eyaletinde sýkýyönetim
ilan edildiðirii bildiriyordu. Gene, kýsa bir süre sonra, Le Moniteurde,
sahte bir belge yazdýrttý, bu belgeye göre, sözü geçen parlamenterler
güya kendisinin çevresinde gruplaþmýþlar ve bir Danýþtay oluþturmuþlardý.
Onuncu bölgenin belediyesinde toplanan, baþlýca meþruiyetçi
orleancýlardan oluþmuþ Kuyruk-Parlamento, durmadan yinelenen
Yaþasýn Cumhuriyet! baðrýþlarý ile Bonaparteýn görevden alýnmasýna
karar verdi ve boþuna, binanýn önünde toplaþmýþ iþsiz güçsüz kalabalýðýna nutuk çekip durdu; sonunda, atlý avcý erlerinden bir muhafýz birliði ile Orsay kýþlasýna sürüklendiler, sonra üstüste kapalý cezaevi arabalarýna dolduruldular ve Mazas, Ham, Vincennes cezaevlerine götürüldüler.
Ýþte böyle bitti düzen partisi, Ulusal Meclis ve Þubat Devrimi.
Sonuç bölümüne geçmeden önce bunlarýn tarihinin kýsaca bir
þemasýný çizelim:
I. Birinci dönem. 24 Þubattan 4 Mayýs 1848e kadar, Þubat dönemi.
Önsöz. Genel kardeþleþme komedisi.
II. Ýkinci dönem. Cumhuriyetin kuruluþu ve Kurucu Ulusal Meclis
dönemi.
(1) 4 Mayýstan 25 Haziran 1848e kadar.  Bütün sýnýflarýn proletaryaya karþý savaþýmý. Proletaryanýn Haziran olaylarý sýrasýnda yenilgisi.
(2) 25 Hazirandan 10 Aralýk 1848e kadar.  Katýksýz burjuva cumhuriyetçilerinin diktatörlüðü. Anayasanýn hazýrlanmasý. Parisin
sýkýyönetim altýna alýnmasý. Burjuva diktatörlüðü, 10 Aralýkta Bonaparteýn
cumhurbaþkanlýðýna seçilmesi ile uzaklaþtýrýlmýþtýr.
(3) 20 Aralýk 1848den 29 Mayýs 1849a kadar.  Kurucu Meclisin
Bonapartea, ve Bonaparteýn müttefiði düzen partisine karþý savaþýmý.
Kurucu Meclisin sonu. Cumhuriyetçi [sayfa 568] burjuvazinin düþüþü.
III. Üçüncü Dönem. Anayasal Cumhuriyet ve Ulusal Yasama
Meclisi dönemi.
(1) 29 Mayýs 1849dan 13 Haziran 1849a kadar.  Küçük-burjuvazinin Bonapartea ve büyük burjuvaziye karþý savaþýmý. Küçük-burjuva
demokrasisinin yenilgisi.
(2) 13 Haziran 1849dan 31 Mayýs 1850ye kadar.  Düzen partisinin
parlamenter diktatörlüðü. Parti, genel oy sisteminin yürürlükten kaldýrýlmasý ile egemenliðini tamamlýyor, ama parlamenter kabineyi kaybediyor.
(3) 31 Mayýs 1850den 2 Aralýk 1851e kadar.  Parlamenter burju-
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vazi ile Bonaparte arasýnda savaþým.
a) 31 Mayýs 1850den 12 Ocak 1851e kadar.  Parlamento, ordunun yüksek komutasýný yitiriyor.
b) 12 Ocaktan 11 Nisan 1851e kadar.  Parlamento, yönetimsel
iktidarý yeniden ele geçirme giriþimlerinde yenik düþüyor. Düzen partisi,
parlamentodaki çoðunluðunu kaybediyor. Düzen partisi, cumhuriyetçilerle ve Montagne ile birleþiyor.
c) 11 Nisan 1851den 9 Ekim 1851e kadar.  Anayasayý deðiþtirme,
kaynaþma ve uzatma giriþimleri. Düzen partisi kendisini oluþturan çeþitli
öðelere ayrýlýyor. Parlamento ile, bir yandan burjuva basýný arasýnda,
beri yandan da burjuvazinin kitlesi arasýndaki kopma resmiyet kazanýyor.
d) 9 Ekimden 2 Aralýk 1851e kadar.  Parlamento ile yürütme
gücü arasýnda açýk kopma. Parlamento, kendi öz sýnýfý, ordu ve öteki
sýnýflar tarafýndan kendi baþýna býrakýlmýþ olarak kendi ölüm kararýný
infaz ediyor ve ölüyor. Parlamenter rejimin ve burjuva egemenliðinin
çökmesi. Bonaparteýn tam zaferi. Ýmparatorluðun yeniden kuruluþunun
yansýlamasý.
VII
Sosyal cumhuriyet, bir söz olarak, bir kehanet olarak Þubat Devriminin eþiðinde ortaya çýktý. 1848 Haziran olaylarý boyunca sosyal
cumhuriyet Paris proletaryasýnýn kaný içinde boðuldu, ama dramýn
sonraki perdelerinde bir hayalet gibi ortalýkta dolandý. Demokratik
cumhuriyet ilan edildi, [sayfa 569] 13 Haziran 1849da yok oldu, demokratik
cumhuriyetin küçük-burjuvalarý kaçarken onu da alýp götürdüler, ama
giderken de katmerlenmiþ bir övüngenlikle kendi reklamýný býraktý
ardýnda. Parlamenter cumhuriyet, burjuvazi ile birlikte bütün sahneyi
ele geçirdi ve bütün geniþliðince yayýldý, ama 2 Aralýk, güçbirliði kurmuþ
kralcýlarýn Yaþasýn Cumhuriyet! diye canhýraþ çýðlýklarý arasýnda onu
gömdü.
Fransýz burjuvazisi çalýþan proletaryanýn egemenliðine karþý þaha
kalkmýþtý, ve baþýnda 10 Aralýk derneðinin baþkaný olmak üzere, lümpenproletaryayý iktidara kendisi getirdi. Burjuvazi kýzýl anarþinin gelecekte
yapacaðý terör korkusu ile, bütün Fransayý yürek çarpýntýlarý içinde
tutmuþtu ve 4 Aralýkta, Montmartre bulvarýnýn ve Ýtalyanlar bulvarýnýn
seçkin burjuvalarýný, rakýyla sarhoþ olmuþ düzen askerinin tüfek atýþlarýyla
pencerelerinden aþaðý indirterek burjuvazi için böyle bir geleceði defterden silen Bonaparte oldu. Burjuvazi, kýlýcý tanrýlaþtýrmýþtý, þimdi ise,
kýlýç ona hükmediyor. Burjuvazi, halk toplantýlarýný polis gözetimi altýna
sokmuþtu, þimdi polis gözetimi altýna konma sýrasý onun salonlarýna
geldi. O, demokratik ulusal muhafýzý daðýtmýþtý, þimdi daðýtýlan kendi
ulusal muhafýzýydý. O, sýkýyönetim ilan etmiþti, þimdi ona karþý sýkýyönetim ilan edildi. O, jürilerin yerine askeri komisyonlarý getirmiþti, þimdi
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de, kendi jürileri, yerlerini, askeri komisyonlara býraktýlar.
Burjuvazi halk eðitimini rahiplere teslim etmiþti, þimdi rahiplere
teslim edilen kendi eðitimiydi. O, yargýlamadan, insanlarý sürmüþtü,
þimdi onu sürüyorlar yargýlamadan. O, devlet kuvvetiyle toplumun her
türlü hareketini bastýrmýþtý, þimdi de devlet kuvveti, onun kendi
toplumunun her türlü hareketini bastýrýyor. O, para çantasý aþkýna kendi
politikacýlarýna ve kendi edebiyatçýlarýna baþkaldýrmýþtý. Þimdi ise, onun
politikacýlarý ve edebiyatçýlarý bir yana atýlmakla kalmadý, kendisinin de
aðzýný týkayýp kalemini kýrdýktan sonra çantasýný yaðmalýyorlar. Burjuvazi,
yorulmak bilmeden, Aziz Arsénein hýristiyanlara baðýrdýðý gibi baðýrmýþtý
devrime: Fuge, tace, quiesce! (Sývýþ, ses etme, rahat dur!), ve iþte þimdi
Bonaparte baðýrýyor burjuvaziye: Fuge, tace, quiesce!
Fransýz burjuvazisi uzun zamandan beri Napoléonun koyduðu
ikilemi çözümlemiþti: Das cinquante ans lEurope [sayfa 570] pe sera ou
républicaine ou cosaque.* O, bu ikileme République cosaque** biçiminde bir çözüm bulmuþtu. Hiç bir Circé*** gelip de, kem gözlü bir
büyü ile, burjuva cumhuriyeti þaheserini bir gudubet haline çevirmiþ
deðildi. Bu cumhuriyet, saygýnlýk görünümünü yitirmiþti, o kadar.
Bugünkü**** Fransa, parlamenter cumhuriyet içinde, daha o zamandan
tümüyle vardý. Dýþtaki kýlýfý yýrtmak ve içindeki gudubeti herkesin gözleri
önüne sermek için bir süngü darbesi yetmiþti.
Þubat Devriminin***** kýsa vadeli hedefi Orleans hanedanýný ve
bu hanedan döneminde egemen burjuvazi kesimini devirmek oldu. Bu
hedefe ancak 2 Aralýk 1851de ulaþýldý. O zaman, Orleans sülalesinin
muazzam mülkleri, yani sülalenin etkinliðinin gerçek temelleri, müsadere edildi ve Þubat Devriminden beklenen þey, ancak 2 Aralýk hükümet
darbesinin ertesi günü meydana geldi: 1830dan beri, þöyle ya da böyle
tanýnmýþlýklarý ile Fransayý bezdiren adamlarýn hapsi, kaçýþý, görevden
alýnmasý, sürülmesi, silahsýzlandýrýlmasý, horgörüye uðramasý. Ama LouisPhilippe zamanýnda ticaret burjuvazisinin yalnýz bir bölümü hükmediyordu. Bu burjuvazinin öteki kesimleri bir hanedan muhalefeti ve bir cumhuriyetçi muhalefet oluþturuyordu ya da tamamýyla yasallýk (légalité)
denen þeyin dýþýnda bulunuyordu. Ticaret burjuvazisinin bütün kesimlerini ilk kez iktidara getiren parlamenter cumhuriyettir. Louis-Philippe
zamanýnda, ticaret burjuvazisi, toprak burjuvazisini safdýþý etti. Ýlk kez,
bu ikisini eþit bir zemine oturtan, temmuz monarþisini meþru monarþiyle
birleþtiren ve mülkiyetin iki ayrý egemenliðini bir tek egemenlik halinde
* Elli yýl içinde, Avrupa, ya cumhuriyetçi ya da kazak olacak. -ç.
** Kazak Cumhuriyeti. -ç.
*** Yunan mitolojisinde, Ulyssesin yoldaþlarýný domuz haline getirip Aiaie adasýnda bir yýl
alýkoyan büyücü kadýn. -Ed.
**** 1851 hükümet darbesinden sonraki. -ç.
***** Þubat devriminin... diye baþlayan ve ... büyü de bozuldu. diye biten iki paragraf,
Ýngilizce metinde bulunmamaktadýr. -ç.
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kaynaþtýran parlamenter cumhuriyettir. Louis-Philippe zamanýnda
burjuvazinin ayrýcalýklý bölümü egemenliðini, tahtýn gölgesinde gizliyordu.
Parlamenter cumhuriyette, burjuvazinin egemenliði, bütün öðelerini birleþtirdikten ve kendi alanýný sýnýfýnýn alaný haline getirdikten sonra, bütün
çýplaklýðý ile ortaya çýktý. Böylece, bizzat [sayfa 571] devrimin, ilkönce, burjuva sýnýfýnýn egemenliðinin en geniþ, en genel, ve en tam ifadesini kazanacaðý ve bu bakýmdan da gene bu egemenliðin geri dönmek umudu
kalmamacasýna yýkýlacaðý biçimi yaratmasý gerekti.
Ýþte ancak o zaman Þubatta, orleancý burjuvaziye, yani burjuvazinin en canlý kesimine karþý verilen mahkümiyet kararý uygulandý. Ve
yalnýz o zaman, parlamentosuyla, barosuyla, ticaret mahkemeleriyle,
taþra temsilcilikleriyle, noterlikleriyle, üniversitesiyle, kürsüsüyle ve adaleti
ile, basýnýyla ve edebiyatýyla, yönetimden gelen gelirleriyle olaðandýþý
fýrsatlarda yargýçlýk gelirleriyle, subay aylýklarýyla, ve devlet rantlarýyla,
ruhuyla ve bedeniyle yenildi. Blanqui, devrimin ilk istemi olarak burjuva
muhafýzlarýn daðýtýlmasýný koymuþtu, ve Þubatta, onu yolundan alýkoymak için devrime el uzatan burjuva muhafýzlar, aralýk ayýnda sahneden
kayboldular. Panthéonun kendisi, yeniden, sýradan bir kilise haline
geldi. Burjuva düzeninin son biçimi ile birlikte, onun 18. yüzyýldaki ilk
yol göstericilerini birer aziz haline getirmiþ olan büyü de bozuldu.
Paris proletaryasý, neden 2 Aralýktan sonra ayaklanmadý?
Çünkü burjuvazinin düþüþü ancak yeni karar altýna alýnmýþtý ve
kararname henüz yerine getirilmemiþti. Proletaryanýn herhangi ciddi
bir ayaklanmasý, onu derhal yeniden yaþama döndürecek, ordu ile de
arayý düzelterek, iþçilere, ikinci bir haziran bozgununa patlayacaktý.
4 Aralýkta, proletarya, burjuvalar ve bakkallar tarafýndan, savaþýma
kýþkýrtýldý. Daha o günün akþamý, birçok ulusal muhafýz lejyonlarý, üniformasýný giyinmiþ ve silahýný kuþanmýþ olarak savaþ alanýnda hazýr
bulunmaya söz verdiler. Burjuvalar ve bakkallar, gerçekten de Bonaparteýn 2 Aralýk kararnamelerinden birinde gizli oyu yürürlükten kaldýrdýðýný
ve seçmenlere, resmi kayýtlarda adlarýnýn yanýna evet ya da hayýr
yazmayý emrettiðini farketmiþlerdi. 4 Aralýk direniþi Bonaparteýn gözünü
korkuttu. Gece boyunca sokaklarýn herbir köþesine, gizli oyun yeniden
yürürlüðe konduðunu bildiren afiþler yapýþtýrttý. Burjuvalar ve bakkallar
o anda ereklerine vardýklarýný sandýlar ve ertesi gün ortalýkta görünmeyenler, burjuvalarla bakkallar oldu. [sayfa 572]
1 Aralýðý 2 Aralýða baðlayan gece, Bonaparteýn ani bir baskýný ile
Paris proletaryasý, barikat komutanlarýndan yoksun býrakýlmýþtý. 1848 ve
1849 Haziranlarýnýn ve 1850 Mayýsýnýn anýlarý, montanyarlarýn bayraðý
altýnda savaþma isteklerini yok eden ve subaysýz bir ordu haline gelmiþ
bulunan Paris proletaryasý, Parisin baþkaldýrýcý þerefini kurtarma iþini,
öncülerine, gizli demeklere býraktý, ve burjuvazi baþkenti baþýboþ askere
öyle kolaylýkla teslim etti ki, Bonaparte, daha sonra, anarþistlerin ulusal
muhafýzýn silahlarýný kendisine karþý kullanmalarýndan korktuðu gibi
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alaycý bir bahane ile ulusal muhafýzýn silahlarýný elinden alabildi.
Cest le triomphe complet et définitif du socialisme!* Guizot
böyle nitelendirmiþti 2 Aralýðý. Ama parlamenter cumhuriyetin devrilmesi
tohum halinde proleter devriminin zaferini içinde taþýsa da bu böyledir
diye parlamenter cumhuriyetin devrilmesinin elle tutulur ilk sonucu,
hiç de Bonaparteýn parlamentoya karþý, yürütme gücünün yasama
gücüne karþý, düpedüz þiddetin, sözün þiddetine karþý zaferi olmaktan
geri kalmadý. Parlamentoda ulus, genel iradesini bir yasa katýna yükseltiyordu, yani bu demektir ki, egemen sýnýfýn yasasýný kendi iradesi yapýyordu. Ýktidar karþýsýnda, ulus, her türlü özel iradeden vazgeçiyor ve yabancý
bir iradenin, otoritenin emrine boyun eðiyor. Yürütme gücü, yasama
gücünün tersine, ulusun özerkliðine karþýt olarak, dýþardan, baþkasýndan
gelen otoriteyi, ulusun baþkasýnýn koyduðu yasalara göre davranma
durumunu ifade eder. Böylece, Fransa, bir bireyin zorbalýðý altýna, hatta
yetkesiz bir bireyin yetkesi altýna girmek üzere bir sýnýfýn zorbalýðýndan
kurtulmuþ gibi oldu. Savaþým yatýþmýþ göründü, þu anlamda ki, bütün
sýnýflar, ayný derece,güçsüz ve sessiz, tüfek dipçikleri karþýsýnda dize
geldiler.
Ama devrim, iþi, sonuna kadar götürür. O, araftan (purgatoire)
ancak henüz geçiyor. Ýþini yöntemle yürütüyor. 2 Aralýk 1851e kadar
hazýrlýklarýnýn ancak yarýsýný tamamladý, þimdi de öteki yarýsýný tamamlýyor. Onu devirebilmek için önce parlamenter iktidarý yetkinleþtiriyor.
Bir kez bu [sayfa 573] ereðe varýldýktan sonra, yürütme gücünü yetkinleþtiriyor, onu en yalýn ifadesine indirgiyor, onu tecrit ediyor, bütün tahrip
kuvvetlerini onun üzerine toplayabilmek için bütün kendi kusurlarýný
ona yöneltiyor, ve, o, hazýrlýk çalýþmasýnýn ikinci yarýsýný tamamladýðý
zaman, Avrupa yerinden sýçrayacak ve bayram edecek: Ýyi kavramýþsýn
ihtiyar köstebek!**
Askeri ve bürokratik muazzam örgütü ile, karmaþýk ve yapma
devlet mekanizmasý ile, yarým milyon insandan bir memurlar ordusu
ve bir ikinci beþ yüz bin askerlik ordusu ile, bu yürütme gücü, Fransýz
toplumunun bütün bedenini bir zar gibi saran ve bütün deliklerini týkayan
bu korkunç asalak yapý, mutlak krallýk döneminde, devrilmesine yardým
ettiði feodalitenin sona eriþinde meydana geldi. Büyük toprak
sahiplerinin ve kentlerdeki büyük mülk sahiplerinin senyörlük ayrýcalýklarý, devlet iktidarýna özgü birçok özel nitelikler haline dönüþtüler; feodalitenin ileri gelenleri, maaþlý devlet görevlileri oldular; çeliþkili ortaçað
hükümdarlýk haklarýnýn alacalý haritasý, iþleyiþi bir fabrikadaki gibi bölüþtürülmüþ ve bir merkezden yönetilen bir devlet iktidarýnýn çok iyi ayarlanmýþ planý oldu. Ulusun burjuva birliðini kurmak için bütün baðýmsýz
yerel, bölgesel, belediyelere ve taþra illerine deðgin iktidarlarý yýkmak
* Bu, sosyalizmin tam ve kesin zaferidir. -ç.
** Shakespeare, Hamlet, I. Perde,. V. Sahne. -Ed.
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görevini benimseyen birinci Fransýz Devrimi, zorunlu olarak mutlak
krallýk tarafýndan baþlatýlan iþi, hükümet iktidarýnýn merkezileþmesi,
ama ayný zamanda geniþliði, özel nitelikleri, ve aygýtý iþini zorunlu olarak
geliþtirecekti. Napoléon, bu devlet mekanizmasýnýn yetkinleþmesi iþini
tamamladý. Meþru monarþi ile temmuz monarþisi, bunu, ancak, iþbölümü burjuva toplumu içinde yeni çýkar gruplarý yarattýðý ve dolayýsýyla da
devlet yönetimi için yeni bir malzeme doðurduðu ölçüde, gitgide artan
daha büyük bir iþbölümü eklediler. Bir köprüden bir okul binasýndan,
ve en küçük bir köyün köy mülkiyetinden demiryollarýna, ulusal zenginliklere ve üniversitelere kadar her ortak çýkar derhal toplumdan ayrýldý,
üstün çýkar, genel çýkar olmak sýfatýyla, topluma karþý tutuldu, toplum
üyelerinin inisiyatifinden çýkarýldý ve hükümet eyleminin konusu haline
getirildi. Sonunda, parlamenter cumhuriyet, [sayfa 574] kendini, devrime
karþý savaþýmýnda baský önlemleri ile hükümet iktidarýnýn eylem olanaklarýný ve merkezleþmesini kuvvetlendirmek zorunda gördü. Bütün siyasal
devrimler, bu makineyi kýracaklarý yerde, yetkinleþtirmekten baþka bir
þey yapmadýlar. Ardarda iktidar uðruna savaþan partiler bu muazzam
devlet yapýsýný ele geçirmeyi, kazananýn en birinci ganimeti saydýlar.
Ama, mutlak monarþi zamanýnda, Birinci Devrim sýrasýnda ve
Napoléon zamanýnda bürokrasi, burjuvazinin sýnýf egemenliðini hazýrlama aracýndan baþka bir þey deðildi. Restorasyon döneminde, LouisPhilippe zamanýnda, parlamenter cumhuriyette, bürokrasi, kendi baþýna
baðýmsýz bir güç oluþturma yolundaki çabalarý ne olursa olsun, egemen
sýnýfýn bir aleti idi.
Ancak Ýkinci Bonaparte zamanýndadýr ki, devlet, tamamýyla baðýmsýz olmuþ gibi görünür. Devlet makinesi, burjuva toplumun karþýsýnda
o kadar güçlenmiþtir ki, baþýnda, 10 Aralýk derneðinin, yabandan gelerek
kaderin cilvesiyle þövalye olan, þarap ve sucukla satýn alýnmýþ ve durmadan da önüne sucuk atýlmasý gereken baþýbozuk askerin þan kazandýrdýðý liderinin bulunmasý ona yetiyor. Fransanýn göðsünü sýkýþtýran ve
soluðunu kesen korkunç yýlgýnlýk ve aþaðýlanma duygusunu, karanlýk
umutsuzluðu açýklayan da budur. Fransa kendini namusu lekelenmiþ
olarak hissetmektedir.
Bununla birlikte, devlet iktidarý havada durmaz. Bonaparte, çok
belirli ve üstelik de Fransýz toplumunun en kalabalýk sýnýfýný, yani küçük
toprak sahibi köylüleri temsil etmektedir.
Nasýl ki, Bourbonlar büyük toprak mülkiyetinin hanedaný olmuþlardý, nasýl ki, Orleanslar, paranýn hanedaný olmuþlardý, Bonapartelar
da köylülerin, yani Fransýz halk kitlesinin hanedanýdýrlar. Köylülerin
seçtiði adam olarak burjuva parlamentosuna boyun eðen Bonaparte
deðildi, ama Bonaparte bu parlamentoyu daðýtmýþ olandý. Üç yýl boyunca, kentler, 10 Aralýk seçiminin anlamýný deðiþtirmeyi, bozmayý ve imparatorluðun yeniden diriltilmesini köylülerin elinden çalmayý baþarmýþlardý. Bunun içindir ki, 2 Aralýk 1851 darbesi, 10 Aralýk 1848 seçimlerini
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tamamlamaktan baþka bir þey yapmadý. [sayfa 575]
Küçük köylüler, üyelerinin hepsi ayný koþullar içinde yaþayan
ama birbirleriyle gerçek iliþkilerle birleþmemiþ bulunan muazzam bir
kitle meydana getirir. Onlarýn üretim tarzlarý, onlarý, karþýlýklý iliþkiler
kurmaya götüreceði yerde, birbirlerinden ayýrýr. Küçük köylülerin bu
tecrit edilmiþ durumu, Fransada ulaþým araçlarýnýn kötü durumu ve
köylülerin yoksulluðu yüzünden daha da aðýrlaþýr. Küçük bir tarlanýn
iþletilmesi, hiç bir iþbölümüne, hiç bir bilimsel yöntem kullanýlmasýna
elvermez, bu baðýmdan da, hiç bir geliþim çeþitliliðine, hiç bir yetenek
deðiþikliðine, toplumsal iliþkilerde hiç bir zenginliðe elveriþli deðildir.
Köylü ailelerinin herbiri, hemen hemen tamamýyla kendi kendisine
yeter, tükettiðinin en büyük bölümünü doðrudan doðruya kendisi üretir,
böylece geçim araçlarýný, toplumla bir deðiþ-tokuþtan çok doða ile yaptýðý
deðiþim yoluyla saðlar. Tarla, köylü, ailesi; onun yanýnda bir baþka tarla,
bir baþka köylü ve bir baþka aile. Bu ailelerden belli bir miktarý bir köy
meydana getirir, belli bir miktar köy de bir idari birimi oluþturur. Böylece, Fransýz ulusunun büyük kitlesi, ayný cinsten büyüklüklerin basit bir
toplamý ile, hemen hemen patates dolu bir çuvalýn bir çuval patates
meydana getirmesi gibi, ayný biçimden oluþmuþtur. Milyonlarca köylü
ailesi, onlarý birbirlerinden ayýran ve onlarýn yaþayýþ tarzlarýný, onlarýn
çýkarlarýný ve onlarýn kültürlerini toplumun öteki sýnýflarýnýnkilerle karþý
karþýya getiren ekonomik koþullar içinde yaþadýklarý ölçüde, bir sýnýf
meydana getirirler. Ama, küçük köylüler arasýnda ancak yerel, yani yaþadýklarý yerden ileri gelen bir bað olduðu ve onlarýn çýkarlarýnýn benzeþmesi onlar arasýnda hiç bir ortaklýk, hiç bir ulusal bað, hiç bir siyasal
örgütlenme yaratmadýðý ölçüde de bir sýnýf meydana getirmezler. Bunun
içindir ki, onlar, kendi sýnýf çýkarlarýný kendi adlarýna, ister bir parlamentonun aracýlýðý ile, ister bir meclisin aracýlýðý ile savunacak durumda
deðildirler. Onlar, kendi kendilerini temsil edemezler, temsil edilmek
zorundadýrlar. Onlarýn temsilcileri, onlara, ayný zamanda, kendilerini
öteki sýnýflara karþý koruyan ve onlara yukarýdan yaðmuru ve güneþ
ýþýðýný gönderen efendileri gibi, üstün bir yetkili gibi, mutlak bir hükümet
gücü gibi görünmelidir. Þu halde, küçük toprak sahibi köylülerin politik
etkisi, en yüce ifadesini, toplumun yürütme gücüne [sayfa 576] baðýmlýlýðýnda bulur.
Tarihsel gelenek, Fransýz köylülerinin kafasýnda þöyle mucizevi
bir inanç yarattý: Napoléon adýný taþýyan bir adam, onlara, bütün gözkamaþtýrýcý parlaklýklarýný geri verecekti. Ve, Napoléon yasasýnýn La recherche de la paternité est interdite.* diyen maddesine uygun olarak,
Napoléon adýný taþýdýðý için, kendini bu Napoléon olarak satan biri
bulundu. Yirmi yýl serserilikten ve bir sürü bayaðý serüvenlerden sonra,
efsane gerçekleþti ve bu adam, Fransýzlarýn imparatoru oldu. Yeðenin
* Babalýðýn araþtýrýlmasý yasaktýr. -ç.
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sabit fikri gerçekleþti, çünkü bu, Fransýz halkýnýn en kalabalýk sýnýfýnýn
sabit fikrine denk düþüyordu.
Ama, peki ya Fransanýn yarýsýndaki köylü ayaklanmalarý, ya
köylülere karþý askeri seferler, köylülerin kitle halinde hapsedilmeleri,
sürülmeleri? diye karþý çýkýlabilir.
Louis XIVten beri, Fransa, demagojik dolaplar için, köylülerin
böyle zulümlere uðradýklarýný görmedi.
Ama yanlýþ anlamayalým. Bonapartelar hanedaný devrimci
köylüleri temsil etmez, tutucu köylüleri temsil eder; küçük tarla ile temsil edilen toplumsal varlýk koþullarýndan kurtulmak isteyen köylüyü temsil
etmez, tersine, bu koþullarý kuvvetlendirmek isteyen köylüyü temsil
eder; enerjisi ile, kentlerle yapacaðý sýký güçbirliði halinde eski toplumu
devirmeyi isteyen kýr halkýný deðil, tersine, bu eski düzenin içine sýmsýký
kapanmýþ, hapsolmuþ, kendisi ve tarlasý imparatorluk heyulasý tarafýndan
kurtarýlsýn ve kayýrýlsýn isteyen köylüyü temsil eder. Bonapartelarýn
hanedaný, köylünün ilerlemesini deðil dayanaksýz boþ inaný, yargýsýný
deðil peþin yargýsýný, geleceðini deðil geçmiþini, Cévenneslerini[302] deðil,
modern Vendéesini[246] temsil eder.
Parlamenter cumhuriyetin üç yýllýk sert yönetimi Fransýz köylülerinin bir bölümünü Napoléon yanýlsamasýndan kurtarmýþtý ve her ne
kadar yüzeysel bir biçimde olsa da onlarý devrimcileþtirmiþti, ama onlar
ne zaman harekete geçtilerse, burjuvazi, onlarý, þiddetle geri püskürttü.
Parlamenter cumhuriyet zamanýnda, Fransýz köylülerinin modern bilinci
geleneksel bilinci ile çatýþma haline geldi. Süreç, öðretmenler ile rahipler
arasýnda aralýksýz bir savaþým biçiminde [sayfa 577] de sürdü. Burjuvazi
öðretmenlere vurdu. Köylüler, ilk kez, hükümetin eylemi karþýsýnda,
baðýmsýz bir tutum benimsemeye çalýþtýlar. Bu muhalefet, belediye baþkanlarý ile valiler arasýndaki sürekli çekiþmelerde kendini gösterdi. Burjuvazi, belediye baþkanlarýný görevlerinden aldý. Sonunda, köylüler parlamenter cumhuriyet dönemi boyunca, çeþitli yerlerde kendi öz yavrusuna, orduya karþý ayaklandýlar. Burjuvazi, onlarý, sýkýyönetim ve idamlarla cezalandýrdý ve þimdi de, bu ayný burjuvazi, yýðýnlarýn, Bonaparte
uðruna kendisine ihanet eden vile multitudeün* alýklýðýna yanýp yakýlýyor. Köylü sýnýfýn Imperialismusunu** alabildiðine güçlendiren, bu
köylü dinine vücut veren koþullarý olduðu gibi saklayan burjuvazinin
kendisidir. Elbette ki, burjuvazi, yýðýnlarýn ahmaklýðýndan ancak tutucu
olarak kaldýklarý sürece korkabilir, zekalarýndan ise onlar devrimci olur
* Aþaðýlýk kalabalýk. -ç.
** Almanca baskýda Imperialismus olan bu terim, Ýngilizce metinde (s. 480) empire sentiments (imparatorluk tutkusu) olarak çevrilmiþ; Fransýzca metne (s. 106) limpériaisme
olarak aktarýlmýþ, ama buraya bir not düþülerek, emperyalizm ile culte de lempereurün
(imparatorluðu putlaþtýrmanýn) sözkonusu olduðu belirtilmiþtir. Bir bütün halinde, deyimi,
köylü sýnýfýn, imparatorluðu putlaþtýrma [eðilimi] olarak düþünmek uygun olacaktýr kanýsýndayýz.
-ç.

398

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

olmaz korkmaya baþlar.
Hükümet darbesinin ertesinde meydana gelen ayaklanmalarda,
Fransýz köylülerinin bir bölümü, silah elde, kendi 10 Aralýk oylarýný protesto ettiler. 1848den beri geçirdikleri deneyler onlarý akýllandýrmýþtý.
Ne var ki, onlar, kendilerini tarihin cehennemine teslim etmiþlerdi ve
tarih de onlarý hemen teslim aldý. Ayrýca, köylülerin çoðunluðu kendi
yanýlsamalarýnýn o ölçüde tutsaðý idiler ki, hâlâ, en kýzýl illerde köylü
nüfus, açýkça Bonaparte için oy verdi. Onlara göre, Ulusal Meclis, Bonaparteý hareketten alýkoymuþtu, ve o, düpedüz, kentlerin, kýrlarýn iradesini
hapsettiði baðlarý koparmýþtý. Köylüler, yer yer, Napoléonun yanýna, bir
de Konvansiyon koymak gibi acaip bir fikir bile besliyorlardý. Birinci
devrim, yarý-serf köylüleri özgür toprak sahipleri durumuna dönüþtürdükten sonra, Napoléon, kýsmetlerine çýkan topraklarý rahat rahat iþletmelerini ve toprak sahibi olmanýn çocukça coþkusunu tadabilmelerini
saðlayacak koþullarý düzenledi ve saðlamlaþtýrdý. Ama iþte tam da köylünün bu tarlasý, topraðýn bölünmesi, Napoléonun saðlamlaþtýrdýðý bu
mülkiyet [sayfa 578] biçimidir ki, þimdi Fransýz köylüsünü yýkýma götürüyor.
Fransýz feodal köylüsünü küçük toprak sahibi köylü ve Napoléonu da
imparator yapan maddi koþullar, açýkça bunlardýr. Þu kaçýnýlmaz sonucu:
yani tarým koþullarýnýn gitgide aðýrlaþmasý, tarýmcýnýn gitgide daha çok
borçlanmasý sonucunu yaratmak için iki kuþak yetti. 19. yüzyýlýn baþýnda,
Fransýz köylü nüfusunun özgürlüðünün ve zenginleþmesinin zorunlu
koþulu olan bu napolyonca mülkiyet biçimi, yüzyýl boyunca, köylünün
köleliðinin ve yoksullaþmasýnýn en birinci nedeni haline geldi. Ve iþte
Ýkinci Bonaparteýn savunmak durumunda olduðu idées napoléoniennesin* birincisi kesinlikle budur. Ýkinci Bonaparte, köylülerin yýkýmlarýnýn nedenini, bizzat küçük toprak mülkiyetinde deðil de, onun dýþýnda
ikincil sýradan koþullarýn etkisinde aramak gerektiði yanýlsamasýný
paylaþmakta devam ederse, giriþeceði bütün deneyimler, üretim iliþkilerine dokunur dokunmaz, köpük balonlarý gibi yok olacaklardýr.
Küçük toprak mülkiyetinin ekonomik geliþmesi köylülüðün
toplumun öteki sýnýflarý ile iliþkilerini tepeden týrnaða altüst etmiþtir. Napoléon zamanýnda, topraðýn parçalara bölünmesi, kentlerdeki serbest
rekabet ve ilk adýmlarýný atan büyük sanayi sistemini kýrda da tamamlamaktan baþka bir þey yapmamýþtýr. Köylü sýnýfýnýn yararlandýðý kayýrýlma
bile, yeni burjuva toplumunun çýkarýna idi. Yeni yaratýlan bu sýnýf, burjuva
düzeninin, kentlerin kapýlan dýþýnda da uzanmasý, burjuva düzeninin
ülke çapýnda gerçekleþmesi idi. Bu sýnýf, yeni devrilmiþ olan toprak
aristokrasisine karþý her yerde hazýr bulunan bir protesto oluþturuyordu.
Eðer o iltimaslý bir muamele gördüyse, kendisi de, bütün öteki sýnýflardan
daha fazla olmak üzere, feodallerin yeniden kalkýnmalarýna karþý bir
saldýrý üssü saðlýyordu. Küçük toprak mülkiyetinin Fransýz topraðýna
* Napolyonca düþünceler; 283 nolu açýklayýcý nota bakýnýz. -ç.
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saldýðý kökler, feodalitenin bütün besinini alýyordu elinden. Onun kurduðu engeller, burjuvazi için, eski feodal beylerin her türlü saldýrgan
geri dönüþlerine karþý, doðal bir sur oluþturuyordu. Ama 19. yüzyýl boyunca, kent tefecileri feodal beylerin; ipotek, topraða baðlý feodal yükümlülüklerin; burjuva sermayesi ise aristokratik [sayfa 579] toprak mülkiyetinin
yerini aldý. Köylünün küçük toprak parçasý, artýk, kapitaliste topraktan
kâr, faiz ve rantý çekip almasýna ve köylünün kendisine de nasýl olup da
gündeliðini çýkarabileceðinin tasasýný býrakmasýna olanak veren bir
bahaneden baþka bir þey deðildir. Toprak üzerine binen ipotek borçlarý,
Fransýz köylüsünü, Ýngiltere nin bütün kamu borçlarý faizi kadar önemli
bir ödeme yapmak zorunda býrakmaktadýr. Kendi geliþmesi, onu,
kaçýnýlmaz olarak, sermayeye karþý bir kölelik durumuna sokan küçük
toprak mülkiyeti, Fransýz ulusunu birer maðara adamlarý durumuna
getirdi. Onaltý milyon köylü (kadýnlar ve çocuklar dahil) maðaralarda
oturuyorlar, bu maðaralarýn büyük bir kýsmýnýn yalnýz bir deliði var,
küçük bir kýsmýnýn ise sadece iki ve en iyi olanlarýn da ancak üç. Oysa
bir baþ için beþ duyu ne ise, bir ev için de pencereler ayný þeydir. Yüzyýlýn baþýnda, devleti, defne dallarý ile gübrelediði yeni açýlmýþ küçük
tarlanýn savunmasýný gözetmekle yükümlü bir nöbetçi yapan burjuva
düzeni, bugün, onun kanýný ve iliðini emen ve onlarý sermayenin simyacý
kazanýna atan bir vampir olmuþtur. Napoléon yasa sistemi artýk hacizlerden ve zorunlu satýþ yasasýndan baþka bir þey deðil. Fransadaki dört
milyon (çocuklar vb. dahil) resmi yoksul, serseri, aðýr suç iþlemiþ adam
ve fahiþelerin sayýsýna, bir de uçurumun kenarýnda takýlý kalmýþ ve, ya
kendisi köyde oturup durmadan denkleri ve çoluk çocuklarý ile kentlere
göçen, ya da kentte oturup köye giden beþ milyon ekleniyor. Bu
durumda köylülerin çýkarý, Napoléon zamanýnda olduðu gibi, artýk burjuvazinin çýkarlarý ile ve sermaye ile uyum halinde deðil, çeliþik bulunuyor. Bu bakýmdan, köylüler, doðal olarak, müttefiklerini ve yol göstericilerini, ödevi burjuva düzenini devirmek olan kentlerin proletaryasýnda buluyorlar. Ama kuvvetli ve mutlak hükümet, ki bu ikinci Napoléonun
uygulamaya koymak durumunda olduðu ikinci idée napoléoniennedir,
kesinlikle bu ordre matérieli* açýkça, kuvvet yoluyla savunmaya çaðýrmaktadýr. Onun için, bu maddi düzen, Bonaparteýn köylülere karþý
bütün bildirgelerinde boyuna yinelenen bir slogan gibi iþ görmektedir.
[sayfa 580]

Sermayenin ona zorla kabul ettirdiði ipoteðin yanýsýra, vergi de
yüklenir küçük toprak mülkiyetinin sýrtýna. Vergi, bürokrasinin, ordunun,
kilisenin, mahkemenin, kýsaca bütün yürütme gücü aygýtýnýn hayat kaynaðýdýr. Kuvvetli hükümet ve aðýr vergiler, eþanlamlý iki terimdir. Küçük
toprak mülkiyeti, kendi doðasý gereði, çok güçlü ve çok kalabalýk bir
bürokrasiye temelden hizmet eder. Küçük toprak mülkiyeti, bütün ülke
* Maddi düzen. -ç.
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yüzeyinde eþit düzeyde iliþkiler ve kiþiler yaratýr, ve bu bakýmdan da
merkezi bir iktidar için bu ayný kitlenin her noktasý üzerine ayný etkiyi
uygulama olanaðýný doðurur. Halk yýðýný ile bu merkezi hükümet
arasýnda yeralan, aracý, aristokratik tabakalarý ortadan kaldýrýr. Dolayýsýyla,
her yandan, bu merkezi iktidarýn dolaysýz müdahalesine ve onun dolaysýz
organlarýnýn iþe karýþmasýna meydan verir. Nihayet, ne kýrda, ne de
kentte, iþ bulamadýklarý için bir çeþit saygýdeðer sadaka gibi memurluk
görevleri araþtýran ve bu görevlerin yaratýlmasýna yolaçan fazladan bir
iþsiz nüfus yaratýr. Napoléon zamanýnda bu kalabalýk hükümet personeli,
yalnýz doðrudan doðruya üretici deðildi, þu anlamda ki, devletin kaldýrdýðý
vergiler sayesinde, bu personel, yeni oluþan köylülük için, kamu iþleri
biçiminde, burjuvazinin kendi özel sanayiinin yardýmý ile henüz gerçekleþtiremediði þeyi gerçekleþtiriyordu. Devlet vergisi, dolayýsýyla, kent ile
kýr arasýnda deðiþtokuþu sürdürmek için gerekli bir zor aracý idi. Yoksa,
küçük toprak sahibi köylü, Norveç,te ve Ýsviçrenin bir bölümünde
olduðu gibi, kendi kendinden hoþnut bir kýr adamý olarak kentli ile tüm
iliþkisini keserdi. Napoléon, süngülerinin yardýmý ile yeni pazarlar açarak
ve Kýtayý yaðma ederek, önceden kaldýrýlmýþ vergileri, ana parasý ve
faizi ile birlikte ödedi. Bu vergiler o zaman köylü sanayii için bir dürtü
oluyordu, oysa þimdi bu sanayiin en son kaynaklarýný da elinden alýyor,
sonunda onu yoksulluða karþý silahsýz býrakýyorlar. Þeritlerle süslenmiþ
ve besili koskoca bir bürokrasi, iþte Ýkinci Bonaparteýn en çok hoþuna
giden idée napoléonienne. Nasýl hoþuna gitmesin ki, o kendisini, toplumun gerçek sýnýflarý yanýnda, kendi rejiminin devamýný, kendisi için
bir peynir ekmek sorunu haline gelen yapma bir kast yaratmak zorunda
görüyor. Onun için son iþlemlerinden biri de, memurlarýn aylýklarýnýn
yeniden eski [sayfa 581] düzeyine yükseltilmesi ve yeni bir yiyim kapýsý yaratýlmasý oldu.
Bir baþka idée napoléonienne hükümet aracý olarak, rahiplerin
egemenliðidir. Yeni meydana gelmiþ küçük toprak mülkiyeti, toplumla
uyumu, doða güçlerine karþý baðýmlýlýðý ve kendisini yukarýdan koruyan
otoriteye boyun eðiþi ile doðal olarak dindar idiyse de, borçlar altýnda
ezilen, toplum ile ve yüksek otorite ile arasý bozulan, kendi dar sýnýrlarý
dýþýna itilen küçük toprak mülkiyeti, doðal olarak dinsel deðildir.
Gökyüzü, henüz yeni ele geçirilen topraðýn. önemsiz küçük parçasýnýn
pek hoþ bir tamamlayýcýsý idi, yaðmuru ve güneþ ýþýðýný gönderiyordu.
Ama gökyüzünün, küçük mülkiyetin yerini tutmasý istenirse, bu, bir
hakaret olur. O andan itibaren rahip, artýk yalnýz Ýkinci Bonaparte zamanýnda, Napoléon zamanýnda olduðunun tersine, kentlerde, köylü rejiminin düþmanlarýný gözlemekle deðil, köyde, Bonaparteýn düþmanlarýný gözlemekle görevli yeryüzü polisinin kutsanmýþ köpeði gibi görünür.
Romaya karþý sefer, gelecek kez, bizzat Fransada ama Bay de Montalembertin istediðinden bambaþka bir doðrultuda olacak.
Temel idée napoléonienne, nihayet, ordunun üstünlüðü idi.
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Ordu, küçük köylülerin le point dhonneur* idi, onlar dýþarýda yeni
mülkiyet biçimini savunurken, yeni kazandýklarý milliyeti yüceltirken,
dünyayý yaðmalar ve altüst ederken, bizzat kahramanlara dönüþmüþtüler.
Üniforma onlarýn kendi devlet giysisi idi, savaþ onlarýn þiiri, imgelemde
uzatýlan ve geniþletilen tarla yurttu, ve yurtseverlik, mülkiyet duygusunun
en ülküsel biçimiydi. Ama þimdi, Fransýz köylüsünün, kendilerine karþý
mülkiyeti savunmak zorunda olduðu düþmanlar, artýk kazaklar deðil,
haciz memuru ve tahsildardý. Tarla, artýk yurt denilen yerde deðil, ipotek
kayýtlarýnda bulunuyor. Ordunun kendisi bile, artýk köylü gençliðin çiçeði
deðil, kýr lümpen-proletaryasýnýn bataklýk çiçeðidir. Ordunun büyük bölümü, týpký Ýkinci Bonaparteýn Napoléonun yerini almasý, onun yerine
geçmesi gibi, baþkalarýnýn yerine bedel karþýlýðýnda asker olanlardan,
baþkalarýnýn yerini alanlardan oluþuyor. Onun baþarýsý, þimdi, bir jandarma hizmeti olarak, köylüleri, dað keçisi avlar gibi [sayfa 582] avlamaktan
ibarettir, ve kendi sisteminin iç çeliþkileri, 10 Aralýk derneði baþkanýný
Fransýz sýnýrlarý dýþýna ittiði zaman, ordu, birkaç haydutluktan sonra,
gittiði yerde, artýk defne dallarý devþirmeyecek, dayak yiyecek.
Görüldüðü gibi bütün idées napoléoniennes, henüz geliþmemiþ
ve henüz gençlik tazeliðindeki küçük toprak mülkiyetinin çýkarlarýna
uygun fikirlerdir. Yaþlýlýk aþamasýna geçmiþ küçük toprak mülkiyetinin
çýkarlarý ile çeliþiktirler. Bu fikirler küçük toprak mülkiyetinin cançekiþme
sanrýlarýndan baþka bir þey deðildir, tümce biçimine dönüþen sözcüklerdir, hayalet biçimine geçen ruhlardýr. Ama Fransýz ulusunun kitlesini
geleneðin aðýrlýðýndan kurtarmak, özgür kýlmak ve devlet ile toplum
arasýnda var olan çözümlenemez çeliþkiyi bütün arýlýðý ile ortaya çýkarmak için, bir imparatorculuk taklidi zorunluydu. Küçük toprak mülkiyetinin gittikçe artan çöküþü ile birlikte, onun üzerine kurulan devlet yapýsý
da yýkýlýyor. Modern toplumun gerektirdiði siyasal merkeziyet, ancak,
eskiden feodalizme karþý savaþmak için türetilen hükümet aygýtýnýn,
askeri ve bürokratik aygýtýn kalýntýlarý üzerinde yükselebilir. [Devlet aygýtýnýn yýkýlmasý, merkezileþmeyi tehlikeye düþürmeyecektir. Bürokrasi,
henüz, karþýtýnýn, feodalitenin etkisinde bulunan bir merkeziyetin alt ve
kaba biçiminden baþka bir þey deðildir. Napoléonun yeniden tahta çýkýþýndan umutsuzluðu düþen Fransýz köylüsü, kendi küçük iþletmesine
olan inancýný yitiriyor, bu küçük mülkiyet üzerine kurulu bütün devlet
yapýsýný deviriyor ve proletarya devrimi, böylece koroyu gerçekleþtiriyor,
bu koro olmadan onun solosu bütün köylü uluslarda bir cenaze marþý
halini alýyor.] **
Fransýz köylülerinin durumu, bize, Ýkinci Bonaparteý ,Sina
tepesine götüren, ama yasalarý almak için deðil de vermek için götüren
* Onur sorunu. -ç.
** Köþeli parantez içine aldýðýmýz bu kýsým Ýngilizce metinde, Marxýn bu bölümü 1869
baskýsýndan çýkardýðý belirtilerek, dipnotta verilmektedir. -ç.
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20 ve 21 Aralýk seçimlerinin sýrrýný açýklýyor. Doðrusunu* isterseniz, Fransýz ulusu, bu uðursuz günlerde, diz çöküp her gün Aziz genel oy, bizim
için dua ediniz! diye yalvaran demokrasiye karþý çok büyük bir günah
[sayfa 583] iþledi. Genel oy hakkýnýn tutkunlarý, besbelli ki, onlarýn lehinde
o kadar büyük þeyleri gerçekleþtiren Bonaparte IIyi bir Napoléona, bir
Saülül[303] bir Aziz Paule ve bir Simonu[304] bir Aziz Pierree dönüþtüren
böyle þaþýlasý olaðanüstü bir güçten vazgeçmek istemiyorlar. Halkýn
düþüncesi, onlarla, seçim sandýðý aracýlýðý ile konuþuyor, Tanrýnýn da
peygamber Ezekiel[305] aracýlýðý ile kurukemiklerle konuþmasý gibi: Haec
dicit dominus deus ossibus suis: Ecce, ego intro mittan in vos spiritum
et vivelit. (Þöyle konuþtu Ulu Tanrý kurukemiklerine: Ýþte, ben size ruh
vereceðim, ve siz yaþayacaksýnýz!)
Burjuvazinin, açýkçasý, o zaman, Bonaparteý seçmekten baþka
bir seçeneði yoktu. Zorbalýk ya da anarþi. Elbette zorbalýktan yana
kullandý oyunu. Constancedaki din bilginleri toplantýsýnda,[306] püritenler,
papalarýn sefih yaþayýþlarýndan yakýndýklarý ve törelerde bir reform yapmanýn zorunluluðu üzerine sýzlandýklarý zaman, kardinal Pierre dAilly,
gök gibi gürleyen bir sesle haykýrdi onlara: Yalnýz, þeytanýn ta kendisi
kurtarabilir Katolik Kilisesini, siz ise melekleri istiyorsunuz! Onun gibi,
Fransýz burjuvazisi de darbenin ertesi günü baðýrdý: Artýk yalnýz, 10 Aralýk derneðinin baþkaný kurtarabilir burjuva toplumunu! Artýk yalnýz hýrsýzlýk kurtarabilir burjuva toplumunu! Yalnýz piçlik, aileyi; düzensizlik,
düzeni kurtarabilir!**
Kendini toplumdan baðýmsýz kýlan bir yürütme gücü olarak, Bonaparte, misyonunun burjuva toplumunun güvenini saðlamak olduðunu
hissediyor. Ama bu burjuva takýmýnýn gücü orta sýnýftýr. Onun içindir ki,
kendisine, bu sýnýfýn temsilcisi gözüyle bakýyor, ve bu anlayýþla kararnameler yayýnlýyor. Ama Bonaparteýn kendisi bir þeyse eðer, bu, orta
sýnýfýn siyasal etkinliðini kýrdýðý ve her gün de kýrmakta olduðu içindir.
Onun içindir ki, kendisini, orta sýnýfýn siyasal ve edebi gücüne karþý hasým olarak görüyor. Ama, burjuvazinin maddi gücünü korumakla, onun
siyasal gücünü yeniden yaratýyor. Bunun içindir ki, bir yandan, kendini
gösterdiði her yerde sonucu yok ederken, nedeni alýkoymasý [sayfa 584]
gerekiyor. Ama bütün bunlar, neden ile sonuç arasýnda küçük küçük
karýþýklýklar olmadan yapýlamýyor, çünkü biri ve öteki, karþýlýklý etki ve
tepkileri içinde ayýrdettirici niteliklerini yitiriyorlar. Sýnýr ayrýmý çizgisini
silen yeni kararnameler bundan ileri geliyor. Ayný zamanda, Bonaparte,
köylülerin ve genel anlamda halkýn, burjuva toplumu sýnýrlarý içinde alt
sýnýflara mutluluk getirmek isteyen temsilcisi olmak sýfatýyla, kendini,
burjuvaziye karþý görüyor. Hakiki Sosyalistleri[213] peþinen hükümete
* Doðrusunu... diye baþlayan tümceden paragrafýn sonuna kadar olan kýsým, Ýngilizce
metinde (bkz: s. 484) yer almamaktadýr. -ç.
** Son iki tümce Ýngilizce metinde (s. 484) þöyledir: Yalnýz hýrsýzlýk, mülkiyeti kurtarabilir;
yalnýz yalan yemin, dini; piçlik, aileyi; düzensizlik, düzeni. -ç.
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iliþkin bilgeliklerinden yoksun býrakan kararnameler bundan ileri geliyor.
Ama Bonaparte, kendisini her þeyden önce, kendisinin de, çevresinin
de, hükümetinin ve ordusunun da ait bulunduðu lümpen-proletaryanýn,
en birinci derdi kendi çýkarlarýna özen göstermek ve Devlet Hazinesinden
Kaliforniya piyangolarýnýn biletlerini çekmek olan lümpen-proletaryanýn
temsilcisi olarak, 10 Aralýk derneðinin baþkaný olarak görüyor. Ve, kararnamelerle de, kararnameler olmadan da ve kararnamelere karþýn da
10 Aralýk derneðinin baþkaný olduðunu olumluyor.
Adamýn bu çeliþik görevi, onun hükümetinin çeliþkilerini, kimi
kez þu ya da bu sýnýfý kazanmaya, kimi kez de aþaðýlamaya çalýþan ve
en sonunda bütün sýnýflarý kendisine karþý ayaða kaldýran anlamsýz o
yaný bu yaný yoklayýþlarýný açýklýyor. Pratikteki bu kararsýzlýk, bellisizlik,
hükümet iþlerindeki buyurgan, kesin üslupla, körü körüne amcadan
kopya edilen üslupla, çok komik bir karþýtlýk meydana getiriyor.
Sanayi ve ticaret, dolayýsýyla orta sýnýfýn iþleri, kuvvetli bir hükümetin yönetiminde, sýcak bir serada imiþ gibi serpilip geliþmelidir. Dolayýsýyla, bir sürü demiryolu hattý imtiyazý verilmesi. Ama ayný þekilde bonapartçý lümpen-proletaryayý da zenginleþtirmek gerekir. Dolayýsýyla, borsada
acemilerin demiryollarý imtiyazlarý üzerine dolap çevirmeleri. Ama hiç
bir sermaye, demiryollarý yapýmýný finanse etmeye talip olmaz. Banka,
demiryolu kumpanyalarýnýn hisse senetleri üzerinden avans vermeye
zorlanýr. Ama ayný derecede banka, þahsen sömürülmek de istenir,
onun için de poh-pohlanýr. Banka haftalýk bilançosunu yayýnlamak
yükümünden baðýþlanýr. Bankanýn hükümetle aslan payý antlaþmasý.
Ama halka iþ vermek gerekir. Dolayýsýyla, kamu iþleri yapýlmasý emredilir.
Ama kamu iþleri halkýn mali yükünü artýrýr. [sayfa 585] Dolayýsýyla, yýllýk
devlet rantlarý (faizleri) %5ten %4,5a çevrilerek rant sahiplerinin zararýna
vergiler düþürülür. Ama birkaç parmak bal da orta sýnýflara vermek
gerekir. O halde þarap vergisi, þarabý au detail* satýn alan halk için iki
katýna çýkartýlýr, þarabý en gros** içen orta sýnýflar için yarýya indirilir.
Mevcut iþçi örgütleri daðýtýlýr, ama ortaklýðýn gelecekteki harikalarý kutlanýr. Köylülerin yardýmýna koþmak gerekir. O halde köylünün borçlanmasýný ve mülkiyetinin tek elde toplanmasýný kolaylaþtýran toprak kredi
bankalarý kurulur. Ama bu bankalar, Orleans sülalesinin müsadere edilen
mallarý üzerinden para elde edilmesine hizmet etmelidir. Ama hiç bir
kapitalist, kararnamede bulunmadýðýndan, böyle bir koþulu kabul etmek
istemediði için, toprak bankasý, basit bir kararname olarak kalýr vb., vb..
Bonaparte, toplumun bütün sýnýflarýnýn ataerkil velinimeti olarak
ortaya çýkmayý isterdi. Ama hiç bir sýnýfa, öteki sýnýftan almaksýzýn bir
þey veremez. Týpký Frondel[278] çaðýnda, bütün mallarýný yandaþlarýnýn
kendisine karþý yükümlülük haline dönüþtürdüðü için Guise dükü
hakkýnda Fransanýn en iyiliksever adamý denmesi gibi, Bonaparte da,
* Perakende (ya da, azar azar). -ç.
** Toptan (ya da, bol bol) . -ç.
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Fransanýn en iyiliksever adamý olmak ve Fransanýn bütün mülkiyetini,
bütün emeðini kendisine karþý kiþisel bir yükümlülük haline dönüþtürmek isterdi. Sonra gene Fransaya armaðan etmek üzere, ya da daha
doðrusu Fransýz parasýyla yeniden satýn almak üzere, bütün Fransayý
çalmak isterdi, çünkü 10 Aralýk derneði baþkaný olmak sýfatýyla kendisine ait olmasý gerekeni satýn almasý gerekir. Bütün devlet kurumlarý,
Senato, Danýþtay, Yasama Organý, Légion dhonneur, asker madalyalarý,
genel çamaþýrhaneler, kamu hizmetleri, demiryollarý, erler hariç olmak
üzere, ulusal muhafýzýn genelkurmayý, Orleans sülalesinin müsadere
edilen mallarý, bütün bunlar alým-satým konusu haline geldiler. Ordudaki ve hükümet mekanizmasýndaki her makam, bir satýnalma aracý
haline gelir. Ania Fransadan çalýnmýþ olanýn yeniden Fransaya verildiði
bu sürecin en önemli özelliði, tedavül sýrasýnda, 10 Aralýk derneðinin
liderinin ve üyelerinin ceplerine giden yüzdelerdir. Bay De Mornynin
[sayfa 586] metresi kontes L.nin, Orleans sülalesinin mallarýnýn müsaderesini nitelendirmek için kullandýðý nükte: Cest le premier vol* de laigle** sözü, zaten artýk kartal olmaktan çok bir karga olan bu kartalýn
bütün uçuþlarýna uygulanabilir. Onun kendisi ve yandaþlarý, Ýtalyan azizinin, daha yýllar boyu tüketemeyeceði kadar bol olan mallarýný büyük bir
gösteriþle sayýp duran cimriye verdiði öðüdü her gün birbirlerine yinelediler: Tu fai il conto sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli
anni,*** Yýllarýn hesabýnda bir yanlýþ yapmamak için dakikalarý sayýyorlar. Sarayda, bakanlýklarda, yönetimin ve ordunun baþýnda týklým týklým
bir maskaralar kalabalýðýdýr gidiyor, ve bu kalabalýk için söylenebilecek
en iyi þey, bunun, sýrmalý giysileri içinde Soulouqueun en yüksek mevkideki kiþilerinki gibi gülünç bir kasýlmayla ayak altýnda dolanan gürültücü,
kötü ün salmýþ, yaðmacý, derbederler takýmý olduðudur. Eðer bu kalabalýðýn ahlâkçýsýnýn Véron-Crevel**** ve düþünürünün de Granier de Cassagnac olduðu düþünülecek olursa, kiþi, 10 Aralýk derneðinin bu yüksek
tabakasýný açýkça gözünde canlandýrabilir. Guizot, kendi baþkanlýðý
zamanýnda bu Granieryi, bir küçük gazetede hanedan muhalefetine
karþý kullandýðý zaman Cest le roi des drôles***** diye övmek alýþkanlýðýndaydý. Bonaparteýn sarayýna ve kliðine iliþkin olarak, Kral Naipliðini[307]
ya da Louis XVi anýmsamak yanlýþ olur. Çünkü ... Fransa daha önce
de bir sürü metres hükümeti görmüþtür: ama, henüz, hiç bir zaman bir
hommes entretenus****** hükümeti görmedi.
* Vol, hem uçuþ ve hem de hýrsýzlýk demektir. [Marxýn notu.]
** Bu, kartalýn ilk uçuþudur (hýrsýzlýðýdýr). (Burada, Fransýzca vol sözcüðünün, uçuþ
ve hýrsýzlýk gibi çift anlamlýlýðýndan yararlanýlarak sözcük oyunu yapýlýyor.) -ç.
*** Mallarýný sayýp duracaðýna, yaþayacak kaç yýlýn kaldýðýný saymaya baþlasan daha iyi
edersin. -ç.
**** Kuzen Bette adlý yapýtýnda Balzac, tümüyle ahlâksýz Parisli darkafalýyý, Constitutionnelin
sahibi Dr. Vérona benzeterek çizdiði Crevel ile canlandýrmaktadir. [Marxýn notu.]
***** Bu, maskaralar kralýdýr. -ç.
****** Aktarýlan sözcükler Madame Girardinindir. [Marxýn notu.] Hommes entretenus:
kapatma erkekler. -ç.
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Durumunun gerektirdiði çeliþkilerin baskýsý altýnda, bir yandan
Napoléonun yerini dolduracak kiþi olarak, bir hokkabaz gibi, kamuoyunun gözünü kendi üzerinde tutmak [sayfa 587] zorunluluðu altýnda, sürekli
þaþkýnlýk yaratarak, yani her gün minyatür bir hükümet darbesi yapmak
zorunluluðu altýnda, Bonaparte, bütün burjuva ekonomisinin altýný üstüne
getiriyor, 1848 Devrimi için ihlâl edilmez görünen her þeyi ihlâl ediyor;
kimilerini devrime boyun eðmiþ, kimilerini de devrim ister duruma getiriyor ve hükümet mekanizmasýndan hükümet mekanizmasý halesini
çekip çýkartarak, onu hiçe sayarak, onu ayný zamanda hem rezil hem
de gülünç ederek bizzat düzen adýna anarþi yaratýyor. Pariste Trévesin
(Triernin) Kutsal Libasýna[308] tapýnmayý, Napoléonun imparatorluk pelerinine tapýnma olarak tazeliyor. Ama imparatorluk pelerini en sonunda
Louis Bonaparteýn omuzlarýndan düþtüðü gün, Napoléonun tunçtan
heykeli, Vendöme dikilitaþýnýn[257] tepesinden gümbürtüyle devrilecektir.
[sayfa 588]

Aralýk 1851-Mart 1832de
Marx tarafýndan yazýldý
1852de New-Yorkta,
Die Revolution, n° lde yayýnlanmýþtýr.
Ýmza: Karl Marx
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KARL MARKS
HÝNDÝSTANDA ÝNGÝLÝZ EGEMENLÝÐÝ[309]

Londra, Cuma, 10 Haziran 1853

Alplere karþýlýk Himalayalarý ile, Lombardiya ovalarýna karþýlýk
Bengal ovalarý ile, Apeninlere karþýlýk Dekkanlarý ile, Sicilya adasýna
karþýlýk Seylan adacýðý ile Hindistan, Asyatik boyutlarda bir Ýtalyadýr.
Toprakta ayný zengin ürün çeþitliliði, ve siyasal görünümde ayný
parçalanmýþlýk. Ýtalya nasýl zaman zaman istilacýnýn kýlýcý ile ayrý ulusal
yýðýnlara ufalanmýþsa, Hindistanýn da, müslümanlarýn, Moðollarýn,[310]
ya da Ýngilizlerin baskýsý altýnda olmadýðý zamanlar, kent sayýsý kadar
hatta köy sayýsý kadar çok baðýmsýz ve çatýþan devletlere ayrýþmýþ
olduðunu görüyoruz. Bununla birlikte, Hindistan toplumsal açýdan Ýtalya
deðil, Doðu Ýrlandadýr. Ve Ýtalya ile Ýrlandanýn sefahat dünyasý ile elem
dünyasýnýn bu garip bileþimi, Hindistan dininin eski geleneklerinde [sayfa
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öngörülmektedir. Bu din, her þeyden önce, bir þehvet coþkunluðu
dini ve nefse eziyet eden bir sofuluk dinidir; bir Linyam[311] ve Juggemaut[312] dinidir; Keþiþ ve Bayedere dinidir.
Hindistanýn bir altýn çaðý olduðuna inananlarýn görüþlerini paylaþmýyorum, ama bu görüþümün doðrulanmasý için de, Sir Charles Wood
gibi Khuli Hanýn otoritesine baþvurmuyorum. Ama, örneðin, AurungZebe zamanýný alýnýz; ya da Kuzeyde Moðollarýn, ve Güneyde de
Portekizlilerin ortaya çýktýðý evreyi; ya da müslüman istilasý ve Güney
Hindistandaki Heptarþi[313] çaðýný; ya da, isterseniz, daha da gerilere,
antikiteye gidiniz; Hindistan sefaletinin baþlangýcýný, dünyanýn hýristiyan
yaradýlýþýndan bile çok daha gerilerdeki bir evreye dayanan brahmanýn[314] kendi mitolojik kronolojisini alýnýz.
Ne var ki, Ýngilizlerin Hindistana getirdikleri sefaletin esas olarak
farklý ve tüm Hindistanýn daha önceleri çekmiþ olduðundan sonsuz
ölçüde daha yoðun türden olduðundan kuþkuya yer yoktur. Ýngiliz Doðu
Hindistan Þirketi[315] tarafýndan asyatik despotizmin üzerine oturtulmuþ
bulunan ve Salsette Tapýnaðýndaki[316] bizi ürküten kutsal canavarlarýn
herbi-rinden daha canavarca bir bileþim oluþturan Avrupa despotizmini
kasdet-miyorum. Bu, Ýngiliz sömürge yönetiminin ayýrýcý özelliði deðil,
yalnýzca Hollandaninkinin bir taklididir ve Ýngiliz Doðu Hindistan Þirketinin çalýþmasýný nitelendirmek için, Javanýn Ýngiliz valisi Sir Stamford
Fafflesýn eski Hollanda Doðu Hindistan Þirketi konusunda söylediklerini
sözcüðü sözcüðüne yinelemek yeterlidir:
Salt kazanç anlayýþýyla harekete geçmiþ olan ve, bir Batý Hindistan plantasyoncusunun insan mülküne ödediði alým parasýný ödememiþ
olduðundan, uyruklarýna bir Batý Hindistan plantasyoncusununkinden
daha az ilgi ya da anlayýþ gösteren Hollanda Kumpanyasý, halkýn katkýlarýný son zerresine, emeklerini en son damlasýna kadar sýzdýrmak için
mevcut despotizm mekanizmasýnýn tümünü harekete geçirmiþ ve böylece keyfi ve yarý-barbar hükümeti politikacýlarýn tüm denenmiþ dehalarý
ve tüccarlarýn tüm tekelci çýkarcýlýklarý ile çalýþtýrarak onun kötülüklerini
artýrmýþtýr.
Hindistandaki tüm iç savaþlar, istilalar, devrimler, fetihler, [sayfa
590] açlýklar, birbiri peþi sýra gelen bu eylemler þaþýlacak kadar karmaþýk,
hýzlý ve yýkýcý görünürlerse de, yalnýzca yüzeyde kalmýþlardýr. Ýngiltere,
henüz herhangi bir onarým belirtisi göstermeksizin, Hindistan toplumunun tüm çerçevesini parçalamýþtýr. Yenisini kazanmaksýzin kendi eski
dünyasýnýn böylece yitmiþ olmasý, Hindunun mevcut sefaletine özel
türden bir kasvet getirmekte ve Ýngiltere tarafýndan yönetilmekte olan
Hindistaný bütün eski geleneklerinden ve tüm geçmiþ tarihinden ayýrmaktadýr.
Çok eski zamanlardan beri Asyada, genellikle, üç hükümet bakanlýðý olagelmiþtir: Maliye, ya da iç yaðma; Savaþ, ya da dýþ yaðma; ve
nihayet Kamu Hizmetleri bakanlýðý. Ýklim ve coðrafi koþullar, özellikle
589]
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Büyük Sahradan baþlayýp Arabistandan, Ýrandan, Hindistandan ve
Tartariden* geçip Asyanýn en yüksek daðlýk yerlerine kadar uzanan
engin çöl alanlarý, kanallar ve su þebekeleri ile yapýlan yapay sulamayý
Doðu tarýmýnýn temeli yapmýþtýr. Mýsýrda ve Hindistanda olduðu gibi,
sel sularý, Mezopotamya, Ýran, vb. topraklarýnýn bereketini artýrmakta
kullanýlmýþtýr; sulama kanallarýný beslemekte bunlardan büyük çapta
yararlanýlmýþtýr. Flanderlerde** ve Ýtalyada olduðu gibi Batýda da özel
giriþimi gönüllü iþbirliðine itmiþ bulunan suyun bu biçimde ekonomik
ve ortaklaþa kullanýlmasý zorunluluðu, gönüllü iþbirliðini harekete geçirmekte uygarlýðýn çok düþük düzeyde kaldýðý ve coðrafik boyutlarýn çok
geniþ olduðu Doðuda, hükümetin merkezi gücünün müdahalesini zorunlu kýlmýþtýr. Böylece bütün asyatik hükümetlere yerine getirmeleri
gereken iktisadi bir iþlev kamu hizmetleri saðlama iþlevi düþmüþtür. Bir
merkezi hükümete dayanan ve sulamanýn ve akaçlamanýn ihmal edilmesiyle derhal bozulan topraðýn bu yapay bereketlendirilmesi, bir zamanlar çok parlak bir biçimde iþlenen Palmira, Petra, Yemendeki kalýntýlar gibi, Mýsýrýn, Ýranýn ve Hindistanýn geniþ bölgeleri gibi koskoca
alanlarý, þimdi, tersi durumda çok garip görünen kýraç ve çöl halinde
buluþumuzu açýklamaktadýr; bu, ayrýca, bir tek yýkým savaþýnýn bir ülkenin nüfusunu yüzyýllar boyu nasýl tükettiðini ve onu [sayfa 591] tüm kendi
uygarlýðýndan çekip kopardýðýný da açýklamaktadýr.
Þimdi, Doðu Hindistandaki Ýngilizler, ardýllarýnýn maliye ve savaþ
bakanlýklarýný benimsemiþler, ama kamu hizmetleri bakanlýðýný tümüyle
ihmal etmiþlerdir. Ýngilizlerin serbest rekabet, laissez-faire ve laissezaller*** ilkelerine göre yürütülmesi olanaksýz olan tarýmdaki bozulma
bundandýr. Ama asyatik imparatorluklarda tarýmýn bir hükümet zamanýnda bozulduðunu, bir baþka hükümet zamanýnda ise yeniden canlandýðýný
görmeye çok alýþýðýz. Avrupada hasadýn iyi ya da kötü mevsime göre
deðiþmesi gibi, buralarda da hasat iyi ya da kötü hükümetlere tekabül
eder. Þu halde, tüm Asya dünyasýnýn tarih kayýtlarýnda bir yenilik yaratan
çok farklý önemde bir olay buna eþlik etmemiþ olaydý, tarýmýn aþaðýlanmasý ve ihmali, kötü olsa bile, davetsiz gelen Ýngilizler tarafýndan Hindistan toplumuna indirilen son darbe olarak görülemezdi. Hindistanýn
geçmiþinin siyasal yönü ne denli deðiþmiþ görünürse görünsün,
toplumsal koþullarý, en eski uygarlýðýndan beri, 19. yüzyýlýn ilk on yýlýna
dek, deðiþmeden kalmýþtýr. Her zaman olduðu gibi onbinlerce eðirici
ve dokumacý yaratan eltezgahý ve çýkrýk, bu toplum yapýsýnýn mihveri
oldular. Çok eski zamanlardan beri Avrupa, Hint emeðinin çok beðenilen
* Asya ve Avrupada, Japon Denizinden Dinyepere kadar uzanan, sýnýrlarý kesin olarak
belli olmayan tarihsel bir bölge. -ç.
** Batý Belçika ve Kuzey Fransada Kuzey Denizine komþu bir bölge. -ç.
*** Býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz geçsinler (ekonomik iliþkiler alanýnda devletin müdahale
etmemesi ve serbest ticaret üzerinde ýsrar eden burjuva iktisatçýlarýn, serbest ticaretçilerin
sloganý). -Ed.
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dokumasýný almýþ, buna karþýlýk kendi kýymetli madenlerinden göndermiþ ve böylelikle kuyumcuya, süse olan aþkýn, en aþaðý sýnýfla, neredeyse
çýplak dolaþanlarýn bile çoðu kez kulaklarýna bir çift altýn küpe takacak
ve boyunlarýndan da herhangi bir altýn ziynet sallandýracak kadar büyük
olduðu Hint toplumunun bu vazgeçilmez üyesine malzeme saðlamýþtýr.
El ve ayak parmaklarýna takýlan yüzükler de çok yaygýndý. Kadýnlar
kadar çocuklar da el ve ayak bileklerinde çoðu kez altýn ya da gümüþten
aðýr bilezikler taþýyorlardý, ve evlerde altýn ya da gümüþten tanrý heykellerine raslanýyordu. Hint eltezgahýný parçalayan ve çýkrýðýný yokeden, davetsiz gelen Ýngiliz olmuþtur. Ýngiltere, Hint pamuklu kumaþlarýný Avrupa
pazarlarýndan yoksun býrakmakla baþlamýþtýr iþe; ardýndan Hindistana
ipliði sokmuþ ve [sayfa 592] sonunda da pamuklu kumaþýn anavatanýný
pamuklu kumaþa boðmuþtur. 1818den 1836ya kadar Ýngiltereden Hindistana yapýlan iplik ihracatý, 1e 5.200 oranýnda artmýþtýr. 1824te Hindistana yapýlan Ýngiliz muslinleri ihracatý 1.000.000 yardý bulmazken, 1837de
64.000.000 yardý aþmýþtýr. Ama ayný zamanda, Dakkanýn nüfusu, 150.000
kiþiden 20.000e düþmüþtür. Dokumalarýyla ünlü Hint kentlerinin bu
biçimde sönüþü, hiç de olabileceklerin en kötüsü deðildi. Ýngiliz buharlý
makinesi ve bilimi, Hindistanýn her yerinde tarým ile imalat sanayii arasýndaki birliði yýktý.
Bu iki durum Hintlinin, bir yanda, bütün doðu halklarý gibi,
tarýmýnýn ve ticaretinin temel koþulu olan büyük kamu hizmetlerinin
yürütülmesini merkezi hükümete birakmýþ olmasi, öte yanda, ülkenin
her yerine yayýlmýþ ve tarýmsal ve sýnai uðraþlarýn yerel birliði ile küçük
merkezlerde toplaþmýþ olmasý, bu iki durum, en eski zamanlardan
beri, belirli özelliklere sahip bir toplumsal sistem getirmiþtir  bu küçük
birliklerin herbirine kendi baðýmsýz örgütlenmelerini ve farklý yaþamlarýný
veren köy sistemini. Bu sistemin özgün niteliði, Ýngiliz Avam Kamarasýnýn
Hindistan iþlerine iliþkin eski bir resmi raporunda yer alan þu aþaðýdaki
anlatýmdan da görülebilir.
Coðrafik olarak düþünüldüðünde, bir köy, birkaç yüz ya da bin
arklýk ekime elveriþli ve elveriþsiz topraklarý kapsayan bir arazi parçasýdýr;
siyasal olarak bakýldýðýnda ise, bir korporasyonu ya da kasaba yönetimini
andýrýr. Memur ve hizmetlilerden oluþan kuruluþu þunlarý içerir: genel
olarak köyün iþlerine bakan, anlaþmazlýklarý gideren, polise nezaret
eden ve kendi köyünde hasýlatý toplama iþini yürüten ve bu iþ dolayýsýyla
artan kiþisel etkinliðinin, ve durum ile ve halkýn iþleri ile olan yakýn ilgisinin, kendisini, bu görev için en uygun kiþi haline getirdiði potail, ya da
baþmukim. Kurnum, tarýmsal hesaplarý tutar ve buna iliþkin her þeyi
kaydeder. Tallier ve totie, ki bunlardan birincisinin görevi suç ve kabahatler konusunda bilgi edinmek ve bir köyden ötekine seyahat eden
kimselere eþlik etmek ve onlarý korumaktýr; ikincisinin görev alaný daha
çok doðrudan köyle ilgili görünmektedir ve görevleri arasýnda ürünleri
korumak ve ürünün ölçülmesine yardýmcý olmak da vardýr. Köyün
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sýnýrlarýný koruyan, ya da [sayfa 593] anlaþmazlýk durumnunda bu konuda
kanýtlar gösteren sýnýrcý. Tank ve Suyollarý Yöneticisi, tarýmsal amaçlý su
daðýtýmýný düzenler. Köy ayinlerini yürüten Brahman. Bir köydeki çocuklara kum üzerine yazý yazmayý ve okumayý öðretirken görülen
öðretmen, Takvim-Brahman, ya da müneccim, vb.. Bu memur ve hizmetliler, genel olarak, bir köy kuruluþunu oluþtururlar; ama ülkenin
bazý kesimlerinde kuruluþ bu kadar geniþ deðildir; yukarda tanýmlanan
bazý görev ve iþlevler ayný kimsede birleþirler; öteki yerlerde ise, kuruluþ,
yukarda sayýlan kiþi sayýsýný aþar. Ülke sakinleri, bu basit beledi hükümet
biçimi altýnda çok eski zamanlardan beri yaþaya gelmiþlerdir. Köy sýnýrlarý
çok nadiren deðiþmiþtir; bazan savaþ, kýtlýk ya da hastalýk yüzünden
köylerin kendileri zarar görmüþler ve hatta yok olmuþlarsa da, ayný ad,
ayný sýnýrlar, ayný mülkler, ve hatta ayný aileler yüzyýllar boyu süregelmiþtir. Köy sakinleri, krallýklarýn yýkýlmasý ya da parçalanmasý konusunu
kendilerine hiç dert edinmemiþlerdir; köy bütün olarak kaldýðý sürece,
köyün hangi güce devredildiði, ya da hangi hükümdarýn eline geçtiði
ile ilgilenmemiþlerdir; iç ekonomisi deðiþmeden kalmýþtýr. Potail hâlâ
baþmukimdir, ve hâlâ köyün kadýsý ya da sulh yargýcý, ve tahsildarý ve
rentoru olarak hareket etmektedir.
Bu küçük kalýplaþmýþ toplumsal organizma biçimleri, Ýngiliz vergi
tahsildarýnýn ve Ýngiliz askerinin sert müdahalesinden çok, Ýngiliz buharlý
makineleri ve Ýngiliz serbest ticareti ile büyük çapta çözülmüþler ve
yokolmaktadýrlar. Bu aile topluluklarý, onlara kendi kendilerine yetme
gücü veren el dokumacýlýðýnýn, el eðirmeciliðinin ve el tarýmcýlýðýnýn o
özgün bileþimi içinde, ev sanayiine dayandýrýlmýþtý. Eðiriciyi Lancashirea,
dokumacýyý ise Bengale yerleþtiren, ya da Hintli eðiricinin ve dokumacýnýn her ikisini birden yokeden Ýngiliz müdahalesi, bu küçük yarý-barbar,
yarý-uygar topluluklarýn iktisadi temellerini ortadan kaldýrarak bunlarý
daðýtmýþ ve, böylece, Asyada o zamana dek görülmüþ en büyük, ve
doðruyu söylemek gerekirse, biricik toplumsal devrimi yaratmýþtýr.
Bu onbinlerce çalýþkan ataerkil ve zararsýz toplumsal organizmanýn daðýtýlmasýný ve paramparça edilmesini, yýkýmlar içine düþmesini
ve bunlarý oluþturan bireylerin ayný zamanda [sayfa 594] eski uygarlýk biçimlerini ve kalýtsal yaþam araçlarýný yitirmelerini görmek ne denli tiksinti
yaratsa bile, saf ve sevimli köy topluluklarýnýn, zararsýz görünümlerine
karþýn, her zaman Doðu despotizminin temellerini oluþturmuþ olduklarýný, bunlarýn insan zihnini olabilecek en dar çerçeve ile sýnýrlandýrdýðýný, onu hurafenin karþý konmaz aleti haline getirdiðini, geleneksel kurallara köle ettiðini, onu her türlü büyüklükten ve tarihsel erkten yoksun
býraktýðýný unutmamalýyýz. Bütün dikkatini sefil bir toprak parçasý üzerinde yoðunlaþtýrarak imparatorluklarýn yýkýlmalarý, anlatýlmasý olanaksýz
vahþetler, koskoca kentlerin nüfuslarýnýn katledilmeleri karþýsýnda,
kendisini lütfedip farkeden herhangi bir saldýrganýn çaresiz kurbaný olan
doða olaylarý karþýsýnda gösterdiði ilgiden fazlasýný göstermeyerek seyir-
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ci kalmýþ bu barbarca bencilliði unutmamalýyýz. Bu haysiyetsiz, hareketsiz
ve bitkisel yaþamýn, bu edilgin varoluþ biçiminin, öte yanda, bunun tersine, vahþi, amaçsýz, sýnýrsýz bir yakýp yýkma gücü uyandýrdýðýný ve Hindistanda cinayetin kendisini bir dinsel ayin haline getirdiðini unutmamalýyýz. Bu küçük topluluklarýn kast ayrýlýklarý ve kölelik yüzünden bozulmuþ olduklarýný, insani çevresi üzerinde egemen duruma getirecekleri
yerde onu dýþ koþullara baðýmlý hale getirdiklerini, kendi kendine
geliþmekte olan bir toplumsal durumu hiç deðiþmeyen doðal bir yazgý
haline dönüþtürdüklerini ve böylece, insanýn aþaðýlamasýný, doða egemeni insanýn maymun Hanuman* inek Sabbala** önünde büyük bir
aþkla diz çökmesiyle teþhir ederek, doðaya hayvanca bir tapýnma getirmiþ olduklarýný unutmamalýyýz.
Ýngilterenin, Hindistanda bir toplumsal devrimi yaratýrken, ancak
en iðrenç çýkarlara göre hareket ettiði ve bunlarý kabul ettirmede aptalca
davrandýðý doðrudur. Ama sorun bu deðildir. Sorun, insanoðlunun, Asyanýn toplumsal durumunda köklü bir devrim olmaksýzýn yazgýsýný tamamlayýp tamamlayamayacaðýdýr. Eðer tamamlayamayacaksa suçu ne
olursa olsun, bu devrimi getirmekle Ýngiltere, tarihin bilinçsiz aleti olmuþtur.
Öyleyse, eski bir dünyanýn çöküþünün yarattýðý korkunç [sayfa 595]
manzara bize ne denli acý gelirse gelsin, tarih açýsýndan Goethe ile
birlikte þöyle haykýrmaya hakkýmýz vardýr:
Sollte diese qual uns guälen,
Da sie unsere Lust vermehrt.
Hat nicht Myriaden Seelen
Timurs Herrschaft aufgezehrt?***
[sayfa 596]

10 Haziran 1853te Marx
tarafýndan yazýlmýþtýr
New-York Daily Tribune,
25 Haziran 1853, n° 3804te
yayýnlanmýþtýr
Ýmza: Karl Marx

* Maymun olan bir Hint tanrýsý. -Ed.
** Ýneðin temsil ettiðii bir Hint tanrýsý -Ed.
*** Daha büyük haz veriyor diye,
Bu acý bizi yiyip bitirmeli midir?
Timur yönetimi altýnda deðil midir ki,
Ruhlar ölçüsüzce telef edilmiþtir?
(Goethenin Westöstlicher Divan, An Suleikasýndan.) -Ed.
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KARL MARKS
HÝNDÝSTANDA ÝNGÝLÝZ EGEMENLÝÐÝNÝN
GELECEKTEKÝ SONUÇLARI[309]

Londra, Cuma, 22 Temmuz 1853

Bu mektupta Hindistan konusundaki gözlemlerimi sonuçlandýrmak niyetindeyim.
Ýngiliz üstünlüðü Hindistana nasýl oldu da yerleþti? Büyük Moðollarýn[317] yenilmez gücü Moðol valiler tarafýndan kýrýldý. Valilerin gücü
Mahrattalar[318] tarafýndan kýrýldý. Mahrattalarýn gücü Afganlar tarafýndan
kýrýldý, ve bunlarýn hepsi de birbirlerine savaþým verirken, Ýngiliz içeri
daldý ve tümüne boyun eðdirebildi. Öyle bir ülke ki, yalnýzca müslümanlar ve Hintliler arasýnda bölünmekle kalmamýþ, kabileler arasýnda da,
kastlar arasýnda da bölünmüþ: öyle bir toplum ki, çatýsý, bütün bireyleri
arasýndaki genel bir benimsemeyiþten ve yapýsal dýþtalayýþtan ortaya
çýkan bir dengeye dayandýrýlmýþ.
Böyle bir ülke ve böyle bir toplum, bunlar istilanýn [sayfa 597] yazgýsal
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kurbaný deðiller miydi? Hindistanýn geçmiþ tarihi konusunda hiç bir
þey bilmiyor olsaydýk, Hindistanýn, þu anda bile, masraflarýný Hindistanýn
karþýladýðý bir Hindistan ordusu tarafýndan Ýngiliz esareti altýnda tutulduðu
gibi büyük ve kuþku duyulmaz bir olgu varolmayacak mýydý? Öyleyse
Hindistan istila edilme yazgýsýndan kaçamazdý, ve tüm geçmiþ tarihi,
eðer böyle bir tarih varsa, ardarda uðradýðý istilalarýn tarihidir. Hindistan
toplumunun bir tarihi, hiç deðilse bilinen bir tarihi yoktur. Onun tarihi
dediðimiz þey, imparatorluklarýný bu direnmeyen ve deðiþmeyen toplumun edilgin temeli üzerine kurmuþ bulunan ve peþpeþe gelen davetsiz
yabancýlarýn tarihinden baþka bir þey deðildir. Demek ki, sorun, Ýngilizlerin Hindistaný fethetmeye haklarý olup olmadýðý deðil, Türkler, Persler,
Ruslar tarafýndan fethedilmiþ Hindistaný, Ýngilizler tarafýndan fethedilmiþ
Hindistana yeðleyip yeðlemeyeceðimizdir.
Ýngilterenin Hindistanda yerine getirmesi gereken ikili bir görevi
vardýr: biri yýkýcý, öteki yenileyici  eski asyatik toplumun ortadan kaldýrýlmasý, ve Asyada Batý toplumunun maddi temellerinin atýlmasý.
Peþpeþe Hindistaný istila etmiþ olan Araplar, Türkler, Tatarlar,
Moðollar, tarihin ölümsüz yasasý uyarýnca uyruklarýnýn üstün uygarlýðý
tarafýndan kendileri, fethedilen barbar fetihçiler olarak, kýsa zamanda,
hintlileþmiþlerdir. Ýngilizler üstün olan ilk fetihçilerdi, ve, dolayýsýyla, Hint
uygarlýðý için eriþilmezdi. Ýngilizler, yerli topluluklarý parçalayarak, yerli
sanayiin kökünü kazýyarak, ve yerli toplumda büyük ve yüce olan ne
varsa yerlebir ederek bu uygarlýðý yýktýlar. Bunlarýn Hindistandaki egemenliklerinin tarih sayfalarý, bu yýkým ötesinde pek baþka bir þey kaydetmiyor. Yenileme iþi bu yýkýntý yýðýný arasýndan zarzor seçilebiliyor. Ama
gene de baþlamýþtýr.
Büyük Moðollar zamanýnda olduðundan görülmemiþ ölçüde daha
pekiþmiþ ve yayýlmýþ olan siyasal birlik, Hindistanýn yenilenmesinin ilk
koþuluydu. Ýngiliz kýlýcýnýn dayattýðý bu birlik, þimdi elektrikli telgraf ile
güçlenecek ve süreklilik kazanacaktýr. Ýngiliz eðitim çavuþlarý tarafýndan
örgütlenen ve eðitilen yerli ordu, Hindistanýn kendi kendisini kurtarmasýnýn ve önüne gelen ilk davetsiz yabancýya av olmaktan [sayfa 598] çýkýþýnýn
sine qua nonuydu.* Asyatik topluma ilk kez getirilmiþ olan ve esas olarak Hintlilerin ve Avrupalýlarýn ortak dölü tarafýndan yönetilen özgür
basýn, yeniden-yapýmýn yeni ve güçlü bir unsurudur. Bizzat Zemindaree
ve Ryotwar,[319] iðrenç olsalar bile, toprakta iki ayrý özel mülkiyet biçimini
gerektirmektedir  asyatik toplumun büyük desideratumu** Ýngiliz gözetimi altýnda Kalkütada gönülsüzce ve ihtiyatla öðrenim gören Hindistan yerlilerinden, hükümet etme gereklerine sahip ve Avrupa bilimini
sindirmiþ yeni bir sýnýf doðmaktadýr. Buhar, Hindistaný, Avrupa ile düzenli
ve hýzlý bir baðlantý içine sokmuþ, Avrupanýn bellibaþlý limanlarýný tüm
* Kaçýnýlmaz koþuluydu. -ç.
** Ývedi gereksinmesi. -ç.
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güney-doðu denizindekilere baðlamýþ ve onu duraðanlýðýnýn esas yasasý
olan tecrit durumundan kurtarmýþtýr. Demiryollarýnýn buharlý gemilerle
birleþmesiyle, Ýngiltere ile Hindistan arasýndaki uzaklýðýn zaman bakýmýndan sekiz güne ineceði ve, bu bir zamanlarýn efsane ülkesinin, böylece,
fiilen Batý dünyasýna ilhak olacaðý gün çok uzak deðildir.
Büyük Britanyanýn egemen sýnýflarýnýn Hindistanýn ilerlemesinde,
þimdiye dek, yalnýzca arýzi, geçici ve istisnai bir çýkarý olmuþtur. Aristokrasi, Hindistaný fethetmek, paraokrasi (moneyocrasy) yaðmalamak, ve
imalatokrasi (millocracy) ise yok pahasýna satmak istemiþlerdir. Ýmalatokrasi, Hindistanýn verimli bir ülke haline dönüþmesinin kendileri
için hayati bir önem kazanmýþ olduðunu ve bunun saðlanmasý iç!n
ona, her þeyden önce, sulama ve iç ulaþým araçlarý armaðan etmek gerektiðini keþfetmiþlerdir. Þimdi de Hindistan üzerine bir demiryolu aðý
kurmaya niyetleniyorlar. Ve bunu yapacaklardýr. Uyandýracaðý tepkiler
önemsiz olsa gerektir.
Çeþitli ürünlerini nakletme ve deðiþim araçlarýnýn son derecede
kýt olmasý yüzünden Hindistanýn üretici güçlerinin felce uðradýðý herkesçe biliniyor. Deðiþim araçlarýnýn kýt oluþu yüzünden, doðal bolluk ortasýnda toplumsal yokluk durumunu, Hindistanda olduðu ölçüde bir baþka
yerde göremeyiz. Ýngiliz Avam Kamarasýnýn bir komitesinin 1848deki
bir oturumunda, tahýlýn quarterý Kandeishde 65. ile 85. arasýnda satýlýrken, toprak yollar geçit vermez olduklarýndan, Kandeishten ikmal saðlama olanaklarýndan yoksun olan [sayfa 599] insanlarýn açlýktan sokaklarda
öldüðü Poonuhta tahýlýn 645. ile 705. arasýnda satýlmakta olduðu
tanýtlanmýþtý.
Demiryollarýnýn getirilmesi, set yapýmý için toprak gereken yerlerde
sarnýçlarýn oluþturulmasýyla ve suyun deðiþik yollardan nakledilmesiyle
tarýmsal amaçlara da hizmet edebilir. Doðuda çiftçiliðin sine qua nonu
olan sulama, böylece, büyük çapta yaygýnlaþtýrýlabilir ve su kýtlýðýndan
doðan ve sýk sýk ortaya çýkan yerel açlýklar önlenliþ olur. Bu açýdan bakýldýðýnda, demiryollarýnýn genel önemi, sulanan topraklarýn, Ghauts
yakýnlarýndaki bölgelerde bile, ayný bölgedeki sulanmayan topraklardan üç misli daha çok vergi ödediðini, on ya da oniki misli istihdam
saðladýðýný, ve oniki ya da onbeþ misli kâr getirdiðini anýmsarsak, apaçýk
ortaya çýkar.
Demiryollarý, askeri tesislerin miktarlarýnýn ve maliyetlerinin azaltýlmasýný saðlayacaktýr. Fort St. Williamýn Kent Sorumlusu Alb. Warren,
Avam Kamarasýnýn bir özel komitesi önünde þöyle diyordu:
Ülkenin uzak kesimlerinden bugün kaç günde ve hatta kaç haftada haber alýnýyorsa o kadar saat içinde haber almanýn, ve birliklerle
ve malzemeyle talimat gönderilmesinin daha kýsa bir sürede gerçekleþtirilmesinin olanaklýlýðý öyle pek itibar edilecek düþünceler deðildir.
Birlikler þimdikilerden daha uzak ve daha saðlýklý merkezlerde tutulabilir
ve bu þekilde hastalýk yüzünden kaybolan birçok hayat kurtarýlabilirdi.
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Çeþitli depolarda bu ölçüde malzeme bulundurmaya gerek kalmaz ve
çürüme yüzünden ortaya çýkan kayýplar ve iklimin yarattýðý tahribat da
önlenirdi. Birliklerin sayýsý etkinlikleriyle doðrudan orantýlý olarak azaltýlabilirdi.
Biliyoruz ki, beledi örgütlenme ve köy topluluklarýnýn iktisadi temeli parçalanmýþ, ama bunlarýn en kötü özelliði, toplumun kalýplaþmýþ
ve baðlantýsýz atomlara ayrýþmasý hayatiyetini sürdürmüþtür. Köysel tecrit,
Hindistanda, yollarýn yokluðunu yaratmýþ, ve yol yokluðu da köysel tecridi sürdürmüþtür. Bu plan üzerinde, bir topluluk, öteki köylerle hemen
hiç bir iliþkisi olmaksýzýn, toplumsal ilerleme için kaçýnýlmaz arzular ve
çabalar olmaksýzýn, belirli bir düþük kolaylýklar düzeyinde varlýðýný
sürdürmüþtür. Ýngilizler köylerin bu kendi kendine yeterli süredurumunu
kýrmýþ olduklarýndan, demiryollarý, haberleþme ve iliþki kurma yönünde
yeni istek [sayfa 600] yaratacaktýr. Bunun yanýnda, demiryolu sisteminin
sonuçlarýndan biri, ondan etkilenen her köye, Hindistanýn kalýtsal ve
maaþlý köy-zanaatçýlýðýnýn yeteneklerini ilkin ortaya serecek, ardýndan
da eksikliklerini giderecek olan öteki ülkelerin buluþlarýna ve aletlerine
iliþkin bilgileri ve bunlarý elde etme araçlarýný getirmek olacaktýr. (Champan, The Cotton and Commerce of India.)
Ýngiliz imalatokrasisinin Hindistaný demiryollarýyla donatmaktan
amacýnýn, kendi mamulleri için pamuðu ve öteki hammaddeleri daha
düþük maliyetlerle elde etmekten ibaret olduðunu biliyorum. Ama demir
ve kömüre sahip bir ülkenin geliþimine makineyi bir kez soktunuz mu,
onu, bunlarý imal etmekten alýkoyamazsýnýz. Demiryolu hareketinin ivedi
ve o andaki gereksinmelerini karþýlamak için zorunlu olan ve doðrudan
demiryollarýna baðlý olmayan sanayi kollarýnda da makine kullanýmýný
ortaya çýkaracak bütün o sýnai süreçleri getirmeksizin, koskoca bir ülke
üzerinde bir demiryolu aðýný yaþatamazsýnýz. Bundan ötürü, demiryolu
sistemi, Hindistanda, gerçekten de modern sanayiin öncüsü olacaktýr.
Tamamýyla yeni olan bu çalýþmaya kendilerini alýþtýrmalarý için Hintlilerin
özel yeteneklere sahip olmalarýna ve gerekli makine bilgisini edinmelerine bizzat Ýngiliz yetkililer ne denli izin verirlerse, bu o denli kesinleþecektir. Buharlý makineleri çalýþtýrmak üzere yýllardýr istihdam edilmekte olduklarý Kalküta darphanesindeki yerli makinistlerin yetenekleri ve ustalýklarý, Hardwar kömür bölgesindeki birkaç buharlý makinede çalýþan
yerliler, ve öteki durumlar bu olguya iliþkin bol bol kanýt saðlamaktadýr.
Doðu Hindistan Þirketinin[315] önyargýlarýyla büyük çapta etkilenmiþ olmasýna karþýn, Bay Campbellin kendisi de itiraf etmek zorunda kalmýþtýr
ki:
... Hindistan halkýnýn büyük bir kýsmý büyük bir sýnai enerjiye
sahiptir, sermaye biriktirmeye çok yatkýndýr, ve matematiksel zihin açýklýðý ve rakamlarda ve müspet bilimde yetenek bakýmýndan olaðanüstüdür. Kavrayýþlarý diyor Bay Campbell, mükemmeldir.[320]
Demiryolu sisteminin sonucu olarak ortaya çýkan modern sanayi,
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Hindistandaki kastlarýn, Hint ilerlemesinin ve Hint gücünün önünde
duran bu kesin engellerin dayandýðý kalýtsal iþbölümünü çözüþtürecektir.
[sayfa 601]

Ýngiliz burjuvazisinin yapmaya zorlanacaðý her þey, yalnýzca üretici
güçlerin geliþimine baðlý olmakla kalmayýp, bunlarýn halk tarafýndan
mülk edinilmesine de baðlý olan toplumsal koþullarý ne deðiþtirecek,
ne de bu koþullarý maddi olarak onaracaktýr. Ama yapmamazlýk edemeyecekleri þey, her ikisinin de öncüllerini ortaya koymak olacaktýr. Zaten
burjuvazi bundan fazlasýný yapmýþ mýdýr ki? Burjuvazinin herhangi bir
ilerlemeyi, bireyleri ve halklarý kan ve çirkef içinde, sefalet ve aþaðýlanma
içinde süründürmeden sonuçlandýrdýðý görülmüþ müdür?
Hindistanlýlar, bizzat Büyük Britanyada halen egemen olan
sýnýflarýn yerine sanayi proletaryasý geçene dek, ya da Hintlilerin kendileri
Ýngiliz boyunduruðunu tümüyle kýracak denli güçlenene dek, kendi
aralarýna Ýngiliz burjuvazisi tarafýndan saçýlmýþ yeni toplum öðelerinin
meyvelerini toplayamayacaklardýr. Gene de, yumuþakbaþlý yerlileri Prens
Saltykovun sözlerini kullanacak olursak, en bayaðý sýnýflara dahil olanlarý
bile plus fins et plus adroits que les Italiens* olan, boyun eðiþlerini
bile belli bir sessiz soylulukla telafi eden, doðal gevþekliklerine karþýn
kahramanlýklarýyla Ýngiliz subaylarýný þaþýrtmýþ olan, ülkeleri dilimizin,
dinimizin kaynaðý olmuþ bulunan ve jat[322] biçiminde eski Alman tipini
ve Brahman[314] biçiminde eski Yunaný temsil eden bu büyük ve ilginç
ülkenin, azçok uzak bir dönemde yeniden canlanýþýný görmeyi güvenle
umabiliriz.
Bazý tamamlayýcý deðinmelerde bulunmaksýzýn Hindistan konusundan ayrýlamam.
Saygýdeðer biçimler aldýðý kendi ülkesinden, çýrýlçýplak dolaþtýðý
sömürgelere yönelen burjuva uygarlýðýnýn köklü ikiyüzlülüðü ve doðuþtan
gelen barbarlýðý apaçýk gözlerimizin önünde yatýyor. Bunlar mülkiyet
savunucusudurlar, ama Bengaldekine, Madrastakine ve Bombaydakine
benzer bir tarýmsal devrimi hiç bir devrimci parti baþlatabilmiþ midir?
Açýkgözlülüklerini basit yolsuzluklarla doyuramayýnca, bunlar,
Hindistanda, bizzat o büyük soyguncu Lord Clivenin sözlerini kullanacak
olursak, iðrenç zorbalýklara baþvurmamýþlar mýdýr? Avrupada ulusal
borçlarýn dokunulmaz kutsallýðý konusunda lafebeliði ederlerken,
Hindistanda özel tasarruflarýný þirketin [sayfa 602] kendi fonlarýna yatýrmýþ
olan rayahlarýn temettülerine elkoymamýþlar mýdýr? Kutsal dinimizi
korumak bahanesi altýnda Fransýz devrimine karþý savaþým verirken,
ayný zamanda, Hindistanda, hýristiyanlýðýn yayýlmasýný yasaklamamýþlar
mýdýr, ve Orissa ve Bengal tapýnaklarýna akan hacýlarýn sýrtýndan para
kazanmak için Juggemaut[312] tapýnaðýndaki cinayet ve fuhuþ ticaretine
el atmamýþlar mýdýr? Mülk, Düzen, Aile ve Din adamlarý iþte bunlardýr.
* Ýtalyanlardan daha kibar ve daha becerikli.[321] -ç.
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Avrupa kadar geniþ ve 150 milyon akra sahip bir ülke olan Hindistan açýsýndan düþünüldüðünde, Ýngiliz sanayiinin yýkýcý etkileri açýk
ve þaþýrtýcýdýr. Ama unutmamalýyýz ki, bunlar, þimdi kurulmuþ bulunan
tüm üretim sisteminin ancak organik sonuçlarýdýrlar. Bu üretim, sermayenin yüce egemenliðine dayanýyor. Sermayenin merkezileþmesi, sermayenin baðýmsýz bir güç olarak varolabilmesi için zorunludur. Bu merkezileþmenin dünya pazarlarý üzerindeki yýkýcý etkisi, halen her uygar kentte
etkin olan ekonomi politiðin doðasýndaki organik yasalarý en devasa
boyutlarda ortaya sermekten baþka bir þey yapmaz. Tarihin burjuva dönemi, yeni dünyanýn maddi temelini yaratmak zorundadýr  bir yanda,
insanoðlunun karþýlýklý baðýmlýlýðý üzerine kurulmuþ bulunan evrensel
karþýlýklý iliþkiyi ve bu iliþkinin araçlarýný; öte yanda, insanýn üretici güçlerinin geliþtirilmesini ve maddi üretimin doðal araçlarýn bilimsel bir
biçimde yönetilmesine dönüþtürülmesini. Jeolojik devrimler yeryüzünü
nasýl yarattýlarsa, burjuva sanayii ve ticareti de bir yeni dünyanýn maddi
koþullarýný öyle yaratýrlar. Büyük bir toplumsal devrim, burjuva çaðýnýn
sonuçlarýna, dünya pazarýna ve modern üretici güçlere egemen duruma
gelince ve bunlarý en ileri halklarýn ortak denetimine baðýmlý kýlýncadýr
ki, insanoðlunun ilerleyiþi, hayat suyunu yalnýzca boðazlanmýþ insanlarýn
kafatasýndan içen o korkunç putatapýcýnýnkine benzemekten çýkacaktýr.
[sayfa 603]

22 Temmuz 1853te Marx
tarafýndan yazýlmýþtýr
New-York Daily Tribune,
8 Aðustos 1853, n° 3840ta
yayýnlanmýþtýr
Ýmza: Karl Marx.
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KARL MARKS
PEOPLES PAPERIN[323]
YILDÖNÜMÜNDE YAPILAN KONUÞMA[324]

1848 Devrimleri denen devrimler çok çok güçsüz olaylardý 
Avrupa toplumunun kuru kabuðunda küçük kýrýklar ve çatlaklar. Ancak
bunlar dipsiz uçurumun habercileriydiler. Bunlar, katý gibi görünen
yüzeyin altýnda, sert kayalardan oluþan kara parçalarýný geniþleyerek
paramparça edecek sývý madde okyanuslarý bulunduðunu açýða
çýkardýlar. Bunlar, gürültü ve þaþkýnlýk yaratarak proleter kurtuluþunu,
yani 19. yüzyýlýn gizemini ve o yüzyýlýn devrimini ilan ettiler. Bu toplumsal
devrimin 1848de icat olunmuþ yeni bir þey olmadýðý doðrudur. Buhar,
elektrik, kendi kendine hareket eden çýkrýk, yurttaþ Barbès, Raspail ve
Blanquiden bile daha tehlikeli devrimcilerdi. Ama içinde yaþadýðýmýz
atmosferin her bireyin üzerinde 20.000 librelik bir aðýrlýk yaratmasýna
karþýn, bunu hisseder misiniz? Avrupa toplumu da, 1848den önce kendisini [sayfa 604] herbir yandan saran ve baský altýna alan devrimci atmosferi
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bundan daha çok hissetmiþ deðildi. Bu 19. yüzyýlýmýza özgü bir büyük
olgu, hiç bir partinin yadsýmaya kalkýþmadýðý bir olgu vardýr. Bir yandan,
bundan önceki insanlýk tarihinin hiç bir evresinin aklýna dahi getiremediði sýnai ve bilimsel kuvvetler ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Öte yandan,
Roma Ýmparatorluðunun son zamanlarýnda görülen umutsuzluðu kat
kat aþan çürüme belirtileri vardýr. Günümüzde her þey kendi karþýtýna
gebe görünüyor. Ýnsan çalýþmasýný kýsaltma ve bereketlendirme þaheser
gücüne sahip makinelere [karþýn -ç] kendisinin yoksulluk içinde, gücünün ötesinde çalýþtýðýný görüyoruz. Ortaya yeni çýkmýþ zenginlik kaynaklarý, garip bir gizemli büyü ile, yokluk kaynaklarý haline dönüþüyor. Sanat zaferlerinin karakter kaybý ile satýn alýndýðý görülüyor. Ýnsanoðlunun
doðayý egemenliði altýna aldýðý hýzla, insanýn öteki insanlarýn ya da kendi
aþaðýlýklýðýnýn kölesi haline geldiði görülüyor. Bilimin saf ýþýðýnýn bile,
cehaletin karanlýk zemininden baþka bir þeyi aydýnlatamadýðý görülüyor.
Bütün keþiflerimizin ve ilerlememizin, maddi güçleri entelektüel bir yaþamla doldurmak ve insan yaþamýný maddi bir güçle aptallaþtýrmak
sonucu verdiði görülüyor. Bir yanda modern sanayi ve bilim, öte yanda
modern sefalet ve ayrýþma arasýndaki bu uzlaþmaz çeliþki; üretici güçlerle çaðýmýzýn toplumsal iliþkileri arasýndaki bu uzlaþmaz çeliþki, apaçýk,
karþý konulmaz ve su götürmez bir olgudur. Bazý partiler buna hayýflanabilirler; ötekiler ise modern çatýþmalardan kurtulmak için, modern
sanatlardan kurtulmayý arzulayabilirler. Ya da sanayideki bunca açýk bir
ilerlemenin, siyasette ayný ölçüde açýk bir geri çekilme ile tamamlanmak
istediðini sanabilirler. Kendi payýmýza biz, bütün bu çeliþkileri ortaya
çýkarmayý sürdüren yetenekli ruhun biçimi konusunda yanýlmýyoruz.
Toplumun yeni yaratýlmýþ güçlerinin iyi bir biçimde çalýþmasý için,
bunlarýn istediði tek þeyin yeni yaratýlmýþ insanlar tarafýndan yönetilmek
olduðunu biliyoruz  ve bunlar iþçilerdir. Bunlar da, makinenin kendisi
gibi, modern zamanýn icadýdýr. Orta sýnýfý, aristokrasiyi ve geri çekilmenin
kötü peygamberlerini þaþýrtan belirtiler arasýndan yiðit dostumuz Robin
Goodfellowu *, toprak altýnda çok hýzlý çalýþan o dost köstebeði, [sayfa
605] o deðerli öncüyü Devrimi seçiyoruz. Ýngiliz iþçileri, modern sanayiin
ilk doðan okullarýdýr. Bu durumda, bu sanayi tarafýndan yaratýlan toplumsal devrime, dünyanýn her yerinde kendi sýnýflarýnýn kurtuluþu demek
olan, kapitalist egemenlik ve ücret köleliði kadar evrensel olan bir devrime yardýmcý olmakta, elbette, sonuncu olmayacaklardýr. Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn yiðit savaþýmlarýnýn geçen yüzyýlýn ortalarýndan beri sürmekte olduðunu biliyorum  belirsizlik içinde gizlendiklerinden ve orta sýnýf tarihçisi tarafýndan boðuntuya getirildiklerinden o kadar þanlý olmayan savaþýmlar. Egemen sýnýflarýn yaptýklarý kötülüklerin öcünü almak için, ortaçaðlarda, Almanyada, Vehmgericht denilen gizli bir mahkeme vardý.
Bir evin üzerine kýrmýzý bir çarpý çizilmiþ olduðu görüldüðünde, halk bu
* Ýngiliz folklöründe yaramaz bir peri. -Ed.
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evin sahibinin Vehm tarafýndan mahküm edildiðini anlardý. Þimdi,
Avrupanýn bütün evleri, bu gizemli kýrmýzý çarpý ile iþaretleniyor. Yargýç
tarihtir  infazcýsý ise proleter. [sayfa 606]
Marx tarafýndan
14 Nisan 1856da
Ýngilizce olarak yapýlan
konuþma
19 Nisan 1856 tarihli
Peoples Paperda
yayýnlanmýþtýr.
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KARL MARKS
EKONOMÝ POLÝTÝÐÝN ELEÞTÝRÝSÝNE KATKIYA
ÖNSÖZ[325]

BURJUVA iktisat sistemini þu sýrayla inceliyorum: sermaye, toprak
mülkiyeti, ücretli emek; devlet, dýþ ticaret, dünya pazarý. Ýlk üç baþlýk
altýnda modern burjuva toplumunun bölündüðü üç büyük sýnýfýn iktisadi
varlýk koþullarýný inceliyorum; öteki üç baþlýðýn birbiriyle baðlantýsý
besbellidir. Sermayeyi ele alan birinci kitabýn birinci kýsmý, þu bölümlere
ayrýlmýþtýr: 1. meta; 2. para ya da basit dolþým; 3. genel olarak sermaye.
Ýlk iki bölüm, bu kitabýn içeriðini oluþturmaktadýr. Basýlmak üzere deðil,
kendi aydýnlanmam için uzun zaman aralýklarýyla karaladýðým ve
tasarlanan plan gereðince sistemli olarak hazýrlanmasý koþullara baðlý
bulunan monografiler þeklinde materyaller, toplu halde önümde bulunmaktadýr.
Hazýrlamýþ olduðum bir genel giriþi yayýnlamýyorum;[326] [sayfa 607]
çünkü, düþünüp taþýndýktan sonra, bana öyle geldi ki, ilkönce tanýtlan-
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masý gereken sonuçlar hakkýnda önceden yargýlara varmak ancak sýkýcý
olabilirdi ve beni izleyecek okurun, tekilden genele geçmesi gerekecekti.
Buna karþýlýk, benim kendi ekonomi politik incelemelerimin seyri hakkýnda bazý bilgiler sunmam, bana, burada, yerinde bir hareket gibi gelmektedir.
Benim uzmanlaþmýþ çalýþmalarýmýn konusu, felsefe ile tarih
yanýnda ikincil bir bilgi kolu saymýþ olmama karþýn, hukuktu. 1842-43te
Rheinische Zeitungun[209] baþyazarý olarak, ilk defa, maddi çýkarlar denen
þey üzerine yazý yazmak gibi zor bir yükümlülükle karþýlaþtým. Renanya
Landtagýndaki orman kaçakçýlýðý ve toprak mülkiyetinin parçalanmasý
üzerine tartýþmalar, o zamanlar Renanya eyaletinin birinci baþkaný olan
Bay Von Schaperin Mosel köylülerinin durumu üzerine Rheinische
Zeitung ile giriþtiði polemik, ve nihayet serbest ticaret ve himayecilik
konusundaki tartýþmalar, iktisadi sorunlarla uðraþmam için, ilk nedenler
oldular. Öte yandan, öne geçme yolunda iyi niyetin sýk sýk bilginin
yerini aldýðý o dönemde, Rheinische Zeitungda, Fransýz felsefesine,
sosyalizmine ve komünizmine hafif çalan bir yanký duyulmaktaydý. Ben,
bu acemi iþine karþý çýktým, ama ayný zamanda, Allgemeine Augsburger
Zeitung[327] ile giriþtiðim bir tartýþmada, o zamana kadar yapmýþ olduðum
incelemelerin, Fransýz eðilimlerinin asýl niteliði üzerinde herhangi bir
hükme varma cesaretini göstermeme olanak vermediðini açýkça itiraf
ettim. Bunun yerine gazeteleri için verilmiþ ölüm fermanýný, gazeteye
daha ýlýmlý bir tutum vererek affettirebileceklerini sanan Rheinische
Zeitung yöneticilerinin bu hayalinden özenle yararlanmayý, politika
sahnesini terketmek ve çalýþma odama kapanmak için yeðliyordum.
Kafamda biriken kuþkularý gidermek için ilk giriþtiðim çalýþma,
hegelci hukuk felsefesini* eleþtirici bir gözle yeniden gözden geçirmek
oldu. Bu çalýþmanýn giriþi,** Pariste, 1844te yayýnlanan Deutsch-Französische Jahrbücherde[15] çýkmýþtýr. Araþtýrmalarým, devlet biçimleri
kadar hukuki iliþkilerin de ne kendilerinden, ne de iddia edildiði gibi
insan [sayfa 608] zihninin genel evriminden aþýlamayacaðý, tam tersine, bu
iliþkilerin köklerinin, Hegelin 18. yüzyýl Ýngiliz ve Fransýz düþünürlerinin
örneðine uyarak sivil toplum adý altýnda topladýðý maddi varlýk
koþullarýnda bulunduklarý, ve sivil toplumun anatomisinin de, ekonomi
politiðin içinde aranmasý gerektiði sonucuna ulaþtý. Ben ekonomi politiði
incelemeye, Pariste baþlamýþtým ve bu incelemeye, Bay Guizotnun
hakkýmda verdiði sýnýrdýþý edilme kararý sonucu göçmek zorunda kaldýðým Brükselde devam ettim. Ulaþmýþ olduðum ve bir kez ulaþýldýktan
sonra incelemelerime kýlavuzluk etmiþ olan genel sonuç, kýsaca þöyle
formüle edilebilir: Varlýklarýnýn toplumsal üretiminde, insanlar, aralarýnda, zorunlu, kendi iradelerine baðlý olmayan belirli iliþkiler kurarlar; bu
* Marx, Hegelin Hukuk Felsefesinin Eleþtirisine Katký. -Ed.
** Ibid., Giriþ. -Ed.
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üretim iliþkileri, onlarýn maddi üretici güçlerinin belirli bir geliþme derecesine tekabül eder. Bu üretim iliþkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapýsýný,
belirli toplumsal bilinç þekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal
üstyapýnýn üzerinde yükseldiði somut temeli oluþturur. Maddi hayatýn
üretim tarzý, genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini
koþullandýrýr. Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen þey, bilinçleri deðildir; tam
tersine, onlarýn bilincini belirleyen, toplumsal varlýklarýdýr. Geliþmelerinin
belirli bir aþamasýnda toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar
içinde hareket ettikleri mevcut üretim iliþkilerine, ya da bunlarýn hukuki
ifadesinden baþka bir þey olmayan mülkiyet iliþkilerine ters düþerler.
Üretici güçlerin geliþmesinin biçimleri olan bu iliþkiler, onlarýn engelleri
haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çaðý baþlar. Ýktisadi temeldeki deðiþme, kocaman üstyapýyý, büyük ya da az bir hýzla altüst eder.
Bu gibi altüst oluþlarýn incelenmesinde, daima, iktisadi üretim koþullarýnýn maddi altüst oluþu ile ki, bu, bilimsel bakýmdan kesin olarak
saptanabilir, hukuki, siyasal, dini, artistik ya da felsefi biçimleri, kýsaca,
insanlarýn bu çatýþmanýn bilincine vardýklarý ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik þekilleri ayýrdetmek gerekir. Nasýl ki, bir kimse hakkýnda,
kendisi için taþýdýðý fikre dayanýlarak bir hüküm verilmezse, böyle bir
altüst oluþ dönemi hakkýnda da, bu dönemin kendi kendini deðerlendirmesi gözönünde tutularak, bir hükme varýlamaz, tam tersine, bu deðerlendirmeleri maddi hayatýn çeliþkileriyle, toplumsal [sayfa 609] üretici güçler
ile üretim iliþkileri arasýndaki çatýþmayla açýklamak gerekir. Ýçerebildiði
bütün üretici güçler geliþmeden önce, bir toplumsal oluþum asla yok
olmaz; yeni ve daha yüksek üretim iliþkileri, bu iliþkilerin maddi varlýk
koþullarý, eski toplumun baðrýnda çiçek açmadan, asla gelip yerlerini
almazlar. Onun içindir ki, insanlýk kendi önüne, ancak çözüme baðlayabileceði sorunlarý koyar, çünkü yakýndan bakýldýðýnda, her zaman
görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme baðlayacak olan
maddi koþullarýn mevcut olduðu ya da geliþmekte bulunduðu yerde
ortaya çýkar. Geniþ çizgileriyle, asya üretim tarzý, antikçak, feodal ve
modern burjuva üretim tarzlarý, toplumsal-ekonomik þekillenmenin
ileriye doðru geliþen çaðlarý olarak nitelendirilebilirler. Burjuva üretim
iliþkileri toplumsal üretim sürecinin en son uzlaþmaz karþýtlýktaki biçimidir  bireysel bir karþýtlýk anlamýnda deðil, bireylerin toplumsal varlýk
koþullarýndan doðan bir karþýtlýk anlamýnda; bununla birlikte burjuva
toplumunun baðrýnda geliþen üretici güçler, ayný zamanda, bu karþýtlýðý
çözüme baðlayacak olan maddi koþullarý yaratýrlar. Demek ki, bu toplumsal oluþum ile, insan toplumunun tarih-öncesi sona ermiþ olur.
Deutsch-Französische Jahrbücherde, iktisadi kategorilerin
eleþtirisine katkýnýn dahice denemesini * yayýnlamasýndan beri yazýþarak
* Engelsin adý geçen yazýsý için bkz: Karl Marx, 1844 Elyazmalarý, Sol Yayýnlarý, Ankara
1976, s. 397-433. -Ed.
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devamlý surette fikir alýþveriþinde bulunduðum Friedrich Engels, benim
vardýðým sonuca, baþka bir yoldan (Ýngilterede Emekçi Sýnýflarýn Durumu
adlý yapýtýyla karþýlaþtýrýnýz) ulaþmýþtý, 1845 ilkyazýnda, o da gelip Brüksele
yerleþtiði zaman, birlikte çalýþmaya ve Alman felsefesinin bakýþ açýsý
karþýsýnda kendi bakýþ açýmýzý oluþturmaya karar verdik: bu, gerçekte,
bizim geçmiþteki felsefi bilincimizle hesaplaþmamýzdý. Bu planýmýz, Hegel-sonrasý felsefenin bir eleþtirisi biçiminde gerçekleþti. Elyazmasý,
formalar halinde, iki cilt olarak, Vestfalyadaki yayýnevi sahibinin elindeydi
ki, yeni geliþmelerin yapýtýn basýlmasýný olanaksýz kýldýðýný öðrendik.
Biz, görüþlerimizi açýklýða kavuþturmak olan baþlýca amacýmýza vardýðýmýz için, elyazmasýný, farelerin kemirici eleþtirisine seve seve terkettik.
Bu dönemde çeþitli sorunlar üzerine görüþlerimizi kamuoyuna açýkladýðýmýz daðýnýk çalýþmalar [sayfa 610] arasýnda, ancak Engels ile birlikte kaleme
aldýðýmýz Komünist Parti Manifestosu ile benim yayýnlamýþ olduðum
Serbest Ticaret Sorunu Üzerineyi* belirteceðim. Bizim görüþ tarzýmýzýn
kilit noktalarý, polemik tarzýnda olsa da, ilk defa olarak bilimsel þekilde
1847de yayýnlanmýþ olan ve Proudhonu hedef tutan Felsefenin Sefaleti
vb. adlý yapýtýmda sunuldu. Almanca olarak yazýlmýþ olan ve Brükseldeki
Alman Ýþçileri Derneðinde konuyla ilgili konferanslarýmý toplayan Ücretli
Emek**, üzerine incelemenin basýmý, Þubat Devrimi ve bunun sonucu
olarak Belçikadan sýnýrdýþý edilmem yüzünden yarýda kesildi.
Neue Rheinische Zeitungun[76] 1848-49da yayýnlanmasý ve bunu
izleyen olaylar, iktisat üzerine incelemelerimi kesintiye uðrattý ve ben,
bu konuya, ancak 1850de Londrada dönebildim. British Museumda
toplanmýþ olan ekonomi politiðin tarihi ile ilgili malzemenin bolluðu,
burjuva toplumunun gözlemi için Londranýn elveriþli mevkii ve nihayet
Kaliforniya ve Avustralya altýnýnýn bulunmasýndan sonra burjuva
toplumunun girer gözüktüðü yeni geliþme aþamasý, iþe baþtan baþlamanýn ve yeni malzemeyi eleþtirici bir anlayýþla derinliðine incelemeye karar vermemin nedeni oldu. Bu incelemeler, beni, kýsmen kendiliðinden
asýl konumdan uzaklaþtýrýr gibi görünen ama gene de üzerinde az ya
da çok bir zaman süresi durmam gereken bilgi kollarýna doðru yöneltti.
Ama bu çalýþmaya ayýrmak istediðim zamanýmý asýl kýsaltan þey, para
kazanmak amacýyla çalýþmak zorunluluðu oldu. Ýlk Ýngiliz-Amerikan
gazetesi olan New York Tribunedeki[192] artýk sekiz yýlý bulan iþim, asýl
gazetecilikle ancak istisnai olarak uðraþtýðým için, incelemelerimin
olaðanüstü daðýlmasýnýn nedeni oldu. Bununla birlikte, Ýngilterede ve
Kýtadaki kayda deðer iktisadi olaylar üzerine makalelerim, bu gazeteye
katkýlarým arasýnda öyle önemli bir yer tutuyordu ki, asýl ekonomi politik
biliminin alanýna girmeyen pratik ayrýntýlar hakkýnda bilgi edinmek
zorunda kaldým.
* Adý geçen konuþma için bkz: Felsefenin Sefaleti, Sol Yay., Ankara 1975, s. 216-233. -Ed.
*
* Bkz: bu cildin 174-212. sayfalarý. -Ed.
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Ekonomi politik alanýndaki incelemelerimin seyri hakkýndaki [sayfa
bu taslakla, ben, sadece görüþlerimin, nasýl deðerlendirilirse deðerlendirilsin ve yönetici sýnýflarýn çýkarcý yargýlarýyla ne kadar az uyuþursa
uyuþsun, uzun ve özenli incelemelerin sonucu olduklarýný göstermek
istedim. Ama bilimin eþiðinde, cehennemin giriþ kapýsýnda olduðu gibi,
þu kurala uymak zorunludur:
611]

Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltà convien che qui sia morta.* [sayfa 612]
Londra, Ocak 1859
Ýlk kez Zur Kritik der
politischen Ökonomie von
Karl Marx adlý kitapta yayýnlanmýþtýr.
Erstes Heft, Berlin 1859

* Burada bütün kuþkular kovulsun
Ve burada her türlü korku yok olsun.
(Dante, Ýlahi Komedi.) -Ed.
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KARL MARX

FRÝEDRÝCH ENGELS
KARL MARKSIN EKONOMÝ POLÝTÝÐÝN ELEÞTÝRÝSÝNE
KATKISI[328]
BÝRÝNCÝ KISIM, BERLÝN, FRANZ DUNCKER, 1859

I
Bütün bilim alanlarýnda, Almanlar, uzun zamandan beri, öteki
uygar uluslarla boy ölçüþebildiklerini ve birçok alanlarda da onlardan
daha üstün olduklarýný tanýtlamýþlardýr. Sadece bir bilimin doruðunda
herhangi bir Alman adýna raslanmýyordu: ekonomi politik. Bunun nedeni
basittir. Ekonomi politik, çaðdaþ burjuva toplumun teorik tahlilidir ve
bu bakýmdan geliþmiþ burjuva koþullarýný varsayar, ki bu koþullar,
Almanyada, Reform savaþlarindan ve Köylü Savaþlarýndan[329] beri ve
özellikle Otuz Yýl Savaþýndan[330] beri, yüzyýllar boyunca gerçekleþememiþtir. Hollandanýn Ýmparatorluktan ayrýlmasý,[331] Almanyayý dünya ticaretinden ayýrdý ve daha baþýndan onun sýnai geliþmesini en kýsýr boyutlara
indirdi; ve Almanlar, içsavaþlarýn yýkýmýndan zorlukla kurtulup yavaþ yavaþ kendilerine gelirlerken, her küçük prensliðin ve [sayfa 613] imparatorluk
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baronunun kendi uyruklarýnýn sanayiini baðýmlý kýldýðý gümrük duvarlarýna karþý ve insafsýz ticari yönetmeliklere karþý hiç bir zaman pek yüksek
olmayan medeni enerjileriyle direnirlerken, Almanya kentleri lonca ve
soylu baskýsý altýnda hareketsizlik ve kýsýrlýk içinde kývranýp iflasa
sürüklenirken, Hollanda, Ýngiltere ve Fransa, dünya ticaretinde baþa geçiyorlar, sömürge üstüne sömürge ediniyorlar ve, kömür ve demir madeni yataklarýna bütün deðerini kazandýracak olan buhar sayesinde Ýngilterenin nihayet modern burjuva geliþmesinin baþýna geçtiði ana kadar,
imalat sanayiini, en yüksek bir açýlýp geliþme düzeyine ulaþtýrýyorlardý.
Ama 1830a kadar Almanyanýn maddi burjuva geliþmesini engelleyen
o gülünç derecede eskimiþ ortaçað kalýntýlarýna karþý savaþým vermek
gerektiði sürece, bir Alman ekonomi politiði olamazdý. Almanlar, ancak
Zollverein[195] kurulduktan sonra, ekonomi politiði anlayacak duruma
geldiler. Bundan sonra gerçekten Alman burjuvazisine büyük çýkarlar
saðlayan Ýngiliz ve Fransýz ekonomisinin ithali baþladý. Kýsa bir zaman
sonra bilginler ve bürokrasi alemi, ithal olunan bu malzemeyi ele aldýlar
ve onu, Alman ruhunun hiç de lehine olmayan bir tarzda iþlediler. Yazý yazma meraklýsý kodaman sanayicilerden, tüccarlardan, aðzý kalabalýk
gevezelerden ve bürokratlardan meydana gelen karmakarýþýk halitadan
öyle bir Alman iktisat yazýný meydana geldi ki, yavanlýk, kofluk, ukalalýk
ve aþýrmacýlýk bakýmýndan onunla ancak Alman romancýlýðý boy
ölçüþebilir. Pratik amaçlar güden kimseler arasýnda, ilkönce sanayicilerin
himayeci okulu kuruldu; ki bunlar arasýnda List, þanlý yapýtýnýn Kýta ablukasý sisteminin[18] ilk teorisyeni olan Fransýz Ferrierden kopya edilmiþ
olmasýna karþýn, gene de Alman burjuva iktisat yazýnýnýn en deðerli yapýtýný meydana getirmiþ olan bir yetke sayýlmaktadýr. Bu eðilim karþýsýnda
1840 ila 1850 yýllarýnda çocukça ama çýkarlarýna uygun bir inançla Ýngiliz
serbest ticaretçilerinin[238] iddialarýný kekeleyerek yineleyen Baltýk
eyaletleri tüccarlarýnýn serbest ticaretçi okulu kuruldu. Ve nihayet iktisat
dersinin teorik yanýný inceleme görevini yüklenmiþ olan okul bilgiçleri
ve bürokratlar arasýnda, Bay Rau gibi eleþtiriel zihniyetten yoksun
kupkuru bitki koleksiyoncularý, Bay Stein gibi bilgin edasýna bürünerek
yabancý fikirleri sindirilmemiþ bir Hegel argosuna çeviren [sayfa 614] spekülatörler, ya da Bay Riehl gibi kültür tarihi tarlasýnda baþak döküntülerini toplayanlar vardý. Sonunda bütün bundan çýkan þey kameralistik[332]
denen devlet memuru sýnavlarýný geçebilmek için, her hukuk mezununun bilmesi gereken cinsten ve birbirini tutmayan birçok þeyden meydana gelmiþ ve üzerinde eklektik bir ekonomik salça gezdirilmiþ bir lapa
ortaya çýktý.
Almanyada burjuvazi, okul bilgiçleri ve bürokrasi, Ýngiliz-Fransýz
ekonomisinin en ilkel bilgilerini dokunulmaz dogmalar olarak ezberlemeye ve bunlardan bir anlam çýkarmaya çalýþýrken, Alman proleter
partisi sahneye çýkýyordu. Bu partinin teori olarak nesi varsa, ekonomi
politiðin incelenmesinin sonucuydu, ve o sahneye çýktýðý andan baþ-
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layarak, baðýmsýz Alman iktisat bilimi de doðmuþ oldu. Bu Alman ekonomisi, esasýnda, tarihin materyalist anlayýþýna dayanýr, ki bunun baþlýca
çizgileri, yukarda belirtilen yapýtýn önsözünde kýsaca açýklanmýþtýr. Bu
önsöz, öz olarak, Das Volkta[333] yayýnlanmýþtýr ve okur oraya baþvurabilir.
Sadece iktisat için deðil, bütün tarih bilimleri için (ve doða bilimleri olmayan bütün bilimler, tarih bilimleridir) devrim yaratan keþif þu tümceyle
özetlenebilir: Maddi hayatin üretim tarzý, genel olarak, toplumsal, siyasal
ve entelektüel hayat sürecini koþullandýrýr. Tarihte toplumun ve devletin
bütün iliþkilerini, bütün dini ve hukuki sistemleri, ortaya atýlan bütün
teorik görüþleri, ancak bunlara tekabül eden çaðlardaki maddi hayat
koþullarý anlaþýlýrsa ve bu birinciler, maddi koþullardan tümdengelim
yoluyla çýkarýlýrsa, anlamak mümkündür. Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen
þey, bilinçleri deðildir: tam tersine, onlarýn bilincini belirleyen, toplumsal
varlýklarýdýr. Bu fikir o kadar yalýndýr ki, kafasý idealist önyargýlarla doldurulmamýþ herhangi bir kimse için apaçýk bir þeydir. Ama bu, sadece
teori için deðil, pratik için de, tamamen devrimci sonuçlar verir: Geliþmelerinin belirli bir aþamasýnda, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim iliþkilerine, ya da bunlarýn
hukuki ifadesinden baþka bir þey olmayan mülkiyet iliþkilerine ters
düþerler. Üretici güçlerin geliþmesinin biçimleri olan bu iliþkiler, onlarýn
engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çaðý baþlar. Ýktisadi temeldeki deðiþme, kocaman üstyapýyý, büyük ya da az bir hýzla
[sayfa 615] altüst eder. ... Burjuva üretim iliþkileri, toplumsal üretim sürecinin
en son uzlaþmaz karþýtlýktaki biçimidir  bireysel bir karþýtlýk anlamýnda
deðil, bireylerin toplumsal varlýk koþullarýndan doðan bir karþýtlýk anlamýnda; bununla birlikte, burjuva toplumunun baðrýnda geliþen üretici
güçler, ayný zamanda, bu karþýtlýðý çözüme baðlayacak olan maddi koþullarý yaratýrlar.* Demek ki, materyalist tezimizi izlemeye devam ettiðimiz ve onu bugüne uyguladýðýmýz anda, muazzam bir devrimin, bütün
çaðlarýn en büyük devriminin perspektifleri gözümüzün önünde açýlmaktadýr.
Ama, yakýndan bakýldýðýnda, insanlarýn bilincinin onlarýn varlýðýna
baðýmlý olduðu ve bunun tersinin doðru olmadýðý þeklindeki görünüþte
bu kadar yalýn bir fikir, daha ilk sonuçlarýyla, üstü en örtülü olaný dahil,
her türlü idealizm ile doðrudan doðruya cepheden çatýþýr. Bu görüþ, tarihsel nitelik taþýyan bütün geleneksel ve alýþýlagelmiþ kavramlarý reddeder. Bütün o geleneksel siyasal muhakeme tarzý yýkýlýr; burjuva ulusçuluðunun savunucularý, böyle onur kýrýçý bir dünya anlayýþýnýn karþýsýnda
öfke ile dikilirler. Onun için yeni görüþ tarzý, sadece burjuvazinin temsilcilerinin deðil, özgürlük, eþitlik, kardeþlik sihirli formülü ile dünyayý
ayaklandýrmak isteyeri Fransýz sosyalistlerinin kitlesi üzerinde de þok
tesiri yapýyor. Ama asýl küplere binen Almanyanýn kaba demokrat yayga* Bkz: bu cildin 609-610. sayfalarý. -Ed.
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racýlarý oldu. Ama gene de bunlar, çalýntý yoluyla, yeni fikirleri, az raslanýr
bir anlayýþ yeneksizliði ile istismar etmeye kalkýþtýlar.
Tek bir tarihsel örnek üzerinde olsa bile, materyalist anlayýþýn
geliþtirilmesi, yýllar süren dingin bir bilimsel çalýþmayý gerektirirdi, çünkü
besbelli ki, burada, basit tümcelerle bir sonuç almak mümkün deðildir
ve böyle bir sorunu çözüme baðlayabilmek için, eleþtirici bir tarzda
ayýklanmýþ ve tam bir ustalýkla kavranmýþ büyük bir tarihsel malzeme
kitlesi gereklidir. Þubat devrimi, partimizi, politika sahnesine çýkardý ve
böylelikle onun salt bilimsel amaçlarla eylemi olanaksýz hale geldi. Bununla birlikte, temel anlayýþý, partinin bütün yayýnlarý içinde bir kýlavuz
olarak arayýp bulmak mümkündür. Bütün bu yayýnlarýn içinde, her özel
durumda, eylemin, [sayfa 616] daima, doðrudan doðruya maddi dürtülerden
nasýl doðduðu, eyleme eþlik eden sözlerden deðil de, tersine, týpký siyasal
eylem ve onun sonuçlarý gibi, siyasal ve hukuki sözlerin maddi dürtülerden nasýl çýkarýldýðý gösterilmiþtir.
1848-49 devriminin yenilgiye uðramasýndan sonra, Almanyadaki
hareketi dýþardan etkilemek gittikçe olanaksýzlaþýnca, partimiz, muhaceretin o hileli davalarýný, mümkün olan biricik eylem alanýna, kaba demokrasiye býraktý. Muhaceretin temsilcileri, bir gün saçsaça baþbaþa
gelerek, ertesi gün öpüþüp koklaþarak, daha ertesi gün de bütün kirli
çamaþýrlarýný dünyanýn gözü önünde yýkamaya kalkarak mutluluk içinde
didiþirlerken, Amerikada bir uçtan bir uça dilendikten sonra hemen
ardýndan elde edilen birkaç kuruþun üleþilmesinde yeni skandallar
yaratýrlarken, partimiz, bilimsel çalýþma için biraz zaman bulabildi. Ve
partimizin iþlenmesi büyük emekler gerektirecek olan bir teorik temele,
yeni bir bilimsel anlayýþa sahip olmak gibi bir üstünlüðü vardý; muhaceretin büyük adamlarý kadar aþaðýlara düþmemek için bu kadarý yeterdi.
Sözkonusu bilimsel çalýþmalarýn ilk ürünü, bu kitaptýr.
II
Böyle bir yapýtta, iktisadýn birbirinden tecrit edilmiþ bölümlerinin
eleþtirisi, tartýþma konusu olan þu ya da bu iktisadi sorunun ayrý olarak
incelenmesi sözkonusu olamaz. Yapýt, tersine, iktisat biliminin bütün
çapraþýklýðýyla sistematik sentezine varmayý, burjuva üretimin ve deðiþimin yasalarýnýn tutarlý bir incelemesini amaç edinmektedir. Burjuva
iktisatçýlarý, bu yasalarýn yorumcusu ve savunucusundan baþka bir þey
olmadýklarýna göre, bu inceleme, ayný zamanda, bütün iktisat yazýnýnýn
da bir eleþtirisidir.
Hegelin ölümünden beri, bir bilimi kendi iç baðlantýlarý içinde
inceleyip geliþtirmeye giriþilmedi. Resmi hegelci okul, ustanýn diyalektiðinin ancak en basit yöntemlerinin kullanýlmasýný benimsemiþti ve bunu
da çok defa gülünç bir beceriksizlikle uyguluyordu. Hegelden bu okula
kalan bütün miras, her konunun yapay olarak inþa edilmesine yarayan
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basit bir rutinden, olumlu fikir ve bilgilerin yokluðunu gidermekten, yani yer doldurmaktan, sözcük ve üslup oyunlarýndan ibaretti. [sayfa 617]
Böylece öyle bir noktaya varýldý ki, Bonnlu bir profesörün dediði gibi,
bu hegelciler, hiç bir þeyi anlamadýklarý halde, her þey üzerinde yazabiliyorlardý. Ve gerçekten de öyleydi. Bununla birlikte, bu baylar, kendi
kendilerini beðenmiþliklerine karþýn, gene de zayýflýklarýnýn öylesine
bilincindeydiler ki, büyük görevlerden mümkün olduðu kadar uzak
duruyorlardý; eski bilgiçlik bilimi, müspet bilgisinin üstünlüðü sayesinde,
kendi alanýnda hükümrandý; ve nihayet Feuerbach, kurgul düþüncenin
deðersizliðini açýkladýðý zaman, aþýrý Hegel hayranlýðý yavaþ yavaþ yok
oldu, ve sanýldý ki, sabit kategorileriyle eski metafiziðin bilimde egemenliði yeniden baþlayacaktýr.
Bu durumun elbette bir nedeni vardý. Salt lafazanlýklar içinde
kaybolan hegelci Diadokoslarýn[334] düzenini doðal olarak, bilimin müspet
(pozitif) yanýnýn biçimsel yanýna üstünlük saðladýðý bir dönem izledi.
Ama ayný zamanda, Almanya, olaðanüstü bir enerjiyle, 1848den bu yana meydana gelen güçlü burjuva geliþmesine uygun olarak doða bilimlerine sarýldý; ve kurgul eðilimin hiç bir zaman etkili olmadýðý bu bilimler
moda olunca, Wolffun en aþýrý yavanlýklarý dahil, eski metafizik düþünce
tarzý da yeniden yaygýnlaþtý. Hegel artýk yoktu, doða bilimlerinin yeni
materyalizmi geliþti, ki teori bakýmýndan bu, 18. yüzyýl doða bilimleri
materyalizminden hemen hemen hiç farklý deðidir ve.,birincinin ikinciye
üstünlüðü, sadece özellikle kimya ve fizyoloji alanlarýnda çoðunlukla
daha zengin bilimsel malzemeye sahip olmasýndandýr. Burada Büchner
ve Vogtta ve hatta baðnaz foyerbahçý geçinen ve en basit kategorilerde
en eðlendirici bir biçimde kendi kendini mat eden Moleschottta bile,
en aþýrý yavanlýða kadar yinelenen Kant-öncesi dönemin darkafalý burjuva düþünüþ tarzýný bulmaktayýz. Burjuva saðduyusunun sakat beygiri,
varlýðý olaydan, nedeni sonuçtan ayýran çukur önünde elbette ki, ne
yapacaðýný bilemeyerek durur kalýr; ama insan, soyut düþüncenin engebelerle dolu alanýnda dörtnala at sürüp avlanmaya çýktýðý zaman, kötü
bir beygire binmemeye dikkat etmelidir.
Demek ki, burada, bu haliyle ekonomi politikle bir iliþiði olmayan
baþka bir sorunun çözümüyle karþý karþýyayýz. Bilimi nasýl ele alacaðýz?
Bir yanda, Hegelin býraktýðý yerde [sayfa 618] duran tamamen soyut kurgul
biçimde hegelci diyaklektik vardý; öte yanda, burjuva iktisatçýlarýnýn,
baðlantýsý ve fikir silsilesi olmayan o koca kitaplarýný yazarken dayanmýþ
olduklarý yeniden moda olmuþ Wolff tarzý, özünde metafizik yöntem
vardý. Bu ikincisi, Kant tarafýndan ve özellikle Hegel tarafýndan teorik
bakýmdan öylesine yýkýlmýþtý ki, pratikte, varlýðýný sürdürmesi, ancak
tembellikten ve bir baþka yalýn yöntemin yokluðundan ötürü olabilirdi.
Öte yandan, Hegel yöntemi, mevcut þekliyle, kesin olarak kullanýlamazdý.
Bu yöntem, özünde, idealistti ve burada sözkonusu olan, bütün daha
önceki dünyayý anlayýþ tarzlarýndan daha materyalist olan bir anlayýþ
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tarzýnýn geliþtirilmesiydi. Hegel yöntemi mutlak fikirden hareket ediyordu.
Burada ise, en inatçý gerçeklerden hareket etmek zorunluluðu vardý.
Kendi itirafiyla hiçten gelen ve hiçle hiçe giden[335] bir yöntem, bu biçimiyle hiç bir iþe yaramazdý. Bununla birlikte, bu yöntem, hiç deðilse
dayanýlabilecek olan elde mevcut bütün mantýðý malzemenin biricik
parçasýydý. Onu eleþtirmemiþlerdi, böyle bir iþin üstesinden gelememiþlerdi. Büyük diyalektikçinin hasýmlarýndan hiç biri, onun heybetli yapýsýnda bir yarýk meydana getirememiþti; ve bu yöntem, hegelci okul
ondan yararlanmasýný bilemediði için yokolup gitmiþti. Demek ki,
yapýlacak þey, her þeyden önce, Hegelin yöntemini kesin bir eleþtiriye
tâbi tutmaktý.
Hegelin düþünce tarzýný bütün öteki filozoflarýn düþünce
tarzýndan ayýrdeden þey, bu düþünce tarzýnýn temelini oluþturan o muazzam tarihsel anlamdý. Biçimi ne kadar soyut ve ne kadar idealistçe
olursa olsun, düþüncesinin geliþtirilmesi, gene de her zaman dünya tarihinin geliþmesine parallel düþüyordu, ve bu dünya tarihi, sorunun
özünü tam olarak ifade etmek gerekirse, onun düþüncesinin nühenk
taþý olmalýdýr. Böylelikle tam ve doðru iliþki, tersine, baþaþaðý döndürülüyorsa da, bu düþüncenin gerçek içeriði, gene de felsefenin bütün
alanlarýna nüfuz edebiliyordu, ve üstelik Hegeli kendi tilmizlerinden
ayýrdeden bir þey de, onun, bütün çaðlarýn en bilgin kafalarýndan birini
taþýmasýna karþýlýk, berikilerin bilgisizlikleriyle göze çarpmalarýydý. Tarihte
bir iç geliþme, zincirleme bir iç baðlantý olduðunu tanýtlamayý deneyen
ilk adam Hegeldir, ve onun tarih felsefesindeki birçok þey, bugün bize
ne [sayfa 619] kadar tuhaf gelirse gelsin, onu izleyenleri, hatta, ondan sonra
tarih üzerine genel muhakemeler yürütmeye kalkýþanlarý kendisiyle
kýyasladýðýmýzda, temel anlayýþýnýn yüce niteliði bugün de hayranlýða
layýktýr. Phénoménologiesinde, Estetikinde, Felsefe Tarihinde, her yere
tarihin bu yüce anlayýþý girer, ve her yerde konu, tarihi tarzda, soyut
olarak baþaþaðý edilmiþ olsa da, tarih ile belirli iliþkisi içinde incelenir.
Büyük yankýlarý olan bu tarih anlayýþý, yeni materyalist görüþ
tarzýnýn doðrudan doðruya teorik önkoþulu oldu. Ve böylelikle mantýk
yöntemi içinde bir hareket noktasý oluþturdu. Eðer bu kaybolmuþ
diyalektik mutlak fikir açýsýndan böyle sonuçlara varabilmiþse, ve eðer
kendisinden önce gelen bütün mantýðýn ve bütün metafiziðin zahmetsizce hakkýndan gelebilmiþse, bunun, herhalde sofizmde, kýlý kýrk yarmadan öte bir þey olmasý gerekirdi. Ama, önünde bütün resmi felsefenin
gerilemiþ olduðu ve þu anda da gerilediði bu yöntemin eleþtirisi az iþ
deðildi.
Hegelin mantýðýndan onun bu alandaki gerçek buluþlarýný içinde
saklayan çekirdeði çýkarma ve idealist örtülerinden arýndýrarak, diyalektik
yöntemi, düþünce geliþmesinin biricik doðru þekli olabileceði saf biçiminde ortaya çýkarmak iþini baþarabilecek tek adam, Marx idi. Marxýn
ekonomi politiðin eleþtirisinde temel görevini yerine getiren yöntemi
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geliþtirmesini, biz, önem bakýmýndan, esas materyalist dünya anlayýþýndan hiç de daha az önemli olmayan bir sonuç saymaktayýz.
Ama yöntem elde edilince, ekonominin eleþtirisine, iki tarzda
yaklaþmak mümkündür: tarihsel bakýmdan ya da mantýk bakýmýndan.
Tarihte olduðu gibi, tarihin yazýna yansýmasýnda da, geliþme, genellikle
daha basit iliþkilerden daha karmaþýk iliþkilere doðru ilerleme kaydeder;
ekonomi politiðin yazýlý tarihteki seyri, eleþtiriye yol gösterebilecek olan
doðal bir yön gösterici olabilirdi ve bütünüyle iktisadi kategoriler, mantýðý
geliþmedeki sýrayla ortaya çýkabilirlerdi. Bu biçim, görünürde, daha açýk
olma üstünlüðüne sahiptir, çünkü izlenmekte olan þey, gerçek geliþme
deðil midir? Ama bu biçimin gerçekte biricik üstünlüðü, yapýtýn herkes
tarafýndan daha kolayca anlaþýlýr olabilmesiydi. Tarih çok kere sýçramalarla ve zikzaklarla ilerleme kaydeder ve onu her yerde izlemek [sayfa 620]
gerekir, ki bu da, sadece pek önemli olmayan birçok malzemenin ele
alýnmasýný zorunlu kýlmakla kalmaz, ayný zamanda, düþünce zincirinin
de sýk sýk kesintiye uðratýlmasýný gerektirir; üstelik burjuva toplumunun
tarihini yazmadan, ekonominin tarihini yazmak mümkün deðildir ve
bu durumda çalýþmanýn sonu gelmez, çünkü bu konuda daha önce
yazýlmýþ yapýtlar yoktur. Demek ki, ekonominin eleþtirisini incelemede
biricik elveriþli tarz, mantýki tarzdýr. Ama bu tarz, gerçekte, sadece tarihsel
biçimden ve aksi raslantýlardan arýndýrýlmýþ tarihsel tarzdan baþka bir
þey deðildir. Fikirler zinciri, sözkonusu tarihin baþladýðý þeyle baþlamalýdýr,
ve bunun sonraki geliþmesi tarihsel seyrin soyut ve teorik bakýmýndan
tutarlý bir biçimde yansýmasýndan baþka bir þey olmayacaktýr; bu düzeltilmiþ bir yansýma olacaktýr, ama her anýn geliþmesinin tam olgunluða
vardýðý noktadan, klasik saflýðý içinde müþahede edilebilmesiyle, bizzat
tarihin gerçek seyrinin sunduðu yasalar geregince düzeltilmiþ bir yansýma
olacaktýr.
Bu yöntemle hareket noktamýz, ilk iliþkidir ve bizim için tarihsel
bakýmdan pratik olarak mevcut olan en basit iliþkidir, yani burada, önümüze çýkan ilk iktisadi iliþkiden hareket etmekteyiz. Bu iliþkiyi tahlil
ediyoruz. Bunun bir iliþki olmasýndan çýkan sonuç þudur ki, bu iliþkinin
biri ötekiyle baðýntýsý olan iki yönü vardýr. Bu her iki yön de, kendi içinde incelenir; bundan, ikisinin birbirine karþý davranýþ tarzý, karþýlýklý etkileri çýkar. Bundan çözüm bekleyen çeliþkiler doðacaktýr. Ama, burada,
sadece kafamýzýn içinden geren soyut bir akli süreci incelemediðimiz
için, tersine, sözkonusu olan herhangi bir anda geçen ya da hâlâ gerçekten yer almakta olan bir süreci incelediðimiz için, bu çeliþkiler de, pratikte geliþmiþ olacaklar ve besbelli ki, çözümlerini de pratikte bulacaklardýr. Biz, bu cins çözüme baðlý kalacaðýz ve göreceðiz ki, bu çözümü
saðlayan þey, iki karþýt yanýn, bundan böyle, geliþtirmemiz gerekecek
olan yeni bir iliþkinin þekillenmesi olmuþtur. vb..
Ekonomi politik, meta ile, [yani] ürünlerin ya bireyler tarafýndan
ya da ilkel topluluklar tarafýndan birbiriyle deðiþildikleri anda baþlar.
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Deðiþime giren ürün, meta olur. Ama ancak, o þeye, ürüne, iki þahis ya
da iki topluluk arasýndaki bir iliþki, burada artýk tek bir þahýsta birleþmeyen üretici ile [sayfa 621] tüketici arasýndaki iliþki eklendiði içindir ki, o þey,
bir metadir. Ýþte burada, daha baþlangýçta, özel nitelikte bir olay ile
karþý karþýyayýz ki, bu, ekonomide bir boydan bir boya her yerde bulunmaktadýr ve burjuva iktisatçýlarýnýn kafalarýnda büyük karýþýklýklarýn nedeni olmuþtur: iktisat, nesneyi incelemez, insanlar arasýndaki iliþkileri
ve son tahlilde, sýnýflar arasýndaki iliþkileri inceler; oysa bu iliþkiler, her
zaman, nesneye baðlýdýrlar ve nesne gibi gözükürler. Bazý tek tek hallerde, bulanýk bir þekilde olmakla birlikte, þu ya da bu iktisatçý tarafýndan
görülebilen bu zincirleme baðlantýyý, ekonominin tümü için ilk keþfeden
ve böylelikle, þimdi artýk bizzat burjuva iktisatçýlarýn bile anlayabileceði
þekilde en çetin sorunlarý basitleþtiren ve açýklýða kavuþturan Marxtýr.
Eðer biz, þimdi metaya iki ayrý yönünden bakarsak ve özelikle
metaya, ilkel iki topluluðun doðal deðiþim ticareti içinde ilkten güçlükle
geliþtiði þekliyle deðil de, tam geliþmiþ þekliyle bakarsak, meta, karþýmýza,
kullaným-deðeri ve deðiþim-deðeri olarak iki görüþ açýsýndan çýkar, ve
bu an iktisadi tartýþmalar alanýna girmiþ oluruz. Alman diyalektik yönteminin þu andaki geliþme aþamasýnda, yavan ve yüzeysel eski metafizik
yönteme üstünlüðünü, hiç deðilse ortaçaðýn taþýt araçlarýna kýyaslandýðý
zaman demiryolununki kadar üstünlüðünün bir örneðini görmek isteyen
kimse, Adam Smithi ya da otorite sayýlarý herhangi bir resmi iktisatçýyý
okusun ve bu baylarýn deðiþim-deðeri ile kullaným-deðerini nasýl iþkencelere tabi tuttuðunu, bunlarýn, bu ikisini birbirinden belirli özellikleriyle
ayýrdetmede nasýl büyük güçlüklerle karþýlaþtýklarýný görsün; ve sonra
da bunu, Marxýn yalýn ve açýk tahliliyle karþýlaþtýrsýn.
Deðiþim-deðeri ile kullaným-deðeri geliþtirildi mi, meta, deðiþim
süreci içinde göründüðü þekilde, bu ikisinin birliði olarak ifade edilmiþ
olur. Bundan ne gibi çeliþkilerin doðduðunu anlamak için 20-21. sayfalar
okunsun.* Biz ancak belirtelim ki, bu çeliþkiler, sadece teorik, soyut bir
önem taþýmazlar, doðrudan doðruya deðiþim iliþkisinin, basit deðiþim
ticaretinin niteliðinden gelme güçlükleri, deðiþimin bu kaba-saba ilk biçiminin zorunlu olarak vardýðý olanaksýzlýklarý [sayfa 622] yansýtýrlar. Bu olanaksýzlýklar, bütün öteki metalarýn deðiþim-deðerlerini ifade etme vasfýnýn özel bir metaya paraya devredilmesiyle çözümlenir. Bu durumda
para ya da basit dolaþým, ikinci bölümde incelenmektedir, þu bakýmlardan: 1. deðerlerin ölçüsü olarak para, ki bu, para olarak ölçülen deðerin
fiyatýn daha tam ve doðru olarak belirlenmesini saðlar; 2. dolaþým
aracý olarak para, ve 3. her iki belirlenmenin de birimi olarak, bütün
burjuva maddi servetini temsil eden gerçek para. Birinci fasikülün inceleme konusu burada sona ermektedir ve paranýn sermayeye dönüþümü,
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ikinci fasiküle býrakýlmaktadýr.
Görüldüðü gibi, bu yöntemle, mantýðý geliþtirme, salt soyutlama
alanýnda kalmak zorunda deðildir. Tam tersine, burada, tarihsel örneklerle, gerçekle sürekli temas gereklidir. Bunun içindir ki, yapýtta kanýt
olarak gösterilen örnekler bol ve çeþitlidir, bunlar toplumsal geliþmenin
deðiþik aþamalarýndaki gerçek tarihsel seyre atýflar þeklinde olsun, ya
da iktisadi iliþkiler belirlenmelerinin, daha baþýndan izlediðimiz açýk ve
seçik tahlilinin yer aldýðý iktisat yazýnýna atýflar þeklinde olsun, az veya
çok dargörüþlü ya da karýþýk deðiþik kavrayýþ tarzlarýnýn eleþtirisi, bundan
sonra, esas olarak, daha mantýki geliþtirmenin içinde yapýlmaktadýr ve
bu bakýmdan bu konu kýsa tutulabilir.
Bir üçüncü yazýmýzda, yapýtýn iktisadi içeriðini inceleyeceðiz.[328]
[sayfa 623]

FRÝEDRÝCH ENGELS
Engels tarafýndan,
3-15 Aðustos 1859da
yazýlmýþtýr
Das Volk, n° 14 ve 16,
6 ve 20 Aðustos 1859da
yayýnlanmýþtýr
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KARL MARKS
M E K T U P L A R [336]

MARXTAN PARÝSTEKÝ P. V. ANNENKOVA
Brüksel, 28 Aralýk [1846]

Azizim Bay Annenkov,
Kitapçým, Mösyö Proudhonun kitabý Sefaletin Felsefesini ancak
geçen hafta göndermemiþ olsaydý, 1 Kasým tarihli mektubunuza yanýtýmý
çok daha önce almýþ olacaktýnýz. Bu konudaki düþüncelerimi size bir
an önce ulaþtýrabilmek için, kitabý iki günde okudum. Kitabý çok acele
okuduðumdan ayrýntýlara giremem, ancak üzerimde býraktýðý genel izlenimi söyleyebilirim. Arzu ederseniz, bir ikinci mektupta ayrýntýlara girebilirim.
Ýçtenlikle itiraf etmeliyim ki, bir bütün olarak kitabý kötü, çok kötü buldum. M. Proudhonun bu þekilsiz ve gösteriþli yapýtta geçit yaptýrdýðý
Alman felsefesi yamasýna siz de mektubunuzda gülüyorsunuz ama,
ekonomik tartýþmalara felsefi zehirin bulaþmadýðýný düþünüyorsunuz.
Ben de [sayfa 624] ekonomik tartýþmalardaki yanlýþlýklarý, M. Proudhonun
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felsefesine baðlamaktan çok uzaðým. M. Proudhonun, bize, ekonomi
politiðin yanlýþ bir eleþtirisini yapmasý, saçma bir felsefi teoriye sahip
bulunmasýndan ötürü deðildir; bugünün toplumsal sistemini, M. Proudhonun daha pek çoklarý gibi Fourierden aldýðý bir sözcüðü kullanayým,
engrènementý* içinde anlayamadýðý içindir ki, bize saçma bir felsefi
teori veriyor.
M. Proudhon, Tanrýdan, evrensel akýldan, hiç bir zaman yanýlmayan, bütün çaðlar boyunca hep kendisine eþit olmuþ bulunan ve gerçeði
bilebilmesi için kiþinin doðru bilince sahip olmasýný gerektiren insanlýðýn
kiþisel olmayan aklýndan niçin sözediyor? Kendisine gözüpek bir düþünür
görünümü verebilmek için, niçin o güçsüz hegelciliðe sýðýnýyor?
Bu bilmecenin anahtarýný da gene kendisi veriyor. M. Proudhon,
tarihte bir dizi toplumsal geliþme görmektedir; tarihin içinde gerçekleþtirilen bir ilerleme bulmaktadýr; nihayet, insanlarýn bireyler olarak yaptýklarý
þeylerden haberdar olmadýklarýný ve kendi hareketlerinde yanýldýklarýný
söylemektedir, yani bunlann toplumsal geliþmeleri ilk bakýþta, kendi
bireysel geliþmelerinden baþka, ayrý ve baðýmsýz gibi görünmektedir.
Bu olgularý açýklayamýyor ve bundan ötürü de evrensel aklýn kendi kendisini açýkladýðý varsayýmýný icat ediveriyor. Mistik nedenler, yani saðduyudan yoksun sözler icat etmekten daha kolay bir þey yoktur.
Ama insanlýðýn tarihsel geliþimi konusunda hiç bir þey anlamadýðýný kabullenmekle o, bunu, Evrensel Akýl, Tanrý vb. gibi þatafatlý
sözcükler kullanmakla kabul etmiþ oluyor M. Proudhon, ekonomik
geliþimi anlama yeteneðinden yoksun bulunduðunu üstü kapalý bir biçimde ve zorunlu olarak kabullenmiþ olmuyor mu?
Biçimi ne olursa olsun, toplum nedir? Ýnsanlarýn karþýlýklý eylemlerinin ürünü. Ýnsanlar kendileri için þu ya da bu biçimde bir toplum
seçmekte özgür müdürler? Asla. insanýn üretici güçlerinin belirli bir
geliþme aþamasýný alýrsanýz, belirli bir ticaret ve tüketim biçimi elde
edersiniz. Üretimde, ticarette, ve tüketimde belirli geliþme aþamalarý
alýrsanýz, buna tekabül eden bir aile, zümreler veya sýnýflar örgütü, tek
[sayfa 625] sözcükle, buna tekabül eden bir uygar toplum elde edersiniz.
Belirli bir uygar toplum alýrsanýz, uygar toplumun yalnýzca resmi ifadesi
olan belirli politik koþullar elde edersiniz. M. Proudhon bunu hiç bir zaman anlayamayacaktýr, çünkü devletten topluma yani toplumun resmi
özetinden resmi topluma seslenmekle büyük bir iþ yaptýðýný sanýyor.
Ýnsanlarýn kendi üretici güçlerini ki tüm kendi tarihlerinin temelidir seçmekte özgür olmadýklarýný eklemek gereksiz, çünkü her
üretici güc, edinilmiþ bir güçtür daha önceki eylemlerin ürünüdür. Üretici
güçler, bundan ötürü, pratik insan enerjisinin sonuçlarýdýrlar; ama bu
enerjinin kendisi insanlarýn kendilerini içinde bulduklarý koþullarla, o
ana dek edinilmiþ üretici güçlerle, kendileri varolmazdan önce varolmuþ,
* Sonuçlarýn sýralanmasý. -ç.
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kendilerinin yaratmadýklarý, bir önceki kuþaðýn ürünü olan toplumsal
biçimle koþullandýrýlmaktadýr. Bu basit olgu nedeniyle, yani birbiri ardýndan gelen her kuþaðýn yeni üretime hammadde olarak hizmet eden ve
bir önceki kuþak tarafýndan edinilmiþ üretici güçlere kendisini sahip
bulmasý nedeniyle, insanlýk tarihinde bir tutarlýlýk doðar, insanýn üretici
güçleri ve bundan ötürü de toplumsal iliþkileri daha da geliþtikçe, insanlýk
tarihi, her zamankinden daha çok bir insanlýk tarihi biçimine bürünür.
Böylece, bunun zorunlu sonucu olarak, insanlarýn toplumsal tarihi, onlar
bunun bilincinde olmasalar da, kendi bireysel giriþimlerinin tarihinden
baþka bir þey deðildir asla. Ýnsanlarýn maddi iliþkileri, tüm iliþkilerinin
temelidir. Bu maddi iliþkiler, maddi ve bireysel eylemlerin içinde gerçekleþtiði zorunlu biçimlerden ibarettirler.
M. Proudhon, düþünceler ile þeyleri birbirine karýþtýrýyor. Ýnsanlar
kazanmýþ olduklarý þeylerden hiç bir zaman vazgeçmezler, ama bu
demek deðildir ki, belirli üretici güçleri içinde edinmiþ bulunduklarý
toplumsal biçimden de hiç bir zaman vazgeçmezler. Tersine, ulaþýlmýþ
bulunan sonuçlardan yoksun býrakýlmamak ve uygarlýðýn meyvelerini
yitirmemek için, ticaret biçimlerinin artýk edinilmiþ üretici güçlere uygun
düþmediði andan sonra, tüm geleneksel toplumsal biçimlerini
deðiþtirmeye zorlanýrlar. Burada ticaret sözcüðünü geniþ anlamýnda
kullanýyorum, Almancada Verkehri kullandýðýmýz gibi. Örneðin: ayrýcalýklar, loncalar [sayfa 626] ve korporasyonlar kurumu, ortaçaðlarýn düzenleyici rejimi, yalnýzca edinilmiþ üretici güçlere ve daha önce varolmuþ
bulunan ve bu kurumlarýn içinden çýkmýþ bulunduklarý toplumsal koþula
tekabül eden toplumsal iliþkilerdi. Korporasyonlar ve düzenlemeler
rejiminin koruyuculuðu altýnda sermaye biriktirilmiþ, denizaþýrý ticaret
geliþtirilmiþ, sömürgeler kurulmuþtu. Ama eðer insanlar, çatýsý altýnda
bu meyveleri olgunlaþtýran biçimleri alýkoymaya kalkýþmýþ olsalardý, bu
meyvelerden yoksun kalmýþ olacaklardý. Ýþte o iki fýrtýna böyle patladý 
1640 ve 1688 devrimleri. Bütün eski ekonomik biçimler, bunlara tekabül
eden toplumsal iliþkiler, eski uygar toplumun resmi ifadesi olan politik
koþullar, Ýngilterede yok edildiler. Demek ki, insanlarýn içinde üretim,
tüketim ve deðiþim yaptýklarý ekonomik biçimler, geçici ve tarihseldirler.
Yeni üretici yeteneklerin elde edilmesiyle insanlar, üretim biçimlerini
ve üretim biçimiyle birlikte bu belirli üretim biçiminin zorunlu
iliþkilerinden ibaret olan tüm ekonomik iliþkileri deðiþtirirler.
M. Proudhonun anlayamadýðý ve hele hiç göremediði iþte budur.
M. Proudhon, tarihin gerçek hareketini izleme yeteneðinden yoksun
olduðundan, diyalektik olduðunu küstahça iddia eden bir hayalet yaratýyor. 17., 18. veya 19. yüzyýllardan sözetmenin gereðini duymuyor, çünkü
onun tarihi, hayal dünyasýnýn bulutlan içinde, zaman ve uzayýn çok
ötesinde yol alýyor. Kýsacasý bu, tarih deðil, o eski hegelci süprüntüdür;
layik tarih insanoðlunun tarihi deðil, kutsal tarihtir  düþünceler tarihidir. Onun bakýþ açýsýndan insan, düþüncenin ya da ölümsüz aklýn
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kendisini ortaya koymak için kullandýðý aletten ibarettir. M. Proudhonun
sözünü ettiði evrimlerin, mutlak düþüncenin mistik rahminde gerçekleþtirilen türden evrimler olduðu anlaþýlýyor. Bu mistik dilin üstündeki peçeyi
yýrtacak olursanýz, M. Proudhonun, size ekonomik kategorilerin kendi
kafasýnýn içinde kendilerini soktuklarý düzeni sunduðu çýkar ortaya. Size,
bunun, çok düzensiz bir kafanýn düzeni olduðunu tanýtlamak benim
için hiç de güç olmayacaktýr.
M. Proudhon, kitabýna, gözde konusu olan deðer üzerine bir söylevle baþlýyor. Bu söylevin incelenmesine bugün girmeyeceðim. [sayfa 627]
Ölümsüz aklýn ekonomik evrimler dizisi, iþbölümü ile baþlamaktadýr. M. Proudhon için, iþbölümü, çok basit bir þeydir. Ama kast rejimi
de belirli bir iþbölümü deðil miydi? Korporasyonlar rejimi de bir baþka
iþbölümü deðil miydi? Ve Ýngilterede 17. yüzyýlýn ortalarýnda baþlayýp
18. yüzyýlýn sonlarýnda son bulan manüfaktür sistemi altýndaki iþbölümü
de, modern büyük sanayiin iþbölümünden tümüyle farklý deðil miydi?
M. Proudhon gerçeklerden o denli uzaktýr ki, layik iktisatçýlarýn
ilgilendikleri þeylere olsun, aldýrmýyor. Ýþbölümünden sözederken, dünya
pazarýna deðinmenin gereðini duymuyor. Güzel. Ama gene de ortada
henüz sömürgelerin bulunmadýðý, Amerikanýn Avrupa için henüz daha
varolmadýðý ve Avrupa için Asyanýn ancak Bizans aracýlýðý ile varolduðu
14. ve 15. yüzyýllardaki iþbölümü, sömürgelerin çoktan geliþmiþ bulunduðu 17. yüzyýldakinden temelden deðiþik deðil miydi?
Ve hepsi bundan ibaret deðil. Uluslarýn iç örgütlenmesi, bütün
uluslararasý iliþkiler, belirli bir iþbölümünün ifadesinden baþka bir þey
midirler? Ve iþbölümü deðiþtiðinde, bunlarýn da deðiþmesi gerekmez
mi?
M. Proudhon iþbölümü sorununu o denli az anlamýþtýr ki, örneðin
9. yüzyýldan 12. yüzyýla dek Almanyada görülen kent ile kýrýn ayrýlmasýna
deðinmiyor bile. Demek ki, M. Proudhon için, bu ayrýlma, ölümsüz bir
yasadýr, çünkü M. Proudhon bunun ne kökeninden ve ne de geliþiminden haberdar. Bütün kitabý boyunca, belirli bir üretim biçiminden, bunun
yaratýlýþýndan sanki sonuna dek sürecekmiþ gibi sözediyor. M. Proudhonun iþbölümü konusunda bütün söylediði bir özetten ibarettir, ve o
da, Adam Smithin ve daha binlercesinin kendisinden önce söyledikleri
þeylerin çok yüzeysel ve eksik bir özeti.
Ýkinci evrim makinedir. Ýþbölümü ile makine arasýndaki bað, M.
Proudhon için tümüyle mistiktir. Her tür iþbölümü, kendi özel üretim
aletlerine sahipti. Örneðin 17. yüzyýlýn ortalarý ile 18. yüzyýlýn ortalarý arasýnda insanlar, her þeyi elleriyle yapmýyorlardý. Makineler vardý, hem de
dokuma tezgahlarý, gemiler, kaldýraçlar vb. gibi çok karmaþýk olanlarý.
Demek ki, makineyi, genel olarak iþbölümünden [sayfa 628] türetmekten daha saçma bir þey yoktur.
Sýrasý gelmiþken þuna da iþaret edebilirim ki, makinenin kökenini
kavrayamayan M. Proudhon, geliþimini hiç kavramamýþtýr. 1825 yýlýna
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dek ilk genel bunalým dönemi tüketim taleplerindeki artýþýn üretim
artýþlarýndan genellikle daha hýzlý olduðu ve makinelerde görülen geliþmenin, pazar gereksinmelerinin kaçýnýlmaz bir sonucu olduðu söylenebilir. 1825ten bu yana, makinenin icadý ve uygulanmasý, iþçilerle iþverenler arasýndaki savaþýn sonucu olmuþtur yalnýzca. Ama bu, ancak Ýngiltere
için doðrudur. Avrupalý uluslara gelince, bunlar, makine kullanmaya
hem kendi pazarlarýndaki ve hem de dünya pazarýndaki Ýngiliz rekabeti
yüzünden itilmiþlerdir. Nihayet, Kuzey Amerikaya makinenin giriþi, hem
öteki ülkelerle olan rekabet ve hem de el emeðinin kýt oluþu, yani Kuzey Amerikanýn nüfusu ile sýnai gereksinmeleri arasýndaki oransýzlýk
yüzünden olmuþtur. Bu olgulara bakýnca, rekabet hayaletini, bir yolunu
bulup, üçüncü evrim, makinenin antitezi! diye yutturmakla M. Proudhonun ne büyük akýllýlýk ettiði görülebilir.
Son ve genel olarak, iþbölümü, rekabet, kredi vb. ile birlikte makineyi de bir ekonomik kategori yapmak, tümüyle saçmadýr.
Sabaný çeken öküz ne denli bir ekonomik kategoriyse, makine
de o denli bir ekonomik kategoridir. Makinenin uygulanmasý bugün,
mevcut ekonomik sistemimizin iliþkilerinden biridir ama, makineden
yararlanma biçimi, makinenin kendisinden apayrý bir þeydir. Ýster bir
adamý yaralamak için, isterse onun yaralarýný sarmak için kullanýlýyor
olsun, barut, ayný baruttur.
M. Proudhon, rekabetin, tekelin, vergilerin ya da güvenliðin, ticaret
dengesinin, kredi ve mülkiyetin kendi kafasýnýn içinde bu söylediðim
sýrayla geliþmesine olanak vermekle, kendi kendisini de aþmaktadýr.
18.yüzyýlýn baþlarýna gelindiðinde Ýngilterede, hemen bütün kredi
kurumlarý, makinenin keþfinden önce geliþmiþ bulunuyorlardý. Kamu
kredisi, vergilendirmeyi artýrmanýn ve burjuvazinin iktidara gelmesiyle
yaratýlmýþ olan yeni talepleri karþýlamanýn taze bir yönteminden ibaretti.
Nihayet, M.Proudhonun sistemindeki son kategoriyi mülkiyet [sayfa 629]
oluþturmaktadýr. Oysa, gerçek hayatta, iþbölümü ve M. Proudhonun
bütün öteki kategorileri, bütünlükleri içinde bugün mülkiyet olarak
bilinen þeyi oluþturan toplumsal iliþkilerdir, bu iliþkiler dýþýnda, burjuva
mülkiyeti, metafizik ya da hukuki kuruntudan baþka bir þey deðildir.
Deðiþik bir çaðýn mülkiyeti, feodal mülkiyet, bütünüyle deðiþik bir toplumsal iliþkiler dizisi içinde geliþir. Mülkiyeti baðýmsýz bir iliþki olarak
koymakla, M. Proudhon, yöntem hatasý yapmanýn da ötesine geçmektedir: burjuva üretiminin bütün biçimlerini birarada tutan baðý kavramamýþ olduðunu, belirli bir çaðýn üretim biçimlerinin tarihsel ve geçici
niteliðini anlamamýþ olduðunu apaçýk göstermektedir. Toplumsal kurumlarýmýzý tarihsel ürünler olarak görmeyen, bunlarýn kökenlerini ve
geliþmelerini anlamayan M. Proudhon, bunlarýn ancak doðmatik bir
eleþtirisini yapabilir.
Bundan ötürü, M. Proudhon, geliþmeyi açýklayabilmek için bir
uydurmaya sýðýnmak zorunda kalýyor. Ýþbölümünün, kredinin, makinenin
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vb. hep o kendi sabit düþüncesine, eþitlik düþüncesine hizmet etmek
için icat edilmiþ olduklarýný sanýyor. Açýklamasý son derece safçadýr. Bu
þeyler hep eþitlik için icat olunmuþlardýr ama, ne yazýk ki, eþitliðe karþý
dönmüþlerdir. Tüm tezini oluþturan, iþte budur. Baþka bir deyiþle, asýlsýz
bir varsayým yapýyor, sonra gerçek geliþme, her adýmda, kendi uydurduklarýyla çeliþince de, ortada bir çeliþki olduðu sonucuna varýyor. Çeliþkinin yalnýz kendi sabit düþünceleriyle gerçek hareket arasýnda varolduðu
olgusunu saklýyor.
Demek ki, M. Proudhon, esas olarak gerekli tarihsel bilgilerden
yoksun bulunduðundan ötürü, insanlarýn, üretici güçlerini geliþtirdikçe,
yani yaþadýkça, birbirleriyle belirli iliþkiler geliþtirdiklerini ve üretici güçlerin deðiþmesi ve büyümesiyle birlikte bu iliþkilerin doðal özelliklerinin
de zorunlu olarak deðiþmesi gerektiðini kavramamýþtýr. Ekonomik
kategorilerin bu gerçek iliþkilerin soyut ifadelerinden ibaret olduklarýný
ve ancak iliþkiler varoldukça geçerli kalacaklarýný kavramamýþtýr.
M.Proudhon, bundan ötürü, bu ekonomik kategorileri yalnýzca belirli
bir tarihsel geliþmenin, üretici güçlerdeki belirli bir geliþmenin tarihsel
yasalarý olarak deðil de, ölümsüz yasalar olarak gören burjuva iktisatçýlarýnýn [sayfa 630] yanýlgýsýna düþmektedir. Böylelikle politik ekonomik kategorileri gerçek, geçici, tarihsel, toplumsal iliþkilerin soyut ifadeleri olarak
göreceðine, Mösyö Proudhon mistik bir tersyüzlük sayesinde, gerçek
iliþkilerin içinde yalnýzca bu soyutlamalann ürünlerini görmektedir. Bu
soyutlamalar, dünyanýn kuruluþundan beri Tanrý Babanýn yüreðinde
uyuklayan formüllerdir.
Ama bizim M. Proudhonumuz burada þiddetli entelektüel karýþýklýklar içine düþüyor. Eðer bütün bu ekonomik kategoriler, Tanrýnýn
yüreðinden çýkma þeylerse, insanýn gizli ve ölümsüz yaþamý iseler, birincisi, nasýl oluyor da ortada geliþme diye bir þey olabiliyor; ve ikincisi,
nasýl oluyor da M. Proudhon bir muhafazakar olmuyor? O, bu apaçýk
çeliþkileri, bütün bir uzlaþmaz karþýtlýklar sistemi ile açýklýyor.
Bu uzlaþmaz karþýtlýklar sistemine ýþýk tutmak için bir örnek alalým.
Tekel iyi bir þeydir, çünkü bir ekonomik kategoridir ve bundan
ötürü de Tanrýdan çýkmadýr. Rekabet iyi bir þeydir, çünkü o da ekonomik
bir kategoridir. Ama iyi olmayan þey, rekabetle tekelin birbirlerini yiyip
yutuyor olmalarýdýr. Ne yapmalý? Tanrýnýn bu iki ölümsüz düþüncesi
birbirleriyle çeliþtiklerine göre, Tanrýnýn baðrýnda tekelin kötülüklerinin
rekabetle dengelendiði ve vice versa bir sentezin bulunmasý, M. Proudhona çok açýk bir þey olarak görünüyor. Ýki düþünce arasýndaki savaþýmýn sonucu olarak ortaya bunlarýn yalnýzca iyi yanlarý çýkacaktýr. Kiþi
bu gizli düþünceyi Tanrýdan kapmalý ve uygulamalýdýr, o zaman her þey
yoluna girecektir; kiþisel olmayan insan aklýnýn karanlýklarýnda saklý duran sentetik formül açýða çýkartýlmalýdýr. Bu açýða çýkartma iþini yapacak
kiþi olarak öne fýrlamakta, M. Proudhon bir an bile duraksama göster-
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miyor.

Ama bir an için gerçek hayata bakýn. Zamanýmýzýn ekonomik
yaþamýnda yalnýzca rekabet ile tekeli deðil, onlarýn sentezini de bulursunuz ki, bu sentez bir formül deðil bir harekettir. Tekel rekabet üretir,
rekabet de tekel. Ama bu denklem, burjuva iktisatçýlarýnýn sandýklarýnýn
tersine, içinde bulunduðumuz durumun güçlüklerini kaldýrmak bir yana,
çok daha güç ve karýþýk bir duruma yolaçmaktadýr. Bundan ötürü, eðer
mevcut ekonomik iliþkilerin üzerine dayanmakta [sayfa 631] olduðu temeli
deðiþtirecek olursanýz, mevcut üretim biçimini yok edecek olursanýz,
yalnýzca rekabeti, tekeli ve bunlarýn uzlaþmaz karþýtlýðýný yok etmekle
kalmaz, bunlarýn birliðini, sentezlerini, rekabet ile tekelin gerçek dengesi
olan hareketi de yok edersiniz.
Þimdi size Mösyö Proudhonun diyalektiðinden bir örnek vereceðim.
Özgürlük ile kölelik bir uzlaþmaz karþýtlýk oluþtururlar. Ne özgürlüðün iyi ve kötü yanlarýndan sözetmenin ve ne de, kölelik sözkonusu
olduðunda, bunun kötü yanlarý üzerinde durmamýn gereði var. Açýklanmasý gereken tek þey, onun iyi yanýdýr. Konumuz, dolaylý kölelik,
proletaryanýn köleliði deðil, dolaysýz kölelik, Surinamdaki, Brezilyadaki,
Kuzey Amerikanýn güney devletlerindeki kara ýrklann köleliðidir.
Makine, kredi vb. kadar, doðrudan kölelik de, bugün, sanayileþmemizin eksenidir. Kölelik yoksa, pamuk da yok; pamuk yoksa, modern
sanayi de yok. Kölelik, sömürgeciliðe deðer kazandýrdý; sömürgeler de
dünya ticaretini yarattýlar; dünya ticareti büyük makineli sanayiin zorunlu
koþuludur. Demek ki, zenci alýþveriþi baþlamadan önce, sömürgeler,
Eski Dünyaya ancak birkaç ürün arzediyorlar ve yeryüzünde hiç bir
görünür deðiþiklik yaratmýyorlardý. Öyleyse kölelik, en büyük öneme
sahip bir ekonomik kategoridir. Kölelik olmasaydý, Kuzey Amerika, bu
en ilerici ülke, ataerkil bir diyar durumuna gelirdi. Anarþi yaratmak için,
ticaretin ve modern uygarlýðýn toptan çöküþü için yapmamýz gereken
tek þey, Kuzey Amerikayý uluslar haritasýndan silmekten ibarettir. Ama
köleliðin yokolmasý demek, zaten Kuzey Amerikanýn uluslar haritasýndan silinmesi demektir. Ýþte, ekonomik bir kategori olduðundan ötürü,
köleliði dünya varolduðundan beri her ulusta görüyoruz. Modern uluslar
köleliði, çoktan açýða Yeni Dünyaya ithal ederken, kendi ülkelerindeki
köleliði nasýl gizleyeceklerini bilmiþlerdir. Bizim deðerli M. Proudhonumuz kölelik üzerindeki bu gözlemlerden sonra yoluna nasýl devam
edecek? Özgürlük ile kölelik arasýndaki sentezi, kölelik ile özgürlük arasýndaki ýlýmlýlýðý veya dengeyi bulmaya çalýþacaktýr.
Mösyö Proudhon, insanlarýn, kumaþ, keten bezi, iplikli üretmeleri
olgusunu çok iyi kavramýþtýr ve buncacýk bir þeyi [sayfa 632] kavramýþ olmak onun payýna büyük bir hünerdir! Onun kavrayamadýðý þey, bu insanlarýn, yeteneklerine göre, kumaþ ve keten bezi üretirken, bu arada,
toplumsal iliþkiler de üretmeleridir. Toplumsal iliþkilerini maddi üret-
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kenliklerine uygun olarak üreten insanlarýn, düþünceler, kategoriler, yani
bu ayný toplumsal iliþkilerin soyut ideal ifadelerini de üretmelerini hele
hiç anlannyor. Demek ki, kategoriler, ifade ettikleri iliþkilerden daha
ölümsüz deðillerdir. Bunlar tarihsel ve geçici ürünlerdir. M. Proudhon
için ise, soyutlamalar, kategoriler, tersine, ilk nedenlerdir. Ona göre,
tarihi yapan bunlardýr, insanlar deðil. Soyutlama, bu biçimdeki kategori,
yani insanlardan ve onlarýn maddi eylemlerinden ayrý olarak kategori,
elbette ki ölümsüz, deðiþmez, hareketsizdir; bu, saf aklýn varlýðýnýn yalnýzca bir biçimidir; bu, bu biçimdeki soyutlamanýn bir soyutlama olduðunu söylemenin baþka bir yoludur ancak çok güzel bir totoloji!
Demek ki, ekonomik iliþkiler, kategoriler olarak alýndýklarýnda,
M. Proudhon için kökenden ve ilerlemeden yoksun ölümsüz formüllerdir.
Bir baþka biçimde söyleyelim: M. Proudhon, burjuva yaþamýn
kendisi için ölümsüz bir gerçeklik olduðunu doðrudan söylemiyor; burjuva iliþkilerini düþünce þeklinde ifade eden kategorileri tanrýlaþtýrarak,
bunu dolaylý yoldan yapýyor. Burjuva toplumunun ürünleri M. Proudhonun kafasýnda kategoriler biçiminde, düþünce biçiminde canlanýr
canlanmaz, onlarý, kendilerine ait bir hayata sahip, kendiliklerinden
ortaya çýkmýþ ölümsüz varlýklar olarak alýyor. Böylece burjuva ufkunun
ötesine geçemiyor. Ölümsüz gerçekliklerini önceden varsaydýðý burjuva
düþünceleriyle uðraþmakta olduðundan, bu düþüncelerin bir sentezini,
bir dengesini bulmaya çalýþýyor ve onlarý dengeye ulaþtýran mevcut
yöntemin mümkün olan biricik yöntem olduðunu görmüyor.
Aslýnda, o da, bütün iyi burjuvalann yaptýklarýný yapýyor. Bunlarýn
hepsi, rekabetin, tekelin, vb., ilke olarak, yani soyut düþünceler olarak
alýndýklarýnda, yaþamýn biricik temelini oluþturduklarýný, ama pratikte
ise kiþiye bundan çok daha fazlasýný arzulattýklarýný söylerler. Bunlarýn
hepsi, rekabeti rekabetin öldürücü etkileri olmaksýzýn isterler. Bunlarýn
hepsi de olanaksýzý, yani burjuva varlýðýnýn koþullarýný, bu [sayfa 633] koþullarýn zorunlu sonuçlarý olmaksýzýn isterler. Bunlardan hiç biri, burjuva
üretim biçiminin, týpký feodal üretim biçimi gibi, tarihsel ve geçici olduðunu anlamaz. Bu yanýlgýyý doðuran þey, burjuva insaný, her toplumun
mümkün biricik temeli olarak görmeleridir; bunlar, insanlarýn artýk
burjuva olmayacaklarý bir toplum düþünemezler.
Bundan ötürü, M. Proudhon, zorunlu olarak doktrinerdir. Bugünkü
dünyanýn altýný üstüne getirmekte olan tarihsel hareket, ona göre, kendisini iki burjuva düþüncesinin doðru dengesini, sentezini bulma sorununa indirger. Ve böylelikle, akýllý olan kimse, kurnazlýðý sayesinde,
Tanrýnýn saklý düþüncesini, tecrit olunmuþ iki düþüncenin birliðini
keþfedebilir  ki bunlar, pratik yaþamdan, bugünün üretiminden, yani
ifade ettikleri gerçeklerin birliðinden, sýrf M. Proudhon onlarý tecrit etmiþ
olduðu için tecrit olunmuþlardýr. .
Ýnsanlar tarafýndan þimdiye dek edinilmiþ üretici güçler ile bunla-
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rýn bu üretici güçlere artýk tekabül etmeyen toplumsal iliþkileri arasýndaki
çeliþkiden doðan büyük tarihsel hareketin yerine; her ulusun deðiþik
sýnýflarý arasýnda hazýrlanmakta olan korkunç savaþlarýn yerine; bu çeliþkileri çözebilecek biricik þey olan kitlelerin pratik ve zorlu eylemi yerine
 bu engin, uzun ve karmaþýk hareket yerine, Mösyö Proudhon, kendi
kafasýnýn içindeki saçma devinmeyi koyuyor. Böylece tarihi yapanlar,
bilgili kimselerdir, Tanrýnýn gizli düþüncelerinin nasýl aþýrýlacaðýný bilenlerdir. Sýradan insanlarýn yapacaklarý þey, bunlarýn ortaya çýkardýklarýný
uygulamaktan ibarettir. M. Proudhonun her politik akýmý düþman ilan
etmesinin nedenini þimdi anlamýþ olmalýsýnýz. Ona göre, mevcut sorunlarýn çözümü, halk eyleminde deðil, kendi kafasýnýn diyalektik devranýnda yatmaktadýr. M. Proudhona göre, itici güç kategorilerden oluþtuðuna
göre, kategorileri deðiþtirmek için pratik yaþamý deðiþtirmek gerekmez.
Tam tersine, deðiþtirilmesi gereken kategorilerdir ve mevcut toplumdaki
deðiþiklik bunun sonucu olacaktýr.
Mösyö Proudhon, çeliþkileri uzlaþtýrma hevesi içinde, bu çeliþkilerin dayandýðý temellerin yýkýlmasý gerekip gerekmediðini bile sormaz.
O týpý týpýna kralýn, avam kamarasýnýn ve lordlar kamarasýnýn toplumsal
yaþamýn kopmaz [sayfa 634] parçalarý, ölümsüz kategorileri olmalarýný
arzulayan politik doktrinere benzemektedir. Onun bütün aradýðý, bu
güçler arasýnda denge kurabilecek yeni bir formüldür, ki bu denge, þu
anda fatih olan gücü az sonra köle haline getiren fiili hareketin ta kendisidir. Böylece, birtakým orta zekalý kimseler, 18. yüzyýlda, toplumsal
sýnýflarý, asilleri, kralý, parlamentoyu vb. dengeye getirecek doðru formülü
aramakla uðraþýrlarken, bir sabah uyanýp bir de baktýlar ki, gerçekte
ortada artýk ne bir kral, ne parlamento ve ne de asiller var. Bu uzlaþmaz
karþýtlýk içindeki doðru denge, bu feodal varlýklar ve bu feodal varlýklarýn
uzlaþmaz karþýtlýklarýna temel olan tüm toplumsal iliþkileri yýkmaktý.
M. Proudhon, ölümsüz düþünceleri, saf akýl kategorilerini bir yana,
insanoðlunu ve onun pratik yaþamýný, ki bu yaþam M: Proudhona göre
bu kategorilerin uygulanmasýdýr, öteki yana koyduðundan, kiþi onda,
daha baþtan, yaþam ile düþünceler arasýnda, ruh ile beden arasýnda bir
ikicilik bulur, birçok biçimlerde tekrar tekrar ortaya çýkan bir ikicilik.
þimdi artýk bu uzlaþmaz karþýtlýðýn, kendi tanrýlaþtýrdýðý kategorilerin layik kökenini ve layik tarihini anlamakta M. Proudhonun gösterdiði
yeteneksizlikten baþka bir þey olmadýðýný görebilirsiniz.
Mektubum, daha þimdiden, M. Proudhonun, komünizme karþý
çýkardýðý tezlerden sözetmeme olanak vermeyecek kadar uzadý. Þu an
için siz de kabul edersiniz ki, toplumun bugünkü durumunu anlamamýþ
bir kiþiden, bu toplumu yýkmaya yönelen hareketi ve bu devrimci
hareketin sözlü ifadelerini anlamasý hiç beklenemez.
Mösyö Proudhona bütünüyle katýldýðým biricik nokta, duygusal
sosyalizan hayalcilikten hoþlanmayýþýdýr. Kendisinden önce, ben de, bu
duygusal, ütopyacý, ahmak sosyalizmle alay etmekten ötürü üzerime
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hayli düþmanlýk çekmiþtim. Ama, Örneðin Fouriernin, bizim deðerli
Proudhonumuzun gösteriþli yavanlýklarýndan çok daha ötelere varan
sosyalist duygusallýðýna karþý, kendi küçük burjuva duygusallýðýný onun
yuva, karý koca sevgisi ve bütün bu gibi baya ðýlýklar üstüne ettiði þatafatlý
laflardan sözediyorum koymakla M. Proudhon, kendisini garip bir
biçimde aldatmýþ olmuyor mu? Kendi tezlerinin boþ þeyler olduðunun,
bu konulardan [sayfa 635] sözetmekteki kesin yeteneksizliðinin o denli
tam bilincindedir ki, þiddetli öfke, baðýrýp çaðýrma ve haklý hiddet krizlerine kapýlýyor, aðzý köpük köpük küfrediyor, suçluyor, rezalet, cinayet
diye baðýrýyor, Tanrýnýn ve insanlarýn önünde göðsüne vura vura sosyalist
kepazeliklere bulaþmamýþ olmakla övünüyor! Sosyalist duygusallýklarý,
ya da kendisinin öyle kabul ettiði þeyleri ciddi bir biçimde eleþtirmiyor.
Kutsal bir kiþiymiþ, bir papaymýþ gibi zavallý günahkarlarý aforoz ediyor
ve küçük burjuvazinin ve aile ocaðýnýn o zavallý ataerkil ve aþikane kuruntularýnýn zafer türkülerini çaðýrýyor. Ve bu, bir raslantý degildir. M.
Proudhon, tepeden týrnaða, küçük burjuvazinin filozofu ve iktisatçýsýdýr.
Ýlerlemiþ bir toplumda küçük burjuvazi, kendi durumu gereði, bir yandan
bir sosyalist, öte yandan ise bir iktisatçýdýr; yani büyük burjuvazinin görkemi karþýsýnda gözleri kamaþýrken, halkýn çektiklerine karþý da sempati
besler. Ayný anda hem burjuva ve hem de halk adamýdýr. Tarafsýz kalmýþ
olmaktan ve bayaðýlýktan baþka bir þey olduðunu öne süren doðru dengeyi bulmuþ olmaktan ötürü, yüreðinin derinliklerinde, kendi kendisiyle
övünmektedir. Bu türden bir küçük burjuva çeliþkiyi yüceltir, çünkü
kendi varlýðýnýn temeli çeliþkidir. Bizzat kendisi, eylem içindeki toplumsal
çeliþkiden baþka bir þey deðildir zaten. Pratikte içinde bulunduðu durumu, teorik olarak da savunmalý ve haklý çýkarmalýdýr, ve M. Proudhon
da, Fransýz küçük burjuvazisinin bilimsel yorumcusu olma erdemine
sahiptir  gerçek bir erdem, çünkü küçük burjuvazi, yaklaþmakta olan
tüm toplumsal devrimlerin kopmaz bir parçasý olacaktýr.
Bu mektupla birlikte, size, ekonomi politik konusundaki kitabýmý[337] da gönderebilmeyi isterdim, ama bu yapýtýn ve size Brükselde
sözünü etmiþ olduðum Alman filozoflarýnýn ve sosyalistlerinin eleþtirisini *
bastýrmak þu ana dek benim için mümkün olmadý. Bu tür bir yayýn,
Almanyada, bir yanda polisin, öte yanda da saldýrmakta olduðum bütün
eðilimlerin bizzat ilgili temsilcileri olan kitapçýlarýn çýkardýðý ne büyük
zorluklarla karþýlaþýyor, inanmazsýnýz. Bizim kendi partimize gelince,
yalnýzca zayýf olmakla kalmýyor, Alman [sayfa 636] Komünist Partisinin büyük
bir kesimi de, ütopyalarýna ve þatafatlý sözlerine karþý çýktýðým için bana
kýzýyor. ...
Ýlk kez özgün Fransýzcasýyla,
Yazýþmalarýyla M. M. Stasyuleviç
* Marx ve Engels, Alman Ýdeolojisi. Ed.
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ve Çaðdaþlarý
(c. III, St. Petersburg 1912)
adlý kitapta
yayýnlanmýþtýr

MARXTAN NEW YORKTAKÝ J. WEYDEMEYERE
Londra, 5 Mart 1852

... Ve bana gelince, modern toplumdaki sýnýflarýn ya da bunlar
arasýndaki savaþýmýn varlýðýný keþfetmiþ olma onuru bana ait deðildir.
Burjuva tarihçileri bu sýnýf savaþýmýnýn tarihsel geliþimini, burjuva iktisatçýlar da sýnýflarýn ekonomik anatomisini benden çok önce açýklamýþlardýr. Benim yeni olarak yaptýðým: 1) Sýnýflarýn varlýðýnýn ancak üretimin
geliþimindeki belirli tarihsel evrelere baðlý olduðunu; 2) Sýnýf savaþýmýnýn
zorunlu olarak proletarya diktatörlüðüne vardýðýný; 3) bu diktatörlüðün
kendisinin bütün sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýna ve sýnýfýiz bir topluma geçiþten baþka bir þey olmadýðýný tanýtlamak olmuþtur.
Tamamý ilk kez
Jungsozialistische Blätterde
(1930) yayýnlanmýþtýr

MARXTAN MANCHESTERDEKÝ ENGELSE
Londra, 16 Nisan 1856

... Önceki gün Peoples Paperin[323] yýldönümünü kutlamak üzere
küçük bir ziyafet vardý. Þu sýra gerektiði için ve özellikle (Gazetede de
duyurulduðu gibi) bütün mülteciler içinde yalnýzca ben çaðrýlmýþ
olduðum ve bütün ülkelerdeki proletaryanýn egemenliðini selamlamak
üzere ilk kadehi kaldýrmak bana düþtüðü için, bu kez çaðrýyý kabul ettim. Böylece, küçük bir Ýngilizce konuþma yaptým, ama bana kalsa bastýrmazdým.* Aklýmdan geçirdiðim amaç gerçekleþti. [sayfa 637] Toplantý
biletini 2s. 6d.ye almak zorunda kalmýþ olan M. Talandier ve geri kalan
Fransýz ve öteki mülteciler avanesi, bizim çartistlerin yegane içten
müttefikleri olduðumuza, ve açýk gösterilerden kaçýnýyor ve çartizmle
açýkça flört etmeyi Fransýzlara býrakýyor olmamýza karþýn, tarihsel olarak
zaten bize düþen konumu herhangi bir anda tekrar elde etme gücüne
* Bkz: bu cildiln 604-606. sayfalarý. -Ed.
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sahip olduðumuza kendilerini inandýrmýþlardý. Bu daha da zorunlu bir
hale gelmiþti, çünkü Pyatýn baþkanlýðý altýndaki 25 Þubat toplantýsýnda
o cahil Scherzer (eski dost) öne çýkýp, gerçekten berbat Straubinger
üslubuyla, kendilerini (cahilleri) güç bir durumdayken terketmiþ bulunan
ve böylece öteki uluslarýn önünde kendilerini itibardan düþürmeye
zorlamýþ olan Alman bilginlerini entelektüel iþçileri suçladý. Bu Scherzeri Paris günlerinden bilirsin. Dost Schapper ile daha baþka görüþmeler
yaptým ve kendisinin çok tövbekâr bir günahkâr olduðunu gördüm.
Son iki yýldaki inziva yaþamý, zihni melekelerini bilemiþ gibi görünüyor.
Her durumda bu adamý elde bulundurmakta, ve daha çok Willichin
ellerinden uzak tutmakta her zaman için yarar olabileceðini takdir
edersin. Schapper þimdi Windmill Streetteki cahillere[338] çok kýzgýn.
Steffene gönderdiðin mektupla ilgileneceðim. Levynin mektubunu da kendi elinde tutmalýydýn. Bana geri göndermeni istemediðim
bütün mektuplara iliþkin olarak genellikle böyle davran. Ne kadar az
postaya verilirlerse o kadar iyi. Rhine eyaleti konusunda seninle tamamýyla ayný görüþteyim. Bizim için talihsizlik olan þey, anayurda ihanet
kokan bir þeyi uzaktan hayal-meyal seçiyor olmam. Bu, Berlindeki
olaylarýn akýþýna, Mayence Clubbistlerin[339] eski devrimdeki durumlarýna
benzer bir durum içine itilip itilmeyeceðimize çok baðlý olacaktýr. Bu
çok zor bir durum yaratýr. Biz ki, Rhinein öteki yakasýndaki deðerli kardeþlerimiz konusunda çok þey biliriz! Almanyada her þey, proleter devrimin Köylü Savaþýnýn bir ikinci baskýsýyla desteklenmesi olanaðýna baðlý
olacaktýr. O zaman durum son derece güzel olacaktýr. ...[sayfa 638]
Tamamý, ilk kez, Rusca olarak
K. Marx ve F. Engels Yapýtlarda
(Birinci Baský, c. XXII, 1929)
yayýnlanmýþtýr

MARXTAN RYDEKÝ ENGELSE
[Londra,] 25 Eylül 1857

... Armynin* çok güzel olmuþ; ancak hacmini görünce kafama
bir þeyle vurulmuþ gibi oldum, çünkü bu kadar çok çalýþmak sana epey
zarar vermiþ olmalý. Çok geç saatlere kadar çalýþacaðýný bilseydim, bütün
bunlara boþ vermeyi yeðlerdim.
Armynin tarihi, bizim üretici güçlerle toplumsal iliþkiler arasýndaki
bað konusundaki anlayýþýmýzýn doðruluðunu herhangi baþka bir þeyden
** Marx, Engelsin New American Cyclopedia, Vol. II, 1858'de yayýnlanan Army (Ordu)
konusundaki incelemesine deðiniyor. -Ed.
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daha açýk bir biçimde ortaya koyuyor. Genel olarak, ordu, iktisadi geliþme için önemlidir. Örneðin, eskilerin ilk kez eksiksiz bir ücret sistemi
geliþtirmeleri ordu içinde olmuþtur. Buna benzer bir biçimde, Romalýlar
arasýnda da peculium castrense,* aile babalarýnýn dýþýnda kalan kimselerin taþýnabilir mülk üzerindeki haklarýnýn tanýndýðý ilk yasal biçim olmuþtur. Fabri korporasyonundaki lonca sistemi de öyle. Ýlk kez büyük
ölçekte makine kullanýmý da burada. Madenlerin özel deðerleri ve
bunlarýn para olarak kullanýlmasý bile Grimmin taþdevri sona erer ermez baþlangýçta bunlarýn askeri önemine dayandýrýlmýþ gözükmektedir.
Bir dal içersindeki iþbölümü de ilk kez ordular içinde gerçekleþtirilmiþti.
Burjuva toplumunun aldýðý biçimlerin tüm tarihi burada çok çarpýcý bir
biçimde özetlenmiþtir. Eðer bir gün zaman bulabilirsen, sorunu bu açýdan
iþlemelisin.
Kanýmca, anlatýmýnda, gözden kaçmýþ noktalar yalnýzca þunlardýr:
1) Büyük çapta ve derhal kullanýlmaya hazýr ücretli askerlerin ilk kez
Kartacalýlarda görülmesi (kendi özel kullanýmýmýz için, ancak daha
sonradan tanýdýðým bir Berlinli tarafýndan yazýlmýþ Kartacalý ordulara
iliþkin bir kitap arayacaðým). 2) Ordu sisteminin 15. ve 16. yüzyýllarda
Ýtalyadaki geliþmesi. Herhalde taktiksel oyunlar burada geliþtirilmiþti.
Makyavellinin, Floransanýin tarihinde Condottierinin[340] birbirleriyle nasýl
savaþtýklanna iliþkin anlatýlý [sayfa 639] (senin için bir kopyasýný çýkartacaðým)
son derece mizahi. (Hayýr, Brightonda seni görmeye geldiðimde ne
zaman?, Makyavellinin cildini beraberimde getirmeyi yeðlerim. Onun
Floransa tarihi bir þaheser.) Ve, son olarak, 3) ilk kez Persliler arasýnda,
sonradan çok çeþitli biçimlerde tadilata uðramýþ olsa bile, Moðollar,
Türkler, vb. arasýnda görüldüðü biçimiyle asyatik askeri sistem. ... [sayfa
640]

Ýlk kez Der Briefwechsel zwischen
F. Engels und K. Marxta
(Bd. II, Stuttgart 1913)
yayýnlanmýþtýr

* Askerlikte oðul tarafýndan kazanýlan mülk. -ç.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Feuerbach Üzerine Tezler, Marx tarafýndan, kendisine ait tarihsel
materyalizm teorisini, esas olarak tamamlamýþ ve materyalizmi insan toplumunu
kapsayacak biçimde geniþletmiþ olduðu 1845 ilkyazýnda Brükselde yazýlmýþtýr.
Engelse göre bu yeni dünya anlayýþýnýn dahiyane tohumunun atýlmýþ olduðu ilk
belge idi. (Bkz: K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, Sol Yayýnlan, Ankara 1975,
s. 9.)
Feuerbach Üzerine Tezlerinde, Marx, Feuerbachýn ve ondan öncekilerin
materyalizmlerinin temel kusurlarýný edilgin, sezgisel yaklaþýmlarýný ve insanýn
devrimci eyleminin, pratik-eleþtirel eyleminin önemini anlayamamalarýný ortaya
koymaktadýr. Marx, dünyanýn kavranmasýnda ve deðiþtirilmesinde devrimci pratiðin
oynadýðý belirleyici rolü vurguluyor.
Tezler, Marxin 1844-47 tarihli ve Feuerbacha Ýliþkin baþlýklý Not
defterlerinde yer almaktadýr. Engels Tezleri 1888de yayýnlarken, Marxýn
yayýnlamayý düþünmediði bu belgeyi okur için daha anlaþýlýr hale getirmek üzere
bazý deðiþiklikler yapmýþtý. Bu metin, Engelsin baskýya hazýrladýðý metindir; þu farkla
ki, 1888 baskýsýnda bulunmayan italikler ve týrnaklar Marksýn el yazmasýna
dayanýlarak buraya konulmuþtur. Feuerbach Üzerine Tezler baþlýðý MarksizmLeninizrn Enstitüsü tarafýndan konulmuþtur.
[2]
Alman Ýdeolojisi (Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen
Philosophie in ihren Reprasentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten) 1845-46da Brükselde Marks
ve Engels tarafýndan birlikte yazýlmýþtýr. Bu yapýtta Marks ve Engels, materyalist tarih
anlayýþýný, bilimsel komünizm teorisinin felsefi temeli olarak ilk kez iþlemiþlerdir.
Alman Ýdeolojisinin elyazmalarý iki ciltten oluþmaktaydý: birincisi hegel-sonrasý
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felsefenin eleþtirisi; ve ikincisi, hakiki sosyalizmin eleþtirisi.
Birinci Cildin Birinci Bölümü Alman Ýdeolojisinin temel belirleyici içeriðini
ortaya koymaktadýr. Bütün yapýtýn en önemli bölümünü oluþturmasýnýn ve kendi
baþýna önemli oluþunun nedeni budur.
Elyazmasýnýn Birinci Bölümü, müsvedde halindeki elyazmalarýnýn üç
kesiminden ve bu bölümün baþlangýcýnýn iki temiz kopyasýndan oluþmaktadýr. Buna
göre, bölüm dört kesime ayrýlmýþtýr.
Birinci Bölümün Birinci Kesimi, temiz kopyanýn ikinci versiyonudur; þu farkla
ki, birinci versiyonda olup da ikinci versiyona alýnmamýþ kýsýmlar eklenmiþtir. Ýkinci
Kesim, tüm bölümün esas özünü vermektedir. Üçüncü ve Dördüncü Kesim, Stirnerin
incelendiði bölümden (Cilt 1, Üçüncü Bölüm) alýnmýþ konu-dýþý teorik yorumlardýr.
Alman Ýdeolojisi [Feuerbach], Lidéologie allemande, Première Partie,
Feuerbach, Editions Sociales, Moscow 1968 ve Dietz Verlag, Berlin 1970 baskýlarýyla
karþýlaþtýrýlmýþ, köþeli parentez içinde sunulan baþlýklar ve sayfa numaralarý K. Marx
and F. Engels, Sellected Works, c. I, Moscow 1969dan alýnmýþ ve açýklayýcý notlar, bu
cilt için düzenlenmiþtir.
Yayýna hazýrlanýrken konmuþ olan bütün baþlýklar ve gerekli eklemeler ve
elyazmalarýnýn sayfa numararalý, köþeli parentez içinde verilmiþtir. Esas ikinci temiz
kopyanýn yapraklarýna Marks ve Engels tarafýndan verilmiþ olan numaralar y harfiyle
ve buna tekabül eden rakamla gösterilmiþtir, örneðin [y. 1], [y. 2], vb.. Birinci temiz
kopyaya yazarlar sayfa numarasý koymamýþlardýr; bu sayfalar s harfiyle ve buna
tekabul eden rakamla gösterilmiþtir: [s. 1], [s. 2], vb.. Elyazmalarýnýn müsvedde
halindeki üç kesiminin Marks tarafýndan numaranmýþ sayfalarý ise yalnýzca rakamla
gösterilmiþtir: [1], [2], vb..
[3]
Burada, David Straussun, dinin felsefi eleþtirisine kapý açan ve hegelci
okulun eski-hegelciler ve yeni-hegelciler olarak ikiye bölünmesinin baþlangýcýný
oluþturan temel yapýtýna (D. F. Strauss, Das Leben Jesu, Bd. 1-2, Tübingen 18351836) deðinilmektedir. - 32.
[4]
Diadokoslar  Büyük Ýskenderin ölümünden sonra iktidar için birbirleriyle
amansýz bir savaþa tutuþan generalleri. Bu savaþým sýrasýnda (MÖ 4. yüzyýlýn sonundan
3. yüzyýlýn baþýna dek sürmüþtür), Ýskenderin Ýmparatorluðunun oturmamýþ askeri
ve idari birliði birkaç baðýmsýz devlete bölündü.  32.
[5]
Bu terim, Wigands Vierteljahrsschrift, Bd. IV, 1845, s. 327de yayýnlanmýþ
imzasýz bir makaleden alýnmýþtýr.
Wigands Vierteljahrsschrift  1844-45te Laipzigde Otto Wigand tarafýndan
yayýnlanan genç-hegelcilerin felsefi dergisi. Bruno Bauer, Max Stirner ve Ludwig
Feuerbach bu derginin yazarlarý arasýndaydýlar. - 35.
[6]
Alman Ýdeolojisinde Verkehr sözcüðü, bireylerin, toplumsal, gruplarýn
ve bir bütün olarak ülkelerin maddi ve manevi iliþkilerini de kapsayacak biçimde
çok geniþ bir anlamda kullanýlmaktadýr. Marx ve Engels, maddi iliþkinin, ve hepsinden
önemlisi, insanlarýn üretim sürecinde birbirleriyle olan iliþkilerinin, bütün öteki iliþki
biçimlerinin temeli olduðunu gösteriyorlar. Alman Ýdeolojisinde karþýlaþtýðýmýz
Verkehrsforrn (karþýlýklý iliþki biçimi), Verkehrsweise (karþýlýklý iliþki tarzý),
Verkehrsverhältnisse (karþýlýklý iliþki koþullarý) terimleri, Marx ve Engels tarafýndan
üretim iliþkileri kavramýný ifade etmek için kullanýmýþlardýr, ki bu kavram, onlarýn
kafasýnda o dönemde yeni yeni biçimlenmekteydi. - 37.
[7]
Marxýn bu satýrlarý yazdýðý dönemde (1840larda) aþiret, klan kavramýna
þimdi olduðundan çok daha büyük bir önem yükleniyordu. L. H. Morganýn 1877de
yayýnlanan ve ilkel toplumun incelenmesine ayrýlmýþ yapýtý gens ve klan
kavramlarýný belirginleþtirmiþtir. Engels, Morganýn elde ettiði sonuçlarý Ailenin, Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884) adlý yapýtýnda kullanmýþtýr. - 38.
[8]
Licinius (MÖ 350 sýralarý): Sextius ile birlikte (MÖ 367de) plebyenlerin
yararýna yasalar yayýnlayan bir halk tribünü.  Bu metinler gereðince, hiçbir Roma
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yurttaþýnýn devlet mülkü topraklarýn (ager publicas) 500 jugers (yaklaþýk olarak 125
hektar)dan fazlasýný mülk edinmeye hakký yoktu. MÖ 367den sonra plebyenlerin
toprak açlýðý, askeri fetihler sayesinde kýsmen giderildi. Bu fetihlerle ilhak edilen
topraklarýn bir kesimini paylaþtýlar. - 39.
[9]
Marx ve Engels, daha sonra, bu tanýmlamayý, mülkiyet yapýlarýnýn evriminin
bu þemasýný, bunun yalnýz Batý Avrupa için geçerli olduðunu kaydederek ve bir Asya
üretim tarzýnýn varlýðýna iþaret ederek, biraz deðiþik bir biçimde sunacaklardýr. Bkz:
Lettres sur Le Capital ve Sur le mode de production asiatique, Editions Sociales,
Paris 1969. - 39.
[10]
Bruno Bauer, Charakteristik Ludwig Feuerbachs, Wigands Vierteljahrsschrift, Bd. III, 1845, s. 86-146. - 47, 63dn.
[11]
Gthe, Faust, Prolog im Himmel. - 47.
[12]
Bruno Bauer, Charakteristik Ludwig Feuerbachs, Wigands Vierteljahrsschrift, Bd. III, 1845, s. 130.- 49.
[13]
G. W. F. Hegel, Die Philosophie der Geschichte, Einleitung, Geographische
Grundlage der Weltgeschichte. - 49dn.
[14]
Genç-hegelcilerin ve özellikle Stirnerin kullandýðý terimler. - 53.
[15]
Deutsch-Französische Jahrbücher  Karl Marx ve Arnold Rugeun Pariste
çýkardýklarý Almanca bir dergi. Yalnýzca (Þubat 1844te) bir sayýsý yayýnlanmýþtýr. Bu
sayýda Karl Marxýn iki makalesi Yahudi Sorunu Üzerine ve Hegelci Hukuk
Felsefesinin Eleþtirisine Katký. Giriþ ve Friedrich Engelsin de gene iki makalesi 
Bir Ekonomi Politik Eleþtirisi Denemesi ve Ýngilterenin Durumu Dün ve Bugün,
Thomas Carlyle, Londra 1842 yer alýyordu. Bu yapýtlar Marx ve Engelsin
materyalizme ve komünizme nihai geçiþlerini belgelemektedir. Derginin yayýnlanmasý
esas olarak Marx ile bir burjuva radikali olan Rugeun arasýndaki görüþ farklýlýklarý
yüzünden kesilmiþtir. - 55.
[16]
Bauerin eleþtirici bir felsefe okulunun savunucusu olmak istediði bilinir.
- 56.
[17]
Proleter devrimin bütün geliþmiþ kapitalist ülkelerde ayný anda
yapýlabileceði ve dolayýsýyla devrimin yalnýzca tek bir ülkede zafere ulaþmasýnýn
olanaksýzlýðý vargýsý ki bu vargý nihai ifadesini Engelsin, Komünizmin Ýlkeleri adlý
denemesinde bulur. (bkz: Marx-Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin Ýlkeleri,
Sol Yayýnlarý, Ankara 1991, s. 212-213.) tekel-öncesi kapitalizm dönemi iþin doðruydu.
Emperyalizm çaðýnda kapitalizmin eþit olmayan ekonomik ve siyasal geliþimi
yasasýný hareket noktasý olarak alan Lenin, farklý bir vargýya ulaþtý. Buna göre, yeni
tarihsel koþullarda, tekelci kapitalizm döneminde, sosyalist devrim ilkin birkaç ülkede,
hatta tek bir ülkede zafere ulaþacaktý ve devrimin bütün ülkelerde ya da ülkelerin
çoðunda ayný anda zafere ulaþmasý olanaksýzdý. Bu tez ilk kez Leninin Avrupa
Birleþik Devletleri Sloganý Üzerine adlý makalesinde ortaya konmuþtur. (Bkz: Lenin,
Marx- Engels- Marksizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1990, s. 236-240.) - 58.
[18]
Kýta Sistemi, ya da kýta ablukasý  1806da Napoléon I tarafýndan ilan
edilmiþti ve Avrupa kýtasýndaki ülkelerle Büyük Britanya arasýnda ticareti yasaklýyordu.
Napoléonun Rusyadaki yenilgisinden sonra kaldýrýlmýþtýr. - 60.
[19]
Max Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum, Leipzig 1845. - 60dn.
[20]
B. Bauerin Charakteristik Ludwig Feuerbachs adlý makalesinden. - 61dn.
[21]
Marseillaise, Carmagnole, ça ira  18. yüzyýl sonu Fransýz burjuva devirmi
döneminin devrimci ezgileri. Son ezginin nakaratý þöyleydi: Ah! ça ira, ça ira, ça ira.
Les aristocrates à la lanterne! - 63dn.
[22]
Bu terimler Max Stirnerin Der Einzige und sein Eigentum adlý yapýtýnda
geçmektedir. - 64.
[23]
Bu ifade Bruno Bauerin Charakteristik Ludwig Feuerbachs adlý makalesinden alýnmýþtýr. - 67.
[24]
Bu terim Max Stirnerin Der Einzige und sein Eigentum adlý yapýtýndan
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alýnmýþtýr. - 65.
[25]
Genç-hegelcilerin 1838den 1843e kadar gündelik yaprak halinde
yayýnlanan tek ve ayný dergilerinin kýsaltýlmýþ adý. Dergi 1838den 1841e kadar kendine
Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Alman Bilim ve Sanatý
Üzerine Halle Yýllýklarý) adýný verdi, Arnold Ruge ve Theodor Echtermeyer
yönetiminde yayýnlandý. Prusyada yasaklanma tehlikesi ile karþý karþýya
bulunduðundan, dergi, Saxea göçtü ve 1841 Temmuzunda Deutsche Jahrbücher für
Wissewchaft und Kunst (Bilim ve Sanat Üzerine Alman Yýllýklarý) adýný aldý. Ama
1843te hükümet, derginin yayýnlanmasýný yasakladý ve yasak kararý Bundestagýn
kararý ile bütün Almanya için geçerli hale geldi. - 67.
[26]
Sýrasýyla Bauer, Feuerbach, Stirnere anýþtýrmada bulunuluyor. - 67.
[27]
Bruno Bauer, Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des achtzehnten
Jahrhunderts, Charlottenburg 1843-1845, Bd. 1-2. - 67.
[28]
Nicholas Beckerin milliyetçi þarkýsý. Alman Ren, 1840ta bestelendi, o
zaman iki ayrý tepkiye neden olmuþtu, biri üniforma meraklýsý Mussetnin, öteki de
pasifist Lamartinein tepkisine. - 68.
[29]
Burada Wigands Vierteljahrsschrift, Bd. II, 1845, s. 193-205te yayýnlanmýþ
olan Feuerbachýn Über das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den
Einzigen und sein Eigenthum adlý makalesine deðiniliyor. Bu makale þu sözlerle
son bulmaktadýr: ...Feuerbach Ýnsanýn özünü yalnýzca onun topluluðuna aktardýðýna
göre, o toplumsal insandýr, komünisttir. - 68.
[30]
L. Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, Zurich und Wintherthur 1843, s. 47. - 69.
[31]
Marx ve Engels, burada, Alman Ýdeolojisinin Birinci Cildinin III. Bölümüne
anýþtýrma yapýyorlar. Bölümün Feuerbach üzerine olan bu kýsmý, aslýnda III. Bölümüne
dahil edilmiþti ve Marx ve Engelsin anýþtýrma yaptýklarý metnin hemen ardýndan
geliyordu. III. Bölümdeki sözü edilen pasajda Marx ve Engels, Hegelin Die Philosophie
der Geschichte adlý yapýtýndan alýntý yapýyorlardý. - 73.
[32]
Tahýl Yasalarýna Karþý Birlik  Ýngiliz sanayi burjuvazisinin örgütü; 1838de
Manchesterlý fabrika sahipleri Cobden ve Bright tarafýndan kurulmuþtu. Dýþardan
yapýlan tahýl ithalini kýsýtlamayý ya da yasaklamayý amaçlayan Tahýl Yasalarý, büyük
toprakbeylerinin çýkarlarýný korumak üzere konulmuþtu. Birlik, sýnýrsýz serbest ticaret
istemini öne sürerek, iþçi ücretlerini düþürmek ve toprak aristokrasisinin ekonomik
ve siyasal gücünü zayýflatmak amacýyla Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmalarý için savaþtý.
Bu savaþým sonucunda Tahýl Yasalarý 1846da kaldýrýldý. - 76.
[33]
Verein (birlik), Max Stirnere göre çýkarcýlarýn oluþturduklarý gönüllü bir
birlikti. - 77.
[34]
1651de Cromwell tarafýndan çýkartýlan ve daha sonra yenilenen yasalar.
Bu yasalar, Avrupadan, Rusyadan ya da Türkiyeden ithal edilen metalarýn yalnýz
Ýngiliz ya da ihracatçý ülkelerin gemileriyle taþýnmasý gereðini koþul olarak getiriyordu.
Ýngiliz kýyýlarý boyunca kabotaj hakký yalnýz Ýngiliz gemilerinin tekelinde olacaktý.
Ýngiliz denizciliðini kolaylaþtýrmak amacýný güden bu yasalar, özellikle Hollandaya
karþý yöneltilmiþlerdi. 1793 ile 1854 arasýnda kaldýrýldýlar. - 84.
[35]
Bu farklýlaþan (differansiyel) vergiler, bir metaya, þu ya da bu ülkeden
gelmesine göre, farklý gümruk resimleri koyuyordu. - 84.
[36]
J. Aikin, A Description of the Country from Thirty to Forty Miles Round
Manchester, London 1795. - 85.
[37]
Marx ve Engels burada, I. Pintonun Traité de la Circulation et du Circulation
et du Crédit,
(Amsterdam 1771, s. 234, 283) adlý kitabýnda yayýnlanmýþ, Lettre
sur la Jalousie du Commerceden alýntý yapýyorlar. - 85.
[38]
A. Smith, An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
London 1776.- 86.
[39]
Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social: ou principes du droit politique,
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Amsterdam 1762. - 96.
[40]
Burada Max Stirnerin Wignads Vierteljahrsschrift, Bd. III, 1845, s. 187de
yayýnlanmýþ Rezensenten Stirnes adlý makalesinde ifade edilen görüþlere deðiniliyor.
- 97.
[41]
Normanlar Ýngiltereyi 1066da, Napoliyi de 1130da istila etmiþlerdi. - 99.
[42]
Doðu Roma Ýmparatorluðu  Köleci Roma Ýmparatorluðundan 395 yýlýnda
ayrýlmýþ bir devlet; merkezi Konstantinople (Ýstanbul) idi. Daha sonralarý Bizans adýný
almýþtýr. Doðu Roma Ýmparatorluðu 1453de, Osmanlýlar tarafýndan istila edilinceye
dek varolmuþtur. - 100.
[43]
Amalfi  Napolinin güneyinde kurulmuþ bir Ýtalyan kenti. 10. ve 11.
yüzyýllarda parlak bir limandý. Bu kentin deniz hukuku bütün Ýtalya tarafýndan
benimsenmiþti. - 108.
[44]
Engelsin Komünizmin Ýlkeleri adlý yapýtý Komünist Birliðin programýnýn
hazýrlanmasýnda, Komünist Ýman Yemini Taslaðýnýn (bkz: 46 nolu not) ardýndan
gelen ikinci aþamadýr. Engels bu Ýkinci Program Taslaðýný Komünist Birliðin Paris
örgütünün talimatý üzerine kaleme almýþtýr.
Komünist Ýman Yemini Taslaðý ile kýyaslandýðýnda, Ekim 1847 sonunda
Engels tarafýndan yazýlarý Komünizmin Ýlkelerinin Komünist Birliðin Birinci
Kongresinde tartýþýlan taslaðýn gözden geçirilmiþ biçimi olduðu ortaya çýkýyor. Taslaðýn
ilk altý maddesi tamamýyla deðiþtirilmiþtir. Taslaðý hazýrladýðý sýrada Engels, Adalet
Birliði yöneticilerinin henüz olgunlaþmamýþ . görüþlerine bazý ödünler vermek
zorunluluðunu duymuþtu. Bu ödünlerden bazýlarý Ýlkelerde yer almamýþ, ötekiler ise
önemli ölçüde deðiþtirilmiþti. Bunun dýþýnda her iki belge de birbirleriyle
çakýþmaktadýr, þu farkla ki, Ýlkelere bazý yeni sorular eklenmiþtir. Bunlar 5., 6., 1014., 19., 20. ve 24-26. sorulardýr.
Komünizmin Ýlkeleri, Komünist Manifestonun ilk biçiminin esas temelini
oluþturmuþtur. Marxa yazdýðý 23-24 Kasim 1847 tarihli mektubunda Engels, eski
ilmihal biçimini reddederek, programýn Komünist Manifesto biçiminde
hazýrlanmasýnýn daha iyi olacaðýný belirtiyordu. Manifestoyu kaleme alýrlarken,
marksizmin kurucularý, Komünizmin Ýlkelerinde formüle edilmiþ önermelerden
bazýlarýný kullanmýþlardýr.
Komünizmin Ýlkeleri ilk kez Ýngilizce olarak Plebs-Magazinede, Londrada,
Temmuz 1914-Ocak 1915 arasýnda yayýnlandý; ayrý bir basýmý 1925te Þikagoda çýktý
(The Daily Workers Publishing Co.). Daha sonraki yýllarda birkaç kez Komünist
Manifesto ile birlikte yayýnlandý.
Komünizmin Ýlkelerinin bu ciltte yer alan metni, Karl Marx, Frederick Engels,
Collected Works (Progress Publishers, Moscow 1976, Vol. 6, s. 341-357) adlý yapýttan
Türkçeye çevrilmiþtir. - 98.
[45]
Burada sýnýflý toplumlar kastediliyor. Daha sonralarý Engels, 1840larda
yazdýklarý yapýtlarda Marxýn ve kendisinin, insan geliþiminin ilkel sýnýfsýz aþamasýndan
hiç sözetmediklerini, çünkü bu aþamanýn tarihinin o sýra henüz incelenmemiþ
olduðunu belirtmiþtir. (Bkz: Komünist Manifestonun 1888 Ýngilizce baskýsýna Engelsin
koyduðu not; bu cildin 132. sayfasi) - 99.
[46]
Komünist Ýman Yemini Taslaðý (Amentü), Komünist Birliðin 2-9 Haziran
1847de Londradaki Birinci Kongresinde tartýþýlan program taslaðýdýr. Taslaðýn tam
metni ancak 1968de ortaya çýkmýþtýr. Bu belgeyi Ýsviçreli Bert Andréas, Komünist
Birliðin faal bir üyesi olan Joachim Friedrich Martensin Hamburgdaki Devlet ve
Üniversite Kütüphanesinde saklanan arþivi arasýnda bulmuþtur.
1847 Ekiminin sonlarýnda, daha geliþkin bir program taslaðý olan Komünizmin
Ýlkeleri üzerinde çalýþýrken, Engels, doðrudan doðruya bu Ýman Yemininden
yararlanmýþtýr. - 102.
[47]
Ýngilterede Emekçi Sýnýflarýn Durumunun 1887 Amerikan baskýsýnýn Ekinde ve ayrýca Ýngiliz baskýsýnýn ve Ýkinci Alman baskýsýnýn (1892) Önsözlerinde Engels,
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bunalýmlarýn yinelenmesi konusunda þöyle yazýyordu: Büyük sýnai bunalýmlarýn
yinelenme dönemi metinde beþ yýl olarak belirtilmiþtir. Bu, besbelli ki, 1825ten
1842ye kadar olan olaylarý kapsayan dönemdi. Ama 1842den 1868e kadarki sýnai
tarih, gerçek dönemin on yýl olduðunu, ara sarsýntýlarýn ikincil olduklarýný ve gittikçe
yokolma eðilimi gösterdiklerini ortaya koymuþtur. - 105.
[48]
Çartizm - Ýngiliz iþçilerinin 1830lar ve 1840larda giriþtikleri devrimci bir
yýðýn hareketi. 1838de Çartistler, parlamentoya sunulmak üzere, 21 yaþýn üzerindeki
erkeklere oy hakký, gizli oy, parlamento adaylarýnda aranan belli bir mülke sahip
olma koþulunun kaldýrýlmasý, vb. istemlerinde bulunan bir dilekçe (Peoples Charter)
hazýrladýlar. Hareket büyük toplantýlar ve gösterilerle baþladý; slogan, Peoples
Charterýn uygulamasý için savaþýmdý. 2 Mayis 1842de Çartistler, parlamentoya, bu
kez birtakým toplumsal istemler içeren (daha kýsa iþgünü, daha yüksek ücretler, vb.)
ikinci bir dilekçe gönderdiler. Bu dilekçe parlamento tarafýndan reddedildi. Buna
karþýlýk olarak çartistler, bir genel grev örgütlediler. 1848de, bir üçüncü dilekçeyle
birlikte parlamentoya yýðýnsal bir yürüyüþ planladýlar. Ama hükümet, askeri birlikler
getirerek bunu önledi. Bundan aylarca sonra, parlamento dilekçeyi inceledi ve
reddetti. 1848den sonra çartist hareket gücünü yitirmeye baþladý.
Çartist hareketin baþarýsýzlýða uðramasýnýn temel nedeni, açýk bir programdan
ve taktiklerden ve tutarlý bir devrimci proleter önderlikten yoksun oluþuydu. Ama
çartistler, gene de, Ýngilterenin siyasal tarihini ve uluslararasý iþçi sýnýfý hareketini
büyük ölçüde etkilemiþlerdir. -116.
[49]
Komünist Parti Manifestosu, Komünist Birliðin programý olarak, bu örgütün
Ýkinci Kongresinin (Londra, 29 Kasým-8 Aralýk 1847) talimatý uyarýnca Marx ve Engels
tarafýndan yazýldý.
Kongre hazýrlýklarý sürerken Marx ve Engels, nihai program belgesinin bir
Parti Manifestosu biçiminde olmasýna karar verdiler. O dönemin gizli dernekleri için
olaðan olan ve Komünist Ýman Yemini Taslaðý ve Komünizmin Ýlkelerinde görülen
ilmihal biçimi, yeni devrimci dünya görüþünün eksiksiz ve özlü bir biçimde
açýklanmasý için, proleter hareketin amaçlarýnýn ve görevlerinin etraflý bir biçimde
formüle edilmesi için uygun deðildi.
Marx ve Engels, kongrenin hemen ardýndan, Londrada, Manifesto üzerinde
çalýþmaya baþladýlar ve bu çalýþmalarýný Marxýn Brüksele döndüðü 13 Aralýka kadar
sürdürdüler. Dört gün sonra Engelsin de Brüksele gelmesiyle (17 Aralýk) tekrar
çalýþmaya baþladýlar. Engelsin Aralýk sonunda Parise gitmesinden 31 Ocaktaki
dönüþüne kadar, Marx, Manifesto üzerinde tek baþýna çalýþtý.
Komünist Birlik Merkezinin sýkýþtýrmalarýyla Marx, 1848 Ocak ayýnýn hemen
tamamýný yoðun bir biçimde bu çalýþmaya ayýrdý. Ocak sonunda elyazmasý Alman
Ýþçileri Eðitim Derneðinin Komünist Birlik üyesi ve Alman mültecisi J. E. Burghardýn
sahibi olduðu basýmevinde basýlmak üzere Londraya gönderildi.
Marxýn elyazýsýyla yazýlmýþ III. Bölüme iliþkin plan taslaðý dýþýnda
Manifestonun elyazmalarý kayýptýr.
Manifestonun baskýsý 1848 Þubatýnýn sonunda bitti. 29 Þubatta Eðitim Derneði
basým masraflarýný karþýlamayý kararlaþtýrdý.
Manifestonun ilk baskýsý koyu yeþil bir broþürdü. Nisan-Mayýs 1848de bir
yeni baskýsý yapýldý. Bu baský 30 sayfa tutuyordu ve birinci baskýdaki tashih hatalarý
burada düzeltilmiþ ve noktalama da geliþtirilmiþti. Bu metin daha sonraki onaylý
basýmlar için Marx ve Engels tarafýndan esas alýnmýþtýr. 1848in Mart ile Haziran aylarý
arasýnda, Manifesto, Alman mültecilerine ait demokratik bir gazete olan Deutsche
Londoner Zeitungda basýldý. Manifestoyu öteki Avrupa dillerinde yayýnlama giriþimleri
daha o yýl baþladý. Danimarka, Polonya ve Ýsveç dillerindeki baskýlarý 1848de çýktý. O
sýrada yapýlan Fransýzca, Ýtalyanca ve Ýspanyolca çevirileri yayýnlanmadý. Nisan 1848de,
o sýra Barmende bulunan Engels, Manifestoyu Ýngilizceye çevirmekteydi. Ama ancak
yarýsýný çevirebildi. Manifestonun Helen Macfarlane tarafýndan yapýlan ilk Ýngilizce
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çevirisi ancak yýllar sonra, Haziran ve Kasým 1850 tarihleri arasýnda, çartist bir yayýn
organý olan The Red Republicanda yayýnlandý. Bu yayýn organýnýn editörü Julian
Harney, bu yayýna yazdýðý önsözde ilk kez olarak Manifestonun yazarlarýndan sözetti.
Bundan önce çýkan baskýlarýnýn hiç birinde ve daha sonraki birçok baskýlarda
yazarlarýn isimleri yoktu.
Proletaryanýn kurtuluþ savaþýmýnýn 60larda ve 70lerde gösterdiði geliþme,
Manifestonun yeniden basýlmasýný gerektirdi. 1872 yýlýnda biriki küçük düzeltme ve
Marx ve Engelsin 1871 Paris Komünü deneyiminden çýkardýklarý bazý sonuçlarý içeren
bir önsözle birlikte yeni bir Almanca baskýsý çýktý. Bu ve bundan sonraki Almanca
baský (1883 ve 1890) Komünist Manifesto baþlýðýný taþýyordu. 1870de Manifesto
Amerikada ilk kez Woodhull Claflins Weeklyde yayýnlandý.
Mikhail Bakuninin yaptýðý ve bazý tahrifatlarý içeren ilk Rusça baskýsý 1869da
Cenevrede çýktý. Bu baskýdaki hatalar, Georgi Plehanovun çevirmiþ olduðu ve
marksizmin Rusyada yayýlmasýna büyük önem veren Marx ve Engelsin özel bir
önsöz yazmýþ olduklarý 1882 Rusça baskýda giderilmiþtir. Marxýn ölümünden sonra
Manifesto birkaç kez daha basýldý. Engels bunlarýn hepsini okumuþ ve 1883 Almanca
baskýya ve Samuel Mooreun çevirdiði ve kendisinin de ayrýca gözden geçirip notlar
eklediði 1888 Ýngilizce baskýya önsözler yazmýþtýr. 1888 Ýngilizce baský Manifestonun
Ýngilterede, Birleþik Devletlerde ve SSCBnde daha sonra yapýlan birçok Ýngilizce
baskýsýnda temel alýnmýþtýr. 1890da Engels yeni bir Almanca baský hazýrladý, buna
bir önsöz yazdý ve birkaç not ekledi. 1885de Le Socialiste, Manifestonun Marxýn kýzý
Laura Lafarguein yaptýðý ve Engelsin okuduðu Fransýzca çevirisini yayýnladý. Engels
ayrýca 1892 Lehçe, ve 1893 Ýtalyanca baskýlara da önsözler yazmýþtýr.
Manifestonun bu ciltte yeralan metni Karl Marx, Frederick Engels, Collected
Works (Progress Publishers, Moscow 1976, Vol. 6, s. 476-519), adlý yapýttan Türkçeye
çevrilmiþtir. Ayrýca, Karl Marx, Frederick Engels, Gesammelte Werke (Dietz Verlag
Berlin, Bd. 4, s. 459-493) adlý yapýttan da yararlanýlmýþtýr. Almanca metnin Ýngilizce
metinden farklý olduðu noktalar, sayfa altýnda dipnot olarak gösterilmiþtir. Progress
Publishersin saptadýðý farklýlýklar -Ed ibaresiyle, Türkçe çevirisi yapýlýrken saptanmýþ
farklýlýklar ise, -ç. ibaresi ile belirtilmiþtir
Manifestonun bu ciltte yer alan önsözleri, üç ciltlik Karl Marx and Frederick
Engels, Selected Works (Progress Publishers, Moscow 1969, Vol. 1, s. 98-107) adlý
yapýttan çevrilmiþtir. Önsözler çevrilirken, bunlarýn Bütün Yapýtlarýnýn Almanca
baskýlarýnda yayýnlanmýþ Almancalarýndan da yararlanýlmýþtýr (K. Marx, F. Engels,
Op. cit., s. 573-590). [Bu Türkçe çeviri, Muzaffer Ardos tarafýndan yapýlmýþtýr - Aralýk
1976]
[50]
Komünist Birlik  Marx ve Engels tarafýndan kurulan proletaryanýn ilk
uluslararasý komünist örgütü; 1847den 1850ye kadar varolmuþtur.
[51]
Burada Fransadaki 1848 Þubat Devrimine deðiniliyor.
[52]
Red Republican  George Julian Harneyin 1850de Hazirandan Kasýma
kadar Londrada çýkardýðý haftalýk bir çartist dergi. 21-24. sayýlarýnda Manifestoyu
özetleyerek yayýnlamýþtýr.
[53]
Burada Fransýz burjuvazisi tarafýndan korkunç bir vahþetle bastýrýlan Paris
iþçilerinin 23-26 Haziran 1848de giriþtikleri kahramanca ayaklanmaya deðiniliyor.
[54]
Le Socialiste  New-Yorkta Ekim 1871den Mayis 1873e kadar Fransýzca
olarak çýkan haftalýk bir gazete. Enternasyonalin Kuzey Amerika Federasyonunun
Fransýz kesiminin organýydý; Huge Kongresinin ardýndan Enternasyonalden ayrýlmýþtýr.
[55]
Burada, Manifestonun 1869da Cenevrede yayýnlanan Bakunin çevirisine
deðiniliyor.
[56]
Burada, Aleksandr Herzen ve Nikolay Ogaryovun yayýnladýðý Kolokol
(Çan) adlý devrimci demokratik gazeteyi basan Hür Rus Basýmevine deðiniliyor.
Herzen tarafýndan kurulan bu basýmevi 1865e kadar Londradaydý; bundan sonra
Cenevreye taþýndý. 1869da, basýmevi, Komünist Manifestonun ilk Rusça baskýsýný
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yaptý.

Yazarlar, burada, 1 Mart 1881de imparator Aleksandr IInin Narodnaya
Volya üyeleri tarafýndan öldürülmesinden sonra Rusyada esen havaya deðiniyorlar.
Aleksandr IInin ardýlý Aleksandr III, Narodnaya Volyanin Yürütme Kurulunun giriþeceði
yeni terörist eylemler korkusuyla Gaçinaya sýðýnmýþ, orada oturuyordu.
[58]
Kolonyada Komünistlerin Yargýlanmasý (4 Ekim-12 Kasým 1852) 
Komünist Birliðin 11 üyesinin Prusya hükümetinin açtýðý davada yargýlanmalarý. Yurda
ihanet ile suç1anan sanýklardan yedisi, uydurma belgelere ve gerçek olmayan delillere
dayanýlarak üç yýldan altý yýla kadar deðiþen cezalara çarptýrýlmýþlardý. (Bkz: Engels,
Kolonyada Komünistlerin Yargýlanmasý)
[59]
Marx ve Engels, bu teorik önermeyi, 1840tan sonraki birçok yapýtlarýnda
geliþtirmiþlerdir. Buradaki formülasyon, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Tüzüðündeki formülasyondur.
[60]
Bu önsözü Engels, 1 Mayýs 1890da, Ýkinci Enternasyonalin Paris Kongresi
(Haziran 1889) kararý uyarýnca bazý Avrupa ve Amerika ülkelerinde düzenlenen yýðýnsal
gösterilerin, grevlerin ve toplantýlarýn yapýldýðý gün yazmýþtýr. Ýþçiler bu 1 Mayýsta
Kongre tarafýndan saptanmýþ olan 8 saatlik iþgünü istemini ve öteki bazý istemleri
öne sürmüþlerdi. Bugünden sonra, bütün ülkelerin iþçileri 1 Mayýsý her yýl proletaryanýn
uluslararasý dayanýþma günü olarak kutlayagelmiþlerdir.
[61]
Kongre Polonyasý  1814-15 Viyana Kongresi kararý uyarýnca Polonyanýn
Polonya Krallýðý adý altýnda Rusyaya ilhak olunan kýsmý.
[62]
Marxýn artý-deðer teorisini henüz geliþtirmemiþ olduðu 1840 ve 1850lerdeki
yapýtlarýnda, Marx ve Engels, emeðin deðeri, emeðin fiyatý, emeðin satýmý
terimlerini kullanýyorlardý. Marxýn Ücretli Emek ve Sermaye adlý kitapçýðýna 1891de
yazdýðý önsözde Engelsin belirttiði gibi, bunlar, sonraki yapýtlar açýsýndan talihsiz,
hatta yanlýþtýlar. Marxýn, iþçinin kapitaliste emeðini deðil iþgücünü sattýðýný
tanýtlamasýndan sonra, Marx ve Engels, daha sonraki yapýtlarýnda iþgücünün deðeri,
iþgücünün fiyatý, iþgücünün satýmý terimlerini kullanmýþlardýr.
[63]
Savaþýmý birkaç yýl süren on saat Tasarýsý, 1846 yýlýnda Tahýl Yasalarýnýn
kaldýrýlmasý sýrasýnda toprak aristokrasisi ile sanayi burjuvazisi arasýnda yaratýlmýþ
olan gergin bir ortam içerisinde, 1847 yýlýnda yasalaþtý. Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasýnýn
öcünü almak için Torylerden bazýlarý on-saat Tasarýsýný desteklemiþlerdi.
[64]
Burada, halktan gelen baský sonucu 1831de Avam Kamarasýndan geçen
ve 1832de Lordlar Kamarasý tarafýndan onaylanan seçim yasasý reformuna deðiniliyor.
Bu reform, toprak ve finans aristokrasisinin tekelci egemenliðine karþý yöneltilmiþti
ve yasalaþmasýyla sanayi burjuvazisinin temsilcilerine parlamentonun yolu açýlmýþ
oldu. Reform savaþýmýnýn temel güçleri olan proletarya ve küçük-burjuvaziye seçim
hakký verilmedi ve böylece bunlar liberal burjuvazi tarafýndan aldatýlmýþ oldular.
[65]
Meþruiyetçiler  Büyük topraklý soylularýn çýkarlarýný temsil eden ve 1830da
devrilmiþ olan meþru Bourbon hanedaný yandaþlarý, finans aristokrasisine ve büyük
burjuvaziye dayanarak hüküm sürmekte olan Orleans hanedanýna (1830-48) karþý
savaþýmlarýnda, meþruiyetçilerin bir kesimi toplumsal demagojiye sýðýnmýþ ve
kendilerini burjuvazinin sömürüsüne karþý çýkan halkýn savunucusuymuþ gibi
göstermeye kalkýþmýþlardýr.
[66]
Genç Ýngiltere  Aralarýnda Disraeli ve Ferrandýn da bulunduðu tutucu
yazar ve politikacýlardan oluþan bir çevre. Bunlar iyiliksever Torylere yakýndýlar ve
1841de Avam Kamarasýnda ayrý bir grup oluþturdular. Burjuvazinin büyümekte olan
ekonomik ve siyasal gücü karþýsýnda toprak aristokrasisinin hoþnutsuzluðunu dile
getirerek kapitalist sistemi eleþtiriyorlar ve iþçi sýnýfýný kendi etkileri altýna almak ve
burjuvaziye karþý savaþýmlarýnda bu sýnýftan yararlanmak için iyiliksever önlemleri
destekliyorlardý. Genç Ýngiltere siyasal bir grup olarak 1845te daðýldý. Yazýnsal bir
çevre olarak varlýðý da 1848de son buldu.
[67]
Immanuel Kantýn, Fransýz Devriminden hemen önce (1788) yayýnlanmýþ
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Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklýn Eleþtirisi) adlý yapýtýna atýfta bulunuluyor.
[68]
Burada, Fransýz gazetesi La Réformeu (1843den 1850ye kadar Pariste
yayýnlanmýþtýr) destekleyen küçük-burjuva cumhuriyetçi demokratlar ve küçükburjuva sosyalistlere deðiniliyor. Bunlar cumhuriyeti ve demokratik ve toplumsal
reformlarý savunuyorlardý.
[69]
Tarým Reformcularý (Genç Amerika)  Amerikalý zanaatçýlarýn ve iþçilerin
kurduðu bir örgüt. 1845te kurulan ve bir yýðýn örgütü olan Ulusal Reform Derneðinin
çekirdeðini oluþturmuþtur. 1840larýn ikinci yarýsýnda Dernek, toprak reformu için
ajitasyona giriþmiþ, köle sahibi plantasyonculara karþý çýkmýþtýr. Ayrýca on-saatlik
iþgününün yasalaþmasý, köleciliðin, sürekli ordunun kaldýrýlmasý gibi istemlerde de
bulunmuþtur. Birçok göçmen Alman zanaatçýsý Ulusal Reform Derneðinin baþýný
çektiði bu harekete katýlmýþtýr. 1846 yýlýna gelindiðinde Alman iþçileri arasýndaki
hareket durulmaya baþladý. Bunun nedenlerinden biri de, hakiki sosyalizmleri ile
Alman göçmenleri demokratik hedefler uðruna yapýlan savaþýmdan saptýran Kriege
grubunun faaliyetiydi.
[70]
La Réforme gazetesi için 68. açýklayýcý nota bakýnýz.
[71]
Burada, 18. yüzyýlýn sonunda Polonyayý parçalamýþ olan ve Viyana Kongresinin aldýðý karar uyarýnca Krakovu ortaklaþa denetimleri altýnda bulunduran Avusturya, Rusya ve Prusyaya karþý Kralov Cumhuriyetinde baþlayan ulusal kurtuluþ ayaklanmasýna deðiniliyor. 22 Þubat 1846da Krakovda iktidarýn isyancýlarýn eline geçmesi,
Polonya Cumhuriyeti Ulusal Hükümetinin kurulmasý ve bu hükümetin feodal yükümlülükleri kaldýran bir manifesto yayýnlamasý, Polonya topraklarýnýn tümü üzerinde
yeralacak ve baþýný devrimci demokratlarýn (Dembovski ve ötekiler) çektiði genel bir
ayaklanma planýnýn bir parçasýydý. Polonyanýn diðer kesimlerinden etkin destek
saklayamadýðýndan, Krakov ayaklanmasý, Mart ayýnda Avusturya ve çarlýk Rusya kuvvetleri tarafýndan bastýrýldý; Kasým 1846da, Avusturya, Prusya ve Rusya, kendi aralarýnda, hür Krakov kentini Avusturya imparatorluðuna katan bir antlaþma imzaladýlar.
167, 254.
[72]
Bu makale, Marksýn Aralýk 1848de yazýlmýþ Burjuvazi ve Karþý-Devrim
adlý yapýtýnýn bir kýsmýdýr. Burada Marks, Prusya karþý-devrimini zafere ulaþtýran nedenleri tarihsel materyalist bir açýdan tahlil etmekte ve Almanyadaki Mart Devriminin
niteliðini ve kendine özgü özelliklerini ortaya koymaktadýr.
Burjuvazi ve Karþý-Devrimin bu ciltte yayýnlanan metni, K. Marx and F.
Engels, Selected Works (Progress Publishers, Moscow 1969, s. 138-141) adlý yapýttan
Türkçeye çevrilmiþtir. 169.
[73]
Birleþik Landtag  Prusyanýn bütün eyalet Landtaglarýndan (Diyet Meclislerinden) gelen temsilcilerin oluþturduklarý bir kurum. Burada ise Marks, Camphausen
hükümeti zamanýnda 2 Nisan 1848de toplanmýþ olan Ýkinci Birleþik Landtaga deðinmektedir. Bu meclis, Prusya Ulusal Meclisi için yapýlacak seçimler için bir yasa
onaylamýþ ve 1847deki Birleþik Landtagýn reddetmiþ olduðu borcun hükümete verilmesini kabul etmiþtir. Bunun ardýndan Landtag, 10 Nisan 1848de daðýtýlmýþtýr. 169.
[74]
Burada Ýspanya Ýmparatorluðunun bir parçasý olan Felemenkteki
(bugünkü Belçika ve Hollanda) 1566-1609 burjuva devrimine deðinilmektedir. Bu
devrim burjuvazinin ve halk yýðýnlarýnýn anti-feodal savaþýmý ile Ýspanyol egemenliðine
karþý verilen ulusal kurtuluþ savaþýný tek bir bütün haline getirmiþtir. Bir dizi yenilginin
ardýndan Ýspanya, 1609da, Hollanda burjuva cumhuriyetinin baðýmsýzlýðýný tanýmak
zorunda kaldý. Felemenkteki 16.yüzyýl burjuva devrimi, Avrupadaki muzaffer burjuva
devrimler çaðýna öncülük etmiþtir. Bugünkü Belçikanýn sýnýrlarý 1714e kadar
Ýspanyanýn elinde kalmýþtýr. 171.
[75]
Bu yapýtý baskýya hazýrlarken Marx, kapitalist toplumdaki sýnýf savaþýmýnýn
maddi temelini oluþturan iktisadi iliþkilerin anahatlarýný herkesçe anlaþýlabilir bir
dille sunmayý hedeflemiþti. Amacý, proletaryayý teorik bir silahla kapitalist toplumda
burjuvazinin sýnýf egemenliðinin ve iþçilerin ücret köleliðinin üzerine dayandýklarý
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temel konusunda derin bir bilimsel kavrayýþla silahlandýrmaktý.
Ücretli Emek ve Sermayenin bu ciltte yer alan Türkçe metni, bu yapýtýn
Fransýzcasýndan çevrilerek (K. Marx, Travail Salarié et Capital; Salarie, Prix et Profit,
Editions Sociales, Paris 1969) Ücretli Emek ve Sermaye; Ücret, Fiyat ve Kâr adý ile Sol
Yayýnlarý tarafýndan Nisan 1976da yayýnlanmýþ ikinci baskýsýndaki metnin bu cilt için
düzenlenmýþ yeniden basýmýdýr. 174.
[76]
Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie  1 Haziran 1848den 19
Mayýs 1849a kadar Kölnde yayýnlanmýþ bir günlük gazete; Marx gazetenin baþyazarý,
Engels de yazýkurulu üyesiydi. 174, 226, 428, 611.
[77]
Brükseldeki Alman Ýþçileri Birliði, Belçikada yaþamakta olan Alman
iþçilerinin siyasal bilinçlerini daha da geliþtirmek ve onlar arasýnda bilimsel komünizm
düþüncelerini yaymak için 1847 Aðustosu sonlarýnda Marx ve Engels tarafýndan
kurulmuþtu. Marx, Engels ve arkadaþlarý tarafýndan yönlendirilmekte olan Birlik,
Belçikadaki devrimci Alman iþçileri için, çevresinde toplanýlan yasal bir merkez
haline geldi. Birliðin en önde gelen üyeleri, ayný zamanda, Komünist Birliðin Belçika
þubesi üyeleriydiler. Üyelerinin Belçika polisi tarafýndan tutuklanmasý ve sýnýrdýþý
edilmesi yüzünden Brükseldeki Alman Ýþçileri Birliðinin faaliyetleri, Fransadaki 1848
Þubat burjuva devriminin hemen ardýndan durdu. 174.
[78]
Burada, Macaristan burjuva devriminin bastýrýlmasý ve Avusturya Habsburg
hanedanlýðýnýn yeniden kurulmasý amacýyla Macaristanýn 1849da Çar birlikleri
tarafýndan iþgal edilmesine deðinilmektedir. 174.
[79]
Burada, Mayýs-Haziran 1849da Almanyada (28 Mart 1849da Frankfurt
Ulusal Meclisi tarafýndan kabul edilmiþ, ama birtakým Alman devletleri tarafýndan
reddedilmiþ bulunan) Ýmparatorluk Anayasasýnýn desteklenmesi amacýyla giriþilen
halk ayaklanmasýna deðinilmektedir. Bu ayaklanmalar kendiliðinden ve birbirlerinden
kopuktular, ve 1849 Haziraný ortasýnda bastýrýldýlar. - 174, 214.
[80]
Ücretli emek ve sermaye konusu üzerinde Ücret baþlýðýný, ve kapaðýnda
da Brüksel, Aralýk 1847 notunu taþýyan nihai konuþmanýn ya da bir dizi nihai konuþmanýn kaba anahatlarý daha sonradan Marxýn elyazmalarý arasýnda bulundu. Bu
konuþmalarýn içeriðine gelince, (bkz: K. Marx, Ücretli Emek ve Sermaye; Ücret, Fiyat
ve Kâr, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 61-88) elyazmalarý, tamamlanmýþ Ücretli Emek
ve Sermaye yapýtýnýn bazý bakýmlardan bir devamýdýr. Bu yapýtýn basýma hazýr hale
getirilmiþ biçimdeki son bölümleri Marxýn elyazmalarý arasýnda bulunamamýþtýr. 174.
[81]
Marx, Kapitalde þöyle yazýyordu: ... ben klasik ekonomi politik deyince
... W. Pettyden beri, burjuva toplumundaki gerçek üretim iliþkilerini araþtýran bir
ekonomi bilimini anlýyorum. (Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara
1975, s. 102, 33. dipnot.)
Klasik ekonomi politiðin Ýngilterede en önde gelen temsilcileri, Adam Smith
ve David Ricardo idi. - 176.
[82]
Engels, Anti-Dühringde þöyle yazýyordu: Ekonomi politik, dâhi kafalarda
17. yüzyýl sonuna doðru doðmuþ olmasýna karþýn, gene de, dar anlamda, fizyokratlar
ve Adam Smithin vermiþ bulunduklarý olumlu formüller içinde, esas itibariyle 18.
yüzyýlýn çocuðudur... (F. Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 241.) 176, 254.
[83]
Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 596. - 179.
[84]
Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 191. - 180.
[85]
Engels, burada, 1891deki Mayýs Gününün kutlanmasýna deðiniyor. Bazý
ülkelerde (Ýngiltere ve Almanya) Mayýs Günü 1 Mayýstan sonra gelen ilk Pazar günü
kutlanmaktaydý, ki 1891de bu, 3 Mayýsa raslamaktaydý. - 183.
[86]
1848 Devrimi sözkonusudur. - 184.
[87]
Giriþte Engelsin belirttiði gibi, bu yapýt tamamlanmadan kalmýþtýr. Marx,
Kölnden geçici olarak ayrýldýðý için ve Almanyadaki siyasal durumun kýzýþmasý ve

458

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar I

Neue Rheinische Zeitungun yayýnýnýn durmuþ olmasý nedeniyle makalelerin yayýný
kesintiye uðramýþtý. - 212.
[88]
Merkez Komitesinin Komünist Birliðe Çaðrýsý, Marks ve Engels tarafýndan
1850 Martýnýn sonlarýnda, yeni bir devrimci dalganýn geleceðinden hâlâ umutvar
olduklarý bir sýrada yazýlmýþtýr. Yaklaþan devrimde proletaryanýn teori ve taktiklerini
geliþtirirken Marks ve Engels, küçük-burjuva demokratlarýndan ayrý olarak, baðýmsýz
bir proletarya partisinin kurulmasý gereðini vurgulamaktadýrlar. Çaðrýdaki temel
yönlendirici düþünce, özel ve yeni bir toplum kuracak olan devrimin sürekliliði
düþüncesidir.
Merkez Komitesinin Çaðrýsý, Komünist Birlik üyeleri arasýnda gizli olarak
daðýtýlmýþtýr. Tutuklanan bazý Birlik üyelerinin üzerinden çýkan bu belge, 1851de
Alman burjuva gazetelerinde ve polis görevliliri Wermuth ve Stieber tarafýndan yazýlan
bir kitapta yayýnlandý.
Merkez Komitesinin Komünist Birliðe Çaðrýsýnýn metni, K. Marx and F.
Engels, Selected Works, (Progress Publishers, Moscow, 1969, Vol. I, s. 175-185) adlý
yapýttan Ahmet Kardam tarafýndan Türkçeye çevrilmiþtir. (Marks-Engels, Seçme
Yapýtlar, Cilt: I, s. 213-225, Sol Yayýnlarý, Birinci Baský, Aralýk 1976) 213.
[89]
Bununla, 18. yüzyýl sonundaki Fransýz burjuva devriminden bu yana hep
devrimin beþiði olarak görülen Fransanýn baþkenti Paris kastediliyor.
[90]
Kutsal Ýttifak  Ayrý ayrý ülkelerdeki devrimci hareketleri bastýrmak ve
oralardaki feodal monarþileri korumak amacýyla 1815te çarlýk Rusyasýnýn,
Avusturyanýn ve Prusyanýn kurmuþ olduklarý gerici bir Avrupalý Monarklar birliði. 
215.
[91]
Burada, Almanyadaki Mart Devriminin ardýndan toplanan ve oturumlarýna
18 Mart 1848de baþlayan Ulusal Meclisin küçük-burjuva sol-kanadýna deðiniliyor. Bu
meclisin baþlýca amacý, Almanyanýn siyasal parçalanmýþlýðýna son vermek ve bir Ýmparatorluk Anayasasý hazýrlamaktý. Ne var ki, liberal çoðunluðun korkaklýðý ve yalpalamalarý, ve sol-kanadýn kararsýzlýðý ve tutursýzlýðý yüzünden, Ulusal Meclis iktidarý ele
almayý baþaramadý ve 1848-49 Alman devriminin belli baþlý sorunlarý karþýsýnda kesin
bir tutum alamadý. 30 Mayýs 1849da, meclis, Stuttgarta taþýnmak zorunda kaldý. 18
Haziran 1849da ise askeri birlikler tarafýndan daðýtýldý. 216.
[92]
Neue Oder-Zeitung  1849dan 1855e kadar bu ad altýnda Breslauda
yayýnlanan bir günlük burjuva-demokratik Alman gazetesi. 1855de Marks bu gazetenin
Londra muhabiriydi. 219.
[93]
Marksýn ve Engelsin tarým sorunu konusuda burada ifade edilen görüþleri
1840larda ve 1850lerde devrim geleceði konusunda yaptýklarý genel deðerlendirmeye
sýký sýkýya baðlýdýr. O sýralar marksizmin kurucularý, Leninin de iþaret ettiði gibi,
kapitalizmin ömrünü doldurduðu ve sosyalizmin çok yakýn olduðu görüþündeydiler.
Bu varsayýmdan hareketle çaðrýda, zoralýnan topraklarýn köylülere devredilmesine
karþý çýkýyorlar, bunun devlet mülkü haline getirilmelerini ve birleþmiþ kýrsal
proletaryanýn oluþurduðu iþçi kolonilerinin kullanýmýna býrakýlmalarýný savunuyorlardý.
Rusyadaki Büyük Ekim Sosyalist Devriminin ve öteki ülkelerdeki devrimci
hareketlerin deneylerinden hareketle, Lenin, tarým sorunu konusundaki marksist
görüþleri geliþtirdi. Geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki proleter devriminin zaferinden sonra
büyük tarýmsal iþletmelerin çoðuna el sürmenin elveriþliliðini teslim ettikten sonra,
Lenin þöyle diyordu: Bununla birlikte, bu kuralýn önemini abartmak ya da onu
genelleþtirmek büyük bir yanýlgý olacaktýr. Ayný þekilde, mülksüzleþtirilen mülksüzleþtiricilerin topraklarýnýn bir kýsmýný o bölgenin küçük toprak sahiplerine, hatta orta
köylülerine parasýz olarak vermeyi asla kabul etmemek de yanýlgý olacaktýr. (V. Ý.
Lenin, Ýþçi ve Köylü Ýttifaký, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 217-218). 222.
[94]
Marksýn Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850 adlý yapýtý, 1848den
1849a baþlýðý altýnda bir dizi makaleden oluþmaktadýr. Bu yapýt, Fransanýn tarihinin
tüm bir dönemini materyalist açýdan açýklamakta ve proletaryanýn devrimci
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taktiklerinin en önemli ilkelerini ortaya koymaktadýr. Yýðýnsal devrimci savaþýmýn
pratik deneyimlerinden hareketle Marks, kendi devrim ve proletarya diktatörlüðü
teorisini geliþtirmiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn siyasal gücü elde etmesinin zorunluluðunu ortaya
koyarken Marks, ilk kez proletarya diktatörlüðü terimini kullanmakta ve bu
diktatörlüðün siyasal, ekonomik ve ideolojik görevlerini açýða çýkarmaktadýr. Ýþçi
sýnýfý önderliðinde iþçi-köylü ittifaký düþüncesini formüle etmektedir. Ýlk plana göre
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý dört makale içerecekti. Haziran 1848 Yenilgisi, 13
Haziran 1849, 13 Haziranýn Kýta Üzerindeki Sonuçlarý ve Ýngilterede Mevcut
Durum. Ne var ki, bu makalelerden ancak üçü çýktý. Haziran 1849 olaylarýnýn Kýta
üzerinde yarattýðý etkiler ve Ýngilteredeki durum sorunu, Neue Rheinische Zeitungdaki
öteki yazýlarda ele alýndý, özellikle Marks ve Engelsin birlikte yazdýklarý uluslararasý
yorumlardý. Engels bu yapýtý 1895te yayýna hazýrlarken, Üçüncü Uluslararasý
Yorumun Fransadaki olaylarla ilgili kesimlerini dördüncü bölüm olarak yapýta ekledi.
Engels bu bölüme 1850 Yýlýnda Genel Oy Sisteminin Yürürlükten Kaldýrýlmasý
baþlýðýný koydu. Bu ciltteki ilk üç bölümün baþlýklarý, dergide çýkan yazýlardaki
baþlýklardýr; dördüncü bölümün baþlýðý ise 1895 tarihli baskýdaki baþlýktýr.
Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn bu ciltte yer alan Türkçe metni, bu yapýtýn
Fransýzcasýndan çevrilerek (K. Marx, Les Luttes de Classes en France 1848-1850, Editions Sociales, Paris 1952) Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850 adý ile Sol Yayýnlarý
tarafýndan Þubat 1976da yayýnlanmýþ ikinci baskýsýndaki metnin bu cilt için düzenlenmiþ yeniden basýmýdýr. 226.
[95]
Engelsin Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850 için yazmýþ olduðu giriþ,
bu yapýtýn 1895te Berlindeki yarý bir yayýný için hazýrlanmýþtýr.
1848-49 devriminin ve bu devrimden çýkan ve Marksýn yapýtýnda yeralan
derslerin tahlilinin büyük önemini gösterdikten sonra, Engels, bu giriþin büyük bir
kýsmýný proletaryanýn sýnýf savaþýmýnda, özellikle Almanyadakinden edinilen deneyimin sentezine ayýrmýþtýr. Engels, bütün yasal araçlardan proletaryayý sosyalist bir
devrime hazýrlama uðruna devrimci bir biçimde kullanýlmasý, demokrasi savaþýmý
ile sosyalist devrim savaþýmýnýn ustaca baðdaþtýrýlmasý ve birinci görevin ikincisine
tabi kýlýnmasý zorunluluðunu vurgulamaktadýr. Yazdýðý bu giriþte Engels, somut tarihsel
koþullara uygun düþen taktik yöntemler ve savaþým biçimleri kullanýlmasýný ve proletaryanýn yeðlediði barýþçý devrimci savaþým biçimlerinin yerine, egemen gerici sýnýflar
þiddete baþvurduklarýnda, barýþçý olmayan biçimlerin konulmasýný öngören marksist
ilkeleri bir kez daha ortaya koymaktadýr.
Bu giriþin yayýnlanmasýndan önce Alman Sosyal-Demokrat Partisinin yürütme
organý, ýsrarla, Engelsten bu yazýdaki aþýrý-devrimci havayý yumuþatmasýný ve daha
basiretli hale getirilmesini istedi. Engels, parti önderliðinin karasýz tutumunu ve tamamýyla yasal çerçeve içersinde hareket etme çabalarýný en sert bir biçimde eleþtirdi.
Ama yürütme organýndan gelen baskýlar altýnda provalardaki bazý pasajlarý çýkarmak
ve bazý fomülasyonlarý deðiþtirmek zorunda kaldý. (Bu deðiþiklikler ve çýkarmalar
konusundaki ayrýntýlar dipnotlarda gösterilmiþtir. Bu giriþin bugüne kadar elde kalmýþ
olan provalarý ve asýl elyazmasýna yapýlan atýflar, metni ilk biçimine getirmeyi olanaklý
kýlmaktadýr.)
Sosyal-demokrasinin bazý önderleri, giriþin bu kýsaltýlmýþ metnine dayanarak
Engelsi iktidarýn yalnýzca barýþçýl yöntemlerle ele geçirilmesini savunan, koþullar ne
olursa olsun barýþçýl olan, legalite quand même aþýðý olan bir kiþi gibi gösterme
giriþiminde bulundular. Buna çok öfkelenen Engels, yazdýðý giriþin Neue Zeitte tam
olarak yayýnlanmasýnda diretti. Ama, giriþ, bu dergide ancak yazarýn yukarda deðinilen
nedenlerle yapmak zorunda kaldýðý kýsaltmalarla yayýmlandý. Bu kýsaltýlmýþ haliyle
bile giriþ, gene de devrimci özünü korumaktaydý.
Engelsin giriþinin tam metni, ilk kez Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850nin
Sovyetler Birliðinde çýkan 1930 baskýsýnda yayýnlandý. 226.
[96]
Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Revue  Marks ve Engels
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tarafýndan Aralýk 1849da kurulmuþ ve yayýnýna Kasým 1850ye kadar devam etmiþ
olan bir dergi. Komünist Birliðin teorik ve siyasal organýydý, Hamburgda basýlýyordu.
Altý sayý çýkmýþtýr. Yayýnýna polis baskýsý ve mali sýkýntý yüzünden son verilmiþtir. 
226.
[97]
Engels burada, Ýmparator Wilhelm Iin Bismarcka hediye etmiþ olduðu
Sachsenwalda (Saxon Koruluðu) atýfta bulunarak alaylý bir biçimde hükümet
teþviklerini kastediyor. 230.
[98]
In partibus infidelium (kafirler diyarýnda)  Hýristiyan olmayan ülkelerde
salt adý var kendi yok piskoposluk bölgelerine atanan katolik piskoposlara verilen ek
bir ünvan. Bu deyim Markson ve Engelsin yapýtlarýnda, çoðu kez, bir ülkedeki fiili
durumu görmezden gelerek yurtdýþýnda kurulmuþ olan mülteci hükümetler için
kullanýlmaktadýr. 230.
[99]
Ýngiliz devrimi konusunda Engelsin, Tarihi Materyalizm adýndaki
incelemesine bakýnýz: K. Marks-F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri. 230.
[100]
Burada 19. Yüzyýlýn ilk yarýsýnda Fransýz burjuvazisinin monarþiden yana
olan iki partisine deðiniliyor: Meþruiyetçiler ve orleancýlar.
Orleancýlar  1830 Haziran devrimi ile iktidara gelen ve 1848 Devrimi ile
devrilen Bourbon hanedaný yandaþlarý. Bunlar mali aristokrasinin ve büyük
burjuvazinin çýkarlarýný temsil ediyorlardý.
Ýkinci Cumhuriyet döneminde (1848-51) meþruiyetçiler ve orleancýlar
birleþik tutucu düzen partisinin çekirdeðini oluþturdular. 496
[101]
Napoléon III zamanýnda Fransa, Kýrým Savaþýna katýldý (1854-55), Ýtalya
hesabýna Avusturyaya savaþ açtý (1859), Ýngiltere ile birlikte Çine karþý açýlan savaþa
katýldý (1856-58 ve 1860), Çin-Hindini istilaya baþladý (1860-61), Suriyeye ve Meksikaya
sefer düzenledi (1860-61), ve 1870-71de Prusya ile savaþtý. 234.
[102]
Engels tarafýndan kullanýlan bu terim, bonapartçý Ýkinci Ýmparatorluðun
(1852-70) egemen çevreleri tarafýndan yürütülen dýþ politikanýn dayandýðý ilkeleri
ifade etmektedir. Bu sözde ulusallýk ilkesi, büyük güçlerin egemen sýnýflarý tarafýndan
kendi istila planlarýna ve serüvenlerine ideolojik bir kýlýf geçirmek amacýyla kullanýlmaktaydý. Bunun, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýyla hiç bir
ortaklaþa yaný yoktur. Bu ulusal kin yaratmak ve özellikle azýnlýklarýn ulusal hareketlerini çatýþan güçler tarafýndan yürütülen karþý-devrimci politikalarýn bir aracý haline
dönüþtürmek için kullanýlmaktaydý. 235.
[103]
Alman Konfederasyonu, feodal-mutlakiyetçi Alman devletlerinin 8 Haziran
1815te Viyana Kongresi tarafýndan kurulan birliðidir. Almanyanýn siyasal ve okonomik
parçalanmýþlýðýnýn sürdürülmesine yardýmcý olmuþtur. 235.
[104]
1870-71 Fransa-Prusya Savaþýnýn Prusyanýn zaferi ile sonuçlanmasý
üzerine, ortaya Avusturyayý içine almayan bir Alman Ýmparatorluðu çýktý. Buna Küçük
Alman Ýmparatorluðu denmesinin nedeni budur. Napoléonun yenilgisi Fransada
Louis Bonaparteý deviren ve 4 Eylül 1870de bir cumhuriyet kuran devrime yolaçan
nedenlerden biri oldu. 235.
[105]
Ulusal Muhafýz  Komutanlarý seçimle atanan gönüllü sivil silahlý birlikler;
Fransada ve öteki Batý Avrupa ülkelerinde vardý. Ýlk kez Fransada, burjuva devriminin
baþlangýcýnda kurulmuþ ve kesintilerle 1871e kadar varolmuþtur. Fransýz-Prusya savaþý
sýrasýnda geniþ demokratik yýðýnlar ile güçlendirilmiþ olan Paris ulusal muhafýzý 187071de baþlýca devrimci rolü oynamýþtýr. Ulusal muhafýzýn Þubat 1871de kurulan Merkez
Komitesi, 18 Mart 1871 proleter ayaklanmasýnýn baþýný çekmiþ ve 1871 Paris Komününün ilk dönemlerinde (28 Marta kadar), dünyanýn ilk proleter devleti olmuþtur. Paris
Komününün bastýrýlmasýndan sonra ulusal muhafýz daðýtýlmýþtýr. 235.
[106]
Fransýz-Alman savaþý sona erince, Almanya, 1871 Barýþ Anlaþmasý uyarýnca
Alsace-Lorrainei Fransadan aldý ve onu 5 milyorlýk bir tazminat ödemek zorunda
býraktý. 236.
[107]
Sosyalistlere-karþý yasa, Almanyada 21 Ekim 1878de çýkartýldý. Buna
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göre, Sosyal-Demokrat Partinin bütün örgütleri, iþçilerin yýðýn örgütleri ve iþçilerin
yayýn organlarý yasaklanýyor, sosyalist yayýnlar toplattýrýlýyor ve sosyal-demokratlar
cezalandýrýlýyordu. Yýðýnsal iþçi sýnýfý hareketlerinin baskýsý altýnda bu yasa 1 Ekim
1890da kaldýrýldý. 239.
[108]
Genel oy hakký, Bismarck tarafýndan, 1866 yýlýnda, Birleþik Alman Ýmparatorluðunun Reichstagý için yapýlan seçimler sýrasýnda kabul edilmiþtir. 237.
[109]
Marksýn yönetiminde Jules Guesde ve Paul Lafargue tarafýndan
hazýrlanmýþ ve 1880de Havre kongresi tarafýndan kabul edilmiþ olan Fransýz Ýþçi
Partisi programý kastediliyor. 238.
[110]
Burada 4 Eylül 1870e, yani Louis Bonaparteýn devrildiði ve cumhuriyetin
ilan edildiði güne ve blankicilerin ulusal savunma hükümetine karþý ayaklanmalarýnýn yenilgiye uðradýðý ayný yýlýn 31 Ekim gününe deðiniliyor. 242.
[111]
Wagram Savaþý, 1809 Avusturya-Fransa savaþý sýrasýnda, 5-6 Temmuz
1809da oldu. Napoléon Bonaparteýn komuta ettiði Fransýz birlikleri Arþidük Charlesin
Avusturya ordusunu yendi.
Waterloo Savaþý, 18 Haziran 1815de oldu. Napoléon yenildi. Bu savaþýn
1815 kampanyasý üzerinde tayin edici bir etkisi oldu. Bu savaþ, Avrupalý güçlerin anti-napolyoncu koalisyonun nihai zaferini ve Napoléon Bonaparteýn imparatorluðunun
çöküþünü kesinleþtirdi. -243
[112]
Engels burada, Mecklenburg-Schwerinde ve Mecklenburg-Strelitzde
dükler ile soyluluk arasýndaki uzun savaþýma deðiniyor. Bu savaþým, 1755te Rostockta
soyluluðun veraset haklarý konusundaki Anayasal Anlaþmanýn imzalanmasýyla
sonuçlandý. Bu anlaþma, soyluluðun daha önceden sahip olduðu özgürlükleri ve
ayrýcalýklarý ve bunlarýn Landtaglardaki önder rollerini güvence altýna alýyordu. Gene
bu anlaþmaya göre, soyluluðun topraklarýnýn yarýsý vergi dýþý kalýyor, ticaret ve
zanaatlardan sabit vergiler alýnýyor, ve soyluluðun devlet harcamalarýna katýlma oranlarý belirleniyordu. 244.
[113]
5 Aralýk 1894de sosyalistlere karþý yeni bir yasa tarasýrý Reichstaga getirildi. Ama 11 Mayýs 1895de reddedildi. 248.
[114]
Temmuz devriminin zaferinden sonra Orléans dükü (Louis-Philippe)
olaðanüstü kral vekili ilan edildi, sonra da kral oldu. 250.
[115]
5 Haziran 1832 günü, Pariste, Halkýn Dostlarý Derneði ve öteki devrimci
kuruluþlar tarafýndan hazýrlanan ve düzenlenen bir ayaklanma oldu. Ulusal Mecliste
cumhuriyetçi grubun lideri olan Lamarqueýn cenaze töreni buna fýrsat yarattý. Devrimci kuruluþlar sadece bir gösteri yapmak istiyorlardý. Ama gösteri bir ayaklanmayla
sonuçlandý. Göstericiler, üzerinde ya özgürlük, ya ölüm yazýlý bir kýzýl bayraðý açýnca
birliklerin saldýrýsýna uðradýlar. Barikatlar kuruldu, bunlarýn en sonuncularý, 6 Haziran
akþamý top namlularýnýn ateþi altýnda yýkýldý.
9 Nisan 1934te, Lyonlu iþçilerin yeni bir ayaklanmasý patlak verdi (birincisi
1831de olmuþtu); bu ayaklanmayý kýþkýrtan þey, ücretlere iliþkin bir savaþým
düzenlemiþ olan bazý iþçilere karþý mahkemenin verdiði karar oldu. Günlerce süren
inatçý ve kanlý bir kavgadan sonra ayaklanma bozgunla sonuçlandý.
12 Mayýs 1939da, Barbés ve Blanquinin denetimi altýnda çalýþan gizli bir
cumhuriyetçi-sosyalist dernek olan Mevsimler Derneði (Société de saisons) bir
ayaklanma baþlattý, ayaklanma derhal kana boðuldu ve elabaþýlarý hapis cezasýna
çarptýrýldý. 250.
[116]
Temmuz Monarþisi  Louis-Philippe yönetiminin bir evresine (1830-1848)
verilen ad. Bu evre, adýný Temmuz Devriminden almýþtýr. 251.
[117]
Robert Macaire, Benjamin Antier ve Frédérick Lemaîtrein Robert ve
Bertrant adlý güldürüsündeki kurnaz, becerikli, dolandýrýcý tipi. 252
[118]
Sonderbund  Ýktisaden geri yedi katolik Ýsviçre kantonunun Ýsviçredeki
ilerici burjuva reformlarýna karþý direnme ve kilisenin ve cizvitlerin ayrýcalýklarýný koruma amacýyla 1843te kendi aralarýnda imzaladýklarý bir anlaþma. Ýsviçre Diyetinin
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Sonderbundu daðýtma yolunda Temmuz 1847de aldýðý karar, Sonderbundun Kasým
baþlarýnda öteki kantonlara karþý giriþtiði askeri harekât için bahane oldu. 23 Kasým
1847de Sonderbund ordusu Federal Hükümet birlikleri tarafýndan bozguna uðratýldý.
Bu savaþ sýrasýnda gerici Batý Avrupa ülkeleri, Kutsal Ýttifakýn eski üyeleri -Avusturya
ve Prusya- Sonderbund lehine Ýsviçrenin iþlerine müdahele etmeye kalkýþtýlar. Guizot
bu ülkeleri fiilen destekledi ve böylece Sonderbundu kendi himayesine aldý. 254.
[119]
1847 yýlýnda Buzançaisde, açlýk yüzünden meydana gelen ayaklanmalarda kalabalýk, tahýl istifçisi olarak bilinen iki zengin toprak sahibini oldurdu; bu
yüzden beþ kiþi idam edildi. 254.
[120]
Baþkan Guizot, seçim reformu üzerine bütün önerilere þöyle karþýlýk
veriyordu: Zenginleþin, siz de seçmen olursunuz.. 255.
[121]
Patlak veren halk ayaklanmasýndan korkuya kapýlan Louis-Philippe, 23
Þubat günü Guizot kabinesinin görevine son verdi ve 24 Þubat sabahý Odilon Barrot
kabinesini kurdu. 255.
[122]
Le National  1830dan 1851e kadar Pariste çýkan günlük bir Fransýz
gazetesi; ýlýmlý cumhuriyetçilerin organý. Bunlarýn Geçici Hükümetteki esas temsilcileri Marrast, Bastide ve Garnier Pagès idi. 255.
[123]
1830 Temmuz Devrimi sýrasýnda, barikatlarda savaþmýþ olan ve herkes
için oy verme hakký, cumhuriyeti ve Kurucu Meclisin toplantýya çaðrýlmasýný isteyen
halk yýðýnlarý, burjuvazi kadar örgütlü bir biçimde kendilerini gösterememiþlerdi.
Bankerler halkýn zaferinden yararlanmýþlar ve Orléans dükünü (Louis-Philippe) tahta
çýkarmýþlardý. 256.
[124]
La Gazette de France  1631den itibaren Pariste yayýnlanan günlük
gazete; 1840larda meþruiyetçilerin, Bourbon hanedanýnýn tahta geçmesinden yana
olanlarýn organýydý. 257.
[125]
Louis Blanc, Luxembourg Komisyonunun kurulmasýna razý olmakla, boþ
vaatlerle zaman kazanan burjuvazinin manevrasýný kolaylaþtýrdý. Bir hükümet üyesi
olan Louis Blanc, burjuvazinin bir kuyruðu, burjuvazinin elinde yumuþak baþlý bir
oyuncaðý olarak içyüzünü açýða vurmuþtur. Lenin, Louis Blancýn 1848 Devriminde
oynadýðý rol ile, menþeviklerin ve sosyalist-devrimcilerin 1917 Devriminde oynadýklarý rol arasýnda bir paralellik kurmuþtur. 258.
[126]
Temmuz monarþisinin ekonomik siyaseti, aþýrý bir himaye sistemi ile
ayýrdedilir. Dökme demirin, demirin, çelik ürünlerinin, ipliðin, pamuklunun vb. ithalatý
o kadar yüksek gümrük vergilerine baðlýydý ki, bu metalar Fransýz pazarýnda gerçekte
bulunmuyorlardý. 260.
[127]
Cumhuriyetin bayraðýnýn ne olmasý gerektiði sorunu üzerinde ateþli bir
savaþýmdýr baþladý. Ýþçiler kýzýl bayraðýn Cumhuriyetin bayraðý olarak ilan edilmesini
istiyorlardý. Burjuvalar üçrenkli bayraðý istiyorlardý. Savaþým, Þubat günleri için tipik
bir uzlaþma ile sonuçlandý: Cumhuriyetin bayraðý, kýrmýzý bir roteti olan üçrenkli
bayrak olarak ilan edildi. 260.
[128]
Le Moniteur universel  1789 ile 1901 arasýnda Pariste çýkan günlük bir
Fransýz gazetesi, resmi hükümet organý. Bu gazete hükümet kararlarýný, parlamento
raporlarýný ve öteki resmi belgeleri yayýnlýyordu. 1848de gazete Luxembourg
Komisyonunun oturum raporlarýný da yayýnlamýþtýr. 260.
[129]
Marx, burada, Prusya ve Avusturyadaki Mart 1848 Devrimine ve Polonya,
Macaristan ve Ýtalyadaki ayaklanmalara deðiniyor. 262.
[130]
Fransadaki 1848 Devriminin etkisi ile Ýngilteredeki çartist harekete son
bir atýlýmda bulunmuþtu. 262.
[131]
Burada Fransa kralýnýn, 1825te, 18. yüzyýl sonundaki Fransýz burjuva
devrimi sýrasýnda zoralýnmýþ mülklerine karþýlýk aristokratlara ödediði tazminata deðiniliyor. 265.
[132]
Lazzaroni  Ýtalyada deklase, lumpen-proleter öðelere verilen ad; Lazzaroni, gerici-monarþist çevreler tarafýndan liberal ve demokratik hareketlere karþý
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kullanýlýyordu. 266.
[133]
Ýngilterede 1834de kabul edilen Yoksullar Yasasý, yoksullar için ancak
bir tür yardým öngörüyordu: yoksullarýn, iþevlerine (work houses) konulmasý. Bu
iþevlerindeki koþullar hapishanedekinden farklý deðildi. Ýþçiler üretken olmayan, býktýrýcý ve yorucu iþlerde çalýþtýrýlýyorlardý. Bu iþevlerine yoksullarýn bastilleri adý
takýlmýþtý. 267.
[134]
Halkýn 15 Mayýs 1848deki gösterisi sýrasýnda Paris iþçileri ve zanaatçýlarý
Kurucu Meclisin toplantý halinde olduðu salona daldýlar, meclisin daðýtýldýðýný ilan
ettiler ve devrimci bir hükümet kurdular. Ama göstericiler çok geçmeden ulusal
muhafýzlar ve askeri birlikler tarafýndan daðýtýldýlar. Blanqui, Barbès, Albert, Raspail,
Sobrier ve öteki iþçi önderleri tutuklandýlar. 272.
[135]
Eylül 1831de, baþkaldýrmýþ ve çar otokrasisi tarafýndan ezilmiþ olan
Polonyaya karþý hükümetin izlediði siyasetin tartýþýlmasý sýrasýnda, Dýþiþleri Bakaný
Sébastiani þu ünlü sözü sarfetmiþtir: Varþovada düzen hüküm sürmektedir. 274.
[136]
1848 Devrimi çaðýnda, Kurucu Meclisteki ve Yasama Mevlisindeki küçükburjuva demokratlara Montagne deniliyordu. Bu ad, büyük Fransýz Devrimi çaðýndan
alýnmýþtýr; o zaman Konvansiyonun sol kanadýna Montagne deniliyordu, çünkü bu
sol milletvekilleri Konvansiyon meclisinde dipte en yüksek sýralarda oturuyorlardý.
Montagne (dað) partisi, 1848de ... burjuvazi ile proletarya arasýnda kararsýz, sallanýp
duran bir yýðýný temsil ediyordu. (Marks) O, asýl Montagneýn, zavarllý, gülünç bir
yansýlamasýndan baþka bir þey deðildi. 277.
[137]
16 Nisan 1848de, iþçilerin emeðin örgütlenmesi ve insanýn insan
tarafýndan sömürülmesinin kaldýrýlmasý istemlerini taþýyan bir dilekçeyi hükümete
sunmak amacýyla Pariste düzenledikleri barýþçýl gösteri; özellikle bu gösteriyi daðýtmakla görevlendirilen ulusal muhafýz tarafýndan durdurulmuþtu.  277.
[138]
Fransada bir Cavaignacý yaratan tarihsel zemin konusunda, Lenin,
Cavaignaclar hangi sýnýftan gelirler ve geleceklerdir? adýndaki makalesinde (Temmuz 1917) þöyle yazýyordu:
Cavaignacýn toplumsal [sýnýfsal] rolünü anýmsayalým. Fransýz monarþist,
Þubat 1848de devrilmiþti. Burjuva cumhuriyetçiler iktidarda idiler. Týpký bizim kadetler
gibi düzen istiyorlardý, düzen dedikleri þey monarþinin baský araçlarýnýn, yani polis,
sürekli ordu, ayrýcalýklý yüksek görevliler takýmýnýn yeniden gönendirilmesi ve güçlendirilmesi idi. Toplumsal özlemleri, yani henüz pek bulanýk sosyalist özlemleri ile
birlikte devrimci proletaryadan nefret ettikleri için, týpký bizim kadetler gibi, devrime
bir son vermek istiyorlardý. Týpký bizim kadetlerimiz gibi, Fransýz devrimini dünya
çapýnda bir proletarya devrimine dönüþtürmek demek olan Fransýz devrimini bütün
Avrupaya yayma siyasetine amansýz bir kin besliyorlardý. Bizim kadetler gibi, onlar
da, Louis Blancýn küçük-burjuva sosyalizmini sanatla, ustalýkla sömürmesini bildiler
ve Louis Blancý bakan yaptýlar, o iþçi lideri olmak istiyordu, onlar iþçi liderini burjuvazinin bir yardýmcýsý, bir kuyrukçusu yaptýlar.
Yönetici sýnýfýn sýnýfsal çýkarý, tutumu ve politikasý böyle idi.
Küçük-burjuvazi, büyük, çok önemli olan, ama kararsýz, kýzýl heyulasý ile
korkudan dilini yutmuþ, anarþistlere karþý yükselen haykýrýþlardan etkilenmiþ baþka
bir toplum gücünü temsil ediyordu. Özlemlerinde düþçü, sosyalist edebiyata tutkun,
gönüllü olarak kendini sosyalist demokrasi diye nitelendiren [sosyalist-devrimciler
ve menþevikler de bugün bu ayný terimi kullanýyorlar] küçük-burjuvazi, bu korkusunun
kendisini burjuvaziyi izlemeye mahkum ettiðini anlamaksýzýn devrimci proletaryayý
izlemekten korktu. Çünkü, baðrýnda, burjuvazi ile proletaryanýn birbirlerine karþý
ateþli bir sýnýf savaþýmý yürüttükleri bir toplumda, özellikle bu savaþým devrim yüzünden kaçýnýlmaz bir biçimde daha da aðýrlaþtýrýlmýþ bulunduðu zaman, bir orta çizgi
olamaz. Küçük-burjuvazinin sýnýfsal tutumunun ve özlemlerinin özü, olanaksýz olaný
istemek, olanaksýz olana özlem duymaktýr, kýsaca bu tam ortaya özlem duymaktýr.
Proletarya, burjuvazi ile anlaþýp uzlaþmaya deðil, burjuvaziye karþý zafere
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özlem duyan, devrimin yiðitçe ilerlemesine ve uluslararasý geliþimine özlem duyan,
üçüncü bir belirleyici toplum gücüdür.
Cavaignac bu tarihsel ve nesnel koþullardan doðdu. Küçük-burjuvazi, duraksamalarýnýn sonunda, etkin bir etken olmaktan çýktý ve Cavaignac, Fransýz kadeti,
proletaryanýn orta sýnýflara esinlendiði korkudan yararlanarak Paris iþçisini silahsýzlandýrmaya ve onlarý kitle halinde öldürmeye kalkýþtý.
Devrim, bu tarihsel kurþuna dizmelerle sonuçlandý. Sayý bakýmýndan en kalabalýk olan küçük-burjuvazi, burjuvazinin kuyruðunda güçsüzdü ve güçsüz kaldý; üç
yýl sonra, sezarcý monarþi Fransada en tiksinç biçimi ile yeniden gönendirilmiþti.
(V. Ý. Lenin, Tüm Yapýtlar, c. XX, s. 616-517). 277.
[139]
Journal des Débats politiques et littèraires  1789da Pariste kurulmuþ
günlük bir Fransýz burjuva gazetesi. Temmuz monarþisi sýrasýnda hükümetin gazetesiydi, orleancý burjuvazinin organýydý. 1848 Devrimi sýrasýnda gazete, karþý-devrimci
burjuvazinin, düzen partisi denilen partinin görüþlerini dile getiriyordu. 482.
[140]
Caton  Eski Romada devlet adamý. Senatodaki konuþmalarýný Kartaca
yýkýlmalý tümcesiyle bitirmeyi alýþkanlýk haline getirmiþtir. Romaya karþý ticari rekabet
yapan Kartacanýn ortadan kaldýrýlmasýný istiyordu. -283.
[141]
Ýlk anayasa taslaðý Ulusal Meclise 19 Haziran 1848de sunulmuþtu. -284.
[142]
Ýncile göre, Ýsrailin ilk kralý Saul, Filistinlilerle giriþtiði savaþta düþmanlarýndan binlercesini öldürmüþtü; oysa kendisine yardýmcý olduðu silahtarý David
onbinlerce öldürmüþtü. Saulun ölümünden sonra Ýsrailin kralý David oldu. -287.
[143]
Zambak  Bourbon hanedanýnýn armasý; Menekþe  Bonapartçýlarýn armasý. 288
[144]
Marks burada, Neue Rheinische Zeitungun 21 Aralýk 1848 tarihli 174.
sayýsýnda Ferdinand Wolffun takma adýyla çýkan 18 Aralýk tarihli Paris raporuna
deðiniyor. Bu sözler, gazeteye gönderilen malzemeyi baþtan aþaðý gözden geçirilmek üzere gazeteye sunmuþ olan Marksa ait olabiir. -288.
[145]
Soulouque  Haiti zenci cumhuriyetinin baþkaný, Napoleonu taklit ederek,
1850de kendini Haiti imparatoru ilan ettirdi, çevresini zenci mareþal ve generallerden
kurulu bir genelkurmayla kuþattý, sarayýný Fransýz modeline göre düzene koydu.
Halk, Louis Bonapartea, Fransýz Soulouque adýný takarak bu benzerliði ince bir
nükte ile dile getiriyordu. -291.
[146]
Civita-Vecchia  Roma yakýnlarýnda, papalýða baðlý devletleri halk hareketine karþý korumakla yükümlü Fransýz garnizonunun iþgal ettiði Ýtalyan kalesi ve
limaný. -301.
[147]
Düzen Partisi  Tutucu büyük burjuvazinin 1848de kurulmuþ bir partisi.
Bu parti Fransýz monarþistlerinin iki hizbinin koalisyonu halindeydi -meþruiyetçilerin
ve orleancýlarýn; 1849dan 2 Aralýk 1851 hükümet darbesine kadar, bu parti, Ýkinci
Cumhuriyetin yasama meclisinde önde gelen bir konuma sahip olmuþtur. 305.
[148]
1814-30 Restorasyonu  Fransada Bourbon hanedanýnýn ikinci kez tahtý
elde bulundurduðu dönem, soylularýn ve kilisenin çýkarlarýný koruyan Bourbonla-rýn
gerici rejimi, 1830 Temmuz devrimiyle yýkýlmýþtýr. 305.
[149]
7 Marttan 3 Nisana (1849) kadar, Bourges kendi, 15 Mayýs 1848 olaylarýna
katýlanlarýn yargýlanmasýna tanýk oldu. Barbès ömür boyu, Blanqui on yýl, Albert, De
Flotte, Sobrier, Raspail ve ötekiler ise çeþitli hapis cezalarýna çarptýrýldýlar. 305.
[150]
General Brea  Paris proletaryasýnýn Haziran ayaklanmasýný ezen müfrezelerinden birinin komutaný; 25 Haziran 1848de ayaklananlar tarafýndan Fontainebleauda öldürüldü. Bu yüzden ayaklananlardan iki kiþi idam edildi. 308.
[151]
Louis Blanc ve Caussidière, 15 Mayýs olaylarýna ve Haziran ayaklanmasýna katýlmakla suçlandýlar ve adaletin karþýsýna çýkarýldýlar. Haziran günlerinden sonra yabancý bir ülkeye sýðýndýlar ve öfkeden deliye dönün karþý-devrim, onlarýn portrelerini halka teþhir etmekle yetinmek zorunda kaldý. 308.
[152]
Bonaparteýn cumhurbaþkaný ilan edildiði gün. -311.
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[153]
Démocratie pacifique  Pariste 1843-51 tarihleri arasýnda, Victor Considé-rantýn yönetimi altýnda çýkan günlük bir furiyeci gazete. -315.
[154]
Anayasa Dostlarý Demokratik Derneði Le Peupleýn (Halk) 13 Haziran
1849 tarihli 206. sayýsýnda yayýnladýðý bildiride, Parislileri yetkililerin küstahça
gösteriþlerini protesto etmek üzere düzenleyecekleri barýþçýl gösteriye katýlmaya
çaðýrýyordu. 315.
[155]
Bu bildiri Réformeda, Démocratie pacifiquede ve Proudhonun Peupleýnda 13 Haziran 1849da yayýnlandý. 316.
[156]
Marks, burada, Fransýz ordusunun desteðine dayanarak Roma Cumhuriyetinin bastýrýlmasýnýn ardýndan Romada gerici rejime baþvuran Papa IX. Piusun üç
kardýnalden oluþan komisyonuna deðiniyor. Kardinaller kýrmýzý pelerin giyiyorlardý. 320.
[157]
Le Siècle  1836dan 1839a kadar Pariste yayýnlanan günlük bir Fransýz
gazetesi; 1840larda küçük-burjuvazinin istemleri ýlýmlý anayasal reformlarla sýnýrlý
olan kesiminin görüþlerini dile getiriyordu; 1850lerde ise ýlýmlý cumhuriyetçilerin
gazetesiydi. -321.
[158]
La Presse  1836dan 1839a kadar Pariste yayýnlanan günlük bir Fransýz
gazetesi; 1840larda küçük-burjuvazinin istemleri ýlýmlý anayasal reformlarla sýnýrlý
olan kesiminin görüþlerini dile getiriyordu; 1850lerde ise ýlýmlý cumhuriyetçilerin
gazetesiydi. 321.
[159]
Burada, Bourbon hanedanýndan oluþuna dayanarak Fransýz tahtý üzerinde
hak iddia eden ve kendisini Henry V dedirten Kont Chamborda deðiniliyor. Wiesbadena ek olarak Ems de onun Batý Almanyada oturmakta olduðu yerler arasýndaydý.
322.
[160]
1848 Þubat Devriminden sonra Fransadan kaçmýþ olan Louis-Philippe
Londra civarýndaki Clanemontda kalmaktaydý. 322.
[161]
Motu proprio (kendi inisiyatifiyle)  Papalýk bölgesinin genellikle iç
siyasal ve yönetsel iþlerini ilgilendiren konularda, kardýnallerin daha önceden onaylarý
alýnmaksýzýn yayýnlanan özel bir Papalýk genelgesinin ilk sözcükleri. Burada Papa IX.
Piusun 12 Eylül 1849 tarihli genelgesine deðiniliyor. -323.
[162]
Marks tarafýndan verilen rakamlar birbirini tutmuyor. Herhalde bir tashih
hatasý yüzünden 578.178.000 yerine, metinde, 538 milyon yazýlý. Ama Marksýn vardýðý
genel sonuç bu hatadan etkilenmiyor, çünkü her iki durumda da kiþi baþýna net gelir
25 frankýn altýndadýr. -335.
[163]
Bir meþruiyetçi olan De Beaunenýn ölümünden sonra du gard bölgesinde yeni bir seçim yapýldý. Bu seçimin sonucunda Montagneýn desteklediði Favaune
36.000 oydan 20.000ini alarak milletvekili seçildi. -336.
[164]
13 Aralýk 1849da yürürlüðe girmiþtir. Bu yasaya dayanýlarak, ilkokul
öðretmenleri valiler tarafýndan keyfi olarak görevlerinden alýnabiliyorlar ve disiplin
cezalarýna çarptýrýlabiliyorlardý. -337.
[165]
1850de hükümet Fransýz topraklarýný beþ büyük askeri bölgeye ayýrdý.
Bunun sonucunda Paris ve ona baðlý ilçeler aþýrý-gerici generallerin yönetimindeki
dört askeri bölge ile kuþatýlmýþ oldu. Bu gerici generallerin sahip olduklarý sýnýrsýz
yetke ile Türk paþalarýnýn zorba yönetimi arasýnda bir parallik kuran cumhuriyetçi
basýn bu askeri bölgelere paþalýk adýný takmýþtý. -337.
[166]
Falloux Yasasý olarak bilinen ve Meclisin 15 Mart 1850de kabul ettiði
öðretim yasasý, bütün halk eðitimini tümüyle ruhban sýnýfýnýn eline teslim ediyordu. 337.
[167]
Burada Cumhurbaþkaný Louis Bonaparteýn 31 Ekim 1849da yasama
meclisine gönderdiði ve Barrot kabinesini görevden alýp yerine bir yenisini kurduðunu bildiren mesajýna deðiniliyor. -337.
[168]
Paris polis þefliðine yeni atanmýþ olan Carlier, 19 Kasým 1849 tarihli bildirisinde, dinin, emeðin, ailenin, mülkiyerin ve sadakatin korunmasý amacýyla bir
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anti-sosyalist toplumsal birlikin kurulmasýný istiyordu. -337.
[169]
Le Napoléon  6 Ocak 1850den 19 Mayýs 1850ye kadar Pariste yayýnlanan
haftalýk bir gazete. -338.
[170]
Eugène Suenün Mystères du Paris (Parisin Gizemleri) adlý yapýtýnda
önerdiði yoksullar bankasýný Marks ve Engels Kutsal Ailede þöyle nitelemiþlerdir:
Ýþi bir baþka türlü, akla-uygun olarak almak gerekirse, eleþtirel Yoksullar
Bankasý fikri þuna gelir: Emekçinin çalýþacak iþi olduðu sürece, iþsizlik günlerinde
yaþamak için gereksineceði tutar, ücretinden kesilir. Ýster ben ona, iþsizlik sýrasýnda,
çalýþtýðý dönem boyunca bana ödemesi koþulu ile belirli bir para tutarý vereyim, ister
çalýþtýðý dönem boyunca iþsizlik zamanlarýnda ona geri vermem koþulu ile, o bana
belirli bir para versin, iþ hep ayný kapýya çýkar. O iþsiz kaldýðý zaman benden aldýðý
þeyi, çalýþtýðý zaman hep bana verir. (K. Marks-F. Engels, Kutsal Aile, ya da Eleþtirel
Eleþtirinin Eleþtirisi, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 296) -338.
[171]
5 Þubat 1850de, polis þefi bonapartçý Carlier, bütün özgürlük aðaçlarýnýn
sökülmesini emretti. Özgürlük aðaçlarý dikmek alýþkýsý Fransýz Devrimi dönemine
kadar uzanýr ve bu alýþký, 1830 Temmuz Devrimi ve 1848 Þubat Devrimi sýrasýnda
yeniden tazelenmiþti. -342.
[172]
24 Þubat günü, 1830 Temmuz Devriminin yýldönümünde, halk, Temmuz
dikilitaþýnýn kaidesini, parmaklýklarýný ve özgürlük uðruna ölenlerin mezarlarýný çiçeklerle ve çelenklerle süslemiþti. Onlarýn arkasýndan polis bunlarý kaldýrdý, bu da
halkta büyük bir öfke fýrtýnasýna yolaçtý. -342.
[173]
10 Mart 1850de, Yasama Meclisi için ara seçimler yapýldý. 13 Haziran
1849da Montagneýn müdahalesinden sonra hapse atýlan ya da sürülenlerden boþalan
yerleri doldurmak üzere yeni milletvekilleri seçildi. -342.
[174]
Blanquinin destekçisi ve devrimci Paris proletaryasýnýn temsilcisi De
Flotte, 15 Mart 1850de yapýlan seçimlerde 126.643 oy almýþtý. -345.
[175]
Saint-Barthélemy gecesi (23-24 Aðustos 1572) Fransada din savaþlarýnýn
en kanlý olaylarýndan biridir. Kralýn emri üzerine katolikler kalvinci protestanlarý kýlýçtan
geçirmiþlerdir. -345.
[176]
Koblenz  Batý Almanyada bir kent; 18. yüzyýl sonundaki Fransýz burjuva
devrimi sýrasýnda bu kent karþý-devrimci mültecilerin merkezi haline gelmiþti. -346.
[177]
1797de Ýngiliz hükümeti, Ýngiltere Bankasýný kýsýtlayan özel bir yasa
çýkartmýþtý; bu yasa, banknotlarý sonsuz ödeme gücüne sahip kýlýyor ve banknotlar
karþýlýðýnda altýn ödenmesini durduruyordu. 1819da altýn ile ödeme tekrar baþladý. 349.
[178]
Burgravlar, yasama meclisinin yeni bir seçim yasasý hazýrlamakla görevli
komitesindeki önde gelen 17 orleancý ve meþruiyetçi üyeye, sýnýrsýz -yetki iddiasýnda
bulunmalarý ve gerici özlemler taþýmalarý yüzünden verilen addý. Bu ad, Victor
Hugonun tarihsel piyesinden alýnmýþtý. Bu piyes, imparator tarafýndan atanan burg
(kale) komutanýna Burg-Grof dendiði ortaçað Almanyasýnda geçiyordu. 351.
[179]
LAssemblée nationale  Monarþist meþruiyetçi eðilimde günlük bir Fransýz
gazetesi; 1848den 1857ye kadar Pariste yayýnlanmýþtýr. 1848 ile 1851 arasýnda
meþruiyetçiler ile orleancýlarýn birleþmelerini desteklemiþtir. -354.
[180]
Le Constitutionnel  1815ten 1870e kadar Pariste yayýnlanan günlük bir
Fransýz burjuva gazetesi; 1840larda orleancýlarýn ýlýmlý kanadýnýn organý; 1848 Devrimi
sýrasýnda Thiersin etrafýnda toplanmýþ olan karþý-devrimci burjuvazinin görüþlerini
dile getirmiþtir; 1851 hükümet darbesinden sonra bonapartçý bir gazete olmuþtur. 354.
[181]
Baiser Lamourette (Lamourette öpücüðü)  Burada, 18. yüzyýl sonu
Fransýz Devrimi sýrasýnda olmuþ ünlü bir olaya deðiniliyor. 7 Temmuz 1792 günü
yasama meclisi üyesi Lamourette, partiler arasýndaki bütün kavgalarýn kardeþçe bir
öpüþmeyle son bulmasýný önermiþti. Bu önerinin etkisi altýnda birbirine düþman partilerin temsilcileri hararetle kuçaklaþýp barýþtýlar. Ama ertesi gün bu ikiyüzlü kardeþçe
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öpüþme tamamýyla unutulmuþtu. -355.
[182]
Le Pouvoir  1849da Pariste kurulmuþ bonapartçý bir gazete; gazete bu
baþlýk altýnda 1850den 1851e kadar yayýnlanmýþtýr. -356.
[183]
Fransýz Cumhuriyetinin Anayasasýnýn 32. maddesine göre, yasama meclisinin iki dönemi arasýnda 25 seçilmiþ üyeden ve Meclis Bürosundan oluþan sürekli
bir komisyon kurulabiliyordu. Gerektiðinde bu komisyon yasama meclisini toplayabiliyordu. 1850de komisyon aslýnda 39 üyeden oluþmuþtu. -357.
[184]
Bunada, Kont Chambordun iktidara gelmesi halinde meþruiyetçiler tarafýndan atanacak yeni bir kabineye deðiniliyor. Bu kabine De Lévis, Saint-Priest,
Berryer, Pastoret ve dEscarsdan oluþacaktý. -357.
[185]
Burada, Wiesbaden Bildirisi diye adlandýrýlan bildiriye deðiniliyor. Bu
bildiri 30 Aðustos 1850de Wiesbadende Kont Chambordun talimatý uyarýnca yasama meclisinin meþruiyetçi kesiminin sekreteri De Barthelemy tarafýndan hazýrlanan
sirkülerdi. Sirküler, iktidara gelmeleri halinde meþruiyetçilerin izleyecekleri politikayý
açýklamaktaydý. Bu sirkülerde Kont Chambord, halka yapýlacak her türlü baþvuruyu
resmen ve kesinlikle reddettiðini, çünkü böyle bir baþvurunun büyük bir ulusa ilke
olan kalýtsal monarþinin reddi demek olacaðýný açýklýyordu. Bu açýklama baþýný La
Rochejaquelienin çektiði bazý monarþistlerin protestolarý üzerine basýnda tartýþmalara
yolaçmýþtý. -357.
[186]
Burada Louis Bonaparteýn toplumun tortusu, ayaktakýmý ile kurduðu
kendi örgütüne deðiniliyor. Bonaparte, hükümet darbesini bu örgütün yardýmý ile
yaptý. Bu örgüte 10 Aralýk Derneði denmiþtir, çünkü Louis Bonaparte, 10 Aralýkta
cumhurbaþkaný seçilmiþti. -359.
[187]
Almanyada Devrim ve Karþý-Devrim adlý yapýtýnda Engels, 1848-1849
Alman Devriminin sonuçlarýný eleþtirmekte ve bu devrimin öncüllerini, geliþmesindeki
temel aþamalarý ve çeþitli sýnýflar ve partiler tarafýndan takýnýlan tavrý tarihsel
materyalist açýdan tahlil etmektedir. Bu yapýtta proleter devrimci savaþýmýn taktik
ilkeleri geliþtirilmekte ve silahlý ayaklanma konusundaki marksist öðretinin temelleri
atýlmaktadýr.
Bu yapýt, 1851-52 tarihleri arasýnda The New-York Daily Tribunede yayýnlanmýþ bir dizi makaleden oluþmuþtur. Bu makaleler o sýrada iktisadi araþtýrmalar yapmakta olan Markson ricasý üzerine Engels tarafýndan yazýlmýþtýr. Ama makalelerin
altýnda gazetenin resmi muhabiri Marksýn imzasý yer almaktaydý. Ancak Marks ve
Engels arasýndaki yazýþmalarýn 1913 yýlýnda yayýnlanmasýndan sonradýr ki, bu makalelerin Engels tarafýndan yazýlmýþ olduklarý açýða çýkmýþtýr.
The New-York Daily Tribunede bu makaleler alt baþlýksýz yayýnlanmýþlardý.
Bu yapýtýn Marksýn kýzý Eleanor Marks-Eveling tarafýndan yayýna hazýrlanan 1896 Ýngilizce baskýsýnda, makaleler bu ciltte yer alan alt baþlýkla konulmuþtur.
Almanyada Devrim ve Karþý-Devrimin bu ciltte yer alan Türkçe metni, bu
yapýtýn Fransýzcasýndan çevrilerek (Friedrich Engels, La Révolution Democratique
Buourgeois en Allemagne, Editions Sociales, Paris 1951) Almanyada Devrim ve KarþýDevrim adý ile Sol Yayýnlarý tarafýndan Kasým 1975de yayýnlanmýþ metnin (s. 267404) bu cilt için düzenlenmiþ yeniden basýmýdýr. 363
[188]
Burada sözkonusu olan, örneðin Avrupa demokrasisi merkez komitesi,
ya da Londradaki Alman iþleri komitesi vb. gibi komiteler, Londrada kurulan (ve
devrimin bozguna uðramasý ve Avrupada gericiliðin canlanmasýndan sonra, siyasal
göçmenliðin merkezi durumuna gelen) çeþitli komitelerdir. Bu örgütlerin yönetimini
ellerine alanlar, eski parlamento üyeleri, gazeteciler vb. gibi küçük-burjuva
demokrasisi temsilcileri oldu.
Bunlarýn halka yönelttikleri, ve Marxýn deyimine göre, halkýn ezilen
sýnýflarýnýn doðrudan doðruya dolandýrýlmasý giriþiminin ta kendisi olan çaðrýlar ve
bildiriler, Marx ve Engels tarafindan, sert bir eleþtiriden geçirildiler. - 363.
[189]
Burada sözkonusu olan, Ýngilterede 17. yüzyýl ve Fransada da 18. yüzy-
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ýldaki burjuva devrimlerdir. - 364.
[190]
1848 Devrimi, Pariste 24 Þubatta, Viyanada 13 Mart, ve Berlinde de 18
Martta baþladý. - 364.
[191]
24 Þubat 1848 günü seçilen geçici Fransýz hükümeti üyeleri. - 365.
[192]
The Tribune  1841-1924 yýllarý arasýnda yayýnlanmýþ ilerici bir burjuva
gazetesi olan The New-York Daily Tribuneün kýsaltýlmýþ adý. Marx ve Engels, Aðustos
1851den Mart 1862ye kadar bu gazeteye yazýlar yazmýþlardýr. - 365, 465, 611.
[193]
Yani Napoléon Iin kesin devriliþinden sonra. O zamana kadar, Alman
devletleri, Fransaya yýllar yýlý büyük tazminatlar ödemek zorunda kaldýlar. Ayrýca,
Batý ve Güney Almanya, siyasal bakýmdan olduðu kadar, iktisadi bakýmdan da
Fransaya baðýmlýydý. - 367.
[194]
1818 Koruyucu Gümrük Tarifesi  Prusya topraklarý üzerinde iç gümrüklerin kaldýrýlmasý. - 367.
[195]
Zollverein (Gümrük Birliði), Prusyanýn hegemonyasý altýnda 1834te kuruldu, hemen tüm Alman devletlerini içine alýyordu; ortak bir gümrük sýnýrlarý kurarak
Almanyanýn siyasal bütünlüðünün gerçekleþmesine yardýmcý olmuþtur. - 367, 614.
[196]
Almanya o sýralarda kendi baðýmsýzlýklarýna sahip ve toprak bakýmýndan
birbirinden çok ayrý olan 36 krallýk, prenslik ve özgür kentten oluþuyordu. - 367.
[197]
Prusya burjuvazisinin artan hoþnutsuzluðu, ilk kez, Prusya kralýnýn ölümünden sonra 1840ta patlak verdi. Oðlu, burjuvazinin tüm umutlarýný kendisine
baðladýðý Friedrich Wilhelm IV, Napoléona karþý savaþ sýrasýnda Prusya kralý tarafýndan vaadedilen Anayasayý ihsan etmeyi týpký babasý gibi, reddetti. - 368.
[198]
Almanyada proletarya ile burjuvazi arasýndaki ilk büyük sýnýf savaþmasý
olan Silezya dokumacýlarýnýn 4-6 Haziran 1844teki ayaklanmalarý ve Çek iþçilerinin
1944 Haziranýnýn ikinci yarýsýndaki ayaklanmalarý, hükümetin askeri birlikleri tarafýndan kanlý bir biçimde bastýrýlmýþtý. - 370.
[199]
Fransýz devriminin dolaylý etkisinin çok güçlü olduðu ve Napoléon lin
egemenliði sýrasýnda Fransa tarafýndan ilhak edilmiþ bulunan Renanyada, feodal
iliþkiler 19. yüzyýlýn baþlarýnda ortadan kaldýrýldý; ve bu ülke gene Prusyaya döndüðü
zaman, 1815te de yeniden kurulmadý. Buna karþýlýk, Prusyada, feodal rejim özünde
1948 Devrimine kadar, varlýðýný sürdürdü. - 370.
[200]
Diyet  Alman Konfederasyonunun merkez organý; Alman hükümeti tarafýndan gerici bir siyasal araç olarak kullanýlmýþtýr. - 372.
[201]
Bu gümrük birliði (Steuerverein) Mayýs 1834te kurulmuþtu. Bu birlik Alman devletlerinden Hannoveri, Braunschweigi, Oldenburgu ve Schaumburglippeyi
içine alýyordu. Bu devletlerin Ýngiltere ile ticaret yapmaktan çýkarlarý vardý. Bu ayrýlýkçý
birlik 1854te daðýldý ve bu birliðe katýlmýþ olan devletler Zollvereine (bkz: 195 nolu
not) katýldýlar. - 372.
[202]
Napoléon Iin düþüþünden sonra, 1814-1815 yýllarýnda Rus çarý, Rusya,
Avusturya ve Prusya arasýnda 1815te kurulan gerici Kutsal Ýttifak içinde yönetici bir
rol oynadý. Çarlýðýn, Almanyanýn bölünmüþ kalmasýnda çýkarý vardý. - 372.
[203]
1814-15teki Viyana kongresinde Avrupa gericiliðinin baþýný çeken Ýngiltere ve çarlýk Rusyasý, halklarýn ulusal birlik ve baðýmsýzlýklarýna aldýrmadan meþruiyetçi
monarþileri yeniden kurma amacýyla Avrupanýn haritasýný baþtan baþa deðiþtirdiler.
- 372.
[213]
Burada Alman Sosyalizminin ya da Hakiki Sosyalizmin temsilcilerinin
yapýtlarýna deðiniliyor. Bu, 1840larda, Almanyada özellikle küçük-burjuva aydýnlar
arasýnda yaygýn olan bir akýmdý.
[247]
21 Mart 1848de Prusyalý burjuva bakanlarýn giriþimiyle Berlinde Almanyanýn birliðinin kurulmasý lehinde tantanalý bir gösteri düzenlenmiþti. Friedrich Wilhelm IV, kolunda siyah-kýrmýzý-sarý bir pazýbent -birleþik Almanyanýn sembolü- olmak
üzere at sýrtýnda sokaklarda dolaþmýþ ve sahte-yurtsever söylevler vermiþti. -445.
[248]
Burada Ýmparatorluk Anayasasýný gözden geçirmek amacýyla toplanan
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konferansa deðiniliyor. Bu konferansýn sonucunda, Prusya, Saksonya ve Hannover
krallarý arasýnda, 26 Mayýs 1849da bir anlaþma (Üç Kralýn Birliði) imzalandý. Bu
Birlik, Prusya monarþisinin Almanyada egemenlik elde etme giriþimiydi, çünkü
buna göre Prusya kralý imparatorluðun naibi olacaktý. Ama Avusturya ve Rusyadan
gelen baský karþýsýnda, Prusya daha Kasým 1850de bu Birlikten vazgeçmek zorunda kaldý. -448.
[249]
Eski Macaristaný kuzeyden güneye geçen ýrmak. -449.
[250]
Macaristanýn, onu Almanyadan ayýran batý sýnýrý ýrmaðý. -449.
[251]
Bu çatýþma Haziran sonunda oldu. Rastadt müstahkem kenti henüz
devrimci öðelerin elinde bulunuyordu, ama 23 Temmuzda teslim oldu. -449.
[252]
Tüm-Alman Ulusal Meclisi 18 Mayýs 1848den 30 Mayýs 1849a kadar olan
oturumlarýný St. Paul Kilisesinde yapmýþtý. -460.
[253]
Bu dizinin son makalesi The New-York Tribunede çýkmadý. Marxýn kýzý
Eleanor Marx-Aveling tarafýndan hazýrlanan 1896 Ýngilizce baskýsýnýn ve bundan sonra
çýkan bazý baskýarýn sonuna, bu yazý dizisine ait olmayan Engelsin Kolonyada
Komünistlerin Yargýlanmasý adlý makalasi eklenmiþtir. -463.
[254]
Kolonyada Komünistlerin Yargýlanmasýnýn bu ciltte yer alan metni, K.
Marx and F. Engels, Selected Works (Progress Publishers, Moscow 1969, s. 388-393)
adlý yapýttan Türkçeye çevrilmiþtir. 464.
[255]
Eylül 1851de, Fransada Eylül 1850de Komünist Birlikten çekilmiþ olan
Willich-Schapper grubuna baðlý yerel topluluklarýn üyeleri arasýnda tutuklamalar
olmuþtu. Küçük-burjuva komplocu taktikleriyle bu grup, bir Paris topluluðunun baþýný
çeken ajan-provakatör Chervalýn yardýmýyla, Fransýz ve Prusya polisine Fransýz-Alman
Komplosu denen davayý açma fýrsatýný verdi. Tutuklular Þubat 1852de bir hükümet
darbesi hazýrlamak suçundan mahkum oldular. Prusya polisinin Marx ve Engelsin
baþýnda bulunduklarý Komünist Birliði Fransýz-Alman komplosuna katýlma ile suçlama
çabalarý sonuçsuz kaldý.
[256]
1848den 1851e kadar Fransadaki devrimci olaylarýn somut tahliline
dayanarak yazýlmýþ olan bu yapýt, marksist yapýtlarýn en önemlilerinden birisidir. Bu
yapýtýnda Marks, tarihsel materyalizmin bütün temel öðretilerini -sýnýf savaþýmý ve
proleter devrimi, devlet ve proletarya diktatörlüðü teorilerini- daha da geliþtirmektedir.
Özellikle önemli olan nokta, Marksýn, proletaryanýn burjuva devletine karþý takýnacaðý tutum konusunda ulaþtýðý sonuçtur. Marks, Bütün devrimler bu mekanizmayý
parçalayacaklarý yerde onu yetkinleþtirmiþlerdir diyor. Lenin bu sözleri, marksist
devlet öðretisinin en önemli önermesi olarak görmektedir.
Louis Bonaparteýn 18 Brumaireinde Marks, gelecek devrimde iþçi sýnýfýnýn
potansiyel müttefiki olarak köylülük sorununu tahlil etmeyi sürdürmüþ, toplum
yaþamýnda siyasal partilerin oynadýklarý rolün anahatlarýný çizmiþtir.
Louis Bonaparteýn 18 Brumaireinin bu ciltte yeralan Türkçe metni, bu yapýtýn
Fransýzcasýndan çevrilerek (K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Editions
Sociales, Paris 1963), Louis Bonaparteýn 18 Brumairei adý ile Sol Yayýnlarý tarafýndan
Mayýs 1976da yayýnlanmýþ birinci baskýsýndaki metnin bu cilt için düzenlenmiþ
yeniden basýmýdýr. 472
[257]
Vendôme dikilitaþý, 1806-1810 tarihleri arasýnda Napolyon Fransasýnýn
anýsýna Pariste dikilmiþtir; ele geçirilen düþman toplarýndan elde edilen bronzlardan
yapýlmýþtý ve üzerinde de Napoléonun bir heykeli vardý. 16 Mayýs 1871de, Paris Komününün emriyle, Vendôme dikilitaþý yýkýldý. Ama 1875de gericiler tarafýndan yeniden
onarýldý. -473, 588
[258]
J. C. L. Simonde de Sismondi, Etudes sur leconomie politique, T. I, Paris
1837, s. 35. 474
[259]
2 Aralýk 1851  Louis Bonaparteýn ve yandaþlarýnýn Fransada giriþtikleri
karþý-devrimci darbesinin yapýldýðý gün. 475
[260]
Brumaire  Fransýz cumhuriyetçi takviminde bir ayýn adý.
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18 Brumaire (9 Kasým) 1799  Napoléon Bonaparteýn askeri diktatörlüðünün
kurulmasýný saðlayan hükümet darbesinin yapýldýðý gün, 18 Brumairein ikinci baskýsý
sözleriyle Marks, 2 Aralýk 1851 hükümet darbesini kastetmektedir. 477
[261]
Bedlam  Londrada bir akýl hastanesi. 480
[262]
10 Aralýk 1848de yapýlan bir referandumla, Louis Bonaparte, Fransýz
Cumhuriyetinin Cumhurbaþkaný seçilmiþti. 480
[263]
Mýsýrdaki bolluðun hasretini duymak deyimi Tevrata dayanan bir
efsaneden alýnmýþtýr. Buna göre, Ýsraillilerin Mýsýrdan çýkýþlarý sýrasýnda yüreksizler,
çöllerde böyle sürüneceklerine Mýsýrdaki bolluk içinde ölmediklerine hayýflanmaktaydýlar. 480
[264]
Hic Rhodus, hic Salta!  Ezopun bir masalýndan alýnmýþ iþte hendek,
iþte deve! anlamýnda gelen bir latin atasözü. 481
[265]
1848 Fransýz Anayasasýna göre, cumhurbaþkaný seçimlerinin her dört
yýlda bir Mayýsýn ikinci pazarý yapýlmasýný öngörüyordu. Mayýs 1852de Louis
Bonaparteýn cumhurbaþkanlýðý son bulmaktaydý. 482
[266]
Kiliast (Yunanca bin anlamýna gelen khilias söcüðünden)  Ýsanýn
bir ikinci kez yeryüzüne geleceðine ve bin yýllýk bir hükümdarlýk kuracaðýna ve o
zaman, adalet, evrensel eþitlik ve refahýn muzaffer olacaðýna iliþkin gizemli bir din
inanýþýnýn savunucularý. 482
[267]
Capitol  Romada bir tepe, Jupiter, Jonu ve öteki tanrýlarýn taponaklarýnýn yapýldýðý bir müstahkem kale. Efsaneye göre, Rosa, MÖ 390 yýlýnda, salt Jonunun
tapýnaðýndan gelen kaz gürültülerinin Capitol bekçilerini uyandýrmasý sayesinde
Gaullerin istilasýndan kurtulmuþtu. 487
[268]
Roma tarihçisi Eusebiusa göre, Ýmparator Constantin I, 312de, hasmý
Maksentus karþýsýndaki zaferin arifesinde, gökyüzünde çarmýhýn iþaretini gördü. Üstünde þunlar yazýlýydý: Bu iþaret altýnda kazanacaksýn! 487
[269]
Heinenin Romanzero (Ýki Þövalye) adlý þiirinin bir kahramaný. Þair,
kendi savurganlýklarý yüzünden yoksul düþen Polonyalýlarla alay ediyor. (Marks,
burada, Louis Bonaparteý anýþtýrýyor.) 487
[270]
Burada, Mayýs ve Haziran 1815de Napoléon Savaþlarýna katýlan ülkeler
tarafýndan imzalanmýþ olan anlaþmalara deðiniliyor. 488
[271]
Anayasal Sözleþme  Fransada 1830 burjuva devriminden sonra yürürlüðe
girmiþtir; Temmuz monarþisinin temel yasasýydý. Görünüþte ulusun egemenlik
haklarýný ilan ediyor ve kralýn gücünü bir miktar kýsýtlýyordu. 489
[272]
Clichy  1826dan 1867ye kadar Pariste borçlarýný ödeyemeyenlerin
kapatýldýklarý cezaevi. 492
[273]
Ýmparatorluk Muhafýzlarý  Eski Romada generalin ya da imparatorun
kendisi tarafýndan beslenen ve çeþitli ayrýcalýklardan yararlanan muhafýzlarý. Bunlar
sürekli olarak iç kargaþalýklara katýlmýþlar ve sýk sýk da kendi adamlarýný alaþaðý
etmiþlerdi. Burada ise, 10 Aralýk Derneði kastediliyor. 495
[274]
Burada, Mayýs 1849dan Haziran 1849a kadar Roma Cumhuriyetine karþý
yapýlan müdahaleye Napoli ve Avusturya krallýklarýnýn ortaklaþa katýlmalarýna
deðiniliyor. 495
[275]
Marks, burada Louis Bonaparteýn yaþamýndaki þu olaylara deðiniyor:
1832de Louis Bonaparte, Thurgau kantonunda Ýsviçre vatandaþlýðýna geçti; 1848de
Ýngilterede kalmakta olduðu sýra, özel olarak sivillerden oluþan polis kuvvetine gönüllü
olarak katýldý. 495
[276]
Caligula  Roma Ýmparatoru (37-41). Ýmparator Tiberin akrabasý. Caligula, Almanyada askerler arasýnda kampta büyüdü. Adý, Roma askerinin postalý
anlamýna gelen caligadan gelir. Barbarlýðý, ahlaksýzlýklarý ve sýnýrsýz saçýp savurmalarý ile ünlüdür, bir saray entrikasý sonucu saray muhafýzlarý tarafýndan öldürülmüþtür.
498
[277]
Yasama Meclisi Defterdarý, meclis tarafýndan meclisin ekonomik ve mali
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iþlerine bakmakla ve güvenliðini saðlamakla görevlendirilmiþ milletvekillerine verilen
addý. Burada sözü edilen tasarý, Ulusal Meclis Baþkanýna askeri birlikleri emri altýna
alma yetkisi veren ve kralcý defterdarlardan Le Flô, Baze ve Panat tarafýndan 6
Kasým 1851de meclise sunulan, 17 Kasým tarihinde hararetli tartýþmalardan sonra
reddedilen yasa tasarýsýdýr. 500
[278]
Fronde  1648-1653 arasýnda Fransýz soylularý ve burjuvalarý arasýnda
mutlakiyete karþý etkin olan bir hareket. Aristokrasi arasýndaki önderleri vasallarýndan ve yabancý askeri birliklerden gelen desteðe dayanýyorlar ve kendi amaçlarýna
ulaþmak için köylü isyanlarýndan ve kentlerdeki demokratik hareketlerden yararlanýyorlardý. 502
[279]
Schlemihl  Chamissonun bir öyküsünün kendi gölgesini satan kahramaný. 502
[280]
Eriha  Ürdünde, Þeria vadisinde eski bir kent. Efsaneye göre, Erihanýn
duvarlarý, Yeþunun borazan sesleriyle yýkýlmýþ. -502, 586
[281]
Papa Pius IXun kendisini Fransa Kralý yapacaðýný uman Louis Bonaparteýn
planlarýna anýþtýrma. Efsaneye göre Ýsrail kralý Davide peygamber Samuel, gelenek
uyarýnca krallýk vaadetmiþti. 514
[282]
Napoléon I, Rus-Avusturya ordularý karþýsýnda 2 Aralýk (20 Kasým) 1805te
Austerlitzde (Moravyada) zafer kazanmýþtý. 514
[283]
Louis Bonaparteýn 1839da Pariste yayýnlanan Des Ýdées napoléoniennes adlý kitabýna anýþtýrma. 520
[284]
Temmuz 1850de yasama meclisinden geçen basýn yasasý, gazetelerin
yayýn yapma izni almak için yatýrmak zorunda olduklarý para miktarýný epeyce artýrýyor ve gazetelere ek olarak broþürlere de damga vergisi koyuyordu. 526
[285]
Bu, Bonaparteýn yaþamýndaki þu iki olayý anýþtýrýyor: 30 Ekim 1836da iki
topçu alayýnýn yardýmýyla Strasbourgda bir isyan çýkarmaya kalkýþtý, ama isyancýlar
silahsýzlandýrýldý ve Louis Bonaparte tutuklandý ve Amerikaya sürüldü. 6 Aðustos
1840ta Boulogne yerel garnizonunda birlikleri bir ayaklanmaya kýþkýrtmayý denedi.
Bu giriþm de baþarýsýzlýða uðradý. Ömür boyu hapse mahkum edildi, ama 1846da
Londraya kaçtý. 531
[286]
Shakespearein Bir Yaz Gecesi Rüyasý oyunundaki dokumacý. 531
[287]
Schufterle ve Spiegelberg, Schillerin The Robbers adlý piyesinin iki
karakteri. 532
[288]
Bacchus ya da Dyonisos, eski Yunan mitolojisinin tanrýsý. Önceleri insanýn
yaratýcý güçlerini uyandýran tanrý, sonradan þarap tanrýsý. Büyük Ýskenderin Asya
seferinden sonra Dyonisosun da Hindistan ve öteki Asya ülkelerindeki gezisi miti
ortaya çýkmýþtýr. 533
[289]
Elysée gazeteleri  Bonapartçý eðilimdeki gazeteler; bu ad, cumhurbaþkaný
iken Louis Bonaparteýn Pariste kalmakta olduðu Elysée sarayýndan gelmektedir. 
533
[290]
Marx, burada, Schillerin bir dizesine benzetmeyle sözcük oyunu yapýyor.
Ozan, neþeyi Elysée kýzý olarak betimliyor. Klasik mitolojide, Elysiun ya da Champs
Elysées (Elize tarlalarý), cennet anlamýna gelir. Champs Elysées, ayný zamanda Pariste
Louis Bonaparteýn sarayýnýn bulunduðu yerin de adýdýr. 539
[291]
Ýngilizlerin efsanevi krallarý Arthurun þövalyeler arasýnda öncelik hakký
çekiþmesini önlemek için düþünüp bulduðuna inanýlan Yuvarlak Masa ve bunun
çevresinde oturan 12 þövalyeye anýþtýrma. 539
[292]
Parlamentolar, 18. yüzyýl sonundaki burjuva devriminden önce yüksek
adli organlardý. Krallýk kararnamelerini düzenlerdi ve sözüm ona krala uyarýda bulunma, ülkenin örf ve yasalarýna uymayan kararnameleri protesto etme hakkýna
sahipti.  543
[293]
Belle-Isle  Biskaye körfezinde siyasal mahpuslar için cezaevi olan bir
ada. 546
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[294]
Marksýn Agésilasýn Kral Agise söylediðini yazdýðý sözler, Yunan yazarý
Athenaeusun Deipnosophistae adlý kitabýnda anlattýðý bir öyküdendir: Mýsýr Firavunu
Takhos, birlikleri kendisine yardýma gelen Isparta kralý Agésilasýn ufak tefek yapýsýný
ima ederek Dað doðum sancýlarý çekiyordu. Zeus korkuya kapýlmýþtý. Ama dað bir
fare doðurdu. der. Agésilas da karþýlýk verir: Sana þimdi bir fare görünüyorum, ama
bir gün aslan olacaðým. 548
[295]
Meþruiyetçilerin taht talibi Chambord kontu 1850de Venedikte yaþýyordu.
-552.
[296]
Burada, 1814ten 1830a kadar süren Restorasyon döneminde
meþruiyetçiler arasýndaki taktik anlaþmazlýklara deðiniliyor. Villéle (Louis XVIIIin
yandaþý), gerici önlemlerin daha temkinli bir biçimde alýnmasýný yeðliyordu, oysa
Polignac (Comte dArtios(in -1824ten itibaren Kral Charles X- yandaþý), devrim-öncesi
rejimin olduðu gibi geri getirilmesinden yanaydý.
Tuileries, Paristte Louis XVIIIin kaldýðý yerdi; Restorasyon sýrasýnda Comte
dArtois, sarayýn bölümlerinden biri olan Parillon Morsanda kalmaktaydý. -553.
[297]
The Economist  Haftalýk iktisadi ve siyasal bir Ýngiliz dergisi, büyük
sanayi burjuvazisinin organý; 1843ten beri Londrada yayýnlanmaktadýr. -556.
[298]
Birinci Uluslararasý ve Sanayi Sergisi, Londrada Mayýs-Ekim 1851 tarihleri
arasýnda açýlmýþtýr. -560.
[299]
Le Messager de lAssemblée  16 Þubar - 2 Aralýk 1851 tarihleri arasýnda
Pariste yayýnlanan Bonapartea karþý, günlük Fransýz gazetesi. -563.
[300]
Buridana maledilen ünlü masal. Yulaf ve arpa gibi cinsleri ayrý iki ölçek
yem arasýnda kalan bir eþek. Eþek, bu yemlerden birini seçmeye karar veremediði
için açlýktan ölmektedir. -565.
[301]
Uzun Parlamento (1640-1653)  Burjuva devrimi patlak verdiðinde, Kral
Charles I tarafýndan toplantýya çaðrýlan Ýngiliz Parlamentosu. Bu parlamento, burjuva
devriminin kurucu organý oldu. 1649da Kral Charles Iin ölüm kararýný onayladý ve
Ýngilterede cumhuriyet ilan etti. Parlamento, 1653te, Cromwell tarafýndan daðýtýldý. 567.
[302]
Cévennes  Fransada daðlýk bir bölge. 1702 ve 1705 yýllarý arasýnda bir
köylü ayaklanmasý oldu burada. Ayaklanma önce protestanlara yapýlan zulümleri
protesto etmek için baþlamýþtý, sonra açýkça anti-feodal bir nitelik kazandý. -577.
[303]
Saul, Ýsrailin birinci kralý, David ise ikinci kralý oldu. Saul, çoban Davidi
gözdesi ve damadý yapmýþtý. Ama baþarýlarýný kýskanarak onu daðlara sürdü. Sonunda David onu yendi ve yerine geçti. -584.
[304]
Simon, katolik tanrýbilimine göre Ýsanýn oniki havarisinden biri. -584.
[305]
Ezekiel, dört büyük Ýbrani peygamberinden biri. -584.
[306]
Constance din bilginleri toplantýsý (15 Kasým 1414-22 Nisan 1418) 
Reformasyon hareketinin doðuþu sýrasýnda mezhep sapkýnlýklarýna ve din adamlarýnýn ahlak bozukluklarýna karþý savaþarak hýristiyanlýðýn birliðini (o zaman üç papa
vardý) kuvvetlendirmek, birliði yeniden yaratmak amacýndaydý. -584.
[307]
Louis XVin çocukluðu sýrasýnda, 1715ten 1723e kadar Philippe
dOrleansýn kral naipliði kastediliyor. -587.
[308]
Trevesin Kutsal Libasý  Bir Alman kentinde bulunan Trier katedraline
verilmiþ kutsal bir emanet. Çarmýha gerilme sýrasýnda Ýsanýn giydiði giysi olduðu
iddia edilmektedir. Nesiller boyu hacý kafileleri bu kutsal libasý ziyaret etmiþlerdir. 588.
[309]
Hindistanda Ýngiliz Egemenliði ve Hindistanda Ýngiliz Egemenliðinin
Gelecekteki Sonuçlarý baþlýklý makaleler Marksýn ulusal-sömürge sorunu konusundaki en iyi yapýtlarýndan ikisidir. Çok zengin doðal kaynaklara ve eski bir uygarlýða
sahip bir ülke olan Hindistandaki Ýngiliz egemenliði örneði ile Marks, kapitalist devletlerin Doðunun iktisaden geri ülkeleri üzerinde kurduklarý sömürgeci egemenlik
sisteminin kendine özgü niteliklerini açýða çýkarmaktadýr. Bu yapýtlarýnda Marks,
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Hindistanýn Ýngiltere tarafýndan istilasýnýn ve köleleþtirilmesinin bellibaþlý aþamalarýný
izlemekte ve Ýngilizlerin Hindistanda giriþtikleri yaðmanýn gene Ýngilteredeki büyük
toprak sahipleri ve parababalarý oligarþisinin bir zenginleþme ve güçlenme kaynaðý
olduðunu göstermektedir. Marks, Hindistanýn ancak ya metropollerdeki bir proleter
devrim sonucu, ya da Hindistan halkýnýn kendi sömürgecilerine karþý verecekleri bir
kurtuluþ savaþý sonucu kurtulabileceði sonucuna ulaþmaktadýr.
Hindistanda Ýngiliz Egemenliði ve Hindistanda Ýngiliz Egemenliðinin Gelecekteki Sonuçlarýnýn bu ciltte yer alan metni, K. Marx and F. Engels, Selected
Works, (Progress Publishers, Moscow 1969, s. 488-493 ve 494-499) adlý yapýttan
Türkçeye çevrilmiþtir. -589, 596.
[310]
Moðollar  16. yüzyýlýn baþlarýnda Hindistaný istila eden ve 1526da Kuzey
Hindistanda Büyük Moðol Ýmparatorluðunu kuran Orta Asyanýn doðusundan gelme
Türk soyundan aþiretler. Sürekli iç savaþlar ve büyüyen feodal ayrýlýkçý eðilimler
yüzünden bu imparatorluk 18. yüzyýlýn ilk yarýsýnda daðýlmýþtýr. -589.
[311]
Limgam dini  Lingayatýn (Siva ilahýnýn simgesi lingadan gelir) Güney
Hindistan mezhebi arasýnda çok yaygýn olan Siva ilahýna tapýnma; hiç bir kast farký
tanýmaz; orucu, kurbanlarý ve haccý reddeder. -590.
[312]
Juggernaut (Jagannath)  Hindu tarnýsý Kriþna ya da Viþnunun adlarýndan biri. Juggernaut Tapýnaðý rahipleri yýðýnsal haclardan büyük kârlar elde ediyorlar
ve bayaderlerin, tapýnakta yaþayan kadýnlarýn, fuhþunu teþvik ediyorlardý. Juggernauta
tapýnma, inanmýþlarýn kendi nefslerine eziyet etmelerinde ve kendilerini
öldürmelerinde ifadesini bulan, tantanalý dinse ayinlerle ve aþýrý fanatisizmle
belirginleþmekteydi. Juggernautun anýsýna yapýlan yýllýk büyük festivalde hacýlardan
bazýlarý, kendilerini, putu taþýyan büyük arabanýn tekerlekleri altýna atýyorlardý. -590,
603.
[313]
Heptarþi (yedimi yönetim)  Ýngiliz tarihçilerin, Ýngilteredeki yedi AngloSakson krallýktan oluþan ortaçað baþlarýndaki (6-8. yüzyýllar) siyasal sistemi belirtmek için kullandýklarý bir terim. Marks bu sözcüðü, müslümanlar tarafýndan istila
edilmezden önce Deccandaki (Orta ve Güney Hindistan) feodal parçalanmayý belirtmek için kullanmaktadýr. -590.
[314]
Brahmanlar  Üyeleri köken olarak ayrýcalýklý rahipler katmanýndan gelen
dört eski Hint kastýndan biri. Öteki Hint kastlarý gibi, bu da sonradan aralarýnda
yoksullaþmýþ köylülerin ve zanaatçýlarýn da bulunduklarý çeþitli mesleklere ve
toplumsal konumlara sahip insanlarý da arasýna almýþtýr. -590.
[315]
Doðu Hindistan Þirketi  Ýngiliz sömürge politikasýnýn Hindistan, Çin ve
öteki Asya ülkelerindeki aleti olan Ýngiliz ticaret þirketi 1600de kurulmuþtur. 1833de
kabul edilen þirket statüsüne iliþkin yasa, þirketin tekel hakkýný Hindistanýn yönetimi
ile sýnýrladý. Þirket 1858de tasfiye edildi. -590.
[316]
Bombayýn kuzeyinde yeralan Salsette Adasý, 109 tane budist maðara
tapýnaðý ile ünlüydü. -590.
[317]
Büyük Moðol  Kendilerine padiþah diyen Moðol Ýmparatorlarýna Avrupalýlarýn verdiði ad. -597.
[318]
Mahrattalar  Deccanýn kuzey-batý kesiminde yaþayan Hint halkýnýn bir
parçasý. 17. yüzyýlýn ortalarýnda Mahrattalar Büyük Moðol Ýmparatorluðuna aðýr bir
darbe indirmiþler ve feodal üst tabakasýnýn çok geçmeden istila savaþlarýna giriþtiði
baðýmsýz bir devret kurmuþlardýr. 17. yüzyýlýn sonlarýnda Mahratta prenslikleri iç
çekiþmelerle zayýflamýþtýr. Hindistanda egemenliði ele geçirme savaþýmýyla ve iç
çekiþmelerle zayýflayan Mahrattalar, 1803-05 Anglo-Mahratta Savaþý sonucunda onlara boyun eðdiren Ýngiliz Doðu Hindistan Þirketine yem oldular. -597.
[319]
Zemindar ve Ryotwar sistemleri  Ýngiliz yöneticilerin 18. yüzyýlýn sonunda
ve 19. yüzyýlýn baþýnda Hindistana getirdikleri iki tür toprak vergisi sistemi. -599.
[320]
G. Campbell, Modern India: a Sketch of the System of Civil Government,
London 1852, s. 50-60. -601.
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[321]
Marks, bu sözleri A. D. Saltykovun kitabý Letter sur lInde, Paris 1848, s.
61den aktarýyor. -602.
[322]
Jatlar  Kuzey Hindistanda büyük çoðunluðu köylülerden oluþan bir kast
grubu; askeri feodalleri de içermekteydi. 17. yüzyýlda Jat köylüleri Moðol feodallerinin yönetimine karþý sýk sýk ayaklanmýþlardýr. -602.
[323]
Peoples Paper  Mayýs 1852den Haziran 1858e kadar Londrada
yayýnlanan haftalýk çartist yayýn organý. Ekim 1852den Aralýk 1856ya kadar Marks ve
Engels gazeteye hem yazý yazmýþlar ve hem de çýkmasýna yardýmcý olmuþlardýr.
Haziran 1858de gazete burjuva iþ adamlarýnýn eline geçmiþtir. -604.
[324]
14 Nisan 1856de Çartist Peoples Paperýn dördüncü yýldönümü dolayýsýyla verilen bir ziyafette, Marks, ilk konuþma hakkýný elde etmiþ ve proletaryanýn
dünya tarihinde oynadýðý rol konusunda bir konuþma yapmýþtýr. Marksýn bu toplantýya katýlmasý, bilimsel komünizmin kurucularýnýn çartistler ile olan iþbirliðinin,
Ýngilterede iþçi sýnýfý hareketini yeni, sosyalist bir temel üzerinde yeniden canlandýrma amacýyla Ýngiliz proletaryasýný ideolojik olarak etkileme ve çartist önderlere yardýmcý olma arzularýnýn çarpýcý bir kanýtýdýr.
Peoples Paperýn Yýldönümünde Yapýlan Konuþmanýn bu ciltte yeralan
metni K. Marx and F. Engels, Selected Works, (Progress Publishers, Moscow 1969, s.
500-501) adlý yapýttan Türkçeye çevrilmiþtir. -604.
[325]
Marksýn Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký adlý kitabý, marksist ekonomi politiðin yaratýlmasýnda önemli bir aþamadýr. Bu kitabý yazmaya baþlamadan
önce Marks, iktisadi öðretisinin temellerini oluþturan onbeþ yýl süreli bir inceleme
yapmýþtýr. Marks bu incelemesinin sonuçlarýný iktisat konusundaki bir temel yapýtta
ortaya koymayý tasarlamýþtý. 1857 Aðustos ve Eylül aylarýnda topladýðý malzemeyi
düzene koymaya ve yapýtýnýn ilk kaba taslaðýný yazmaya baþladý. Bunu izleyen aylarda
Marks ayrýntýlý bir plan yaptý ve bundan sonraki çalýþmalarýný tek tek basýlacak ayrý
kýsýmlar olarak yayýnlamaya karar verdi. Berlinli bir yayýncý olan F. Duncker ile yaptýðý
ilk sözleþmeden sonra, Haziran 1859da basýlmýþ olan ilk kýsým üzerinde çalýþmaya
baþladý.
Bu birinci kýsmýn hemen ardýndan Marks, sermaye sorunlarýna iliþkin olan
ikinci kýsmý yayýnlamayý planladý. Ama daha sonraki incelemeleri Marksý bu ilk
planýný deðiþtirmeye zorladý. Planladýðý makaleler yerine, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine
Katký adlý yapýtýnda yeralan temel düþünceleri de gözden geçirerek içine kattýðý
Kapitali yazdý.
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýya Önsözün bu ciltte yer alan Türkçe
metni, bu yapýtýn Fransýzcasýndan çevrilerek (Karl Marx, Contribution à la Critique
de lEconomie Politique, Editions Sociales, Paris 1957) Ekonomi Politiðin Eleþtirisine
Katký adý ile Sol Yayýnlarý tarafýndan Eylül 1976da yayýnlanmýþ üçüncü baskýsýndaki
metnin (s. 23-28) bu cilt için düzenlenmiþ yeniden basýmýdýr.
[326]
Marks burada iktisat konusundaki yazmayý planladýðý temel yapýtýnýn
tamamlanmamýþ Giriþine deðiniyor.
[327]
Allgemeine Zeitung  Gerici bir günlük Alman gazetesi; 1798den sonra
çýkmaya baþlamýþtýr. 1810-1882 arasýnda Augsburgda yayýnlanmýþtýr. 1842de ütopyacý komünizmin ve sosyalizmin düþüncelerini çarpýtan bir makale yayýnlamýþtý.
Marks bu çarpýtmayý Der Kommunismus und die Augsburger Allgemeine Zeitung
adlý makalesinde teþhir etmiþtir.
[328]
Bu makale, Marxýn, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký adlý yapýtýnýn
eleþtirisidir. Engels bu yapýtý, proletaryanýn partisinin önde gelen bir bilimsel baþarýsý
ve proletaryanýn bilimsel dünya görüþünün iþlenmesinde önemli bir aþama olarak
betimlemektedir. Bu eleþtiri makalesi tamamlanamamýþtýr. Yalnýzca ilk iki kýsmý
yayýnlandý, Engelsin kitabýn iktisadi içeriðini ele almayý arzuladýðý üçüncü kýsým, bu
makaleleri yayýnlayan gazetenin yayýnýna son vermesi yüzünden basýlamadý. Bu
üçüncü kýsmýn elyazmalarý bulunamamýþtýr.
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[329]
Reformasyon  16. yüzyýlda birçok Avrupa ülkesinin de katýldýðý katoliklere karþý giriþilen yýðýnsal toplumsal hareket. Bu hareketlerin çoðuna yoðun bir sýnýf
savaþý da eþlik etmiþtir. Almanyadaki 1524-25 Köylü Savaþlarý, Reformasyonun
ideolojik etkisi altýnda baþlamýþtý. - 613.
[330]
Otuz Yýl Savaþlarý (1618-48)  Protestanlar ile katolikler arasýndaki
çekiþmenin neden olduðu genel bir Avrupa savaþý. Savaþ esas olarak Almanyada
yer aldý ve bunun sonucu olarak da taraflarýn askeri yaðmasýna ve yalýlmasý emellerine
maruz kaldý. - 613.
[331]
1477-1555 arasýnda Hollanda Kutsal Roma Ýmparatorluðunun bir parçasýydý. Ýmparatorluðun parçalanmasýndan sonra Hollanda, Ýspanyaya ilhak oldu.
16. yüzyýlýn sonlarýna doðru baþlayan burjuva devrimiyle Hollanda, kendisini
Ýspanyadan kurtardý ve baðýmsýz bir burjuva cumhuriyeti oldu. - 613.
[332]
Kameralistik  Avrupanýn birçok ülkesinde, ortaçað üniversitelerinde ve
sonradan burjuva üniversitelerinde de öðretilen idare, maliye, iktisat ve bazý baþka
bilimleri kapsayan bir ders. - 615.
[333]
Das Volk  Marxýn da katkýlarýyla 7 Mayýs-20 Aðustos 1859 tarihleri arasýnda
Londrada Almanca olarak çýkan bir haftalýk gazete. - 615.
[334]
1830larda ve 1840larda Alman üniversitelerinde birçok kürsüyü ellerinde
bulunduran ve felsefede daha radikal olan akýmlara saldýrmak için bu durumlarýndan
yararlanan sað-kanat hegelcilere yapýlan alaycý bir anýþtýrma. Diadokos için bkz: 4
nolu not. - 618.
Diadokoslar  Büyük Ýskenderin ölümünden sonra iktidar için birbirleriyle
amansýz bir savaþa tutuþan generalleri. Bu savaþým sýrasýnda (MÖ 4. Yüzyýlýn sonundan 3. Yüzyýlýn baþýna dek sürmüþtür), Ýskenderin Ýmparatorluðunun oturmamýþ
askeri ve idari birliði birkaç devlete bölündü.
[335]
Bkz: G. W. F. Hegel, Mantýk Bilimi, Kýsým I, Kesim 2. - 619.
[336]
I. Ciltte yer alan mektuplar, K. Marx and F. Engels, Selected Works
(Progress Publishers, Moscow 1965, s. 517-530) adlý yapýttan Türkçeye çevrilmiþtir.
[337]
Marks, burada, yazmayý tasarladýðý Politikanýn ve Ýktisadýn Eleþtirisi adlý
yapýta deðiniyor.
[338]
Burada, merkezi 1850lerde Great Windmill Streette bulunan Londra
Alman Ýþçileri Eðitim Derneðine deðiniliyor. Bu dernek Þubat 1840ta Karl Schapper,
Josef Moll ve Adalet Birliðinin öteki üyeleri tarafýndan kurulmuþtur. 1849 ve 1850de,
Marks ve Engels bu derneðin çalýþmalarýna etkin bir biçimde katýldýlar. Üyelerinin bir
çoðunun sekter-merkezci Willich-Schapper hizbinden yana çýkmalarý yüzünden,
Marks ve Engels, 17 Eylül 1850de birkaç yandaþlarýyla birlikte, Dernekten ayrýldýlar.
1864de Enternasyonalin kurulmasýyla Derngek, Londrada, Enternasyonalin Alman
kesimi oldu. Londra Eðitim Derneði, hükümet tarafýndan kapatýldýðý 1918 yýlýna kadar
varlýðýný sürdürdü. -638.
[339]
Mainz (Mayence)ýn devrimci Fransýz ordusu tarafýndan ele geçirilmesinden sonra Alman cumhuruyetçi demokratlar, Ekim 1792de, Eþitlik ve Kardeþlik
Dostlarý Kulübünü kurdular. Mainz kulüpçüleri, feodal sistemin kaldýrýlmasýný, bir
cumhuriyetin kurulmasýný ve Renin sol yakasýnýn devrimci Fransaya ilhakýný savunuyorlardý. Bunlarýn görüþlerini ne kent halký ve ne de köylüler destekliyordu. Haziran 1793te, Prusyalýlar Mainzý aldýklarýnda, kulüpçüler eylemlerine son verdiler. -638.
[340]
Condottieri  14. ve 15. yüzyýllarda, Ýtalyadaki paralý asker birliklerinin
önderleri. -638.
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