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1848 Avrupa Devrimleri-Fransa
1848’e Giden Yolda Avrupa
1780’ler Avrupası’nda doğan biri eğer 1840'lara kadar yaşamışsa, yalnızca Avrupa tarihinde 
değil, dünya tarihinde de önemli değişmelere yol açan olaylara tanık olmuş demektir. Kökleri
16. yüzyıla kadar uzanan kapitalizm bu dönemde, yaygınlaştı ve egemen üretim tarzı haline 
geldi. Kapitalist ekonomi hızlı ve kesin bir biçimde gelişirken, toplum da bugünkü anlamıyla 
bir burjuva toplumuna dönüştü. Sanayi, işçi sınıfı, grev, makine, sanayileşme, devrim, 
burjuvazi gibi, gündelik dildeki birçok kavramın içeriği, bu dönemde belirlendi. Tarihsel 
olarak 19. yüzyılın bir “ikili devrim”le belirlendiğini söylemek mümkün: Bir yanda 1789 
Fransız Devrimi; öte yanda kabaca 1780’lerde İngiltere’de başladığı kabul edilen Sanayi 
Devrimi. Bu iki devrim kimi zaman doğrudan, kimi zaman dolaylı bir biçimde, birbirlerini 
etkileyerek, önce baştan aşağı Avrupa’yı, sonra dünyayı kendi yörüngesine çekmeye başladı. Bu 
iki devrim yalnızca Eski Düzen’in ekonomik, toplumsal ve siyasal ilişkilerim değiştirmek ve 
dönüştürmekle kalmadı; kendileriyle birlikte “yeni” ekonomik, toplumsal ve siyasal ilişkilere 
geçişin imkânlannı da yarattı.

İngiltere'de Sanayi Devrimi doğrudan üreticilerin “aşağıdan” ve “kendiliğinden” d e \ T im iy d i .  Buna 
karşılık. Kıta Avrupası’nm pek çok ülkesinde Sanayi Devrimi monarşik siyasal yapıların 
belirlediği çerçeve içinde ve “yukandan” devrimlerle gerçekleşti, ancak bir kere ortaya 
çıktıktan sonra da tüm dünyayı etkisi altına alarak, burjuva dünyasındaki ekonomik 
gelişmenin “doğal modeF’ini oluşturdu. Sanayi Devrimi fabrika, demiryolu, finansman gibi 
taleplerle ortaya çıkarken, Fransız siyasal devrimi serfliğin kaldınimasım, loncaların tasfiyesini, 
yasa önünde eşitliği talep ediyordu. Kısaca, Sanayi Devrimi’n in  “fabrika”yı kurduğu her yerde 
Fransız Devrimi “özgür” emeği sağladı. İkisi birlikte üretimde “fabrika sistemi”ni oluşturdular.

Ban Avrupa’da 19. yüzyılda ortaya çıkan toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeler, bütün 
dolayımlarıyla birlikte bu temel üzerinde gerçekleşti. 19. yüzyıl Batı dünyası için bir 
“devrimler çağı” oldu. Üstelik bu devrimler sonunda uluslararâsı bir niteliğe de büründü.
Bunu gözlemek amacıyla 1820, 1830 ve 1848 devrimlerine bakmak sosyalizmin ortaya 
çıkışının somut koşullannın neden ötürü başka bir çağda değil de bu “devrimler çağı”nda 
gerçekleştiğini aydınlatır.

1815 Sonrası D eğişm eler

Milliyetçilik ve Liberalizm

O günün koşullannda. Milliyetçilik bireylere uygulanmak istenen “özgürlük ve eşidik”in uluslara 
da uygulanması isteminden başka birşey değildi. “Özgürlük ve eşidik” ekonomik ilişkilerden 
siyasal ilişkilere kadar bireylerin hayatlarını düzenleyen ilke olarak liberalizmi doğurmuştu.

Napoleon Savaşlarını izleyen yıllarda yoksulluk 
Bourbon hanedanının ustaca manipüle ettiği bir 

toplumsal sorun haline geldi. Bir yandan, geniş bir 
işsiz ve yoksul kitlesinin bulunması ücretleri düşük 

tuttuğundan, burjuvazinin işine geliyordu. Öte yandan 
belli aralıklarla Devlet'in şarap ve yiyecek dağıtması 

"Â li D evlet" imgesini pekiştiriyordu. Resim 1822’deki 
böylesi bir dağıtımı gösteriyor.

AVRUPA’DA ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİ 
(1820-1840)

1800-1840 arasında Avrupa'nın sanayi üretiminde ciddi 
bir artış yaşanıyordu. 1800 yılında Büyük Britanya'nın 
230 milyon Sterlin tutan sanayi üretimi, 1820'de 290 
milyona, 1840'da ise 387 milyon Sterlin'e çıkıyordu. 
Aynı yıllarda Fransa'nın üretimi 190 milyon 
Sterlin'den, önce 220 milyona sonra ise 284 milyon 
Sterlin'e yükseliyordu. Almanya’nın üretimi ise aynı 
yıllarda 60 milyon, 85 milyon ve 150 milyon Sterlin’e 
ulaşıyordu. Bu ülkelerin sanayi üretimlerinin dünya 
paylarında da 1800-1820-1840 arasında b ir değişim 
görünüyordu. Büyük Britanya’nın payı % 35 'den önce 
% 34'e, sonra ise % 30 ’a düşüyordu. Aynı yıllarda 
Fransa’nın payı % 29'dan, önce % 25'e sonra ise % 
20'ye iniyordu. Almanya’nın payı ise bu yıllarda % 
9 ’dan, önce % 10'a sonra ise % 12'ye yükseliyordu.



-Fransa

Aynı ilkenin ulusal ölçekte yeniden üretilmesi ise milliyetçiliğe can verdi. Milliyetçilik ve 
liberalizm 1820-1824 arasmda Avrupa’da görülen ilk devrimci dalganm başlıca manevi gücü 
oldu.

1830 Devrimleri 19. yüzyıl Avrupası’nda ikinci devrimci dalgayı oluşturdu. 1830 Devrimleri’n 
kaynağı Fransa olsa da, liberal ve milliyetçi hareketler bütün Avrupa’da görüldü. Bu hareketi 
sonucunda "Viyana Antlaşması’yla kurulmuş olan düzen de (Restorasyon) ilk sarsıntılarım 
geçirdi; Fransa’da Bourbonlar tahttan uzaklaştınidı ve yerine Orleans hanedanından Louis- 
Philippe geçirildi; İspanya ve Portekiz’de liberal anayasalar yürürlüğe kondu; Belçika. 
Hollanda’dan bağımsızlığını kazandı (1830-1831), Polonya’da baş gösteren milliyetçi ayaklanm; 
Rusya ve Avusturya tarafından, İtalya’da çıkan liberal ayaklanma Avusturya tarafından zor 
kullanılarak bastınidı. Alman Devletleri’ndeki liberal ve milliyetçi ayaklanmalar ise 
M ettemich’in baskısıyla Prusya tarafından sona erdirildi. İngiltere de 1830 Devrimleri’nin 
etkilerinden uzak kalmadı. İşçilerin siyasal kitle hareketi olan Chartist hareket gelişti. 1830 
Devrimleri, burjuvazinin artık devrimci bir güç olmaktan çıktığını ortaya koyarken, işçilerin 
toplumun bundan sonraki ilerici taleplerinin sözcülüğünü üsdenmekte olduğunu açıkça 
gösterdi.

Yeni Çelişkiler, Yeni Güçler

19. yüzyılın ilk yansı boyunca, o döneme kadar görülmemiş derinlikteki bir çehşki tüm 
Avrupa’da varlığım hissettirdi: Bir bütün olarak ele alındığında; Avrupa zenginleşmişti; tanms 
üretim, ondan da önemlisi sanayi üretimi daha önceleri hayal edilemeyen boyudara ulaşmış, 
zenginlik ve görkem artarken, halkın büyük çoğunluğu dayanılmaz biçimde yoksullaşmıştı. 
Sanayi Devrimi’n in  doğurduğu teknolojik gelişmeler ve yeni buluşlar üretime uygulanmaya 
başlanmış, böylece makineli sanayi dönemine girilmişti. Makinelerin üretime girmesiyle de
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Tarihi B ir Dönemeç: 
iyon A yaklanm ası

Lyon, öteden beri dokumacılığın bir lıayli gelişkin 
olduğu bir bölgeydi. Restorasyon döneminde de bu 
önemini korumuştu. Ancak sanayileşmenin gelişimi, da
hası, İngiliz dokumacılığının karşı konulmaz rekabeti, 
Lyonlu dokumacıları makineleşmeye zorlamış, makineli 
imalata geçemeyenler ise ayakta kalabilmenin sırrını 
ücretleri düşürmekte bulmuşlardı.

165.000 nüfuslu Lyon şelıri sakinlerinin aşağı yukarı 
yansı dokumacılıkla geçiniyordu. Kıta Avrupasının Manc- 
iıester’l olarak adlandırılan Lyon’da dokunan kumaşla- 
nn yurtdışına satılan bölümünün değeri manifaktür mal
lar İhracatının üçte birinden fazlasını oluşturuyordu.

Lyon, “ fabrika” sistemi piramidal bir yapıya sahipti. 
En tepede 800 civarında tüccar bulunuyor, bunlar edin
dikleri hammaddeyi boyattıktan sonra atölye şefleriiie 
ulaştırıyorlar ve dokunmuş İpeği kumaş olarak satıyor
lardı. Böylece üretim sürecini doğrudan denetim altında 
tutuyorlardı. Orta tabakayı oluşturan ve sayıları ancak 
8000’e ulaşan atölye şefleri, karıları ve çocukları eşliğin
de evlerinde parça başına ücret alarak çalışıyorlardı. 
Bunlann en fazla 8 makinesi vardı. Bağımsız zanaatkar
dan ziyade, ücretli sayılırlardı. Piramidin en altında bu
lunan işçiler ise atölyelerde yiyip içiyor ve yatıyorlardı. 
Ürettikleri malın fason fiyatının ancak yarısını alıyorlar
dı. Böylece bu sistem, bir yandan tüccarlara karşı atölye 
şeflerini bir araya getirirken, fason fiyatın bölüşülmesi 
konusunda atölye şefleriyle işçileri karşı karşıya getiri
yordu.

Lyonlu dokumacılar Bourgneuf, Saint-Jean, Saint- 
Georges ve Croix-Rousse mahallerinde yoğunlaşmışlar
dı. Dar yollar, karanlık ve uzun avlular, sağlıksız, rutu
betli ve ağır bir hava, harabeleri andıran eski binalar, 
loş lamba ışıklarının aydınlattığı perdesiz evler bu ma
hallelerin başlıca görüntüsüydü. Lamartine’in “ AvrupalI 
parya kabile”si olarak adlandırdığı işçi yığınları, bu pis 
ve hastalıkların kol gezdiği yerlerde yaşamlarını sürdü
rürken, işsiz kaldıklarında yollarda şarkı söyliyerek dile
niyorlardı. Lyonlu işçilerin sefalete karşı buldukları bu 
“çözüm” , sonraki yıllarda yaygınlaşarak sokak şarkıcılı
ğının kaynağını teşkil edecekti.

Çalışma süresi 16 ile 18 saat arasında değişiyor, üc
retler ise ekonomik duruma ve yapılan işe göre değiş
mekle birlikte günde 2 ile 3 franka kadar çıkabiliyordu. 
Ancak Lyon dokumacılarının aldığı ücret Fransa'nın öte
ki bölgelerine oranla oldukça yüksek sayılırdı, işçiler 
hergün 2 kilo ekmek, yanm litre şarap, sebze ve hatta 
az miktarda da olsa et alabiliyorlardı.

Lyonlu paryalar daha 1744’te tüccarlara karşı ayak
lanmışlar, Ağustos 1786’da ise birleşerek iki santimlik 
ücret artışı talep etmişlerdi. Bu birlik ve mücadele gele
neği 1828'de atölye şeflerinin “ Karşılıklı Görev” deme
ğini kurmalarıyla devam etti. Modem anlamda İlk sendi
ka sayılabilecek bu dernek, 25 Ekim 1831'de bir ücret 
baremi tespit edilmesini önerdi. Aynı gün 6000 işçinin 
düzenlediği gösteri sonrası Crolx-Rousse bir bayram 
yerine döndü. Şarkılar söylendi, dans edildi. 11 Ekim
1831 günü kentin hayırsever belediye başkanının aracı
lığıyla ücret durumunu görüşmek üzere 22 patron ve
22 İşçi temsilcisi bir araya geldi. Toplantı sonunda taraf
lar bir ücret bareminde anlaştılar. Ancak çok geçmeden 
patronlar, çeşitli bahaneler İleri sürerek anlaşmayı uy
gulamaktan vazgeçtiler, işçilerin grev tehdltlne lokavtla 
karşılık verildi. Bazı İşyerleri kapatıldı. 21 Kasım sabahı 
işçiler, atölyeleri terkettiler ve şehir merkezine doğru 
yürüyüşe geçtiler. Ulusal muhafızlar, kalabalığı dağıt
mayı başaramadı. İşçiler silahlanmaya başladı. Makine

lerden çaldıkları kurşunları yüksüklere dökerek mermi 
yaptılar ve yeniden şehrin merkezine yöneldiler. Bu öf
keli kalabalığın önünde, üzerinde “ çalışarak yaşamak 
veya dövüşerek ölmek” yazılı siyah bir pankart vardı. 
Vali ile askerî komutanlar arasındaki çelişki önlemlerin 
şiddetini de etkilemişti. Ulusal muhafızların bir bölümü
nün işçilere katılması sonucunda askeri ve mülki erkan 
şehri terketti. Bütün mahallelerde işçiler barikatlar kur
muşlardı. Belediye Sarayı’nı kolayca ele geçirdiler. An
cak 'ne yapacaklarını bilemez durumdaydılar. Ücretler 
için ayağa kalkmışlardı ve başkaca perspektifleri yoktu. 
Hatta bankalardaki 1,5 milyon frank'a bile dokunmayıp, 
yağmalara karşı önlemler almışlardı. Geçici bir hükümet 
kurulması girişimi ise sonuçsuz kaldı.

General Soult üç gün sonra 30.000 kişilik bir kuvvetle 
şehre girdi. Şiddetli çarpışmalar sonunda askerler de
netimi sağladı. 600 ölüden sadece 75'i asker ve subaydı.

Lyon ayaklanması bütün Fransa ve Avrupa’da derin 
etkiler bıraktı. İlk çatışma haberieri geldiğinde Paris’te 
hükümete yakın çevreler “ her renkten anarşistin birleş
tiğini ve başkaldırdığını” birbirierine fısıldıyoriardı. 25 
Kasım’ı 26’ya bağlayan gece Paris sokaklarına Lyon 
İşçilerini örnek almalarını salık veren afişler yapıştırıl
mıştı. Paris hükümeti kendini bir ayaklanma tehdidi kar
şısında hissetmiş ve Ulusal Muhafızları alarma geçirmişti.

DİJon'da halkı silahları ele almaya çağıran bildiriler 
dağıtılıyordu. Yetkililer, bir grup genç insanın "isyancı
lara ders vermek İçin gönüllü birilkler” kurma başvuru
sunu geri çevirdiler. Beaune’da ise belediye başkanının 
talebi üzerine bağlarda çalıştırmak üzere İşçi alımı dur
duruldu. Mâcon’da askeri biriiklere Lyon üzerine yürü
me emri verilmişti ve cephane fazlalığı Lyon yakınların
da mevzilenmiş muhafızlara ulaştırmak üzere bu biriik
lere verilmişti.

Lyon ayaklanması İtalya'da liberal umutları yeniden 
canlandırdı. Sardunya Kralı Carios Alberto, dükalığının 
çevresinde olup bitenleri dikkatle izlemeğe başlamıştı. 
Ren tugayına Savoie’ya gitme emri verildi. Günlüğünde 
“ bu güç, her türlü değişikliğe karşı sınırlarımızı koru

yacak” diye yazıyordu.

Avusturya Şansölyesi Metternich, 10 Araiık’ta Wrede 
prensine gönderdiği mektupta şöyle diyordu: "Fransa 
gibi bütün toplumsal bağların gevşediği bir ülkede yeni 
bir ayaklanma daha olmasının önemi yok. Ancak hükü
metin tavrı o kadar yanlış ki, şimdi bu işten nasıl sıyrıla
caklar, bilemiyorum. Zor kullanılmazsa ayaklanmaya hak 
verilmiş olacak ve toplumun çürümesi hızlanacak. Uma
rım sonucu nasıl olursa olsun Lypn örneği Alman libe
ralleri için cazip olmaz. Almanya’da hâia orta sınıfın 
tahta ve yüksek sınıflara karşı güçlü bir saldırısı var. 
Fransa'da ise taht ve yüksek sınıflar ortadan kalktıkla
rından, halk şimdi orta sınıfa karşı ayaklanıyor. Bu du
rum daha sonra üstesinden zor gelinecek bazı sonuçla
ra yol açacak” .

Avrupa’nın önde gelen mutlakiyetçi önderi böylece 
yeni bir toplumsal sınıfın ortaya çıkışını ilan ediyordu. 
Orta sınıfların yüksek sınıflara, burjuvazinin aristokrasi
ye karşı mücadelesinden sonra, şimdi işçi sınıfının bur
juvaziye karşı mücadelesi gündemdeydi.

Lyon ayaklanmasının en önemli etkisi İngiltere’de gö
rüldü. Lyon olaylarından üç hafta önce Brlstol'de kanlı 
karışıklıklar patlak vermişti ve taşrada tarım İşçileri aris
tokratların malikânelerini ateşe vermişti. Manc- 
hester’de bir ayaklanma bekleniyordu. Chartist hareket 
örgütlenmiş hazırlıklarını gözden geçiriyordu. Nisan 
1831'de Ulusal İşçi Blriiğl” kurulmuştu.

Lyon ayaklanması işçi sınıfı mücadelesine, sınıriar ötesi 
yaklaşımın nüvelerini de yaratmıştı. Ayaklanmanın zafe
re ulaşmasında Rhöne’dan gelen gönüllü işçi blriiklerl- 
nln rolü tartışılmazdı. Böylelikle ilk kez işçi sınıfının 
bir bütün olarak çıkariarının evrenselliği ve mücadelele
rin birieştlrilmesl fikri somut dayanışmaya dönüşüyordu.

Lenin, uluslararası işçi hareketinin ilk tarihi dönemini 
tanımlarken Lyon işçilerine atıfta bulunmuştu: 19. yüz
yılın aşağı yukan üçte ikisini kapsayan bu dönemde, 
proletarya kendini genel halk yığınından ayırmaya baş
lamıştı ve proletaryanın sınıf mücadelesi bölük pörçük
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patlamalar özelliği taşıyordu. Aynı dönemde “ sosyalizm 
kendisini, kendi yolunu arıyordu” . Lenin'den yaklaşık 
yarım yüzyıl önce Çernlşevskl Fransa ve dolayısıyla 
Avrupa’da tarih sahnesine yeni bir unsurun, işçi sınıfı
nın girmesini selamlamıştı.

Marx ise 1848’de Parisli işçilerin bayraklarında boy 
gösteren Lyonlu işçilerin sloganından “ proletaryanın 
savaş çığlığı” olarak bahsetmişti. K apita l’ in ilk cildinde 
de 1830 Temmuz Devrimi’nden kısa bir müddet sonra 
Lyon’da proletaryanın alarm çanı çaldığını yazmıştı.

Lyon ayaklanması, tam anlamıyla kendiliğinden bir 
hareket değildi. Kendisini hazırlayan siyasal ve ekono
mik koşullara bağlı olduğu kadar, proletaryanın örgüt
lenmesinin ve kendi bilincine varmasının sınırlarında 
dolaşmıştı. Ayaklanmada eksik olan siyasal bir program 
ve siyasal önderlikti. Bununla birlikte ayaklanma işçi 
sınıfının siyasal yeteneğini kanıtladı ve işçi sınıfını “ si
yasal bir sınıf” a dönüştürdü.

Gulzot “bütün siyasal partiler, bütün tutkular, bütün 
düşünceler, bütün devrimci hülyalar, bu kaos içinde 
ortaya çıktı” diye yazıyordu. Sendikacılık, nüvesini “ kar
şılıklı yardımlaşma derneklerinde” , İşçilerin siyasal par
tisi ise Marat ve Babaeuf’un düşüncelerine yakınlık du
yan cumhuriyetçi partinin bir kanadında bulmuştu. Ju
les Favre, Lyon ayaklanmasında “ bir tür 18 Mart” ve 
belediyede oluşturulmaya çalışılan yönetimde ise “ bir 
Komün” görecekti.

Lyon halkı ilk kez çalışma hakkı, yaşama, ama çalışa
rak yaşama hakkı talep etti. Bu talep Paris’e ulaştı ve 
işçi sınıfının gelecekteki mücadelesine esin kaynağı oldu.

Lyon ayaklanması tarihi bir dönemeçte patlak verdi. 
Sanayi Devrimi ekonomik hayatı alt üst ediyordu. 1830 
Devrimi burjuvaziye siyasi bir üstünlük sağlamıştı. İlk 
sosyalist düşünceler ortalığı kaplamıştı. Lyon ayaklan
ması bu yeni tarihî dönemin siyasal plandaki ilk tezahü
rüydü ve işçi sınıfı İle burjuvazi arasındaki bu ilk silahlı 
çatışma, 1848 Şubatı’nda, ama bu kez işçilerin zaferiyle 
tekrarlanacaktı.

putting-out (götürü çalışma) sistemi ve manifaktür çözülmüş, bunlann yerini hâkim sınai 
üretim birimi olan fabrika almaya başlamıştı.

Bütün bu gelişmeler sonucunda yeni makineleri çalıştırmak için yetişmiş vasıflı işçilere olan 
ihtiyaç giderek azaldı ve fabrikalarda daha düşük ücrete razı olan kadınlarla çocuklar da 
çalıştınimaya başlandı. Böylece işgücü piyasasının niteliği değişti. Çalışma saatlerinin 
uzunluğuna karşın ücretler acınacak ölçüde düşüktü. Alışılmış tanm bunalımlanna bir yenisi 
eklendi. Mali bunalımlar ortaya çıktı. Tüm Avrupa ülkeleri, yoğunluk ve şiddetleri değişik de 
olsa, aynı güçlüklerle, benzer bunalımlarla karşı karşıya geldiler, benzer tepki ve altüst 
oluşlara sahne oldular. Tüm Avrupa ülkelerinde devrimleri eşzamanlı kılan, birbirine bağlayar 
maddi temeller ortaya çıktı.

Avrupa’da üçüncü büyük devrim dalgası, derinleşen bunalımlarla birlikte patlak veren 1848 
Devrimleri oldu. 1848 Devrimleri’nin kaynağı da yine Fransa’ydı. Ancak devrim birkaç ay 
içinde Avrupa’nın öteki ülkelerine, Avusturya, Macaristan, İtalya, Almanya, ve İsviçre’ye sıçrad 
Aynı şiddetle olmasa da İspanya, Danimarka ve Romanya’yı da etkiledi. Ama 1848 Devrimleı 
19. yüzyıldaki uluslararası devrimlerin sonuncusuydu. Bunu izleyen devrimler, daha çok tek 
tek ülkelerle sınırlı kalacak ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alamayacaktı.

1789 Fransız Devrimi’yle 1815 sonrası devrimleri arasmda bir süreklilik kadar, bir kopuştan 
da söz etmek mümkündür. Sürekliliği, devrimlerin örgütlenişi ve devrim sürecinde yer alan 
örgütlerin anlam ve işlevlerine ilişkin düşüncelerde, kopuşu ise, devrimlerin maddi 
temellerindeki değişme ve yönelimlerinde bulabiliriz.

1789’dan sonra Kıta Avrupası’nda feodalizmin kesin olarak tasfiye edildiği bir süreç 
yaşanmıştı. Tanmda serflik ortadan kalkarken, yeni teknikler uygulamaya sokulmuş ve 
verimlilik yükselmişti. Sanayide ise götürü çalışma sistemi ve manifaktür yerini fabrikaya ve 
fabrika sistemine bırakmıştı. Feodal aristokrasi varlığını sürdürmekle birlikte maddi temelini 
yitirmişti. Ticaret burjuvazisinin yanı sıra mali burjuvazi, daha da önemlisi sanayi buıjuvazisi 
gelişmiş ve gücünü artırmaya başlamıştı. Sanayi burjuvazisi, sanayi işletmeleri çevresinde 
toplanan yeni bir proleter sınıfının da gelişmesine yol açmıştı. Toplumsal mücadelelere yön 
verecek yeni güçler bunlardı. Bir yandan aristokrasiyle genel olarak burjuvazi ve burjuvazinin 
çeşitli kesimleri arasındaki çatışma sürerken, bir yandan da burjuvazi ile çalışan sınıflar 
arasındaki çatışma varlığını hissettiriyordu. Ancak, zaman içinde toplumsal mücadeleleri 
belirleyen, burjuvazi ile çalışan sınıflar arasındaki çatışma oldu. İşte 1848 Devrimleri bu 
bağlam içinde özgül bir önem kazandı.

19. yüzyılın ilk yansında, değişik yoğunluklarda da olsa, tüm Avrupa ülkeleri ekonomik, 
siyasal ve ideolojik bir bunalım içindeydiler. Ekonomik alanda; kapitalizm, sınai kapitalizm 
evresine ulaşmanın sancılarını yaşıyordu. Siyasal alanda; yönetenler yönetmekte güçlük 
çekiyorlar, iktidara talip olan yeni güçler çıkıyordu. İdeolojik alanda; o güne değin geçerli 
görüşler sorgulanıyor, toplumsal yapı eleştiri süzgecinden geçiriliyor, yeni toplum modelleri 
öneriliyor ve yeni görüşler yaygınlaşmaya başlıyordu.

Bir şehir oiarai< Lyon’un ayırdedici özelliklerinden biri, 
toplumsal sınıfların birbirlerinden tamamen ayrışmış 
mahallelerde yaşamasıydı. Bu her sınıfın yüksek 
düzeyde bir sınıf bilinci edinmesine katkıda 
bulunuyordu. Dahası bütün çalışanların şu ya da bu 
şekilde aynı sanayie, ipekli dokumaya bağlı olması 
işçiler arasındaki dayanışma duygusunu da 
arttırıyordu. Bütün bunlara ek olarak işçilerin eğitim 
derecelerinin yüksek ve geçmiş örgütlenme 
deneyimlerinin zengin olması, ayaklanmanın direncini 
açıklayan faktörler arasındadır.

Yönetim Biçimi Sorunlan

Fransız Devrimi, Napoleon’dan sonra Fransa’yı ve onunla bağlantılı olarak Avrupa’yı bir 
yönetim biçimi sorunuyla karşı karşıya bırakmıştı: Hem Fransa’da, hem de Avrupa’nın öteki 
ülkelerinde, siyasal bunalımlara yol açmayacak “kabul edilebilir” hükümeder kurulmalıydı. 
Restorasyon Dönemi (1815-1830) hanedanlarının dayandığı toplumsal sınıf ve tabakalar ile 
bunlara muhalefet eden sınıf ve tabakalar arasındaki ittifak ve mücadelelerin dışa vurduğu 
biçimler, farklılıklar gösterse de, eninde sonunda bir yönetim biçimi sorununa dayanıyordu. 
Fransız Devrimi’yle birlikte, yeni toplumun örgütlenmesi ve yönetilmesi için çeşitli yönetim 
biçimleri üzerinde sistematik olarak düşünülmeye başlanmışn.

1815 sonrasındaki dönemde, yönetim sorunu etrafında gelişen şiddetli tartışma ve kanh 
mücadelelere tanık olundu. Bu amaçla çeşidi demekler kuruldu, gazeteler çıkanldı, kitap ve 
broşürler yazıldı. Kısacası insanlar örgütlendi. 1789 Devrimi ile 1815 sonrasında baş gösteren 
devrimler arasındaki en önemli ve en belirgin farkhiıklardan biri de buydu. Başka bir deyişle 
1789 Devrimi birçok bakımdan “kendiliğinden” gerçekleşen bir devrimdi. Devrim öncesinde 
uzun boylu bir örgütlenme sorunu yaşanmamıştı. 1815 sonrasında baş gösteren devrimler ise, 
tam anlamıyla örgütlerin eseri olmasalar da, hep bir “örgüt” sorunuyla birlikte gündeme 
geldiler.

Demokrasi sözcüğü günlük konuşma diline 1789 Devrimi’yle birlikte girmiş, genel bir 
serbestleşme, bağlardan kurtulma olarak algılanmıştı. Nitekim, 19. yüzyılın ikinci yansında 
Fransız düşünür, Alexis de Tocqueville, demokrasinin Fransız Devrimi’ni izleyen gelişmesini 
gözönünde bulundurarak çağını bir “demokrasi çağı” olarak nitelendirirken sadece kendi 
çağının değil, gelecek çağlann da demokrasi çağlan olacağına duyduğu inancı dile getirmişti. 
Tocqueville, demokrasi ideolojisinin bilinçli insan eylemi olmaksızın, adeta tannsal bir güç 
aracılığıyla bir gerçeklik haline dönüşebileceğini düşünmüştü. Ama demokrasi Tocqueville’in 
yaşadığı çağda egemen bir yönetim tarzı haline gelemedi.



Yönetenler ve Yönetilenler

Demokrasi sorununun önemli bir yönü, yönetenlerin yönetme hak ve yetkilerini nasıl meşru 
gösterdikleri ve bunu nasıl temellendirdikleriydi. Sanayi Devrimi ile birlikte toplumsal sınıflar 
yeniden yapılanmıştı. Sınıflardan oluşan bir toplum düşüncesi de çoktandır toplumsal düşünce 
alanında yaygınlık kazanmaya başlamıştı. Örneğin, Louis Blanc 1841’de yayınladığı On Yıhn 
Tarihi: 1830-1840 adlı kitabında şöyle diyordu: “Burjuvazi sözcüğünden, sermaye ya da üretim 
aletlerine sahip, kendi aletlerini kullanan ve başkasına bağımlı olmayan yurttaşların tümünü 
anlıyorum. Halk ise, hiç bir sermayeye sahip olmayan, varlıklan bütünüyle başkasına bağımlı 
olan yuntaşlann tümüdür”. Benzer bir biçimde Charles Beranger adlı bir işçi de I S S l ’de 
Chamhre des Deputes’ye  (Temsilciler Meclisi) verdiği bir dilekçede dönemin zihniyetini 
aydınlatan bir gözlemini şöyle dile getirmişti: “İçinizde halktan sözedildiğini işitmemiş olan 
muhtemelen pek azdır. Halk, çahşanlann, hiçbir şeye sahip olmayan ve kendi öz varlığını 
bile kullanamayanlann tümüdür. Kimden söz etmek istediğimi biliyorsunuz: Proletaryadan”. 
Gerçekten de, bu geniş ve muğlak proletarya -yani halk- kavramı akılda tutulmaksızın, ne 
1830 ve 1848 devrimleri, ne dönemin demokrasi mücadeleleri anlaşılabilir. Çünkü 
“proletaryanın” bu şekilsiz konumu sınıflar arasındaki ittifaklarda önemli bir rol oynamıştı. 
Buıjuvazi demokrasi mücadelesinde “halk”ı da kendi talepleri doğrultusunda harekete geçirmiş, 
ama “halk” kendi bağımsız taleplerini ortaya koyduğu ölçüde, buıjuvaziyi karşısında bulmuştur.

1815-1848 arası, bütün düzenleme çabalarına karşın istikrar değil, istikrarsızlık dönemi oldu.
Bu istikrarsızlık farklı biçim ve düzeylerde kendini açığa vurdu: Fransa’da aristokrasiyle 
burjuvazi, burjuvazi ile çalışan sınıflar arasında açık bir sınıf mücadelesi biçimini aldı. 
İngiltere’de çatışma, genel olarak burjuvazi ile işçi sınıfı arasında sürdü. İtalya, Almanya,
Belçika, Macaristan gibi ülkelerde ise önce milliyetçilik, daha sonra sınıflar mücadelesi 
biçiminde onaya koydu. Sosyalizm mücadelesi açısından en tipik ülke Fransa’ydı.

Siyasal Yapı

Napoleon’un ardından iktidara gelen Bourbon hanedanından XVIII. Louis’nin saltanatı 1824’e 
kadar sürdü. Bourbonlar iktidara uluslararası bir destekle gelmişlerdi. Hareket alanlan da bu 
destekle belirlenmişti. XVIII. Louis’nin tannsal hakla kral olmasıyla birlikte, devrimin üç renkli 
bayrağının yerini beyaz bayrak aldı. Gerçi devrimin getirdiği birtakım düzenlemelere, el 
sürülmedi. XVIII. Louis’nin çıkardığı anayasada da Yüksek Meclis ve Temsilciler Meclisi’nden 
oluşan bir yasama sistemi öngörülüyordu. Fakat seçme ve seçilme haklan oldukça kısıtlı 
tutulmuştu. Örneğin, Yüksek Meclis üyeleri kral tarafından atanıyor ve İmparatorluk döneminin 
senatör ve aristokratlarından oluşuyordu. Temsilciler Meclisi’ne seçilmek için yılda yüz bin 
frank, seçmen olabilmek için yılda üç bin frank vergi ödemiş olmak gerekiyordu. Böylece 30 
milyonluk Fransa’da seçmen olma hakkı ancak yüz bin kişiye tanınmış oluyordu.

XVIII. Louis, iktidan süresince iki hizip arasında denge kurmaya çalıştı. Aşın kralcı hizip, 
devrim sırasında sürgüne gönderilen eski aristokratlar ve din adamlarından oluşuyordu. Siyasal
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-Fransa

Louis Philippe, Fransız l<raliyel hanedanı olan Bourbonların büyük kardeş çocuklarının oluşturduğu Orleans hanedanına mensuptu. 1789'da 
ilerici soyluların safına katılarak devrime destek vermişti: ancak 1791'de General Dummorriez ile birlikte Avusturya saflarına geçtiyse de 
devrime karşı savaşmayı ya da komplo kurmayı reddetti. Bunun yerine takma adla İsviçre'nin küçük bir kasabasında ders vermeye başladı.
Bu sırada babası 1793'de Jakoben terörü sırasında idam edilince Due d'Orleans ünvanını aldı ama yine de politikadan uzak durarak 
Amerika'ya gitti. Avrupa'ya tekrar ancak 1800'de Napoleon diktatörlüğünü ilan ettikten sonra, ona karşı mücadele etmek üzere döndü. Yine 
de İngiltere'de ikamet ettiği bu yıllarda çevresinde önemli b ir taraftar grubu toplayamadı; sadece Bourbon hanedanının meşru varisi 1809'da 
Napoli'deki kraliyet ailesine iltihak etti. 1815'deki Bourbon Restorasyonundan sonra Fransa'ya döndü, ancak sürekli olarak, liberal muhalefetten 
yana oldu. 1830 Devrimi ona mali burjuvazinin desteğiyle tahta geçme fırsatı verdi. Büyük resim, onu taç giyme töreninin yapılacağı Hotel 
de Ville'e gitmek üzere Kraliyet Sarayı'ndan çıkarken gösteriyor. Louis Philippe'in tahta geçmesi burjuvazinin henüz evrensel b ir sınıf olduğu 
döneme ait bütün simgelerin ustaca kullanıldığı b ir törene dönüştü. Taç giyme töreni Kraliyet Sarayı'nda değil, ayaktakımı ve onların 
Komün'ünün anılarını barındıran Hotel de Ville'de yapıldı. Burada 1789'un son yaşayan kahramanlarından Marquis de Lafayette Kral’ı 
balkonda karşıladı ve kucaklaştılar (solda). Karşı sayfada yer alan Deiacroix'nm “ Özgürlük Halka Yol Gösteriyor" tablosu için esin kaynağı 
ünlü halk kahramanı Marie Deschamps'dı. Dönemin ünlü ünsüz neredeyse bütün yazarlan Barbier, Balzac, Heine, Flaubert onun hakkında 
yazmıştı. Hepsinin üzerinde anlaştıkları tek bir nokta vardı: Baş kaldırışı yalnızca siyasal değil, aynı zamanda toplumsal ve cinseldi de.



23 Haziran 1830 seçimleri liberallerin zaferiyle sonuçlandı. Kral Polignac’ı başbakanlıktan alacağına, 25 
Temmuz 1830'da Cezayir Seferinin prestijine güvenerek gerçek b ir darbe niteliğindeki dörtlü kararnameyi 
çıkarttı. Bu kararnameyle basın özgürlüğü ortadan kaldırılıyor, seçim yasası değiştiriliyor, seçilmiş t^ecUs 
feshediliyor ve yeni seçim tarihi saptanıyordu. Kararnamenin ilanından hemen sonra Palais Royal ve Borsa 
etrafında kalabalıklar toplandı. Ertesi gün muhalefet gazeteleri izinsiz çıktılar. Her tarafa afişler yapıştırıldı. 
Paris halkı tehdit altındaki siyasal özgürlükleri korumak amacıyla ayağa kalktı. Barikatlar kuruldu. Polignac 
hiçbir önlem almamıştı. Askerler onsekiz saat boyunca aç susuz kaldılar. Ûç gün sürecek ayaklanma 29 
Temmuz 1830’da Bourbon’ların devrilmesiyle sonuçlandı. Resim barikatların durdurduğu zırhlı süvarilerin 
üzerine halkın çeşitli eşyalar yağdırmasını gösteriyor.

programlan iki nokta etrafında toplanmıştı: Kilise ile devlet arasında* ittifak kurmak ve 
aristokrasinin sadece devleti değil, toplumu da yeniden yönetmesini sağlamak. Nihai amaçlan 
mutlakiyet olan “aşınlar” yeni anayasadan hiç hoşnut kalmadılar. Bu amaçla her ftrsattan 
yararlanarak “beyaz terör” ortamını yarattılar.

Aşın kralcı hizbin karşısındaysa “ıhmh” unsurlar yer alıyordu. Bunlar, olmuş bitmiş devrime 
değil “devrimci ruha” karşıydılar. Kendi deyişleriyle “devrimi savunmak, fakat onu devrimci 
ruh olmaksızın sürdürmek”ten yanaydılar.. Bir başka deyişle “düzenle özgürlük arasında, 
meşrutiyetle devrim arasmda bir ittifakın rüyasını gördüler”. Toplumsal dayanakları ticari 
burjuvazi, liberal aristokratlar ve bağımsızlardan oluşuyordu.

1815’te yapılan milletvekili seçiminde aşın kralcı hizip çoğunluğu elde etti. Fakat kral, seçimi 
iptal ederek yeni bir seçime gitti; bu kez çoğunluk ılımlıların eline geçti ve ılımlı hizip dört 
yıl boyunca iktidan elinde tuttu. 1820’de ise iktidar aşınların eline geçti. Siyasal iktidann 
aşınlann elinde toplanması, onun güçlendirilmesi sürecini de beraberinde getirdi; Devrim 
sırasında kilisenin elinden alınan topraklann tekrar kilise mülkiyetine geçirilmesi hızlandınidı. 
Eğitimin yönetimi ve yönlendirilmesi de kiliseye bırakıldı. Bu amaçla 1822’de Paris 
Ûniversitesi’nin rektörlüğüne bir rahip getirildi, üniversite ders programlan yeniden düzenlendi 
ve ardından Voltaire’in, Rousseau’nun düşünceleri tehlikeli sayıldı. Hatta üniversiteleri yeniden 
düzenlemek için kiliseye verilen yetkiler, nedeniyle bu olayın daha sonra “eğitim diktatörlüğü” 
olarak nitelendirilmesine yol açtı. Bunun ardından basına sansür konuldu, toplantı ve gösteri 
özgürlükleri iyice sınırlandınidı. Kısaca, toplumsal muhalefet onadan kaldınimaya çahşıldı. 
Bunun sonucunda cumhuriyetçi ve demokratik düşünceler ancak bireysel olarak ya da çok 
küçük gruplar içinde temsil edilebildi.

Palazlanan Bankerler

Restorasyon Dönemi’nde (1815-1830) burjuvazi gelişmiş, Konsüllük ve İmparatorluk 
dönemlerinde çıkanlan yasalarla topluma kök salmıştı. Fransız burjuvazisi, İngiliz burjuvazisine 
göre henüz çok zayıf olmakla birlikte, 1815-1830 arasında varlığını pekiştirmişti. Aristokrasinin 
toprak mülkiyetini eline geçirmek istemesine ve servetini toprakta yoğunlaştırmasına karşılık, 
buıjuvazi ticaret sermayesini ve mali sermayeyi elinde tutuyordu. Öte yandan sanayi sermayesi 
de teknik yenilikler dahil, birçok atılımda bulunuyordu. Tanm  teknolojisine getirilen 
yenilikler, ülke genelinde ulaştırmanın iyileştirilmesi, Fransız ve yabancı yatınm lann faaliyetleri, 
bankacılık ve sigortacılığın gelişmesi, imalat sanayiinin 1820’lerden sonraki atıhmına önemli 
katkılarda bulundu. Bütün bu özellikleri gözönünde bulunduran birçok tarihçi, bu dönemi 
“Sanayi Devrimi öncesi dönem” olarak niteler.
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"P ro le te rin  Proleteri^ ': 
Flora Tristan

Flora Tristan, hakettiği ilgiyi ölümünden ancak birbu- 
çuk yüzyıl sonra görmeye başlayan, sosyalizm ve kadm- 
larm özgürlük mücadeleleri tarihinin “ kıyıya itilmiş” , 
unutulan, unutturulan bir “ öncü"südür. Hem sosyaliz
min, lıem de feminizmin öncülerinden olan Flora Tris- 
tan’ın en özgün düşüncelerinden birisi, ezilen proletar
ya ile ezilen kadınların kurtuluşlarının, ancak kendileri 
tarafından ve birlikte, her birine aynı derecede önem 
veren mücadelelerle sağlanabileceğidir.

Flora Tristan'ın kısacık ömrünün (öldüğünde 41 ya
şındaydı) geçtiği dönem, Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin 
yaşandığı, büyük kentlerin fabrikaları önüne yığılan işç{ 
sınıfının, her türlü haktan yoksun olarak koyu bir sefalet 
içinde del>elendiği ve bu sefaletin yolaçtığı acılara, du
yarlı, düşünen insanların çoğunluğunun henüz “ ro
mantik ” bir tepkiyle karşı çıkabildiği bir dönemdir. 
Fiora Tristan’ın yaşadığı yıllarda Avrupa’da düşünce 
ve edebiyat dünyasına Romantizm egemendi. Gerek iş
çilerin gerek kadınların örgütlü mücadelenin ilk adımla
rını attıkları 1848 devrimlerin! göremeden ölen Flora 
Tristan’ın tanık olduğu ve hayatında derin izler bırakar 
tek “devrim” , Fransa’da Restorasyon dönemini kapa
tan ve liberai-burjuva Orleans hanedanını işbaşına geti
ren 1830 ayaklanmalarıydı.

Romantik bir çağda, Flora Tristan gerçek bir “ roman’ 
kahramanı hayatı yaşadı. Latin Amerika'nın kurtancıs 
ünlü Bolivar’ın hamisi olan Perulu Tristan de Moscosc 
senyörleri ailesinin küçük oğlu Mariano de Tristan ile 
Fransız Th6rese Laisnay'in evlilik dışı kızları Flora Tris
tan, resmî evlilik dışı çocuklara hiçbir hakkın tanınmadı
ğı, tutucu burjuva ahlakının acımasızca yargılayıp top
lum dışına ittiği bir çağda, dünyaya gerçek bir “ parya’ 
olarak geldi. Ama bir kadın olarak yerleşik düzene baş
kaldırmasını haklı kılan bu ilk deneyiminden başlayarak 
Flora, paryaiık konumunu hep sorguladı, eleştirdi, aş
maya çalıştı ve tüm yaşamı boyunca çağının düşünce 
ve değerlerinin önünde gitti.

Flora, bir otodidakttı. Yaşadığı dönemde yalnız aris
tokrat ya da burjuvazinin kaymak tabakasından ailelerir 
kızlarının özel eğitimcilerden alabildikleri düzenli eği
timden yoksun kalmış, annesi ona ancak “ boya işçisi’ 
olabilecek kadar bir meslek eğitimi kazandırabilmişti 
Yine de Tristan de Moscosoların soyundan gelen, ço
cukluğunda Bolivar’ın öykülerini birinci elden dinleyer 
Flora, Fransızcanın dışında İspanyolca ve İngilizce bil
mekteydi ve bütün bu dillerde yazılmış çok çeşitli türler 
de eserleri okuyarak kendi kendisini yetiştirmişti.

Flora’nın hayatının ikinci büyük dramı, “ Annem beni 
ne sevebileceğim ne de sayabileceğim o adamla evlen
meye zorladı... Bu meşru bir fuhuştan başka, bir şey 
değildi” diye yorumladığı evliliğinden kaynaklandı. Eği
timden de meslekten de yoksun bırakılan kadınlar İçir 
tek meşru mesleğin evlilik olduğu bir dönemde, boye 
işçisi olarak atölyesinde iş aramaya gittiği gravürcü Cha 
zal, o zamanlar 18’ine bile varmamış, tanıyan herkesir 
belirttiği gibi, İri, kara, doğulu gözleri, omuzlarına dökü
len siyah bukleli saçları, ipincecik boynuyla, ilk bakıştE 
çarpan bir güzelliği olan Flora’ya tutuldu. 1821’de ev
lendiler. Chazal, sarhoş, kumarbaz, tembel bir adamd 
ve dört yılda Flora’ya, biri bebekliğinde ölen 3 çocuk 
doğurttu.' Onu hiç bir yönden tatmin etmeyen, tersine 
ezen bu evliliğe katlanamayan Flora, üçüncü çocuğuna 
sonradan ressam Gaugln'ln annesi olan kızı Aline’e ge 
beyken evi terketti. Ancak boşanmanın tanınmadığı ve 
NapoiĞon Medeni Kanunu’nun erkeği evlilik birliğinir 
“ tek efendisi”  saydığı bir çağda evini terkeden kadın 
yasalar önünde “ suçlu” konuma düşüyordu. Hatta c
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çağda ve o toplumda, evini terketmiş bir evli kadın, 
evlilik dışı çocuk doğurmuş bir kadından bile daha aşağı 
görülmekteydi. Böylece doğuştan “ parya” olan Flora, 
ikinci kez, “ parya” durumuna düşürülmüş oldu.

Bu durum Flora’yı sürekli ve aşağılayıcı bir yalan için
de yaşamaya mahkûm etmişti. Uzun süre, Chazal’dan 
kurtulmayı başarana dek, evlenmiş ve iki çocuklu bir 
kadın olduğunu saklamak zorunda kaldı. Çocuklarını 
annesine bırakarak, 1826’da İngiltere’ye gitti ve orada 
bir yıl süreyle, bir “ leydinin” oda hizmetçisi olarak çalıştı.

Maddi durumuna çeki düzen vermek için, Tristan de 
Moscoso ailesine soylarından geldiğini kabul ettirmek
ten başka bir çıkar yol bulamayınca, 1833’te, o çağda 
yalnız bir kadın açısından düşünülemeyecek bir macera 
sayılan Okyanus-aşırı Peru yolculuğuna çıktı. Bir yıl 
birlikte yaşadığı amcası, ona mirastan hakettiği payı 
vermedi, ama Fransa’ya döndüğünde kıt kanaat da olsa, 
bir süre, asıl yapmak istediği, okuma yazma işleriyle 
uğraşmasına olanak veren küçük bir gelir bağladı. Nite
kim dönüşünde okuru özellikle yerli kadınlarla ilgili il
ginç gözlemleriyle çarpan Peru anılannı kaleme aldı 
Pârâgrinations d ’une Parla (Bir Paryanın Gezileri, 1833- 
1834); Salnt-Simoncular, Victor Considârant gibi Fouri- 
erciler, hatta Fourier’nin kendisi gibi dönemin önde 
gelen sosyalist düşünürleriyle görüşmeye, toplantıları
na katılmaya, yazışmaya başladı. Fourler’den esinlene
rek yabancı bir ülkede kendi başlarına kalmış kadınlar 
için, bugünkü deneyimlerimizin ışığında bir tür kadınlar- 
arası dayanışma ağı, bir tür sığınak kabul edilebilecek 
olan bir fatanster kurma düşüncesini işleyen broşürünü 
yayımladı: De /a nâcessitĞ de talre bort acceull aux 
femmes Ğtrangeres, (Yabancı Kadınlan İyi Karşılama 
Gerekliliği Üzerine, 1836). Ama kocası Chazai ona rahat 
vermiyor, çocuklarını ondan kaçırarak, herkesin içinde 
ona dayak atmak gibi skandaller yaratarak huzursuz 
etmeyi sürdürüyordu. Peru 4m /an’nın yayınlanması üze
rine, Flora’nın Peru’yla İlgili gözlemlerinden hoşnut kal
mayan amca da, ona bağladığı ufak geliri kesmişti. Ama 
en kötüsü, Flora'nın peşini bırakmayan Chazai, 
1838’de sokak ortasında Flora'yı öldürmek kastıyla ona 
ateş etti. Kurşun Flora’nın akciğerinin 2 cm altına sap
landı. Tutuklanan Chazai, “ölüm cezası” istemiyle yar
gılanacaktı. Ölüm cezasına karşı olan Flora, daha yarası 
iyileşmemişken, ‘ ‘ İdam cezasının kaldırılması dilekçe- 
si”nl kaleme alarak Temsilciler Mecllsl’ne götürdü (10 
Aralık 1838). Chazal’ın davasında kocasının savunması
nı üstlenen avukat Jules Favre, onu, kocasını terkeden ve 
dikbaşlıiığıyia çileden çıkaran kadın kimliğinde “ suç
lu” , Fiora’ya kurşun sıkan kocayı ise “ kurban” gibi 
göstermeyi başarmıştı. Chazai 20 yıl kürek mahkumiye
tine çarptırıldı. Sonunda, Flora çocuklarını ve özgürlü
ğünü tam bir “ romantik roman kahramanı” gibi kazana
bildi.

Paris'de Rue du Bac’ın bir çatı katındaki küçük daire
si, dönemin önde gelen sosyalist düşünürlerinin (Owen 
ve Marx’in yakını Ruge onu ziyarete gelenler arasınday
dı), feministlerinin (Pauline Rolland ve EugĞnie Niboyet 
müridierindendi) ve daha çok da örgütlenme girişimleri 
içindeki, çeşitli meslek dallarından bilinçli işçilerin, za
naatkarların toplandıkları bir yer oldu. Onlarla yaptığı 
görüşmelerden, tartışmalardan arta kalan zamanlarda 
yazıyordu. 1838’de M^phls ya da Proleter adlı romanını 
yayımladı. 1840’ta İngiltere’ye çağın en ileri sanayi ülke
sine yeniden giderek işçi sınıfının yaşam koşullarını 
inceledi Promenades dans Londres, (Londra’da Gezinti
ler, 1840). İŞÇİ sınıfına İthaf edilen 2. baskısı 1842’de 
çıkan bu inceleme Engels’in aynı konuda yaptığı araştır
madan 3 yıl önce yayınlanmıştı, ama İlginçtir, Engels, 
Flora’nın bu incelemesine değinmez.

1843’te, işçilerin kurtuluşunun kendi çabalarıyla ola
bileceği düşüncesi Flora’nın kafasında netlik kazandı. 
Bunun için, her daldan, her meslekten, her konumdan 
işçilerin içerisinde yer alacakları, işçi hfiklarını savunan.

yardımlaşma sandığı, hatta sendikanın ötesinde bir işçi 
örgütünün Union Ouvrl6re'n\n (işçi Birliği) oluşturulma
sı gerektiği kanısındaydı ve aynı adlı broşürünü yazdı. 
Ancak bu eseri basmayı kabul eden bir yayıncı bulama
dığı için, onu, işçilerden, aydınlardan toplayacağı fon
larla kendisi yayınlamaya karar verdi. Bu, aynı zamanda 
Flora Tristan’ın Fransa'nın her yanında işçileri İşçi Birli- 
ği’ne katılacak şekilde örgütlenmeye çağıran propagan
da turu olacak. Flora, hayatının son yıllarında kendini 
adayacağı mesihiik (femme-messie) çabasına girişecek
tir. Flora Tristan bu gezinin sonunu getiremeden. 1844’te 
Bordeaux’da, hastalık ve yorgunluktan bitap düşerek 
öldü. İşçi Birliği düşüncesini destekleyen işçiler tarafın
dan, işçiler ve aydınlar arasında açılan bir kampanyada 
toplanan paralarla yapılan Flora Tristan anıtı, 1848 Dev
rimi’nin son günlerinde, 22 Ekim’de açıldı.

Yaşadığı dönemdeld l<adınlara ilişilin olan toplumsal, 
ailesel bütün tabulara karşı mücadele eden Flora 
Tristan, söyledikleri ve yaptıklan ile o yılların çok 
ötesinde idi. Ezilen proletarya ile ezilen kadınların 
kurluluşlannın ancak kendi mücadeleleri ile ve birlikte 
sağlanabileceğini savunan Flora Tristan, kadınların 
hayatın her alanında erkekler kadar özgür kişiler 
olabilmelerine büyük önem veriyordu.

Flora Tristan hayata gözlerini yumduğu sırada, Ber
lin'de, Allgemelne Literaturzettung dergisinde Bauer kar
deşlerin onu, Proudhon ile birlikte Fransız sosyalistleri
nin, işçi sınıfına gereğinden büyük bir yaratıcı güç atfe
den uvr/erfzminin simgesi olarak gördüklerini ve bu “ ka
dınca dogmatizmini” eleştirdiklerini bilemezdi. Aynı şe
kilde, 1844’te Marx-Engels’in birlikte kaleme aldıkları 
ilk metinde, Kutsal A lle’öe, Bauer kardeşlere ve Hegelci 
felsefeye karşı Flora Tristan’ı savunduklarını ve böyle
ce, Engels’in, İngiliz işçi sınıfı üzerine incelemesinde 
tamamen gözardı ettiği Flora’nın “ işçilerin birleşmesi” 
düşüncesinin gerçek öncüsü olduğunu tanıdığını da bi
lemezdi.

Flora’nın ütopik sosyalistler hakkındaki düşüncelerini

kendi sözlerinden izleyelim: “ Fourier yeryüzünde Svıe- 
denborg’un gökyüzü düşünü gerçekleştirmek istemiş 
ve Ortaçağ manastırını falan/ haline getirmişti. Saint- 
Simon dogmadaki değişmelerin habercisiydi ve Hıristi
yan dulluğunun sonuyla, kadının ahlaki özgürleşmesiy
le büyük Insaniıkçı evliliğin gerçekleşeceğini muştuladı. 
İnatçı ve inançlı bir adam olan ve dürüstlüğü düşünce 
ile yetenek yoksulluğunun yerini tutan Cabet, /car/e’sin
de büyük bir ortak mutfak ile atölyelerin düzenlenmesi
ne ilişkin birkaç kural önerdi... Ağır ve ezici bir mantık 
yürüten Proudhon, mülkiyeti, bugün anlaşıldığı gibi, 
yani sadece bir engel ve kıskaç olarak tanımladı. Kitabı 
mahkemeye düşmedi... Victor Consldârant, Fburler’nin ta
kipçisi, bilim ve yetenek sahibi bir adam olarak ilerde, 
barışçıl kurtuluş ve toplumsal örgütlenme düşüncesini 
savunmak üzere meclis kürsüsüne çağrılacak...”

Görüldüğü gibi Flora D-istan, Salnt-Simon ve Fourler’- 
ye daha sıcak, Cabet ve Proudhon'a İse oldukça eleşti
rel, hatta alaycı bir gözle bakıyordu. Çoğu, ütopyaların
da ezilen İşçiler gibi ezilen kadınların kurtuluşuna da 
yer veren bu ilk sosyalist düşünürler arasında kadınların 
kurtuluş özlemini en içten duyan ve feminizmi en derin
den kavrayan kişi hiç kuşkusuz, işçi kadınlarla ilgili 
gözlemlerinin yanı sıra kendi iç gözlemlerinden ve yaşa
dıklarından sonuçlar çıkaran Flora Tristan idi: “ Erkekle
rin en ezilmişi bile, bir başka kişiyi ezebilir: O kişi, 
yani karısı, proleterin proleteridir.”

Flora Tristan’ın kadınların kurtuluşu için ortaya attığı 
somut önerilerin başlıcaiarı şunlardır:

1. Eğitim ve meslek öğreniminde erkeklerle tam eşit
lik. (Müridlerinden Elisa Lemonnier’nin bir “ Kadınlar 
Mesleki Eğitimi için Dernek” kurarak başlattığı bu mü
cadele tüm 19. yüzyıl boyunca sürecek, ama günümüzde 
bile istenilen sonuca varılamayacaktır. Fransa'da Tek
nik Ünlversite'ye kadınların girebilmesi 1972'de gerçek
leşmiştir.)

2. Babanın parasal kaygılarından bağımsız olarak eş 
seçebilme özgürlüğü.

3. Boşanma hakkı. (Fransa’da ilk kez 1884’te tanınan 
boşanma hakkı, Flora Tristan’ın anladığı anlamda, “ ev
lilik ilişkisinin yürümediği zaman” karşılıklı rıza ile bo
şanma hakkı şekline ancak 1970’ten sonra gelmiştir.)

4. Evli olmayan anneler İçin yasa önünde eşitlik ve 
evlilik dışı çocuklara mirastan pay verilmesi. (Fransa'da 
1972’de yapılan yasa değişikliği İle tanınmıştır.)

Bir bölümü bugün, Fransa’da tanınmış görünen bu 
somut hak taleplerinin yanısıra, Miphls adlı romanında 
ve bazı mektuplarında dile getirdiği “ aşk” konusundaki 
görüşleri. Flora Tristan'ın kadınların kurtuluşunu, onla
rın hayatın her alanında erkekler kadar özgür, kendile
riyle ilgili tüm kararları özgürce alabilen, kişilikli kadın
lar olabilmelerini sağlayan bir süreç şeklinde anladığını 
ortaya koymaktadır: “ Eserlerimde ileri sürdüğüm gö
rüşleri hayatımda da uyguluyorum; kadının bağımsızlı
ğını savunurken, bundan onun her konuda tam anlamıy
la özgür olmasını anlıyorum; aşkta da inisiyatif almasını, 
sevdiğine: “ Sizi seviyorum, t>enim olur musunuz?” di
yebilmesini istiyorum. İşte kadınla erkek arasındaki sev
gi ilişkileri böyle olmalıdır.”

İşçilerle ilgili taleplerinden çok, kadınların kurtuluşuy
la ilgili görüşleri bakımından çağının (hatta çağımızın) 
çok ötesinde bir öncü olan ve bu yüzden zamanla işçi 
hareketinde “ marjinalleştirilen” , bir kıyıya itilen, unutu
lan, unutturulan Flora Tristan'ın, uzun süre bastırılan, 
güçlü ama sıradışı sesinin, neden 1970’lerde, Kadınla
rın Kurtuluşu Hareketi’nin yükseldiği bir dönemde yeni
den işitildiğini anlamak fazla zor olmasa gerek.

ŞİRİN TEKELİ



Viyana Kongresi’nin Avrupa’ya dayattığı en kalıcı yanı devletler arasındaki sınırlardı. 1848 Avrupası ise yukardaki 
haritadan biraz farklıydı. OsmanlI Devleti 1829'daki Edirne Antlaşması’yla Eflâk, Bağdan ve Sırbistan’a geniş 
ölçüde özerklik tanıyarak, buradaki askerlerini geri çekmiş, 1828’deki Osmanlı Devleti’nden kopan Yunan Devleti 
ile 1830’da Hollanda’dan ayrılarak bağımsız b ir devlet olan Belçika ortaya çıkmıştı.

Bourbonlar Döneminde Ekonomik Durum

Bourbonlar döneminde, siyasal bakımdan en güçlü kesim olan aristokrasinin sahip olduğu 
topraklarda üretilen tarımsal mallann yabancı rakiplerden korunması için yüksek gümrük 
vergileri getirildi. Tahıl, patates, sebze ve et üretiminde artışlar gözlendi. Tekstil sanayiinin 
kullandığı ham ipek ve yün, ülke içindeki üretimden karşılandı. Üretimi önemli ölçülerde 
artan şarap, ihraç gelirlerini yükseltti. Kısacası tarımsal üretimin gelişmesiyle birlikte tanm 
gelirleri de arttı ve bu gelirler sanayi mallan üretimine yatınimaya başlandı.

Napoleon döneminde, savaşlann da etkisiyle, iktisadi gelişmenin damarlannı oluşturan ulaşım 
sistemi harap olmuştu. Bourbonlar dönemi hükümetleri kanal yapımına hız verdiler. Kanallar 
genellikle devlet desteğinde, anonim şirketler aracılığı ile inşa ediliyordu. İlk demiryollan da 
X. Charles’ın yönetiminde inşa edildi. Bu dönemde yabancı yatınmcılar, özellikle İngilizler, 
Fransız ekonomisinde önemli roller oynarken, Fransız bankacılığı da önemli bir gelişme 
gösterdi. James Rothschild ve Jacques Laffitte bankacılık sisteminin önderliğini ele geçirdiler. 
Uluslararası mali sermayenin önemli temsilcilerinden Rothschild ailesinin faaliyeti Paris’ten 
Frankfurt’a, Frankfurt’tan Londra’ya kadar uzanıyordu, birçok devlete borç verebilecek ölçüde 
sermaye birikimine sahipti. İmparatorluk döneminde palazlanan banker Jacques Laffitte ise, 
1817’de hükümetin savaş tazminatını ödemesine yardım edecek düzeye gelmişti. İç siyasette 
de önemli roller üstlenen Laffitte, 1820’lerde servetine servet kattı. 1830 ticari krizinde önemli 
kayıplara uğradıysa da, Louis-Philippe döneminde durumunu yeniden güçlendirdi. Mali sermaye 
ile sanayi sermayesini birleştiren en önemli kişiler Casimir Perier ve Scipion Perier’di. 
İmparatorluk döneminde yükselen bu iki sermayedar, demir, şeker ve tekstil faaliyetlerini 
denetimleri altında tutuyorlardı.

1820-1830 arasında kömür üretimi 1 milyon tondan 2 milyon tona; demir üretimi 80  bin 
tondan 148 bin tona; dökme demir üretimiyse 110 bin tondan 267 bin tona yükseldi. Demir 
üretimi çoğunlukla aile şirketleri tarahndan küçük ve orta boy işletmelerde gerçekleştirilmekle 
birlikte, 1815-1830 arasında İngiliz sermayesinin de katılımıyla daha büyük ve teknik olarak 
daha etkin işletmeler ortaya çıktı. Gelişmekte olan bir başka dal da tekstil sanayiiydi. Tekstil 
her ne kadar İngiliz rekabetinin engellemeleri ile karşılaştıysa da, hammaddeler Doğu
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LAMARTINE, ALPHONSE DE 
(1 T 9 0 -1 8 3 4 )

ünlü romantik şair ve siyaset adamı olan Alphonse 
de Lamartine, 21 Ekim 1790’da Fransa’da Mâcon’da 
doğdu. Önceleri zengin olan ailesi daha sonra yoksul
laşmış ve Miliy'deki bir çiftlikte yaşamaya başlamıştı. 
Lamartine öğrenime ilişkin ilk bilgileri annesinden aldık
tan sonra önce Lyon’da ardından da Belley’deki Cizvit 
Okulu’nda eğitim gördü. Bir süre boş gezdi, sonra Mu
hafız Alayı'na girdiyse de 1815’de bu görevinden de 
ayrılarak İsviçre’ye gitti. 1820’de ilk şiir kitaplanndan 
olan önemli eseri MĞditatlons P o itiq u e s ’i (Şiirsel Dü
şünceler) yayınladı. Sonralan Napoli’de ve Floransa'da- 
kl Fransız elçiliklerinde görev yaptı. Bu arada bir Ingiliz 
olan Maria Ann Birch ile evlendi.

Lamartine 1830’da Louis-Philippe’ln İktidara gelme
sinden sonra diplomatik görevlerinden ayrılarak seya
hate çıktı. Bu arada yazmaya devam ediyor, kitaplar 
yayınlıyordu. 1830’da Fransız Akademisl’ne seçilen La
martine, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülke
leri dolaştı. 1833’de İse siyasal hayata atıldı. Aynı yıl 
Bergues’den 1839’da İse Mâcon’dan milletvekili seçildi. 
1848 Devrimi’ne aktif bir biçimde katılan Lamartine, 
şubatta kurulan Geçici Hükümet’te Dışişleri Bakanı ola
rak görev aldı. Bunun ardından yapılan Kurucu Meclis 
seçimlerine de katılarak milletvekili seçildi ve devrimin 
Cavaignac tarafından bastırılmasına kadar bu görevinde 
kaldı. Bir yandan işçilerin çıkariannı savunur görünür
ken diğer yandan da burjuvazinin çıkariarına ters düş
meyen davranışlarla “ hiçbir sınıftan yana olmayan” ve 
Marx’in deyişiyle “ Şubat Devrimi’nin bizzat kendisi” 
olan Lamartine, bu “ durumu ile de burjuvaziye aitti.”

Lamartine, bundan sonra Louis Napolöon ve Cavaig- 
nac’tan çok daha az oy aldığı cumhurtıaşkanlığı seçim
lerine girdi. 2 Aralık 1851’deki darbeden sonra evine 
kapandı ve geri kalan yaşamını büyük bir yoksulluk 
içinde sürdürdü. Bu arada kendini tamamen şiire ve 
edebiyat çalışmalarına verdi. Aynı yıllarda OsmanlI pa
dişahı Abdülmecid’e Sadrazam Mustafa Reşid Paşa ara
cılığı ile bir mektup yazarak kendisine bir çiftlik imtiyazı 
istedi. Sultan da şair için Aydın Burgaz Ova’da Ma 
nolaki Efendi’nin topraklarını satın alarak işletme hakkı
nı verdi.

28 Şubat 1869’da Paris’te ölen Lamartine’ln şiir ve 
tarih kitaplannm yanısıra Hammer Tarihi’nin kötü bir 
kopyası sayılabilecek bir de Osmanlı Tarihi bulunmakta
dır.
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Şirketi’nden sağlanabiliyor ve fabrikalar üretimlerini sürdürebiliyorlardı. Napoleon Savaşlan 
döneminde tekstil sanayii önemli bir rekabetle karşılaşmamış ve Paris bölgesinde pamuk 
eğirme faaliyetleri yoğunlaşmıştı. Viyana Antlaşması’ndan sonra Paris bölgesi, tekstil açısından 
önemini yitirdi. Normandiya ve Alsace bölgeleri Paris bölgesinde meydana gelen kaybı giderdi. 
Yünlü ve ipekli dokumacılıkta da önemli gelişmeler meydana geldi.

Öte yandan Bourbonlar döneminde devlet bütçesi de hızla büyüdü. 1800’de 825 milyon 
franktan, 1825’de 984, 1830’da ise 1 milyar 94 milyon franka yükseldi. Devlet harcamalannın 
büyük bir bölümü vergilerden sağlanıyordu. Dolaysız vergilerin miktarında büyük değişmeler 
meydana gelmediği halde, dolayh vergilerde büyük bir anış görüldü. Örneğin, dolaysız 
vergilerin 1800’de 264; 1815’de 291; 1825’te 271; 1830’da ise 270 milyon frank olarak 
gerçekleşmesine karşılık, dolaylı vergiler 1800’lerde yaklaşık 162 milyon civannda iken 
1825’de yaklaşık dön misli artarak 567 milyona ulaşmıştı. Dolaysız vergileri büyük ölçüde 
kent halkı ödüyordu. Öte yandan sanayi makineleştikçe bir yandan işsizlerin sayısı artıyor ve 
geleneksel dükkâncılık çözülüyor, bir yandan da çalışma süresi uzuyor ve ücretler düşüyordu. 
Bu sanayilerin önemlice bir kısmı da şehirlerde kurulmuştu. Bir yandan sanayileşmenin 
getirdiği işsizlik, ucuz emek, kötüleşen sağlık, konut ve beslenme koşullan, diğer yandan 
dolaylı vergilerin şehir halkı üzerinde yoğunlaşması, kitlelerin huzursuzluğunu artınyordu. 
Üstelik, bu insanlar yönetime katılmaktan bütünüyle uzak tutulduklan gibi, seslerini duyurma 
olanaklan da çok sınırlandınimıştı. Dolayısıyla durumlannı düzeltmeyi vaat eden her çağnya 
açıktılar. Burjuvazi, bir kez daha aristokrasiye karşı halk kitlelerini, çalışan kesimleri yanma 
çağırabilirdi.

Aristokrasi ve Kilise Sahnede

Aşın kralcılann önderi X. Charles’m tahta geçmesiyle aristokrasi ve kilise lehine yapılan her 
yeni düzenleme muhalefetin tepkisini daha da derinleştirdi. Örneğin X. Charles’ın

Louis Philippe, destekçisi Marquis de Lafayette gibi, içten bir liberaldi 
Uygulamaya çalıştığı liberal politikaların toplumun bütününün yararım 

olacağına inanıyordu. Örneğin, onun döneminde verilen cezaianr 
şiddet ve sıklığında bir düşme görüldü. Yine de bütün bunlar, kontro 

ettiği ve hizmetkârı olduğu devletin b ir sömürü ve baskı aracı olmasın 
engellemiyordu. Soldaki karikatürde çeşitli kafeslerin üzerinde oturar 

Louis Philippe'in elinde tuttuğu anahtarlar, Paris'in bütün büyü! 
hapisanelerin anahtarlarıdır. Alttaki karikatür Marquis de Lafayette’iı 

ömrü boyunca oynamaya çalıştığı tarihsel işlevin en aniaml 
sembollerinden biridir. Daha 1789'da Lafayette XVI. Louis'yi burjuvazi ilt 

uzlaşmaya, burjuvaziyi XVI. Louis'nin meşruiyetini tanımaya ikm 
etmeye çalışmıştı. Bu dileğini ancak yıllar sonra, "burjuva kra l" Louiı 

Philippe aracılığıyla gerçekleştirebilecekti. Bu bakımdan, Louk 
Philippe’in kendisi için döktüğü gözyaşlarını fazlasıyla haketmişti
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başbakanlanndan Villele döneminde 1825’de devrim sırasmda topraklan ellerinden alman 
göçmenlere bağlanmış ödeneklere kaynak oluşturan Ulusal Borçlar’m tahvil faizleri yüzde 5’ten 
j-üzde 4’e düşürüldü. Tahvil faizlerinde aleyhlerine yapılan bu değişiklik burjuvaziyi tedirgin 
etti. Gene bu dönemde faaliyetleri yasaklanmış bulunan Cizviderin Fransa’ya dönmelerine de 
izin verildi ve önemli görevlere getirildiler. Bu politikalar, ılım lılann ağırlıkta olduğu Yüksek 
Meclis’in hoşnutsuzluğuna yol açtı. Villele’in politikasının iki dayanağı vardı: Din ve maddi 
çıkar. Buna göre birincisi, yani kilise siyasal bir araç olarak kullanılacak, toplum da bu 
çerçeve içinde yeniden biçimlendirilecekti. Devrimci ideoloji böylece denetim altında 
tutulmakla kalmayacak, yeni ya da (canlandınlan eski) rejim de haklı gösterilmeye 
çalışılacaktı. İkinci dayanak sayesinde de ulusal çıkarlar ön plana çıkarılarak insanların 
faaliyederi siyasal alandan iktisadi alana kaydınlacaktı. Villele’in politikası gerçekten akıllıcaydı 
ve başarısızlığa uğraması muhalefetin etkinliğinden çok, kendi taraftarlarının sert ve aceleci 
tutumundan oldu. Ulusal Borçlar’ın tahvil faizlerinin düşürülmesi ve basın üzerindeki 
baskılann artırılması bu tutumun tipik örnekleriydi.

1827’de yapılan genel seçim sonucunda Villele başbakanlıktan alındı ve yerine Martignac 
getirildi. Martignac yükselen muhalefeti yatıştırmak amacıyla basın üzerindeki sansürü kaldırdı, 
Cizvideri resmî görevlerden almaya başladı. Bu uzlaştırma politikası ılımlılardan da aşın kralcı 
hizipten de destek görmedi. Martignac, herkese yaranmak isterken, kimseye yaranamadı.
Ilımlılar genel oy hakkının genişletilmesini, aşırı kralcılar ise konumlarının güçlendirilmesini 
istiyorlardı. 1827 seçimleri bu iki hizip arasındaki çelişkiyi çözememiş, ortaya bir siyasal 
bunahm çıkmıştı; sonunda X. Charles da XVIII. Louis’nin karşılaştığı açmazla yüzyüze geldi:
Bir yanda geçmişin güçleri aristokrasi ve kilise, öte yanda o günün ve geleceğin güçleri 
burjuvazi ve halk vardı. X. Charles, aristokrasi ve kiliseye destek vererek 1829’da aşın kralcı 
olan Polignac’ı başbakanlığa getirdi. Polignac’ın programı ise açıktı: “Toplumu yeniden 
örgütlemek, din adamlarını devlet işlerinde ağırlıklı konuma getirmek, güçlü bir aristokrasi 
yaratmak ve bunları imtiyazlarla donatmak.”

Polignac, 1829’dan 1830’a kadar yaklaşık bir yıl Meclis’i toplamadı. Bu, muhalefetin gerilimini 
büsbütün artırdı. Buna karşılık Polignac hem kralın sarsılan itibarını yeniden kazandırmak.

Eski Düzenin yeni temeller üzerinde ihya edildiği Restorasyon döneminin hükümdarları Bourbon 
hanedanından geliyordu. Kral XVIII. Louis, Napol6on'un bu kez b ir kere daha geri gelmemek üzere St. 
Helene Adasına sürgüne gönderilmesinden sonra ele geçirdiği iktidarını 1824’e kadar sürdürdü. XVIII. 
Louis’nin iktidarı dönemini önemli kılan, eski toprak sahibi soyluların ve kilisenin, Jakobenler ve Napolâon 
egemenliğinde yitirdikleri toplumsal konumlarını yeniden ele geçirmeleriydi. Bonaparte döneminde durumlarını 
nispeten sağlamlaştıran burjuvalar ve köylülerin muhalefetiyle geçen egemenlik yıllarında XVIII. Louis, 
muhalefetin karikatürlerinin konusu oldu. Karikatürde Louis, "Boyunduruk altında birleşm iş" olan halkı 
göstererek, "kilise mallarının iadesi", "kamulaştırılmış mülkiyetin iadesi" ve "feodal haklar’’ talebiyle 
huzuruna çıkan ruhban, aristokrasi ve toprak sahiplerine “ onların İyiliğinden başka bir şey istemediğinize 
yemin ederim’’ diyor. Bu süreçte sömürgeler halkının sözü bile edilmeye değmez görünüyor. Bourbonlar, 
eski düzenin sınıflarını kapitalizmin gelişmesi için massederek, kapitalist üretim temeli üzerinde monarşik b ir 
■ejime toplumsal dayanak sağladılar, soylulukla kaynaşan burjuvazi böylece 1789 ideallerinden bütünüyle 
ızaklaşarak, devrimci ideolojinin taşıyıcılığını da terketmiş oldu.

)d

BLANC, LOUIS (1 8 1 1 -1 8 8 2 )

Fransız reformcu sosyalistlerinden Louis Blanc 29 
Ekim 1811'de Ispanya'da Madrit'te doğdu. Babası bura
da Josephı Bonaparte’ın genel maliye müfettişiydi. 
1813’de ailesi ile birlikte Fransa’ya döndü. Daha sonra 
Korsika’da ve ardından Rodez’de öğrenim gördü. Pa
ris’e geldiğinde hukuk öğrenimine başladı. Bir yandan 
da gazetecilik yapıyordu. Bu yıllarda cumhuriyetçi çev
relerle yakın ilişkiye giren Bianc, sosyalist düşünceleri 
benimsedi. 1837'de krala karşı yürütülen muhalefete 
katıldı. İki yıl sonra La Revue du ProgrĞs’yi (İlerleme 
Dergisi) yayınlamaya başladı. Bu arada toplumsal so
runlara ilişkin görüşlerini biçimlendirdiği Organisation 
du trava il (Çalışmanın Örgütlenmesi) adlı eserini bu ga
zetede dizi olarak yayınladı. 1843’de La RĞforme (Re
form) gazetesinin başını çektiği radikal cumhuriyetçi 
hareket içinde yer aldı. Bu arada yaptığı konuşmalarla 
Paris’te işçi çevrelerinin ilgisini topladı. Savunduğu gö
rüşlerin başında “ çalışma hakkı” ve “ genel oy hakkı” 
geliyordu.

1848 Şubat Devrimi'nden sonra kurulan Geçici Hükü- 
met’e bakan olarak giren Louis Blanc, hükümette gö
rüşlerini uygulamak için çaba harcadı. Albert ile birlikte 
hükümetin kurduğu Luxembourg Komisyonu’nda görev 
aldı. Fakat devrimci sürece ve Bianc'ın tasarılarına karşı 
olan burjuvazi, komisyonun ve Ulusal Atölyelerin karşı
sına engeller çıkardı. 23 Nisan 1844’de yapılan seçimleri 
burjuvazi ve kral yanlıları kazandı. Bianc meclise girme-



-Fransa

1830 ayaklanmasının ve Louis Philippe'in iktidara 
gelmesinin ardından 5 sene geçmişti. Daumier, 

yaralanmış ve perişan olmuş, mezara girmiş halk 
temsilcilerinin, mezar taşı üzerindeki ‘ ‘özgürlük için 

öldüler”  cümlesini, “ Bunun için ölmeye değer miydi?”  
ifadesi ile sorguluyor. O yıllarda Fransa'da 

yasaklanmış olan bu karikatür, 1830’da yaşananlardan 
çıkarılmış olan dersi de ifade ediyor.

hem de muhahflerin dikkatini iç siyaset tartışmalanndan uzaklaştırmak için dış maceraya 
yöneldi. Bu amaçla düzenlediği Cezayir Seferi sonunda Cezayir topraklan sömürgeleştirildi. 
Mart 1830’da Temsilciler Meclisi toplantıya çagnidığmda ılımlılar çoğunluktaydı. Bunlar 
Polignac’m başbakanlığa atanmasında Yüksek Meclis’in onayının alınmadığını gerekçe 
göstererek, başbakanlığının geçersiz olduğunu öne sürdüler ve kralı protesto ettiler. X. Charles 
bu protesto hareketini krallığa karşı bir hareket olarak görüp 25 Temmuz’da meclisi feshetti. 
Polignac ise kendisine Cezayir zaferininin kazandırdığı itibara güvenerek 25 Temmuz 1830’da 
üç kararnameyi yürürlüğe koydu. Buna göre: 1) Seçimler geçersiz sayılacak ve yeni bir meclis 
oluşturulacaktı; 2) Seçim sistemi yeniden düzenlenecek ve oy hakkı sahiplerinin sayısı 100 
binden 25 bine düşürülecekti; 3) Basına çok katı kısıtlamalar getirilecekti. Bütün bu kararlar 
bir hükümet darbesi anlamına geliyordu. Nitekim ertesi gün Paris kaynamaya ve sokaklarda 
barikatlar kurulmaya başlandı.

1 8 3 0  D evrim i

sine rağmen hükümete l<atıimadı. Bu arada 16 Mayıs'ta 
l.uxembourg Komisyonu dağıtıimış, işçi sınıfmın haidan 
çilerinden alınmaya başlamıştı.

22 Haziran’da atölyeler kapatılınca binlerce işçi açıkta 
kaldı. Ertesi gün de Paris proletaryası ayaklandı. 26 
Haziran'a kadar süren barikat savaşları ve ayaklanma 
Cavaignac tarafından acımasız bir biçimde bastırıldı. 
İngiltere'ye kaçan Blanc, 1870’e kadar Fransa'ya dön
medi. Döndüğünde ise milletvekili seçilecek ve Paris 
Komünü'ne karşı çıkacaktı. Gittikçe sosyalizme karşı 
bir tavır içine giren Blanc, 1872’de de Enternasyonal’in 
Fransa’daki çalışmalarının yasaklanmasını destekledi. 
Bu arada Komüncülerin affı için uğraş verdiyse de artık 
solun desteğini kaybetmişti. 1881 ’de işgününün kısaltıl
ması için verilen bir öneriyi destekledi. Bir yıl sonra 
da 6 Aralık 1882’de öldü.

Louis Blanc, geliştirmiş olduğu sosyalizm modelin
de sınıf mücadelesinin geliştirilmesi yerine burjuvazi 
ile uzlaşmaya dayalı bir yöntemin izleniimesinden yana
dır. Ona göre toplumun emek temeli üzerine örgütlen
mesi bütün sorunları çözecektir. Bunun için de ilk adım
da çalışma hakkının ve iş güvenliğinin sağlanması gere
kir. Tarihte sınıflar yerine fikirlerin önem kazandığını 
savunan Blanc, dünyanın ilahi bir güç (Tanrı) tarafından 
yönetildiğine inanır.

Hanedanlar Yer Değiştiriyor

X. Charles’a karşı muhalefette olsun, Paris ayaklanmalannda ve daha sonraki siyasal 
gelişmelerde olsun, iki kişi önemli bir rol oynadı. Adolphe Thiers ve François Guizot. Thiers 
ünlü Historic de la revolution française'nin  (Fransız Devrimi Tarihi) yazarı ve ılımlı unsurlann 
organı National gazetesinin yöneticisiydi. Guizot ise bir tarih profesörüydü ve 1830’a kadar 
siyasetle yakından ilgilenmemişti. Burjuvazinin yükseliş öyküsünü anlatan Historie de la 
civilisation en France’m  (Fransız Uygarlık Tarihi) yazarı ve gizli bir örgütün üyesiydi. Thiers 
National'de, yönetimin 25 Temmuz kararnameleriyle hukuk dışına düştüğünü, zorbalığa 
baş vurduğunu ve halkın buna karşı direnme hakkının bulunduğunu bildiriyordu.

27 Temmuz’da başlayan genel ayaklanma, daha sonralan “şanh üç gün” olarak nitelenen 27- 
28-29 Temmuz’da yoğun olarak sürdü. Thiers’nin ve başka gazetecilerin harekete geçirdiği 
işçiler ve öğrenciler 28 Temmuz günü Hotel de Ville’i (Belediye Sarayı) ele geçirdiler. 
Burjuvalar işçilerin ayaklanmaya katılımını sağlamak için işyerlerini açmadı, okullar kapandı. 
Bourbonların beyaz renkli bayrağı indirildi, yerine devrimin üç renkli bayrağı çekildi. 30 
Temmuz’da ılımlılar tarafından oluşturulan Yürütme Konseyi, Orleans hanedanından Louis- 
Philippe’i tahta geçirdi.

Marquis de Lafayette önderliğindeki Cumhuriyetçilerin bir süre direndikten sonra Louis- 
Philippe’le uzlaşmaları üzerine, Fransız tarihinde Temmuz Monarşisi olarak adlandırılan dönerr 
başlamış oldu.

Louis-Philippe’i tahta getiren güçlerin istedikleri ne genel oy, ne de cumhuriyetti. Çünkü 
cumhuriyet de, genel oy da Jakobenleri ve demokrasiyi hatırlatıyordu. Burjuvazi içinse



Fransa Rom anında 
Toplumsal Romantizm

19. yüzyılın ortasında Fransa'da yazarın durumunda 
köklü bir değişiklik oldu. Artık yazarlık mesleklerini sür
dürebilmek için soyluların korumasına muhtaç değiller
di. Basın ve yayında teknolojik bir devrim gerçekleşmiş, 
yeni kağıt üretme ve dizgi yöntemleri sayesinde çok 
daha fazla sayıda basılabilen kitapların çok daha geniş 
kitlelere ulaşabilmesi mümkün olmuştu. 1820'de Fran
sa’da okur yazar oranı t>eşte ikiyken, 1835'de ilkokul 
eğitimini zorunlu kılan yasanın çıkmasıyla bu oran yüz
yıl ortasında yüzde 80'e yaklaşmıştı. Fransız yazın tari
hinin en önemli dergilerinden üçü, Revue des Deux 
Mondes (İki Dünya Dergisi), Globe (Dünya), Revue de 
Paris (Par;s Dergisi) bu yüzyılda çıkmaya başlamıştır, 

iüazete sayısında ise büyük bir patlama olmuş Paris'te 
günlük gazetelerin sayısı 1810’da 11 iken, 1848’de 26’yı 
bulmuştur. Bu gazeteler, toplum yaşamını günü gününe 
aktararak toplumsal romantizmin gelişimine katkıda bu
lunmuştur. Balzac, Eugâne Sue, Dumas’iar, yaşamlarını 
yazarak kazanan romancılar olarak bu gazetelerin sağla
dığı malzemeyi konu edinmişlerdi. Konularının başında 
da “yeni Paris yaşamı’’ gelir. Paris'te yükselen bir orta 
sınıfın yanı sıra sayılan hızla artan ve sefalet içinde yaşa
yan bir işçi ve işsiz ordusu bu yazarların başlıca konusu
nu oluşturur. Bu konu ise büyük ölçüde günlük gazete
lerden, önemli bir ölçüde de resmi toplum sağlığı İsta
tistiklerinden alınarak geliştirilmiştir.

Dönemin toplumsal koşullarının öne çıkardığı şey, 
suç ve alkolizm ve fahişeliğin görülmemiş bir biçimde 
artması oldu. Gazettes des Tribunaux adlı bir gazete, 
suç oranının artmasıyla orantılı olarak, bütün sayfalarını 
yalnızca zabıta olaylarına ayırıp İyi bir tiraj sağlamıştı. 
İşte Eugöne Sue bu günlük polisiye olayların romanını 
yazarak Fransa'da bestseller olmuş ilk popülist yazar
dır. Romanian Paris entelektüellerinden, orta sınıftan, 
işçilere kadar çok geniş bir kesimi konu alıyor ve çok 
geniş bir kesimce okunuyordu. Yeni toplumsal duruma 
tepki gösteren diğer sosyal romantikler gibi (yani Hugo, 
Lamartine, Balzac, v.b) Eugöne Sue de sorunu İyiler 
ve kötüler sorunu olarak görüyor, romanına konu olan 
çatışmayı her sınıftan İyiler ve kötüler arasında gösteri
yordu. Bu romanların hemen hepsi, bir yandan Paris'in 
çeşitli kesimlerindeki yaşamı ayrıntılarıyla betimleyen 
bir gerçekçiliği benimserken kurgularında, geleneksel 
romansların yapısını kullanıyorlardı. Yani, orta ya da 
soylu sınıftan bir kahraman (ki özellikleri romans şöval
yelerinin özellikleriyle aynıydı) çağdaş bir çevrede, Pa
ris'te her kesimden İnsanla karşı karşıya geliyor, haklıyı 
koruyup haksızı cezalandırarak, adalet dağıtıyordu. Eu
gene Sue'nün romanları İşte bu yüzden, yani yeni bir 
toplumsal gerçekliği eski bir kapta ve eski bir İdeolojiyle 
yansıttığı için her kesimden okura seslenebiliyordu. Ay
nı şeyi Balzac'ın romanları için de söyleyebiliriz. Balzac 
da, her ne kadar kişileştirme ve anlatı ustalığında Sue'- 
ye üstünlüğü tartışılamazsa da, yeni toplumsal gerçekli
ği betimlerken eski bir ideolojinin bakış açısını kullan
mış ve çatışmayı kozmik bir iyl-kötü savaşının bu dünya
da yansıması olarak sunmuştur.

Bu yeni gerçekliğin aktarılmasına verdiğimiz isim olan 
realizmin Fransız edebiyatındaki doruk noktası olarak 
da 1850 yılı düşünülebilir. 1850’yl izleyen bir kaç yıl 
İçinde Courbet’nin resimleri, Flaut>ert’ln Uadame Bo- 
vary'si Duranty'In gerçekçilik akımının manifestosu sa
yılan Le RĞalIsme makalesi, ChampfIeury’nIn deneme
lerini RiaUsme başlığı altında bir kitapta toplaması, Gon- 
court kardeşlerin ve Zola'nın “ klinik” ya da “ bilimsel” 
natüralizmine giden yolu açtı. Aslında her romancı
nın çok İyi duyumsadıkları yeni gerçeklik karşısında 
yapmaya çalıştıkları şey, gözlemsel bir nesnelliği kendi
lerine özgü bir dünya görüşü çerçevesinde sunmak.

son derece kişisel bir felsefenin kasnağında işlemekti. 
Örneğin Balzac, bilimsellik diyerek Saint-Hilarle'nin sos
yal katmanlar teorisini bir çeşit edebi zoolojiye uygula
yarak, çeşitli “ sosyal türler” çizerken, kendisini hem 
ya zar, hem tarihçi, hem bilim adamı, hem de felsefeci 
olarak görüyor ve bu çok boyutlu maskenin arkasından 
bakarak anlattığı öykülerde kendi sosyal, politik ve etik 
yargılarını olabildiğince egemen kılıyordu.

Balzac, çağının toplumsal olgularıyla büyük bir tut
kuyla İlgilenmiş bir yazardır. Romanları Restorasyon 
ve Temmuz İUonarşIsi sürecindeki Fransız toplumsal 
yaşamının çok değişik yönlerini ayrıntılarıyla belgeler. 
Toplumun ekonomik yapısına duyduğu ilgi Saint-Simon, 
Fourier, Leroux gibi ütopik sosyalistlerin düşünceleri
nin etkisini yansıtır. Bu toplumsal gerçekçilik her ne 
kadar Sir Walter Scott etkisiyle tarihsel romantizm ve 
Balzac’ın kendi etik felsefesiyle mistik bir iyi-kötü çatış
ması düzlemlerine açılırsa da konularının ana kaynağı, 
değişen toplum, değişen toplum katmanları ve bunlara 
koşut olarak değişen insan ilişkileridir. Euginie Grandet' 
nin kolay kolay hafızalardan silinmeyen şöyle bir sahne
si vardır: Cimri Grandet, bir gece birdenbire kızı Euge
nie İçin son derece esrarengiz bir biçimde, Saumur’u 
terkeder. Bu davranışının nedeni, saf Eug^nie için ne 
denli karanlık olsa da, okur için açıktır. Grandet, Nan- 
tes’dakl gemi yapımcıları arasında büyük bir para darlığı 
olduğu haberini almıştır ve biriktirdiği altınlarını en yük
sek faizle işletebilmek İçin oraya koşmaktadır. Bu dav
ranış biçimi, 1789 Devrimi’nden sonra soyluların et kon
muş arazilerini büyük bir ustalıkla ve çok az bir fiyata 
ele geçiren. Cumhuriyetçi askerlere şarap satarak ser
vetini artıran, bir kereste tüccannın kızıyla evlenerek 
burjuvazideki yerini sağlamlaştıran, bu sayede belediye 
başkanlığına kadar yükseldikten sonra toplumsal konu
munu çıkarları için sonuna kadar istismar etmekten geri 
durmayan Grandet İçin doğaldır. Çünkü o hem çağının 
tipik bir ürünü, hem de tutkuya varan cimriliği İle psiko
lojik bir olgudur.

Balzac’ın betimlediği biçimiyle toplum yaşamı,.kent
sel ve taşra kesitleriyle mimarisinden mobilyasına, tica
retinden meslek kesimlerine, banka hesaplarından gi
yim kuşama kadar öylesine ayrıntıyla resmedilir ki İn
sanlık Komedyası'nm belkemiğini toplumsal yaşam oluş
turur demek abartı olmaz. Bu kolektif yaşamın en iyi 
duyumsandığı kitap da Balzac'ın bitiremeden öldüğü 
ve sonradan notlan üzerinden yayımlanan Les Paysans'- 
dır {Köylüler, 1844-55).

Romanda bütün karakterler son derece iyi çizilmiş 
üç sosyal sınıfı temsil ederler. Bu sınıflardan birincisini, 
soyluluğa özenen yeni burjuvaziyi Napolion’un gene
rallerinden köylü kökenli yeni zengin Comte de Mant- 
cornet simgeler. Büyük toprak sahiplerinin yaşamı
na özendiği için bir malikânede oturmaktadır. Bu sonra
dan görme soylu, açgözlü, hırsız ve kalleş köylülerin 
saldırısına uğrar. Çünkü yeni soylu eski otoriteyi kura
maz. Çünkü eskiyi bilmez. Burada Balzac’ın bütün sos
yal gözlemlerinin arkasında duran tutucu felsefesini gö
rürüz. Köylüleri destekleyen İse kalleş fakat güçlü tefeci 
Rlgou ve Montcomet'yI çekemeyen orta sınıf llerlgelen- 
leri ve politikacılardır. Çatışma Montcornet’nin mutlak 
yenilgisiyle sonuçlanır. Malikâneyi çok düşük fiyatla alan 
Rlgou bir kısmını müttefiklerine verip onlarla uzlaştıktan 
sonra gerisini küçük parsellere ayırarak çok büyük faiz 
hadleriyle köylülere satar. Köylülerin bu faizin altından 
kalkamayacaktan daha başından bellidir. İsyanla başar
dıkları yalnızca eski bir efendinin yerine yenisini ve 
kuşkusuz toplumsal olarak daha gerçekçi ve gerçek 
olanını oturtmak olmuştur.

Köylüler’\n konusu, eski aristokrasi’nin çöküşü, Fran
sız Devrimi'nin toprak politikaları ve bu politikaların 
yarattığı yeni toprak sahipleri sınıfı, toplumsal otorite 
sorunu, bireysel davranışları yönlendiren sınıf çıkartan, 
kitle psikolojisi gibi son derece kolektif olgulardır. Belki

yaıp H  Je Baiıae

IJstte: Balzac’ın Evlilik Hayatının Küçük Sefaleti 
döneminin tefrika edebiyat modasına uyarak 50 fasikül 
halinde yayınlanmış ve 300 desenle resimlenmişti. Bu 
tefrikalar bugünkü popüler küttür veya kitle kültürü 
kavramlarının ilk örneklerini oluşturuyorlardı. Altta; 
Fransa’da 1830 ile 1890 arasında geçen ve alttan 
alta sürekli b ir sosyal devrimin yaşandığı 60 yıl, 
romanda da b ir dönüm noktasmı oluşturur. Çağın 
bütün koşullarının hızlı değişimi, entelektüel 
atmosferde de büyük b ir dinamizm yaratıyordu. Bu 
kimileri için ilg i çekici, dikkatle ve mutlaka izlenmesi 
gereken bir değişimdi. Kimileri için ise bu süreç ve 
ortaya çıkan yeni ürünler biraz tembellikten, biraz da 
tutuculuk veya anlayamamaktan kaynaklanan sıkıntı ve 
dayanılmazlık yaratıyordu.

de bu nedenlerden ötürü Marx, KöylOler'e Balzac'ın ya
pıttan arasında özet bir yer verir. Gerçekten de, kapita
lizmin nasıl eski toplumsal bağları kopardığını gösterir
ken çizdiği Rlgou portresi, Marx'in cash-nexus olarak 
tanımladığı etkenin sanki vücut bulmuş bir İşlevselliği
dir ve bu haliyle kitabın konusunu oluşturan toplumsal 
çatışma Marksist analize uygun düşer.

Balzac’ın yanı sıra yeni toplumsal gerçekliği romantik 
bir duyariılıkla yansıtmış iki popüler yazar Lamennais 
ve Lamartine'dir. Bunlardan Lamennais için bütün so- 
runlann çözümü Katoliklikte gizliydi ve Fransız toplumu 
ancak Katolikliğin acıma ve sadaka İlkelerini uygulaya
rak kendisini tehdit eden yeni toplumsal sorundan, İşçi
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sorunundan, kurtulabilirdi.

Lamartine, ekonomik koşulların Fransız toplum yapı
sını zorladığının bilincindeydi. Lamartine’e göre işçi sı
nıfının içinde bulunduğu durum ciddi bir toplumsal bu
nalımın göstergesidir, çünkü “ asgari gereksinimlerine 
kavuşamadan hak ve özgürlüklerine kavuşmuşlar” dır. 
"Sosyalizm” gelinceye kadar da bu sınıf toplumu sars
maya devam edecektir. Gelgelelim Lamartine'ln sosya
lizmden anladığı egemen sınıfın işçi sınıfını korumasına 
aldığı himayeci ve elitist bir sistemdi. Saint-Slmoncularla 
giriştiği tartışmalarda özel mülkiyeti savunmuş ve mül
kiyet konusunda Saint-Simonculardan aynidığını her za
man vurgulamıştı. Lamartine, sosyalizm tehlikesini, ay
nı zamanda bireyci toplumun eksikliklerini de giderecek 
biçimde savuşturabilmek için toplumsal yardımlaşma 
önerir. Lamartine’e göre sosyalizm, yardımlaşmadır. Yeni 
bireyci akımlar ise bencillikleriyle işçi sorununu ancak 
büyütmektedirler. Lamennais’de olduğu gibi, Lamarti- 
ne’de de yardımlaşmadan anlaşılan Katolik sadaka ilke
sidir. Bu en tılsımlı çözümdür çünkü özel mülkiyetten 
vazgeçmeyi gerektirmez. “ Ortak mülkiyetçi tatlı rüyala
ra rağmen mülkiyet bugüne dek toplumun en vazgeçil
mez direği olmuştur, onsuz ne aile, ne iş, ne de uygarlık 
vardır.” Kutsal özel mülkiyet hakkına dokunmadan işçi 
sorununu çözümlemenin yollarını araştırmak Lamarti
ne’in gerek yazarlık, gerekse siyasi kariyerinin ana amaç- 
lanndan birini oluşturmuştur. “ Durmadan büyüyen, si
lahlı, disiplinsiz, sefaletle yağma arasında çırpınan bu 
İşçi güruhunu nasıl zaptedebiliriz?” diye sorarken ve 
'Mülkiyeti giderek daha çok güç kazanan bazı doktrinle

rin cazibesinden nasıl koruyabiliriz? Ve eğer toplumun 
bu temel taşı yıkılırsa, toplumu nasıl kurtarabiliriz?” 
deriten çağının tipik bir muhafazakfir yazarının kaygıları
nı dile getiriyordu. Lamartine’ln bu sorulara verdiği ce
vap bir tür boş temennide bulunmaktır. Bu temenninin 
gerçekleştiğini görmek umuduyla bir dizi roman yazmış 
ve bu romanlara “ sosyal roman” adını vermiştir. Bu 
romanlarda işçi sınıfına önerdiği erdem “ tevekkül” dür, 
bu yüzden de bu romanlann hepsi yaşamlarıyla tevek
külün en soylu örneğini veren “ İyi”  işçilerin öyküleridir. 
'Sosyal romanlar” başlığı altında topladığı dört roma

nından (Genâviive, Le Ta illeur de plerres, F io r D ’Atiza, 
Antoniella) G e n iv live 'd e n  başkişinin, yani erdemli ve 
mütevekkil hizmetçi GenĞvtöve’ln şu duasını aktarmak 
belki de sosyal romantizmin işçi sorununa nasıl baktığı
nı göstermekte yarariidır: “ Tannm, hizmet etmekten 
zevk almam ve hizmetçiliği bizim gibileri, dünyaya gön- 
deriricen senin bizim için seçtiğin durum olarak kabul
lenmem için bana yardım et. Eğer bu dünyada kimseye 
hizmet etmezsek, Tann’ya hizmet etmeyi de öğreneme- 
yiz. Çünkü yaşam karşılıklı hizmetten başka bir şey 
değiMir. En mutlu kişiler Tann aşkı için hizmet edenler
dir. Fakat biz yoksul hizmetçiler, kamımızı doyurmak 
için ekmek parasına muhtacız... Görevlerimi, durumu
mu acıianyia, sevinçleriyle kabuiienebilmem için bana 
yol göster. Ancak bu dünyada İyi hizmet ettikten sonra, 
belki ötür dünyada ulu Tann’nın mutlu bir hizmetkân 
olmaya hak kazanabilirim.”

özetle, 19. yüzyıl başında, Fransız Devrimi’nin yarattı
ğı büyük toplumsal dönüşüme rağmen, Fransız roma
nında 18. yüzyıldan gelen etkiler geçeriiliğini sürdürdü. 
Ama roman bu büyük toplumsal değişime kayıtsız da 
kalamadı. Sanayi Devrimi, özellikle 1830’dan sonra, şe- 
hlrierde yeni bir işçi sınıfı yarattı. Bu sınıfın edebiyata 
çift yönlü bir etkisi oldu. Okur olarak, serüven ve suçu 
konu olan bir roman türüne talebi arttırdılar. Bu roman
lann konulannı oluşturarak da yazariara gözlemlenecek 
yeni bir dünyanın kapısını açtılar. Bu sınıfın yaşamını 
betimlemek 19. yüzyıl gerçekçi romanının amaçlanndan 
birini oluşturdu, ama yazariann bu sınıfa bakışı İçeriden 
değil, yukarıdandı. Kendilerini toplumsal birer kurtancı 
olarak gören bu popülist yazarlar, yansıtmaya çalıştıkla- 
n toplumsal gerçekleri idealist, normatif bir değerler 
sistemiyle kuşattılar.

JALE PARLA

Trampetini çalan ulusal muhafızla, çekicini sallayan marangoz, ağaç dallarından oluşan sopalarını sallayan 
köylüler, kadın ve erkekler, çekilmiş kılıçlar ve omuza alınmış tüfeklerle hep birlikte 28 Temmuz 1830’da saraya 
doğru yürüyorlar. Paçavradan yapılmış bayrak ise iktidan almak için oluşmuş bu vatandaşlar birliğinin simgesini 
oluşturuyor

“özgürlükle düzen, parlamentarizmle otorite arasında bir denge” yeterliydi. Böylece mülkiyet ve 
çalışma özgürlüğü sağlanacak, kilise “dünyevi” işlere karışmayacaktı. Burjuvazi siyasal iktidan 
parlamento aracılığıyla elinde tutabilecek ve parlamentoya karşı sorumluluk taşıyan kral da 
“düzen”i sağlayacaktı, Böylece Louis-Philippe’in kaderiyle büyük buıjuvazinin kaderi birbirine 
bağlanmış oldu.

Siyasal İktidar Burjuvazide

1830 Devrimi’yle birlikte burjuvazinin mali sermayeyi elinde bulunduran kanadı iktidan ele 
geçirmiş, köylülük ve küçük buıjuvazi bütünüyle, sanayi burjuvazisi de çok büyük ölçüde 
iktidar dışında kalmıştı. Bu durumu Marx, şöyle dile getiriyordu: “Temmuz Devrimi’nden 
sonra liberal bankacı Lafitte, suç ortağı Orleans dükünü, büyük sevinç gösterileriyle belediye 
binasına götürürken şu sözleri ağzından kaçırdı: ‘Şimdi, bankacılann egemenliği başlayacak’. 
Laffitte, devrimin sım nı açığa vurmuş oluyordu.”

Böylece burjuvazinin çeşitli kesimleri arasındaki siyasal mücadelelerin yolu da açılmış oldu. 
Temmuz Monarşisi, daha ilk günden başlayarak karşılaşnğı mali sıkıntı nedeniyle büyük 
buıjuvaziye bağımlı hale gelmişti. Bu bağımlılık her geçen gün artan mali sıkıntının sonu 
gelmez kaynağı olmuştu. Bütçe açığının kapatılması ancak devlet giderlerinin kısılması ve vergi 
dağılımının yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilirdi. Bu ise her biri egemen sistemin bir başka 
dayanağı olan çıkarlara el uzatmak demekti. Buıjuvazinin iktidarda olan kesiminin başlıca 
zenginleşme kaynağı bütçe açığıydı. Her borçlanma, mali aristokrasiye yeni vurgun fırsatlan 
sunuyordu. Borsa oyunlanna aklı ermeyen ve parasını devlet tahvillerine yatırmış halk, bir 
avuç spekülatörün talanına terk edilmişti. Böylece 1830 Paris Devrimi’nde Paris sokaklannda 
savaşan halk, devrimin nimetlerinden yararlanamamış oldu. Buıjuvazi ise iktidanm ağırlıklı 
olarak baskı ve zora, polis gücüne dayandırarak sağlamaya çalıştı.

Yeni Dönem ve Örgütlenmeler

Fransa tarihinde, 1830-1840 dönemi “yüksek siyaset” açısından bakıldığında sönük ve sessiz 
geçti. Toplum katındaki ilk kıpırdanmaysa, 1831’de Lyon’da başladı. Patronlann önceden 
üzerinde anlaşılmış ücret baremine uymamalan üzerine, Lyon’lu işçiler 21 Kasım 1831’de 
“çalışarak yaşamak ya da dövüşerek ölmek” sloganıyla ayaklandılar. Ayaklanmanın 
bastınimasından sonra da işçiler “yardımlaşma” demeklerinde örgütlenmeye devam ettiler.
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Restorasyon Dönemi boyunca, özellikle de 1820’lerden sonra, Bourbonlar yönetimini devirmeyi 
ve halkm egemenliğini kurmayı amaçlayan birçok gizli dernek kurulmuştu. Bu dernekler 
içinde en önemlisi, Saint-Simon’un öğrencileri olan Saint-Amant Bazard ve J.Buchez tarafından 
İtalyan Carbonari örgütü örnek alınarak kurulan Les Anüs de la Verite (Hakikatm Dostları) 
adlı dernekti. Carbonari 1789’dan önceki siyasal rejimi yeniden kurmaya çalışan Kutsal 
İttifaka karşı bir protesto hareketi olarak Viyana Antlaşmasını izleyen yıllarda İtalya ve 
Fransa’da örgütlenen gizli bir örgüttü. İtalyan Birliği’ni kurmayı amaçlayan örgüt, İtalyan ulusal 
hareketinin yanı sıra 1820’ler sonrası Fransa’da ortaya çıkan gizli derneklere de bir model 
teşkil etti. Hakikatm Dosdarı’nm dışında, öteki gizli dernekler de şunlardı: Les Amis du Peuple 
(Halkm Dostları), Societe des Droits de l’Homme (İnsan Haklan Derneği), Societe des Families 
(Aileler Derneği) ve Societe des Saisons (Mevsimler Derneği). Bu dernekler 1831 ve 1834 
Lyon, 1834 ve 1839 Paris ayaklanmalarında temel bir rol oynadılar. Temmuz Devrimi’nin 
kazanımlanmn ellerinden alındığım her geçen gün daha iyi kavrayan işçiler, bu gizli 
derneklerde örgütlenmeye yöneldiler. Paris’te hemen hergün gösteriler düzenleniyor ve kulüpler 
aracılığıyla çeşitli taleplerde bulunuluyordu. Halkm din adamlarına karşı duyduğu kin, 
kiliselerin işgaline kadar varmıştı. 1832’de ücretlerin 4 santim düşürülmesi Anzin’de 
madencilerin 10 gün süreyle greve gitmelerine yol açtı. Bedarieux’de ipek işçileri, Rive-de 
Gier’de cam işçileri, dülgerler, terziler, Paris’te çilingirler, Clermont-Ferrand’da terziler, Rouen’da 
iplikçiler ücret artışı talebiyle grevler örgütlediler. 1833 yılı, ekmekçiler, mücevherciler ve 
kundura tamircilerinin de grevlerine tanık oldu. Yaygınlaşan ve kırsal kesime de yayılan 
grevlerin engellenmesi amacıyla 25 Mart 1834’te 20’den fazla kişinin biraraya gelmesi 
yasaklandı. Dernek yöneticilerinden bazıları tutuklandı. 1834 Lyon ayaklanmasının kanla 
bastırılması üzerine İnsan Hakları Demeği Paris şubesi Lyon’lu işçileri desteklemek üzere 
harekete geçti. 13 Nisan’da Paris’in işçi mahallelerinde çoktan barikatlar kurulmuştu. Ancak 
ayaklanma çok kısa sürede bastırıldı. Çok sayıda işçi ya tutuklandı, ya da sürgün edildi. Öte 
yandan 28 Temmuz 1835’te Louis-Philippe’e suikast girişiminde bulunan iki saraç Pierre 
Morey ve Pepin, ölüme mahkûm edildi. Bu saldın bahane edilerek “Eylül Yasaları” denilen 
baskı yasalan kabul edildi. 1848 Devrim’i öncesi son büyük ayaklanma, 1839’da Paris’te 
meydana geldi. 12 Mayıs 1839’da “Mevsimler Derneği” yöneticileri Barbes, Blanqui ve Martin- 
Bemard 500 kişilik bir güçle bir ayaklanma başlattılar. Ayaklanmanın bastırılması zor olmadı. 
Tutuklananlarm arasında Almanların da, bulunması ilk kez uluslararası bir komplodan söz 
edilmesine neden oldu. Ekmek fiyatlarının artması üzerine 4 Nisan 1839’da meclis önünde 
büyük bir gösteri düzenlendi. 17 Ağustos günü ise terziler fazla mesaiyi protesto gösterisi 
yaptılar. Birkaç gün sonra marangozlar da işi bıraktı. Gösteriler giderek genel greve dönüştü. 
Ulusal Muhafızlar, işyerlerine girerek işçileri zorla çalıştırmayı denediler. Yürürlükteki baskı 
yasalarının uygulanmaya konulmasını talep eden hükümetin emri üzerine Ulusal Muhafızlar 
saldınya geçti. Eylül başında şiddetli çatışmalar oldu. Barikatlar yeniden kurulmuştu. 7 
Eylûl’de Ulusal Muhafızlann duruma hakim olmasından sonra 900 işçi tutuklandı. 1840’larda 
bütün Fransa’yı ve özellikle de Paris’i kaplayan grev dalgası Şubat 1848’de Paris’te ansızın 
padak veren ayaklanmayla doruğuna ulaşacaktı.

Delacroix'nin ünlü “ Özgürlük Halka Yol Gösteriyor”  
tablosunun yeniliği, çıplak kadm figürünü gerçek bir 

^^aik kadınıyla özdeşleştirmesinde yatar Oysa 1848’de 
yapılan bu resimde Cumhuriyet’i temsil eden kadın 
artık giyinmiş ve daha mutaasıp ve otoriter bir eda 
kazanmıştır, isyanı değil, toplumşal uzlaşmayı temsil

etmektedir.

Fransa’da Şubat Devrimi
Fransa’da 1848 Devrimi’nin başladığı 22  Şubat gününde bile, iktidar ve resmî muhalefetin 
önemli bir kesimi hâlâ bir devrime ihtimal vermiyordu. Oysa, daha 29 Ocak 1848’de Alexis 
de Tocqueville Meclis’te şu konuşmayla uyanda bulunmuştu: “... Bana bir tehlikenin olmadığı, 
çünkü ayaklanma olmadığı; toplumun görünen yüzünde bir düzensizlik olmadığı için, bir 
devrim de olmayacağı söyleniyor. Baylar, yanılgı içinde olduğunuzu söylememe izin veriniz. 
Fiilen bir düzensizlik olmadığı doğrudur; fakat düzensizlik insanlann hafızalannm 
derinliklerine yer etmiştir. Şu anda sessiz olduklannı benim de teslim ettiğim çalışan sınıflar 
arasında nelerin hazırlanmakta olduğuna bir bakınız. Kuşkusuz ki, geçmişte olduğu ölçüde, 
deyim yerindeyse, siyasal ihtiraslarla kaynaşmıyorlar; ancak bunun yerini toplumsal 
kaynaşmalann aldığını görmüyor musunuz? Şu ya da bu yasayı, şu ya da bu hükümeti, hatta 
şu ya da bu rejimi bile değil, bugün dayandığı temelleri çökertinceye kadar toplumun 
kendisini ortadan kaldırmaya dönük görüş ve düşünceleri tedricen oluşturduklarını görmüyor 
musunuz?... Baylar, benim kesin yargım şudur: Şu anda bizler uyuyan bir volkanın üzerinde 
oturayoruz..” de Tocqueville’in öngörüsünün doğru olduğu, 25 Şubat’ta reddedilemeyecek bir 
biçimde ortaya çıktı: “Volkan” infilak etmişti.

1848 Ö ncesi Ekonom ik D üzen

Temmuz Monarşisi dönemi Fransa’nın sanayileşmesi açısından önemli bir evreydi. Louis- 
Philippe 1830’da tahta çıktığında Fransız ekonomisi bir bunalımın ortasmdaydı. 1828’de 
başlayan bunahm 1832 yılına kadar sürdü. Fiyadar, özellikle gıda mallannm fiyatlan yükseldi. 
Tahıl üretimi düştü. Çeşith sanayi dallan, özellikle tekstil, inşaat ve şarap sanayileri bir 
çöküşün eşiğindeydi. Louis-Philippe hükümetleri bunalıma karşı ikili bir politika geliştirdiler. 
Bir yandan ekonomiye devlet müdahalesi yoğunlaştınidı ve iktisadi gelişme bu yolla 
uyanlmaya çalışıldı; öte yandan genel olarak ulaşım şebekesi yapımı teşvik edildi.

1830-1848 dönemi mali burjuvazi ile öteki burjuva kesimleri arasında çeşitli çıkar 
çatışmalanna sahne oldu. Mali burjuvazi demiryollan yapımına, demir, çelik ve kömür
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LEDRU-ROLUN, 
ALEXANDRE AUGUSTE 
(1 8 0 7 -1 8 7 4 )

Fransa’da II. Cumhuriyet döneminde radikal politika
sıyla öne çıkan küçük burjuvazinin temsilcisi Ledru- 
Rollln, 2 Şubat 1807’de Paris’te doğdu. Hukuk öğreni
mini tamamladıktan sonra 1829’da baro üyesi oldu. Al
mış olduğu büyük davalarda cumhuriyeti savunmasıyla 
ününü artırdı. Bu arada 27 ciltlik Journal de Palais (Sa
ray Günlüğü) adlı eseriyle Fransız hukuk sistemine kat
kıda bulundu. Daha sonra 17 ciltlik R4pĞrtolre ginğral 
de la Jurisprudence françals (Fransız Hukuku’nun Genel 
Kapsamı) adlı bir başka eser daha yazacak ve hukuk 
alanındaki yetkinliğini kanıtlayacaktı.

1841’de Mans’tan milletvekili oldu. Genel oy hakkını 
ve halkın yönetimini temel alan bir siyaset izliyordu. 
Monarşiye özellikle Gulzot’a karşı yürütmüş olduğu ra
dikal muhalefetten dolayı Louis Philippe yönetimi tara
fından yargılanıp, mahkûm edildi. Cumhuriyeti savun
mak için Louis Blanc ile birlikte La Râforme (Reform) 
gazetesinde yazdı. 1848 Şubat Devrimi’nden sonra ku
rulan Geçici Hükümet’te İçişleri Bakanlığı yaptı. Bu dö
nemde izlemiş olduğu politika ile genel oya dayalı ser
best seçimlerin yapılmasını sağladı. Ancak bir yandan 
da krallık döneminden kalma valilerin yerine hükümet 
komiserlerini atayarak halka ters düştü.

15 Mayıs 1848’te patlak veren bunalım sırasında hal-
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kın "çalışmanın örgütlenmesi" talebine l<arşı Lamartine 
ile birlikte karşı koyan Ledru-Rollin'in bu davranışı kü
çük burjuvazinin, işçi kitlelerinden kopuşunu da getirdi. 
Ardından İşçilere ve onların örgütlerine karşı alınan ön
lemleri destekleyen Ledru-Rollin, haziranda başlayan 
ayaklanmanın bastırılmasındaki vahşet karşısında yeni
den muhalefete katıldı. Cumhurbaşkanlığına aday ol
duysa da emekçi halkın güvenini kaytıettiği için seçile- 
medi. Fakat 1849’un Mayıs ayında yeniden meclise gir
di. Haziran ayında Roma Cumhuriyeti’ne karşı girişilen 
müdahaleye karşı çıkarak cumhurbaşkanının yargılan
masını istedi. 13 Haziran’da ise düzenlemiş olduğu gös
teri başarısızlıkla sonuçlanınca Londra’ya kaçtı. Ingilte
re’de Macar devrimci Lajos Kossuth ile Italyan Guisep- 
pe Mazzini ile birlikte Avrupa Devrimci Komitesi’ni kur
du. 1871’de ise genel aftan sonra Fransa’ya geri döne
rek milletvekili seçildi. Ancak Ulusal Muhafızların dene
timindeki bir meclise katılmayı reddetti. Ölümünden kı
sa bir süre önce Vauciuse’den milletvekili seçildi. 31 
Aralık 1874’de öldü.

Kari Marx'in “ kendi adının ağırlığı altında ezilen zaval
lı Montagne” diye nitelediği Ledru-Rollin burjuvazi ile 
proletarya arasında sallanan küçük burjuva demokratla
rın tipik bir temsilcisi sayılmaktadır.

sektörüne el attı. Kömür üretimi 1816’dan 1820’ye kadar 980 bin tona, 1847’de 5 
milyon 153 bin tona çıktı. 1840’lardan başlayarak toplam üretimin yüzde 56,7’sini
10 büyük kömür işletmesi sağlıyordu. Dökme demir üretimi 1824-1829 arasmda yılda 
ortalama 212 bin ton iken 1847’de 592 bin tona çıktı, pamuk tüketimi 1828’den 1847’ye 
kadar iki katından fazla arttı. Kimyevi madde fabrikalarının sayısında da hızlı artışlar 
gözlendi. Pamuklu ve ipekli dokuma sanayisi makineleşti. Kullanılan toplam buharlı makine 
sayısı 1839’da 2450 iken 1847’de 485 3 ’e yükseldi. Buharlı makineler başlangıçta özellikle 
madencilik alanında kullanılırken, giderek öbür sektörlere de yayıldı. Özellikle demiryolları 
yapımında mali burjuvazi kesin bir üstünlük kurdu. Anonim şirket, mali burjuvazinin temel 
ekonomik müdahale aracı oldu. Burjuvazinin geriye kalan kesimi, özellikle tekstilcilerle, küçük 
ve orta burjuvazi mali burjuvazinin bu üstünlüğü karşısında şiddetli bir muhalefet yürütmeye 
başladı. Monarşi açık bir bibimde, mali burjuvazi ile kader ortaklığına girmişti. Dönemin, biri 
tutucu öbürü devrimci, iki düşünürü aynı yargıda birleşiyorlardı: Tocqueville’in “O günlerin 
hükümeti, her eylemi hisse senedi sahiplerinin payının artırılmasına yönelen bir endüstri 
ortaklığına benziyordu” diyerek dile getirdiği yargısına Marx’in şu gözlemi eşlik eder;
“Temmuz Monarşisi, Fransız ulusal zenginliğinin sömürülmesi için kurulmuş bir anonim 
ortaklıktan başka birşey değildi. Bu ortaklığın payları bakanlar, meclisler, 240 bin seçmen ve 
onların yardakçıları arasmda paylaşılmıştı. Louis-Philippe ise bu ortaklığın müdürü... idi.”

1840’larda demiryolu yapımı, Avrupa’da ekonomilerin sürükleyici sektörü ve temel yatırım 
alanıydı. Fransa’da da ana demiryollan bu dönemde yapıldı: 1842’de 885 km. uzunluğunda 
olan demiryolları, 1847’de yüzde lOO’den fazla artarak 1.830 km.ye ulaşmıştı. 1842’de ilginç 
bir Demiryolu Yasası ile devletin demiryollarının geçeceği tüm toprağı bedava temin etmesi, 
toprak özel kişilere aitse kamulaştırma bedelini ödemesi; bunun yanı sıra, öteki altyapı 
harcamalannm üçte birini de yine devletin yüklenmesi hükme bağlanmıştı. Masrafların geriye 
kalan üçte ikisi ise yerel makamlarca karşılanacaktı. Böylece kendilerine sadece işletme 
masrafları kalan demiryolu şirketleri durmaksızın zenginleştiler.

Demiryolunun yanısıra karayolları yapımı için de girişilen büyük harcamalar ve Cezayir’de 
asker bulundurmanın getirdiği ağır askeri harcamalar mali sıkıntılar doğurdu. 1840-47 arasmda

QQ



K itle, K ültür 
ve K itle  Kültürünün  
Tarihsel Tem elleri

Bugün İçinde yaşadığımız dünyayı tarii etmekte kul
landığımız birçok kavram, bugünkü İçeriğini 18. yüzyılın 
sonunda ve 19. yüzyılın İlk yansında kazandı. "Kültür” , 
"kitle", “sanayi” , “ demokrasi” , “ özgürlük” gibi birçok 
kavram, o dönemlerin toplumsal değişimleriyle birlikte 
şekillendi. Sözgelimi, daha önceleri “ yetenek, çalışkan
lık, azim” gibi anlamlara gelen İngilizce Industry sözcü
ğünü bugünkü anlamına yakın İlk kullananlardan birl 
Wealth of Natlons’öa (1776; Ulusların Zenginliği) Adam 
Smith’di. 19. yüzyıla gelindiğinde sözcük. Sanayi Devri
mi olarak adlandınlan dönemin çağnşımlarıyla yüklene
rek yaygın bir kullanım kazanmıştı. Şüphesiz, bugün ol
duğu gibi o zaman da, bazılan bu kavramla umutlannı, 
bazılan korkulannı dile getiriyordu. 1830'larda Roman
tizmi benimseyen Fransız eleştirmen Sainte-Beuve, 
1839’da yazdığı De la llttĞrature Industrlelle'öe (Endüst
rileşmiş Edebiyat Üzerine) Fransa'daki edebiyat ortamı
nı eleştiriricen, edebiyatın artık bir “endüstri” haline gel
diğinden yakınıyordu. Benzer biçimde, ilk Ingiliz roman- 
cılanndan Henry FleMing, daha 1752'de, edebî standart
lardaki gerilemeyi “ demokrasi"ye bağlamış, edebiyat 
dünyasına “ demokrasinin ya da tam bir anarşinin”  ha
kim olduğunu yazmıştı. Amerikan ve Fransız devrimleri- 
ni izleyen yıllardaysa “ demokrasi” , birçok insanın umut- 
iannı simgeleyen bir sözcük olarak günlük dilde çok yay
gın bir kullanım kazandı. Endüstri ve demokrasi sözcük
lerini, yeni İçerikler kazanmış sözcükler, bunlann dile ge
tirdiği yeni İlişkiler İzledi: Kitle, Kültür, Sınıf, Sanat, Öz
gürlük...

19. yüzyılın ilk yansı, bu kavramlann ve dile getirdik
leri llişkllerin yerieştiğl, yaygınlaştığı, kültürel IMIme, ede
biyat ortamına, okuma ve yazma pratiklerine, “ kitap” , 
“yazar” ve “ okur” kimliklerine damgasını vurduğu bir 
dönemdi: Edebiyat bu dönemde bir “endüstri” haline 
geldi; aynı zamanda “ demokratik” ve “ kitlesel”  bir kül- 
türiin parçası oklu. Bugün “ popüler kültür” ya da “ kitle 
kültürü” olarak adlandınlan bir küKürfin İlk örnekleri yi
ne bu dönemde ortaya çıktı. Bütün bunlara bir de 
“özgürlük” kavramını eklemek gerekiyor: Yazar, bu dö
nemde özgürleşti.

"Kitap” bugünkü kimliğini 19. yüzyıl başında kazan
dı. 1820'ler ve 1830’lar, Sanayi Devriml’nln yayıncılık 
üzerindeki sonuçlannın görülmeye başlandığı yıllardı. Bu
har gücü matbaacılıkta kullanılmaya başlamış, sert üre
tim sayesinde kitaplar ucuzlamış, deri ciltlerin yerini bez 
ciltler almıştı. Böylece yalnızca yüksek sınıfın satın ala
bileceği kıymetli U r nesne olmaktan çıkan kitap, herke
sin "malı”  haline gekJI. 1836’da, dönemin etkili dergile
rinden Edinburgh Revlew’öa çıkan bir yazıda, Sanayi 
Devriml'nln “uygartığa” yaptığı katkılar şöyle sıralanmış
tı: “Demiryolunun ve buhar gemisinin sağladığı ucuz ve 
hızlı seyahat Imkflnı, cam pencereli İyi ısıtılmış evler, te
miz gömlek ve pamuklu çoraplar, uzak ülkelerin sofra
mızı süsleyen nimetleri ve pipo, İşe yarar bilgilerle dolu 
Mr laf kitap ve tabii hepsinden önemlisi gazete.”

Demiryolu ve gazete. Dönemin bu İM simgesi, yalnız
ca kitlelerin günlük hayatında y d  açtıktan büyük değl- 
şimlerie değil, birbirieri üzerindeki etkileri ve birilkte dö
nemin kültür ve edebiyat ortamında meydana getirdikle
ri değişiklikler açısından da önemIMIr. Haber kaynakla- 
nnı birbirine yaklaştıran ve dağıtımı kolaylaştıran demir
yolunun gazeteciliğin gelişiminde önemli bir etkiye sa
hip olduğu biliniyor. Ama seyahatin kendisi de, okur sa
yısının artmasında, okuma alışkanlığının gelişmesinde 
önemli Mr rol oynamıştı. Günün popüler romanlannın 
ucuz basımlannın satıkJığı ilk kitap tezgahlan, 1848'de

Londra demiryolu Istasyonlannda açılmıştı. Aynı dönem, 
İngiltere'de toplumsal romanın en partak dönemini ya
şadığı yıllardı. Charles Dickens’ın 1846-48 arasında ay
lık bölümler halinde yayınlanan Dombey and Son’ı, bu 
kitap tezgAhlannın en çok satılan kitaplanndandı. Emily 
Brontö’nin tek romanı WutherIng Hlghts (Uğultulu Te
peler), Chariotte Brontö'nin İlk romanı Jane Eyre, Mrs. 
Elizabeth Gaskell'in Mary Barton'\ ve William Makepea
ce Thackeray'In Vanity Falr'l (Gurur Dünyası) birkaç ay 
arayla 1847'de yayınlandı. 1816-50 arasında İngiltere’de 
yılda ortalama 100 roman yayınlanıyordu. 19. yüzyılın ilk 
yansında İngiltere ve Irtanda’daki gazetelerin sayısı ise 
400’ü buluyordu. Bütün bu gelişmeler, okur yazar sayı
sındaki büyük artışın yanı sıra, okur kimliğindeki önemli 
bir değişmeyle birilkte yaşandı: Beliril zevk ve standart
lara sahip homojen bir okur çevresinin yerini anonim bir 
okur “ kitlesi” aklı. Demiryolu ve gazete, popüler roman
lann ucuz baskılan ve tefrika edebiyat. Sanayi Devriml'- 
nin “ nim eflerinden yararianan, “ cam pencereli iyi ısı
tılmış evler” ve “ bir raf kitap” a övgü düzen orta sınıfla 
Sanayi Devrimi sonucunda ortaya çıkan yoksul kitleleri 
aynı kültürel evrende buluşturdu. Aylık bölümler halin
de yayınlanan popüler romanlan, orta sınıftan kadınlar 
berilerde bir çırpıda bmrebillyoriar, işçiler kahvelerde top
lu olarak okuyatılllyorlardı. Dtekens popülertiğini, yalnız
ca Sanayi Devriml'nln “ öbür yüzü” nü anlatmasına, ye
tişkin ve çocuk İşçilerin, suçlulann dünyasını konu al
masına, “ saygın” toplumun değerierinl insancıl-ahlaki 
bir bakışla eleştirmesine değil, aynı zamanda romanlan- 
nın ucuz aylık tefrikalar biçiminde yayınlanmış olmasına 
da borçluydu. Bu sayede Dickens, o güne kadar “ ciddi 
edebiyat”  okuru sayılmayan bir sınıfa ulaştı. İlk best- 
se/terlar da edebiyatın, seçkin okur çevresi dışındaki kit
lelere ulaşmasıyla ortaya çıktı: Dlckens’ın 1837'den İti
baren çizgi roman olarak aylık bölümler halinde yayınla
dığı Pickwick Papers'! (Bay PIckwick’in Serüvenleri) so
nuçta 40 l>ln okura ulaştı.

Kuşkusuz bu değişimin temelleri, bir önceki yüzyıMa 
atılmıştı. Kitap yayıncılığı kfir getiren bir iş alanına, eski 
matbaacı, neyin pazarda alıcı bulacağını önceden kesti- 
rebilen bir yatınmcıya, bir iş adamına dönüşmüştü. 
1740’tan itibaren Londra’da, üyelerine kitap ödünç ve
ren kütüphaneler kurulmuş, kısa zamanda sayılan bini 
bulan bu kütüphaneler okuma alışkanlığının yaygınlaş
masında önemli bir rd  oyrumıştı. Aynca, hat>erin yanı 
sıra dedikodu, özel ve günlük hayata ilişkin bilgiler, ye
mek tarifleri ve bilmeceler gibi çok çeşitli konulara yer 
veren dergiler, ucuz popüler diziler de, 19. yüzyılın de

mokratik kitlesel kültürünü hazıriayan gelişmelerdi. Bu 
anlamda, dönemin tanınmış kitapçı-yayıncılanndan Arch
ibald Constable'ın deyişiyle “ milyonlar İçin edebiyat” 
18. yüzyılda ortaya çıkmıştı. Ama bunun Sainte-Beuve'ün 
söz ettiği türden bir “ endüstri”ye dönüşmesi, bugünkü 
anlamında kitle kültürü haline gelmesi, 19. yüzyılda ro
tatifler, demiryolu seyahatleri, bez ciltler ve yüzyılın ilk 
yansındaki kitlesel siyasal hareketler içinde yeni ihtiyaç
lar edinmiş geniş bir kitlenin oluşmasıyla birilkte ger
çekleşti.

18. yüzyılda edebiyat daha çok dergiler etrafında ge
lişmişti. Spectator, Tatlerve The Rambler g \tl tek maka- 
lelik dergiler, yeni bir edebi türü temsil ediyortardı. 19. 
yüzyılda ise derginin yerini gazete aklı; “ milyonlar için 
edebiyat” ın tarihi, birçok bakımdan çağdaş gazetecili
ğin tarihiyle koşut gelişti. Çağdaş gazeteciliğin ilkelerini 
ilk uygulayan, önemsiz bir yazar olmakla birilkte hayal 
gücü geniş bir iş adamı olan Emile de GIrardin’di. Girer
din, 1836'da Paris'te Le Presse gazetesini kurdu ve yeni 
bir uygulamayı denedi: Fiyatını yanya indirip, ilan ve rek
lamlar yoluyla gazetenin gelirini artırma yoluna gitti. Ay- 
nntılı haber yazılan yerine, şehir dedikodulan veren kısa 
ve çarpıcı haberiere yer ayırdı. Aynı yıl, Le Slicle  aynı 
yöntemle çıkmaya başladı ve Paris’te bir dizi gazete Gi- 
rardin’in açtığı yoklan gitti. Bir yıl İçinde Paris gazeteleri 
70 bin okurdan 200 bin okura ulaştı. Girerdin, gazetenin 
okur sayısında büyük bir artışa yol açan yeni bir şeyi 
daha denedi: Tefrika edebiyat. Feullleton ya da tefrika 
edebiyat fikri daha eskiye uzanmakla birilkte, tefrika ro
man ya da oyun yayımlayan ilk günlük gazeteler La Pres
se ve rakibi Le S/öc/e’dı. Balzac, 1837-47 arasında her 
yıl yeni t>ir romanla La Presşe’öe tefrika yazariiğını sür
dürdü. Les Mystires de Paris (1842-43; Paris Esran) ve 
L e Ju lf errant (1844-45; Gezgin Yahudi) adlı romanlany- 
ia ekmek flyatlanndan ücretlere Parisli işçi ve kriminalin 
günlük hayatından aynnblara yer veren Eugine Sue, hem 
yazanna hem de gazete sahiplerine büyük bir gelir geti
ren Les trols mousquetalres'ie (1844; Ûç Silahşörter) Ba
ba Alexander Dumas ve Jlronöenlerln Tarihi ile Lamarti
ne, bu gazetelerin aranan yazarianndandı. Ama o döne
min hiçbir yazan, Le S IM e 'a  satın 1.5 franktan 100 bin 
satır yazan, yanında birçok yoksul yazar çalıştırdığı riva
yet edilen “ roman fabrikası”  Baba Dumas’nın başansı- 
na ulaşamadı. Sabah akşam hiç ara vermeden çalışsa 
bile, Dumas'nın kendi imzasıyla yayımladığı kitaplan ya
zamayacağı mahkeme kararıyla saptanmıştı. Dönemin 
edebiyat çevrelerindeki yaygın fıkralartlan biri şöyle: Yaşlı 
Dumas, kendisi gibi romancı olan oğluna “ Son eserimi
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'9. yüzyıl Avrupa’sında yaşayan insanlar, zaman ve 
nesafelerle ilgiii alışkanlıklarını köklü b ir biçimde 
teğiştirmelerine yol açan olaylarla karşı karşıya 
■aldılar. Gazetenin yaygıniaşması belki de bunlardan 
İkiydi. Gazete sayesinde insanlar olaylan gündelik 
laberler şeklinde sınıflandırmaya alıştı, eskiden 
lalnızca seyyahlara ya da âlimlere özgü oian uzak 
'erler bilgisi herkes için ulaşılır hale geldi.

bütçe açıklan ve devlet borçlanmalannın toplamı 1 milyar 500 milyon franka ulaşmıştı. 
Demiryolu şirketlerinin çıkarttıklan hisse senetlerini ellerinde tutan İngiliz ortaklar, İngiltere’de 
baş gösteren mali bunalım yüzünden taksitleri ödeyemeyince, bunahm daha da ağırlaştı. Öte 
yandan, İngiltere dış pazarlar üzerindeki egemenliği dolayısıyla uğradığı bunalımlan daha kısa 
sürelerde adatırken sermaye birikimi mekanizmasını ulaşıma dayandıran Fransa, imalât 
sanayiini geliştirmesine karşın pazar sorununu çözemediğinden aşın üretim bunalımlanyla 
sarsılır olmuştu. Mali burjuvazinin iktidannm Louis-Philippe yönetimi altında sürmesi halinde, 
sanayicilerin karşı karşıya kaldıklan darboğazdan çıkış yolu gözükmüyordu.

Sanayileşmenin Toplumsal Sonuçlan

Sanayi Devrimi İngiltere’de kırsal sanayii çözmüştü. Aynı olguyla Fransa da yüz yüze geldi. 
Fabrikalarla birlikte işgücü piyasası oluştu, işgücü bileşiminde değişmeler ortaya çıktı. Kadm 
ve çocuklar giderek artan oranlarda istihdam edildiler. Fabrika sistemi yerleşmeden önce, 
kırda yaşayanlar zamanlarının bir kısmım kırsal sanayi dallannda, örneğin tekstil üretiminde 
çalışarak değerlendiriyorlardı. Fakat fabrika sistemi kırsal sanayileri çözdükçe kırsal işgücünün 
önündeki bu olanak ortadan kalktı. Üstelik, tanmdaki iyileştirmeler sonunda (gübreleme, 
tohum ıslahı, makineleşme vb.) küçük üreticiler bile zamanlarının tümünü tarımsal faaliyetlere 
hasretmeye başlamışlardı. Bu iki olgu kırsal kesimde bir nüfus “fazla”sı ortaya çıkardı. Tanm 
nüfusu “itici” bir konum edindi, ama sanayi yeterince “çekici” değildi.

İşçiler

gördün mü?" diye sorar. Oğul Dumas şu cevabı verir:
‘Hayır baba, ya sen?”

Kitabın piyasaya “ düşmesi” ve okur kitlesinin oluş
masıyla birlikte, yazar da bağımsız bir kimliğe kavuştu.
17. yüzyıl yazarları Racine ve Corneille sarayın himaye- 
Bİndeydiler, Racine "kraliyet tarihçisi” , Comellle de “ kra
liyet döşemecisi” kadrosundan geçimlerini sağlıyorlardı. 
Ama işin bir de öbür cephesi var: Örneğin, Lord Hall- 
fax'in, himayesindeki şair Alexander Pope'un Homeros 
çevirisine. Kral ill. George’un ressam Sir Joshua Rey- 
nolds’ın eserlerine müdahale ya da “ katkı”da bulundu
ğu biliniyor. Comellle de, himayesinde olduğu Kardinal 
llcheiieu'nün müdahalelerine maruz kalmış, Richelleu’- 
1ün etkisiyle Fransız Akademisi Le C/d’in sahnelenme- 
ılni yasaklamıştı. Hamilerin koyduğu kurallardan piya
tanın kurallanna geçiş sayesinde, yazar bu tür bir dışsal 
>toriteden bağımsızlaştı. Artık yazar, seçkin bir zümre- 
1in zevk ve standartlarına değil, hergün kendisinden ye
li bir şeyler bekleyen anonim bir okur kitlesinin henüz 
>ek de kestirilemeyen taleplerine uymak, gelişen tüke- 
im iştahını doyurmak zorundaydı. Edebiyatın değerlerine 
laıar veren güç de artık piyasaydı: Dumas oyun başına 
100 frank alacak, Stendhai'in son romanları 100 tane 
)ile satmayacak, Baudelaire bir türlü para sıkıntısından 
(urtulamayacaktı.

Yazann özgürleşmesi, yalnızca ekonomik bağımsızlı- 
)ını kazanması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda, ba- 
jımsız bir toplumsal kimlik, statü ve güç kazanması da 
lemekti. Daha 1752'de Samuel Johnson, yaşadığı çağı 
'Yazariar Çağı” olarak nitelendirmişti. Saint-Simon, en- 
eiektüelierin “ komuoyunun asası” nı elinde tuttukların- 
ian söz ediyordu. Balzac ise şöyle der: “ Napoi^on’un 
alıcıyla kazandığını, ben kalemimle kazanmak Istlyo- 
um." 19. yüzyılda yazılanın serbest dolaşımını sağia- 
ran, edebiyatı demokratik ve kitlesel bir kültürün parça
lı kılan piyasa, yazara “ kamuoyunun asası” nı ve "Na- 
>ol6on’un kıiıcı”nı elinde tutma gücünü, özgüriüğünü, 
ılç değilse umudunu verdi. 1850’de Parisli işçilerin oy- 
anyia temsilci seçilen Eugğne Sue, bu t>aşarısını, bir ga- 
:etede tefrika edilen romanı Paris Esrarı'na  borçluydu.

19. yüzyılın ilk yarısında, dört süreç, dört kavram 
)ir araya geldi: Endüstri, kitle, demokrasi, özgüriük. 
Sirilkte ördükleri doku, çağdaş kültürün hâlâ aşılmamış 
lokusudur.

NURDAN GÛRBİLEK

Sanayileşmedeki farklılaşmaya paralel olarak, işçiler arasmda da farklılaşmalar doğdu. En 
yaygın sanayi üretim birimi, en çok on işçi çalıştıran küçük işletmelerdi. 1840’larda 1.5 
milyon küçük işletmeci 2.8 milyon işçi çalıştmyordu. O dönemin tipik işçileri, bu usta- 
zanaatkârlann çalıştırdıkları işçilerdi. Bunların dışında yan sanayi, yan tarım işçisi durumunda 
olan işçiler ve nihayet günün ölçüleri içinde modern fabrika işçisi sayılabilecek işçiler vardı. 
On veya daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde çalışan bu tip işçilerin sayısının aynı dönemde
1.3 milyon civannda olduğu tahmin ediliyordu. 100 veya daha fazla işçi çalıştıran 
işletmelerdeki işçi sayısı ise çok daha düşüktü.

Ancak aralanndaki farklılaşmalar ne olursa olsun çalışanlan birleştiren ortak noktalar vardı. 
Üretimde kadm ve çocuk emeği kullanılması, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, kötü 
sağlık ve çalışma koşulları, grev ve sendikalaşmanın yasaklanması. Sanayileşmeyle birlikte işçi 
sayısında büyük bir artış oldu. 1845’te büyük ölçekli sanayide çalışan işçi sayısı 1 milyondan

18301ar ve 40'lar boyunca evlilik kurumu “ aşağıdan”  
ve “yukarıdan”  sert eleştiriler almaktaydı. Kurumun 

radikal burjuvazi kesiminden gelen en şiddetli 
eleştiriler George Sand imzasıyla yazan Amandine- 

Aurore-Lucile Dudevant’a aitti. Saint-Simoncu filozof 
Pierre Leroux’nun görüşlerini benimseyen George 

Sand, sürekli olarak aşkın taleplerini toplumsal 
normlann gereklerinin önüne koyarak, romantizmin de 

önde gelen sözcülerinden biri oldu.
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daha fazlaydı. Bunlann 250 bini kadın, 140 bini ise çocuktu. Kömür madencilerinin sayısı 
1831’de 15 bin 600 iken, 1847’de 34 bin 8 0 0 ’e çıktı. Demir fabrikalarında ise 1830’da 25 
bin, 1840’da 26 bin 400 ve nihayet 1846’da 38 bin işçi çalışıyordu. Aynca kırsal kesimden 
Paris’e inşaat sektöründe çalışmak üzere çok sayıda insan gelmişti. Bunlann yanı sıra 1847’de 
özeUikle de mücevherci, ekmekçi, inşaat işçisi, matbaacı, boyacı, terzi ve ayakkabı tamircisi 
olarak çalışan çok sayıda Alman göçmeni de vardı.

1847’ye kadar çalışma süresi günde en az 15 saatti. Satın alma gücü ise 1840-1848 arasmda 
oldukça düşmüş, 1847’de 1834’dekinin dörtte birinin bile altına inmişti. Çocuk emeği, ucuz 
olduğundan ve çocuklann makineler arasmda kolaylıkla dolaşıp büyüklerin yapamayacağı ince 
işleri başarabildikleri için tercih ediliyordu. 1841’de çıkartılan bir yasayla 8 yaşından küçük 
çocukların çalıştıniması yasaklandı, ancak bu denetlenemediğinden yasa etkili olmadı. 1847- 
1848’de erkek işçilerin yüzde 87 ’si okuma yazma biliyordu. Bu oran dokumacılıkta yüzde 73, 
inşaat sektöründe yüzde 81, mücevheratta yüzde 96, matbaacılıkta ise yüzde 97 ’ydi. Buna 
karşılık kadm işçiler arasmda okuma yazma oranı yüzde 79’da kalmıştı. Ülke çapında okuma 
yazma bilmeyenlerin oranı 1832’de yüzde 53,31 iken 1841’de yüzde 41 ,51’e düşmüştü.

Kadm işçiler daha ziyade tekstil sanayiinde yoğunlaşmışlardı. Sayıları 1835’te 196 bin iken, 
1839’da 242 bine çıkmıştı. Ancak düşük ücret nedeniyle içine itildikleri sefalet ve yoksulluk 
kadm işçileri fuhuşla geçinmeye itiyordu. Öte yandan büyük şehirler çevresinde oluşan 
gettolarda salgın hastalıklar kol gezdiğinden, bu işçi mahallelerine orada yaşayanların dışında 
ancak doktorlar, güvenlik güçleri ve birkaç sanatçı dışında kimse girmeye cesaret edemiyordu.

Ücretler

1848 Devrimi sonrasında ortaya çıi(an kadın 
kulüplerindeki tartışmalar, kadınlara oy hakkı, boşanma 
hakkı, kadınların her türlü göreve gelebilmesi gibi 
konular çevresinde yoğunlaşıyordu. Aynı dönemde 
kadınlar çeşitii gazeteler çıkartmışlardı. L 'Opinion des 
Femmes (Kadınların Görüşü), La Voix des Femmes 
(Kadınların Sesi) bunlardan bazılarıydı. Öte yandan 
başka bazı gazeteler ise kadın kulüplerinin faaliyetleri 
ve tartıştıktan konulan haber olarak veriyordu. 
Kadıniarın ‘ ‘Boşanma hakkı reddediliyor, vatan 
tehlikede" diye feryat etmeleri, bazı karikatürlere 
neden olmuştu. Kadınlar kendi aralarında toplantılar 
düzenliyorlar, ellerinde çıngıraklarla bu toplantıtan 
yönetiyoriar, tartışıyorlardı. Daha evvel hiç yapmamış 
olduktan b ir biçimde, onlarca ve yüzterce kadının 
önünde kürsülere çıkıyorlar, heyecanlı ve ateşii 
konuşmalar yapıyorlardı. Bununla da yetinmeyen 
kadınlar omuzda tüfek, gerektiğinde nöbete 
gerektiğinde ise savaşa gidiyorlardı. Evden 
uzaklaşmalan durumunda çocuklara nasıl bakılacağını, 
çocuktan nasıl oyalamak gerektiğini kocalarına 
anlatıyorlardı. Yan tarafta görüien ise restorasyon 
döneminin b ir kadınıdır. Kadınların mücadele etmeden 
eşit olamayacaklarını ve kurtulamayacaklarını yansıtan 
sahnelerin yanında, saten, dantelli elbiseli, tüylü 
şapkalı ve moher atkılı bu kadın son derece farklı bir 
kültürü yansıtmaktadır.

Ücredere gelince; 1847 yılı için yapılan bir sanayi istatistiğine göre bir fabrika işçisinin 
ortalama günlük ücreti erkekler için 2 frank; kadınlar için 1 frank ve çocuklar için yaşlarına 
göre 50 ve 75 santim arasmda değişmekteydi. Bölgesel farklılıklar göz önüne alınmazsa, 
ücretler meslek ve beceriye göre farklılaşıyordu. Genel olarak Paris’te ve sanayi ve ticaret 
kentlerinde ücreder daha yüksekti. 1840’lar boyunca Fransa’da düşük gelirli ortalama bir 
ailenin bütçesi içinde sadece ekmek tüketiminin payı yüzde 30 ila yüzde 50 arasındaydı.

Fiyatlar

Öte yandan, Mayıs 1845-Mayıs 1847 arasmda tahıl fiyatları yüzde 100 arttı. 1845-1846 arası, 
kötü hasat nedeniyle aynı zamanda bir tanm bunalımı dönemi oldu. Kıtlık, gıda maddelerinin 
fiyadannm artmasına ve spekülasyonlara yol açtı. Bu fiyat artışlannm sonuçları taşrada kısa 
sürede görüldü. Spekülasyonların önlenmesi ve buğday fiyatlannın belirlenmesini isteyen
köylüler birçok bölgede gösteriler düzenlediler. Bu hoşnutsuzluk kendiliğinden patlamalara da
yol açn. 13 Ocak 1847’de 4430 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba olan Buzançais’de köylüler, 
buğday yüklü iki arabaya el koyup burjuvalann evlerini yağmaladılar. Çevre köylerden 
gelenlerin de katılımıyla isyancılar, üç gün boyunca bölgeye egemen oldular. 18 Ocak günü 
takviye alan askerler ayaklanmayı bastırdılar. Elebaşları yakalanarak yargılandı. İsyancıların ikisi
ölüme, dördü ömür boyu küreğe mahkûm edildi.

Şubat 1848’de ilk ayaklanma başladığında, öne sürülen başhca gerekçeler siyasaldı. Olaylar bir 
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-Fransa

seçim reformu nedeniyle başlamıştı. Bu siyasal bunalımın altında 1845’ten başlayarak 
ekonomik ve toplumsal bir bunalım da güçlenmekteydi.

Siyasal Düşünceler

Fransa’da toplumsal ve ekonomik farklılaşmalar bunalımlarla belirlenirken fikirler alanında da 
dikkati çeken şey, bir yandan jakoben devrimci gelenek sürerken 1815’lerden başlayarak 
sosyalist düşüncenin güç kazanması oldu. Jakoben mirası devralan komünist hareketin en 
önemli temsilcisi Blanqui’ydi. Buonarotti’nin izleyicisi olan Blanqui öğrenciliğinde İtalyan 
Carbonari örgütüne girmiş ve o modeli benimsemişti. Aileler Demeği’nin örgütlenme biçimi 
Blanqui’nin örgütlenme anlayışını ortaya koyar. Altı kişiden oluşan bir “birlik”, bir “aile” 
oluşturuyordu; beş veya altı “aile” bir “şube” oluşturuyordu ve başında bir “şef’ vardı. İki ya 
da üç “şube” de bir “mahalle” oluşturuyordu. Örgütlenme böylece merkez komiteye kadar gidiyordu 
ve merkez komitede kimlerin olduğunu üyelerden hiçbiri bilmiyordu. Mevsimler Demeği de 
aynı temelde örgütlenmişti: Altı kişiden oluşan bir gruba “hafta” deniyor ve “hafta” “pazar”ın 
emrine veriliyordu. Dört “hafta” bir “ay”ı oluştumyor ve “aylar” ise “temmuz” tarafından 
yönetiliyordu. Üç “ay” bir “mevsim” oluşturuyordu ve yetkili “mevsim” bahardı. Dört mevsim 
bir “yıl” oluşturuyor ve merkez komitenin belirlediği bir kişi tarafından yönlendiriliyordu. 
Blanqui, M. Bernard ve A. Barbes tarafından yönlendirilen Mevsimler Derneği, 1839 
ayaklanmasını örgütlemişti ve giderek 1840’lar Fransa’sında etkili olmaya başladı.

Sosyalist düşüncenin işçiler arasında yaygınlaşması, Nisan 1834’deki ikinci Lyon 
ayaklanmasından sonra oldu. Ayaklanmanın kanlı bir biçimde bastıniması işçileri siyasal 
olarak uyarmış, sosyalist düşüncelere daha yatkın hale getirmişti. Nitekim aynı yıl “sosyalizm” 
sözcüğü, yazılı basında ilk kez Pierre Leroux tarafından kullanıldı ve Babeuf, Blanqui, Barbes, 
Blanc, Cabet Proudhon ve Saint-Simon’un düşünceleri işçiler arasında yankı bulmaya başladı. 
Şubat Devrimi gerçekleştiğinde, işçilerin talepleri geçici hükümet tarafından Blanc’m 
L ’Organisation du Travail (Çalışmanın Örgütlenmesi) adlı kitabında geliştirdiği düşüncelerinden 
esinlenerek karşılanmaya girişilmişti.

Şubat G ünleri ve D evrim in Zaferi

1847’den başlayarak bütün muhalefet gruplan seçim reformu sloganı çevresinde toplanmışlardı. 
Muhalefet, mecliste, yönetici klik karşısında etkili olamıyordu. Yönetimi etkileyebilecek olağan 
yasal yollar tıkalıydı. Siyasal gösteriler ve grevler yasaklanmıştı. Bu güç koşullar insanların 
yaratıcılığını harekete geçirdi. Muhalifler bu kez de siyasal muhalefetlerini parasını ödemek 
kaydıyla katıldıkları ziyafetler aracılığıyla sergilemeye başladılar. Büyük çadırlarda düzenlenen 
bu akşam yemeklerine tüm muhalefet grupları katılabiliyor ve ziyafetler bir kampanyaya 
dönüştürülüyordu. 9 Temmuz 1847’de Château-Rouge’da düzenlenen ziyafete 85 ’i milletvekili 
toplam 1200 kişi katıldı. Gerçi Heinrich Heine bu ziyafetlerin esas müdavimlerinin 
“hükümetin yıkıntıları arasında fareler gibi ortaya çıkan” komünistler olduğunu yazmıştı, ama 
kendisine komünist diyen ve dernek üyesi olanların sayısı 500’ü geçmiyordu. Caussidiere ve 
işçi Albert tarafından yönetilen Nouvelles Saisons'un (Yeni Mevsimler) 100 dolayında, Dezamy 
tarafından yönetilen La Societe Communiste Revolutionnaire'in  (Devrimci Komünistler Demeği) 
200 ve nihayet Coffineau ile Javelot tarafından yönetilen La Societe M aterialiste Communiste’in 
(Komünist Materyalistler Derneği) ise yaklaşık 100 üyesi vardı.
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Spekülatörlerin siyasal örgütü olan Temmuz Monarşisi, halkın hayal kırıklığını artırdıkça 1830 Devrimi'nin 
tahta çıkardığı Louis Philippe halkın gözünde gittikçe daha çok b ir armutu andırıyordu. Temmuz 
Monarşisi'ne muhalefetin b ir simgesi haline gelen armut Louis Phillippe, bütün despotların kaderinde olduğu 
gibi duvar resimlerinde çocuklar tarafından alaya alınıyordu. Özgürlük mücadelesi sürdükçe aynı sahneler
20. yüzyıl devrimlerinde de tekrarlanacaktı.

I
i

İlk Kıvılcım ve Devrim

Kış süresince yetmiş kadar ziyafet düzenlendi. Bu ziyafetlerden birinin de 19 Şubat 1848’de 
' Paris’te düzenlenmesi tasarlanmıştı. Fakat Guizot hükümeti hem ziyafeti, hem de ziyafet öncesi 

yapılması âdet haline getirilen yürüyüşü yasakladı. Muhalefet, bu yasaklamaya karşın ziyafetin 
‘ 22 Şubat’ta yapılmasına karar verdi. Ancak, bu karar tereddütlere de yol açmıştı. Örneğin 
: Louis Bianc 21 Şubat akşamı “ayaklanmaya karar verebilirsiniz, ancak ben bu takdirde evime 

gidip demokrasinin enkazı üzerinde ağlayacağım” diyerek çekincelerini dile getirdi. Pierre 
Leroux ise, “burjuvalar çelişkilerini aralannda halletsinler” diye yazmıştı. Ledru-Rollin bile, “ilk

I devrimde babalanmız ayaklanmaya günlerce önceden hazırlanmışlardı. Silahımız, cephanemiz, 
örgütlü güçlerimiz var mı? Askerler bizi ezmek için işaret bekliyor, kanımca içinde 
bulunduğumuz koşullarda atıldığımız iş deliliktir” diye muhalefeti uyarma ihtiyacını duymuştu.

; Her şeye rağmen gerçekleşen ziyafede devrimin ilk kıvılcımı 22  Şubat’ta çakılmış oldu.
: Büyükçe sayılabilecek bir kalabalık Madeleine Meydam’nda toplandı ve yürüyüşe geçti.

Concorde Meydam’nda yaşlı bir kadınla bir işçi, ulusal muhafızlann açtığı ateş sonucu öldü. 
Gün, öğrenci ve işçilerin gösterileriyle ve hafif çatışmalarla geçti. Guizot, göstericilerin 
kolaylıkla dağılmasını, sokağın öfkesinin geçmekte olduğuna bağladı. 22 Şubat gecesi halk 
silah satan dükkânlan yağmaladı, karakollara saldırdı. Aynı gece gizli örgütler kendi içlerinde 
toplanarak ve gerektiğinde kullanmak üzere “kardeşlerine” silah dağıttılar. 23 Şubat sabahı 
erken saatlerde postane, istasyon, Emniyet Müdürlüğü ele geçirilmiş yollar tutulmuş, barikatlar 
kurulmuştu. Ulusal Muhafızlar’ın tutumu kesin sonucu belirleyecekti. Ulusal Muhafızlar, 
donanımını kendileri sağlayan yurttaşlardan oluşuyordu. Genel olarak düzenden yana ve 
“mülkiyet düşmanı” sosyalist ve komünistlere karşı olmakla birlikte, kendilerine oy hakkı 
verecek bir seçim reformundan yanaydılar. İlçe esasına göre örgütlenmişlerdi ve ilçelerin 
sınıfsal yapısı Ulusal Muhafizlann tavrına da yansımaktaydı. Genel olarak burjuvalann 
oturduğu arondissementte (ilçeler) Guizot’nun çağnsına uyarak toplanan muhafız sayısı hayli 
yüksekken, işçilerin oturduğu ilçelerde bu sayı azalıyordu. Sonuçta Ulusal Muhafızlar’m 
çoğunluğu halkın yanında yer aldı. Öğleye doğru süvariler kalabalıklara saldınnca Ulusal 
Muhafızlar, Louis-Philippe’den desteklerini çekerek göstericilerle birlikte “Yaşasın reform, 
kahrolsun bakanlar! Kahrolsun Guizot!” diye bağırmaya başladılar. Louis-Philippe işçileri 
yatıştırmak için Guizot’yu başbakanlıktan aldığını ve yerine Mole’yi başbakan atadığını bildirdi. 
Ama bu ne resmî muhalefeti ne de işçileri tatmin etti. Nitekim Mole de başbakanlığı kabul 
etmedi. 23 Şubat boyunca gösteriler ve yer yer çarpışmalar sürdü. 24 Şubat’ta Louis-Philippe, 
Odilon Barrot ile Thiers’i huzura kabul etti. Thiers başbakanlık önerisini geri çevirince görev 
Odilon Barrot’ya kaldı. Ancak, alman kararlar hep sokağın gerisinden geliyordu. 24 Şubat saat 
onbire doğru La Reforme gazetesi bir duvar ilanı ile kralın düşürülmesini ve Cumhuriyet’in 
ilanını istedi. Barrot-Thiers hükümetini yeterli bulmayan ılımlı Le National gazetesi bile “Kral 
öğleye kadar tahttan feragat etmelidir, öğleden sonra çok geç olacaktır!” diye ültimatom 
veriyordu. Halkın Tuileries Sarayı’na doğru harekete geçmesi üzerine Louis-Philippe çareyi 

: önce Normandiya’ya, 2 Mart’ta da İngiltere’ye kaçmakta buldu. Halk saraya girdi. Kralın tahtı 
' ateşe verildikten sonra halk Belediye Sarayı’na doğru harekete geçti.
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BARBES, ARM AND  
( 1 8 0 9 -1 8 7 0 )

Blanqui ile birlikte 12 Mayıs 1839 ayaklanmasını dü
zenleyen Armand Barb6s 1809'da Guadolupe Pointe-â- 
Pitre’de doğdu. 1830’da Paris’e geldikten sonra cumlıu- 
rlyetçi muhalefet hareketlerine katıldı. Temmuz Monar- 
şisi’ne karşı örgütlenen eylemlerin içinde yer aldı. 
1835’de Blanqui ile birlikte La SocIĞtâ des am ls du 
peup le 'ü  (Halkın Dostlan Derneği) kurdu. Bu derneğin 
amacı hükümete karşı girişilecek bir ayaklanmanın gizli 
hazırlıklarını yapmaktı. Fakat 1831 ’de Blanqul’nin tutuk
lanması üzerine örgüt dağıldı. Blanqui'nin salıverilme
sinden sonra yeniden biraraya gelerek La S o c l6 ti des 
Families (Aileler Derneği) adlı bir örgüt daha kurdular. 
1835’de kurulan bu örgütün bir süre sonra Paris’te bazı 
yerlerde depoladığı silah ve cephaneler ele geçirilince 
BarbĞs, Blanqui ve arkadaşları tutuklandı. Daha sonra 
1837’de çıkan genel aftan yararlanarak salıverildiler.

1838’de tekrar Blanqui ile birlikte M evsim ler Derneği’- 
ni kurdular. 12 Mayıs 1839’da Blanqui, Martin-Bernard 
ve Barb6s silahlı bir ayaklanma düzenleyerek Paris'in 
bazı merkezlerini ele geçirdiler. Ancak ayaklanma kısa 
bir süre sonra hükümet güçleri tarafından bastırıldı. 
Barbös ve Blanqui tutuklanarak ölüm cezasına çarptırıl
dılar. Daha sonra bu ceza ömür boyu hapse çevrildi. 
Barbös Şubat 1848 Devrlml'nde hapisten çıkarak millet
vekili seçildi. Ardından 15 Mayıs 1839 ayaklanmasına 
karıştığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Louis Napole
on Bonaparte kendisini affetmek istediyse de Barb^s 
bunu reddetti. Fakat zorla hapisaneden çıkarılarak kendi 
isteğiyle Hollanda’ya gitti.

Bir küçük burjuva sosyalisti olarak devrimin örgütlü 
bir azınlığın düzenleyeceği darbeyle gerçekleşeceğini 
savunan ve bunu eylemiyle de gösteren Barbis 1850'de 
öldü.
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Ulusal Muhafızlar "Yaşasın Reform" çığlıklarıyla 
işçilerin safına geçince, ayaklanmanın kaderi belli 

oldu. 23 Şubat gecesi, çok büyük b ir kalabalık, 
ellerinde meşaleler, barikatlarla kaplı Paris 

sokaklarında yürüyüşe geçti. Kızıl bayraklar her tarafı 
kapladı. Marseillaise söyleniyordu. Capudnes 

bulvarındaki Dışişleri Bakanlığı önünden geçilirken b ir 
grup asker ateş açtı. 16 kişi öldü ve çok sayıda işçi 

yaralandı. Göstericiler ölüleri bir a t arabasına 
yükledikten sonra, "İntikam, intikam, kardeşlerimizi 

öldürdüler. Silah başına”  nidalarıyla Paris içinde 
dolaşmaya başladılar. Ölüleri taşıyanlardan eli meşaleli 

birisinin "Halk boğazlanıyor, intikam, intikam " diye 
her bağınşına, halk "Silah başına”  diye karşılık 

veriyordu. Bütün gece boyunca barikatlar kuruldu, 
silah satan dükkânlar yağmalandı. Ayaklanma bir 

devrime dönüştü.

Daumier'nin taş baskısı, 24 Şubat öğleden sonra, 
Tuilerles Sarayı’nı zapteden Paris çocuklannm devrimi 
bir oyuna çevinnelerini belgeliyor. Çocukların aksine 
baba ve anneleri bu devrimi çok ciddiye almış, 
yıllardır kendilerini horiayanlann simgesi olarak 
gördükleri tahtı ateşe vermiş, “ b ir toplumsal 
cumhuriyet" getinvesinl bekledikleri devrim için 
tutkuyla savaşmışlardı. 1848'de Devrim le oynayarak 
büyüyen bu çocuklar, Aralık 1851'de tahta çıkarak, 
anne ve babalarını katleden III. NapolĞon’u 1871'de 
Paris Komünü te  alaşağı ederek intikamlannı bu kez 
dddi olarak alacaklardı.

Geçici Hükümet

Meclis işgalinin ardmdan iki ayn muhalefet grubu geçici hükümet üzerine pazarlığa başladı. 
Gruplardan birinin sözcülüğünü Le National gazetesi yapıyor ve esas olarak ılımlı 
cumhuriyetçi orta buıjuvazinin taleplerini dile getiriyordu. Siyasal cumhuriyetçiler olarak bu 
grubun talepleri genel- oy ve Meclise karşı sorumlu bakanlar; basın ve demek özgürlüğü; 
zorunlu ilköğrenim ve gelir vergisi konulması noktalanndan daha ileri gitmiyordu. Gmbun 
önemli önderleri arasında Marie, Gamier-Pages, Cremieux, Marrast yer alıyordu. İkinci gmbun 
sözcüsü ise La Reforme gazetesiydi ve radikal cumhuriyetçi buıjuvazi ile sosyalistleri temsil 
ediyordu. La Reforme gmbunun talepleri, Le National gmbunun taleplerini de içermekle 
birlikte, örneğin emeğin örgütlenmesi, üretici kooperatif birliklerinin kumiması, temel 
sanayilerin, bu arada demiryollan ve sigortacılığın millileştirilmesi gibi daha ileri talepleri de 
kapsıyordu.

Uzun tamşmalar sonucunda her iki gmptan Dupont de ITıure, Lamartine, Arago, Ledru-Rollin, 
Gamier-Pages, Cremieux ve Marie’den oluşan geçici hükümet listesi üzerinde anlaşmaya 
vanldı. Yeni hükümet üyeleri. Belediye Sarayı’na geldiklerinde büyük bir kalabalıkla 
karşılaştılar. Kazandıklan zaferin 1830’daki gibi kendilerinden çalınmasına razı olmayan 
kalabalık, aralannda belirledikleri Flocon, Armand Marrast, Louis Blanc ve Albert ismiyle 
bilinen işçi Martin’i bu listeye eklemeyi başardı. Ancak bu son dört kişi hükümette ancak 
sekreter olarak yer alabilecekti.

Ancak Geçici Hükümet daha kumiduğu an çelişkilerle yüklüydü. Çünkü, esas itibariyle karşıt 
çıkarlara sahip zıt iki toplumsal sınıfın uzlaşması üzerine kurulmuştu. Bu çelişkili uzlaşmayı 
tarihçi Geoıge Renard şöyle nitelemişti; “Birinciler (Dupont de reure, F.Arago, Cremieux 
Gamier-Pages, Lamartine, Marrast) toplumu kralsız, saraysız ve soylular olmadan yönetmeye
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kendilerini yetkili hisseden, burjuvazinin kültüriü ve rahatı yerinde orta bölümüne tekabül 
eder; ötekiler ise (Flocon, Ledru-Rollin) esas olarak adaletsiz vergilerden, kanunun doğurduğu 
eşitsizliklerden şikayetçi olan küçük burjuvalann, küçük esnafın ve küçük zanaatkârlann 
başkaldıran ve İnsanî olduğu söylenebilecek geçici heveslerini temsil eder; sonuncular ise 
(Albert ve Louis Bianc) gerçek anlamda işçi sınıfının, açık seçiklikten yoksun olsa bile daha 
çok eşitlik isteyen insanlann, bu yoldaki ortak çabalan ve toplumsallaşma yoluyla kurulacak 
bir rejime yönelik özlemlerinin sözcüleridir.”

Paris Fransa’ya işçiler de Paris’e egemen olduklanndan, işçi sınıfı devrimin seyrini az çok 
tayin edebilmişti. Ancak, bunun köylülüğün desteği olmaksızın sürüp gidemeyeceğini, üstelik 
genel oya dayalı bir seçim sistemi içinde neredeyse imkânsız olduğunu burjuvazi işçilerden 
önce kestirdi.

Louis Bianc'ın burjuva toplumunda işçilere de 
burjuvalarla eşit b ir yer sağlamayı amaçlayan 
reformist ütopyası Toplumsal Atölyeler projesinde dile 
getirilmişti. Burjuva devletinin sermayesini sağlayacağı 
bu atölyeler işçilerin “ çalışma hakiki" taleplerini 
gerçekleştirecek ve koilektif üretimde bulunan işçiler 
adım adım özel işletmeleri gerileterek tüm üretimi 
denetimleri altına alacaklardı. Geçici hükümette 
Çalışma Bakanlığı'na getirilen Bianc'ın projesi "Ulusal 
Atölyeler" adıyla, Bianc'ın amaçlarına bütünüyle aykırı 
b ir biçimde uygulanmaya sokuldu. İşsizler günde 23 
santim ücretle bu atölyelerde toprak tesviyesi işlerinde 
çalıştırıldılar. Aslında yapacak fazla bir iş de 
olmadığından vergi mükelleflerinin kesesinden "yan 
gelip yata r" hale sokuldular. Böylece Louis Bianc'ın 
pratikte çalışanların devletçe sübvanse edilmesi 
amacını güden projesi, gülünçleştirilerek gözden 
düşürüldü ve işçi sınıfı ile “ sosyalist" önderleri, 
köylüler ve küçük burjuvalarla hasım hale getirildiler.

24 Şubat gece yansı, uzun ve hararetli tartışmalardan sonra Geçici Flükütr-t şu karara vardr 
“Geçici Hükümet, en kısa sürede halkın oyuna başvurmak ve onayını almak kaydıyla 
Cumhuriyet’i kabul eder.” Bu kararsız ve belirsiz tavır, uzlaşmanın niteliğini açığa vuruyordu.

25 Şubat: Cumhuriyetin İlanı

Geçici Hükümet’in bakanlannın belirlenmesine karşın, 25 Şubat günü Paris sokaklan henüz 
sakinleşmemişti. Henüz gösteriler devam ediyor. Belediye Sarayı önüne işçi kitleleri yığılıyor 
ve isteklerini heyetler aracılığıyla Geçici Hûkümet’e bildiriyorlardı. Öğleden sonra, silahlı bir 
grubun başındaki Marche adlı işçi Geçici Hükümet’e “çalışma hakkı” istediklerini bildirdi. 
Lamartine hitabet gücünü kullanarak işçileri uzaklaştırmayı denediyse de başaramadı. Bunun 
üzerine Louis Bianc şu karar tasansını kaleme alıp işçilere okudu: “Fransız Cumhuriyetçi 
hükümeti, işçinin hayatını emeğiyle sürdürmesini güvence altına almayı, bütün yurttaşlara iş 
sağlamayı taahhüt eder. Hükümet, işçilerin, kazançlannm karşılığını elde etmek için kendi
aralarında örgütler kurmaları gereğini kabul ve teslim eder.” Ama Bianc tasanya şu sözleri de
eklemişti: “Bu vaadleri bir gecede gerçekleştirmek olanaklı değildir.” Marche’ın cevabı adeta 
devrimin sonucunu gösterdi: “Pekâlâ Bayım, halk bekliyor. Halk Cumhuriyet’in hizmetine 
yoksullukla geçecek üç ay daha verecektir.” Karar tasansınm hükümetçe onaylanması için halk 
yalnızca üç gün, 28 Şubat’a kadar bekleyecekti. 28 Şubat’ta büyük bir gösteri sonucunda 
“çalışma hakkı” karara bağlanacaktı ama bu hakkın yürürlüğe girmesi için halkın Haziran 
günlerine kadar gerçekten üç ay beklemesi gerekecekti.

Geçici Hükümet’e başvuran bir başka heyet de. Monarşi yönetimi sırasında ûç renkli bayrağın 
“onurundan kaybettiğini” ileri sürerek kızıl bayrağın ulusal bayrak olarak kabul edilmesini 
istedi. Bu arada Paris sokaklan kırmızı kemer takan, kırmızı bere giyen insanlarla doluyor ve
her yere sosyalizmi simgeleyen kırmızı işaretler takılıyordu. Talep Geçici Hükümet’e
iletildiğinde mali danışmanlar Lamartine’i, kızıl bayrak benimsendiği takdirde bütün kredilerin 
mutlaka ortadan kalkacağına, ekonominin felç olacağına ikna etmişlerdi. Fakat 27 Şubat’ta 
yayınlanan bir kararnamede küçük de olsa bir taviz verildi: “Bağlılık işareti ve halk

ALBERT (1 8 1 5 -1 8 9 5 )

Asıl adı Alexandre Martin olan ama daha çok “ İşçi 
Albert” diye tanınan Albert, 27 Nisan 1815’de Fransa’da 
Bury’de doğdu. Küçük yaşta işçiliğe başladı. Önce düğ
me imalathanelerinde çalıştı, daha sonra makine ustalı
ğı yaptı. Temmuz 1830 Devrimi’ne katıldı. Bu arada 
girmiş olduğu gizli örgütlerdeki çalışmaları nedeniyle 
1841’de bir süre tutuklu kaldı. Bunun ardından Hıristi
yanlıkla sosyalizmi birleştiren bir siyasal hareketin için
de yeraidı. Daha sonra L 'A te lier (Atölye) adlı derginin 
yayınlanmasına katkıda bulundu ve 1846’da radikal bir 
örgüt olan Mevsimler Derneği’nin öndegeien isimlerin
den biri oldu.

Albert’in devrimci süreç içinde yeraidığı yıllarda Fran
sa bir ekonomik bunalım içine giriyordu. Toplumsal 
yapı değişmiş, 1830 Temmuz’undan beri süregelen sı
nıflar arası denge bozulmaya başlamıştı. Orta sınıflar 
rejimin destekçisi olmaktan çıkmış, büyük burjuvazinin 
devlet tahvilleri yoluyla yaptığı spekülasyonlar halkın 
nefretini artırmış, Guizot’un “ Zenginleşinl...” çağrısına 
uyan bankerlerin egemenliği pekişmişti. Bu arada ücret
ler yüzde 50-60 oranında düşmüş, işsizlik artmış, tarım
daki verimsizlik sonucu özellikle buğday darlığı başla
mış, Avrupa’da yayılan patates hastalığı nedeniyle kimi 
bölgelerde açlık başgöstermişti.

Bütün bunlar kitlelerin ayaklanması için uygun bir 
ortam yarattı. Nitekim 23-24 Şubat 1848’de başlayan 
gösteriler hemen bir genel ayaklanmaya dönüştü. Şubat 
günlerine aktif bir biçimde katılan Albert, ayaklanma
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devriminin son eylemine karşı duyulan şükranın anısı olarak, Geçici Hükümet üyeleri ve 
öteki devlet yetkilileri kırmızı rozet taşıyacaklar ve bu rozet aynı zamanda bayrak direğine de 
konacaktır.”

24 Şubat gece yansı kararlan ile cumhuriyet kabul edilmiş ama ilan edilmemişti. Geçici 
Hükümet’te cumhuriyetin niteliği üzerine tartışmalar sürüyor, belirsiz kararlar anılıyordu. Marx
II. Cumhuriyet’in nihayet ilan edilişini şöyle dile getirmişti: “25 Şubat günü. Cumhuriyet 
henüz ilan edilmemişti... Ama bu kez işçiler. Temmuz 1830’daldne benzer bir dalavereye göz 
yummamaya kararlıydılar. Yeniden kavgaya başlamaya ve cumhuriyeti silah zoru ile kabul 
ettirmeye hazırdılar. Ve işte Raspail, bu özel görev ve yetki ile belediyeye gitti. Paris 
proletaryası adına, Raspail, Geçici Hükümet’e Cumhuriyet’i ilan etmesini emretti ve iki saat 
içinde halkın bu emri yerine getirilmezse, 200 bin kişinin başında geri geleceğini bildirdi. İki 
saatlik süre henüz bitmemişti ki, dev harflerle yazılı şu yazılar Paris’in bütün duvarlannı 
kapladı: 'Fransız Cumhuriyeti: Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik!’ Böylece II. Cumhuriyet 25 Şubat’ta 
resmen ilan edilmiş oldu.”

İşçiler ve Burjuvalar

1848 Şubat günlerinde Cumhuriyet, çalışan sınıflarca basit bir hükümet değişikliği olarak 
değil, toplumsal sorunlann bir çözümü olarak algılanıyordu. Oysa Lamartine 24 Şubat’ta, 
Cumhuriyet’in “sermayenin özgürlüğü” ve “mülkiyetin güvenliğiyle uyumlu” kurumlar 
aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkça dile getirmişti. Nitekim, devlet görevlerine getirilen 
radikal temsilciler, hiçbir şekilde denetleyemedikleri bir mekanizma içinde, “evrak ve 
mevzuata” boğulurken, halk ve silahlı güçleri denetleyen Paris Belediye Başkanlığı ve Savaş 
Bakanlığı gibi bütün kurumlar burjuvazinin eline geçti. Ulusal Muhafızlar’a karşı lümpen 
proleterlerden seyyar muhafız taburlan oluşturuldu. İşçilerin tarafındaki tek toplumsal ve 
ekonom ik siyaset önerisi ise, Louis Blanc’m Çalışmanın Örgütlenmesi adlı kitabında dile 
getirmiş olduğu, çahşmayı bir hak olarak gören öneriydi.

Çalışma Hakkı: Ulusal Atölyeler ve Luxembourg Komisyonu

28 Şubat’ta çalışma hakkının kabul edilmesi sonucunda Ulusal Atölyeler resmen kuruldu. 
Aynca Geçici Hükümet, çalışan smıflann iş koşullarını araştırmak ve iyileştirmekle görevh 
özel bir komisyon kurdu. Komisyona çalışma yeri olarak da Luxembourg Sarayı tahsis edildi. 
Komisyon bu nedenle daha sonra Luxembourg Komisyonu olarak adlandınidı. Komisyonun 
başına Louis Blanc ile işçi Albert getirildi ve böylece devlet iktidan içinden, toplumsal 
siyaseti sürdürebilecek iki etkili ve güçlü işçi temsilcisi uzaklaştırılmış oldu.

sırasında Caussidiere ile birlikte silaha başvurmayı öner
di. Fakat Ledru-Rollin ile Louis Blanc buna karşı çıktılar. 
Sonunda ayaklanma başarıya ulaştı, Louls-PhlIlppe taht
tan indirildi. İşçi sınıfından daha örgüttü olan burjuvazi 
geçiçi bir hükümet kurulmasını kararlaştırdı. Albert, bu 
hükümete Louis Blanc ve Flocon ile birlikte halkın tem
silcisi olarak girdi. IHükümette Lamartine gibi kişilerin 
yanısıra Ledru-Rollin gibi küçük burjuvazinin temsilcile
ri de vardı. Aslında gerçek anlamda işçi sınıfını Albert 
temsil ediyordu.

Albert, Louis Blanc'la birlikte çalışma hakkını ve Ulu
sal Atölyeler’i savundu. Hükümet tarafından kabul edi
len çalışma hakkından sonra Louls Blanc'la birlikte Ulu
sal Atölyeler’in yönetimine atandı. Blanc, Luxembourg 
Komisyonu adıyla kurulan komisyonun başkanı, Albert 
de yardımcısı oldu. Bu atölyeler Blanc’ın kafasında kur
duğu ütopik görüşler için uygun bir uygulama alanıydı. 
Fakat kısa bir süre sonra bu girişimler sonuçsuz kaldı.
23 Nisan’da yapılan seçimlerden sonra Luxembourg Ko
misyonu dağıtılarak, Ulusal Atölyeler kapatıldı. Albert, 
seçimler sonucu Kurucu Meclis’e girdi. 22 Haziran’da 
alınan atölyelerin kapatılma kararından sonra Parisli iş
çiler barikattan kurmaya başladılar. 23 Haziran’dan 26 
Haziran’a kadar süren mücadele sonunda Cavaignac 
ayaklanmayı kanlı bir biçimde bastırdı. Albert tutuklana
rak, Bourges Mahkemesi tarafından on yıl hapse mah
kûm edildi. 1859’da aftan yararlanarak hapisten çıktı. 
Daha sonra bir gaz şirketinde çalışan Albert 28 Mayıs 
1895'de Mello’da öldü.

Ulusal Atölyelere yeni işçi alımı durdurulduktan, gündelik ücret yerine parça başına ücret sistemi 
getirildikten, Paris doğumlu olmayan işçilerin Sologne'a gönderilmesi karan verildikten sonra, işçilere ya 
açlıktan ölmeleri ya da b ir savaşa girmeleri dayatılmış oluyordu. 22 Haziran’da işçiler umutsuz bir 
ayaklanmaya giriştiler. “ Ekmek ya da Ö lüm " sloganı barikatlarda yankılanıp durdu. Beş günlük savaş kıyım 
ve sürgünle sona erecekti.
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ulusal Atölyeler artan işsizliğe ve onun ortaya çıkardığı huzursuzluklara bir çare bulmak ve 
işçilere bir taviz vermek için kurulmuştu. Ulusal Atölyeler’in yöneticisi olarak Emile 
Thomas adında bir mühendis atandı. Emile Thomas, Ulusal Atölyeler’i, Bianc’ın teorilerini
“boşa çıkarmak amacıyla” yarı askerî bir temelde örgütledi.

Faaliyete geçer geçmez Ulusal Atölyeler’e büyük bir yığılma olmuştu. Ulusal Atölyelerde günde 
ortalama 10 bin işçi istihdam edilirken ortalama başvuru sayısı 100 binin üzerindeydi. 
Çalışanlara günde iki frank, çalışmayanlara günde bir buçuk frank ödemede bulunuluyordu.
Bu haliyle bir tür işsizlik sigortası işlevi gören Ulusal Atölyeler, hükümete pahalıya 
maloluyordu. Üstehk taşta kentlerinde, örneğin Lyon, Marsilya, Lille, Nantes ve Roueun’de de 
yeni atölyeler kurulmaya başlamıştı.

Bu arada Luxembourg Komisyonu’nun 3 Mart karanyla çalışma saatleri Paris’te 10 saate, 
taşrada 11 saate indirildi. Aynca, iş ve işçi bulma kurumlannm oluşturulması, kürek 
mahkümluğunun ortadan kaldıniması, iş mahkemelerinde işçi ve işverenlerin eşit olarak 
temsili, grevlerde hakemlik etmek, iş koşullannda suistimali önlemek gibi birtakım kararlar da 
alındı. O günün koşullannda uluslararası işçi dayanışmasının örneği olan bir başka kararda 
ise şöyle deniliyordu: “Geçici Hükümet, yabancı emekçilerin korunması işini Fransız 
emekçilerinin eline bırakır, konuksever Cumhuriyet’in şerefini de halkın cömertliğine emanet 
eder.” Ama üç ay sonra, tıpkı hükümet gibi Ulusal Atölyeler’in de, Luxembourg
Komisyonu’nun da geçici olduklan ortaya çıkacaktı.

Resmî sol muhalefeti temsil eden Ulusal Atölyeler ve Luxembourg Komisyonu’nun dışında, 
resmî olmayan muhalefeti temsil eden kulüpler ve bu kulüplerin oluşturduğu, başında 
Blanqui, Barbes, Raspail, Cabet gibi önderlerin de bulunduğu Kulüpler Kulübü toplumsal 
muhalefetin en dinamik ve en mücadeleci dayanağını oluşturdu.

1847’de patlak veren iktisadi ve mali bunalım Şubat Devrimi’nin yol açtığı toplumsal 
bunahmla birlikte derinleşerek sürdü. 1847-1848 arasında yalnızca pamuklu ve metalürji 
dallanndaki üretim, üçte bir oranında düşmüştü. Benzer biçimde Nisan 1848’de ithal edilen 
pamuk miktan, 1847 Nisan’mda ithal edilenin altıda biri kadar; yün ve ipek miktan ise 
sırasıyla yedide biri ve sekizde biri kadardı. Paris’te kapatılan dükkânların oranı yüzde 54’e 
vanyordu. Öte yandan Fransız Bankası’nm tahvil fiyariannda, iskonto miktannda çok büyük 
düşüşler görülürken, dolaşımdaki banknot miktarı yüzde 100 oranında arttı. Bir yandan da 
bütçe açıklan giderek büyüyordu. İşçilerin karşı eylemlerinden korkan hükümet, bu açığı 
köylülerden alman ek vergilerle kapatma yoluna gitti. Bu 45 santimlik ek vergi, köylüler için
I. Cumhuriyet’le elde ettikleri kazançlann II. Cumhuriyet’le yitirilmesinin simgesi gibiydi. Artık 
onlann gözünde Paris’li işçiler kendi sırtlarından geçinen asalaklardı. Nitekim Aralık 1851’de
111. Napoleon bir coup d ’etat (hükümet darbesi) ile iktidan ele geçirirken karşı devrim, en 
büyük desteğini köylülükten alacaktı.

Buıjuvazinin Geçici Hükümet’teki temsilcileri, gücün ve çoğunluğun kendilerinde olduğu 
inancıyla genel oya dayalı seçimin bir an önce yapılmasını ve Geçici Hükümet’in yerini,
Kurucu Meclis’e bırakmasını istiyorlardı. Buna karşılık, hükümetteki işçi yanlılan, durum 
kendilerinden yana dönünceye kadar ne pahasına olursa olsun Geçici Hükümet’te kalma, bu 
yüzden de seçimleri erteleme politikası izlediler. Geçici Hükümet 5 Mart’ta, genel oya 
(yalnızca erkekler için) dayalı seçime gidilmesini kararlaştırdı. Ancak seçim günü, Blanqui’nin 
önerilerine uyan işçilerin isteğiyle, 23 Nisan’a ertelendi.

16 ve 17 Mart

16 Mart günü Ulusal Muhafiz’lar Ledru-Rollin’in orduda birtakun düzenlemeler öngören 
karannı protesto etmek için bir yürüyüş düzenlediler. Ulusal Muha&z’lar Şubat günlerinde 
Temmuz Monarşisi’nin askerlerine karşı halkın tarafında yeralmışlardı. 16 Mart’ta ise Ledru- 
Rollin, Ulusal Atölyeler, Luxembourg Komisyonu, Blanqui, Louis Blanc, Albert, kısacası, 
toplumsal cumhuriyetçi ve sosyalist bilinen herkes yuhalanıyordu.

Bu karşı çıkış, beklenen tepkiyi doğurmakta gecikmedi. Hemen ertesi gün, sabahın erken 
saadetinde işçiler Champ de Mars’da toplanmaya başladılar ve Kulüp üyelerinin önderliğinde 
Champs-EIyses’ye kadar yürüdüler. Belediye Sarayı’na vardıklarında Marseillaise söylendi ve 
Ledru-Rollin ile Louis Blanc’ı destekleyen sloganlar aöldı. Kulüp önderleri Belediye Sarayı’na 
kabul edildi. Kürsüye çıkan Blanqui, halk adma seçimlerin ertelenmesini ve ordunun Paris’ten 
çekilmesini talep etti. Hükümet üyeleri bu talebi reddettiler. Talebe karşı çıkanlar arasında 
Ledru-Rollin ve Louis Bianc da vardı.

17 Mart’da hiçbir şey elde edilmedi ama olayın sonuçlan önemliydi. Gerek Ledru-RoUin, 
gerekse Louis Bianc işçilerin gözünde itibarlarmı yitirdiler. Bu ise cumhuriyetçiler içinde 
önemlerini yitirmelerine yol açn. Öte yandan, bir gecede 150 bin kişinin toplanmış olması, 
buıjuvazinin, karşı karşıya bulunduğu tehlikenin boyutlanıun farkına varmasmı sağlamışa. Bu 
arada Louis Blanc’ı da arkasına alan Ledru-Rollin, ıbmiı üyelerin de desteğiyle Geçici Hükümet’e 
nisanm ilk hafbsında yapılacak seçimleri nisamn son haftasına erteletmeyi kabul ettirebüdi. 

ı n o

CAVAIONAC, LOWS-EUGENE 
( 1 8 0 2 -1 8 5 7 )

1848'dekl Haziran Ayaklanması’nı bastıran Fransız ge
nerali Louls-Eugöne Cavaignac, 15 Ekim 1802'de Paris'
te doğdu. Babası bir Jakoben olan Cavalgnac'ın küçük 
kardeşi Godefroy Cavaignac da bir cumhuriyetçiydi. 
Cumhuriyetçi görüşlerle yetişen Cavaignac, mühendis
lik eğitimi yaptıktan sonra orduya girerek istihkâm su
bayı oldu. Bu yıNarda Paris'teki Charbonnerle örgütüne 
katıldı. Hem cumhuriyetçi görüşlerinden hem de bu ör
güt içindeki faaliyetlerinden ötüıü 1831 'de ordudan atıl
dı. Ancak 1832’de amcasının araya girmesiyle yeniden 
alındı ve görevli olarak Cezayir'e gönderildi. Fransızla- 
nn Cezayir’i işgal ettiği 1840 yılında bu harekâtın başan- 
h olması İçin büyük çaba gösterdi. Yerel kabilelerin 
yokedilmesinde başanlı oldu. 1848’de ise Cezayir Genel 
Valisi oldu. Yine aynı yıl içinde Milli Meclis'e seçildi. 
Bu yıllarda özellikle Fransa'nın Cezayir’in işgali için 
giriştiği savaş, halkın artan yoksulluğu gibi nedenler, 
“ bankacıların egemenliği'' altındaki ülkeyi yeni bir dev
rimin eşiğine getirmişti. Burfuvaztnin belli kesimleri ve 
sanayi burjuvazisi de reformdan yanaydı. Bunun içtn 
ziyafetler düzenleniyordu. Hükümet 22 Şubat 1848’de 
yapılacak bir ziyafeti yasaklayınca halk sokağa çıkarak 
ayaklanmayı başlattı. 24 Şubat'ta askeri birlikler ve silah 
depolan ele geçiriMİ. Louis-PhiHppe kaçtı, kralın tahtı 
yakıldı.

Kuntlan Geçk:! Hükümet'e işçilert temsHen Louis Bianc 
ile Albert girdi. İşçiler kurulan hükümetten “ çalışma 
hakkı” nın Işlerilk kazanmasını ve “ toplumsal bir cum- 
huriyet” in ilan edilmesini İstediler. Bu arada çalışma 
hakkını düzenlemek için Luxembourg Komisyonu kurul
du. Bunun başkanlığını ise Louis Bianc yapıyordu. Fa
kat U r sQr» sonra kumlan Ulusal AtSI^terln aylaktık 
merkezi olduğunu öne süren burjuvazi mayısta yapılan



^  aevnmlen 
-Fransa

4 Mayıs seçimleri ılımlıların kesin zaferiyle sonuçlandı. 
İktidarın ellerinden kaçmakta olduğunu anlayan işçiler,

15 Mayıs 1848’de Polonya ile ilgili b ir imza 
kampanyasını Meclis’te de sürdürmek bahanesiyle 

Meclis’e girdiler. Kulüp yöneticileri kürsüyü ele 
geçirdi. Blanqui zenginlerden zorla borç alınmasını 

önerdi. Polonya ile dayanışma komitesi başkanı 
Huber, Meclis’in fesh edildiğini söyledi. Göstericiler 
geçici bir hükümet kurmak üzere Hötel de Ville'e 

yöneldiler Ancak yan yolda dağıldılar. Ulusal ve 
Seyyar Muhafızlar kulüp önderleri Raspail ve BarbĞs'I 

tutukladı. Daha sonra ise bazı kulüpler kapatıldı.

16 Nisan

Kurucu Meclis seçimlerinden kazançlı çıkacak ve bunun 
sonunda meclis başkanına geniş yetkiler tanınacaktı.

Nihayet, hükümet 22 Haziran 1848'de Ulusal Atölyele
rin kapatılmasını kararlaştırdı. Bu arada Louls Blanc 
İle Albert de meclisten uzaklaştırılmıştı. Ama bu karar 
yayınlanınca Paris halkı ve İşçiler ayaklanmayı başlattı. 
Meclis Cavaignac'a tam yetki vererek ayaklanmanın bas- 
tınlmasını istedi. Cavaignac, bu ayaklanmayı çok acıma
sız bir biçimde bastıracak ve bundan dolayı daha sonra 
“Haziran Kasabı” diye anılacaktır.

Cavaignac yetkilerini 28 Haziran'da iade etti. Ama 
meclis onu yürütme organının başına getirdi. Kurulan 
hükümete cumhuriyet yanlılarını almakla birlikte, aralık
ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağcılann 
desteğini almak için Orleâns mensuplanna da yer verdi. 
Fakat seçimlerde Louls Napol^on'a karşı muhalefet etti. 
1851'de tutuklanan Cavaignac, Napol^on'un dart>esin- 
den sonra yapılan seçimlerde meclise seçildiyse de, 
İmparatora bağlılık yemini etmediğinden bu görevi yü
rütemedi. 28 Ekim 1857'de öldü.

Ayaklanma sırasındaki diktatörlüğü ile Louls Bona- 
parte'e de İmparatorluk yolunu açan Cavaignac, Marx'in 
deyimiyle, “ burjuva toplum üzerinde kılıcın diktatörlü
ğü değil, burjuvazinin kılıç yardımıyla diktatörlüğü idi.” 
Elde ettiği “ Haziran Zaferi” bütün burjuva Fransa'nın 
bu “cumhuriyetçi burjuvazinin kaba yankısı” nı “ bir kur- 
tancı olarak selâmlamasına" neden oldu.

Cavaignac ve amcasının yazışmaları ile anılan daha 
sonra yayınlanmıştır.

16 Nisan yeniden örgûdenen Ulusal Muhafiz’lann subaylanmn seçim günüydü. İşçilere de 14 
subay seçmç hakkı tanmmışu. Kulüpler bu hrsatı değerlendirmek istediler. 16 Nisan’da Champ 
de Mars’da toplanılacak ve seçimler yapıldıktan sonra talepler iletilmek üzere Belediye Sarayı’na 
yürünecekti. 17 Mart’ta olduğu gibi hazırlıksız yakalanmamak için, uygun anda iktidan ele 
geçirmek üzere, kulüplerin belli başlı önderlerinden oluşan gizli bir Kamu Selameti Komitesi 
kuruldu. Hatta hükümet üyelerinin listesi bile yapıldı ve işçiler barikatlar kurmaya 
hazırlandılar.

Ne var ki, kulüp önderleri kendi aralannda anlaşmazlığa düştüler. Louis Blanc Çalışmanın 
Örgütlenmesi adh eserindeki önlemlerin yeterh olacağında ısrarlıydı. Blanqui, Geçici Hükümet’i 
devirmeyi öneriyordu. Barbes ise, Blanqui’nin hükümette yeralmasına tamamen karşıydı. Bu 
sırada, işçi önderleri hakkında da bir iftira kampanyası başlatılmıştı. Blanqui, Louis-Philippe’in 
hafiye teşkilatının paralı ajanı oluverdi; Albert, birkaç şatonun sahibi yapıldı; Ledru-Rollin’e 
güzel metresler ve içki alemleri layık görüldü. Bunlara ek olarak, “komünist”lerin iktidan ele 
geçirecekleri haberi yıldınm hızıyla yayıldı. Bir anda seferberlik ilan edildi: Bir saat içinde 
yüzbin kişi silahlandınimış ve Belediye Sarayı o güne dek görülmedik bir biçimde koruma 
alüna ahnmışn.

17 Mart işçilerden duyulan gizli korkunun günü idiyse, 16 Nisan da bu korkudan 
kurtulmanın tarihiydi: İşçiler Belediye Sarayı’na vardıklannda, delegeleri içeri alınmadı, yalnızca 
“Yaşasın Geçici Hükümet!” sözleriyle biten dilekçeleri kabul edildi. Sermaye arük toparlanmıştı.

I

4  Mayıs’tan Haziran Günleri’ne

Yeni seçim yasasıyla 200 bin olan seçmen sayısı birdenbire 9  milyon 500 bine 
çıkmıştı: Yirmibir yaşını doldurmuş, altı aydan beri sürekli aynı yerde ikamet eden bütün 
Fransız erkekleri seçmen sayılmışa. Seçime katılma oranı yüzde 80 ’in üzerindeydi.

23 Nisan’da yapılan tek dereceli genel seçim sonucunda, 900 temsilcilikten ancak lOO’ünü 
sosyalisder kazanabilmişlerdi. Cumhuriyetçiler yaklaşık 500 üyelik kazanmış, geriye kalan 300  
kadannı da Kralcılar elde etmişlerdi. Paris’te en fazla oyu Lamartine almıştı, sonra sırasıyla 
Dupont de reure ve Arago ile Gamier-Pagfes geliyordu. İşçi Albert yirmibirinci sıradaydı ama 
seçilmeyi başarmıştı. Aynca Caussidifere, Ledru-Rollin, Flocon, Louis Blanc ve Perdiguier de 
meclise girmişlerdi. Buna karşılık Raspail, Barbrâ, Blanqui ve Pierre Leroux seçimi kaybettiler. 
Taşranın tutuculuğu, Paris’in radikalizmine üstün gelmişti. Köylüler 45 santimlik verginin 
intikamını almışlar ve “mülkiyet karşıtı” işçilere kesin olarak sırdanrii dönmüşlerdi. İşçilerin
25 Şubat’ta kazandıklannı 23 Nisan’daki genel oy esasına dayalı seçim geri aldı.



Kurucu Meclis

Ulusal Kurucu Meclis ilk oturumunu 5 Mayıs’ta yapü. Meclis’in çoğu taşranın rantiye, 
hukukçu ve tüccarlarından oluşuyordu. Kurucu Meclis, biri ekonomik diğeri toplumsal iki 
sorunla yüzyûze geldi. Mali sıkıntılar boğucu bir hal almıştı: Ödenmemiş senet sayısı ve 
işsizlik gün geçtikçe artıyordu. “İşçi sorunu” olanca ağırlığıyla gündemdeydi. Meclis, bu soruna 
Cumhuriyet’i güçlendirme açısından yaklaşıyordu. Nitekim National gazetesi, mülkiyet ve aileyi, 
toplumsal düzenin “değişmez temeli” olarak gösteriyor ve işçi isteklerinin ancak bu temel 
üzerinde ele alınabileceğini yazıyordu. Ama sorun üzerinde işçiler de ortak bir karara 
varamadılar. Ilımlı ve radikal iki kanat ortaya çıktı: Ilımlı kanat, sermaye ile emek arasındaki 
çelişkinin çözümünde ve yeni demokrasinin kurulmasında Jakoben geleneği reddediyor, 
çözümü toplumsal gelişmenin kendi seyrine bırakıyordu. 2  Mayıs tarihli Atelier gazetesi şunları 
yazıyordu: “Meclis’in bileşimi gözonünde tutulduğunda toplumsal demokrasinin durumunun 
kötü olduğu inkâr edilemez. Üyelerin isimlerine bakılırsa, bu andan sonra, sosyalizmin 
programı ne olursa olsun bunun gerçekleşmesini beklemenin boşuna olacağı açıktır.” “Ancak”, 
diye ekliyordu. Atelier “her şeye rağmen şiddete başvurulmamahdır”. Bu kanat, Meclis’te sayı 
itibariyle güçlüydü, Eakat hiçbir inisiyatifi yoktu. Kanatlardan diğerini ise esas olarak kulüpler 
temsil ediyordu. Bunlara göre “işçi sorunu” ya da emekle sermaye arasındaki çelişki, gizli 
öıgütlenmeler temelinde kitle desteği ve zor ile çözülürdü. İnisiyatif bunlann elindeydi. 
Amaçlan, Meclis’in daha ilk toplantı gününde işçilerin gücünü ortaya koymak, emek ile 
sermaye arasındaki çelişkiyi gözler önüne sermekti. Bu amaçla 2 Mayıs’ta çeşitli demekler 
biraraya geldiler. İnsan Haklan Demeği, 1793 İnsan Haklan Bildirisi’nin yeniden ele alınmasını 
talep etti. Bu amaçla dağıtılan bildiri şu şekilde sona eriyordu: “Eski toplumsal biçimler 
ortadan kalkmıştır; halkın ezici çoğunluğu am k imtiyaz ve tekellere saygı gösteremez; eğer 
eski toplumsal biçimleri savunmada ısrar ederseniz, kavga günü geldiğinde, örgütlü 
gmplanmızı en ön safta bulacaksınız, o zaman vatandaşlannız aftan değil, ancak adaletten 
bahsedecektir.”

Meclis, 9 Mayıs’ta, yeni anayasa hazırlanıncaya kadar geçecek sûre içinde yürütme gücünü 
elinde tutacak yeni bir üst siyasal organ belirleyecekti. Bunun biçimi üzerinde ateşli 
tartışmalar yapıldı. Sonunda Cumhuriyetçüer’in önerisiyle beş üyeden oluşan bir Yürütme 
Komisyonu’nun seçilmesine ve bu komisyonun bakanlan belirlemesine karar verildi.
Komisyona Arago, Gamier-Pages, Marie, Lamartine ve Ledru-Rollin seçildiler. Ledm-Rollin, 
işçilerle olan ilişkileri daha fazla sertleştirmemek için Lamartine’nin desteği ile seçilmişti. 
Böylece sol, yürütme gücünden yoksun bırakılmıştı.

Yürütme Komisyonu, ekonomik durgunluk ve mali bunahmı gerekçe göstererek 13 Mayıs’ta 
Ulusal Atölyeler’in kaldınimasmı kararlaşnrdı.

Polonya halkıyla dayanışma günü olan 15 Mayıs’ta, işçiler görmezlikten gelinen taleplerini 
Meclis’e iletebilmek amacıyla Bastille’den yürüyüşe geçtiler; Meclis toplantılannın yapıldığı 
salonu kuşattılar ve Ulusal Muhafiz’lann ciddi bir direnişiyle karşılaşmadan salona girebildiler. 
Blanqui ve Barbrâ’in halkın haklanm savunan konuşmalannm ardmdan Huber, Meclis’in 
feshedildiğini ilan edince, göstericiler yeni bir Geçici Hükümet kurmak üzere Belediye 
Sarayı’na doğm harekete geçtiler. O sırada Ulusal Muhafiz taburlan, düzenli ordu birlikleri. 
Seyyar Muhafız taburlan ve Lamartine ile Ledru-RoUin’in önerisiyle oluşturalan bir güç de 
Belediye Sarayı’na doğm harekete geçti. Ama göstericiler, onlar Belediye Sarayı’na varmadan ve 
daha bir çatışma olmadan dağıldılar. Bunu, bir baskı dönemi izledi; Barbfe, Blanqui ve diğer 
sosyalist liderler tutuklandı, kulüpler süresiz olarak kapatıldı.

Ulusal Atölyeler Kaldırılıyor

22 Mayıs’ta, Ulusal Atölyeler’in başında bulunan Emile Thomas’a, işçilerin geldikleri bölgelere geri 
gönderilmesi buymidu. 24  Mayıs’ta karar biraz yumuşatıldı ve 18-25 yaş arasındaki işçilerin 
istedikleri takdirde askere alınabilecekleri söylendi. 30  Mayıs’ta hazırlanan' bir raporda Ulusal 
Atölyeler’in bir aylaklar merkezi haline geldiği vurgulanıyordu. Haziran’dan itibaren kararlar 
giderek sertleşti. 3 Haziran’da Paris’te iş bu'scaklanm kamtlayamayanlara giriş izni verilmemesi 
kararlaştırıldı. 5 Haziran’da disiplinsizlik gerekçesiyle birtakım işçiler işlerinden atıldılar. 7 
Haziran’dan itibaren “fitne, fesat” yaramklan iddiasıyla bazı işçiler tutuklandı. 2 2  Haziran’da 
Ulusal Atölyeler’in mutlaka kapatılmasının gerekliliğine karar verildi. Aym gün kararm bir kez 
daha gözden geçirilmesi ricasıyla gelen işçi temsilcilerine, karara karşı koyanlara zor ve şiddet 
uygulanacağı bildirildi. Amk köprüler atılmışa; işçilerin, burjuvazinin ilan ettiği bu iç savaşa 
katılmaktan başka çareleri yoktu.

Haziran Günleri

24 Şubat’ta Temmuz Monarşisi’ne karşı birlikte savaşan buıjuvazi ile proletarya, aradan tam 
dön ay geçtikten sonra, haziranda karşı karşıya geldiler. Bu çatışmayı buıjuvazi planladı:
İşçiler önce kışkırtıldı. Ayaklanmalan kolaylaştuıldı. Hatta barikat kurmalarına bile göz 
yumuldu. Bu arada topluma ve Meclis’e bir diktatörlükten başka çıkar yol olmadığı fikri 
aşılanmaya çalışıldı; toplum “aşın uçlara” teslim edilemezdi. 22  Haziran günü küçük sokak 
gösterileriyle geçti. İşçiler sokaklarda “ya ekmek, ya kurşun!, Ya kurşun ya iş!” diye bağu-dılar.

Beaumont ve Cicâri'nin taş baskısı (üstte solda). 25 
Haziran 1848’de Bastille alanında Cavaignac'a bağlı 

askerlerin son tarikatlardan birini ele geçirmek üzere 
yaptığı saldırıyı resimliyor. Devrimin kazançlarının 

ellerinden alınmasına işçiler, 22 Haziran’da "korkunç 
b ir ayaklanma" ile cevap vermişlerdi. Marx, 

ayaklanmayı şöyle yorumlamıştı: Paris proletaryasını 
Haziran ayaklanmasına zorlayan burjuvazi olmuştur. 
Onun mahkûmiyet karan bundan ileri gelmektedir... 

Burjuva cumhuriyetin bağrında, kendi durumunda en 
ufak b ir iyileşmenin, gerçekleştirilmek istenir 

istenmez cinayete dönüşen bir ütopya olarak 
kaldığı gerçeğine onu yalnız yenilgi inandırabilirdi. 

Şubat Devrimi’nden ödün olarak koparmak istediği, 
biçim bakımından abartılmış, içerik olarak çocuksu, bu 

yüzden de burjuvaca olan, hak istemlerinin yerini 
devrimci mücadelenin gözûpek sloganı aldı: 

Burjuvazinin devrilmesi! İşçi sınıfının diktatoryası! 
İşçilerin buna aldığı cevap da korkunç oldu. 

Marx, "Burjuvazinin, bu geçirdiği ölümcül korkuları, nasıl 
duyulmamış b ir zalimlikle ödettiğini ve 3 binden fazla 

savaş tutsağını kılıçtan geçirdiği’’n i yazmıştı. Kılıçtan 
kurtulanlar ise hapisanelere doldunıldular. Gavami 

deseni isyancıların eşlerinin hapisane kapılarında 
oluşturduğu kuyrukları gösteriyor Duvariarda, 

kapatılmaları 22 Haziran ayaklanmasına yol açan 
"U lusal Atölyeler" lehindeki afişlerin kalıntıları göze 

çarpıyor. Yalnızca "Ulusal Atölyeler"in değil, 1848’in 
kendisi de silinmez izleriyle Fransız işçilerinin beynine 

kazındı. Hapisanelerden kurtulduklarında işçiler üç 
renkli bayrak için değil, Avrupa devriminin bayrağı 

için savaşmalan gerektiğinden emindiler.



-Fransa

Barikatın Gerisinde. Dönemin b ir Ingiliz gazetesinde 
yayınlanan gravür, sokak savaşının cephe gerisinde 
minyatür b ir ordugâh yaşantısının hüküm sürdüğünü 
gösteriyor. "Muharipler”  çatışmayı sürdürürken, 
kadınlardan oluşan "sıhhiye" birlikleri yaraları sarıyor; 
çocuklar "lo jistik”  hizmetlerini yerine getirerek, 
tüfeklere fişek yetiştiriyor, "m uhallere" birlikleri olarak 
barikattan barikata koşuşturuyor; "ıstihkâm"cılar 
barikatları onarıyor ve yeni barikatlar kuruyor... 1848 
Devrimi'nden sonra savaş teknolojisindeki ileriemeler 
ve kent planlannın sokakları barikat kurulamayacak 
Ölçülere göre düzenlemesi, barikatlann önemini azalttı. 
Ama “ Barikat olmadan devrim olm az!" diyen 
Fransızlar, Komün'de, Fransız işgalinde faşizme karşı 
savaşta, barikatların gerisinde devrimci faaliyeti devam 
ettirdiler. Engels barikatlann devrimdeki rdûnü şöyle 
değertendirmişti: "Klasik sokak çarpışmaları çağında 
bile, barikatlann, maddi olmaktan çok, manevi b ir 
etkisi vardı. Barikat, askerierin cesaretini, metanetini 
sarsmak için b ir çareydi. Eğer barikatlar askerier 
çözülünceye kadar tutunursa zafer eUe ediliyordu: 
yok tutunamazsa yenilmek vardı. (Bu, gelecekte de 
sokak savaşının tjaşarı olasılıklan incelendiği zaman 
akılda tutulması gereken başlıca noktadır.) "

Yürütme Komisyonu, Ulusal Muhafizlar, düzenli birlikler, kısacası düzen koruyuculardan en 
küçük bir müdahale gelmedi.

23  Haziran Cuma günü sokaklarda barikadar kurulmaya başlandı. Ulusal Muhafiz’lar savaş için 
toplanma çağrısı aldılar. Ordu birlikleri Meclis’i çember altına aldı. İşçiler barikadannı oldukça 
düzenli ve rahat bir biçimde yapmayı sürdürdüler. Hiçbir müdahale olmadı; hiçbir ihtarla 
karşılaşılmadı.

24  Haziran Cumartesi günü Meclis, toplantılarım sürdürdü ve Ulusal Atölyeler’in üç gün 
içinde dağıtılması kararını aldı. Bu haberin duyulması üzerine barikadardaki haUan öfkesi arttı 
ve kentin öteld semtlerinde de barikadar kurulmaya başladı. Bunun üzerine Meclis iyice 
korkuya kapıldı ve bir düzen kurtarıcı aramaya başladı. Aynı gün aranan kişi bulundu:
Henüz iki gün önce Savaş Bakanlığı’na atanan General Cavaignac. Kurucu Meclis, kendi 
iradesiyle Yürütme Komisyonu’nun kaldmimasma; tüm yedd ve iktidarın General Cavaignac’a 
devredilmesine karar verdi. Ihmiı Cumhuriyetçi’ler arasmda sayılan General Cavaignac, 
Cezayir’de “başan”lar elde etmiş bir askerdi. Hem kralcılara, hem de sosyalisdere şiddede 
karşıydı. Tüm yetki ve iktidan general Cavaignac’a bırakan buıjuvazi, böylece, barikadardan 
doğmuş olan Cumhuriyet’in geleceğini de askerlere bırakmış oldu.

Tüm iktidan elinde toplayan Cavaignac, nihai saldınya geçti. Pazar günü (25 Haziran) 
çatışmalar bütün gün boyu ve gece sürdü. Ordu birlikleri. Ulusal | Muha&z’lar, Seyyar 
Muhafizlar toplam 50 bin asker, top, tüfek ve kıhçlanyla işçilere saldırdılar. Barikadann 
birbiri ardısıra düşmesi üzerine, işçiler bir komite kurarak görüşme talebinde bulundular; 
ancak Cavaignac her türlü pazarlığı reddetti. Çatışmalar 26 Haziran Pazartesi günü de, şiddeti 
azalmakla birlikte sürdü. Barikatlarda sağ kalanlar kılıçtan geçirildiler. Taşrada özellikle 
Ancenis, Nantes, Lure ve Beaune’da işçiler Parisli kardeşlerine yardım için gönüllü birlikler 
kurdular. Ancak artık yapabilecekleri çok fazla bir şey yoktu. Baskı ve şiddet sonraki günler 
de devam etti. İşçilerin kaybı 4  ila 15 bin arasındaydı, buna karşılık sadece bin asker 
ölmüştü. “Cavaignac’m  mavi kasaplan” denilen Seyyar Muhafizlar katliamı sürdürdüler. Yaklaşık 
15 bin kişi tutuklandı. Bunlardan bir kısmı zindanlara atüdı, 4348  kişi Cezayir’e sürgüne 
gönderildi.

Deyrim ölmüştü. Louis Bianc Cumhuriyet’in sadece adının kalmış olduğunu söylüyordu.
Geoıge Sand ise şöyle yazıyordu: “Proleterlerini öldürmeye başlayan bir Cumhuriyet’e artık 
inanmıyorum.”

Haziran 1848’de Paris, proletarya için bir mezarlıktı. Bu mezarlığın üstünde ise buıjuvazinin 
beşiği sallamyordu.

111
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M odem  D ev le t Üstüne B ir 
Çalışmanın P lan Taslağı

KARL M ARX

Kasım 1844’te yazıldığı tahmin edilen IVIarx’ in 
Kreuznach defterindel<i çalışmasının planı.

1) Modern devletin kökenin in ta rih i ya da Fransız Dev
rimi. Siyasal alanın kendisini l<endi gözünde büyütmesl- 
l(endislni itadim devlete gerçeğe uygun olmayan bir 
biçimde yamaması. Devrimcilerin sivil topluma !<arşı 
tavrı. Bütün unsurlar çoklu biçimde var olur, sivil unsur
lar ve devlete ait olanlar olarak.

2) İnsan haklarının ilânı ve devle tin kuruluşu. Bireysel 
özgürlük ve kamu otoritesi. Özgürlük, eşitlik ve birlik. 
Halk egemenliği.

3) Devlet ve S iv il Toplum.

4) Temsili devlet ve anayasa. Anayasal temsilî devlet, 
demokratik temsilî devlet.

5) Güçler ayrılığı. Yasama ve yürütme gücü.

6) Yasama gücü. Yasama kurulları. Siyasal kulüpler.

7) Yürütme Gücü. Merkezileşme ve hiyerarşi. Merkezi
leşme ve siyasal uygarlık. Federal sistem ve sanayileş
me. Devlet İdaresi ve yerel hükümet.

8') Yargı gücü  ve yasa.

8«) Ulus ve halk.

90 Siyasal partiler.

9") Oy hakkı, devletin ve burjuva toplumunun orta
dan kaldırılması için mücadele. •

Komünist S iyasi İnanç  
BildiıHm Taslağı

FRIEDRICH ENGELS

9 Haziran 1847 tarihinde Komünistler B iriiği’nin 
Birinci Kongresi’nde kabul edilen ve Friedrich 

Engels tarafından kaleme alınmış olan 22 
maddelik taslak.

Soru 1: Kom ünist m isiniz?
Cevap: Evet

Soru 2: Kom ünistlerin amacı nedir?
Cevap: Toplumu, bütün üyelerinin tüm yetenek ve 

güçlerini tam bir özgürlük İçinde geliştirip bu toplumun 
temel koşullarıyla çatışmaksızın kullanabilecekleri bir 
biçimde örgütlemek.

Soru 3: Bu amacınıza nasıl ulaşacaksınız?
Cevap: Özel mülkiyeti tasfiye ederek ve yerine ortak 

mülkiyet koyarak. '

Soru 4: Ortak m ülkiye ti neye dayandırıyorsunuz?
Cevap: İlk önce sanayi, tarım ve ticaretin gelişmesin

den ve sömürgelerden kaynaklanan üretici güçler ve 
geçinme araçları kitlesine ve makineler, kimyasal ve 
başka türden kaynakların içerdiği sonsuz çoğalma ola- 
naklanna.

i.
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üstte: Marx'in elyazısıyta^ Komünist Manifesto'nun 
taslağı, üstteki ik i satır Jenny M arx'm elyazısıyiadır. 
Altta: 1848 yılında Londra'da yayınlanmış Komünist 
Manifesto’nun Almanca baskısının kapağı. Komünist 
Manifesto Isveççeye 1848'de, İngilizceye 1850'de, 

Flusçaya 1869'da, Arapçaya 1871'de, İspanyoicaya 
1872'de, Portekizceye 1873'de, Çekçeye 1882'de, 
Lehçeye 1883'de, Dancaya 1884'de, İtalyancaya 

1890'da, İbraniceye 1890'da, Bulgarcaya 1891'de, 
Feiemenkçgye 1892'de, Ermeniceye ve Bomenceye 

1894’da, Macarcaya ve Norveççeye 1896'da, 
Gürcüceye 1897'de, Ukrayna diline 1902'de, 

Japoncaya 1904’de, Çinceye 1908'de çevrildi.

İkinci olarak, bütün bir tarihsel gelişmenin her bireyin 
bilincinde ve duygularında yaşadığı tartışma götürme
yen temel ilkelerin varlığına.

Soru 5: Bu ilke le r nelerdir?
Cevap; Örneğin her insan mutlu olmak ister. Tek bir 

insanın mutluluğu herkesin mutluluğundan ayrılamaz vb.

Soru 6: Ortak m ülkiyete giden yo lu  nasıl hazırlayacak
sınız?

Cevap: Proletaryayı aydınlatarak ve birleştirerek.

Soru 7: Proletarya nedir?
Cevap: Proletarya ve toplumun, herhangi bir serma

yenin kârı ile değil yalnızca emeği ile geçinen tek sınıfı
dır; bu sınıfın refah ve felaketi, yaşam ve ölümü piyasa
da işlerin iyi ya da kötü gitmesine veya tek kelime 
ile rekabetin dalgalanmalarına bağlıdır.

(...)

B ir Meictup
FRIEDRICH ENGELS

Komünistler Birliği’nin Londra’daki İkinci
Kongresi'ne gitmeye hazırlanan Engels, 23 Kasım 
1847’de Brüksel'de bulunan Marx’a bu mektubu 

göndermişti.

kez he r şey bizim  isteklerim ize göre olacağı 
iç in , bu kongre tayin edici olmalı. (...)

İnanç bildirimimizi biraz düşün. İlmihal biçimini bir 
yana bırakıp ortaya çıkana Komünist Manifesto deme
nin daha iyi olacağını düşünüyorum. İçinde az çok tarih 
anlatmak gerektiğinden, bugüne kadarki biçimi hiç uy
muyor. Yaptıklarımı getireceğim; basit anlatılmış, ama 
acele edilmiş ve çok kötü kaleme alınmış. Komünizm 
nedir? ile başlıyorum ve sonra proletarya geliyor -oluşum 
tarihi, önceki çalışanlardan farkları, burjuvazi ve prole
tarya arasındaki karşıtlığın gelişimi, bunalımları, sonuç
ları.

Bunların arasında İkinci derecede öneme sahip olan 
bir sürü şey ve son otar&k da kamu önünde söylenebile
cek olduğu kadarı ile komünistlerin parti politikaları. 
Elimdekiler henüz tam olarak onaya sunulmadı, ama 
birkaç küçük ayrıntının dışında hiç olmazsa bizim dü
şüncelerimize ters düşen hiçbi^şeyi içermeyen bir 
halde kabul ettirilebileceğini düşünüyorum. (...) •

Kom ünist P a rti M anifestosu  
İ€İn Taslak P lan ı

Aralık 1847 sonu Ocak 1848 başında yazılmıştır. 

BİRİNCİ TASLAK 

1) [Eleştiri] Eleştirel Ütopyacı Sistemler (Komünist) 

İKİNCİ TASLAK

1) Gerici sosyalizm, feodal, dinci küçük burjuva.

2) Burjuva sosyalizmi.
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3) Alman felsefi sosyalizmi.

4) Literatürdeki eleştirel ütopyacı sistemleri. Owen, 
Catıet, Weitiing, Fourier, St. Simon, Babeuf.

5) Doğrudan parti literatürü.

6) Komünist literatür. •

D avam ı* H alk ın  D avas ıd ır
G R IG N O N

Grignon adında bir terzinin, işçilerin sefaleti, iş 
günü süresi, ücretler, ustabaşıiaria düz işçiler

arasındal(i ilişkiler, çalışma ve yaşama koşullarının 
düzeltilmesi için işçilerin birleşmesi gerekliliği 

üzerine düşündüklerini kaleme aldığı bu metin, 
1833'te Grignon’un üyesi olduğu İnsan Hakları 

Derneği’nin bülteninde yayınlanmıştır.

Yurttaşlar,

İşçilere İnsanlığın geleceğinin öğretilmesini engelle
yen, topluma en yararlı ve en kalabalık sınıfı sürekli 
aşağılayan, bizim, diğerleri gibi İnsanlar olmadığımızı 
iddia eden, insanlığın kutsal çıkarlarını kendi destekçi
lerine feda eden bir hükümet karşısında, sefaletimiz 
ve cahilliğimizi kullanmaya çalışanlar karşısında güçle
rimizi birleştirmekte acele etmezsek, geleceğimizden 
umudu kesmemiz gerekirdi. Gücümüzü ve irademizi ken
di çıkarlarımız doğrultusunda kullanma güdüsüne sahip 
olmasak, umutsuzluğa kapılmamız gerekirdi. Ancak,'hal- 
kın davasının zaferi için fedakârlık yapmakta birbirleriy- 
le yanş eden insanların sayısı her geçen gün artıyor.

Yurttaşlar, içinde yaşadığımız lanetli koşulların iyileş
tirilmesinin yollarını arayalım ve herkes yokluklara, ge
çici acılara katlanmayı öğrensin. Çünkü sonunda, hepi
mizin yararlanacağı bir sonuca ulaşacağız. Kardeşlik 
ve fedakârlığın anlamı burada.

Aldığımız ücret, tüketmek zorunda ohluklanmızı kar
şılıyor mu? İhtiyaçlarımıza yetiyor mu? iş gühü süresi 
gücümüzle orantılı mı? işte gözümüzden kaçırmamamız 
gereken sorular bunlar.

En kötü koşullarda günde 14 ile 18 saat arasında 
çalışıyoruz. Vücudumuz yıpranıyor, organlanmız yete
neklerini kaybediyor. İşyerini ancak hastaneye gitmek 
için terkedeblliyoruz. Aklımızı kullanmak, ufkumuzu ge
nişletmek için ne yapmalıyız?

Herşey, eğitimin zorunluluğunda düğümleniyor. Zen
ginler zamanımızı, güçlerimizi, yeteneklerimizi törpüle
yen bir işle bizl sersemletiyor, kendileriyse zevk içinde 
yaşıyorlar. Bizim en ufak bir zevki tatma hakkımız yok. 
Biz mutsuzların tek zevki, loş ve sağlıksız kulübelerde 
birkaç saatlik uyku. Hiç bir şeyden yararlanmadan, ihti
yaçlarımızı karşılamadan durmadan çalışmak ve çalış
mak zorundayız. Bekârlara yetmeyen bir ücretle aile 
geçindirmek zorundayız. En ufak bir iş kazası bizi çalış
maktan alıkoyuyor, hatta yaşamımızı tehdit ediyor. Ne 
de çok şikayet ediyoruz değil mi? Pazarlan altı buçuk 
saatlik bir çalışmadan sonra, yanm günlük bir dinlenme
ye hakkımız yok mu?

Yurttaşlar, hakkımız olan ücreti isteyelim. Zorluklar 
cesaretimizi kırmasın. Ancak sonuca varmak bunu dü
şünmekten daha zordur.

Hükümetin adil bir vergi sistemi getirmesi ve yaşama 
koşullanmızUylleştlrmesl İçin kardeşlik bağlanmızı güç
lendirelim. Başka ülkelerdeki kardeşlerimizi bizl örnek 
almalan için uyaralım. Kendi kaderimizi elimize aldığı
mızda mutlu olacağız kardeşler.

Lyon’daki kardeşlerimizi örnek alalım ve şu sloganı
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üstte: İşçilerin İşe girmek için sahip olmaları gereken 
çalışma karnesi. Altta Seçmen sayısının sınırii olmasını 

alaya alan karikatür, seçmenler listede adlarını 
anyoriar.

haykıralıml "Çalışarak yaşamak veya savaşarak ölmekl"

Bizi sömürenlere karşı dlrenebilmek İçin, birilğimizin 
yeterince güçlü olması lazım. Hepimiz şunlan istemeliyiz:

1. İstisnai durumlarda ve ölü mevsimde harctimak 
üzere para biriktirmemizi mümkün kılacak bir ücret.

2. Eğitim ve sağlık için gerekli l>oş zaman.

3. Eşitlikçi ilişkiler.

Günde 5 İle 6 frank ücretle ve en çok on saat çalışma 
hakkını elde etmeliyiz. Onlar bu talebi aşın bulabillrier. 
Ama sıradan bir büro çalışanı, yılda 1800 frank kazanır
ken biz, günde 6 franktan yılda 1700’e ulaşıyoruz. An
cak yılın yansında işsiz kaldığımız da unutulmasın.

Şikayet ve önerileri ele alacak bir komisyon kurulsun, 
öbür İŞÇİ demekleriyle bağlanmızı güçlendirelim. Bütün 
işçi kitlesi üzerinde yetkili olacak bir merkez komite 
oluşturmaya çalışalım. Komitenin görevi enerji ve feda- 
kâriık gerektirir. Bu komite şerefli insanlardan oluşsun. 
Böylelikle, komite bizim gözümüzde itibara sahip olur 
ve biz de tavsiyelerini emir olarak kabul edebiliriz.

İşe, çalışma süresini kısaltmakla başlayalım. Hiçbir 
kardeşimizin, efendilerin aşağılama ve adaletsizliğine 
maruz kalmaması için dövüşelim.

Ancak kardeşler, ürünlerimizin fiyatlan arttığı sürece 
ücretimiz gene yetersiz hale gelecek. Dolayısıyla ücret 
artışı talebimiz geçici olmalı. Bakışımızı daha ötelere, 
kötülüğün kaynağına çevirmeli, onu imha etmeye çalış
malıyız.

Yasaların, durumumuzun iyileştirilmesine karşı oldu
ğunu unutmayalım. Şu yasalan sadece zenginler yapı
yor. Biz de onlar gibi mutluluklan paylaşalım.

Yurttaşlar, davamız halkın davasıdır; birtiğimizl güç- 
iendirirsek zaferimiz güvence altına alınmış demektir. •

D B m okraiik  Propaganda
AUGUSTE B LA N Q U I

Bianqui’nin yazımına katıldığı ve yorulmaz 
devrimci faaliyetlerine tanıklık eden 1835-1836 

tarihli bir propaganda metni.

Yurttaşlar,

Sistemli terörle bastınlıp, boğulmuş yığınlann sempa
tisi, her geçen gün daha da canlanıyor. Bu sempati, 
baskının adeta gizli, görünmez bir nedenle daha enerjik 
kıldığı ve sadece rahatlama amacı güden yığınsal bir 
tepkiye dönüşüyor. Yaygınlaşan hareketi daha da özen
dirici kılmak bize düşüyor. Bazılan, bu son felaket pro
pagandayı engelleme olanağı sağladığı için, demokrasi
yi ezmeye çahşıyoriar. Öyleyse demokrasiyi yeniden 
kuralım ve bu İşte biz en önde yürüyelim.

Çünkü, aristokrasi cumhuriyetçilere karşı mücadele
de, İlkelerinde oldukça yetersizdir. Aristokrasi, elindeki 
en güçlü silahı, basını hâlâ İftira atmak İçin kullanıyor. 
Bize gelince, sadece kardeşlik ve eşitlik doktrinimizin 
gücüyle, yığınlan harekete geçireceğimizden eminiz.

Ama sesimizin yığınlara ulaşması gerekli. Yurttaşlar, 
tekellerin en İğrencini bilgi verme-aydınlanma tekelini 
ortadan kaldırmak için güçlerimizi birleştirelim. Prole
terlere, özgüriük, eşit ve parasız eğitim, kendilerine 
yasaklanmış her şeye, ifade sert>estliğl, rahat yaşam 
ve hükümete müdahale haklanna sahip olduklannı öğ
retelim. Gördüğünüz gibi yurttaşlar, polHik bir değişiklik 
kadar, sosyal bir yeniden düzenlemeyi de önümüze ko
yuyoruz. Politik hakiann genişlemesi, seçim reformu, 
genel oy mükemmel şeyler olablllrier, ama sadece araç 
olarak, amaç olarak değil. Bizim amacımız kânn ve gö
revlerin eşit dağılımıdır. Bu da özgüriüğün egemen ol
duğu bir toplumu zorunlu kılar. Böylesi radikal bir yeni
den toplumsal örgütlenme olmaksızın, bütün devrimler 
sadece t>azı ihtiraslılar yaranna oynanmış komediler, 
hükümetlerdeki biçimsel değişiklikler de sahte avuntu
lar olabilirler.

Sadece eşit insanlar istemek, kötülerin İftiralarıyla 
mücadele etmek, önyargılan, halkta uyandınimış kölelik 
alışkanlıklannı İmha etmek yetmez; Halkın kalbinde, bu
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önyargılan llkelerle değiştirmek gerekir: proleterleri, eşit
liğin mümkün ve gerekli olduğuna inandırmak, ikna et
mek gerekir. Onlara hak ve görevlerinin ne olduğunu 
açıkça göstermek ve onur duygularından onlara ulaş
mak gerekir.

Çabalanmız bu yönde olmalıdır. Bütün cumhuriyetçi
ler bu konuda yanş içinde olmalıdır. Onlann fedakAriık- 
ianna çağrı yapacağız ve yoğun bir işbiriiği isteyeceğiz.

Açıktır kİ, yukarıda belirttiğimiz amaçla cumhuriyetçi
lerin kaleme aldığı metinler, iktidar nezdinde sürekli 
bir sıkıntı kaynağı olacak. Metinlerin ölçülükleri ne dere
ce olursa olsun, polisin Işgüzariığını yanıltmayı başardık.

Bizi öncelikle İlgilendiren şey, yığınlan aydınlatmak
tır. Çünkü, takipler, hapse tıkmalar, para cezalan yurt
severliğin bizde uyandırdığı her türiü dayanma gücüne 
rağmen, çabaianmızı ve gücümüzü kısa zamanda parça
layabilir.

Biz, çoktan beri ortalıkta serbestçe dolaşan, halkın 
çıkannı kollayan, t>asılmış en İyi eserierin bazı bölümle
rini yeniden basmak yoluyla, düşünceleri yaymakla yeti
neceğiz.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK sorunlarını en açık biçimde 
ele alan eserleri tercih edeceğiz, insanlann KARDEŞLİ
Ğİ ilkesini, sosyal kurumlann tek temeli olarak gören 
eserler tercih nedenidir. Bu değişik yazılarda geliştiril
miş düşünceler, her zaman, gelecek sorunlanyla uğra
şan en ileri beyinlerin arzu ettiği kadar, aktüel izler 
taşımıyor olsalar ve proleterler açısından yeni gibi gö
zükmesine rağmen aydınlanmış insanın eskimiş gerçek
leri olsalar bile, bu eserleri yeniden basmayı düşünece
ğiz.

Bu metinlere 12 sayfa İçinde 4 sayfalık bir yer verece
ğiz. Öyle ki, sene sonunda 96 sayfalık bir broşür oluştu
racak bu yazılar. Bu konularda bize yardımcı olacak 
Parisli yurttaşlann isim ve doğru adreslerini çekinme
den bize göndermeleri rica olunur. •

A yak lan m aya  Çağn
AUGUSTE B LA N Q U I

Blanqui’nin 12 Mayıs 1839'da Barbes iie birlilcte 
lıazıriadığı eiyal<ianmaya çağn metni

Zorbalar için kaçınılmaz an geidl. Korkak zalim, halkın 
bağırsaklannı dışan çıkartan açlıkla daiga geçiyor; Cina
yetleri son sınırına varmış durumda; sonunda cezaainı 
bul ac ak .

İhanete uğramış Fransa: boğazlanmış kardeşlerimizin 
kanı size sesleniyor ve intikam istiyor. Bu geç kalmış 
intikam korkunç olsun. Sömürü ortadan kalksın ve mu
zaffer eşitlik, aristokrasi ve krallığın kalıntıian üzerine 
otursun.

Geçici hükümet, savaşı yönetmesi için askerî şeflerini 
beiiriedi. Bu önderier sizin aranızdan çıktılar, onian ta
kip edin, onlar sizi zafere götürecek. Blanqui askeri 
komutan, Barb6s, MartimBemard, Ouignot, Meillard, Net- 
re cumhuriyetçi ordunun tümen komutanlan olarak atan- 
dıiar.

Haik, ayağa kalk. Düşmanların kasırga karşısındaki 
toz taneleri gibi ortadan kaytwlacaktar. Acımasızca, zor
balığın gönüllü aşağılık suç ortaklannı ortadan kaldır. 
Bağrından çıkmış komutan ve askerlere elini ver, oniar 
hiçbir zaman silahiannı sana çevirmeyecekler.

İieri, Yaşasın Cumhuriyet.

Geçici hükümet üyeleri: Bariıes, Voyer-d’Argenson, 
Blanqui, Lamennais, Martin-Bernard, Dubosc, Lapon- 
neraye. •

Üsne±ouis Philippe iktidarının sonuna doğru Paris'te 
yayınlanan gazete kûpûrteri. Altta: Muhalefetin 

toplanma özgürlüğüne getirilmiş kısıtlamalara bulduğu 
çözüm: Ziyafet.

İ lk  Z iy a fe t

Paris polisinin yasaklamasına rağmen, 1 Temmuz 
1840’da 1200 kişi Belleville’de yasadışı bir 
ziyafete katılmıştı. Toplantı süresince, işçi 

dernekleri militanları ve bazı yurttaşlar talep ve 
dileklerini içeren konuşmalar yaptılar.

YURTTAŞ JOURDAİN 
(U lusal Muhafız Subayı):

Yeteri kadar insancıl ve yeterince güçlü bir hükümet, 
ilke olarak halka, hangi biçimde dökülürse dökülsün, 
kanın daima kan istediğini öğretmelidir. İktidar bu yaşlı

toplumdan, bu yararsız ve insanlık dışı yasayı söküp 
atmalıdır. Bu yasa her zaman yeni felaketler ve cinayet
ler doğuracaktır. Bu yasa için yasal cinayet diyorum, 
çünkü para için adam öldüren cellatı ve yasanın kendisi
ni başka nasıl tanımlayabilirim?

Bu uygulamar yeni cinayetler doğurur diyorum, bir 
örnek vereyim. Alexandre Perrin, Jadln’in ölümüne ta
nık olmuştu. Onun bunu hakettiğini ve İdam cezasının 
katillerin elini bağladığını söylüyordu. Birkaç gün sonra, 
kendisi bir suç işledi. Birkaç ay sonra kafası idam seh
pasında sallanıyordu. Eskiden hırsızlık nedeniyle de 
adam asılıyordu, ama bugüne oranla daha sık hırsızlık 
oluyordu.

işçiler şu sloganlan yükseltelim: DÜRÜSTLÜK, EŞİT
LİK, KARDEŞLİK. Yurttaşlar, idam sehpası yerine, kar
deş topluluğu ağacını dikelim.

Cezalan yumuşatmak, korkulan azaltmak ve insan 
onurunu yüceltmek demektir.

idam cezalan kaldınisın.

YURTTAŞ DE2AMY
[Bgallta lre (Eşitlik) Gazetesi Redaktörü]:

Yurttaşlar,

Bugün canlanan ve gelecekte üzerinde fırtınalar kopa
cak düşünceler şu 3 kelimede özetleniyor: Sermaye, 
emek, yetenek.

Aristokrasiyi kapitaliste doğru itmekte acele edelim, 
çüı. .1 , her türiü özel mülkiyet, emekçinin zevk insanı 
tarafından sömürüimesini koruyup güçlendiriyor.

Aristokrasi, hangi biçime bürünürse bürünsün, eşit
sizlik, anlaşmazlık ve sefaletin bitmez tükenmez kayna
ğı, devrimlerin ve kinlerin ebedi mayasıdır. Eh ufak 
bir imtiyazı toplumsal yapının temeli olarak koymak, 
gelecekte kaçınılmaz bir felaketi hazırlamaktır.

Peki neden kapitalist her şeyden yararianıyor, bütün 
variığımızı, en yasal zevklerimizi zehirleyen bu alçak 
cüzzam neden yaşıyor?

Tekellere, ayncalıklara son. Zevk adamianna, kölele
re, efendilere hayır. Özgüriük, eşitlik ve kardeştik. İşte 
bunlar gerçek ve tam mutluluğu oluşturuyor, işte insan
lığın gerçek amacı.

Hepimiz hararette bu amaca ulaşmak İstiyoruz. En 
kısa yol acaba hangisi? işte hepimizin sorması gereken 
soru bu. Yurttaşlar, ortak mutluluğa varmak için en 
kısa yol eşitlikçi eğitimdir. Bizim samimi ve kararii inan
cımız budur.

Şu güçlü sloganlar etrafında bir araya gelip, bunlan 
tekrariamaktan vazgeçmeyeceğiz.

Eşitlikçi Eğitim 
Emekçinin Kurtuluşu

YURTTAŞ COMTE:

Askerler ve yurttaşlar,

Atölyelerde ve savaş alanlannda her zaman Fransa’yı 
korumak için çağntantar, halkın çocuklan olmuştur.

Askerler: her zaman fedakârca ve yiğitçe Afrika'da 
vatanı kahramanca korumakta olan, bazı önderlerinizin 
ihmallerine rağmen, tehlike anında kanınızı hiçbir za
man akıtmaktan çekinmeyen sîzler, askerier, Fransız 
halkının gözleri üzerinizde. Hayır, hiçbir şekilde felaket
lerin sonuçiannı yiğitlerimize yüklemiyoruz. Cezayir as- 
kerieri gibi herkes görevini yapmış olsaydı, Afrika gö
nüllü olarak.ve sonsuza değin, büyük ulusun bütünleyi
ci bir parçası olurdu.
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Halkm bağrından çıkmış btzlerin, halkın çıkarından 
başka çıkarımız olamaz. Gerçek eşitliğin egemenliğini 
taiep ve elde etmek için aynı l>ayrak altında toplanalım.

Haikın egemenliği, güvenlik ve kardeşlik.

YURTTAŞ PILLOT:

Fransızlar,

Mutluluk anlarında olduğu gibi en kötü günlerinde 
de, ülkemiz kendisiyle sevinçlerini ve acılarını paylaş
maya hazır bir kardeşi olduğunu hiç unutmadı. Fransa 
adı, ülkemiz için daimi bir gelecek güvencesi ve bir 
teselli kelimesi oldu.

Polonya, savaş alanlarında kanını Fransız kanına ka- 
nştırmak zorunda kaldığında, kendini hiçbir zaman daha 
ulu sanmadı. Bugün hSIfl gurur duyduğu kardeşlik duy
gusunu oralarda kazandı.

Fransa’nın zaferine ve ekonomik inşaasına katıldıktan 
sonra, Polonya, Fransa’nın mutluluk umutlarını ve yüce 
doktrinlerini paylaşmaktan onur duymayacak mıdır?

Fransızlar, gerek sizin ve gerekse de bizim ülkemizi 
yiyip bitiren iğrenç fanatizme son dartıeleri vurunuz; 
Bütün dünyaya mutlak eşitlik ilkelerini haykınnız; Ger
çek insancıl toplumun temellerini atınız. Prag yıkıntıları 
aitında ezilen ama hâlâ yaşamaya devam eden kardeşle
rinizin sempatisine güveniniz. Onlar size şöyle cevap 
verecekler: Ebedi Fransa aşkı, yaşasın cemaat. •

Çahsma ÖrgüHenmeU k i.  
Yoksulluk Yok Olsun

LOUJS BLANC

Louls Blanc, 1848 Şubat Devrimi sonrasında
kurulan Ulusal Atölyelerin dayanağını oluşturan bu 

görüşlerini Eylül 1840’da yayınlamıştı.

Madem ki söz konusu yoksullardır; zenginler, öyleyse 
bu kitap sîzlere sesleniyor. Çünkü onların yararı sizin 
yarannızdır.

Son olarak Paris’in orta yerinde, burnumuzun dibin
de, komşulardan gelen neşeli gürültüler arasında, yok
sul bir çocuk, bir izbede soğuktan donarak öldü. Olay 
basit bir kaza imiş gibi yayınlandı ve hiç kimse şaşırmadı.

Şayet dindirilmesl gereken yalnızca istisnai ve tekil 
acılar olsaydı, hayır için yapılan yardımlar belki sorunu 
çözmeye yetebilirdi. Fakat bu kötü durum, derin olduğu 
kadar, genel nedenlere dayanıyor; Aramızda giyecek, 
yiyecek ve barınak sıkıntısı çekenler binlerle sayılabll- 
mektedir.

Peki, bu nasıl oluyor ? O kadar övülen bir uygarlığın 
göbeğinde bu acıklı çöküntü ve insanlann yansında tnj 
büyük sıkıntı niçin oluyor?

Sorun karanlıktır. Korkunçtur. Çözüm yolu getirmedi
ği halde dünyayı kana bulayan ayaklanmalara yol açmış
tır. Birbiri ardısıra düşünür kuşaklannı yıpratmıştır. Kut
sal bir büyüğün bütün fedakariıklannı tüketmiştir, işte, 
ulusların kurtancıya taparak bir çarmıhın önünde dize 
lellşlerinin üzerinden iki binden çok yıl geçti. Buna 
rağmen, hâlâ İNjnca kölel Bunca iç dünyası karanlık 
adaml Haksıziıkiann, adaletsizliklerin zaferfi Cezalandı- 
hlmazlıklannın tadını çıkaran sayısız gaddarlıkl

Kurtancı” (Isa) geldi; fakat “ Kurtuluş” ne zaman gele
cek?

Bununla birlikte, cesareti yitirmemek gerek, çünkü 
lerlemenin yasası açıktır. Zaman kötülükten yana olsa 
da, kötülüğe göğüs geren, solduran ve onunla mücade- 
e eden İnsanlık, vicdanın kavgasından yanadır. Bu mü-

Üstte: Louis Philippe’in tahtı bıraktığına dair elyazısı. 
Altta: Louis Philippe’le alay eden "arm utlar”  

karikatürü.

cadele, koşullara t>ağiı olarak çeşitlenirse de ilkede de
ğişmez olarak kalır. Sınırsız, evrensel, yorulmaz ve ye
nilmezdir.

Öyleyse sorunun büyüklüğü bizi yıldırmamalı. Sorunu 
cesaret ve alçakgönüllülükle karşılamak yeter. Hiç kim
se tek Ijaşına bu sorunu halledemez ama güçlerini tHr- 
leştirerek herkes bu işi yapabilir. Evrensel ilerlemenin 
en büyük yapımcıları başka kim olabilir? Herşeye rağ
men, iş tamamlanıyor, insanoğlunun görevi önüne ge
çilmez bir şekilde gerçekleşiyor ve çalışan, düşünen 
her birey -yanılgılarıyla bile olsa- gerçeğe katkıda bulu
nuyor. Aynı şekilde zekasını heyecan duyulan şeylere 
yöneltmek, bilimi kardeşliği meşalesi kılmak, hem dü
şünmek hem hissetmek, aklın uyanıklığını ve ruhun kud
retini aynı alanda birleştirmek, kötülüğün sürekliliği ve 
yalancı sözümona ölümsüzlüğü ile mücadele etmek için 
halklann geleceğine ve Tanrının adaletine cesaretle 
güvenmek, zamanı ve yaşamı daha soylu bir şekilde 
değerlendirmek değil midir?

Dört beş yıl önce bu kelimeler hiçbir anlam taşımıyor
du, bugünse, Fransa’nın bir ucundan öbür ucuna yankı
lanıyor. Bay Ledru-Rollin, cesur ve samimi bir gazetede 
(La Reforme) kısa bir süre önce, “ İşçilerin geleceği 
üzerine bir araştırma yapalım”  diyordu. Ve hasta toplu- 
mumuzu heyecanla sarsmak için daha fazlası gerekmez
di. işte araştırmaların konusu ortada. Bir daha böylesine 
geniş bir konu bulunamaz, ve geçmişte de bulunamazdı.

ilerlemenin düşmanlan veya ilerlemeyi ancak utan
gaçça sevenler karşımıza neyi çıkanyorlar? Halka ege
menliği vermeden önce onu sefaleti İçinde tutmanın ihti
yatsızca ve tehlikeli olabileceğini söylüyorlar, insanlık 
onuru, şeref, zafer, İyilik gururu, vatan gibi büyük ma
nevi güçleri, kaba ve maddeci bir güç ile değiştirerek 
halkı bencil endişeler içine hapsetmekten çekinmek ge
rektiğini söylüyorlar.

. Böylece yoksul adam, yalnızca kendisinin ne kadar 
acı çektiğini değil, çok erkenden ölümüne bir çalışmaya 
mahkûm olan çocuklarının, kansının önü alınamayan 
doğurganlığının, kamu yardımının kamçısı altında can 
çekişen yaşlı babasının nasıl acı çektiğini anlatarak, 
çok bencil bir kaygıya kapılmış olacaktır! Böylece, mad
decilik, aç ve asi Lyon işçilerinin şu hayranlık verici 
dövizinde olduğu gibi, egemenliğini gösterecektir: Çatı
şarak yaşamak veya dövüşerek ölmek! Hayır, hayır. Ya
şama, çalışma, insanlığın bütün kaderi şu iki yüce keli
meye bağlıdır. Öyleyse çalışarak yaşamanın düzenlen
mesini, güvence altına alınmasını istemek, zorun veya 
rastlantının ezdiği milyonlarca mutsuz kişinin sözünü 
etmekten daha olumlu bir iştir; Bu insanoğlunun dava
sının en derin anlamı içinde, genişliğine ele alınmasıdır; 
"Yaratan” m kendi eseri içinde selamlanışıdır. Çalışarak 
yaşama güvenliğinin toplumsal kurumlann kendi ruhuy
la sağlanmadığı her yerde, eşitsizlik, adeletsiztik ege
men olur. Oysa, “ Yaratan” , haksızlık karşısında sertle
şen bir t>encilllk gösteremez. Zaten bundan acı duyacak 
olan da yalnız kendisi değildir ki. Çünkü “Yaratan” 
bütün acılan, bütün ilkeleri temsil eder ve insanlığı ken
disinde taşır.

Yoksulluğun ortadan kaldıniması amacı ile emeğin 
örgütlenmesi maddeci endişelerle suçlanabilmek şöyle 
dursun, en içten ruhçuluğa dayanır. Bunu kim bilmez
den gelebilir? Yoksulluk eğitimi utanç verici sınırlarda 
tutarak, bireyin zekasını karanlığa mahkûm eder. Kişisel 
saygınlığın durmaksızın feda edilmesini ister ve bunu 
daima gerçekleştirir. Yoksulluk, kişilikçe bağımsız olanı 
bağımlı kılar. Öyle kİ, her erdem de yeni bir iç sıkıntısı 
saklar ve kanda cömertçe taşınan şeyi bir ezikliğe çevi
rir. Yoksulluk ıstırap kadar, suç da doğurur. Hastanede 
bittiği gibi, kürek mahkûmluğunda da bitebilir. Yoksul
luk köleler, hırsızlar, katiller, orospular yaratır.

Çalışma koşullannın yoksulluğu sona erdirecek şekil
de düzenlenmesini yalnızca halkın maddi acılannın din
mesi için istemiyoruz. Özellikle, herkes kendine saygı 
duyabilsin, mutsuzluğun fazlasl insanda meşru bir gu
rurun sevincini ve asil düşünsel istemleri boğmasın, 
zekanın kaynağında ve eğitimde herkese yer bulunabil
sin. İstiyoruz ki, bir dişlinin çarklarında erimiş, uşakiaş- 
tınlmış kişiler, ailesi için bir ek ücret şekline dönüşmüş 
çocuklar, analan için bir yük olmaktan öteye geçeme
yen evlatlar, ekmek için “ aşkın tatlı adını” satmaya 
mahkûm genç kızlar kalmasın istiyoruz. İstiyoruz ki, 
halkın hayatın baskısı altında sıkışıp bozulmaması için 
çalışmanın koşullan düzenlensin!

Niçin Tannnın isteyerek insanoğlundan aynlamaz kıl
dığı bir şeyi ondan ayırmalı? Yaşam görüntüde çift ama 
ilkesi de tektir. Varlığımızın İki biçiminden birine zarar 
vermeden ötekine kötülük yapmanın olanağı yoktur. 
Vücuda vurulduğu zaman, ruh inlemez mi? Şu dilenci
nin bana doğru uzanan eli, manevi varlığımn ezilmiş 
yıkıntısını gösteriyor ve dize gelen, titreyen şu köienjn 
hareketinde yüreğinin alçaldığını okuyorum. Bu durum- 
lann her birinde yaşantının saygıdeğer olmaması müm
kün mü? İnsanoğlu ruhun ve vücudun esrarengiz derin
liğinin bir ürünü değil midir? •
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Çöküş Ü z B r i n e

MICHELET

1846’da ekonomik krizin şiddetlendiği dönemde 
Michelet, Le Peuple (Halk) gazetesinde şu 

gözlemlerde bulunmuştu.

... Fransa’nın günden güne aiçaldığını, Atlantis gibi 
çökmekte oiduğunu görüyorum. Biz burada birbirimizle 
kavga ederken, bu üike batıyor.

Doğu’da ve Batı’da, Avrupa üstüne öiümün gölgesi
nin düştüğünü, gün geçtikçe karanlığın arttığını, İtalya, 
İrlanda ve Polonya’nın yok olduğunu herkes görmekte
dir... Ve Almanya'da öyle...

Eğer Fransa doğal bir ölüme doğru gitseydi, eğer 
bu kader günü gelmiş olsaydı, belki daha sakin olabilir, 
batan bir gemideki yolcu gibi Tannya sığınabilirdim... 
Ama, bugünkü durum hiç de öyle değil ve bu beni 
çok üzüyor. Ülkemizin çöküş nedeni çok saçma, komik 
ve yalnızca bizden kaynaklanıyor. Kimin bütün Avrupa 
düşüncesini yönlendiren böyle bir edebiyatı var? Bizi 
zayıflatan kendimizden başka hiç kimse değil. Kimin 
bir ordusu var? Yalnızca bizim.

İngiltere ve Rusya, bu İki zayıf ve tükenmiş dev, Avru
pa'ya sahte bir görünüm veriyor. Bunlar büyük impara
torluklar ve zayıf halklardır!.. Yalnız Fransa tek başına, 
bütün bir dünya kadar güçiüdür. •

B ir Söylev
LAMARTINE

Lamartine, 18 Temmuz 1847’de Mâcon’da 
aşağıdaki konuşmayı yapmıştı.

Eğer kral halkın ılımlılığının 1830’da yarattığı ve daha 
çok kendi doğasına bağlı oian umutlan kırarsa; kendisi
ni anayasal ilerlemenin sınırlan içinde hapsederse; kit
lelerin düşünce ve çıkarlarıyla bütünleşmezse; halkı çev
resine toplamak yerine, seçim aristokrasisiyle birieşir- 
se; ulusun iradesini gözardı edip, bu İradeyi kırmaya 
çalışır ve anayasa maskesi altında getirdiği diktatörtük- 
ten daha ağır bir diktatörlük kurmaya çalışırsa; atalan- 
nın kanı pahasına kazandıkları özgüriüklerini, ağır zin
cirlerle değiştirmeye razı olacak bir ulus yaratmayı de
nerse; gizlemediği amaçlan ile Fransa'nın yüzünü kızar
tırsa ve bugün yaşadığımız çöküşe izin verirse, trajik 
yıkıma seyirci kalırsa; ulusun ve gelecek kuşakların, 
iktidârm şerefsizliğinden utanç duymasının önüne ge
çemezse; emin olunuz ki bu krallığı kaybedecektir. 
1789'da olduğu gibi kendi kanı içinde boğulmayacak 
ama kendi kazdığı kuyuya düşecektirl.. Özgürlük adına 
yapılan devrimleri ve şfln adma yapılan karşı devrimleri 
yaşadıktan sonra da, sîzler, halkın bilincinin devrimieri- 
ne ve nefret devrimlerine kavuşacaksınız. •

Özgüriük, Eşitlik, K ardeşlik
LEDRU-ROLLİN

Ledru-Rollin’in 7 Kasım 1847’de Lille’de yaptığı 
bir konuşma.

Ey, uğruna bütün bağlılığımı ve gücümü, umudumu 
ve inancımı feda ettiğim halk. Artık İnancının söndüğü 
ve henüz bir ışığın sana verilmediği bu çağda, her ak
şam mutsuz yuvanda, şu ölümsüz dini sembolü tekrar
la: ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK!

Evet, herkes için, irade özgürlüğü, örgütlenme özgür
lüğü, çünkü insan ancak başka insanlaria biriikte kendi
ne bir ahlak yaratabilir ve çürümüş bir sistem en iyi
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ÜstXe-.Yabancılara oturma hakkı verilmesi kararnamesi. 
Ortada: Cumhuriyetçi görüşleri nedeniyle Coiidge de 
France'da ders vermesi Ocak 1848'de yasaklanan 

ünlü romantik edebiyatçı Mhheiet. Altta: Ulusal 
Muhafızların korkusu mülkiyet düşmanlığıydı. 

Proudhon'un mülkiyeti imha eden karikatürü gerici 
basının öndmli b ir silahıydı.

bu yolla insanları köleleştirebildiğinden, onları birbirle
rinden tecrit etmeye çalışır.

Yine herkes için, medeni kanunda eşitlik, siyasi eşit
lik, eğitim eşitliği. Böylece, insanların birbirlerine karşı 
tek üstünlükleri ahlak ve erdem alanında olsun.

Son olarak, güven, biriiktelik, dayanışma kurumları- 
nın sonsuz kaynağı kardeşlik. Böylelikle, emek yalnızca 
bir hak olmaktan çıkar, bir görev halini alır. Ancak bu 
şekilde, tek kazanç emek ile ve emek için sağlanır.

Evet, selam, ey büyük ve ölümsüz sembol. Selam! 
Gün ışığına çıkman yakındır. •

B arik tıtla rd ak i İşçiler

23 Şubat gecesi bir yandan barikatlar kurulurken, 
öte yandan aşağıdaki şarkı söyleniyordu.

Bakanlıkça katledildi 
atölyeden çıkan yoksul İnsanlar...
Vatan düelloya davet edildi.
Kardeşler, kurşunlardır köşebucak 
BIzleri bekleyen...
Çekilen tüm acılara rağmen.
Yine de genç, cesur ve güçlü,
Gün ışığında dikildik biz işçiler,
Zorbalann karşısına.
Fransa, göğüs ve kollanndan başka 

Kendini savunacak neyin var?
Ha2ir olun cesur yoldaşlar.
Ateş açılması yakın.
Dileriz tuzaklanmıza düşerler.
Yoldaşlar barikatlarda.
Ya ölünür, ya kalınır.
Sökelim kaldınm taşlannı.
Karşılayalım onlann,
Atlannı ve kasvetli marşlannı.
Karşılayalım bu kana susamış mezbaha cellatlannı. 
Öyle bir mezar kazalım ki onlara Paris’te.
Tiranlara yaraşsın;
Kum ve kaldınm taşlanndan oluşturacağımız bu yığınlar, 
Can çekişen düşmana mezar olsun...

Şubat Günlerinden A lm aeak  
Ders

J.-P. P R O U D H O N

Proudhon’un M. Mauride’e 25 Şubat 1848’de 
yazdığı mektup.

(...) İşçi, yöneticilerinden daha değerildir. Hem neşeli, 
hem cesur, hem de hoş ve dürüsttür. Paris çevresinde 
toplanan 80 bin kişl devriye gezmekten başka birşey 
yapmadı. Ve sizi temin ederim kİ, korkuya kapılan yal
nızca burjuvalar ve yüksek sınıf mensuplanydı. Yine 
de, gözüpekllk gösteren İşçinin önemli bir direnmeyle 
karşı karşıya kalmadığını belirtmem gerekir. Sonucu, 
iktidar ve ordunun cesaretinin kıniması sağladı. Bir ayak
lanmanın başarıya ulaşması, sanıldığı gibi, gerçek bir 
savaşa bağlı değildir. Zafer, özellikle ve hatta sadece, 
hareketin yaygınlığı ve hızıyla İlişkilidir. Bu etkiyi sağla
mak için yapılması gereken, önce orduyu bir kaç noicta- 
da meşgul etmek, isyanın patlak vermesinden sonra 
da, askerî barikattan barikata koşturarak ayaklanmanın 
yayılmasını sağlamaktır. Bu ilk şokun herkesi etkisi altı
na almasından sonra, ordu tereddüde kapılır. Hükümet 
isyancılarla görüşmeye başlar. Halk İse, llertemeye de
vam eder ve amacına ulaşır. Ancak görevlerini yerine 
getirmeye kararii 10 bin askere sahip bir generalin, 
isyanın hakkından gelemeyeceğini söylemek İstemiyo
rum. Nitekim, ben de, hayatımıza yeni bir Vendâmaire'ln 
geleceğini sanmıştım. •

2 2 - 2 4  Şubat 1 8 4 8
PROSPER MERIMEE

1844’de Fransız Akademisine seçilen Mörimğe, 
1853’de İli. NapolĞon’la evlenecek olan EugĞnie 

de Montijo'ya 8 Mart 1848’de bu mektubu 
göndermişti.

...Bana ayrıntılan soruyorsunuz... 22 Şubat Salı günü 
askerier aşağı yukan hiçbir yerde görünmüyoriardı. Kış- 
ialanna gönderilmişlerdi. Odilon Borrot'nun evinin çev
resinde, Champs-eIysĞes'de veya Concorde meydanın
da toplanmış meraklı kalabalığı biricaç Ulusal Muhafız
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dağıtmaya çalışıyordu. Akşama doğru çocuklar taş at
maya, t>arikat kurmak İçin arabalan devirmeye ve kaldı- 
nmlan «ökmeye başladılar. Bütün bunlann önemli oldu
ğunu kanıtlayacak belirtiler henüz yoktu. Ayaklanma 
silahsızdı. Askerler çok gevşek davranıyortardı ve t>ütün 
gece boyunca hiçbir olay olmadı. 23 Mart Çarşamba 
günü sokaklarda kalabalık gruplar peydahlandı. Giderek 
bu insanlara meraklılann da katılımıyla büyük bir kala
balık oiuştu. Ulusal Muhafızlar “ Yaşasın Reform” diye 
bağınyoriardı. Artık bu andan itibaren askerlere güven
memek gerekiyordu. Bu anda Meclis'de olanian biliyor
sun. Kral başbakanı görevden aklı ve Bay Molâ’ye hükü
met kurnıa görevi verdi. Mol4 bu zor görevi almak iste
medi. Bay Guizot artık emir vermeye cesaret edemiyor
du. Askerler barikat yapılmasına hiç ses çıkartmıyoriar- 
dı. Aynı gün başbakanın istifa ettiği haberi her tarafa 
yayıldı. Ertesi gün verilecek birkaç tavizin ortalığı sakin
leştireceği sanılıyordu. O ana kadar gizil örgütler seyrek 
de olsa ortalıkta gezen savaşçılara kanşmamış ama top
lanıp karar almışlardı. Sokaklar işin bittiğini düşünen 
insanlaria doluydu. Akşam dokuza doğru kalabalık Gul- 
zot'un terkettiği Dışişleri Bakanlığı’na doğru yöneldi. 
Askeriere süngü çatarak halkı püskürtmesi söylendi. 
Beikl bir kaza belki kasıtlı bir el tarafından ateş edildi 
ve diğer askerler de bunu işaret sayarak ateş açtılar. 
Yüze yakın insan öldü ve yaratandı. Herkes şaşkınlık 
İçindeydi. Bir İM saatlik sessizlikten sonra haberin yayıl
dığı varoşlardan akın akın İnsanlar gelmeye ve cesetleri 
şehrin İçinde dolaştırmaya başladılar. Gizli örgütler ye
niden barikatlar kurarak silahlandılar. Kral, M o li İle an- 
laşamamıi; ve Barrot ile Thlers'I göreve çağırmıştı. Ge
neral Bugeaud'ya ayaklanmayı bastınp bastıramayacağı 
soruUu. General hiçbir şey bilmediğini ve 10 bin kişiyi 
öMürmekten korktuğunu söyledi. Generalin yerine he
men LamoricMre atandı ve şehri derhal sarması emre
dildi. Arka arkaya gelen bu emirierin sonuçiannı tahmin 
edebilirsiniz. Askerier kimin sözünü dinleyeceklerini bi
lemiyorlardı. Kral perşembe sabahı kaçtı. Halk zaten 
saraya doğru yürüyüşe geçmişti. Askerier sllahlannı 
halka vererek kışiaianna döndüler. Herkes aklını kaylıet- 
miştl. Devrimi, ne yaptıklannı ve ne istediklerini bilme
yen altıyüzden az kişi yapmıştı.

(...) Gerçekte Temmuz Monarşisi kurşun yerine sade
ce kurşun vızıltılanyla düşürüldü. Şimdi bir cumhuriyet 
karşısındayız. Ulus için onur duyulacak tek şey böylesi 
bir krizden sonra düzenin bozulmamış olması. T u l le r i  
Sarayı’na giren ve ceplerinde beş kuruşu olmayan in
sanlar hiçbir şey çalmadılar. Paha biçilmez değerdeki 
eşyalan toplayan ve mücevlter dolu odalann başında 
nöbet tutan paçavra içinde İşçiler gördüm. •

Pra/afer özgürlüğü  Tanım az
PIERRE LEROUX

1848 yılında yayınlanan "Eşitlik Üzerine”  adlı 
kitaptan bir bölüm.

Acaba Lyon fabrikasının 75 bin işçisi (Ipak eğiricileri) 
şu heriıese oldukça fazla tanınan düşünme hakkını yete
rince kullanıyor mu? Doğduktan ve koliannı düzenli ola
rak hareket ettirmeye başladıktan anda, yoksulluk İçin
deki aileleri de zavallılan çalıştınnayı düşler. Hayattan- 
nın tamamını kapsayan İşlerini yürütebilmek, için gün
düz işlerine boğularak, geceyi de işyerierintn üstünde 
bir döşekte uyuyarak geçirirler. Evet, bir insanın hayatı, 
koiiannı hep aynı tarzda çalıştırarak geçecektir. Giderek 
kollar makineleşir ve kendilerinin bütünleyici bir parçası 
olan işlerinin tamamlayıcısı haline geilrier; onlar artık 
iş İşleyen bir bütünden başka birşey değiklir; onlar işin 
ruhudur ama kendi ruhlannı yitirmişlerdir. Kendi ağını 
ören öriimceğe benzediklerini söyleyebilirim, örümcek, 
beslenmek için böcek arar ve bunu akıttı okluğu İçin 
değil İçgüdülerine boyun eğdiği İçin yapar. O da Lyonlu 
İpek eğlriclsl de bir parça ekmek ve peynirden İbaret 
olan günlük nzktannı çıkarmak İçin kendi ağını örer.

Üstte: Cumhuriyetin ilanı anısına yapılmış madalya. 
Altta: Fransa'daki toplumsal smıfları analiz eden 

Plütokraal Üzerine adlı kitabını 1848‘de yayınlayan 
Plerre Leroux.

Ve bununla birilkte tıelkt bu zanaatkâr çocuklannm 
arasında yaradılıştan bir köylü çocuğu olan Laplace 
gibi yıtdıztann kanununu hesaplama, başka bir köylü 
çocuğu otan Vlrglte glbt fazileti dile getirme ve İnsanla
nn kötülüklerini yumuşatma, bir heykeltraşın oğlu otan 
Sökrates gibi insanlığı tannya yöneltme; bir saatçinin 
oğlu olan Rousseau gibi bazı misyon sahipleri çıkmıştır.

... Ama sadece doğup körlenme ihtimali olan ender 
dehalar İçin mİ acmmatı ve ağlamalıyız. Bu duygulan 
hepsine karşı hissetmeliyiz çünkü bu hepsinin hakkıdır. 
Bu çocuktann tümünü, en aptalından en zekisine kadar 
bu İnsanlann İstisnasız tamamını kastediyorum. Akıl 
eşitliği ilkesinin erdemine sığınarak, Tann’nın akıl bah
şettiği her yerde, yani bir İnsanın varolduğu her yerde

bu İnsanın İnsan olma ve ilkellikten başka bir yaşama 
hakkının olduğunu söylüyorum. Isa insanın sadece ek
mekle değil, ışık ve gerçekle yaşadığını söyler: Işık ne
rede, gerçek nerede, toplumun çocuklanna verdiği ruh 
nerede?

Bana toplumun bir kısmının çalışmaya mahkûm olma
sı gerektiğini ve bunun aksinin mümkün olmadığını mı 
söyleyeceksiniz? Eğer buna inanıyorsanız konuşmalan- 
nızdan düşünce özgüriüğü, yazma özgüriüğü, dinsel 
özgüriük gibi büyük laflan çıkanp atın; ya da bu laflar
dan genel bir yadsıma ve hiçliğin eşKliği gibi anlamlar 
çıkardığınızı kabul edin. 30 milyon nüfuslu bir milletin 
sadece birkaç bin kişisine verilmiş düşünce özgüriüğü, 
düşündüğünü ifade etme özgüriüğü ve dinsel özgüriük, 
özgüriük değildir sanınm. Yüzbinde bir kişinin bu tür 
ayncalıktardan yarariandığı bir durumda özgüriük keli
mesinden ziyade esaret kelimesini kullanmak daha uy
gun düşmektedir. Akıltann köle okluğunu ve kölelik 
ortamında canlılığını yitirdiğini söyleyin ama özgür ol- 
duklannı söylemeyin. •

Proudhon'un U ya n la rı

Proudhon’un Geçici Hükümet'in oluşturulmasından
2 ay sonra eleştiri ve önerilerini dile getirdiği 

l<onuşması.

24 ŞutMt’tan sonra hükümetin izleyeceği yol, t«nce 
çok basitti. Yapacağı tek şey, barikatlan kaldırmak ve 
Paris’in kaklınm taşiannı yerierine yerleştirmekti. Yani 
cumhuriyeti İlan ettikten sonra hazırlıklara girişmek; İş
çilerin kamını doyurmak için 50 milyon, gerekirse 100 
milyon harcamak; ticareti ve mülkiyeti güvence altına 
atmak, devrimin birikimini el sürmeden korumak ve ka
muoyunun, basının. Ulusal Meclis’In ışığının pariaması- 
nı beklemek.

Geçici olarak birieşmiş üç kliğin, eski Jakobenlerin, 
pariamenter demokrasi ve kılık değiştirmiş komünizmin 
eline geçen geçici hükümet, temel rolünü kavramadan, 
yeni devrimin zihniyetini anlamadan, 24 Şubat olayları
nın ortaya koyduğu önemli soıijlan kavrayamadan, İleri 
geri karariar almaya, reformlar yapmaya, yasatar çıkar
maya, korku salmaya, sözler vermeye koyuldu.

İşte, dağdaki yeni söylevden bu yana kırk gün geçtil 
Özgüriük ağaçlan dikiliyor; heykellerin yazılan değiştiri
liyor, yurtsever yürüyüşler yapılıyor. 1789'un ve 1792’nin 
marştan söyleniyor; 1848'den uzaktalar. Anılanmızla ya
şıyoruz; görünüşe bakacak olursak, bu devrimin kome
di oynamak İçin yapıidığına İnanmamız gerekir: Bütün 
Paris, eski devrimci oyunun oynandığı bir tiyatroya dön
müş.

Bu arada. Cumhuriyet ölümcül bir darbe 4>ekteri(en; 
Ulusal Atölyeler'tn işçileri “ çalışmanın örgütlenmesi” - 
nl talep ediyor; küçük kıziann okuilannda bile eğlence
ler düzenleniyor. Ancak, olaylar çıkmaza giriyor; ticaret 
durdu; kamu fonlan bunalımda; cumhuriyet gönüllü ba
ğışlara muhtaç; gözü kara politikacılar yeni devrim para
lan basılmasını önermekteler. Oysa, kamu ödeneğine 
giden bağışlar, sefaletin ortadan katdınlması İçin yok- 
suttardan atman vergiterden başka birşey değil.

Geçici Hükümet’!, hiçbir yaran, amacı, haklılığı olma
dan yaptığı birçok İşler yüzünden, çalışan sınıfla burfu- 
va smrfı arasındaki bölünmeyi artırmak ve bu yanlış 
politikayla yalnızca ülkenin huzurunu değil, devrimin 
geleceğini de tehlikeye atmakta suçtuyorum.

Geçici Hükümet'I devletin saygınlığından uzaklaşmak 
ve devlet hazînesini, kurucusundan başka kimsenin inan
madığı ve bazı hükümet üyelerinin karşı çıktığı, kitlele
rin sabırsızlığını gidermek için yem olarak atılan ve tü 
tün toplumsal reform düşüncelerinden kurtulmak ama
cıyla getirilen bir sözde örgütlenme deneyi uğruna har-
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camakla suçluyorum.

Geçici Hükümet'I, yasalan ortadan kaMınp değiştire
rek, uymak zorunda olduğu İdari amırian aşarak, halkın 
temslk;lsl değILNapoMon'un hüicttı^riığında olan 1793 
demokrasisine geri dönerek, kendisine zorunlulukUn 
dolayı verilen diktatörlük gücünün dışına çıkmakla suç
luyorum.

Geçici Hükümet’In düşmesini İstemiyorum, hiçbir hü
kümet üyesini de suçlamıyorum; yalnızca hükümetin 
izlediği yolun ve politikanın değişmesini istiyorum.

Sevgili vatandaşianm, Şubat Devrimi'nin bütün so- 
nuçiannı yani cumhuriyeti, herkes İçin özgüriüğü daha 
çok eşitliği, daha iyi yaşamı, daha az gevezeliği ve 
tabii ki daha az keyfi bir hükümet politikasmı benimsedi
ğimi eklemek gereği duymuyorum.

Kürsüdeki görevimi böylece yerine getirdiğimi ve Dev
letin “çalışmanın örgütlenmesine” müdahale etmesini 
neden reddettiğimi bildiriyoruml...

Sevgili vatandaşlarım. Bilmiyorum siz bu inançlarımı 
paylaşıyor musunuz? Herşeyden önce, bu söyledikleri
mi uyan olarak kabul etmenizi isterim.

Toplumsal sorun ortaya kondu: Bundan kaçamaya
caksınız. Emekçiler, patronlarınıza elinizi uzatın ve siz, 
patronlar, kendi işçileriniz olan bu Insanlan daha ileri 
eylemlere itmeyiniz. •

1 8 4 8 'd e  Paris S o iıa idan
GEORGE SAND

8 Nisan 1848'de İhaleme alınan "1848 Anıları”  
adil eserinden bir bölüm.

(...) Şu sıralar Fransa'nın nabzı sokak ve meydanlarda 
atıyor. Cumhuriyetin ilanıyla coşan ve O’nu selamlama
ya can atan her Fransız, oradan oraya koşuşturuyor 
ve de merakla düne ve geçmişe yabancılaşan bu kentin 
yeni veçhesini anlamaya çabalıyor.

Gerçekten de tuhaf bir görüntü... Son U r ay içinde, 
günden güne, saatten saate değişen bir görünüm. Olay- 
iann ertesinde Paris çok sakindi. Yorgun düşen halk, 
Hötel de villa ve Luxembourg kapılan dışında, pek orta
lıkta gözükmüyordu. Kamu İşlerine düşkün yurtaeverier 
ise işe gömülmüşlerdi. Paris'in kaldınmlan sökülmüş
tü... Kenti sanki hafif bir deprem yalayıp geçmişti. Ara
balar güçlükle hareket edebiliyordu. Karşı konulmaz bir 
gücün dayattığı bir genel grev hüküm sürüyordu kentte. 
Öylesine bir durumdu ki, kimse, görünürdeki hareket
sizliğe aldırmıyordu. Trafik şaşırtıcı bir hızla yeniden 
açılmıştı. Bir yandan, çalıttan davul, gazete dağıtan tel
lallar ve kagıdlllerin tutuşturulmasını isteyen çocuklar... 
Öte yandan, geçen bayram alayı ve dikilen özgüriük 
ağacı... İnsan hangi birisine kulak versin... Öte yandan 
da heyetler, törenler, rahipler, askerler ve sokaklanmız- 
da kendi “Marselllalse” lerinl söyleyen İtalyan ve Polon
yalIlar... işçiler geliyor dört bir yandan... öğrenclierie, 
meslek temsilcileriyle Içlçe... İş gömleği, askeri ünifor
ma, burjuva giysisi, ceket... Hepsi birbirine kanşmış. 
Kenetlenen kollar, kardeşleşmeyl, ya da kardeşçe eşitli
ğin kazanılmasını ilan ediyor...

(...) Peki, başlan yapraklaria taçlanmış, ellerindeki 
kazma, bel veya baltayı sanki bir tüfekmişçesine kavra
mış yürüyen bu .emekçiler kimler? Sert hatlı, kalın derili, 
sakalı ericen ağarmış kaldınm döşeylclieri, yol İşçileri, 
oduncular... Aricasından, sırtlannda, çocukların dalları
nı yere sürtünmekten alıkoyduğu devflsA bir çam ağacı
nı taşıyarak ilerieyen daha binlercesl geliyor. Bu çam, 
özgüriüğün ağacı, ilerieyen cumhuriyetin sembolü... Pa
ris'te düzen hüküm sürmekte. Ancak onaltı yıl önce 
Varşova'da hüküm sürenden farklı bir düzen bu... •
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Üstte: 1848 Devrimi öncesi ve özellikle sonrası 
sayıları hızla artan kulüplerin üye kartlan. Aitta: Bir 

kulüp toplantısı.

!• ö zg ü r İnsan K u lüp leri: 
M anifes to

Pelle, Gadou, Navoiseau imzalı bildiri, yeni bir 
i<ulübün i<uruluşunu müjdeliyor.

Yıl 1848, 8 Mart...

Biz, Montesquieu Salonu’nda toplanıp, aşağıdaki ma
nifestoyu imzalayan yurttaşlar, var olan koşullarda ya
kınlaşmanın ve bütünleşmenin herkese düşen bir ödev 
olduğuna inanıyoruz. Bu birieşmenin hedeflerinden biri, 
hak kürsüsünün kurulması İse en önemli amacı oluştur-

karşıhklı olarak açıklığa kavuşturulmasıdır. Ulusal mec
lislerin dikkatinin, şu sıralarda gündemdeki toplumsal 
sorunlara çekilmesi U r diğer hedeftir. Gerçek rotalann- 
dan sapan siyasal kurumlar reformunun tertışılacağı bir 
hak kürsünün kurulması İse en önemli amacı oluştur
maktadır.

BİZ aşağıda imzası bulunanlar, toplumsal birleşmenin 
İçeriğinin, aadece Wr veya birçok bireyin özgüriüğü ya 
da bir veya birçok hakkın tasarrufu konulanyla sınırii 
tutulamayacağına İnanıyoruz.

Bize göre bu İçeriği oluşturan, tüm yurttaşlann sınır
sız hürriyetiyle, özgür insana özgü ve geri alınamaz 
hakların kullanımıdır.

BİZ, özgüriüğün güvence altına alınmasını İstiyoruz. 
Öte yandan, bu güvencenin etkinliğinin de ancak yeter
liliğine bağlı olduğunu da biliyoruz, öyle bir yeteriillk 
oluşturulsun İstiyoruz ki, özgüriüğe vurulmak istenen 
dartıeier, onu korumak İçin oluşturulan güç karşısında 
yetersiz kalsın. Bugüne dek görüldüğü gibi, özgüriüğü 
korumayı hedefleyen güç, ona saMıramasın.

BİZ manifestocular, herkesin düşünce, fikir ve llkeleri- 
nl gün ışığına çıkararak, yazılanyla inancını ortaya koy
masını bekliyoruz. Ve, kamu yaran açısından bunun 
önemli olduğuna İşaret ediyoruz.

Demokratik mücadelenin hedefe vardıniabllmesi için, 
her yerde yurtsever kulüp veya benzer topluluklann 
kurulmasını talep ediyoruz.

Son olarak, Fransız yurttaşlarının halkın davası konu
sundaki görüşlerinin, sürekli eylem, gündelik gözetim 
ve denetim olmaksızın sonuca ulaşamayacağını dile ge
tirmek istiyoruz.

BİZ manifestocular, oyblrilğiyie aşağıdaki karan almış 
bulunuyoruz:

Madde 1: “ özgür insanlar Kulübü" adı altında bir 
örgüt oluşturulmuştur.

Yaşaaın Cumhuriyet... •

lif. İnsan ve  Yurttaş H a k la n  
D em e ğ i

Meri<ez Komite üyeleri'V ila in, Lebon, Huber, 
Chipron ve Barbâs’in derneğin amacını işçilere 
açıklamalı için Şubat Devrimi’nden iki ay sonra 

l(aleme aldıkları bildiri.

Demeğin amacı:

1- Şubat Devrimi'nin halka sağladığı haklan korumak ve

2- Bu devrimden, elde edilebilecek tüm toplumsal 
sonuçlan türetmektedir.

Dernek, 1793'de Robespierre tarafından formüle edi
len Jnsan Haklan Bildirisini çıkış noktası olarak kabul 
eder.

Bunun sonucu olarak da, siyasal düzlemde, cumhuri
yetin bir ve bölünmez, egemen halkın haklannın ise 
başkalarına devredilemez olduğu görüşünü benimser.

Toplumsal açıdan ise, eski düzenin yıkıldığını, yerine 
gelenin de, toplumsal sözleşmenin temel prensipleri 
olan eşitlik, dayanışma ve kardeşlik ilkeleri üzerine ku
rulu olması gerektiğini vazeder.

işte bu nedenlerle, toplumsal devrimin başladığı şu 
sıralarda, İnsan Haklan Demeği, eski toplumun paryala- 
nyia ve ayncalıkları arasına girmeyi görev bilir ve parya-
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lara der ki: Birleşin ancalc salcin oiun. Gücünüzü bundan 
alacalttinız. Sayınız o Icadar çok ki, istediğinizi eide 
atmek için iradenizi dile getirmeniz yeterii. Sayınız, ta
leplerinizin doğruluğuna İşaret ediyor. Sesiniz ve İrade
niz Tann’nın sesi ve iradesi.

İnsan Hakları Demeği, ayncalıklılara İse şöyle sesleni
yor: Eski toplumsal düzen sona erdi. Ayncalık ve sömü
rünün saltanatı geçmişte kaldı. Eski toplumsal düzende 
donandığınız ayncalıkian meşrO yollardan elde etmiş 
olsanız bile, böbürlenmeyin. Zira, yasalar sizin eserlnlz- 
dl. Kardeşlerinizin mutlak çoğunluğunun niçin kendile
rini bu yabanıl yasalara saygı göstermek zorunda his
setmediklerini anlayın. Siz de birleşin. Çünkü, çok uzun 
bir süredir zulmettiklerinizin affına İhtiyacınız var. Eğer 
verilmiş olan bu af sözüne rağmen, yine de eski toplum
sal düzeni savunmaya kararlıysanız, kavga gününde, 
karşınızda düzenli müfrezelerimizi bulacaksınız. Ve o 
gün, kardeşleriniz size attan değil, adaletten söz ede
cek. •

23  H aidran 'la  İlg ili A y n n M a r
FRIEDRICH ENGELS

25 Haziran 1848 tarihinde yazılmış ve Rheinische 
Zeitung'ur\ 26 Haziran 1848 tarihli özel ekinde 

yayınlanmıştır.

Ayaklanma bütünüyle bir işçi ayaklanmasıydı. İşçile
rin öfkesi hükümete ve umutlarını kıran, hergün burju- 
vaiann istekleri doğrultusunda kendilerine karşı karar
iar alan Meclis’e yönelmişti. Meclis, Luxembourg Ko- 
misyonu'nu dağıtmış. Ulusal Atölyeleri sınıriamış ve top
lantı yapmayı yasaklamıştı. Proletaryanın ayaklanması 
için zorunlu bütün koşullar ortaya çıkmıştı.

Paris’in damarian olan bulvariarda kalabalıklar top
landı. Porte Saint-Denis'den Rue de Temple sokağına 
kadar yol boyu insanlaria dolmuştu. Ulusal Atölyelerde 
çalışan işçiler Sologne'daki atölyelere gitmeyeceklerini 
İlân ettiler. Bir kısmı ise Fontainebleau’da seyahat bel
geleriyle boşuboşuna beklemişlerdi. Saat 10 civarında 
barikatlann kurulması çağrısı yapıldı. Paris'in doğu ve 
güneydoğusunda ilk barikatlar kuruldu. St. Denis, St. 
Martin, RakHiteau, Faulıorurg Polssonnlâre sokaktan, 
Seine nehrinin batı yakasındaki FautMurg Salnt-Jacques 
ve Faubourg Salnt-Marceau, Saint Jacques, La Harpe 
ve La Huhette sokaktan ile civardaki köprüler İstihkam 
edilmişlerdi. Barikatlarda “ Ekmek ya da ölüm’’ ve “ Ya 
Ekmek ya ölüm" pankartlan yükseliyordu<. Ayaklanma 
önce çoğuntukta İşçilerin oturduğu Doğu kesiminde, 
Salnt Jacques, Saint Marceau, Saint Antoine, Rue du 
Temple, Saint Martin ve Saint Denis sokaldannda İMşladı.

Barikatiann kurutmasını satdinlar Izfedl. Hemen he- 
men her devrimci ayaklanmada ete geçirilmesi adet olan 
Bonne Nouvelie’deki muhafız karakolu seyyar muhafız- 
larca işgal edilmişti.

Kısa bir süre sonra, düzen yanlısı muhafızlar şehrin 
batısından bölgeye gelerek karakolu telcrar ete geçirdi
ler. ikinci bir birilk, butvann büyük bir kısmına hakim 
olan Thââtre du Gymase’m önündeki geniş yolu işgal 
etti. Henüz silah kullanılmamıştı.

Sonunda, Porte Saint-Denis BuWan'nin karşısındaki 
barikatlan ete geçirmek için polis müfettişinden emir 
geldi. Anlaşmak için görüşmeler yapılırken, nereden 
geMIğl pek belli olmayan bir !M el silah sesi duyuMu. 
Bunun üzerine Bonne Nouvelie’deki muhafız karakolu 
ateşe başladı. Ulusal Muhafızlar mevzi üstünlüklerini 
korumak ve Jurumtannı sağlamlaştırmak için, İşçileri 
yoğun çapraz ateş altında tutuyoriardı. işçiler kendileri
ni yanm saate yakın savundular. Sonunda Bonne Nou- 
velle ve Porte Saint-Martin’deki barikatlar düştü. Saat
12 civannda ise. Temple yönünden gelen Ulusal Muha
fızlar buhrar çıkıştannı denetim altına aldılar.
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O E C R E T E

üstte: 1830 Temmuz Devrimi'nin kendilerine hiçbir 
şey kazandırmadığı işçiler, bu kez silahlan 

bırakmamaya kararlıydı. Coll6ge de France barikatı 
adına yurttaş Bourgeon tarafından kaleme alınmış 
bildiri halkı silahlı kalmaya çağırıyor. Üstten İkinci: 

Atelier gazetesinin halkı Ulusal Muhafızlarla 
bütünleşmeye ve silahlan teslim etmemeye çağıran 
bildiri. Alttan ikinci: B a rb ^ , Polonya ile dayanışma 
amacıyla açılan imza kampanyasının Meclis’de de 

sürdürülmesi ve işçilerin iktidan yeniden ele 
geçirmesini dile getirmek amacıyla Meclis’in basılması 

sonrası, kürsüde kulüplerin taleplerini dile getiriyor. 
Altta: Cumhuriyetçi gazetelerin basın özgürlüğünün 

dokunulmazlığına ilişkin açıklaması.

Bölgedeki barikatlan ele geçirenlerin çoğu Palals Ro- 
yal'dan Faubourg Monmartre’a kadar uzanan bölgede 
oturan burjuvalardı. Rue Vivienne ve Rue Richeliu’deki 
variıkiı dükkan sahipleri ve Boulevard des Itallens’deki 
bankerier buralarda yaşıyorlardı. Aynca LaffItte’in ve 
Rue Bergâre'ln büyük bankacılan İle C hauss^ d ’Antin’- 
in beyefendileri de buralarda oturuyoriardı. Tek keli
meyle borsa burada yaşıyordu.

(...)Saint-Denls bulvanndaki çatışma, Paris’in doğu
sundaki çatışmalar İçin bir kıvılcım oldu. Otuzdan fazla 
isyancı öldü, öfkeli İşçiler, ertesi gece saldınya geçtiler 
ve Ulusal Muhafızlar’la ölümüne savaştılar.

Halleş bölgesinde ve Ramtnıteau sokağı civannda da 
kanlı çatışmalar oldu. Burada da dört, beş kayıp verildi.

Saat 13’e doğru Ulusal Muhafızlar Paradis-Pois- 
sonniâre sokağında ateş açtılar. Çıkan çatışma sonunda 
İki subayın silahlan alındı.

Saint-Denis sokağı süvariler tarafından temizlendi. İkin
di boyunca Faubourg Saint-Jacques’da çatışmalar de
vam etti. Ulusal Muhafızlar top kullanıyordu. İsyancılar 
geri püskürtüldüler. Hötel de Vllle kurtanlmıştı. Ancak 
PolssonnIâre buhrannda bazı Ulusal Mutıafıztar halkın 
sllahlannı almalanna göz yumduktan sonra, tabanlan 
yağlayıp sıvıştılar. Saat 17’ye doğru çatışmalar birden
bire bastıran sağnak nedeniyle geçici olarak kesildi. 
Akşama doğru yeniden başlayan çatışmalar gecenin 
ilerieyen saatlerine kadar devam etti. Şiddetinden kay
betmekle birilkte çatışmalar sadece işçi sınıfı mahallele
riyle sınırii kalarak devam etti.

En azından ilk gün savaş hükümetin lehine sonuçlan
mamıştı. isyancılar geri çekilmekle birilkte, kaybettikleri 
mevzileri ele geçirmek için ani saidınlar düzenleyebilir
lerdi. Öyle de yaptılar. Ulusal Muhafızlar topçu ateşinin 
desteğine rağmen, ilk gün kesin bir zafer kazanamamış
tı (...) •

2 Ö  H a x i r a n

FRIEDRICH ENGELS

Engels’in Neue Rheinische Zeitung gazetesinde
28 Haziran-2 Temmuz 1848 tarihleri arasında 

yayınladığı makalelerden bir bölüm.

... Ertesi gün ayın 26’sında ayaklananlar için Saint- 
Antolne ve Temple mahallelerinden başka siper kalma
mıştı. Ama Cavaignac’ın bu barikat kargaşasında blriiğl- 
nl İleri sürmeye hiç niyeti yoktu. Ayaklananian yalnızca 
bombalamakla tehdit ediyordu. Toplar getirildi, görüş
meler sürerken Cavaignac en yakındaki evlere çok 
sımrtı miktariarda mayın döşetmeye başladı. Görüşme
ler kesildikten sonra kavga tekrar başladı. General Per- 
rot Temple mahallesinde ,Generat Cavaignac ise Bastil
le Meydam’nda ayaklananlara saidınyordu. Barikatlar 
bu iki noktadan şiddetle bombalanıyordu. Perrot hızla 
saldmrken, Lamariciere daha yavaş ilerliyordu. Mahalle
nin ilk evleri top ateşiyle yanıyor ancak bazı barikatlar 
hâlâ direniyordu. Cavaignac görüşmelere tekrar başla
dı. Sonunda ayaklananlann bir kısmı şehri terkederken 
kalan kısmı teslim oldu.

Bu, hazirandaki barikat savaşının sonu oldu.

İşçilerin ayaklanmasını esM bir subay ve Raspail’ln 
arkadaşı olan Kersausie’nin örgütlediği söyleniyor. Ker- 
sausie tutuklanmış ve belki de şu anda kurşuna dizil
miştir bile. Bur)uvalar onu kurşuna dlzeblilrier ama İlk 
sokak savaşını örgütleyen kişi olma onurunu elinden 
atama' acaklar. Onu kurşuna dizebilirler ama gelecekte
ki sokak savaşiannda onun buluşianndan yararlanılma
sını engelleyemeyecekler. Onu kurşuna dizebilirler ama 
adının barikatiann ilk "strateji uzmanı” olarak tarihe 
geçmesine engel olamayacaklar. •
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İsçi Gaxetesi

Şubat Devrimi sonrası oluşturulan Luxembourg
Komisyonu’na delege seçilmiş işçilerin çıkardığı bu

gazetenin ilk sayısında bütün işçilere ulaştırmak 
amacıyla kaleme alınmış bildiri.

No:1 Paris, 4 Haziran 1848

Bütün İşçilere

Kardeşler,

Bugün kalkiştığımız İş bireysel bir iş değildir ve hiçbir 
zaman da olmayacaktır.

Bu, sizin ve bizim tarafımızdan gerçekleştirilen kollek- 
tif bir İştir. Halkın çocuklarının umut ve acıları aynıdır.

Barikatları kurmak için kullandığınız ve hâlâ kanımızın 
rengini taşıyan son kaldırım taşını yerleştirirken, bir 
an devrimin tamamlanmış olduğuna inanmıştık. Birkaç 
gün sonra farkettlk ki, bir devrimin adma gerçekten 
layık olması için bizzat devrimi yapanların çıkarlarını 
koruması gerekirmiş.

Tek kelimeyle 24 Şubat sonucu üreticilerin sonunda 
köklü ve tam kurtuluşa ulaşacağı ciddi bir dramın siya
sal başlangıcıydı.

Ulusun haklarının kazanılması için, hayatını feda eden, 
ama hâlâ korkunç ve sürekli bir sefalet İçinde yüzen 
biz işçiler, ürettiğimiz hiçbir şeyin bizden çalınmasını, 
gaspedilmesini istemiyoruz. İlanlarda yazılı "Çalışma 
Hakkı”nın gerçek olmasını istiyoruz.

Kızianmızın açlık yüzünden, bir parça ekmek için vü- 
cutlannı ve aşklarını satmaya mahkûm olmalarını iste
miyoruz.

Aklımızın gelişmesinin tesadüflere bırakılmamasını ve 
bedava eğitimle geliştirilmesini istiyoruz.

Birliğin her şart altında bütün işçileri birleştirmek zo
runda olan tek bayrak olmasını istiyoruz.

İnsanın İnsan tarafından sömürülmesi fikrinin ve sö
zünün bütün kurumlardan kazınmasını istiyoruz.

Dayanışmanın bir gelenek haline gelmesini istiyoruz.

Hangi biçimde ortaya çıkarsa çıksın bütün ayrıcalıkla- 
nn derhal yok edilmesini istiyoruz.

Mutluluğun “herkes için” ve “ herkes” tarafından ger
çekleştirilmesini istiyoruz.

İstediğimiz şeye ulaşmak için, vazgeçemeyeceğimiz 
“Birleşme, Örgütlenme ve Basın” özgürlüğü ihlal edil
mediği sürece, barışçı tartışmadan başka hiçbir silahı 
kullanmayacağımızı ilan etmek istiyoruz.

Tekrar ediyoruz: Laf değil, gerçek İstiyoruz. Kutsal 
davamıza kendini adayan bütün arkadaşlarımıza atılan 
iftiralara vereceğimiz tek cevap budur.

Cesaretine başvurulduğunda halk, onurlu bir cevap 
verdi: Giriştiği kurtuluş kavgasını tamamlamaya kararlı 
oiduğunu ve ancak bu amaca ulaştığında duracağını 
söyleme hakkını halk adına kendimizde görüyoruz.

Mutsuzluğu yakından tanımış kardeşler, kendi hakla- 
nnın tamamen bilincinde olan insanlara yakışmayan bir 
umutsuzluğa kapılmayın. Bütün fedakâr ve akıllı kişilere 
çağrı yapıyoruz: Bu çağrımızın yankısını bulacağına İna
nıyoruz.

Hiçbir parti ve bireyin organı olmadık ve olmayacağız. 
Bireysel çabalar umutsuzluğa götürür. Kolektif çabalar 
karşısında durulamaz.

Sloganımız şudur: FEDAKARLIK VE DİRENİŞ. •
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Sosyal Çalışma Bakanı Trelat'ın Üstte: 12 Haziran 
1848'de Fransa’da Ulusal Atölyeleri kapatma karan. 

Altta: Burjuvazi işçilerin Ulusal Atölyeler'de yan gelip 
yattıklarını ileri sürüyordu.

Fransa'n ın  Durum u Üzerine  
P aris 'te  Çıican " R e ie r m "  

G azetesinin G örüşieri
KARL M ARX

Marx tarafından 2 Kasım 1848’de kaleme alınan
bu makale 3 Kasım 1848 tarihli Neue Rheinische 

Zeitung gazetesinde yayınlanmıştı.

Haziran ayaklanmasından önce bile 1793 geleneğine 
bağlı cumhuriyetçilerin, Râforme yanlısı cumhuriyetçi
lerin kapıldıkları yanılsamaları defalarca göstermiştik. 
Haziran Devrimi ve onu yaratan hareket, ütopyacı cum
huriyetçileri yavaş yavaş gözlefini açmaya zorladı.

29 Ekim’de RHorme'öa yayınlanan bir başmakale, 
parti içinde eski hayallerle yeni gerçekler arasındaki 
mücadeleyi ortaya koyuyor.

RĞforme diyor ki; “ Ülkemizde, hükümetin dizginleri 
ele geçirmek üzere verdiği kavga, hep sınıf savaşları 
biçiminde süregelmiştir. Birinci Cumhuriyet döneminde 
burjuvazi ve halkın aristokrasiye karşı mücadelesi, impa

ratorluk döneminde halkın fedakarlığı ve burjuvazinin 
ülkedeki egemenliği, Bourbonların feodalizmi yeniden 
kurma girişimleri, işte bizim tarihimiz.”

Râforme İçini çekerek şöyle ekliyor: “ Elbette ki, kötü 
ve nefret dolu sınıflardan söz ettiğimiz İçin üzgünüz 
ancak bu sapmalar vardır ve bu gerçeği gözden kaçıra- 
mayız.”

Söylenecek şey şu: Şu ana kadar RĞforme, cumhuri
yetçi iyimserliği içinde sadece yurttaşları görmüştü. Ama 
tarih yurttaşları burjuvalar ve proleterler olarak ikiye 
böldü.

Râforme devam ediyor: “ Burjuvazinin despotizmi şu
batta kırıldı. Halkın talepleri nelerdi? Herkes için adalet 
ve eşitlik. Bu temel slogan ve temel istekti. Aydınlanma
nın ışığıyla gözleri açılan burjuvazinin istemleri ilk kez 
halkın İstekleriyle çakıştı.”

Râforme hâlâ Şubat Devrimi’ni şubat ayı süresince 
yapılan konuşmalarla yargılıyor. Şubat Devrlml’nde bur
juva despotizmi kırılmaktan çok uzaktı hatta devrimle 
pekiştirilmişti. Sermayenin egemenliği bütün çıplaklı
ğıyla ortaya çıkmıştı. Burjuvazi ve proletarya Şubat Dev
rimi sırasında ortak düşmana karşı savaştılar. Ortak 
düşman altedllince, iki hasım sınıf karşı karşıya kaldılar. 
Birbirieriyle savaş zamanı gelmişti.

Şubat Devrimi’yle burjuvazinin egemenliği pekiştiği
ne göre, neden kralcı kesildiği sorulabilir. Cevap son 
derece basit. Burjuvazi egemenliğinin sorumluluğunu 
taşımadan hükmedebildiği bir döneme dönmek İstemişti.

Burjuvazi ile halk arasında kukla bir otorite oluştuğun
da, bu kukla otorite, burjuvazinin istemleri doğrultusun
da davranacak ve bir örtü görevi görecekti. Proletarya 
ne zaman burjuvaziyi karşısına almaya kalksa bu günah 
keçisine çarpacaktı. Aynı günah keçisi, burjuvazinin ba
şına dert olup, kendi düzenini kurmak isteyen bir otorite 
haline gelmek istediğinde, burjuvazi, proletarya ile güç
lerini birleştirmeye kalkacaktı. Burjuvazi, kralı kendisini 
halktan koruyan bir çeşit paratoner olarak kullanabilirdi. 
(...)

RĞforme şöyle yakınıyor: "Bir yandan ticaret ve sana
yi krizi derinleşirken, öte yandan düşmanlıklar da artı
yor. Monarşi döneminin egemenlerinin ilgilendikleri tek 
şey, halkı İki misli bir zalimlikle sömürmek İçin ülkeyi 
yeniden ele geçirmekti.”

Peki RĞforme'un bu karşıt sınıflara karşı tavrı nedir? 
Acaba sınıf çelişkilerinin ve sınıf mücadelesinin ancak 
sınıfların varlığı ile ortaya çıkacağının farkında mıdır? 
Hayır... Şimdilik sınıf çelişkilerinin varlığını kabul etmiş
tir. Ancak, sınıf çelişkileri ekonomik temeller üzerinde, 
meta üretiminin variiğı ve bunun sonucu olan ticaret 
koşullarında ortaya çıkariar. RĞforme bu çelişkileri, ger
çek temelini önemseyerek, değiştirip, saptırıyor.

"Bu iç çekişmelerin en üzücü sonucu yurtseverlik 
duygularının ve ulusal duyguların kaybedilmesidir.”

Demek ki, sadece yurtseverilk duyguları, her iki sını
fın isteklerinin aynı olmasını ve farklı yaşam koşullarına 
mahkûm olmasını engellememiş. (...)

Bir zamanların gerçeği, bugün yalnızca bir anıdır. Râ
forme devam ediyor: “ Fransa ciddi bir hastalığın pençe
sinde kıvranıyor ama hastalık tedavi edilebilir. Hastalı
ğın nedeni düşünsel ve ahlaki karmaşa, eşitlik ve adalet 
ilkelerinin sosyal İlişkilerdeki yoksunluğudur.”

RĞforme bütün olayı bir “vicdan” sorunu olarak ele 
alıyor. (...) RĞforme'a göre burjuvazi ve proletarya kendi 
gerçek konumlarının ve gerçek çelişkilerinin bilincine 
varmazlarsa bütün sorunlar çözülecek...

Acizliğin böylesine kabullenilişi de hiç görülmemiş
tir!. •


