
1848 Avrupa D evrim leri ve O rta A vrupa

Almanya ve Avusturya-Macaristan’da 
1848 Devrimleri
Siyasal hayatını Avrupa’da monarşilerin süreklilik ve istikrarına adamış olan Avusturya 
Başbakanı Mettemich, 1840’lann sonlarına doğru, “ben yaşlı bir hekimim, öldürücü bir 
hastalığı geçici bir hastalıktan ayırt edebilirim, şimdiki rahatsızlık daha çok, birincisine 
benziyor” demişti. Bu gözlemi gene onun ünlü, “Fransa hapşırdığı zaman Avrupa nezle olur” 
benzetmesiyle birlikte ele alındığında M ettemich’in Habsburg (Avusturya-Macaristan) ve 
HohenzoIIem (Prusya) monarşileri başta olmak üzere Almanca konuşulan topraklar üzerinde 
hüküm süren bütün feodal güçleri bekleyen devrimleri doğru olarak kestirdiği söylenebilir.

Ancak, Mettemich bu gözlemlerinde hiç de tek başına sayılmazdı. Marx da tıpkı Mettemich 
gibi, daha 1844’de Almanya’yı bir devrimin beklediğini belirlemişti. “Alman ayaklanmasının 
günü Galya horozunun ötüşüyle ilan edilecektir”, derken Avrupa’yı saran elektrikli atmosferin 
habercisi olduğu fımnalan hisseden birçok kişinin onaklaşa sezgisini dile getirmişti.

Şubat 1848’de Paris’te patlak veren devrim her ikisinin de geleceğe ilişkin tahmihlerinde hem 
yanıldıklannı hem yanılmadıklanm gösterdi. Gerçekten de “Fransa hapşırmış”, bütün Avrupa 
ateşli devrim nöbetlerine tutulmuştu. “Galya horozu ötmüş”. Alman ayaklanması gününün 
geldiğini anlamıştı. Ancak, Mettemich’in yıkmtılannın alanda kalmamak için Avusturya’dan 
kaçtığı monarşiler bu devrim nöbetinden canlannı kurtarmayı becerebilmişler; Marx’in katılmak 
ve yol göstermek üzere sürgünden Almanya’ya geri döndüğü devrimler ise, birbirinin peşi sıra 
yaşlı monarşilere yenilmişlerdi.

Marx da Mettemich de temsil ettikleri güçlerin geleceği konusunda yanılmışlardı. Ne 
monarşiler tarihten silinecek kadar güçten düşmüş ne de işçi sınıflan bir devrimin başına 
geçecek kadar güçlenmişlerdi. Tarihin ikisini de haklı çıkartması için daha bütün bir dönemin 
tamamlanmasının gerektiği ancak çatışma içinde öğrenilecekti.

Bir başka bakış açısından belld, her ikisinin de kendi güçlerinin karşılıklı ilişkisi konusunda 
yanılmadıklan söylenebilir. Ne işçilerin ve öteki yoksullann ne de büyük toprak sahibi 
soylulann konumlan önceden kestirilemeyecek kadar bilinmez değildi. Her ikisi için de 
bilinmeyenin, aradan geçen 60 yılın burjuvalann tarihsel konumunda yarattığı değişiklik 
olduğu 1848’in açığa vurduğu en önemli gelişme olacaktı. Bu bakımdan, 1848 Devrimleri, 
burjuvazinin 1789’un devrimci ideallerini terk edişinin hikâyesi olarak, özellikle O na Avmpa’da 
işçi sınıflan için uygulamalı bir tarih dersi idi.

Devrimlerin Eşitsiz Gelişimi

1848 Devrimleri, burjuvazi ile öteki radikal güçlerin, siyasal güç ve olgunluklannın eşitsiz bir 
gelişme gösterdiği çeşitli Alman devletlerinde farklı yollar izledi. En göze görünür farklılık, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndaki devrimlerle Almanya ve Pmsya’dakiler arasındaydı. 
Ekonomik ve siyasal gelişme düzeyi bakımından çok geri olan ve Şubat-Mart 1848 öncesinde 
burjuvazinin hiçbir toplumsal ve siyasal muhalefet birikimine sahip olmadığı Avusturya’da 
devrim çok hızlı bir şekilde tırmandı. Ancak devrimde yer alan monarşi ile uzlaşma yanlısı 
burjuvalarla, radikal küçük burjuva unsurlar arasındaki ittifak temellerinin darlığı, onun 
ömrünü de çok kısalttı. Meşruluğuna toplumsal bir zemin edinemeyen ittifak, devrimi sak 
askerî bir somn haline indirgemeyi başaran Habsburg monarşisinin kurmaylan tarafından 
ezildi.

Almanya’da ise devrim, monarşinin dayanma sınırlannı zorlayacak ölçüde uzun soluklu bir 
süreç olarak yaşandı. Bunun en büyük nedeni 1848 öncesinde Almanya’da burjuvazinin ve 
emekçi sınıflann siyasal muhalefete doğm ilk adımlannı atmış olmalanydı.

Almanya’da Voraıaerz (Mart Öncesi)
Restorasyon döneminin kıta çapında yaratmış olduğu sessizlik, 1830 Temmuz Devrimi ile 
birlikte gene “Eransa’nrn hapşırması” ile bozulmuş, “Galya horozunun ötüşü ile” Saksonya, 
Braunschweig, Hessen ve öteki Alman devlederinde feodal ilişkilere karşı başkaldınlar 
görülmüştü. Bunun sonucunda feodal yükümlülüklerin kaldınimasını sağlayan bazı reformlar 
elde edilmişti. Bu reformlar bir süre sonra geriye götürülmeye kalkışıldığında buıjuvazinin 
siy^al otorite karşısında ilk kez sesini yükselttiğine tanık olundu.

Hannover’de reform anayasası Kasım 1837’de yürürlükten kaldnlınca Göttingen’U yedi profesör 
Weber, Albrecht, Ewald, Dahimann, Gervinius, Jacob ve Grimm görevlerinden ahnma pahasrna 
bu .girişimi protesto ettiler.

Fransa, Belçika, Polonya, İtalya ve Almanya 1830’daki 
devrimci dalganın etkisi altına girmişti. "1830 yılının 

üzerinde düşünülmeye değer günlerini" canlandıran ve 
12 resimden oluşan bu "anı tablosu"nda dönemin 

çeşitli önemli olayları ele alınıyor. 1829 yılında Kral X. 
Charles tarafından başkanlığa atanan Polignac, 

monarşinin sarsılmış olan prestijini bir zaferle 
düzeltmek amacındaydı. Bu amaçla, Fransız orduları

14 Haziran’da Cezayir’de çıktılar. (En üstte, solda). 5 
Temmuz 1830'da tamamlanan çıkartmadan 20 gün 
sonra, 1830 ayaklanmasına yol açan ünlü "Dörtlü 

Kararname" yayınlandı. 1830 ayaklanmasının ertesinde 
tacın adayı olan Orleans dükü Louis Phillippe Fransa 

Genel Naibi ünvanı ile 31 Temmuz'da Paris 
Belediyesi'ne geldi. (En üstte, ortada). X. Charles 2 
Ağustos’ta tahb bıraktıktan sonra büyük bir ormanın 
ortasında ve bir şato yakınında olan Rambouillet’i  3 

Ağustos'ta terk etti (En üstte, sağda). Belçika o 
dönemde Avrupa kıtasının en önemli endüstri 

bölgelerinden biriydi ve Hollanda ile olan birliği 
sadece İktisadî alanda yürürlükteydi. Siyaset, din ve 

dil alanlarında ise Hollanda'nın egemenliği sürmekteydi. 
Bunlar Belçika milliyetçiliğini körüklüyordu, öte 

yandan, Brüksel'in kuzey bölgelerinde oturan ve 
Felemenkçe konuşan Katolik Flamanlarda, sanayisi 

gelişmiş olan güney bölgelerinde oturan ve Fransızca 
konuşan Katolik Valonlar arasında iyi ilişkiler 

gelişiyordu. Paris’i örnek alan ve 23-27 Eylül’de 
Brüksel parkındaki savunmayla başlayan ayaklanma 

(üstten ikinci sıra, solda ve sağda) Hollanda 
egemenliğine karşı idi. Ayaklananların önemli kısmını 

düşük ücretlerden ve işsizlikten şikayetçi olan endüstri 
işçileri oluşturuyordu. Eylül ayı sonunda Hollanda 
birlikleri Brüksel'den atıldı, bu arada, 27 Ekim’de 
Antwerpen denizden bombalandı (En altta, solda). 

Orta sınıf önderliği kısa zamanda devrimci hareketi 
denetimi altına aldı ve 1830 Kasımı’nda toplanan ve 

Belçika’nın bağımsızlığını ilan eden Belçika Ulusal 
Kongresi’ne ağırlığını koydu. Paris’deki Temmuz 

Devrimi (ortadaki büyük tabto), Almanya'da da kısa 
zamanda sönen bir devrimci parlamaya yol açtı, 4 
Eylül’de Leipzig’de halk ayaklandı (Üstten üçüncü 

sıra, solda). Eylül’de Dresden’deki polis merkezi 
imha edildi (Üstten üçüncü sıra, sağda) 8 Eylül’de 

Braunschweig Sarayı (Alttan ikinci sıra, solda) ve 24 
Eylül’de Hanau'daki bir başka devlet dairesi 

ayaklananlarca yıkıldı. (Alttan ikinci sıra, sağda) 
Kasım 1830'da, Polonya ordusu içindeki subaylar 
arasında gizli bir cemiyet Varşova Ayaklanması’nı 
gerçekleştiriyordu. Hareketin önderliğini PolonyalI 

asiller yapıyordu. Bu daha çok ulusal bağımsızlık için 
bir mücadeleydi. (En altta, sağda). 1830’a genel bir 
bakış, sadece Fransa ve Belçika’daki ayaklanmaların 

başarıya ulaştığını göstermektedir.
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Alman Gümrük B M iğ i 
(Zollverein)

ilk adımı 1815’de atıldıktan sonra, 1830’lu yıllarda 
olgunlaşan Zollvereln{A\man Gümrük Birliği) başlangıç
ta Prusya monarşisi ve burjuvazisinin siyasal egemenlik 
kurma amacıyla dayattığı, sonuçta İse Alman Ulusal 
BIrlIğI’nIn ekonomik ve siyasal önkoşullarını yaratan 
bir platform olmuştur.

1815’de Viyana Kongresi sonrasında oluşturulan ve 
yalnızca sembolik önemde esnek bir örgütlenme olan 
Alman Konfederasyonu’na bağlı 35 prenslik ve 4 bağım
sız şehrin (Hanse şehirleri) herUrl, gümrük tarifelerini, 
ticaret güzergahlarını, para-banka sistemini, zanaat lon
calarının işleyişini ayrı ayrı düzenleme yetkisine sahipti. 
Ekonomik, gelişmişlik bakımından çok farklı durumda 
buiunan prensliklerin herblri, mümkün olabildiğince ken
di kendine yeten, bağımsız bir ekonomik yapıyı güven
ceye alma güdüsüyle hareket ediyorlardı. Bundan dola
yı zaman zaman, gümrük tarifeleri arasındaki rekabet 
nedeniyle ve özellikle ticaret yollarının güzergâhlarının 
saptanmasıyla ilgili çatışmalar çıkıyor; iç pazarın sınırlı 
oluşu, gelişmekte olan burjuvazinin hareket alanını kı
sıtlıyordu. Ren ve Saksonya’daki sanayi burjuvazisinin 
yanısıra, sanayisi o kadar gelişkin olmasa da Alman 
prenslikleri İçinde en geniş topraklara, en büyük nüfusa 
ve dolayısıyla da en büyük pazara sahip olan Prusya 
burjuvazisi ve mail bürokrasisi, bu 39 ayn “Alman eko- 
nomisi”nin birbirinden yalıtılmış olmasından en çok ra- 

I hatsız olan güçlerdi.

ilk gündeme gelen öneri, bütün prensliklerin ortak 
bir gümrük tarifesi belirlemesi oldu. Ancak bu yönde 
çalışması için Alman Konfederasyonu’na yapılan çağrı
lar havada kaldı. Devlet mâliyesinin çıkarlarını hesap 
etmenin yanısıra, bir parlamento vaadiyle huzursuzlu
ğunu geçici olarak gemlediği burjuvazisine somut bir 
yarar sağlama gereği duyan Prusya bürokrasisi, 1818’de 
öncülüğe sıvandı: Yeni ve “elverişli” gümrük tarifeleri 
saptadığını ilan ederek, bütün Alman prensliklerini bu 
tarifeyi benimsemeye davet etti. Ancak, başka prenslik
lerle yapılan ticaretin serbestleştirilmesinin iç ticarete 
ve ekonomik yapıya zarar vereceği kuşkusu ağır bastı 
ve on yıl boyunca hiçbir prenslik Prusya’nın bu çağrısı
na uymadı. 1825-1830 arasındaki Prusya Maliye Bakanı 
Motz, Prusya’nın batı komşusu olan Kuzey Alman prens
liklerini kapsayan bir gümrük birliği kurabilmek İçin çok 
çaba harcadıysa da, başarılı olamadı.

Bu konudaki ilk somut adım 1828’de atıldı, Prusya’nın 
çağrısına on yıl sonra cevap veren Hessen-Darmstadt 
prensliği, ilk gümrük birliği anlaşmasını İmzaladı. Bun
dan sonra, bütün prenslikler harekettendi. Aynı yıl gü
neyde, Bavyera ve Württemberg arasında bir gümrük 
birliği anlaşması İmzalandı. Bunu Hannover, Brauns
chweig, Saksonya ve birkaç küçük prensliği kapsayan 
Orta Alman Ticaret Birliği anlaşması izledi. 1829 Ma- 
yısı’nda yapılan bir anlaşmayla Prusya, Bavyera- 
VVürttemberg gümrük birliğini, kendi öncüsü olduğu 
gümrük birliğine kattı. Aynı yıl, Maliye Bakanı 
Motz, Meiningen İle Coburg-Gotha'yı, Prusya ile güney
deki Bavyera ve VVürttemberg’I birbirine bağlayacak yol- 
lann yapımına izin vermeleri için İkna etti. 1831’de bur
juva kamuoyunun baskısıyla zaten kendi yüksek güm
rük tarifelerini yürüriükten kaldırmak zorunda kalan 
Hessen-Kassel de Prusya’nın kurduğu gümrük birliğine 
katıldı. Giderek yayılan ve güçlenen bu birilğin etkinliği 
karşısında dağılan Orta Almanya Ticaret BIrliğI’ne üye 
olan Saksonya ile bazı küçük devletler de 1833’de Zoll- 
vereln’a (Gümrük BIriiği) katıldılar. 1833’de tazelenerek 
1 Ocak 1834’de yürüriüğe giren “yeni” Gümrük Birliği, 
artık 18 devlette yaşayan 23.5 milyon nüfusu kapsayan 
gerçek bir ekonomik etkinliğe sahip bulunuyordu. 1833

Alman milliyetçiliğinin kırmızısiyah-altm sansı 
bayrağının üzerinde dalgalanacağı toprağı, Zollverein

sağladı.

Anlaşması’na göre, üye 18 devlet Prusya gümrük tarife
sini uygulayacak, dış ülkelerie kuracakları ekonomik 
ve ticari ilişkilerde Prusya tarafından temsil edilecekler
di. Gümrük tarifelerinde yapılabilecek değişiklikleri gö
rüşmek üzere, iki yılda bir, prenslik hükümetlerinin tem
silcilerinden oluşan ve kararlarını oybirliğiyle alan Genel 
Gümrük Konferansı toplanacaktı. Elde edilen gümrük 
gelirleri, Prusya mâliyesi tarafından her yıl prenslikler 
arasında nüfuslarıyla orantılı şekilde paylaştırılacaktı.

1835-36 döneminde Baden, Nassau, Frankfurt’un da 
katılmasıyla, Gümrük Birliği Orta Almanya’ya iyice yer
leşmiş oldu. Dışarda, yalnızca Kuzey Almanya kaldı. 
Kuzeyde Hannover, Braunschweig ve Oldenburg, yakla
şık yirmi sene yaşatacakları, Steuerverelıt (Vergi Birliği) 
adında başka bir ekonomik biriU kurarak Prusya’nın 
öncülüğüne Karşı direnmeyi sürdürdüler. Gelişmiş bir 
ticari yaşama sahip olan bağımsız Hanse liman şehirieri 
Hamburg ve Bremen’In Gümrük B lrllğ l’ne girmeyerek 
bağımsız kalmakta ısrar etmeleri, Prusya’nm ve diğer 
Gümrük Birliği üyesi ülkelerin Kuzey Denizi’ne ulaşma
larını yıllarca engelledi. Ancak Gümrük Birliği, Hanse 
şehirleri. Vergi B irliğ i ve kendisinin dışında kalan diğer 
devletlerle ticari ilişkilerini, başka ülkelere göre daha 
düşük vergllerie yürütmeyi sağlayan anlaşmalar yaptı.

Prusya, 1834-1842 döneminde, Alman Gümrük Blrll- 
^J’ni temsilen Belçika, Hollanda ve Britanya İmparator
luğu ile ticaret anlaşmaları yaparak, birilğe üye devletle
rin burjuvazisine yeni pazar ve ticaret olanakları sağla
dı. Gümrük B lrllğrn\n  ekonomik gelişmelerine sekte vu
racağı korkusunu artık tamamen geride bırakmış bulu
nan Alman prenslikleri, 1842’de anlaşmanın süresi dol
duğu zaman, Gümrük BlrlIğl'rArı ömrünü 12 yıllığına 
uzatan imzayı gönül rahatlığıyla attılar. Yeni dönemde, 
Braunschweig da Vergi Blrllğl'ndlen ayrılarak Gümrük 
Blrllğ l’ne katıldı.

1840’lar, Gümrük Biriiğrnin altın yıllan oldu. Gümrük 
BIriiği, Almanya ve Prusya’da ekonominin ve ticaretin 
gelişmesine yönelik önemli ve yapısal atılımları, ağıriık-

la bu dönemde gerçekleştirdi. Gümrük gelirlerinden el
de edilen toplam gelirin, 1834’de 14.5 milyon Taler 
(1873’e kadar kullanılan Prusya parası) İken 1845’de 
27.4 milyon Taler’e ulaşması, önemli bir canlılığın gös
tergesidir. Bu dönemde piyasadaki para miktarının, ti
cari dolaşım hızı karşısında yetersiz kalması bunalıma 
yol açtı. Bunun üzerine 1846’da 21 milyon Taler’llk para 
basan Prusya, kendi para birimini piyasada egemen 
kılma yönünde önemli bir adım atmış oldu. Ulaşım ve 
posta örgütü de bu dönemde büyük gelişme gösterdi. 
1815’de Almanya’da 15 ayn posta örgütü vardı. Gümrük 
Birliği kanalıyla özel posta İşletmelerini kısıtlayan, kendi 
posta servisini Vestfalya ve Ren’e kadar yayan Prusya, 
1848’den itibaren posta örgütünü bütün Almanya çapın
da merkezileştirmeye başladı. Posta hizmetlerinde mo
dernleşmenin önderi, “şüpheli mektuplara devletçe el 
konuiabilmesinl” savunan Prusya Posta Bakanı Nag- 
ler’di. Prusya bürokrasisi, posta gibi demiryollan politi
kasının da devlet eliyle yönlendirilmesinden yanaydı. 
1842’de bütçesindeki kaynaklan geliştiren Prusya, Güm
rük Birliğ i dahilindeki hemen bütün özel demiryolu şir
ketlerinin büyük hisselerini alarak bu politikasına da 
ivme kazandırdı. 1846’da Gümrük B/ri/^/’nde, işletilmekte 
olan 4.567 km., yapım halinde de 992 km. demiryolu 
bulunuyordu. Demiryolunun Almanya'ya ilk kez 1835’de 
(Nürnberg-Fürth), Prusya’ya İse 1838’de (Berlln- 
Potsdam), 40-50’şer km.’llk güzergâhlarla geldiği düşü
nülürse, bu önemli bir gelişmeydi.

1840’larda bu ekonomik atılımın yanısıra, gene Güm
rük Birliği çerçevesinde, “korumacı gümrükçülük 
hareketi” ortaya çıktı. Ekonomi teorisinin odağında si
yasetin ve “ ulus” kavramının bulunması gerektiğini sa
vunan milliyetçi ekonomist Friedrich List, Gümrük Blrll- 
ğ/’nin tarifesini çok düşük buluyor, “ ulusal ekonomiyi” 
yabancı mallann rekabetinden korumak için gümrükle
rin yükseltilmesini savunuyordu. Prusya mâliyesinin 
Gümrük Birliğ i politikasını yüriltmekle görevli bürokra
sisi, Britanya kökenli serbest ticaret akımının etkisinde 
olduğu için, bunlara pek kulak asmadı, i-lst ve yandaşla- 
nnın söyledikleri, daha sonraki dönemlerde milliyetçi 
akım çerçevesi içinde itibar kazandıysa da. Alman bur
juvazisi tarafından hiçbir zaman ciddi şekilde benimsen
medi.

1848 Devrimi, Gümrük Blrllğl'n\ de siyasal tartışma 
gündemine getirerek, Prusya’nın huzurunu kaçırdı. 
Frankfurt Pariamentosu çerçevesinde bir Alman-Avus- 
turya ortak İktisat komisyonu kuran liberal burjuvazinin 
temsilcileri, Avusturya’yı da İçeren birleşik (büyük) Al
manya’nın ekonomik açıdan sağlayacağı yararian tartış
maya başlayınca, Prusya, Gümrük Birliği örgütlenmesi
nin kendi inisiyatifi dışına kaymasından korkmaya baş
ladı. Ekonomik gelişme bakımından oldukça geri bir 
düzeyde, tarım ülkesi olarak kalan Avusturya, devrimin 
bastırılmasından sonra da Gümrük Blrllğl'nden yarar
lanma arayışını sürdürerek, 1849 Eklml’nde ticaret ba
kanı von Bruck aracılığıyla, Habsburg Imparatorluğu'nu 
da içererek 70 milyonluk dev bir pazar yaratacak “yeni 
gümrük birliği” önerisini İletti. Artık sorun, ekonomik 
reicabetln yanısıra. Gümrük Birliği aracılığıyla Alman Ulu
sal Birtiği’nin önderilğinl üstlenme doğrultusundaki si
yasal rekabet boyutunu da kazanmıştı. Avusturya’nın 
önerisini reddeden Prusya, Avusturya’yı 1851’den itiba
ren Gümrük Blrllğl'ne  katılmaya ikna ederek, durumunu 
güçlendirdi.

Bunun üzerine Avusturya, 1852’de Vlyana'da 
Avusturya-Alman Gümrük BIriiği projesini görüşmek üze
re bir konferans topladı. Prusya konferansa katılmayı 
reddetti. Konferansta, Güney Almanya’daki Bavyera, 
Württemberg, Baden, Nassau, Hessen-Darmstadt, 
Hessen-Kassel ve Saksonya, Prusya’nın Gümrük Blrll- 
ğ l’nöen aynlıp Avusturya önderliğinde yeni bir birilk 
kurmayı kabullendiler. Ancak Prusya’yı ve ona bağlı 
devletleri dışlayan bir birliğin yeterince etkin olamaya
cağını düşünen ve Vlyana’da anlaştığı devletlere uğra-



yabilecekterl ekonomik kayıplan tazmin edeceğine İliş
kin güvence veremeyen Avusturya, bu projeden vaz
geçti. Bu kez uzlaşma yolunu seçerek, 1853’de Gümrük 
Birliği ile, karşılıklı gümrük İndirimi yapmayı öngören 
bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşmanın da, Avustur
ya’ya Prusya’nın ekonomik etkinliğini kıracak koşulları 
sağlayamadığı görüldü. Prusya, artık Alman BIriiği’nIn 
öncüsü olma konumunun verdiği davranışla, Avustur
ya'nın Gümrük Blrliğl’yie daha yakın bir İlişki İçinde 
olmasını engelleyen bir politika güdüyordu.

1862'de imzalanan Prusya-Fransa Ticaret Anlaşması, 
Avusturya'nın durumunu İyice kötüleştirdi. Bu anlaşma
ya göre Fransa, Alman Gümrük BIrlIğI'ne bağlı ülkeler 
karşısında gümrük tarifesini düşürüyor ve anlaşma tari
hinden sonra Fransa’nın üçüncü ülkelere tanıyacağı bü
tün imtiyazların doğrudan Alman Gümrük Birliğ i için 
de geçerli olmasını hükme bağlıyordu. Böyiece Fransa 
pazanndaki rekabet olanaklarını yitiren Avusturya bu 
anlaşmaya büyük tepki göstererek, Bavyera ve Würt- 
temlıerg gibi iyi ilişkiler içinde olduğu Alman prenslikle
rini Prusya-Fransa Ticaret Aniaşması'nı tanımamaya ça
ğırdı. Ancak 1862’de Prusya Şansölyesi olan Bismarck, 
bu ticaret anlaşmasını tanımayan prensliklerin, 1865'de 
yenilenecek olan Gümrük Blrllğl'ndlen çıkarılacağını bil
dirdi. Gümrük Blrllğl’n\n sağladıklarını yitirmeye hiç ni
yeti olmayan prensliklerin hepsi Bismarck'a uydular. 
Bu, Avusturya'nın ekonomik alanda Prusya karşısında 
kesin yenilgisinin belgelenmesi oldu.

1 Ocak 1866'da yeni Gümrük Birliği anlaşmasının yü
rürlüğe girmesinden altı ay sonra. Alman Konfederasyo- 
nu’na bağlı devletlerin birçoğuyla savaşa giren Prusya, 
bunian topraklarına kattı. Gümrük Birliği de fiilen sona 
ermiş oldu. Kısa süren savaş sırasında bile, Prusya 
mâliyesinin Gümrük Birliği üyesi devletlere gümrük ge
lirlerinden alacakları payları ödemeye devam etmesi il
ginçtir. Bismarck, bağımsız ekonomik bütünlüğü olan 
bir uydu Alman Birliği kurduktan sonra, güneydeki Al
man devletlerini birarada tutup kontrol etmek İçin, salt 
güneyi kapsayan Kir Gümrük Birliği kurdu.

Resmî Alman tarihçileri. Gümrük Blrllğl'n\, Prusya'nın 
“Almanya’yı birleştirme misyonunun” bir parçası ola
rak ve Prusya'nın bu birleşmeyi sağlamak için güttüğü 
bilinçli bir politika olarak betimlediler. Sosyalist Alman 
tarihçilerine göre İse Gümrük Birliği, Alman ve Prusya 
bur|uvazlierinln çıkarları doğrultusunda bir politik çö
züm olarak oluşmuş monarşik Prusya bürokrasisinin 
politikası da yalnızca Prusya devletinin ekonomik ve 
siyasal çıkarlannın çerçevesini çizdiği bir misyonun pers
pektifine dayandırılmıştır. Engels, 1878'de yazdığı Ta
rihle Zorun Rolü makalesinin dördüncü bölümünde, 
Gümrük Blrllğl’n\, Alman bur|uvazisinin Prusya’nın ön- 
dertiğinl benimsemesindeki rolüyle ele almıştır: "Zoll- 
verein Prusya için büyük bir başarı İdi. Avusturya etkisi
ne karşı kazanılan bir zaferin belirtisi olması, onun en 
önemsiz yönüydü. En önemli yönü, küçük ve orta boy 
prensliklerin burjuvazisini Prusya'nın yanına geçirmesi 
İdi. Saksonya dışında, sanayinin, Prusya derecesinde 
geliştiği hiçbir Alman devleti yoktu. Ve bu, yalnızca 
doğal ve tarihsel etkenlere değil, ayrıca daha büyük 
gümrük bölgelerinin ve daha büyük bir iç pazarın variığı- 
na da bağlıydı. Zollvereln genişledikçe ve küçük devlet
leri bu İç pazara dahil ettikçe, bu devletlerin filiz halin
deki burjuvazisi, iktisadi ve İlerisi İçin siyasi liderleri 
olarak Prusya’yı benimsedi. (...) burjuvazi, Prusya’yı 
kötünün iyisi olarak kabul ediyordu, (...) çünkü, Avus
turya’yla karşılaştırıldığında, Prusya, yalnızca mail poli
tikasıyla bile olsa, belli bir burjuva niteliğe sahip görü- 
nüyordu.(...) Kısacası Alman burjuvazisi, Prusya neza
keti konusunda hiç hayale kapılmıyordu. Eğer, 1840’dan 
sonra, Prusya egemenliği düşüncesine eğilim gösterdi
lerse, bunun tek nedeni, Prusya burjuvazisinin, daha 
büyük İktisadi gelişimi sayesinde, bir bütün olarak Al
man burjuvazisinin iktisadi ve siyasal liderliğini ele ge
çirmesidir” .

1837'de Hannover Kralı olan Ernst August'un ülke anayasasını geçersiz ilan etmesi üzerine, 18 Kasım’da 
Gottingen Üniversitesi’nin 7 öğretim üyesi bir protesto açıklaması yaptılar. Friedrich Christoph Dahimann, 
Wilhelm Grimm, Jacob Grimm, Wilhelm Eduard Weber, Georg Gottfried Gervinus, Heinrich Ewald ve 
Willhelm Eduard Albrecht bir krai kararnamesi ile devlet anayasasının geçersiz kılınamayacağını açıklıyorlardı. 
Bütün dünyada yazdıkları çocuk masallan ile tanınan Grimm Kardeşler’den Wilhelm Grimm protestolarını: 
“ ...Adımımızın temelinde sadece dinî bir inanç vardı: eğer vicdanımızı temiz tutmak ve üniversitenin şerefini 
korumak istiyorsak, böyle davranmalıydık." şeklinde açıklar. Dahimann, Jacob Grimm ve Gervinus üç gün 
içinde ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Diğer dördü ise tamamen sessiz durmalan halinde Göttingen'de 
kalmaya devam edebilirlerdi, aksi taktirde üniversiteyi ve ülkeyi terketmeleri gerekiyordu. Liberal hareket bu 
protestonun ardından yeni ivme kazandı. Kral Ernst August ise "...En azından ben bir aile babası olarak 
oğlumu hiçbir zaman böylesi öğretmenlerin bulunduğu bir üniversiteye göndermezdim" diyordu.

Burjuva Muhalefetin Gelişmesi

Göttingen’li Yediler’in çıkışı Alman burjuvazisinin ve liberal aydınların o güne kadar 
gösterebildikleri kayda değer ilk medeni cesaret örneği idi. Kral Friedrich W ilhelm’in Prusya 
tahtına çıkmasından sonra halk önüne çıkarak konuşmalar yapmaya başlaması, burjuvazinin 
cesaretini daha da artırdı. Aynı yıl, Ren bölgesinin büyük iş adamlanndan David Hansemann, 
yazdığı bir yazıda, “yüksek ve varlıklı zümrelerin siyasal etkisinin daha büyük olması 
gerektiğini” savunarak burjuvazinin oligarşik ve uzlaşmacı programını ortaya koymuştu. Şubat 
1841’de avukat Johann Jacoby’nin yayınladığı Vier Fragen-beantwortet von einem Ostpreussen 
(Dört Soru ve Bir Doğu Prusyah’nın Cevaplan) buıjuvazi adına daha demokratik bir çerçeve 
ileri sürüyordu. Ancak, bu yazı Kral Friedrich W ilhelm ’in sert yüzünü göstermesi için de ilk 
vesileyi oluşturdu, Johann Jacoby vatan hainliği ile suçlandı.

Halk Arasındaki Kaynaşmalar

1840’lann ortalannda, burjuvazinin bu saygın temsilcilerinin çıkışlan dışında, emekçi 
sınıflar arasında da kaynaşmalar gözlenmeye başlandı. Bu kaynaşmalarda, Almanya’da henüz 
gelişmesinin başlangıcında olan şehir proletaryası değil, proleterleşme sürecindeki zanaatkar 
kalfalan, kapitalist hukuki normlar altında feodal bağımlıhklan fiilen süren kır emekçileri 
başlıca rol oynuyordu. 1844’teki Silezya Dokumacılan Ayaklanması (bkz: 2; Marx/Engels) ilk 
ve en önemli işaretti. 1845’de Yukan Silezya’da ve Güneybatı Almanya’da angarya sistemine 
karşı köylü direnişleri görüldü. Ağustos 1845’de Leipzig’de, Saksonya veliahtı Prens Johann’m 
zalim uygulamalanna karşı ayaklanan halka askerlerin açtığı ateş üzerine sekiz kişi öldü. 
Prensin sarayı yakılıp yıkıldı. 1846’da bu kez Ren’in sanayi merkezi Köln’de halkla ordu karşı 
karşıya geldi. Bu arada Leipzig’deki ayaklanma sonrasında burjuva demokratlann öncülüğünde 
başlayan yaygın dernekleşme üzerine 1845 yazında Prusya hükümeti, toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğünü kısıtladı. Bunun üzerine, eğitim, müzik, jimnastik, av demekleri demokratik 
muhalefetin faaliyetlerinin merkezi haline gelmeye başladı.



Ulusal Pazann Oluşması

Alman burjuvazisi, iktisadi ölçeğin büyümesine başta Prusya devleti olmak üzere, monarşik 
devlet aygulannuı engel olduğunu daha büyük güçle hissetmeye başlamıştı. Gerçi Prusya’nın 
öncülüğüyle getçekleştirilen Zollverein (Gümrük Birliği), iktisadi gelişmenin önünde baş engel 
olan parçalanmışlığı ortadan kaldırma yönünde dev bir adım olmuştu. Fakat bütünleşme ve 
bir tek ulusal pazar oluşturma sürecinde siyasal yönetimin, Prusya’nın ve prensler arasındaki 
uzlaşmalann inisiyatifine kalmış olması, buıjuvazinin çıkarlannı zedeliyordu. Örneğin, 
demiryolu yapımının gelişmesine paralel olarak gelişen hisse senedi ve tahvil 
spekülasyonunun, Prusya devlet tahvilleri ve Junker ipoteklerinin değerinin düşmesine yol 
açması üzerine, Mayıs 1844’de Zollverein’in  “patronu” Prusya, bir borsa nizamnamesi çıkararak 
değerli kağıtların alınıp satılma “özgürlüğünü” kayıdara bağladı; bu burjuvaziye Zollverein’in 
patronluğunu bizzat üstlenmedikçe, gelişmesini sürdüremeyeceğini öğreten şoklardan yalnızca 
biriydi. Nitekim David Hansemann, bir Eyalet Meclisi toplannsında, “konu para olunca, bu 
keyfiliğe nza gösteremeyiz; para işlerinde bizi akıl yönetmelidir" demişti.

Artan Huzursuzluklar

1847 hasadının kötü sonuçlanması, kıtlığa yol açınca temel gıda maddeleri aşın pahalılandı.
Bu burjuvazinin ve emekçi sınıflann tepkilerini hızlandınp, şiddetlendirdi. Tekstil üretiminin 
düşmesi, demiryolu inşaatlannın durması ve bankacılığın gerilemesi, buıjuvalann seslerini 
yükseltmesine yol açtı. Nisan ve Mayıs’ta Almanya’nın hemen her şehrinde halkın ayaklandığı 
görüldü. Kalabalıklar halinde köyleri gezerek “Hıristiyan kardeşliği aşkına yardım niyaz eden” 
dilenci çeteleri türedi. 21 Nisan’da Berlin’de yoksul halk, patates tüccarlannın depolanna 
saldırarak yağmaya girişti ve Prusya süvarisiyle çatıştı.

Radikal Buıjuvazinin Programı

Bu huzursuzluklan yatıştırma umuduyla Prusya Kralı Friedrich W ilhelm, sekiz Prusya 
eyaletinin meclislerinden oluşan Prusya Birleşik Meclisi’ni uzun süre sonra yeniden toplantıya 
çağırdı. Ancak mecliste, burjuva delegelerin anayasa talebini geri çevirdi. Vergiler ve eyaletlerin 
bütçeleri konusunda ortaya çıkan bir anlaşmazlıktan ötürü, 26 Haziran’da da Birleşik Meclis 
oturumlanna son verdi. Birleşik Meclis’in toplanmasıyla hiçbir somut sonuç elde edilememiş 
olsa da, Engels’in deyişiyle “burjuvazi, bütün ülkeyi ayağa kaldırmayı başarmıştı.” Almanya’nın 
her köşesinde tamşmalar alevlendi, toplantılar düzenlenmeye başladı. 12 Eylül 1847’de, 
Baden’deki Offenburg’da, 1848 Devrimleri’nin iki önemli önderi Hecker ile Struve’nin öncülük 
ettiği radikal burjuva muhalefeti biraraya geldi; toplantı sonunda yayınlanan bildiride ulusal 
birliğin yanısıra, söz, basın, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri savunuldu.

1848 Devrimleri’nin eşiğinde Almanya’da bu canlanma yaşanırken. Avusturya’da yaprak 
kımıldamıyordu. Yalnızca 1846’da, Alman köylüleri gibi feodal yükümlülüklerinden bedelini 
ödeyerek kurtulma hakkı bulunmayan yoksul 1ar emekçileri, Yukan Avusturya’nın bazı 
yörelerinde ayaklanmışlardı. Ancak Fransa’daki Şubat Devrimi’nin yankılan ilk önce Viyana’da 
ses getirecek ve devrim çürümüş Habsburg İmparatorluğu’nun başkentinde patlak verecekti.

Avusturya-Macaristan’da 1848 Devrimleri
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu için devrimin kıvılcımı, Paris’teki Şubat Devrimi oldu. 
İmparatorluğun Innsbruck, Salzburg, Pressburg, Viyana gibi büyük şehirleri çok geçmeden

Viyana halkı 14 Mart 1848'de, şehrin göbeğindeki 
Joseph Meydanı’nda, devrimin ilk kazammianndan biri 

olan basından sansürün kaldırılmasını kutluyor. Bu 
arada halk bir polis merkezine ve cephaneliğe girerek 

silahlanmıştı. Slahlan olmayanların elinde de duvarcı 
keserleri vardı. Coşku dolu halk, Rus Bûyükelçiliği’ne 

saldırırken, Fransız Büyükelçiliği önünde ise sevgi
gösterileri yaptı.

Uluslar mozaiği niteliğindeki Habsburg Monarşisi, 1848 
Devrimleri’nde ulusal bileşenlerine ayrılma tehdidini 
açıkça hissetti. Ulusal ayaklanmaların hepsinin 
üzerine, ordu gücüyle giden Avusturya Monarşisi, 
Macaristan Devrimi’ni, kutsal müttefiki Rusya’dan 
destek alarak bastırabildi. Macar ordusunun ana 
gövdesi, 9 Ağustos 1849’da Temeşvar'da Rus- 
Avusturya ordularına yenildi. 13 Ağustos'ta ise 
Vilagoş'da silah bırakarak, devrimin son kalesinin 
düşüşünü belgeledi.



devrim söylentileriyle çalkalanmaya başladı. Fransa’daki devrimin bütün Avrupa devletlerinde 
yarattığı huzursuzluk, zaten yıllardır iflasın eşiğinde olan Avusturya mâliyesini hızla çöküşe 
sürüklemeye, gündelik yaşamı felce uğratmaya başladı. Burjuvazi ve küçük buıjuvazi şilinin 
değer yitirmesi ihtimaline karşı kağıt paralan gümüş parayla değiştirmek üzere bankalara 
hücum etti.

Viyana Ayaklanması

12 Mart’ta Viyana’da burjuvazinin, öğrencilerin ve işçilerin katıldığı büyük bir gösteri 
düzenlendi. İmparatorluk birlikleri toplantıya müdahale ettiler ve çatışmalar çıktı. 13 Mart 
sabahı Aşağı Avusturya Meclisi toplandı ve bir reform tasansı üzerinde tarnşmaya başladı. 
Aynı saatlerde binlerce üniversite öğrencisi, polis baskısından, basın üzerindeki yoğun 
sansürden, kısacası M ettemich’in kendisinden ve bütün baskıcı yasalardan kurtulma isteğini 
dile getiren sloganlar atarak toplantının yapıldığı saraya doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş 
ilerledikçe kalabalık büyüyordu. Saraya varılınca işgal karan alındı ve toplantı işgal edildi. 
Oturum başkanı denetimin elinden çıktığını görünce hükümet güçlerini yardıma çağırdı. 
İşgalcilerin ve göstericilerin üzerine süvari birhkleri sevk edildi. Göstericiler Viyana’nm dar 
sokaklanna dağıldılar. Süvarilere taş atarak karşı koymaya çalışan halktan birçok kişi öldü. 
Çatışmalar öğleden sonra da devam etti. Akşama doğru öğrenci ve zanaatkarlara, işçiler ve 
kalfalar katılmaya başladı. Hükümet güçleri buna karşılık şehir kapılannı kapatınca işçi ve 
kalfalann bir çoğu şehir duvarlannın dışında kaldı. Ancak dışardakiler ayaklanmalannı 
sürdürdüler. İşçiler makineleri kırdı, yiyecek satan dükkanlan yağmaladı.

M ettemich Kaçıyor

Olayların bu boyutlara ulaşmasından tedirgin olan Viyana burjuvazisi, hükümet güçlerinin 
şehirden çekilmesi ve düzenin sivil muhafızlar tarafından sağlanmasını istedi. Hükümet bu 
istekleri kabul etti,. Ancak, Sivil Muhafızlar da, apkı Paris’teki Ulusal muhahzlar gibi

n :



reformlardan yanaydı ve Mettemich’in çekilmesini şart koşuyordu. İmparatorluk Konseyi’nin 
tavizden yana olmasına rağmen, Mettemich, her türlü tavize karşıydı. Ona göre, isyancıların 
üzerine daha fazla askerî güç gönderilmeliydi, Bohemya Prensi Von Windischgraetz de 
Mettemich’in yanında yer aldı, ancak konsey kararında ısrar edince Habsburg 
İmparatorluğu’nun elli yıllık hizmetkân Mettemich, gizlice Almanya’ya oradan da İngiltere’ye 
bçmak zorunda kaldı. İmparatorluk Konseyi’nin yerine de çoğu aristokratlardan oluşan bir 
bbine atandı. Amaç köklü reformlar yapmak değil, halkın öfkesini yatıştınp onları dağıtmaktı.

13 Mart akşamı öğrenciler askerî silah depolannı basarak binlerce silahı halka dağıttı: 
düzensizliği gidermek için devriye kollan oluşturuldu. Yönetim bir Ulusal Muhafız örgütünün 
kurulmasına razı olduğu gibi bunun yanısıra öğrencilerden oluşan Akademik Lejyon adında 
bağımsız bir birliğin, oluştumimasına da izin verdi. Viyana görünürde artık devrimcilerin 
elindeydi.

Burjuvazinin İktidarsızlığı

15 Mart’ta yönetim, daha köklü siyasal tavizler vermek zomnda kaldı. 17 Mart’ta liberal 
burjuvazinin temsilcilerinin de içinde yer aldığı yeni hükümet temel hak ve özgürlüklerin 
tanınacağına ve bir anayasa yapılacağına söz verdi. Engels, devrimin bu evresini şöyle 
yorumlamıştı:

’’Viyana devrimi, burjuvaziyi teoride egemen sınıf durumuna getirdi. Yeni hükümetten öyle 
ödünler kopartilmıştı ki, bu ödünler uygulamaya geçirilir ve bir süre devam ettirilirse, 
kaçınılmaz olarak buıjuvazinin üstünlüğünü sağlayacaklardı.” Nitekim heyecan çok geçmeden 
azalmaya başladı. Ömeğin, ilk gün Ulusal Muhafız Birliği’ne Akademik Lejyon’un dışında, 30 
biri kişi yazılmışken sonraki günler katılanlann sayısı düşmeye başladı. Sonuçlan yeterli 
görmeyen radikaller ise, henüz sokaktan çekilme zamanının gelmediğini düşünüyorlardı. 
Hükümetin politikası, liberal burjuvazi, küçük burjuvazi, işçi ve öğrencilerden oluşan geniş 
devrimci ittifak içinde ilk çatlaklann belirmesine yol açn. Viyana burjuvazisi, bu ittifakın 
amaçlanna ulaşmasına önderlik etmek için her bakımdan yetersizdi. Engels, bu yetersizliği 
şöyle dile getirmişti: “Burjuvazi M ettemich tarafından öylesine bir siyasal bilgisizlik içinde 
tutulmuştu ki, anarşi, sosyahzm, terör ve kapitalisder ile emekçiler arasında mücadelenin 
yaklaştığını bildiren Paris haberlerinden hiç ama hiçbir şey anlamıyordu... İşçilerin sınıf olarak 
davrandıklan, ya da özel sınıf çıkarlannı savunmak için ayaklandıklannı hiç görmemişti... 
İşçileri, anayasa, jüri, basın özgürlüğü vb. gibi tüm noktalar üzerinde kendisi ile anlaşma 
halinde sanıyordu. Bundan ötürü hiç değilse Mart 1848’de, bütün varlığıyla hareketin 
içindeydi; ve hareket de, kendi payına burjuvaziyi bir anda, hiç değilse teoride, devletin 
egemen sınıfı katma yükseltti.” Viyanah liberaller, anayasa vaadinden sonra “yukandan” 
verilecek tavizleri bekledi. Kendi siyasal önderliklerini ortaya çıkarmak için bir şey yapmadı. 
Devrimci Ulusal Muhafız örgütüne sahip çıkmadı. Ûte yandan devrimci mücadelenin sürmesi, 
zaten güçsüz olan ticareti büsbütün durgunlaştınyor, sanayi ve ticaret iflasın eşiğine geliyordu. 
Üstelik buıjuvalar, işçi ve öğrencilerin elindeki silahlann kendilerine karşı kullanılabileceği 
kuşkusunu taşıyorlardı.

Öğrencilerin Radikalizmi

Yaklaşık 5 bin silahlı adamla öğrenciler, Avusturya’daki en radikal siyasal güçtü. Başlıca 
önderleri Dr. Adolf Fischhoff ve Dr. Johann Goldmark olan öğrencilerin büyük çoğunluğu 
burjuva kökenli, bir kısmı ise, dummlanm kommaya çalışan zanaatkar ailelerden geliyordu. 
Üniversiteler yalnızca teknik bilgi üretimiyle programlanmış bir akademik program uyguluyor, 
toplumsal ve siyasal konularla ilgilenmek öğrenciler için büyük suç sayılıyordu. Basın, 
toplumsal ve siyasal konularla ilgilenen yayınlar üzerinde yoğun bir sansür vardı. Aynca 
ülkenin genel toplumsal ve ekonomik geriliğine karşın, npkı Pmsya’daki gibi “aşın” sayıdaki 
üniversite mezunlannm işsizliği som nu bulunuyordu.

İşçi Sınıfı ve Öğrenciler

Öğrenciler kendilerini destekleyen işçilere yakınhk duyuyorlardı. O dönemde Avusturya’da 
sanayiden çok bankacılık ve borsanın gelişmiş olmasından ötürü imparatorlukta işçi sınıfı 
toplumsal bir güç olacak ölçüde gelişmiş değildi; devrimci gelenekten yoksundu. Siyasal 
taleplerini kendiliğinden dile getiremediği gibi, ideolojik temsilcilerden de yoksundu. Öte 
yandan Viyana dışında varoşlarda yaşadıklanndan siyasal hayatın uzağında kalmaya mahkûm 
gibiydiler.

Ancak işçilerin içinde yaşadıklan maddi koşullann kötülüğü, yeni üretime sokulan makinelere 
ve zenginlere duyduklan nefret, öğrencilerin çağnianna sempati ile bakmalanna yol açıyordu. 
Öğrenciler işçileri etkilerken işçiler de öğrencilere güç ve destek sağlıyorlardı. Öğrencilerin 
işçiler arasında çalışarak onlan kendi bağımsız faaliyetlerini yürütme yolunda teşvik etmeleriyle 
Avusturya İmparatorluğu tarihinde ilk işçi örgütlenmesi olan Viyana İşçi Birliği kumidu. 
Öğrencilerie işçiler arasındaki ilişkinin havası, Viyanah bir işçinin şu sözlerinden anlaşılabilir: 
“Eğer bizden biri ölürse çok önemi yok ama özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bu güzel genç 
öğrenci beylerden biri ölürse gerçekten çok yazık olur.”

1 1 0

KOSSUTH, LAJOS 
( 1 8 0 2 -1 8 9 4 )

1848 Macar Devrimi'nin ve milliyetçi hareketin önderi 
Lajos Kossuth, soylu ama yoksul düşmüş bir ailenin 
oğlu olarak, 19 eylül 1802’de, Macaristan’ın kuzeydoğu
sundaki Monok’da doğdu. Hukuk öğrenimi gördükten 
sonra 1832’de oturumlara katılmayan bir soylunun yeri
ne Pozsony (bugünkü Bratislava) Meclisi’ne girdi. Mec- 
lis’teki faaliyetleri sırasında. Kont Szecheny’nin reform
cu ve Macar milliyetçi hareketini yaratmaya dönük atılı- 
mını desteklerken, bu politikalann ancak Avusturya impa
ratorluğu’nun boyunduruğundan kurtulmakla mümkün 
olabileceğini savunmaya başladı. 1837'de 1. Ferdinand’ın 
Avusturya tahtına çıkmasından sonra, birçok milliyetçi 
ve reformcuyla birlikte tutuklanarak beşbuçuk yıl hapis 
cezasına çarptmidı.

Kossuth, 1840’da afla serbest kalınca, çıkarmaya baş
ladığı PestI Hırlap (Peşte Gazetesi) gazetesiyle, Macar 
milliyetçi hareketinde etkili bir odak oluşturdu. 1844’de 
kurduğu bir demekle, Macar sanayisini korumak ve ge
liştirmek için Avusturya mallarına boykot kampanyaları
nı örgütledi. 1847’de Peşte milletvekili olarak girdiği 
Macar Mecllsl'nde milliyetçi ve reformcu atılımı tırman
dırmaya başladı. Feodal ayrıcalıkların kaldıniması, köy
lülerin özgürleştirilmesi, basın ve toplanma özgüriüğü, 
Anayasa ve ulusal bağımsızlığa dayalı bir siyasal prog
ramı savunuyordu. Bu doğrultuda Mart 1848 başında 
yaptığı konuşmalaria yalnızca Macar değil, Avusturya 
Devriml’nl de başlatan kıvılcımı ateşlemiş oldu.

O-

17 Mart’ta, Habsburg’lar tarafından onaylanmak zo
runda kalınan ilk geçici Macar hükümetine Maliye Baka
nı olarak atandı. Nisan 1848’deki reform yasaiannın



u c v  İ l i m c i

-Orta A II

Karşı devrimci Avusturya ordusunun 12 Haziran'da 
Prag’da bir gösteri yapmalfta olan Çek devrimcilerine 

saldırmasıyla, altı gün süren barikat savaşı başladı. 
Engels, “ Çek direnişinin Çek feodal beylerine ve 

Avusturya askerlerine aynı ölçüde karşı olan 
demokratik bir hareket olduğunu”  yazmıştı. Von 

WindischgraetzVn toplarına yenik düşen Prag’la birlikte 
Çek milliyetçi hareketi de, Habsburg monarşisine bağlı 

olan Palacky'n/n eline geçti.

çıkarılmasında etkiliydi. Bu arada milliyetçi çizgisine 
yayılmacı ve şoven boyutlar katarak, karşı devrimin özel
likle Hırvatiar aracılığıyla körükleyerek kullanabileceği 
bir dizi gerilimin doğmasında da payı vardı. Eylül 1848’de 
Avusturya’nın desteğiyle Macaristan'a giren Hırvat or
dusu karşısında, halkı silahlandırma kampanyaları ör
gütleyerek Savunma Komitesi’nin başına geçti.

Aralık 1848’de yeni Avusturya imparatoru Franz Jo
seph, Macaristan'la tek bir devlet içinde birleşeceklerini 
açıklayıp, Ocak 1849'da Avusturya birlikleri Macar top- 
rakianna girince, Kossuth, Debrecen'e çekildi ve 14 
Nisan 1849'da tam bağımsızlık İlan etti. Ancak yeni 
Macar devleti, kutsal müttefikine yardıma gelen Rus 
ordularının baskısı karşısında tutunamadı ve Kossuth, 
yandaşlarıyla birlikte 11 Ağustos'ta kaçarak OsmanlI 
imparatorluğu’na sığındı.

Padişah Abdülmecit’In himaye ettiği Kossuth, Mart
1850 sonundan itibaren birbuçuk yıl Türkiye’de yaşadı, 
bu sırada bir Türkçe gramer hazırladı. 1851’de gittiği 
İngiltere’de, milliyetçi hareketi canlandımıak için bir Ulu
sal Komite kurdu. 1852’de kısa bir süre Amerika’ya 
gittikten sonra döndüğü İngiltere’de 1859’a kadar yaşa
dı; sonraki yıllarını ise Torino’da geçirdi. Kossuth, 
1867'deki Macaristan-Avusturya Uzlaşması’na şiddetle 
karşı çıktı, aynı yıl Peşte'den aday gösterilmesine kar
şın milletvekilliğini ve ülkesine dönmeyi reddetti.

Bundan sonraki yıllarda siyasal etkinliği kalmayan Kos
suth, 20 Mart 1894’de öldü.

İkili İktidar

Devrimci güçlerin çabalannm yo|unlaştıgı nisan sonlannda, İmparator liberal bir anayasa için 
söz verdi. Buna göre temel hak ve özgürlüklerin alanı' genişletildiği gibi, iki meclisli bir 
parlamento kurulacaktı. Üst meclis aristokratlar ve din adamlanndan oluşurken, alt meclis 
vergi ödeyen yurttaşlann oy kullanabilecekleri dçlayh bir seçimle oluşturulacaktı. Yapılan 
düzenlemeler, liberal burjuvaziyi hoşnut etmeye yetmiş, ancak özellikle oy vereceklerin 
sınırlandmlması öğrencileri öfkelendirmişti. Protestolar sonucunda, hükümet işçi ve 
hizmetkârlar dışında bütün yetişkin erkek nüfusa oy hakkını tanımaya razı oldu. Bu 
sınırlamayı da hoşnutsuzlukla karşılayan öğrenciler, büyük bir gösteri düzenlediler. Hükümet, 
bir geri adım daha attı ve genel oyu kabul etti. Bunun yanısıra iki meclisli parlamento 
yerine tek meclisli bir parlamento oluşturulacak ve Ulusal Muhafız istekte bulunmadıkça 
Viyana’ya askerî birlikler sevkedilmeyecekti. Sonunda İmparator Ferdinand, baskılardan 
kurtulmak ve devrimle başa çıkmak için soluk alabilmek üzere 17 Mayıs’ta Innsbruck’a 
taşındı. Böyiece başkentin denetimi bütünüyle devrimci komitelerin eline kaldı. Ancak böyle 
bir gelişmeye tahammülü olmayan buıjuvazi, radikal unsurlara karşı tavır aldı. Devrimci güçle 
arasındaki bu çehşkiyi gözleyen hükümet bundan yararlanmak için üniversiteleri kapattı ve 
Akademik Lejyon’u dağıttığını bildirdi. Yönetimin bu tavn karşısında Viyana halkı öğrencilerin 
yanına geçti. Binlerce işçi varoşlardan çıkıp Viyana’ya akmaya başladı. Kentte ilk kez 
barikatlar kuruldu. Bunun üzerine hükümet geri çekildi. Dr. Alfred Fischoff önderliğinde bir 
Yurttaşlar Komitesi kuruldu. Ulusal Muhafızlar eski konumunu sürdürdü. İktidar görünürde 
Habsburg yönetiminde, gerçekte ise devrimci güçlerdeydi. Ancak iktidan elinde fiilen tutamasa



devrimci gelişmeler karşısında sinmiş bile olsa Habsburg idare mekanizması, henüz el 
değmemiş olarak yerli yerinde duruyordu.

Devrimin Yitirdiği Köylülük

Marttaki ayaklanmalar sonucunda hükümetin almak zorunda kaldığı bir karar, devrimin kırsal 
kesime yayılmasını önlemek açısından önemli oldu. 20 Mart’ta alınan kararla köylüler 
üzerindeki bütün feodal yükümlülükler kaldmimıştı. Uygulamaya önce Bohemya ve 
Moravya’dan başlandı. Daha sonra öbür bölgelere yaygınlaştırıldı. Feodal yükümlülüklerin 
kaldırılması ile birlikte hükümet, toprak sahiplerine tazminat ödemeyi kabul etti. Böyiece 
köylüler, özgürlüklerini vergi ödeyerek elde etme zorunluluğundan kurtulmuş; bu yönden 
yapılacak ajitasyonun önü tıkanmış ve köylülüğün devrimci ittifaka katılması engellenmiş 
oluyordu. Toprak sahipleri de durumdan şikayetçi olmadı. Çünkü, feodal yükümlülüklerin 
sürmesi, köylüler arasında hoşnutsuzluklan artırdığı gibi, bu tür işletmecilik artık ekonomik 
olmaktan çıkmıştı. Böylelikle ekonomisi hâlâ büyük ölçüde tanma dayalı olan Habsburg 
İmparatorluğu’nda ordu için bir asker deposu olan kırsal kesimin kentle olan bağlantısına 
müdahale edilerek sadık insan gruplan da yaratıldı, demokratik devrimin köylülerin 
desteğinden yoksun kalması bilinçli bir biçimde sağlandı.

Milliyetçi Ayaklanmalar

I. Ferdinand ve siyasal kurmaylan (kam arilla), Viyana’dald güç dengesini kollarken, bir yandan 
da imparatorluk topraklanndaki milliyetçi ayaklanmalann gidişini lehlerine çevirmeye 
uğraşıyorlardı. İtalya’da Milano, Plyemonte ve Sardunya Krallığı Habsburglar’a savaş açmış, 
Venedik bağımsız cumhuriyet ilan etmişti. Moravya, Galiçya, Transilvanya ve Dalmaçya 
özerklik, Hırvatiar bağımsızlık taleplerini yükseltmişlerdi. Milliyetçi ayaklanmalann ardından, 
Macaristan ve Bohemya bağımsızlık ilan etme aşamasına gelmişti.

Avusturya-Macaristan’da 1848 Devrimleri’nin bir ayağının “liberalizm”e öbürünün ise
milliyetçiliğe dayanması, bir uluslar mozaiği olan Habsburg İmparatorluğu’nun bu özgül 
yapısından kaynaklanıyordu. Habsburg İmparatorluğu’nun ulusal bileşimi 1848’de şöyle tahmin
ediliyordu: Almanlar Yüzde 23, Macarlar yüzde 14, Çek ve Slovaklar yüzde 19, Slovenler
yüzde 13, Hırvatiar ve Sırplar yüzde 7, Polonyalılar yüzde 8, Küçük Ruslar yüzde 8,
Romenler yüzde 8 ve İtalyanlar yüzde 8. Bu uluslar kesin coğrafi alanlara da sahip değildi. 
Örneğin Macaristan’da Slovak, Romen, Hırvat, Sırp ve Alman azınlıklar yaşıyordu. Burada en 
kalabalık ulus olan Macarlann toplam nüfusa oranı yüzde 50 ’nin altındaydı.

Macar Devrimi
Devrim Öncesi Macaristan

Bu koşullarda Macar milliyetçilerinin ilk adımı, 1825’te Kont Stephen Szechenyi’nin çabalanyla 
Macar Dil Akademisi’ni kurmak olmuştu. Bunu 1844’de Macarcanm resmi dil olarak kabul



18 Mart 1848 öğleden sonra ikide, kalabalık-ve neşeli bir halk topluluğu. Kral Friedrich Wilhelm’ 
sarayının önünde toplanmıştı. Umulan, Kral'ın reformları müjdelemesi ve ordunun şehirden çekileceği 
açıklamasıydı. Fakat bundan tek söz edilmeyince, kalabalık "Asker çekilsin! Ordu defolsun!" sesleriy 

kaynaşmaya başladı. Bunun üzerine Kral’ın emriyle alana giren süvariler, kılıçlarını çekerek halk 
arasına daldılar. Viyana’da olduğu gibi Berlin'de de devrimin ateşini halka saldıran askerler körüklemiş 

(Soldaki resimler) Marx 1848’de şöyle yazmıştı: "Prusya burjuvazisinin ve genel olarak Almı 
burjuvazisinin marttan aralıka kadarki tarihi, Almanya’da saf bir burjuva devriminin ve bir Anayas 

monarşi görünümü altında burjuva egemenliğinin kurulnfiasının mümkün olmadığını, mümkün olanın t 
feodal mutlakiyetçi karşı devrim veya bir toplumsal cumhuriyetçi devrim olduğunu gösteriyor." Marx' 
altını çizdiği anlamda bir devrimin olabilmesi, işçi sınıfının ve diğer ezilen sınıfların bağımsız ve hal 

sayılır bir siyasal güç haline gelebilmelerine bağlıydı. Oysa Alman işçi sınıfı, bağımsız siyasal eylem 
örgütlenme bilincine ancak 1848 Devrimi süreci içinde ulaşmaktaydı. 1848’de bir işçi heyetini, flı 

bölgesindeki bir Belediye Meclisi’ne dilekçe sunarken gösteren resim, bu durumu yansıtıyor. Mecli 
oluşturan burjuvalar işçi temsilcilerinin başvurularını cinlerken bir yandan sıkıntıdan ter döküyor, I 
yandan ise işçilerin bu "münasebetsizliği"ne bir son vermek isteğiyle, buna kalkışırlarsa başlarıı 

geleceği kestirememenin tereddüdünü yansıtıyorlar. İşçiler ise, açık pencereden kent meydanını 
toplanmış kalabalığı göstererek, talepleri kabul edilmediği takdirde olabilecekleri işaret ediyorlı 

Egemenlik mevkiinde bulunan burjuvaların ürkeklik ve tedirginliği ile "yönetilen" işçilerin kararlılık 
güçlerinin bilincinde oluşu, 1848 Devrimi boyunca süren gerilimi yansıtıyor. Bu gerilim burjuvalar 

kendilerini mutlakiyetçi, karşı devrimin kollarına atmasıyla kopuş noktasına varacaktı.(üst



Lajos Kossuth, önce Macar Meclisi'nde, ardından Viyana'da yaptığı devrimci konuşmalarla, Macar milliyetçi 
ayaklanmasının yanısıra, Avusturya Devrimi'ni başlatan kıvılcımı yaktı. Temsilî resimde, halkı vatanlarını 
savunmak için gönüllü savaşmaya çağırırken görülen Kossuth, 14 Nisan 1849'da Macaristan'ın bağımsızlığını 
ilan etti: Macar orduları 24 Nisan'da Peşte’yi, 21 Mayıs’ta da Buda'yı aldılar. Avusturya Hükümeti Rus Çan
I. Nikoia’dan yardım istemek zorunda kaldı.

edilmesi izledi. Lajas Kossuth’un 1848’de Macar özerkliği bayrağını yükseltirken temel 
dayanaklardan biri, 1844 dil devrimi oldu.

Toplumsal Yapı

Macaristan 1848’de, o sıra ülkeyi dolaşan bir gezginin anılannda dile getirdiğine göre, bir 
Avrupa ülkesinden çok, bir “Asya ülkesi”ni andırıyordu. Köylülük feodal yükümlülükler altında 
olmakla birlikte Macar soyluluğunun yapısı, Batı Avrupa’dakinden farklıydı. Sahip olduğu 
toprağın büyüklüğü ne olursa olsun, her “özgür insan” soylu olarak smiilandınlırdı. Örneğin 
Avusturya’da 353 kişiden biri Bohemya’da 828 kişiden biri “soylu” iken Macaristan’da ondört 
kişiden biri “soylu” sayılıyordu. Bu soylular keyfi olarak tutuklanamaz, yol ve köprü vergisi 
vermezlerdi ve daha da önemlisi oy verme hakkına sahiplerdi. Ilımlı önder Kont 
Szechenyi’nin 1848’de Don üzerinde inşa ettirdiği asma köprü yalnızca ülke ticaretini 
canlandırmak bakımından değil, getirdiği sembolik “köprü vergisi” ile soylulann vergi 
bağışıklığını kırarak yeni bir dönemi başlatmıştı.

İlk Kıvılcım

Viyana’nm yanısıra Macaristan ve Bohemya, Habsburg İmparatorluğu’ndaki başhca devrim 
merkezleri oldular. Kossuth’un 3 Mart’ta Macar Meclisi’nde yaptığı konuşma, devrimin “ilk 
kıvılcım”ı olmuştu. Meclis 15 Mart’ta yeni Macar devletinin anayasasını kabul ederek yerini 
smırh sayıda seçmenin oylanyla seçilen yeni bir parlamentoya bıraktı. Hükümet geleneksel 
başkent Budapeşte’ye taşındı. İmparatorluk ordusundan bağımsız bir ordu kuruldu ve 
Macaristan kendi bütçesini yapma hakkını kazandı. Artık bağımsız olarak belirleyeceği dış 
siyasetini yürütmek üzere Viyana’ya bir tür elçi atadı. Transilvanya ve Hırvatistan da 
Macaristan smırlan içine alındı.

mparatorluk hükümeti uzun tartışmalardan sonra yeni anayasayı onayladı. Macaristan 
“yukardan” bir devrimle dışanya karşı da özerkliğini resmen sağlamış oldu. Kont Lois 
Betthyany başbakanlığa atandı. Parlamentoda soylular, hükümette ise buıjuvazi çoğunluktaydı. 
Mart sonlanna doğru yeni hükümet. Mart Yasalan olarak anılacak bir dizi yasa çıkardı. Basın 
üzerindeki sansür kaldınidı, yargılamada jüri esası getirildi. Katılabilmek için mülk sahipliği 
jam aranan Ulusal Muhafız örgütü oluşturuldu; din özgürlüğü ve eşitliği tanındı. Mart 
İfasalan yalnızca temel hak ve özgürlüklerle smırh kalmadı. Serflik bütünüyle kaldmidığı gibi, 
»ylulann vergi bağışıklığına da son verildi. Ancak bunlarla çelişen bir başka karar, 
cendilerine toprak dağıtılmış olmayan köylülerin emek hizmeti sunmalan da zorunlu 
kılıyordu. Böyiece hukuki olarak son verilen serflik ilişkileri gerçek ihşki olarak sürüyordu, 
iöyle bir yolun tutulmasında temel güdü, “aşağıdan” gelecek bir devrimin önüne geçmekti. 
'Jisanda ilk tepkiler görüldü. Topraklar işgal edildi, soylulann mülkleri tahrip edildi.

Alm an İs€İ Smıhmn 
İlk  Ulusal Örgütü: 
İs a  K ardeşliği

Burjuvazi -sadece Fransa değil tüm Avrupa burjuvazlsi- 
1789’u hiç unutmadı. 1789, herkese burjuvazinin kendi 
egemenliğini kurmak için giriştiği bir devrimin bile, bur
juvazinin varlığını tehdit edecek taleplerin doğmasına 
yol açacağını göstermişti. Bu yüzden 1789 sonrası dev- 
rimlerinde burjuvazi hareketin sınıfsal bir nitelik kazan
maması için çok daha çaba ve' özen gösterdi; sürekli 
olarak sınıf temelli örgütlerin yerine konabilecek örgüt
lenme biçimlerini araştırdı. Sınıfın bütünlüğünü, eski
den kalma çalışma örgütlerini modem koşullara uyarla
yarak parçalama konusunda, özellikle Alman burjuvazi
sinin ve Prusya Devleti'nin başarılı olduğu söylenebilir.

1848 llkbahan’ndaki devrimci dalganın yükselişi sıra
sında İşçiler ve kalfalar, radikal küçük burjuvalar ve 
burjuva liberalleri İle birlikte tavır almışlardı. Devrimin 
İlk günlerinde ise işçilere birtakım yurttaşlık haklannın 
verilmesi ve yaşam koşullarının İyileştirilmesi, burjuva
zinin talepler listesinde yer alabilmişti. Ancak zaman 
geçtikçe, işçilerle İlgili hukuki ve maddi taleplerin unu
tulduğu görüldü. Özellikle Paris’te işçi sınıfı İle burjuva
zinin ayrışmasını belirginleştiren Haziran ayaklanmasın
dan sonra, Alman burjuvazisi işçilere karşı duyarsızlaş
tı; bunun da ötesinde sertleşti. Ücretliler için yaşamı 
zorlaştıran yeni vergi düzenlemeleri getirildi, kitlesel 
İşten çıkarmalar başladı, aylarca sözü edilen ücret artış
tan gerçekleştirilmedi. Bu saldırı karşısında işçilerin eko
nomik ve siyasal ve İktisadi mücadelelerinin örgütlenme 
sorunu gündeme gelmişti.

Oysa 1848’de Almanya’da İşçi kitlesinin ve hareketi
nin ana kitlesini oluşturan işçiler ve çoğu gezginci olan 
kalfalar, zanaat/manüfaktür ile modern sanayi arasında 
sallantıda bulunan ekonomik yapının çalışma tarzı ve 
kültürüne dayanan eski lonca tipi demekler çerçevesine 
sıkışıp kalmışlardı. Breslau, Düsseldorf, Hamburg, Frank
furt, Hanau, Koblenz, Marburg ve Nürnberg gibi sosya
listlerin etkili olabildiği büyükçe merkezler bir yana bıra
kılırsa, 1848 llkbahan’ndan sonra kurulan demeklerin 
çoğu işçi kimliğinden çok meslekî kimliğe sahip çıkan, 
işçi sınıfının tümünü kapsayan bir dayanışma perspekti
fine sahip bulunmayan eski tip örgütlerdi. Bu örgütler
deki işçilerin çoğu -birçok yerde tüm üyeleriyle birilkte 
dernekler- aynı zamanda çevredeki küçük burjuva de
mokratik derneklere üyeydiler.

Bu açmazı mesleki düzeyde aşmaya yönelik iki giri
şim, 1848 Yazı’nda matbaa ve sigara işçilerinden geldi, 
ilk İŞÇ İ yayın organı olan Typographla’yı LeipzIg'de çı
kartmaya başlayan ve öteden beri Alman İşçilerinin 
“seçkinleri” gözüyle bakılan matbaa işçileri, Haziran’da 
Mainz’da toplanarak Natlortale BuchdruckergehlHenver- 
band'ı (Ulusal IMatbaacı Çıraklan Blrilği) kurdular. Ardın
dan Beriln, Dresden ve Potsdam’da genel ücret hakkı 
talebiyle grevler örgütlediler; grev kıncılannın adlannı 
demeklerinin yayın organı Gutenberg'Ğe açıkladılar. Bu 
örgütün gördüğü ilgiden rahatsız olan matbaa sahipleri, 
ağustos sonunda İşçilerle İşverenleri aynı çatı altında 
biraraya getirmek amacıyla Zentralvereln der deutschen 
Buchdrucker’ı (Alman Matbaacılan Merkez Demeği) kur- 
dularsa da başarılı olamadılar. Matbaa emekçilerinin ör
neğini İzleyen sigara İşçileri de Beriln’de bir kongre 
toplayarak Relehsvereln dar Zlgarrenmaeher’\ (impara- 
toriuk Sigara Yapımcılan Demeği) kurdular.

Ancak en önemli ve çığır açıcı girişimi, Beriln’de Step
han Bom yürütüyordu. 1848 Devriml’nln başlamasıyla 
birilkte, işçileri örgütlemek için Marx'in talimatıyla Ber
lin'e gelen Bom, işçilerin Ullnç düzeyinin düşüklüğün
den hareketle İşçileri reformist talepler etrafında topar-
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lamaya girişmişti. Arkadaşı, altm işçisi Blsky İle birlikte 
nisan ortasında Zentralkomltee tür Arbelter’I (İşçi Mer
kez Komitesi) kurdu. Komite adma, Oas Volk- 
Sozlallsllsche Zeltschrlft (Halk- Sosyalist Dergi) adıyla 
bir dergi çıkarmaya başladı. Born bu dergide, loncacı- 
mesiekçl alışkanlıklara çok fazla çatmadan, bağımsız 
ve genel bir İşçi örgütü fikrini İşlemeye başladı.

Bu arada Frankfurt'ta 14 Temmuz - 18 Ağustos ara
sında, 200 zanaatkar ustasının katıldığı bir Alman 
Sanayi Kongresi toplandı. Modern hukuki ve toplumsal 
koşullara rağmen lonca yapısını sürdürmekte direnen 
ustalar tarafından kongreye katılmalarına izin verilme
yen kalfaların oluşturduğu birçok İşçi derneği, 20 Tem- 
muz’da, Kassel'll profesör Kari Georg Winkelbach ön
derliğinde bir karşı kongre örgütlediler. Bu çekişmenin 
canlandırdığı tartışma ortamını İyi değerlendiren Born, 
yaygın bir çağn yaparak, İşçileri ve kalfaları Berlin’de 
bir İŞÇİ kongresinde biraraya gelmeye çağırdı.

Born’un çağrısı üzerine 23 Ağustos-3 Eylül 1848 tarih
lerinde Berlin’de biraraya gelen, Leipzig, Chemnitz, Ber
lin, Hamburg gibi Kuzey Alman sanayi merkezlerinden 
30 kadar dernek. Alman İşçi sınıfının İlk ulusal örgütü 
olan Die Arbelterverbrüderung’u (İşçi Kardeşliği) kurdu. 
Merkezi Leipzig olarak belirlenen demeğin merkez ko
mitesine Born’un yanısıra terzi kalfası Georg Kuck ve 
fen işçisi Franz Schwennlnger seçildi. Derneğin yayını 
Die Verbrüdenıng-Korrespondenzblatt alter öeutschen 
Arbelter (Kardeşllk-Tüm Alman İşçilerinin Haberleşme 
Gazetesi) 3 Eklm’de yayınlanmaya başlandı.

İŞ Ç İ  Kardeşliği, Almanya’nın her yerinde İşçiler tara
fından coşkuyla karşılandı ve yaklaşık iki ay İçinde 100 
kadar İşçi derneği bu ulusal örgüte katıldı. Dernek ve 
Die Verbriiderung gazetesi, devlet tarafından destekle
nen üretim kooperatiflerine dayalı bir ekonomik ve top
lumsal ütopyanın propagandasını yapıyor ve loncacılığa 
karşı üretim kooperatifleri alternatifini yerleştirmeye ça
lışırken de küçük çaplı zanaatkârlan örgütlemeye de 
özen gösteriyordu. Derneğin : “Toplumsal, demokratik 
ve kardeşçe” olan şlan ve İşçi Kardeşliği adı, sınıfsal 
dayanışmayı esM zenaatkâr ahlâkıyla bağdaştırmaya el
verişli çağrışımlara sahipti. Bunun yanısıra. Alman siya
sal yaşamında önemli bir yenilik olan, kadın İşçilerin 
sorunları da, dernekte ele alındı, kadın hakları savunu
cusu Lulse Otto da sık sık Die Verbrüderung’a yazılar 
yazdı.

1848 sonlarına doğru, İşçiler arasında bur|uvazlnin 
ve küçük burjuvazinin kendilerine ihanet ettiği düşünce
si yaygınlaşmaya başladı. Prusya Devrimi'nin bastırıl
ması ve Frankfurt Ulusal Mecllsl’nln monarşiyle uzlaş
ma eğilimleri işçileri tedirgin ediyordu. Bu durum, İşçi 
Kardeşliği'n\n de radikalleşmesine ve siyasallaşmasına 
zemin hazırladı. LeipzIg'deki İşçi Kardeşliği Merkez Ko
mitesi, 1848 sonlannda büyük bir Saksonya işçileri Kong
resi toplayarak gövde gösterisi yaptı. Die Verbrüde- 
rung’da da sık sık Marx'in gazetesi Neue RhelnIsche 
Zellung'öan (Yeni Ren Gazetesi) yazılar iktibas edilme
ye başlandı.

28-29 Ocak 1849'da Heldelberg’de toplanan Güney
batı (Württemberg, Baden, Hessen, Bavyera) Alman işçi 
Dernekleri Kongresi, güneyde çok güçsüz olan İşçi Kar
deşliği için müthiş bir fırsattı. Kongreyi düzenleyen işçi 
demeklerinin amacı, İşçi Kardeşliği İle, 1848 Temmu- 
zu’nda Frankfurt’ta loncacı kalfalar tarahndan kurulmuş 
bulunan Allgemelrte deutsche Arbelterkongress'I (Ge
nel Alman işçiler Kongresi) biraraya getirmekti. Marx’la 
yakın İşbirliği içinde olan, Neue Deutsche Zeltung (Yeni 
Alman Gazetesi) redaktörü Joseph Weydemeyer'in de 
desteğini alan Born, üstün örgütçü ve hatip yeteneğiyle 
bu kongrede loncacılan altederek, LeIpzIg’de düzenle
necek bir kongreyle yeni bir birleşik İşçi örgütü kurul
masını kabul ettirdi. Kurulacak yeni örgütün adı Allge- 
melne deutsche Arbelterbund (Genel Alman İşçileri Bir
liği) olacaktı. Born, şubafbaşında Köln’e giderek Marx'- 
la kurulacak bu yeni örgüt üzerine uzun uzun görüş 
alışverişinde bulundu

İŞÇİ Kardeşliği, Şubat ve Mart 1849'da oldukça etki 
uyandıran bir anayasa kampanyası yürüttü. Frankfurt 
Ulusal Mecllsi’nin Anayasa Tasarısı, fabrika İşçilerini, 
zanaatkâr kalfalarını, gündelikçi İşçileri, hizmetçileri, 
rençberleri ve yoksulluk yardımı alanları “ kendi kendine 
yeterli olmayanlar” diye tanımlayarak oy hakkından mah
rum bırakıyordu. İşçi Kardeşliği, “ İşçilerle kalfaları, re
şit olmayanlarla, serserilerle ve haydutlarla hukuken 
bir tutan” bu taslağa karşı büyük bir propaganda ve 
İmza kampanyası yürüttü. Şubat 1849’da o zamana 
kadar pek dile getirmedikleri birçok talebi bir program 
olarak ortaya koydu: Çalışma süresinin kısaltılması, iş 
mahkemeleri kurulması, fabrika düzeninin demokratik
leştirilmesi, sağlık fonlarında özyönetimin kurulması, 
genel ücret hakkı, 14 yaşından küçük çocukların çalıştı- 
nlmaması ve sendikalaşma hakkı gibi... Bom'un 6 Mart’ta

Mart 1849'da, Ren bölgesindeki Lennep ili işçi Dernekleri BirliŞ, işçilerin içinde bulunduğu sefaleti Berlin 2. 
Meclisi'ne hitaben anlatan bir bildiri kaleme almıştı: "Wuppertal işçileri! Bizle bir olun, gidin ve siz de bizim 
yaptığımızı yapın! Eğer bu şekilde davranamıyorsanız, gelin birlikte radikal bir yol tutturalım. Birlikten kuvvet 
doğar!"

Leipzig’de yaptığı konuşmada söyledikleriyle, İşçi Kar
deşliği bütün bu taleplerin ötesinde, işçilerin mücadele
sinin doğrudan doğruya siyasal nitelikli olduğunu İlk 
kez açıkça ortaya koydu: “ İşçiler, her şeyden önce her 
alanda halkın egemenliğini gerçekleştirmeye çalışmalı
dır; işçiler herşeyden önce demokrat olmalıdır.”

En azından Born üzerindeki etkisiyle, İşçi Kardeşliği’- 
nln bu siyasallaşmasında büyük payı bulunan Marx ve 
Neue RhelnIsche Zeltung çevresindeki arkadaşları da 
bu sırada Ren bölgesindeki işçi derneklerini Alman İşçi 
sınıfının bu İlk ulusal örgütündeki gelişmeleri daha da 
hızlandıracak bir odağa dönüştürmeye çalışıyorlardı. Bu 
çabada temel araç, Kölner Arbeltervereln'öl (Köln İşçi 
Derneği). Dernek, Marx Köln’e gelmeden kısa bir süre 
önce 13 Nisan 1848’de küçük burjuva radikalleri, Blan- 
qui, Weitling ve Blanc yanlılarından oluşan 300 kişilik 
bir işçi ve aydın topluluğu tarafından kurulmuştu. Baş
kanlığa getirilen yoksul dostu hekim Gottschalk, insan 
sevgisine ve eşitlikçilik anlayışına sahip, Blanc yanlısı 
bir ütopyacı sosyalist; Engels’e göre ise “tam bir kof 
beyinli” İdi. Temmuz 1848’de Gottschalk’ın hapse gir
mesinden sonra derneğin inisiyatifi Marx ve arkadaşları
na geçti. 1848 sonunda hapisten çıktığında “ işçilerin 
sefaletiyle, yoksullann açlığıyla sadece bilimsel ve dok- 
triner yönden İlgilendiğini” söyleyen Gottschalk’ın 
Marx’a yönelttiği saldın etkisiz kaldı. Neue RhelnIsche 
Zeltung, radikal demokrat gazete Neue KölnIsche Zel- 
tung'un  (Yeni Köln gazetesi) da desteğini alarak, İşçi 
derneklerini demokratik derneklerden aynlıp İşçi Kar- 
deşllği'ne katılmaya ve kurulacak işçi örgütü için çalışma
ya çağırdılar. Köln işçi Derneği, Nisan’da Marx'in “ Üc
retli Emek ve Sermaye” makalesini tartışma toplantılan 
düzenledi ve bu makaleyi çoğaltarak Ren bölgesindeki 
işçi derneklerine dağıttı. Die Verbriiderung da makaleyi 
yayınladı. 6 Mayıs 1849’da Ren ve Vestfalya bölgesin
deki bütün İŞÇ İ dernekleri, Köln İşçi Demeğl'n\n çağnsı 
üzerine Köln'de toplandılar. Ancak Ren bölgesinde bir
çok yerde barikatlar kurulduğu ve devrim son mücade
lelerini verdiği için kongre birkaç saatte dağılmak zorun
da kaldı. Zaten devrimin yenilgisi üzerine varolan bütün 
tasanlar gerçekleşme imkânlanndan yoksun bırakılmıştı.

Karşı devrimin kesin zaferi, kurulması kararlaştınlan 
yeni işçi örgütünü de bir hayal haline getirdi. Gene 
de İŞÇİ Kardeşliği, Dresden'de ve Baden'de devrimci 
saflarda savaşan Born’un Almanya’dan kaçmasına rağ
men faaliyetlerine son vermemekte direndi. Hattâ Şubat 
1850'de Leipzig’de, toplam 15.404 işçiyi ve kalfayı tem
sil eden delegeleriyle 2. Genel Kurulu’nu toplanlayı ba
şardı. Ancak bu örgüte daha fazla tahammül edemeyen 
Prusya Devleti, 1850 Mayısı'nda önce Berlin, Breslau, 
Königsberg örgütlerini, kısa bir süre sonra da Leipzlg’- 
deki İŞÇİ Kardeşliği Merkezi’ni kapattı. Ulusal Matbaacı 
Çırakları Birliğ i aynı yıl, İmparatorluk Sigara Yapımcıları 
Birliğ i de ertesi yıl kapatıldı.

Kapatılmadan az önce, Württemberg Prensllğl’nde ka
leme alman bir polis raporu işçi Kardeşliği'nl “Kardeşlik 
adı altında Alman sosyalizmini geliştiren bir örgüt” ola
rak damgalamıştı. Oysa örgütün yayını Die Verbrüde- 
rung’da, kapatılmadan bir ay önce Stelngruber imzasıy
la yayınlanan bir makalede “ toplumsal devrim, anarşiye 
ve herkesin zarar görmesine yolaçacağı için” reddedili
yor, “ bütün partilerin uzlaşmasıyla, zenginle yoksul ara
sındaki uçurumu kapatacak toplumsal reformlann 
yapılması” savunuluyordu. Sınıflar arası dayanışmayı 
ve uzlaşmayı temel alan bu sözler, İşçi Kardeşliği'nln 
gerçekten onyıllar sonraki Alman sosyalizminin (sosyal 
demokrasinin) ana kaynağı olarak yorumlanmasını doğ
rular niteliktedir.

Alman İşçi sınıfının ulusal çapta ve lonca, meslek 
çerçevesini aşan ilk örgütü olan İşçi Kardeşliği 1850’ler 
ve 1860'lar İçin önemli bir kadro ve deneyim birikimini 
de miras olarak bırakmıştır.
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Macar Devrimi’nin Açmazı

Macarlar, ulusal bağımsızhklannı kazanmışlardı ama kendileri, Macar olmayan uluslar üzerinde 
egemenlik kurma yolunu tutuyorlardı. Transilvanya ve Hırvatistan’ı topraklanna kattıktan sonra 
seçme hakkı verdikleri toprak sahiplerine Macarca konuşma zorunluluğu getirdiler. Böyiece 
Macar Devrimi, işçi ve köylüleri dışarıda bırakarak derinleştirdiği sınıfsal çelişkiye, Macar 
olmayan uluslan dışlayarak ulusal çelişkiyi de eklemişti. Bu yanlış politika etkisini çabuk 
gösterdi. 15 Man’ta Peşte’de çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalık bir 
grup, radikal bir platform oluşturması isteğiyle başkaldırdı. Sivil bir milis gücüyle birhkte 
yerel bir devrimci komite kumidu. Bu komitenin önderi ünlü şair Sandor Petöfı idi. Batı 
Avrupa özeUikle de Fransız cumhuriyetçi geleneğinin etkisi altındaki hareket, aristokratlardan 
nefret ediyor ve alt sınıflara sempati ile bakıyordu. Petöfı ve yandaşlan harekederinin 
Kossuth’un düşünceleri ile aynı doğrultuda olduğuna inanıyorlardı. Ancak bir grup üniversite 
öğrencisi, Kossuth’u ziyaret ederek düşüncelerini açtıklannda, Kossuth onlara toplumun alt 
sınıflanndan, işçilerden, köylülerden zanaatkarlardan uzak durmalanm öğütledi. Kossuth, ırkçı 
öğelerin ağır bastığı Macar milliyetçiliğini de arkasına almak istiyordu. Oysa Petöfi 
önderliğindeki radikaller, Macar milliyetçiliğini benimsemekle birlikte, bu milliyetçiliğin etnik 
kökenlere dayandınimasına karşıydılar. Kaldı ki 15 Mart’taki Budapeşte ayaklanmasını 
Yahudiler, Slovenler, Romenler, Macarlar hep birlikte gerçekleştirmişlerdi. Oysa bu uluslan 
seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakan Kossuth ve parlamento açısından Macaristan 
demek Macarlar anlamına geliyordu.

Habsburglar’ın Oyunu

Macar milliyetçiliğinin güçlenmesinden huzursuz olan Habsburglar, bu tehlikeye karşı, 
Macaristan’daki azmhklan desteklemeye başladı. 23 Mart’ta Hırvat milliyetçileriyle ilişki 
içindeki Baron Josip Je la a c  Hırvatistan genel valiliğine getirildi. Hırvat memurlara Macar 
hükümetinin düzenlemelerine uymamayı emreden Jelacic, Hırvatistan da askeri güç toplamaya 
başladı. Hırvat direnişi karşısında hayal kınkhğına uğrayan Kossuth da İtalya’da sürmekte olan 
savaş için Avusturya ordusuna fazla asker verme talebini geri çevirdi. Bu gerilim sürerken 
Haziran başında, görevinden alman JelaCic, karara uymayarak Hırvatistan’da savaş hazırlıklarını 
sürdürdü. Temmuz başında taraflar açıkça karşı karşıyaydı. İmparatorluk saldın için uygun 
zamanı kollarken Kossuth, Macar parlamentosundan ülkenin tehlikede olduğunu açıklamasını 
ve 200 bin kişiyi silah altına almasını istedi. Macar hükümetinin imparatorlukla yapmak 
istediği bütün pazarlıklar sonuçsuz kaldı. Ağustos sonunda Macaristan’a özerklik sağlayan Mart 
Yasalan yürürlükten kaldınidı. Eylülde de Jelaî3c, Macaristan’ı işgal etti. İlımlı Macar önderler 
Kossuth’u hükümet kurma fikrinden vazgeçirdiler ama Macar devrimi anık açık bir savaşa 
dönüşmüş, devrim ve karşı devrim arasındaki ilk askerî cephe açılmıştı.

Bohemya Devrimi
Milliyetçi unsurlann ağır bastığı bir başka devrim Bohemya’da oldu. Çoğu Alman olan 
Bohemya soylulan, Habsburg İmparatorluğu’na sadakade bağlıydılar. Soylulann denetimindeki 
Bohemya meclisi, Avusturya egemenliğine karşı bir direniş göstermedi. Bohemya’da 2 milyon 
Almana karşılık 3 milyon Slav yaşıyordu. Şehirlerdeki çoğunluğun Almanlardan oluşmasına 
karşılık kırsal kesimde Slavlar çoğunluktaydı. Ancak serflik boyunduruğu altındaki köylüler 
arasında milliyetçi özlemler henüz gelişmemişti.

Ulusal bağımsızlık yönündeki ilk hareket Prag’dan geldi. Mart’taki gösteriler. Alman ve 
Çeklerin katılımıyla onaklaşa düzenlenmişti. Gösterilerin amacı, temel hak ve özgürlüklerin 
sağlanmasıydı. Ancak Çek milliyetçileri “Mart Yasalan” ile Macaristan’a tanınan haklann 
kendilerine de tanmmasını isteyince bu talepleri Almanlar değil, Çek küçük buıjuvazisi 
destekledi. Devrimciler, hem işçileri, hem de köylüleri kazanmak için “Çalışmanın 
örgûrienmesi”ni ve sertliğe son verilmesini talepleri arasına aldılar. Ulusal bağımsızlık 
taleplerinde de birtakım yumuşamalar yaptılar. Tarihçi Frantisek Palacky ve gazeteci Karel 
Havlidek önderliğindeki Çekler 22  Mart’ta İmparatorluk Meclisi’ne bir dilekçe vererek 
Bohemya, Moravya ve Avusturya Silezyası’ndan oluşacak, Macar modelinde özerk bir Çek 
devletinde Alman ve Çek dilleri arasında eşitlik sağlanmasını talep ettiler.

Dilekçeye 8 Nisan’da verilen karşılıkta, resmî yazışmalarda iki dil arasında eşidiğin sağlanması 
ve Prag’da ayn bir Bohemya yönetiminin kurulması uygun görülüyordu. Bohemya’nın diğer 
Slav bölgeleri ile birleşmesi konusunun ise temmuzda toplanacak İmparatorluk Meclisi’ne 
bırakılması gerektiği bildiriliyordu.

Barikatlann Kuruluşu

Bu arada Almanya’da, Frankfurt kentinde Alman birliğinin sağlanması hazırlıklanm yürütmek 
için ulusal bir mechs toplanmışa. Ulusal Meclis tarafından. Alman topraklan içinde sayıldığı 
için Palacky Bohemya temsilcisi olarak toplantıya çağnidı. Çekler, Frankfurt Ulusal Meclisi’nin 
Bohemya’yı “Alman” sayan tutumundan tedirgin oldular. Bunu dengelemek için Haziran’da bir 
Pan-Slav Kongresi düzenlediler. Çek ve Slovaklar’m çoğunlukta olduğu kongreye Polonya,

10A

Prusya'da ve dolayısıyla Almanya’da devrimin en 
önemli anı, Berlin ayaklanmasının olduğu 18 Mart 

1848 gecesiydi. Yaklaşık 14 bin askere karşı 
ayaklanmacılar tahminlere göre 3-4 binden fazla 

değildi. Ancak barikatların arkasındaki bu 3-4 bin kişi, 
kendilerine yiyecek getiren, yaralannı saran, silah, 

sopa, taş yetiştiriren binlerce insanın desteğine 
sahipti. 18 Mart gecesinin bir tanığı şöyle yazmıştı: 

“ Barikatlarda mücadele azmi ve cesareti görülmemiş 
boyutlardaydı ve denilebilir ki, her top atışından sonra 

daha da büyüyordu. Barikata yönelik bir saldırı 
olmadığı sürece insan grupları canlı bir biçimde 

sohbet edip ile n e re k  vakit geçiriyorlardı. Ordunun 
yaklaştığı görüldüğü anda, gruplar yıldırım hızıyla 

dağılıyor, herkes görev yerine gidiyor, kimisi barikatta 
ateş edebilmek için açılmış bir deliğin arkasına 

geçiyor, kimisi taş atabilmek için damlara çıkıyordu.”  
Resimde, barikatların ardında kurşun döken çocuk ve 

kadınların olduğu bir grup görülüyor.

••■■i-
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Rudvenya, Güney Slavlar ve İmparatorluk dışındaki Slavlardan da temsilciler çağrılmıştı.

Kongrenin canlı geçmesi Prag’da büyük umutlar yarattı. Kongrenin sona erdiği gün, genç 
radikaller, özellikle üniversite öğrencileri bağımsız bir Çek cumhuriyeti kurmak için 
ayaklandılar. İşsizlikten ve pahalılıktan şikayetçi olan işçiler öğrencilere destek verdiler. Esnaf 
ve zanaatkarlar zaten marttan beri Çek devrimcilerini destekliyordu. Böylece Prag’da ilk 
barikatlar kuruldu.

12 Haziran’da Bohemya Valisi Prens Windischgra^tz’in eşi gösteriler sırasında bir kaza sonucu 
öldürülünce zaten milliyetçi ayaklanmalara şiddetle karşı çıkan vali, isyanı bastırmak için 
hazırlıklara başladı. Askerî hazırlıklan gören işçi ve öğrenciler gösterilerini yoğunlaştırdılar. 
Sokak barikatlan genişletildi. Valinin Sarayı yakıldı. Çatışmalar başladı. Askerler, dar 
sokaklarda süren barikat savaşında başanlı olamadılar. Devrimcilerin köylülerin desteğini 
kazanma çabaları ise boşa çıktı. Palacky gibi ılımlı önderler araya girerek şiddeti önlemeye 
çalıştılarsa da çatışmanın önüne geçmek imkânsızdı. 16 Haziran’da birliklerini tamamen Prag’ın 
dışına çeken Windischgraetz kenti yoğun top atışma tuttu. Askerler Prag’a girdi. Kentte 
sıkıyönetim ilan edildi. Bütün devrimci kuruluşlar ortadan kaldırıldı, birçok devrimci 
öldürüldü ve yüzlercesi tutuklandı.

Mayıs 1849'da Baden Devrimi'ni korumak için oluşan 
gönüllü askerî güçler, devrimci enternasyonalizmin en 
canlı simgesi oldular. 6 bin kişilik bu güç, tamamiyle 
zanaatkarlar, işçiler ve Avrupa'nın her yerinden gelmiş 
devrimcilerden oluşuyordu. PolonyalI bir gönüllü şöyle 
yazmıştı: "Baden’de söz konusu olan sadece ortak 
dava için değil, aynı zamanda ortak düşmana karşı 
mücadeleydi. Çünkü Alman halkını ezenler aynı 
zamanda Polonya’yı ve diğer bütün ulusları da 
ezenlerdir."

Viyana’da Devrim’in Bunalımı
Bu arada Viyana’da koşullar hızla kötüleşiyordu. Ekonomi tam bir durgunluğa girmişti. 
Özellikle esnafın işleri çok kötü gidiyor, günlerce birşey satamadıktan oluyordu. Dirlik ve 
düzeni devrimci komitelerin sağlaması ise resmî polis gücünü huzursuz ediyordu. Bahar 
aylannda, Dr. Fischhoff başkanlığındaki Kamu Selameti Komitesi, Ulusal Muhafız ile işbirliğine 
girip yönetimi ele alıncaya kadar “suçluluk” oranlannda tırmanma gözlendi. Tabii bu resmi 
“suçluluk” vakaları içinde, Kamu Selameti Komitesi’ne ve Ulusal Muhafıza kabul edilmeyen ve 
çıkarlannı kendi başlarına koruyan işçilerin tepkileri de çokça yer ahyordu.



Kamu Projeleri

Yeni yönetimin önündeki ilk ve başlıca sorunlardan biri işsizliğin azaltılması idi. Bunun için 
kamu projeleri yürürlüğe konuldu. Yeni yollann yapımı, akarsulann temizlenmesi gibi 
faaliyetlere girişildi. Ancak bu kamu projelerinin yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşıldı. Kırsal 
kesimden büyük bir işçi akını oldu. Çok geçmeden 20 bin kişi iş için kaydolmuştu. Tıpkı 
Fransa’daki Uluslar Atölyeler’de olduğu gibi orta sınıflar, bu projelerde çalışan işçilerin aslında 
çalışmayıp kendi ödedikleri vergilerle beslenen asalaklar olduğunu düşünüyorlardı. İmparatorluk 
bürokrasisi de orta sınıf muhalefetini destekliyordu. Bu arada imparatorluğun İtalya’daki savaşı 
için işçiler arasından asker toplama isteği sonuçsuz kaldı. Bu sefer hükümet ödenen ücretleri 
düşürmek istedi; buna da Kamu Selameti Komitesi karşı çıktı. Kamu projelerinin yönetimi 
üniversite öğrencilerinin elindeydi. Bunlarsa “çalışma hakkı”ndan söz etmekle birlikte pratikte 
ne yapacaklannı bilemiyorlardı. Birçok işçiye ücret ödendiği halde iş verilemiyordu, bu 
kargaşalık küçük burjuvalann tepkisinin yoğunlaşmasına yol açıyordu.

Karşı Devrimin Atağı

12 Ağustos’ta burjuva önderler İmparator’un yeniden Viyana’ya dönmesini istediler. Amaçlan 
kentteki devrimci güçlere Jcarşı bir dayanak sağlamaktı. 18 Ağustos’ta İmparatorluk’un kamu 
işleriyle ilgili bakanı ücretlerin düşürüldüğünü açıkladı. Komite bu karan protesto ettiyse de, 
para harcama yetkisi komitede değil merkezî hükümette olduğu için sonuç elde edemedi.

Ücretlerin düşürülmesi karşısında işçiler tepkilerini 21-23 Ağustos arasında büyük gösteriler 
düzenleyerek ortaya koydular. Fakat yönetim bu kez taviz vermemekte kararlıydı. Gösteri ve 
toplantılar güç kullanılarak bastınimaya çalışıldı. Öğrenciler ve Ulusal Muhahzlar’m bir bölümü 
işçileri destekledi. Direniş çok kötü örgütlenmişti. Aynca öğrenciler açık bir iç savaştan 
korkuyorlardı. Ulusal Muhafız’ın özellikle mülk sahiplerinden oluşan kesimi, merkezi hükümet 
güçlerinin yanında yer aldı. Silahsız işçilere ateş açıldı ve en az 18 işçi öldürüldü. Öğrenci 
ve işçiler ne yapacaklannı bilemezken burjuvazi ve merkezî hükümet kendilerini toparlıyordu. 
Bu ortam içinde Kamu Selameti Komitesi dağıtıldı. Ulusal Muhahz merkezî hükümetin 
komutası altına alındı.

Karşı Devrim’m  Başarısı

5 Ekim’de bir imparatorluk kararnamesi ile Macar Parlamentosu dağıtıldı ve Je la îic  yeniden 
Macaristan’a vali olarak atandı. Viyana’daki birliklerin Jelacfic’e katılması emredildi. Karşı 
devrim, milliyetçi Macar devrimiyle demokratik Viyana Devrimi’nin üzerine aynı anda 
yürüyordu. Bu manevra ustalıkla tasarlanmıştı. Güçlü bir Alman İmparatorluğu’ndan yana olan

1848 Devrimi’nin başlamasıyla birlikte, Almanya’nın birçok bölgesinde köylüler onyıiiardır çektikleri feodal 
tükûmiülüklere ve egemenlere karşı hınçiannı dışa vurmaya başladılar. Nisanın ilk günlerinde, kırsal kesimde 
birbiri ardına köylü ayaklanmalan gerçekleşti. En önemli olay, Saksonya’daki Waldenburg Sarayı baskınıydı.
5 Nisan'da feodal yükümlülükleri protesto etmek için toplanan 10 bine yakın köylü, Waldenburg Sarayı'na 
İoğru yürüyüşe geçti. Prens von Schönburg-Waldenburg kaçarak orduya sığındı. Sarayı korumaya gelen bir 
lüvari birliği, taş yağmuru altında geri kaçmak zorunda kaldı. Hükümet güçleri iki gün sonra saray 
töigesine yaklaşabildiklerinde, bir yangın yeriyle karşılaştılar. Köylüler, onyıllann hıncını çıkarmışdı.

BLUM, ROBERT 
( 1 8 0 7 -1 8 4 8 )

Almanya’da 1848'ln “devrim şehidi" olarak simgeleş
miş olan küçük burjuva radikal önder Robert Blum, 
yoksul bir memur ailesinin çocuğu olarak 10 Kasım 
1807'de Köln'de doğdu. Üstün zekasıyla okulda büyük 
başarı göstermesine ve daha 10 yaşındayken Köln pa
paz okulunda matematik öğretmenliği yapmaya başla
masına rağmen, ailesinin yoksulluğu yüzünden 13 ya
şında eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Bu yıllarda Blum’un gözleri de bozulmuştu. 1840-47 
yıllarında Saksonya’nın başkenti LeipzIg'de tiyatrolarda 
kütüphanecilik, sahne hizmetleri gibi işlerde çalışarak 
ve yazarlık yaparak yaşamını kazanmaya çalıştı. Yazıla
rıyla, milliyetçi ve liberal fikirleri savunan bir ajitatör 
olarak t:ınınmaya başlamıştı. İmkân bulduğu ölçüde se
yahat ederek, başka şehirlerde de bu fikirler etrafında 
bir örgütlenme oluşturmaya çalışıyordu. 1848'de bir ya
yınevi kurarak siyasal faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu 
dönemde, liberal ve demokrat fikirlerini Katolik inançla
rıyla bağdaştırmaya çalışıyordu. Gene 1847'de Polonya 
halkının bağımsızlık için Prusya’ya karşı verdiği müca
deleyi destekleyen yazılar yazdığı için, Saksonya Mecli
si seçimlerinde kazandığı milletvekilliği, hükümet tara
fından onaylanmadı.

Robert Blum, 1848 Devrimi'nde parlamenter solun 
en radikal ve tutarlı önderiydi. Frankfurt Ulusal Mecllsi'- 
nin ön hazırlıklanm yapmak için toplanan Vorparlament’in 
(Ön-Parlamento) başkan vekilliğini yaptı. Frankfurt Ulu
sal Meclisi açıldıktan sonra, Medis'teki sol eğilimli üye
leri örgütleyip Deutsche Hot adk bir lokalde topladığı 
için bu adla anılan sol fraksiyonun önderi oldu. Bu 
grubun yayın organı Deutsche ftelchszeltung’un da re
daktörüydü. Devrim süreci içinde Blum'un görüşleri ra
dikalleşti ve kayıtsız şartsız halk egemenliğine dayalı 
cumhuriyetçi çizgiyi savundu. 1848 Yazı'nda, monarşik 
gericiliğin simgesi olan Rusya'ya karşı verilecek dev
rimci bir savaşın, cumhuriyetçi ulusal birlik cephesini 
güçlendireceğini umut ediyordu. Ancak devrimin strate
jisi ve sınıfsal ittifakları üzerine kafasında bir açıklık 
yoktu. Şiddete İlke olarak karşıydı. Komünistler ve sos
yalistler tarafından “ naif” , monarşiyle uzlaşmaya eği
limli sağ tarafından ise “kızıl cumhuriyetçi” olarak de
ğerlendirilmesi, önderlik rolünün organikleşmesini, et
kinleşmesini engelledi.

Blum, 12 Ekim 1848'de, Frankfurt Ulusal Meclisi'nin, 
direnen devrimle dayanışma için Viyana'ya gönderdiği 
heyetin başkanıydı. Direnen Vlyana'nın devrimci atmos
ferinden coşkuya kapılarak, karşı devrimci Wlndlschgra- 
etz'in ordusuna karşı mücadeleye katıklı. Devrimci VI- 
yana’nın düşmesinden sonra, tutuklanarak 2 Kasım'da 
kurşuna dizildi. Blum'un öldürülmesi, Alman Ulusal Mec- 
llsi’ndeki sol grubun iradesinin kırılmasında ve gerile
mesinde etkili oldu.



ılımlı Alman unsurlann Macaristan’ın ayrılmasına karşı çıkacaklan hesabına dayanan saldın, 
Viyana’daki Alman küçük burjuvazisi ile Viyanalı devrimciler arasındaki çelişkilerle oynayarak 
devrimcileri yalnızlığa itmeyi amaçlıyordu. Devrimciler kentin denetimini ellerinde tutmayı 
başardılarsa da bu, ılımh unsurlann Ulusal Muhafız’ı bir süre sonra bütünüyle terketmelerine 
yol açtı. Devrimciler yalıtıldı.

Ayaklanma

Ekim başında İmparatorluk Savaş Bakanı Kont Latour birliklerine Jelacic’e katılma emrini 
verdi. Ulusal Muhafız’ın bazı üyeleri Latour’a emrini geri alması için ricacılar gönderirken; 
Akademik Lejyon, Ulusal Muhafız’m radikal unsurlan ve halk, birliklerin Viyana’dan 
aynimasını engellemek için demiryollannı sökmeye, köprüleri tahrip etmeye başladı.

6 Ekim günü ayaklanma başladı. Latour, halk tarafından yakalanıp öldürüldü, cesedi bir fener 
direğine asıldı. Akşam devrimciler zaferi kazanmış görünüyorlardı. Ancak yeni ve kanlı bir 
devrimin başlamasından ürken ılımlı unsurlar devrimcilerin karşısına geçti. Mülk sahiplerinin 
çoğu Viyana’yı terketti. 7 Ekim’de, İmparator da Viyana’yı ikinci defa terk etmek zorunda 
kalarak Moravya’ya taşındı. 11 Ekim’e kadar bir uzlaşma umudu arandı. Ancak, 11 Ekim’e 
gelindiğinde herkes savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamıştı.

Bu arada, Macarlara yenilen Je la îic , birlikleriyle Viyana yamaçlannda kamp kurmuştu. 
Viyana’da güç. Ulusal Muhafız’ı da denetleyen Demokratik Demekler Merkez Komitesi’nin 
elindeydi. Viyana Ulusal Muhafızı’na ise 18 bin kişi kayıtlıydı. Halkın bir kısmı daha 
ayaklanmanın ilk günü askerî silah depolannı basarak silahlanmıştı. Böylece gerektiğinde 
silahlı adam sayısının 50 bin kişiye ulaşılabileceği tahmin ediliyordu. Aynca küçük de olsa 
bir topçu birliği emir alandaydı. Artık işçilerin de kabul edilmeye başlandığı Ulusal 
Muhafız’ın komutanlığına, radikal bir gazeteci ve eski asker olan W enzel Messenhauser atandı. 
Üniversite öğrencileri bir yandan savunma hazırlıklannı yürütüyor, öte yandan işçilerle 
bağlantılan güçlendirmeye çalışıyorlardı. Kadınlar barikat kurmaya yardımcı oluyordu. Devrimci 
güçlere, Viyana’yı terketmiş bulunan zenginlerin evine yanaşılmasını bile engelleyen tam bir 
disiplin hakimdi.

Viyana Devrimi’nin Sonu

Macar bağımsızlığını desteklemiş olan Viyanah devrimciler Macaristan ordusundan da yardım 
umuyorlardı. Kossuth, bunun için gerçekten büyük çaba harcadıysa da sonuç başanlı olamadı. 
Önemli bölümü aristokradardan gelen Macar komutanlann devrimcilere güveni yoktu ve 
İmparatora karşı, devrimcilerin safında savaşmak onlara ters geliyordu. Devrimcilerin yardım 
çağnsında bulunduğu kurtulmuş köylüler, devrimin niçin derinleştirmek istendiğini anlamadılar. 
Devrimcilerin onlara yönelik özgül bir programlan da olmadığından buradan yardım 
alınamadı.

Karşı Devrimci Katliam

23 Ekim’de aşağı yukan 70 bin asker toplanmış ve şehir kuşatılmışa. Savaş önce dış 
mahallelerde başladı. Bir ara ateşkes umudu doğduysa da çok kısa sürdü. İşçiler ve öğrenciler 
son ana kadar kahramanca savaştılar. Ancak deneyimsizlik ve dağınıklık egemendi.

Frankfurt Ulusal f^eclisi sol kanat milletvekillerinden 
Robert Blum, tehdit altındaki Viyana Devrimi'ne 

desteğin ifadesi olarak, Avusturya başkentine 
gönderilmişti. Blum, Viyana'nın son direnişini şöyle 

kâğıda dökmüştü: "Viyana muhteşem. Viyana harika!
Yaşamımda gördüğüm en sevgiye layık şehir! 

Dişinden tırnağına kadar devrimci bir şehir!" Viyana 
Devrimi bastırılınca yakalanan Blum, ölüme mahkûm 

edildi: mahkeme "asılarak öldürülme" cezasını 
"kurşuna dizilerek ölüm"e çevirdi. "Robert Blum gibi 

öldürülmek". Alman halkının diline sorgusuz-sualsiz 
öldürülme anlamında bir deyim olarak yerleşti.

7 0 7
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Prusya'nın, Frankfurt Ulusal f^edisVnden tiabersiz 
olarak İmzaladığı Malmö silah bırakışmasını 
onaylaması üzerine 18 Eylül 1843'de Frankfurt 
sokaklarında barikat savaştan başladı. Milletvekili Adolf 
Rösler’/n barikatın üstünde, tarafları uzlaşmaya davet 
etmek için beyaz bayrakla arabuluculuğa sıvanmasının 
bir yararı olmamıştı. Bazı milletvekilleri dışında, zaten 
parlamento halkın gözünde anlam ve değerini yitirmiş 
bulunuyordu. 1848 Devrimleri'de her yerde olduğu 
gibi Frankfurt’ta da Eylül ayaklanması sırasında, 
ayaklanmacı işçiler, zanaatkârlar ve küçük burjuvalar 
cephaneliğe saldırdılar. O sırada yalnızca jimnastik 
derneklerinden bazı işçilerde ve Frankfurt'u korumaya 
dönük küçük bir güç olan Şehir Muhafızı'nda tüfekler 
vardı.

Windischgraetz, 31 Ekim’de, Viyana’nm da Prag gibi topa tutulmasmı emretti.
Bombardımandan sonra asıl saldın başladı. 3 bin Viyanah öldürüldü. Sıkıyönetim ilan edildi. 
Ulusal Muhafiz, Akademik Lejyon ve tüm siyasal demekler kapatıldı. Basına sansür getirildi. 2 
bin 400 devrimci tutuklandı. Bunlann 25’i hemen idam edildi.

Alman Devrimi
13 Mart Viyana ayaklanması Alman burjuvazisi için işaret oldu. Mutlakiyetçiliğin miman 
Mettemich ülkesinden kaçmak zomnda kalmıştı. Fransa’daki Şubat Devrimi’nin etkisi 
yayılıyordu. Aydınlar, üniversite profesörleri, yüksek okul öğretmenleri, şairler, gazeteciler, 
yazarlar, liberal burjuvazinin yanında yer almıştı. Mart boyunca, hemen hemen bütün Alman 
devlederinde liberal reform talebiyle ayaklanmalar patlak verdi. Paris ayaklanmalannın haberi 
Münih’e ulaştığında kideler cumhuriyet talebiyle sokaklara döküldü, barikatlar kumidu. Taviz 
vermeye yanaşmayan I. Ludwig, Bavyera tahtını 20  Mart’ta oğlu İL MaximiUian’a bırakmak 
zorunda kaldı. Württemberg ve Hessen’deki ayaklanmalarda da liberal talepler öne sürüldü.
Jüri önünde yargılanma, basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlüklerin anayasada yer alması 
hemen her devlette ayaklananlann. ortak talepleriydi. Tek istisna Hannover’deki devrimcilerin 
talepleri oldu. Hannover’de bu standart liberal özgürlüklere ek olarak, evrensel özgür eğitim, 
çalışma koşullannın iyileştirilmesi, çalışma garantisi gibi toplumsal haklar istendi. Kuzeydeki 
devlederde başgösteren ayaklanmalar genellikle kansız sonuçlandı. Çünkü ileri sürülen talepleri
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BECKER, JOHANN PHILIPP  
(1 8 0 9 -1 8 8 6 )
Engels'in deyişiyle “Almanya’nın tek devrimci gene

rali”, enternasyonaiist devrimci Johann Philipp Becker, 
19 Mart 1809’da Frankenthai’da doğdu. Yoksulluk nede
niyle liseyi yarıda bıı akarak fırça yapımcılığında çalış
maya başiadı. Monarşist restorasyon döneminde, Fran- 
kenthal’de cumhuriyetçi bir gizii örgütlenme gerçekleş
tirdi. 1832'de', tutuklu ve hükümlü demokratların, cum
huriyetçilerin hapisten kurtarılması için oluşturulmuş 
bir başka gizii örgüte girdi. Hambach festivaline katıldı. 
Bu faaliyetler çerçevesinde, halkın silahlandırılmasını 
savunuyordu. Polisin hakkında kovuşturmaya başlama
sı üzerine, 1838'de İsviçre'ye kaçtı.

Becker, 1848 Devrimi sırasında, Almanya’ya müdaha
le edebilmek için gönüllü silahlı birlikler oluşturdu ve 
özellikle 1849 İlkbaharı’ndaki Baden devrimci ayaklan
masında etkin rol oynadı. Engels onun için şöyle demiş
ti; “Düzenli ordunun okulunda yetişmiş diğer subaylar, 
gönüllü birliklerde kendileri için anlaşılmaz, yabani bir 
asker malzemesiyle karşılaştılar: Becker İse taktik, stra
teji ve örgütlenme sanatını İsviçre’de oluşturduğu milis
lerle öğrenmişti ve bir halk ordusu, bütün kısıtlılıklarıyla 
birlikte, ona yabancı bir fikir değildi.’’ Becker, üstün 
Prusya ordusu karşısında devrimci kuvvetlerin uzun sü
re tutunmasını, sonra da büyük oranda İsviçre’ye geçe
rek kurtulmasını sağladı. Aynı yıl, Sicilya devrimcileri
nin de yardımına koştu.

1849’un sonlarında üç ay süreyle, önce Revolution 
(Devrim), sonra Evolution (Evrim) adıyla bir dergi yayın
layan Becker, sonraki yıllarda ticaretle uğraştı, zaman 
zaman yazarlık yaptı. 1860’ta, İtalya’da Garibaldi’ye yar
dım ederek yeniden etMn siyasal faaliyete döndü. Aynı 
yıl Marx’la tanıştıktan sonra radikal cumhuriyetçi çizgi
sini, vulger düzeyde de olsa sosyalizmle birleştirmeye 
başladı. 1864’te Londra’da i. Entemasyonal’in kurucu- 
ian arasında yer aldı. İlk seksiyonun Cenevre’de kurul
masını sağladıktan sonra, 1867’den itibaren i. Enter- 
nasyonai’in Almanca konuşulan ülkeler seksiyonunu yö
netti. 1866-71 yıllarında Enternasyonal’ln yayın organı 
0er Vorbote'Y\ (Öncü) yayınladı. Bu arada Bakunin’le 
birlikte Sosyalist Demokrasi Biriiği’nin kuruluşunu ger
çekleştirdi. Ancak 1869-70 Bakunln-Marx çatışmasında 
Marx’tan yana tavır aldı. I. Entemasyonal'In feshinden 
sonra İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin, ardından Fran
sız İsviçre’sinde İşçi Partisl’nin kuruluşu için çalıştı ve 
1877-81'de bu partinin yayın organı Le Precurseur’ii (Ha
berci) yönetti. Uluslararası sosyalist harekette “emektar 
Becker” olarak anılan Johann Philipp Becker, 7 Aralık 
1886’da Cenevre’de öldü.

gerçekleştirecek liberal hükümetler süratle kuruldu. Ancak, özellikle Fransa’ya yakın, siyasal 
bakımdan gelişmiş bölgelerde ayaklanmalar kanlı olduğu gibi ileri sürülen telepler de daha 
radikaldi. Baden’deki ayaklanmalarda toprak sahibi aristokrasiye karşı ayaklanan köylüler borç 
kayıtlarım yaktılar, aristokradar alacaklanndan vazgeçmeye zorlandı.

Baden Cumhuriyetçilerinin Ayaklanmalan

27 Şubat’ta Mannheim’da Gustav Struve ve Friedrich Hecker öncülüğünde öteki 
devletlerdekilerden farklı özellikler taşıyan bir ayaklanma başladı. Baden’de bir cumhuriyet 
kurulması, kilise ile devletin birbirinden ayrılması, zenginlerin vergilendirilmesi, parlamentonun 
tüm tutucu öğelerinden temizlenmesi gibi radikal talepler ileri sürüldü. Baden’deki 
ayaklanmalar, tartışılan taktik sorunları açısından da farklıydı. Fransız devrimci geleneğinin 
etkisi altında açıkça Jakoben kulüpleri ve Kamu Selameti Komiteleri’nin kurulması 
tartışılıyordu. İki gün sonra, 29 Şubat’ta, Heidelbeıg ve Karisruhe’de başlayan ayaklanmalar, 
grandükü bazı talepleri kabul etmek zorunda bıraktı. Basın özgürlüğü ve jüri önünde 
yargılanma isteği kabul edildi. Grandük, sivil bir milis gücü kurulmasına bile razı oldu.

Ancak, öteki taleplerinin kabul edilmemesi ve kabul edilenlerin gerçekleşmesinin gecikmesi, 
radikalleri önderliği ele almaya yöneltti. Nisan 1848’de radikaller, Struve ve Herwegh 
öncülüğünde Fransa’da kurulan Sürgünler Birliği’nden yardım alma umuduyla, Konstanz 
yakınında bir Baden Cumhuriyeti kurmaya giriştiler . Bu cumhuriyetçilik deneyinin ömrü kısa 
oldu. Cumhuriyetçiler de Herwegh’in Sürgünler Birliği de kılıçtan geçirildi. 21 Eylül’de Struve, 
cumhuriyet için üçüncü kez bir ayaklanma örgütledi ama bunun kaderi de ötekilerden farklı 
olmadı.

Köylü Ayaklanmalan

Nisandaki kent ayaklanmalan ve devrimcilerin ajitasyonu köylülerin yeniden ayaklanmalanna 
yol açn. Baden’in birçok yöresinde, ağır feodal yükümlülüklerin yanısıra, köylüler tefecihk 
yoluyla borçlandınimıştı. Üstelik, toprak üzerinde fazla nüfusun baskısı da vardı. Bir anda 
1525’den beri görülmeyen köylü isyanlan yaygınlaştı. Hessen, Nassau, Saksonya ve Ren köylü 
ayaklanmalanna tanık oldu. Köylülerin düşmanlan heryerde aynıydı; toprak sahipleri ve 
tefeciler. Topraklar işgal edildi. Aristokratlann şatolan ateşe verildi. Borç kayıtlan yakıldı. 
Feodal yükümlülüklerin kaldmiması istendi. Ancak kent ve kırdaki ayaklanmalar birbirlerinden 
yalıtılmış olarak kaldılar.

Makine Kinciliği

Köylü ayaklanmalannın yanısıra, şehirlerde de kalfalar fabrika ve makinelere saldırdılar. 
Makinelere karşı saldınlar özellikle Saksonya ve Ren’de yoğunlaştı. Örneğin Solingen 
bıçakçılan bu bölgede bulunan bir demir fabrikasını yerle bir ettiler. İşsiz gemiciler Ren’de 
gemilere saldırdılar. Nassau’da işten çıkanlan demiryolu çahşanlan yeni açılan Taunus 
demiryolu hattını söktüler. Köylü ayaklanmalannda olduğu gibi kentlerdeki zanaatkar 
ayaklanmalan üzerine de askerî birlikler gönderildi. Ancak bastınlamayan ayaklanmalar 
devrimin belkemiğini oluşturdu.

Berlin Ayaklanması
Mart 1848’in en canahcı gelişmeleri, Berlin ayaklanması çerçevesinde gerçekleşti. Berlin 
ayaklanmasının önemi, en güçlü ve yetidn feodal devlet aygıtının devrimin önüne dikildiği 
Prusya’nın merkezinde cereyan etmesinin yanısıra, ayaklanmalann getirdiği devrimci 
kazanımlann uzunca bir süre korunmasından ileri geliyordu. Daha martın ilk günlerinde 
Berlin’de radikal ajitasyon başlamıştı. Berlin’de 40 bine yakın işçi, sefalet ve tifüs salgını ile 
boğuşuyordu. Patates fiyadan hâlâ çok yüksekti. İktisadi bunalımın etkisiyle birçok işyeri ya
kapanıyor ya da işçi çıkarma yoluna gidiyordu. Radikal gazeteler yayımlanmaya, işçiler
örgütlenme yollan aramaya başlamıştı. Küçük buıjuva radikal aydınlar Paris’tekine benzer 
yemekli toplantılar sonucunda 11 Mart’ta hükümete bir dilekçe vermişlerdi. Bir grup işçi 
tarafından imzalanan dilekçede de kraldan “çalışanlar arasındaki rahatsızlığın bir an önce 
giderilmesi ve geleceklerinin güvenceye alınması” isteniyordu. Dilekçenin reddedilmesi, şehirde 
huzursuzluğa yolaçtı. Şehir Meclisi düzeni sağlamak için özel bir polis gücü oluşturdu. Bunun 
doğurduğu tepkiyle kitlesel gösteriler başladı. Müdahele eden süvari birliklerine göstericiler taş
ve sopalarla karşılık verdiler. İki gün sonra, 13 Mart’ta halk kraliyet sarayının önünde
toplandı ve birliklerin Berlin’den çıkanlmasını istedi. Polis ve ordu ile halk arasında ilk ciddi 
çatışma meydana geldi. Berlin’de ilk barikat o gün kuruldu, kurulur kurulmaz da askerler 
tarafından kaldınidı. Silahsız halk askerlere ancak boş şişe ve taş atarak karşıhk verebiliyordu.

Dört gün sûren gösteriler boyunca göstericiler, her gün sarayın önünde toplanarak taleplerini 
dile getiriyorlardı. Sonunda kral, son derece belirsiz bir ifadeyle, reformlar yapmaya ve nisan 
sonunda meclisi toplamaya söz verdi. 18 Mart’ta, kraliyet fermanını dinlemek üzere işçilerden, 
zanaatkarlardan, buıjuvaziden ve öğrencilerden oluşan ve silahsız büyük bir kalabalık sarayın 
önünde toplandı. Ferman oldukça ılım lı liberal tavizler içeriyordu. Basın üzerindeki sansür
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D em ekler, P a rtile r, 
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1848 Mart Devrimi öncesinde Almanya ve Prusya'da, 
yürürlükte olan katı örgütlenme yasaklanndan ötürü, 
siyasal nitelikli örgütler azdı. Bunlar da ancak örtülü 
bir tarzda kurulabiilyoıdu. Siyasete ilgi duyan işçiler 
ve daha çok da zanaatkar çıraklan, meslek demeklerin
de ve “işçi eğitim demekleri'’nde faaHyet gösterebili
yorlardı. Aynca 1844'tekl Silezya dokumacılannın ayak
lanmasından sonra, liberal ve radikal burjuvalar tarafın
dan bir tür “savunma İçgüdüsüyle”, “eğitim” ve “maddi- 
manevi yardım” sağlamak üzere çok sayıda demek ku
rulmuştu. Liberal burjuva aydınlan ise bunun dışında 
daha çok mesleki ve edebl-sanatsai demekler çerçeve
sinde biraraya geliyorlardı.

Mart 1848'de Prusya’daki demekleşme yasağı kalkın
ca, bir örgütlenme patlaması oldu. Bunlann arasında, 
işçiler ve çoğunlukla zanaatkâr çıraktan tarafından ku
mlan çok sayıda demek de vardı. Ancak, ilk kurulan 
demekler ağırlıkla, mayıs başında Prusya ve Alman Ulu
sal Meclisleri için yapılan seçimlerde belirli adaylan des
teklemek üzere oluşturulmuş esnek örgütlenmelerdi. 
BİMİriler, açıklamalar hazırlamak, tartışma toplantılan 
düzenlemek dışında pek bir faaHyetlert yoktu. Seçimler 
geçtikten sonra, varolan demeklerin Ur bölümü yasal 
variıklannı korumakla birlikte etkinliklerini yitirdi. Bazı- 
lan ise güçlenerek partiye benzer yapılanmalar oluştur
du. Bunlann yanısıra, Frankfurt Ulusal Mecllsl’nde de, 
ilk aylann dağınıklığından sonra, gene oldukça esnek 
örgütlenmeler olmalanna karşın parti özelliği gösteren 
meclis fraksiyonlan ortaya çıktı. Burjuva demokratik 
soUa ve daha da belirgin Mçlmde sosyalist kanatta, 
bu meclis frakslyonlanyla parlamento dışı örgütlenme
ler arasında İlişkiler vardı. Liberal ve muhafazakâr sağ
da ise, parlamentodaki ve parlamento dışındaki gmplar 
arasında bir IlIşM yoktu. Doğal olarak durum, bu grupla- 
nn sınıfsal yapılanndan, konumlanndan ve tercihlerin
den kaynaklanıyordu.

3AĞIN PARLAMENTO DIŞI “ PARTİ” LERİ

Prusya Muhafazakâr Hareketi

Gerçi Frankfurt Parlamentosu’nda da bir muhafazakâr 
kanat vardı, ama 1848 karşı devriminin esas taşıyıcı 
gücü olan Prusya Monarşlsl’nl ve bunun temellerini 
oluşturan Junkerlett asla temsil etmiyordu. Karşı dev
rimin kfeotojlk ve maddi gOcOnD duyturan Prusya Mo- 
narşlsl’nin sMI gOçleri, halk İradesini ve “temslliyet- 
çlüğl” kavramsal düzeyde de reddetmelerinin ifa
desi olarak, paılamento dışında örgütlediler. Ağustos 
1848 başında, Prusya’nın, kurulacak bir Alman Impara- 
toriuğu İçinde erimesine karşı çıkan Preuaaettvereln 
(Prusya Demeği), kısa sürede 6 bine varan üye sayısıy
la, bu yaklaşımın İlk örgütOydü. 1 Temmuz’da, polltlka- 
alar, saray bürokrasisi, Prusya ordusu ve toprak sahlM 
Junkerier arasında organik ilişkiyi pekiştiren etkili Mr 
gazete yayınlanmaya başlandı: Neue Preusalache Zel
tung (Yeni Prusya Gazetesi). Gazete, demir haçlı amMe- 
minden ötürü, Knuzzattung (Haçlı Gazete) olarak tanın
dı. Gene 1848 Temmuzu’nda, büyük toprak sahlM Gott
fried von BOkMv-Cummerow tarafından, Prusya karşı 
devriminin esas temsilcisi olan “paıll” ohışturukhı: Mülk 
Sahiplerinin Çıkarlarını Koruma ve Bütün Sınıflann Re- 
Mtını Kollama Demeği. Bu demek, kısa süre sonra, 
Haçlı Gazete’ye yön vermeye başladığı gibi, gene Prua- 
ya Demeği veya Vaterlandavereln (Anavatan Demeği) 
adı altında kurulan Mrçok demeği fiilen yönetmeye baş
ladı. 18-19 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenen bOyük kong

re, basında ve kamuouyunda “Junker Parlamentosu” 
olarak anıMı. Kongrenin oluşturduğu 50 kişilik daimi 
konsey, seçimle gelen Prusya ve Alman ulusal meclisle
rinden çok daha etkili bir “ iktidar” ın sahibiydi.

Liberal Demekler

Ilımlı hukuk bilgini Eduard SImson etrafında örgütle
nen Konstltutloneller Vereln (Anayasal Demek), 1849’da 
Prusya muhafazakarlannın dümenstıyuna girdi. 1848 ön
cesinde yaygın otan işçileri “eğitme ve aydınlatma” 
misyonunu sürdüren burjuva demokratik aydınlannın 
Demokratlscher Klub (Demokratik Kulüp) ise, seçimler
den bir süre sonra silindi.

Katolikler

Ulusal Meclis’te Mr fraksiyon olarak temsil edilmeyen 
Katolikler, 1848/49 döneminde son derece yaygın Mr 
örgütlenme gerçekleştirdiler. İlk olarak, 14 Haziran 
1848'te Joseph Maria von Radowitz tarafından Katho- 
llscher Klub (Katolik Kulübü) kuruMu. Amacı, müstek- 
bel rejimin kilise üzerindeki iktidannı mümkün olduğun
ca kısıtlamaya yönelen propaganda yapmaktı. Aynı sıra
larda, yerel düzeyde KatoHk adaylan seçtirmek içir. Mr
çok demek kumimuştu. Köln’de çıkan Uıelnlache Volk- 
shalle (Ren Halk Meclisi) gazetesi de Ren-Ruhr havza
sında etkiliydi.

1848 sonlanna doğru, BOyük (Avusturya’yı içeren) 
Aimanya-Küçük (Avusturya'yı dışlayan) Almanya tartış
masının ortaya çıkması, Protestan Prusya’nın egemenli
ğinden ürken Katolik hareketinin, karşı devrimci oöakr 
laria arasına mesafe koymasını getlıdl. Katolik KulûbO’- 
nün kurucusu olan von Radowttz, kralla iyi ilişkileri 
olan Mr Prusya askeri olarak, karşı devrim cephesine 
geçti. Bu kez, 1848 Sonbahan’nda sayılan 400'e ulaşan 
Plua-Verelne fûr rellglöae Frelhelt (Dinsel Özgüriük İçin 
Papa Plus Demekleri) inisiyatifi ele akh. » 6  EMm 1848’de 
Franz Joseph Buss tarafından Papa Plua Demekleri 1. 
Kongresi toplandı ve Kathollache Vereln Deutaehlands 
(Almanya KatoNk Demeği) kuruMu. “Toplumsal Sorun”u 
vurgulayarak işçilere eğMnmesi gerektiğini savunan “işçi 
piskoposu” Katleler ve ReldıeneprengerglM din adanı
lan bu hareketin önderiertydi. Açıkça Küçük Almanya’n  
olan bu “ parti” dinsel özgüriüUeri savunmanın yanısıra

Küçük burjuva demokratlarının yanısıra, işçi sınıfının 
uyanık kesimlerinin de başlangıçta yeraldığı 
demokratik demeklerin kongreleri ve halka açık 
toplantıları, devrimin ilk evresinde halkın karşı devrim 
tehdidine karşı uyarıldığı ve devrimci heyecanın 
ayakta tutulduğu platformlar oldular (solda). 
Almanya'da 1848 öncesindeki baskılar, liberal 
burjuvazinin bile bir dernek veya kıiûp geleneği 
yaratabilmesini engellemişti. Frankfurt Ulusal 
Meclisi'nde siyasal nitelikli örgütlenmeler, 
milletvekillerinin birbirleriyle konuşmak, bir önergeyi 
kaleme almak için buluştuklan lokallerdeki siyasal 
ahbaplıklar çerçevesinde oluştu ve buluşma mekanı 
olan lokallere göre adlandırıldı. Meclisin en güçlü 
fraksiyonu olan liberal sağ, Casino kahvehanesinde 
biraraya geldiği için. Casino olarak anılıyordu (sağda).

Pmsya karşıtı bir çizgi izledi, ancak pek etkili olamadı. 

Frankfurt Ulusal Mecllsl’nde “Sağ" Fraksiyonlar

Alman burjuvazisinin siyasal kültür geleneği tıakımın- 
dan geriliği, Frankfurt Parlamentosu’nun açılışında ken
dini belli etti. Mllletvekilleri uzun süre, kendilerinden 
başka hiçbir şeyi temsil etmediler. Ancak 1848 Eylüiü’n- 
deM Frankfurt ayaklanmasından sonra, siyasal ortamın 
gerginleşmesiyle fraksiyonlar oluşmaya başladı. Fakat 
bunlaida da “ parti disiplini” oMukça zayıf ve saf değiş
tirmeler çok sıktı. “PartI’lerin resmt adlan Mie yoktu; 
milletveklllerinin Mraraya gelip tartıştıktan, karariara va- 
np açıklamalar kaleme aMıMan Frankfurt kahvehanele
rinin, lokallerinin isimlerine göre (ömeğin Cafe Mllani, 
Pariser Hof, Casino vb. giM) adlandınlıyoriardı.

MUHAFAZAKÂR SAĞ

Cafe MllanI

Önceleri Stelnemes Haus (KAgir Ev) k>kalinde topla
nan Katolik ılımlı anayasal monarşi taraftarian, daha 
sonra aralanna Protestaniar da katılınca Cafe Mllanl’ye 
taşınıp böyle anılmaya başladılar. Önderleri, Baron von 
VIncke, Frankfurt Parlamentosu’nun en hatın sayılır frak
siyon önderiydi. Mllaniciler prenslerin egemenlik haMa- 
nna dokunmayan, adem-i merkeıi, anayasal Mr monar
şiden yanaydı.

Parlaer Hof

Küçük Almanya fomıOlünden yana tavır koyan MllanI 
çoğunluğuna karşı çıkan Katolik milletvekilleri, sağ 
liberal Caalno fraksiyonundan bazı mlIletveMIlefIyle Mr- 
llkte oluştuıduklan geçtei küçük fraksiyondur.

LİBERAL SAĞ

Frankfurt Pariamento’sunun en güçlü fraksiyonuydu 
ve en önemli önder kişilikleri bünyesinde banndınyor- 
ıhı: Max von Gagam, SImson, Bassermann, IMılmann... 
“Anayasa halk iradesini yansıtan medsin kararıyla mı 
beHrlenmetr? Yoksa prefnlerin, kralın mutatjakatı da aran
malı fliı?”  tartışmasında muğlak Mr tutum İMnimsiyor, 
anayasal monarşiyle uzlaşma kapısını açık bırakıyoilardı.
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Wiirttemberger Hof

Wiirttemberger Hol, daha genç ve çoğunluğu Güney 
AlmanyalI mllletveldileıinden oluşan bu merkez ad  frak
siyon, halkın egemenliği konusunda açık tavır belirtiyor 
ve Büyük Almanya formülüne daha yakın duruyordu.
1848 sonlanna kadar Casino’dan sonraki İkinci büyük 
gnıptu.

Augsburger Hof

Robert von Mohl, Rleaaer glM bazı etMIl polttlkacılann 
önderliğinde, “merkez sol” programa gerçeklik kazan
dırabilmek için Cas/no’yta koalisyon amacıyla Wiirttem
berger Hoftan kopan bu uzlaşma fraksiyonu, Merkez 
Sağ Cas/no'nun güçlenmesini sağladı.

Landsberg

Casino ve Wiirttemberger Hof'dan kopan bazı millet- 
veMlerl, WOttemberger Hof'un parlamentarlst çizgisini 
daha merkezlyelçi bir anlayışla birleştirdiler.

E/bladserlictte Partal Weidanbuaclt (İmparatoru* Partisi)

Sağ liberal frakslyonlann dağınıklığı, 1848 sonunda, 
bu kodlsyon ortaklığının kurulmasıyla aşıMı. Partaer 
Hof'u oluşturanlar dışındaki bütün sağ fraksiyonlar ka
tıldı. Küçük Almanya formülünü benimseyerek, Prusya 
Kralı’nın İmparatorluk tacını taşımasını savundular. Von 
Gagem'In önderliğinde kurulan bu parti, Mart 1849’da, 
sol kanattan bazı milletvekillerini de elde ederek, Alman 
Anayasası’nın mecliste onaylanmasını sağladı.

SOL FRAKSİYONLAR VE SOSYALİST ÖRGÜTLER

Franklurt Parlamentosu'nda "Sol" Fraksiyonlar

Deutsciıe Hof parlamentodaki en büyük sol gruptu. 
Önderleri Robert Blum. 1848 Devrimleri’nin en popüler 
simalarından biriydi. Halk hükümianlığını kararlılıkla sa
vundular, parlamentarlst, eşit ve genel oydan yana, 
merkeziyetçi bir çizgi İzlediler. 1848 sonlannda, bu frak
siyondan bir grup milletvekili, “özgürlüğün ulusal birlik
ten daha önemli olduğunu” savunarak Büyük Almanya 
formülünü desteklemek İçin Partaer Hof'a geçti. Deuts

che Hof, 1849’da, yükselen karşı devrim karşısında etki
sini yitirdi. Ancak Frankfurt Parlamentosu’nu son ana 
kadar terketmedi ve karşı devrim son dertıesini vurun* 
caya kadar, partamentoyu Stutgart’a taşıyarak sembolik 
olarak yaşattı.

Westendltalle

Daha ılımlı bir çizgiyi savunan bazı miletvekllleri, mer
kez sol Wdrttemberger Hof'un bazı unaurlanyla birilkte, 
“ fraklı sol” olarak da anılan bu grubu oluşturdular.

Nümberger Hof

Robert Blum’un Avusturya Devrimi’ni desteklemek 
için müdahale tezine karşı çıkan milletvekillerinin Ekim 
1848’de oluşturduğu fraksiyondur.

Donneraberg (Aşın SoQ

Daha Haziran 1848’de, Hecker ve Struve önderilğln- 
deM devrimci cumhuriyetçiler Deutsche Hof'dan aynla- 
rak bu küçük ama etkili grubu ohjşturdular. Parlamento 
dışı sosyalist örgütlerle sıkı ilişkileri olan bir fraksiyondu.

Uaerzveraln vaya Zantr^maarzvarein (Mart Demeği ve
ya Merinzf Mart Demeği)

Kasım 1848’de, sağın anayasal monarşiye nza göste
rerek birieşmesl karşısmda, pariamentoda sol da birleş
me gereği duydu. Mart 1848'in devrimci havasından 
esinlenerek Uart Demeği adı altında, Deutsche Hof, 
Donneraberg, Nümberger Hof ve bir grup Weatandhaiie 
milletvekili birleştiler. Önderleri, von Froebei’öi. Acil 
siyasal hedefleri, pariamento d^ı sol ve sosyalist güç
lerle ilişki kurarak, İmparatorluk Partisi’ni engellemekti.
1849 sonunda 950 yerel örgüt kurmayı isaşaran ve özel
likle Güneybatı Almanya (Baden, Pfalz) ve Saksonya’da 
etMIl olan bu parti, karşı devrimin örgütlenmesi İnisiya
tifi karşısında “geç” kaldığı için, etMIl olamadı.

PARLAMENTO DIŞI DEMOKRATİK SOL VE SOSYALİST 
ÖRGÜTLER

DemokraUsche Vetaina (Demokratik Demekler) ve 
VoUaUUba (Halk Kulüpleri)

Mart 1848'den sonra hızla kurulmaya başlayan der
neklerin bir çoğu, radikal burjuva ve küçük burjuva 
aydınlan tarafından oluşturulan radikal cumhuriyetçi çiz
gideki bu Demokratik Demek'ier ve Halk Kulüpleri idi. 
Bunlar 1848 llkbahan’nda radikal adaylann milletvekili 
seçilmesi için çalıştılar, daha sonra parlamentoya dilek
çe gönderme kampanyalan düzenlediler ve propaganda 
çalışması yaptılar.

Demokratenkongreaa (Demokratlar Kongresi)

Demokratik Demekier'i ve Halk Ku/üp/eri’ni'etkili ve 
merkeziyetçi bir çizgide biraraya getirmek için İlk De
mokratlar Kongresi Haziran 1848’de Frankfurt’ta toplan
dı. Bu toplantıya 66 yerden 99 demeğin yanısıra Don
neraberg fraksiyonundan bazı milletvekilleri, HegelcI fi- 
knof Ludviflg Feuert>ach, Komünistler Blriiği'nden Moll ve 
Schapper İle devrim şairi Freillgrath katıklılar. İkinci 
kongre. Ekim 1848’de Beriln'de bu kez 140 yerden 260 
demeğin temsiHyle toplandı. Ancak darbeci komünist
lerden küçük burjuva demokıatlanna dek ulaşan geniş 
yelpaze İçinde, homojenlik ve açıklıktan uzak yapısıyla 
Demokratlar Kongresi, etkisiz olmaya mahkûmdu ve 
kısa süre sonra dağıMı.

Arbeiterverbrüderung (İşçi Kardeşliği)

Alman işçi sınıfının uhısal çaptaki İlk örgütü olan İşçi 
Kardeşliği, Manc’ın öğrencilerinden Stephan Bom tara
fından kuruklu. 1848 devrimci ayaklanmalan öncesinde 
Almanya’ya geri dönen Bom, proletaryayı örgütlemekle 
Komünlatler Birtiğl tarafından görevlendirilmişti. Ancak 
Beriln'de işçi demeklerinde bir süre çalıştıktan ve Al
man işçi sınıfının deneyimsizliğini gördükten sonra gi
derek reformist talepleri önemseyen bir çizgi tutturdu, 
ilk olarak Nisan 1848’de Arbalterıentralkomltee (İşçi 
Merkez Komitesi) oluşturuMu; ağustosta örgütlenen 
ve üç İŞÇİ komitesi İle 31 İşçi demeğinin temsil edikiiği 
ilk Alman işçi Kongresi’nde, İşçi Kardeşliği'nin progra
mı, işçiler arasında yaygın olan loncacı/meslekçi söyle
mi fazla karşısına almadan, üretim kooperatiflerinin dev
letçe desteklenmesini öne çıkanyordu. Bom, gerek ör
gütün yerel birimleri, gerekse yayın organı Die Verfml- 
derung (Kardeşlik Dergisi) aracılığıyla, loncacılık zihni
yetinin kınlmasına çalıştı ve bunda da epey başan sağ
ladı. İŞÇ İ Kardeşliği, 18S0’de kapatıMığı zaman, geride 
sosyal demokrat hareketin temelini oluşturacak canlı 
ve deneyimli bir işçi kuşağı bıraktı.

Bund der Kommunlaten (Komünistler Blrilği)

YurdışındakI Alman göçmen işçi ve zanaatkâr çırakla- 
n t<u^ndan kurulmuş olan Komünistler Blrtiği'rUn bir
çok üyesi. Mart 1848‘de ülkelerine geri döndüler. Çoğu, 
“ memleketleri” olan Ren-Ruhr havzasına gittiler. Ko
münistler Birtiği'nin hareket merkezi, Marx ve Engels’In 
de faaliyet gösterdiği Köln oMu. Marx ve Engels, üs 
olarak 1 Haziran’dan itibaren çıkmaya başlayan Neue 
Rheiniache Zeltung'u (Yeni Ren Gazetesi) ve Nisan 
1848’de çoğu kfiçük-buıjuva aydınianndan oluşan 300 
Mşi tarafından kurulan Köiner Art>eitervereln’ı (Köln 
Iş^ Demeği) hareket merkezi haline getirdiler. Marx, 
5 Ekim 1848’den sonra bu demeğin başkanhğını da 
yüriHtü. Komünlatler Birtiğl Nisan 1848’de devrimle llgi-
II taleplerini duyurarak sahneye çıktı. Demokratlar Kong- 
real’nde etkinlik gösterdi; hattâ ikinci toplantıda birçok 
delegenin kongreden aynimasından yararlanarak, prog
ramını bu kongreye kabul de ettirdi. Ancak Marx, daha 
sonra bu kongrenin flUl etkisizliğinden dolayı. Komü
nistler Birtiği'nin de buradan aynlmasaıı sağladı. Yeni 
Ran Gazetesi de, en fazla 6 bine varan satışıyla. Ren 
bölgesi ve radikal devrimci unsurlar dışında pek etMIl 
değlMI. KomOmsOar Birtiği'nin 1848/49 devrimlerinin 
yenilgisi sırasında, Almanya’daki varlığının tarihsel öne
mi, yalnızca Alman topraMannda Komünist Manifesto 
programının ilk kez savunulmasaiı sağlamak oMuğu söy
lenebilir.



kaldırılacak, bir anayasa yapılacak, Birleşik Meclis 2 Nisan’da toplanüya çağrılacak ve Prusya, 
Alman birliğini sağlamak için çaba gösterecekti. O ana kadar sakin olan kitle, askerlerin 
sarayın ön bahçesinde yığınak yaptıklannı görünce, “askerler çekilsin” diye bağırmaya başladı. 
Bağnşmalan duyan kral, süvari birliğine kalabalığı dağıtmasını emretti. Süvarinin 
hareketlenmesiyle başlayan panik, iki el silah sesinin duyulmasıyla pekişti. Kimse 
yraralanmamışn ama halk korkmuş ve ihanete uğradığına inanmışn. Kitleler şehrin her yanına 
dağıldı ve kısa bir süre içinde zanaatkâr mahallelerinden başlayarak her yanda barikatlar 
kuruldu. Sokak çatışmalan sertleşti. Berlin’de “Mart günleri” başlamıştı.

Askerlerle çarpışan isyancılar silahsızdı. Kaldınm taşlarını yerlerinden sökerek askerlere atıyor, 
evlerin çatılarından aşağı kaynar su döküyorlardı. Askerler, barikatlan top ateşine tutarak yerle 
bir ettiler. 18 Mart geceyansı Prusya askerleri şehir merkezinde duruma hakimdi. Halktan 
birçok kişi mtuklandı, bir kısmı öfkeU askerler tara&ndan sokakta öldürüldü. Fakat bazı 
mahallelerde hâlâ duruma hakim olan isyancılar direnmeye kararlıydı. Zaman kazanmak 
isteyen kral, halka hitaben dokunaklı bir mesaj yayınladı. “SevgiU Berlinliler’ime” diye 
başlayan mesajında, Berlin’deki olaylann “çoğu yabancı olan bir fesatçı güruhundan” 
bynaklandığma inandığını belirterek, halkın barikatlardan çekilip bu güruhu yalnız bırakmasını 
istiyordu. O zaman askerler de çekilecekti. Bu mesaj, ayaklanan mahallelerin çoğunda alaya 
shnarak duvardan söküldü.

|V. Wilhelm’in Liberal Manevrası
î
19 Mart pazar sabahı, IV. W ilhelm, ateşkes ilan ederek ordunun şehri terk etmesi emrini 
/erdikten sonra kiliseye gitti, ardından barikatlardan gelen temsilcileri kabul ederek onlara 
larikatlan kaldınrlarsa garnizonun Berlin’den çekileceğini söyledi. Henüz barikatlann tümü 
iökülmemişken askerler Berlin’i terketmeye başladı. General Von Prittwitz’in ısrarlanna rağmen 
cral, sarayı koruyacak bir müfrezenin kalmasına bile razı olmadı.

îöylece, IV. Wilhelm, kendisini bütünüyle “Sevgili Berlinüler’i”nin insafına terk etmiş oluyordu, 
iir gün önce tutuklananlar serbest bırakıldı. Bu jest halk üzerinde etkili oldu. Önceki gün 
iûzen güçleriyle çarpışanlar, düzeni sağlamak için çalışmaya başladılar. Öğrenci ve 
ûccarlardan oluşan bir birlik sarayın güvenliğini sağlamayı üstlendi. Aynı gün öğleden sonra 
ffal, kraliçeyi yanına alarak büyük bir alçal^önüllülük gösterisine girişti. Çatışmalarda 
ilenlerin cenazelerini sarayın önüne kadar taşıyan isyancılann düzenlediği törene, balkonunda 
elam durarak kauldı. Prusya Devrimi görünürde zaferi kazanmıştı.

Juıjuvazinin İşçilerden Korkusu

)evrimin ileri gitmesinden, özel mülkiyetin tahribinden, iktisadi faaliyetlerin sekteye 
ığramasmdan korkuya kapılan buıjuvazi, yasa ve düzeni sağlamak, çıkarlannı korumak için 
;önüllü sivil milisler oluşturmaya başladı. 0 te  yandan buıjuvazi ile radikal devrimci unsurlar 
ırasındaki çatışmayı geliştirebilmek için “aşağı tabakalan” buıjuva liberallerinin gözünü 
[orkutacak kadar bir süre “serbest bııakmak”ta sakınca görmeyen IV. W ilhelm’in “Sevgili 
ierlinli”lerine sunar göründüğü tavizler sürüyordu. Halk 20 Mart’ta gösterilere yeniden 
taşladı. Tüm siyasal tutuklulann serbest bırakılmasını ve kralın kardeşi Prens W ilhelm’in 
sonradan Kral I. W ilhelm ) Berlin’i terk etmesini istiyorlardı. Hapisane kapılan açıldı. Prens 
Vilhelm İngiltere’ye gönderildi. 21 Mart’ta Berlin sokaklannda. Alman Birliği’nin ve (1815) 
:urtuluş savaşının simgesi olan siyah-kırmızı-san bayraklarla donanmış bir tören alayı 
lûzenlendi. Tören sonunda bir konuşma yapan kral, “Halkıma ve Alman Ulusuna” diye 
)aşlayan söylevini “Bundan böyle Prusya Almanya’ya kanlacaktır” diye bitirerek, ulusal birliğin 
şaretini vermiş oldu.

ierlin’de bu coşkulu Mart günlerinin bedeli 300 ölü olmuştu. Ölenlerin çoğunluğu marangoz, 
erzi, ayakkabıcı gibi zanaatkâr kalfalanydı. Orta sınıflardan öğrenciler dahil 15 kişi, zanaatkâr 
ıstalanndan 30 kişi öldürülmüştü. Sokak çatışmalannın idde tabanını diğer devrimlerde 
ılduğu gibi e m ^ çi sınıflar meydana getirmişti. Ne var İd, gerek işçilerin gerek kalfalann 
;endilerine ait belirli bir siyasal programlan yoktu. Paris işçileri gibi, Berlin işçileri de kendi 
lolaysız talepleri için değil, buıjuvazinin hedeflerinin elde edilmesi için canlannı feda 
tmişlerdi.

Radikaller ve Liberaller

lu arada IV. Wilhelm, yeni bir kabine kurarak başbakanlığa ilk kez soylu olmayan birini, 
Cöin’lü liberal banker ve Marx’in 1842’de yayın yönetmenliğini yapağı Rheinische 21eitung 
razetesinin hissedarlanndan Rudolf Camphausen’i, maliye bakanlığına da yine liberal bir tacir 
)lan David Hansemann’ı atadı. Birleşik Meclis 2  Nisan’da yeni bir anayasa yapmak ve ulusal 
rirlik sorununu tartışmak üzere toplandı. Camphausen hükümeti bu arada Prusya askerî 
;amizonunu “ihtiyaten” Berlin’e geri getirmeyi düşünmeye başlamışa. Radikal unsurlann 
jûçlenmesi, sivil muhaüzm “huzur ve güveni” sağlamakta zorluklarla karşılaşması, kral kadar 
lüyûk burjuvaziyi de tedirgin ediyordu. 30  Mart’ta piyade ve süvari kuvvetleri, liberal 
;azetelerin övgüleriyle karşılanarak Berlin’e yaklaşalar. 2  Nisan’da 3 alay Prusya askeri 
lerlin’de konuşlandınimış ve garnizon şehirdeki eski gücüne kavuşmuştu.

1848'de devrimci gelişmeler sırasında, işçi harel<etinin 
yükselmesi ve kendini şekillendirmesi sürecinde 
kadınlar da doğrudan siyasal mücadelenin içinde yer 
alıyorlardı. Kadınların toplumsal haklar ve siyasal 
eşitlik talepleri demokratik hareketin Ur parçası haline 
geldi. Kadınlar gösteri yürüyüşleri ve toplantılar 
yapıyor ve taleplerini dile getiriyoriardı. Bertin'de ve 
diğer t>azı şehirierde demokratik ve sendikal eğilimli 
kadın dernekleri kuruluyordu. Demokratik kadın 
hareketinin başlangıcında önemli bir rol oynamış olan 
Louise Otto (1819-1895), Saksonya'da çalışan bir 
kadın yazardı. Kadın kurtuluşu hareketinin 
öncülerinden olan Louise Otto, yazmış olduğu şiirterde 
ve romanlarda kadınların sorunlarını ve taleplerini dile 
getiriyordu. 1846’da yazdığı üç ciltlik Schloss und 
Fabrik (Saray ve Fabrika), 1847'de yazdığı Lieder 
eines deutschen Maedchens (Bir Alman Kızının 
Şarkılan) ve 1866'da yazdığı Das Recht der Frauen 
auf Erwerb (Kadınların Çalışma Hakkı) isimli eserieri 
vardır. 1848’de Bir Alman Kızın Hitabı başlıklı 
yazısında Saksonya Hûkümeti'nin kadın sorunları ile 
ilgilenmesini talep eden Louise Otto, 1848-50 yıllan 
arasında ilk Alman Kadın Gazetesi'ni (Frauenzeitung) 
kurdu. 1865 yılında Allgemeiner deutsche 
Frauenverein’/ (Genel Alman Kadın Derneği) kuran 
Louise Otto, bu demeğin Neue Bahnen (Yeni Yollar) 
isimli yayınını da çıkardı.
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-Orta Avn

1848 Devrimleri'nin başlıca hedefi monarşik devlet 
yapısıydı; artık çağdışı kalmış olan bu devletlerin 

gücünün temel dayanağı da fiziki güç, yani orduları 
idi. Bu nedenle, halkın ve devrimin silahlanması, 

büyük önem taşıyordu. Burjuvazi ise, emekçi kitleleri 
silahlandırmaktan kendi hesabına ve uzlaşma kapılarını 

kapatmak istemediği monarşi adına ürküyor ve 
silahlanma imtiyazını belirli bir “ muhafız" gücünün 

tekelinde ve denetiminde tutmak istiyordu. Bu çelişki. 
Haziran 1848 başında Berlin'de işçi sınıfının 

burjuvaziyle karşı karşıya gelmesine yol açtı. Nihayet,
14 Haziran’da işçiler, kendilerine ateş açan Ulusal 

Muhafız'a rağmen kraliyet cephaneliğinin kapısını 
kırarak kendilerini silahlandırdılar.

Nisanla birlikte, devrimden yana güçler arasmdaki aynşma netleşmeye başladı. Liberal gazeteler 
bir sûre siyasal reformlann elde edilmesinde işçilerin gösterdiği yararlılıklardan övgü ile söz 
etmiş, işçilerin de kulüplere kabul edilmesi fikri üzerinde durmuşlardı. Şehir Meclisi, işçilerin 
ihtiyaçlannı belirlemek için bir komite kurmuştu. Ancak bu hava kısa bir süre sonra 
dağılmaya başladı.

İşçilerin Rolü

Radikaller oldukça dağınıktı. ÖzeUikle işçi smıh, 1848 Fransa’sıyla karşılaştınlamayacak 
ölçüde örgütsüzdü. İşçiler seslerini 26 Mart’ta düzenledikleri kitlesel gösteride duyurdular. Sivil 
Muhafıza alınmamaktan ötürü rahatsızdılar; genel oy, bir çalışma bakanlığınm kurulması, 
asgari ücret ve 10 saatlik işgünü gibi talepler ileri sürüyorlardı. Diğer Alman şehirlerine göre 
biraz daha gelişkin bir örgütlenme geleneği olan BerUn işçi sınıfı, Stephan Bom ’un 
önderliğindeki bir grup sosyalistin çalışmalanyla bağımsız bir güç olarak ortaya çıkma evresine 
yeni giriyordu. Marx ve Engels’le ilişkisi olan Stephan Bom, 1848 Devrimleri öncesinde 
Almanya’ya proletaryayı örgütlemek üzere Komünistler Birliği tara&ndan görevlendirilerek 
gelmişti. Ancak Bom, Berlin işçilerinde bile bilinçlenme düzeyinin düşük olduğunu. Komünist 
M anifesto’nun  kimseye bir şey ifade etmediğini görünce, daha ıhmh ve naif bir çerçevede 
çalışmaya başladı. Bütün ağırlığı, bağımsız bir işçi örgütü oluşturmaya verdi. Nisanda, İşçi 
Demekleri Merkez Komitesi adında bir organ oluşturdu, Volk (Halk) adında bir gazete çıkarmaya 
başladı. Bu komite, Bom’un 1848 sonbaharında kuracağı ulusal çaptaki ilk Alman işçi örgütü 
olan Arbeiterverbrüderung’un  <İşçi Kardeşliği) nüvesini oluşturdu. Bom ’un çabalan, işçilerde 
lonca ideolojisinin zayıflatılması ve örgûdenme bilincinin yerleşmesi bakımından önemliydi. 
Ancak bağımsız işçi öıgütleri 1848 Devrimleri’nde önemU bir rol oynamadı. Kral üzerinde çok 
etkili olan Başyaveri General Leopold von Gerlach başta olmak üzere, çevresindeki feodal ve 
askerî önderler, devrimi yenene dek buıjuvaziyle birlikte davranmaya onu ikna ettiler. 
Junkerler, bu hoşnutsuzluğun bir ayaklanmaya dönüşmesinden de korkuyorlardı. Bazılan, en 
etkin olarak da, o zamanlar henüz genç ve deneyimsiz bir Junker olan Otto von Bismarck, 
yüksek komutanlan derhal askerî bir harekâta yöneltmek istiyorlardı. Fakat Prusya egemen 
sını&nın “sağduyulu” çoğunluğu, devrim havasının yatışmasını bekleme yanlısıydı.



Prasya ve Alman Ulusal Meclislerine Doğru

Prusya Birleşik Meclis’i toplandığında tartışma kurucu meclisin seçiminde kullanılacak oy 
sistemi üzerinde yoğunlaşü. Anayasal bir monarşiye razı olan liberaller, genel oy için 
kidelerden gelen baskılara direnemediklerinden başka bir manevra ile bu talebi dengelemeye 
çalıştılar. Oy verebilmek için en az bir yıllık ikâmet koşulu aranmasmı önerdiler. Aynca 
fakirlik yardımı alan kimseler ve hizmetkârlar da oy kullanamamahydı. Böylece sayılan bir 
hayh kabank olan gezgin kalfalar ve göçmen işçiler oy kullanamayacaklardı. Meclis, Berlin’den 
gelebilecek baskılan göz önünde tutarak önerileri biraz esnetti. İkâmet koşulu altı aya indirildi 
ve yalnızca fakirlik yardımı alanlar ile suçlulara oy hakla tanınmadı. Ancak seçimler iki 
dereceh olacaktı. Önce delegeler belirlenecek, bunlar daha sonra esas adaylan seçeceklerdi. 
Prusya’da Berlin ayaklanması çerçevesinde bu gelişmeler olurken, öteki Almain prensliklerinde 
de ulusal bir parlamento toplama girişimleri hızlanmıştı. Paris’ten gelen haberler ve marttaki 
devrimci gelişmeler karşısında buıjuvaziyle uzlaşma yolunu arayan prensler, hemen her yerde 
hükümetin başına ılımlı liberal kişileri getirmişlerdi. İktidan geçici olarak ve sadece görünüşte 
liberallere devreden bu denge hükümetleri, “Mart Başbakanlan” olarak adlandınidı.

Liberaller ve radikal demokratlar, bu durumu kalıcı kılmak istiyorlardı. Ancak asıl önem 
verdikleri, ekonomik ve siyasal gelişmenin önünde en büyük engel olarak gördükleri 
parçalanmışlığa son vererek ulusal birliği gerçekleştirecek bir anayasa yapmaktı. Bu amaçla 
Güney ve Batı Almanyah 51 liberal ve cumhuriyetçi 5 Mart 1848 de Heidelberg’de toplandı. 
Liberal çoğunluğun önderi von Gagem, meşruti krallığı savunurken, Struve ve Hecker 
önderliğindeki radikal azınlık, cumhuriyetten yana çıktı. Sonuçta, 7 kişilik bir komitenin, 
Mechs’in çalışma esaslannı belirleyecek bir Vorparlament'in (Ön parlamento) oluşturulması 
için çalışmasına karar verildi.

Ön Parlamento

30 Mart’ta, “Alman halkının güvenine layık adamlar” olarak sunulan 600 gönüllü üye, 
Frankfurt’ta Ön Parlamento’da toplandı. Prusya 124, Hessen 84, Baden 72 kişiyle en ağırlıklı 
temsil edilen üç devletti. Azınlıkta kalan Struve önderliğindeki radikal cumhuriyetçiler. Ön 
Parlamento’nun yeni Meclis oluşuncaya kadar devrime öncülük edecek bir organ olarak 
kurumlaşmasını savundular. Bu öneri kabul edilmedi. Hatta bunun üzerine Hecker, 40 
delegeyle birlikte Ön Parlamento’dan aynlarak Baden’de bir ayaklanma başlattıysa da bu 
ayaklanma çabuk bastınidı. Sonuçta nüfusun ortalama yüzde 30’undan fazlası, seçmen olma 
hakkından. yoksun bırakıldı. Prensler, seçimlerde genel olarak fazla zorluk çıkarmadılar.
Birtakım sınırlamalarla Ulusal Meclis’in genel oyla seçilmesi üzerinde birleşildi.

Prusya Ulusal Meclisi

Prusya tarihinde ilk kez sınırlı da olsa genel oyla seçilen mechs, 22 Mayıs’ta, Berhn Müzik 
Akademisi’nde toplandı. 402 milletvekili arasında soylulann sayısı oldukça yüksekti. Fakat 
bunlar da çoğunlukla, ılımlı liberal çizgide olan bazı Junker’lerdi. Frankfurt Ulusal 
MecUsi’nden farklı olarak Berlin’de 68  kapitalist çiftçi ve küçük tanmsal üretici milletvekih 
vardı. 40 fabrikatör ve büyük tüccar doğrudan doğruya burjuvaziyi temsil ediyorlardı. 28 
kadar küçük memur ve zanaat ustası “aşağı” sınıflan temsil ederken, hiçbir kalfa veya işçi 
seçilmemişti. En büyük grubu ise, üniversite profesörleri, hukukçular ve bürokratlar 
oluşturuyordu. Bu grup, meclis çalışmalanna entelektüel bir hava verdiği kadar onun çalışan 
bir organı olmasını da önlüyordu.

Camphausen önderliğindeki meclisle kral arasında bir uzlaşmayı temel alan “merkez”, 150 
kadar milletvekiliyle meclisin genel anlayışına egemendi. Kararsız milletvekillerinin 
çoğunluğunu da çevresinde toplamayı başaran “merkez”, Junker’leri ürkütmeden anayasal 
monarşiyi gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Başlangıçta yaklaşık 40 kişiden oluşurken 1848 
sonbahannda 120’ye yakın üyeyi bağlayabilen “sol” fraksiyon ise, radikal küçük burjuva 
aydmlanndan oluşan bir gruptu. Kari D’Ester, Johann Jacoby, Georg Jund, Kont Eduard von 
Reichenback ve Benedikt W aldeck gibi kararlı demokrat aydınlardan oluşan bu grubun zaafı. 
Meclis dışındaki toplumsal hareketle organik ilişkisinin bulunmamasıydı. Bu “sol” grubun 
hedefi İngiltere’deki gibi bir yolu izleyerek parlamenter demokratik bir monarşiye ulaşmaktan 
öteye geçmiyordu.

Kurucu Meclis, etldn bir çalışma gösteremedi. Camphausen hükümetinin hazırladığı ılımlı 
anayasa yeterince Uberal bulunmadığı için reddedildi. Bunun yerine yeni bir anayasa da 
hazırlanamadı. Nisanda Camphausen hükümetinin Maliye Bakanı Hansemann geleneksel Prusya 
maliye politikasına ters düşen önemh iktisadi kararlar aldı. Bu kararlann başında Prusya’nın 
sınai gehşmesinde önemli sonuçlar doğuracak olan kredi hacminin genişletilmesi geliyordu. 
Junker’lerin vergileri ise artınidı. Hansemann’ın bu politikası, Junkerleri Camphausen’in liberal 
hükümetine karşı sertleştiren etkenlerden biri oldu.

Kamusal Projeler

İşsizliği azaltmak ; Berlinlilerin baskısından kurtulmak için, artık neredeyse 1848

JACOBY, JOHANN  
( 1 8 0 5 -1 8 7 7 )

Alman radikal demokratlarından Johann Jacoby, Prus
yalI yoksul bir Yahudi ailesinin oğlu olarak 1 Mayıs 
1805'de Königsberg’de doğdu. Ailesinin fedakarlıklarıy
la İyi bir eğitim gördü ve 1827’de tıp fakültesinden 
mezun olarak pratisyen hekimlik yapmaya başladı.

1830/31 Polonya ulusal ayaklanmasını destekleyen 
yazılarıyla, muhalif kamuoyunda tanınmaya başladı. Ya- 
hudilere karşı güdülen ayrımcılık politikası, onu Prusya 
devletine karşı radikalleştirdi. Şubat 1841’de, Almanya'
da 1848 öncesi (Vormaerz-Man öncesi) liberal muhale
fetin en önemli belgesi olan, Vler Fragen beantwortet 
von einem Ostpreussen (Dört Soru ve Bir Doğu Prusya
lInın Cevapları) broşürünü yayınladı. “ Bir yurttaş hakkı 
olarak Anayasa”yı savunan bu yazısı ona bütün Alman
ya çapında ün kazandırdı. Kral Jacoby’i dava etti. Fakat 
Yüksek Mahkeme tarafından aklandı.

1848 Devrlml’nde, Ulusal Meclis’in hazırlıklarını yürü
ten Vorparlament (Ön Parlamento) üyesi olmasına kar
şın, onu radikal buldukları İçin seçilmesini İstemeyen 
büyük tüccar ve bankerlerin ikinci seçmenlere rüşvet 
dağıtması sonucunda, Frankfurt’ta toplanan Alman Ulu
sal Meclisi İçin yapılan seçimi kaybetti. Kısa bir süre 
sonra seçildiği Prusya Ulusal Meclisi'nde radikal solun 
önderliğini yaptı.

2 Kasım 1848’de, Prusya Meclisi'nin dağıtılmasını pro
testo İçin Kral’a giden heyetin başkanıydı. Onları redde
den Kral Frledrteh Wllhelm'In yüzüne karşı “Kralların 
talihsizliği, gerçeklere kulak vermek istememeleridir”
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1848’de Berlin Ulusal Muhafızı'nın işçilere ateş 
açması, simgesel olarak, 1848 Devrimleri'nin 

karakteristik görüntüsü sayılabilir. Fransa’da ve 
Viyana’da olduğu gibi Prusya’da da, burjuvazi, 

monarşiyle uzlaşma zamanı geldiğinde, “huzur ve 
düzenin bozulmaması" gerekçesiyle silahlandırmaktan 

kaçındığı işçilere karşı namluları doğrultmakta tereddüt
etmedi.

demesi, sağ liberaiierin ve monarşi güçierinin aleyhine 
Icampanya açmaiarına neden oldu.

Şubat 1849’da, Prusya II. Meclisi de dağıtılınca Franlt- 
furt’a gitti. 14 Mayıs 1849’da IV. Witheim'in bütün 
PrusyalI milletvekillerine çıkarttığı “Frankfurt’u terkedin” 
çağrısına uymayarak, parlamentonun onuruna ve sim
gesel önemine sahip çıktı. Önayak olduğu Rumpfparla- 
ment'de (Pariamento Gövdesi) dağıtılınca İsviçre’ye git
ti. Ekim 1849’da “yurttaşlarım esirken ben özgür 
olamam” diyerek Königsberg'e döndü. Vatana ihanet
ten yargılanırken, yaptıklarının suç sayılamayacağını sa
vundu ve beraat etti.

Devrim sonrası dönemde kendisini felsefe çalışmala- 
nna verdi. 1858'de yeniden siyasete döndü. 13 Kasım 
1S63’te sol liberal İlerleme Partisi adına yaptığı seçim 
konuşmasında söylediği “ bir hukuk devleti olarak Prus
ya varolacaksa, askerlerin ve Junkerierin Prusyası yok 
olmalıdır" sözlerinden dolayı 6 ay hapse mahkûm oldu. 
Jacoby, 1868'den itibaren işçi hareketi ve sosyal de
mokrat mücadeleyle ilgilenmeye başladı. Kasım 1868’de 
sol liberallerden ayrıldı. 1870’te Aisace-Loraine’in ilha
kını protesto ettiğ için beş hafta hapiste yattı. 1872’de 
Bebel ve Liebknecht’e yönelik baskıları protesto ederek 
Eisenach sosyalistlerine (Sosyal Demokrat İşçi Partisi) 
katıldı. 1874 başında yeni oluşmuş olan Alman Meclisi’
ne Leipzig'den milletvekili seçildiyse de, “askerî devle
tin parlamenter yoldan halk devletine dönüştürülemeye- 
ceğini” söyleyerek sandalyesini boş bıraktı. 6 Mart 
1877'de Königsberg’de öldü.

Devrimleri’nin bir geleneği haline gelen kamu işleri projesi yürürlüğe kondu. Fakat bu proje 
Berlin’de de başarılı olamadı. İşsizliğe çare bulunmadığı için işçiler huzursuzlanıyor, gösteriler 
gösterileri izliyor, radikal gazeteler ve kulüpler işçileri eyleme çağınyorlardı. Zanaatkarlar 
birlikler kuruyor ve kendi bağımsız taleplerini formüle etmeye çalışıyorlardı.

Mayısta Prens W ilhelm ’in İngiltere’den geri döneceği söylentileri üzerine birleşik bir tepki 
gösterilmesi için çağrılar yapıldı. Sosyalist önderler işçilerin de sivil muhafıza alınması 
taleplerini yoğunlaştırdılar. Bazılan tüm halkın silahlandınimasmı istiyorlardı. Bu yöndeki 
ajitasyon artınca korkuya kapılan hükümet Berlin’deki askerî silah deposunu boşaltma karan 
aldı. Karann duyulması üzerine radikaller silah depolannı basmak için örgütlendiler. Ekim 
ayında kanal işçilerinin düzenledikleri bir gösteriyi, Sivil Muhafızların silah zoruyla dağıtmak 
istemeleri üzerine başka bir ayaklanma patlak verdi.

Sivil Muhafızın Çelişkileri

Devrim sonrasında oluşturulan düzenli ordu dışındaki sivil silahlı güçler arasında da çelişki 
egemendi. 22 bin mevcutla smırlandınlan Sivil Muhafız’ın üyeleri, mülk sahibi burjuvalar, 
zanaatkâr ustaları ve öğrencilerden oluşuyordu. İşçiler, kalfalar ve dönemin radikal unsurları 
ilke olarak üyeliğe kabul edilmiyordu. Mülk sahibi burjuvalar ise bu organa tıpkı Viyana’da 
olduğu gibi, ancak emekçiler sokaklara döküldüğü zaman düzenli bir biçimde katılıyorlardı. 
Düzenli görev yapan öğrenciler ve zanaatkâr ustalan radikallere daha yakındılar ve emekçilere 
yönelen baskılardan rahatsızlık duyuyorlardı. Böyiece Sivil Muhafız’ın konumu giderek 
belirsizleşmeye, radikal ve ılımlı unsurlar arasmdaki güvensizlik, düzeni bozmaya başladı.



Karşı Devrimin Örgütlenmesi
Camphausen hükümetinin sımrh reformlanndan ve “ülkedeki düzensizlikten” rahatsız olan ve 
devrimci güçlerin ataleti karşısmda hareket olanağı artan karşı devrim, 1848 Yazı’nda 
örgütlenmeye başlamıştı. Haziran’da, peşpeşe karşı devrimci gazeteler yayınlandı: Das neue 
Preussen (Yeni Prusya), Neue Berliner Zeitung (Yeni Berlin Gazetesi), Neue Volkszeitung (Yeni 
Halk Gazetesi) gibi gazetelerin yanısıra en önemli iki karşı devrimci yayın organı Deutsche 
Wehrzeitung (Alman Ordu Gazetesi) ve Neue Preussische Zeitung (Yeni Prusya Gazetesi) idi.

Ordu ve Gericilik

Deutsche Wehrzeitung, ordu mensuplan tara&ndan çıkanlıyor ve “devrim canavanyla 
mücadeleyi” hedef aldığını açıkça ilan ediyordu. Demir haç amblemli olmasından ötürü 
Kreuzzeitung (Haçlı Gazete) oarak anılan Neue Preussische Zeitung’un  şian da “Kral ve 
Anavatan için Tannyla birlikte ileri!” idi. Bu gazete, Prusya bürokrasisi, ordu ve toprak 
sahipleri arasındaki organik ilişkiyi kurumlaştırdı. Toplantılar örgütledi. Junkerier temmuzda, 
Mülkiyeti Koruma Demeği'ni kurdular. Bu demek, hükümetin lonca sisteminin çöküşünü 
hızlandıran politikasından rahatsız olan zanaatkâr ustalann önyargılanna seslendi. “Prusya’nm 
eski güzel günleri” nostaljisini, zanaatkârlann geçmiş özlemiyle birleştirdi. Yüksek rütbeli 
subaylar arasında hızla yaygınlaştı ve birçok askerin açıkça hükümete ve parlamentoya karşı 
tavır almasını sağlamayı başardı. Liberal hükümet, bu yüzden 7 Eylül’de parlamentodan, 
subaylann ordudan istifa etmeksizin siyasal faaliyette bulunamayacaklan yolunda bir karar 
çıkarttı. Bu karann pratikte Kral ve Junkerlerle liberal buıjuvazi arasındaki karşıtlığı 
derinleştirmekten başka bir etkisi olmadı. Demek 18-19 Ağustos’da Berlin’de 400  toprak sahibi 
ve subayın kaulımıyla düzenlediği, halk arasında “Junker Parlamentosu” olarak bilinen büyük 
toplantıda, parlamento ve liberal hükümetle mücadeleyi son aşamasına vardıracağını açıkça 
ilan etti. Prusya’nın yanısıra, Frankfurt’taki Alman Ulusal Meclisi’nin de güçlü bir organ olarak 
ortaya çıkamaması, Junkerlere saldınya geçmek için zamanın uygun olduğunu göstermişti.

Frankfurt Ulusal Meclisi ve Alman Liberallerinin Eylemsizliği

Prusya’da bu gelişmeler olurken. Alman Ulusal Meclisi de yoğun hazırlık kongrelerinden 
sonra, 18 Mayıs 1848’de Frankfurt’ta St. Paul Katedrali’nde biraraya geldi. Ancak 
muhafazakârlann Ulusal Meclisi büyük ölçüde protesto etmesi yüzünden seçilen 831 
milletvekilinden yalnızca 600 ’e yakını toplantılarda bulundu. Milletvekilleri arasında 4 kalfa ile 
bir de Silezyah köylü bulunuyordu. İşçi milletvekilleri yoktu. 34  toprak sahibi ve aristokrat,
33 sanayici ve tüccara karşın, 94  hukukçu, 104 profesör, 124 bürokrat ve 100 savcı ve 
yargıç seçilmişti. Bu bileşiminden ötürü Frankfurt Ulusal Meclisi’ne “profesörler parlamentosu” 
deniliyordu.

Meclis, 19 Mayıs’ta kendisine başkan olarak Heinrich von Gagem’i seçti. Liberallerin 
monarşiyle uzlaşma yanlısı çoğunluk kanadım temsil eden von Gagem, o dönemde birçok 
aydın tarafından 1789 Fransız Devrimi’ndeki Mirabeau’ya benzetiliyordu. Meclisin önünde 
duran ulusal bir anayasa hazırlama ve geçici bir hükümet oluşturma som nu konusunda 
von Gagem, açış konuşmasında şöyle diyordu: “Almanya için bir anayasa hazırlamalıyız ama 
otoriteyi milletin egemenliğinden ayırmamahyız.” von Gagem burada, radikallerin “halk egemenliği” 
şiarmı prensleri ve aristokrat toprak sahiplerini de içeren “millet sem en liğ i” kavramıyla 
karşılaınaya çalışıyordu. Bu konuda liberaller ve tutucularla radikaller arasmda görüş ayrılığı 
başgösterdi. Liberaller geçici hükümeti bir prensin başkanhğında kurdurmaktan yanaydılar. Bir 
prensin başkanhğmda kumlacak hükümet, tedrici bir biçimde fakat geçici bir hükümet 
olduğunu unutmaksızm som nian çözmeye uğraşacakti. Buna karşüık demokradar prenslerle 
uzlaşmayı reddederek, biri başkan olacak beş kişilik bir parlamento heyetinin yönetimini 
önerdiler.

Almanya'da 1848 Devrimi'nin tiaşiarında, işçiler 
(solda), genelde Kral'ın bütün tebaası için söz hakkı 
talep ederken, giderek siyasal ve sendikal alanda 
bağımsız örgütlenme nüvelerini geliştirmeye ve 
taleplerini burjuvaziden ayrıştırmaya yöneldiler. Köylüler 
(sağda) ise, 1848 likbahan'nda birçok yerde müthiş 
bir öfkeyle feodal yükümlülüklerin kaldırılması için 
ayaklandıktan sonra, siyasal inisiyatiflerini yitirerek 
"beklemeye" başladılar. Devrimin sonraki safhalarında, 
bir ölçüde Baden ve Pfaiz (Güneybatı Almanya) 
dışında, yoksul ve topraksız köylülerin herhangi bir 
hareketi görülmedi. Bu koşullarda, işçilerle köylüler 
arasında sınıfsal bir ittifak kurulabilmesinin koşulları 
da oluşmadı.
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Geçici Hükümet

Hiçbir önemli soruna el atamayan Geçici Hükümet, Fransa ve ABD dışmda hiçbir devlet 
tarafmdan tanınmadı. Ordu ve idareye el koyamadı. Hiçbir kurumsal düzenlemeye gidemedi. 
En önemlisi, Geçici Hükümet’in bir prensin “emrine” verilmesi. Ulusal Meclis’in radikal halk 
güçleri nezdindeki itibarım çok aşındırdı. Alman Ulusal Meclisi de feodal sistemin yıkılması 
için fazla bir şey yapamadı. Aristokrasinin avlanma hakkı gibi kişisel ayncalıklan tazminatsız 
iptal edilmekle birlikte mülkiyet haklarına dokunulmadı. Angarya yükümlülüğünden 
kurtulmalan için, köylülerin aristokratlara yüksek bir tazminat ödemeleri kararlaştırıldı. 
Köylüler bu kararlan tepkiyle karşıladılar. Toprak sahibi aristokratlar ise hoşnutsuzluk 
göstermediler.

Radikal Güçlerin Son Atağı - Frankfurt Ayaklanması

16 Eylül’de Frankfurt Ulusal Mechsi’nin az sayıda delegenin katıldığı bir birleşimde Malmö 
Antlaşması’nı onaylaması, Frankfurt Ayaklanması’nı başlatan kıvılcım oldu. Demokrat 
Reichtagszeitung (İmparatorluk Mechsi Gazetesi) Ulusal Meclis’in antlaşmayı onaylaması üzerine 
şu protesto dizelerini yayınladı:

Yetmişbeş bürokrat - Laf çok, eylem yok, heyhat!
Yetmişbeş aristokrat - Anavatan, işte fesat!
Yetmişbeş aydın - Anavatan satıldın!

Halkın tepkisini yatıştırmaya çalışan, meclisteki sol grubun önderi Robert Blum’un da etkisi 
olmadı. 17 Eylül günü, işçi demekleri ve demokratik demeklerin çagnsıyla Frankfurt dışında 
bir çayırda toplanan 15 bin kişi, Malmö Antlaşması’nı onaylayanlan lanetledi.

18 Eylül sabahı. Ulusal Meclis’in toplandığı St. Paul Katedrali’nin askerî birliklerce kuşatılmış 
olduğu görüldü. “Yabancı ordulann çekilmesi için” sol milletvekillerinin sunduğu önerge, 
askerlerin tepkisinden korkan sağcılar tarafından gündeme alınmadı. Bu sırada halk,
“PrusyalIlar defolsun!” sloganlanyla barikat inşasına başlamıştı. Yanm gün içinde 40 barikat 
kuruldu, cephaneliği yağmalayan halk silahlandı. Yakındaki Offenbach ve Hanau şehirlerinden 
de yardım gelmiş, barikatlara kızıl bayraklar asılmıştı. Öğleden sonra bazı hafif çatışmalar 
oldu. Arabuluculuk girişimlerinden bir sonuç alınamayınca, Hessen’den gelen topçu birliklerinin 
bombardımanıyla barikadar havaya uçumldu ve ayaklanma bastınidı. Ayaklanma bastınidıktan 
sonra Frankfurt’ta savaş hali ilan edildi, demokratik demekler kapatıldı, tutuklamalar başladı.

Demokratlar Kongresi

Berlin’de karşı devrimci hükümet darbesi öncesindeki son radikal atılım. Demokratlar Kongresi 
çevresinde gerçekleşti. 1. Demokradar Kongresi Haziran 1848’de 66 şehirden 89 demokratik 
demeğin katılımıyla Frankfurt’ta toplandı. Frankfurt Ulusal Meclisi’ndeki sol liberal 
fraksiyonlardan filozof Ludwig Feuerbach’a ve Komünistler Birliği’nden Freiligrath, Schapper, 
Moll gibi önemli kişilere kadar çok geniş bir yelpaze oluşturan kongre, “demokratik 
cumhuriyet”i hedefliyordu. Demokratlar Kongresi, 3 Ekim’de, seçmenleri, Frankfurt Ulusal 
Mechsi’ndeki milletvekillerini görevden almaya çağırdı; ancak bu çağnsı etkili olamadı. Bunun 
ardından Frankfurt Ulusal Meclisi’ndeki sol Donnersberg fraksiyonundan Arnold Ruge, 
“demokratik cumhuriyet” talebini kitleselleştirmek için toplantılar düzenledi, Prusya Ulusal 
Meclisi’ne yönelik bir dilekçe kampanyası başlattı. Ay sonunda da, bu mücadeleyi 
tırmandırmak amacıyla Berlin’de 2. Demokratlar Kongresi toplandı. Bu kez kongreye 140 
şehirden 260 kadar demek katıldı. Ancak, yelpazenin genişliği, bu kongrenin özellikle Prusya 
Ulusal Meclisi üzerinde etkili bir güç oluşturmasını engelledi. Viyana Devrimi’nin Prens 
Windischgraetz’in ordusu tarafından bastınidığı haberinin ulaşması üzerine, kongrenin çağnsıyla 
Berlin’de devrimi destekleyen gösteriler düzenlendi. Komünistler, Viyana’ya yapılacak en iyi 
yardımın, karşı devrimin merkezi olan Berlin’de devrimci inisiyatifi geliştirmek olduğunu 
savundular. Kongrede yaklaşık 40 delegelik bir grup oluşturan komünistlerin taleplerinden 
ürken küçük burjuva radikal delegeler, kongreden aynimaya başladı ve açılışta 220 olan 
mevcut 50-60 ’a düştü. Bu nedenle komünistlerin 2. Demokratlar Kongresi’ne, 1848 
ilkbahannda ilan edilen “Komünist Parti’nin talepleri” doğrultusunda bir protokolü kabul 
ettirmeleri sembolik bir davranış olarak kaldı. 2. Demokradar Kongresi’ni oldukça endişeyle 
izleyen Pmsya hükümetine ulaşan polis raporlan, “korkulacak bir şey olmadığı” 
doğrultusundaydı.

Kuzey Baden 4 Mart’tan sonra yoğun köylü 
ayaklanmalarına sahne oldu. Ayaklanma kısa zamanda 
300 yıl önce Büyük Alman Köylü Savaşı’nın yaşandığı 
Neckar, Tâuber ve Main nehirlerinin arasında kalan 
alanı kapladı. Köylüler oraktan, dirgenleri, kürekleri, 
baltalan ite donanmış olarak büyük toprak sahiplerinin 
malikanelerinin önüne geldiler. 1848'de yayınlanmış 
olan karikatürde, büyük bir keyifte dirgenin ucuna 
astıktan talep listesini taşıyan köylüleri korku dolu 
bakıştan ile izleyen toprak sahibi canlandırılıyor.

Berlin’de Karşı Devrim
2. Demokratlar Kongresi’nin de kitlesel bir gücü harekete geçirememesi, karşı devrimi son 
adımlan da atmakta serbest bıraktı. Kral, 22  Eylül’de Camphausen’i başbakanlıktan aldı, onun 
yerine 70 yaşındaki general Emst von Pfuel’ün başbakanlığında, çoğu Prusyalı bürokratlardan 
oluşan bir kabine atadı. Prusya Ulusal Meclisi yetkilerini aşarak fanatik muhafazakâr ve katı 
bir asker olan general Friedrich von Wrangel’i de başkomutanlığa getirdi. Burjuvalar dummu 
sessizce onayladılar.



Alman D evrim i'n in  Dıs 
Politikası ve Ulusal 
Sorunlar

1848’de Frankfurt Ulusal Meclisi'ne ve bütün olarak 
Almanya ve Prusya’ya düşen tarihsel sorumluluk, bir 
adım ileri gidilerek, 19. yüzyıhn ortasmda Avrupa’da 
etkili olan üç büyük monarşinin, Prusya, Avusturya ve 
Rusya’nm oluşturduğu “ Kutsal İttifak”! çökertmek ola
rak tanımianabillr. 18. yüzyıhn sonlarında yakınlaşmayla 
başlayıp 1815 Viyana Kongresi’nde sağlam bir kurum
laşmaya dönüşen ve PolonyalI bir tarihçi tarafından “üç 
kara kartalın kutsal İttifakı” olarak tanımlanan bu İttifak, 
1848'de özellikle Metternlch’in devre dışı kalmasıyla 
çatırdamaya başladığını göstermişti. Fakat hâlâ karşı 
devrimin, onun aracılığıyla nefes aldığı bir eksendi. Bu 
üç “kara kartal” ın ekonomik, düşünsel ve siyasal ola
rak en gelişmiş unsuru olan Almanya, devrimiyle bu 
ittifakın çöküşüne İvme kazandırabilecek olan ülkeydi. 
Böyle bir sürecin son kertede, toplumsal bir devrim 
yaşayacağı izlenimi vermeyen Rusya’yı da karşısına al
masını zorunlu gören Marx ve Engels, Fransız Devrimi'- 
nin 1792-1794 döneminde verdiği savaşların tekrarını 
umarak, Temmuz 1848’de Neue RhelnIsche Zeltung’da 
şunları yazmışlardı: "Devrimci Almanya’nm önünde du
ran Rusya'yla yapacağı savaştır. İçinde geçmişin gü
nahlarını sileceği, cesaret kazanacağı, kendi despotları
nı aitedeceğl, oğullarının canına malolan şu uygarlığın 
propagandasını yapacağı ve dışarıyı özgürleştirerek içer
de özgürleşmeyi sağlayacağı uzun, ağır bir köleliğin 
zincirlerini koparan bir halka yakışır bir savaş...”

Alman Devrimi ne bu tarihsel sorumluluğunun gereği
ni yerine getirebildi, ne de bizzat “ İçerdeki” özgürleş
menin bağımlılık altında tutulan ulusların özgürlüğüne 
bağlı olduğunu görebildi. Tarihsel sorumlulukla Iç-dış 
politika bağlantısının ve “ geçmişin günahlarının” en 
belirgin biçimde somutlaştığı Polonya sorununda atılan 
karşı devrimci adımlar, İtalya, Bohemya ve Schleswig- 
Holstein sorunlarındaki tutumlarla bütünleşti.

Polonya Sorunu

Polonya, 1772’den başlayarak, “ üç kara kartal” ın po
litik ve askerî stratejilerin hedefi olmuş ve hep bölün
müştü. 1772’de Rusya, Prusya ve Avusturya’nın saldırı
sına uğrayıp topraklarının üçte birini yitirdikten sonra 
yenileşme çabasına giren Polonya, 1791’de Rusya ve 
Prusya tarafından teminat altına alınan yeni bir anayasa 
yapmıştı. Fakat 1793’de Rusya’yla anlaşan Prusya, Po
lonya'nın büyük bir bölümünü topraklarına katarak, ül
kenin merkezini oluşturan bölgeye “Güney Prusya” adını 
verdi. 1794'dekl Varşova Ulusal Ayaklanması’nın bastı
rılmasından sonra “üç kara kartal” , Polonya adını bir 
süre için haritadan sildiler. Napoleon 1807'de bir Prusya 
Grandükiüğü kurdu. Fakat Rusya'ya yenilmesi üzerine, 
1815'de Viyana Kongresl’yle inisiyatif gene Rusya, Prus
ya ve Avusturya'ya geçti. Ülkenin paylaşımından arta
kalan ve “Kongre Polonyası” denilen bölgeye Rus Çarı 
1818’de özerklik bağışladı, fakat 1830 Posen Ulusal Ayak
lanması bastırılır bastırılmaz bu özerklik geri alındı.

1830 Posen Ulusal Ayaklanması, bütün Alman liberal
leri için bir siyasallaşma etkeni olmuş, İlerici güçler 
Polonya bağımsızlıkçılanyla özdeşleşmişlerdi. 1848 Dev
rimi'nin ilk günlerinde, bu özdeşleşmenin doruğuna çı
karak sürdüğü görüldü. 20 Mart’ta, Berlin’in dehşet sa
çan Moabit hapisanesinden salıverilen Polonya bağım
sızlık savaşçıları, Berlin'de coşkuyla İzlenen bir zafer 
geçidi yaptılar. Prusya Kralı Wilhelm de, devrimi kabul
lenmiş göründüğü bu dönemde, 24 Mart’ta bir ferman 
yayınlayarak Polonya Ulusal Muhafızı'nm ve yerel yöne
timlerin kurulmasına İzin verdiğini açıkladı. Bu ferman.

Polonya’nın tam bağımsızlığını savunan radikalleri ce
saretlendirdi. 30 Mart’ta parlamento öncesi hazırlık İçin 
Heidelberg’de toplanan 51 liberal aydın, açıklamaların
da “özgürlüğü ve bağımsızlığı kendileri İçin bir hak 
olarak talep eden Almanlar, başka ulusların özgürlükle
rini kısıtlayamaz ve gasp edemezler” diyorlardı. Nisan 
başında Prusya’nın Berlin, Leipzig, Dresden gibi belll- 
başlı şehirlerinde küçük burjuva demokratları tarafın
dan “ Polonya komiteleri” kurulmuş, hatta kiml yerde 
“ Bresiauer Landwehrmaenner” (Breslau Yurt Savunma 
Neferleri) gibi milis güçleri oluşturan küçük burjuva ra
dikalleri, çarlığa karşı savaş açmayı savunmaya başla
mışlardı. Kuşkusuz bu gelişmelerden umutlanan En
gels, Neue RhelnIsche Zeltung’öa şöyle yazmıştı: “ Po
lonya’nın ezilmesine yardımcı olduğumuz, Polonya’nın 
bir parçasını Almanya toprağı haline getirdiğimiz süre
ce, biz de Rusya’nın ve Rus politikasının parçası haline 
gelir, kendi ülkemizdeki ataerkil-feodal mutlakiyetçiliği 
de tam anlamıyla kıramayız. Demokratik Polonya'nın 
kurulması, demokratik Almanya'nın varoluşunun birinci 
koşuludur.”

Marx ve Engels, Engeis'In daha sonra, 20 Ağustos 
1848’de Neue RhelnIsche Zeitung’da yazacağı gibi, Po
lonya sorununun ve 1848 Devrimi'nin gerçek çözümü
nün, Rusya’yı hedef almayı gerektirdiği üzerinde ısrarla 
duruyorlardı; “ 1815’den, evet, hatta ilk Fransız Devrl- 
mi'nden beri Avrupa’da gericiliğin gücü neye dayanı
yor? Rusya-Prusya-Avusturya ‘Kutsal İttifak'ına. Bu Kut
sal İttifak'ı birarada tutan nedir? Üç müttefiğin de yararı
na olan Polonya’nın bölünmesi. Bu üç gücün Polonya’
da açtıkları gedik, onları birbirine zincirleyen halkadır; 
bu ortak soygun, onları birbirleriyle dayanışmaya götür
müştür. İlk Polonya soygununun yapıldığı andan başla
yarak, Almanya, Rusya'ya bağımlı hale gelmiştir. Rus
ya, Prusya ve Avusturya’ya, mutlak monarşiler olarak 
kalmalarını emretmiş, onlar da buna uymuşlardır. Prus
ya burjuvazisinin iktidarı almak İçin gösterdiği yarım 
yamalak, ürkek çabalar, Rusya’dan kurtulmanın olanak
sızlığında, Rusya’nın Prusya'daki feodal-mutlakiyetçi sı
nıfa verdiği destekte erimiştir...”

Ancak, Alman liberalizminin 1830'dan beri Polonya'

nın bağımsızlığı için beslediği sempati, 1848 Nisan ba
şında yerini hızla şoven ve muhafazakâr bir düşmanlığa 
bırakmaya başladı. Mart sonunda 1830'dakl gibi Posen’- 
de başlayan bağımsızlıkçı köylü ayaklanması, dönüm 
noktası oldu. Berlin'deki burjuva basını, “ Polonya'daki 
Alman mülklerinin ve Alman soydaşlarının tehlikede 
olduğunu” yazmaya başladı, Ren büyük burjuvazisinin 
gazetesi KölnIsche Zeitung şunları yazdı: “ itiraf etmeli
yiz, biz -ve bizle beraber birçoklarıl- bir an için, Alman
ya'nın Polonya'dan yardımını eslrgemeyeblleceğini dü
şünmüştük. Artık bunu düşünemiyoruz.” Genç, acıma
sız bir Junker olarak sivrilmeye başlayan Bismarck da 
Magdeburger Zeitung’a yazdığı mektupta “Polonya’nın 
bağımsızlığının sözkonusu olamayacağını” belirterek, 
monarşik güçlerin zaten bilinen tavnnı açıkça İfade et
mişti.

Burjuvazinin açık tutum değişikliği, liberal Prusya Baş
bakanı Camphausen ve hükümetinin. Mayıs ayında Po
lonya Ayaklanması'nın bastırılması ve sorumluluğunu 
paylaşmasıyla pekişti. Camphausen, Polonya’da kuru
lan Ulusal Muhafız'ın dağıtılmasını sağladı, ardından 
Prusya ordusu Polonya'ya girdi, Fransa’nın Polonya'ya 
yardım kararı almış olmasına aldırış edilmedi. 18 Mayıs’- 
ta Frankfurt Ulusal Meclisi İlk oturumunu yaparken, ayak
lanma bastırılmış durumdaydı. Marx, olanları “Avrupa 
devrimi karşısında Çar'ın ilk başarısı” olarak yorumlu- 
yordu.

Polonya sorunu Frankfurt Ulusal Mecllsl’nde her şey 
olup bittikten sonra temmuzda gündeme geldi. Küçük 
burjuva radikal solun devrim boyunca tutarlılıklarını ko
ruyan iki üyesi olan Arnold Ruge ve Robert Blum, ba
ğımsız bir Polonya devletinin kurulmasını savundular, 
“halkların kardeşllğl” nden söz ettiler. Ancak onların 
tutumu, parlamentodaki sol kanadın bütününü bile tem
sil etmekten uzaktı. Nitekim sol kanat milletvekillerin
den Wilhelm Jordan, “topraklarının zamanında Alman
ya’nın etine geçmiş olmasının Polonya’nın kendisinin 
sorumlu olduğunu” savunup, “Almanların bu ülkeyi 
yüz başlı Polonya despotizmine geri vermek için mİ 
bayındırlaştırdığını” sorarak, ilkel bir karşı devrimci de
magoji örneği verdi.

s a ii i is a  
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Polonya Devnmi ile militarist Prusya karşı devrimi arasındaki çatışma Nisan ve Mayıs 1848'de sonuçlandı. 
Posenli isyancılar taleplerini kabul ettirmek ve bir silahlı çatışmaya hazırlanmak için Mart 1848'de askerî birimler 
oluşturmaya başlamışlardı. Prusya militarizmi açısından ciddi bir sıkıntı yaratan bu askeri birimler, 11 Nisan'da 
yapılan bir antlaşma He dağıtıldı. Ancak Prusya militarizmi dağıtılan bu birimlere saldırdı ve iç savaşı başlattı. 
Ludwik Mieroslawski önderliğindeki Polonya devrimcileri, asken güç açısından son derece dengesiz olan bu 
savaşı 9 Mayıs 1848'de kaybettiler 8 Mayıs 1848’de Rogaim'deki PolonyalI devrimcilerle, Prusya ordusu 
arasındaki savaşın canlandırıldığı bu resim, aynı zamanda Polonya Devrimi'nin de yenilgisinin bir belgesini 
oluşturuyor.



-Orta Avn

Alman topraklan İle Danimarka’nın bulunduğu yanm- 
adayı birbirine bağlayan kara parçası üzerindeki bu İki 
prenslikten Schieswig’de DanimarkalIlar çoğunluktaydı 
ve bu ülke Alman Konfederasyonu dışındaydı. Almanla- 
nn çoğunlukta bulunduğu Holstein ise 1815'den beri 
bu konfederasyonun üyesiydi. Ocak 1848’de Danimarka 
taiıtına geçen VII. Frederick, bu iki prensliğin bağımsız
lığına son verecek bir anayasa taslağı hazırladı. Schles
wig ve Holstein halkı, bu taslağa karşı çıkarak Augus- 
tenburg dükü Christian’ın himayesini istediler. Dani
marka Schleswig ve Holstein’a asker gönderince ayak
lanan iki prenslik, 24 Mart 1848’de Kiel’de geçici bir 
hükümet oluşturarak o zamana dek salt sembolik bir 
organ olan Frankfurt Federal Meclisi’ne destek için baş
vurdular. Frankfurt Federal Meclisi, ülkede Schleswig 
ve Holstein için oluşan ulusal kamuoyunun etkisiyle, 
derhal karar vererek. Alman Konfederasyonu adına, (el
deki tek askerî güç olan) Prusya ordusunun müdahale 
etmesini istedi.

Danimarka'yı destekleyen Ingiltere, İsveç ve asıl önem
lisi Rusya ile, “halk iradesi” arasında sıkışan Kral Wil
helm, Mayıs'ta orduyu göndererek, Danimarka’nın gü
neyini işgal etti. Ancak Prusya ordusu daha sonra, do
nanması olmadığı için Danimarka’yı denizden de kuşa- 
tamadığını bahane ederek durdu. Almanya’nın çeşitli 
yerlerinde küçük burjuva demokratlan tarafından oluş
turulup cepheye gönderilmiş olan milisler uzun süre 
bekletildikten sonra dağıtıldı. Marx’a göre zaten 
Danimarka-Aimanya Şavaşı, Prusya Junkerleri ve kral 
için, Berlin barikat savaşlannda fiziksel ve moral olarak 
dağılan orduyu toparlamak için kullanılacak bir fırsattı. 
Mare Ağustos 1848’de şöyle yazmıştı: “ Bütün bu sefer 
(kısa süre sonra Berlin’de karşı devrimci darbenin aske
rî stratejisini yapacak olan) general Wrangel ve onun 
muhafız alaylanna saygınlık kazandırmak, genel olarak 
da Prusya askerlerinin saygınlığını iade etmeye yarıyor
du. Bu amaca ulaşıldıktan sonra, bu sözde savaş her 
ne olursa olsun sefil bir ateşkesle sona erdirilecekti” .

Sonuç Marx’in dediği gibi oldu, Rusya’yla karşı karşı
ya gelmekten zaten kaçınan Kral Wilhelm, 26 Ağustos’
ta Malmö’de, Schleswig ve Holstein’ın yönetimini bir 
ortak Danimarka-Aimanya komisyonuna bırakan bir ant
laşmayı imzalayıverdi. 18 Mayıs’tan itibaren, Alman Kon- 
federasyonu’nu oluşturan prensliklerin temsilcisi olma 

statüsünü Federal Meclis’ten devralan Frankfurt Ulusal 
Meclisi için kralın bu oldu bittisi, kendi egemenliğinin 
ve “Alman Konfederasyonu'nu temsil etme” yetkisinin 
ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Prusya ordu
sunun “sözde savaş”taki bütün başarılarını coşkuyla 
selamlayan, hatta donanma yapımı için para toplamaya 
başlayan Ulusal Medis’teki genel eğilim, kralın bu oldu 
bittisinin tanınmaması yönündeydi. Ancak, 16 Eylül'de 
çok küçük bir milletvekili azınlığı, Malmö Antlaşması’nı 
oylayarak kabul etti. Bu gayrı meşru karar, Frankfurt’ta 
bir halk ayaklanmasının başlamasına da yol açtı. Ancak 
bu ayaklanma ve sonuçlan, ne Schleswig-Holstein soru
nunun çözümünü, ne de Alman Devrimi’nin yükselen 
Prusya karşı devrimine karşı önlem almasını sağlayabi
lecekti.

Sonuç olarak. Alman Devrimi, en büyük güç kaynağı 
olan ezilen uluslann devrimci ayaklanmalannı, Prusya 
monarşisiyle paylaştığı Alman milliyetçiliğine feda etti. 
“Kutsal lttifak”a başkaldıran uluslann devrimci enerjisi
nin bastınimasına göz yumarak ya da ortak olarak kendi 
düşmanlannı güçlendirdi. Böylelikle Marx’in deyişiyle 
“başka ulusları ezen uluslar(ın) özgür olamayacaklan” . 
Alman ulusunun Macarlan, Polonyalılan, İtaiyanian, Çek
leri vb. ezmek için elini verdiği Prusya monarşisinden 
gövdesini kurtaramayışıyla kanıtlandı. Bir burjuva devri- 
minln dahi tamamlanışı için uluslararası bir alan üzerin
de yürütülmesinin zorunluluğu, 1848 Devrimleri’nden 
Marx ve Engels'in çıkarttıklan en önemli dersti.

TANIL BORA

Prusya Ulusal Meclisi, 12 Ekim’de anayasayı görüşmek üzere toplandı. Uzun tartışmalardan 
sonra bundan böyle, kralın adının “Tanrının inayetiyle” ifadesiyle birlikte anılmaması 
kararlaştınidı. Ekimde de 153’e karşı 200 oyla “soyluluk kaldınimışür” ibaresinin anayasada 
yeralmasına karar verildi.

Kral W ilhelm ve çevresi bunun üzerine. Viyana Devrimi’nin bastmlmasmm da verdiği cüretle 
parlamentoya karşı kesin saldınya geçti. 2 Kasım’da Prusya Ulusal Meclisi’ne, ayın ortasından 
itibaren başbakanlığı krahn amcası Kont general Friedrich W ilhelm von Brandenburg’un 
üsüeneceği haberi iletildi. Yeni hükümetin önderliğini İçişleri Bakanlığı’na gelecek olan Prens 
Otto von Manteuffel üstlenecekti. Kral W ilhelm, kendisine başvuran parlamento heyetiyle 
konuyu görüşmeyi reddetti. Demokrat milletvekili Johann Jacoby’nin huzurdan ayrılırken krala 
söylediği şu sözler, kısa sürede şehirde yayıldı: “Krallann talihsizliği, doğrulara kulak vermek 
istememeleridir!” 3 Kasım’da binlerce Berlinli Jacoby’yi desteklemek için gece meşalelerle 
yürüyüş yaptılar. 9 Kasım’da Kont von Brandenburg, meclisin “anarşi ve terör”ün etkisi 
altında çalışamaz durumda olduğunu ve toplantılann artık Havel’de yapılacağını bildirdi.
Küçük bir muhafazakar azınlık buna uyarken, meclisin çoğunluğu toplantılan sürdürdü. Halk 
büyük ölçüde meclisin yanındaydı. 9 Kasım’da İşçi Kardeşliği, “Berlin işçilerinin ihanete karşı 
meclisin emirlerine uyarak her türlü fedakarlığı göstereceğini” duyurdu. Sivil Muhafız’m önemli 
bir bölümü de meclisten yanaydı. Marx, Neue Rheinische Zeitun^da Brandenburg kabinesinin 
“vatan haini” ilan edilmesi çağnsmda bulundu.

Neue Rheinische Zeitung, gaynmeşru Brandenburg hükümetinin buna yetkisi olmadığı 
gerekçesiyle vatandaşları vergi ödememeye davet etti. Bu çağn, 15 Ekim’de Prusya Ulusal 
Meclisi’nde yumuşatılarak kabul edildi: Eğer meclise Berlin’de toplanma izni verilmezse, 
vatandaşlar vergi vermemeye çağniıyordu.

Bir halk milisi oluşturulması çabalan ve “silahlanma” çağnlan mechs tarafmdan sahiplenilmedi 
Kral W ilhelm, bu durumu bir süre gözledikten sonra 5 Aralık’ta mecUsi feshetti ve sarayda 
hazırlanan yeni anayasayı ilan etti. Liberal burjuvazinin büyük çoğunluğu, başhca burjuva 
demokratik haklan içeren bu vaadlerden hoşnut kalarak, monarşinin onanimasmı sessizce 
onayladılar. Ardından yaklaşık 13 bin kişihk askerî kuvvet, ciddi bir karşı koyuşla 
karşılaşmaksızm Berlin’e girdi. Kasım boyunca işçilerin ve sosyaUsÜerin Saksonya, Silezya ve 
Vestfalya’da örgütleyebildiği yerel direnişler de kısa sürede bastınidı. Berlin’de sıkıyönetim ilan 
edildi. Sivil Muhafız lağvedildi, siyasal kulüpler kapatıldı. Sivil Muhafız kanalıyla halka 
dağıtılan silahlar pek bir güçlükle karşılaşılmadan ordu tarafmdan toplandı.

Frankfurt Anayasası ve Karşı Devrim

Prusya’da da karşı devrimin kurumlaşmasından sonra. Almanca konuşulan ülkelerde devrimin 
son umudu, bağımsız bir parlamentonun hâlâ soluk alabildiği Frankfurt’ta idi. Frankfurt 
Ayaklanması’m izleyen devlet terörünün yatışıp durumun normalleşmesiyle birlikte, 
Frankfurt’taki milletvekillerinde de, ayaklanmanın etkisinden kaynaklanan bir radikalleşme 
gözleniyordu. Meclisteki fraksiyonlaşma olgunlaşmış, siyasal programlan görece belirgin gruplar 
ortaya çıkmıştı. Meclisin kasım sonunda Prusya’ya seçimle gelmemiş olan Brandenburg 
Hükümeti’nin çekilmesi çağnsmda bulunması, devrim cephesinde ümit verici bir gelişme 
olarak algılanmıştı. Ancak, 19 Ekim’de anayasayı görüşmeye başlayan meclis, halk hareketiyle 
ilişki kurmaktan kaçındı. Aralıkta, Ulusal Meclis’in gündeminde bir temel sorun vardı: Alman 
ulusal birliğinin başında Prusya’nın mı, yoksa Avusturya’nın mı bulunacağı sorunu. Avusturya 
topraklannı ve Habsburg hanedanının önderliğini içeren çözüm Grossdeutsch (Büyük Almanya), 
Avusturya’yı dışlayarak Hohenzollern hanedanının önderliğini öngören çözüm Kleindeutsch 
(Küçük Almanya), formülüyle tanımlanıyordu. Meclisteki sağın çeşidi fraksiyonlan, bu iki 
büyük monarşiden birinin veya ötekinin önderliğini savunurken, cumhuriyetçiliğe, halk 
egemenliğine karşı çıkıp aristokrasiyle uzlaşma noktasında tamamen uyuşuyorlardı. 27 
Kasım’da, Avusturya Başbakanı Prens Schwarzenberg, Habsburglann ulusal birlik planını 
açıklayınca, “Küçük Almanya” cephesi birden güçlendi. Çünkü Avusturya, Prusya’yı da tüm 
diğer prenslikler gibi kendi tabiyeti altına sokacak bir mutlak monarşi yönetimi öngörüyordu. 
Frankfurt Ulusal Meclisi bu kadar katı bir formülü hem ilkesel olarak, hem de Prusya’nın 
asla bu planı kabul etmeyeceğini bildiği için kabul edemezdi. 18 Arahk’ta, Alman 
Hükümeti’nin başbakanı olarak atanan von Gagem, aynı gün, meclisin başında Prusya’nın 
olduğu bir federal devlet altında birleşmeyi öngördüğünü açıkladı. Von Gagem’in önderi 
olduğu sağ çoğunluk, “Küçük Almanya” formülünü benimsemenin yanısıra, Prusya kralının 
soydan gelen hükümdarlığını da anayasal olarak kurumlaştırmaktan yana olduğunu ortaya 
koydu. 19 Ocak 1849’da yapılan oylamada, sol grubun “imparatorluğun başının halk 
tarafmdan seçilmesi” önergesinin 122’ye karşı 339 oyla reddedilmesi, soydan gelen 
hükümdarlığı resmileştirdi.

Von Brandenburg’un baskısıyla, Frankfurt Ulusal Meclisi, Berhn’e “Prusya öncülüğünde federal 
devleti benimsediğini” bir notayla bildirdi. Şubat ortasında, von Gagem, Weidenbusch 
lokalinde bir toplantı düzenleyerek, sağın o zamana kadar kurabildiği en geniş ittifakı 
gerçekleştirdi ve liberal sağ, yerel düzeye de yayılarak, anayasa için atağa kalktı. Sol da bu 
anayasanın demokratikleştirilmesi için kampanya başlattı. Von Gagem’in, demokratik oy 
hakkının gerçekleştirilmesi vaadi karşılığında soldan da bir grup millervekiUni yanma çekerek

I V



27-28 Mart’ta meclisten çıkarmayı başardığı Alman Anayasası’nın ardından, 28 Mart günü 
’rusya Kralı Wilhelm 248’e karşı 290 oyla Alman Birliği’nin kralı seçildi.

Alman Birliği’nin önder gücü olarak resmen tanınmasını, Alman topraklanndaki devrimin son 
izlerini “meşru” yoldan tasfiye edebilmek açısından da önemseyen Kral Wilhelm, 33 kişiden 
oluşan Alman parlamento heyetinin kendisine 3 Nisan’da sunduğu tacı reddederek halkın 
seçtiği bir organı tanımadığım; tek tek prenslerin anayasayı onaylaması gerektiğini söyledi.
Karşı devrimin parlamentonun varlık koşulunu ortadan kaldıran bu açık meydan okuması 
sarşısında Frankfurt Ulusal Meclisi 11 Nisan’daki toplantısında “anayasada direnme” kararı 
aldı; ancak meclis kararlı ve eylemli bir direniş izlenimi vermekten uzaktı. Burjuvalann çoğu, 
ticaret ve sanayinin gelişmesini kısıtlı da olsa sağlayacak olan ulusal birliğin oluşmasıyla 
;atmin olmuştu. 14 Nisan’da, 28 küçük Alman devleti anayasayı onayladı, Hannover, Saksonya, 
bavyera, Württemberg gibi önemli birçok prenslik ise reddetti. Nisanın ikinci yansında, 
iberallerin çalışması sonucu bu prensliklerin ikinci (halk) meclisleri, hatta Prusya Halk 
Vleclisi anayasayı onayladı. Hükümetlerin, meclisler üzerinde baskı uygulamaya başlamaları 
arşısında Frankfurt Ulusal Meclisi, oturumlanna ara verdi.

Bu koşullarda anayasaya sahip çıkma hareketi, parlamento(lar) dışına kaydı. Güneybatı 
Almanya’da anayasacı halk hareketi hızla gelişiyordu. 22 Nisan’da halk meclisinin kendi 
iendine anayasayı onaylamasından sonra Württemberg’de silahlanarak gösteriler yapan halk, 
Drensi ve maiyetini başkent Stuttgart’dan kaçmaya mecbur kıldı. 24 Nisan’da Württemberg’in 
anayasayı resmen onayladığı ilan edildi. Aynı gün, Pfalz’da gene silahlı halkın etkisiyle aynı 
doğrultuda gelişmeler oldu.

Bunun üzerine Prusya monarşisi son ve kesin karşı saldınya geçmeye karar verdi. Kral 
Wilhelm, 27 Nisan’da, anayasayı onaylayan Prusya Halk Meclisi’ni dağıttı. 2 Mayıs’ta Başbakan 
von Brandenburg bütün prensliklere “devrimlere son verin” mesajını gönderdi ve Prusya’nın 
‘hükümetlere yardıma gelmeye hazır olduğunu” bildirdi. Prusya, ulusal birliğin sağlanmasındaki 
‘öncülük” rolünü, esasen böylesi askerî-poUsiye işlevlerde görüyordu. 1849 Nisan sonundan 
[laziran sonuna dek, Saksonya’da, Ren ve Ruhr Havzası’nda ve en önemlisi Baden’deki 
ayaklanmalarda, 1848 devrim dalgasının son çatışmalan görüldü.

Son Devrimci Ayaklanmalar
Dresden

Ren ve Ruhr Havzası’ndarı sonra en gehşkin sanayi temeline sahip olan Saksonya’da İşçi 
Kardeşliği öncülüğündeki işçiler ve zanaatkâr kalfaları ile Anavatan Demeği çevresindeki 
radikal küçük burjuvazi, hükümetin 28 Nisan’da halk meclisini feshetmesi üzerine ayaklanma 
için örgürienmeye başladı. 3 Mayıs’da, Saksonya’nın başkenti Dresden’de kalfalar ve işçiler 
silahlanmak için cephaneliğe saldırdılar. Saksonya Prensi II. August kalabalığa ateş açtınnca en 
az 20 kişi öldü. Bunun üzerine bütün Dresden halkı siyah-kırmızı-san ve kızıl bayraklarla 
ayaklandı ve şehirde bir anda 100 barikat kuruldu. Dresden Operası’nm yöneticisi olan ünlü 
besteci Richard Wagner de ayaklanmaya katılanlar arasındaydı. Prens II. August apar topar 
Dresden’i terketti.

Dresden Ayaklanması’nın önderi, demokrat avukat Samuel Erdmann Tzchim er, halkın 
silahlandınimasım sağladıktan sonra 4 Mayıs’ta geçici bir hükümet kurdu. Bütün eneıjisini 
ayaklanmadan uzak duran ılımlı ve sağ liberalleri kazanmaya harcayan bu geçici hükümet 
Saksonya ordusunu da saflanna kazanmayı umuyordu. Bu, halkın başlangıçtaki coşkusunu 
yatıştmrken, karşı devrimin silahh güçlerinin toparlanmasına fırsat verdi. Kısa bir ateşkesten 
sonra 5 Mayıs’ta çarpışmalar yeniden başladığında, yaklaşık üçte biri silahh olan 3 bin kişilik 
halk gücüne karşılık, yansı Prusya ordusunun takviyelerinden oluşan 5 bin kişilik bir ordu . 
vardı. O sıralar genç bir Rus devrimci demokratı olarak Dresden’de bulunan Bakunin ve İşçi 
Kardeşliği’nin önderi Stephan Bom’un komutasındaki Dresden devrimcileri, barikat savaşıyla 4 
gün direndiler. 9 Mayıs’ta yaklaşık 2 bin devrimci, arkalannda 250 ölü bırakarak şehirden 
ayrıldılar. 6 Mayıs’ta Dresden’i desteklemek için başlayan Breslau Ayaklanması da ertesi gün 
bastınidı. Devrimin yenilgisinden sonra bütün Saksonya’da en az yansı işçi olan 9 bin kişi 
tutuklandı. Saksonya ömeği, Prusya’nın itaatsizliğe kalkışan Alman halklanna sert bir ihtanydı.

Elberfeld

Ancak Saksonya, radikal güçleri yıldırmadı. 8 Mayıs’ta Köln’de, Almanya’da sanayi ve ticaretin 
en ilerlemiş olduğu Ren ve Ruhr Havzası’ndaki şehir ve kasabalan temsil eden bir heyet 
toplanarak “anayasanın onaylanmasını, Brandenburg-Manteuffel kabinesinin Prusya’nın başından 
çekilmesini” talep eden bir çağn yayınladı. Aynı gün, Elberfeld’de halkın taş ve sopalarla 
garnizonu şehirden aynimaya zorlamasıyla devrimci atılım başlamış oldu. 10 Mayıs’ta bütün 
çevre kasabalardan gelen silahh 3 bin işçi ve kalfa, Iserlohn’da toplandı. Engels de kendi 
doğduğu yer olan Elberfeld’e koşmuştu. Elberfeld, Iserlohn, Hagen ve Solingen’de, “Güvenlik 
Konseyi” adı altında yeni yönetim organlan oluşturuldu. Ren bölgesine yığılan 30 bin Prusya 
askeri karşısında Ren’deki devrimci girişim, derhal Güneybatı Almanya’ya (Baden ve Pfalz)

TAn

FREIUGRATH, (HERMANN) 
FERDINAND (1 8 1 0 ~ 1 8 7 6 )

Geçen yüzyılın en tanınmış Alman siyasal şairlerinden 
biri olan Ferdinand Frelllgrath 17 Haziran 1810'da Det- 
mold'da doğdu. 1825’de öğrenimini yarıda bırakarak 
ticarete başladı. 1831’den 1836’ya kadar Amsterdam’da 
önce bir tüccarın yanında çırak daha sonra da bir banka
da muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda İlk şiirlerini 
de yazan Frelllgrath daha çok Victor Hugo’dan esinleni
yordu. 1838’de ilk şiir kitabı Gedlchte'yl (Şiirler) yayınla
dıktan sonra ticareti bırakarak, güncel siyasetle ilgilen
meye, daha gerçekçi ve toplumsal sorunları İçeren şiir
ler yazmaya başladı. Bu yıllarda şiirin yanısıra Prusya 
karşıtı demokratik söylevleriyle de dikkati çekti. Bu ara
da kendisine daha önce Prusya kralı IV. Freldrich Wll
helm'In vermiş olduğu ödülü de reddetti.

Şiirlerinin yasaklanması üzerine Almanya'yı terkeden 
Frelllgrath Belçika, İsviçre ve İngiltere’ye gitti. Brüksel’
de Marx’la tanıştıktan sonra Komünistler Birllği'nin üye
si oldu. Bu mültecilik döneminde monarşiye ve mutlakl- 
yetçi düzene karşı yazdığı şiirler, 1848 Devrlml'nde dil
den dile dolaşan kavga şarkılan oldu. Ça Ira ile Neue 
polltlsche und soztale Gedlchte (Yeni Sosyal ve Politik 
Şiirler) adlı kitapianndaki şiirleri ününü daha da artırdı. 
Haziran 1848’de yazdığı van den Toten on die Lebenden 
(Ölmüşlerden Yaşayanlara) şiiri yıllarca okundu. Bu şiir 
yüzünden Frelllgrath hakkında halkı isyana teşvikten 
dava açıldı. Beraat ettikten sonra Marx’in Neue 
RhelnIsche Zettung’Xa çalıştı.

Devrimin yenilgisinden sonra bir süre Köln’de kalarak 
Komünistler BIrlIğI’nIn Almanya’da örgütlenmesi için 
çalıştı. Birlik üyelerinin çoğu tutuklanıp, 1851’de örgüt
lenme dağılınca İngiltere’ye gitti. 1868’e kadar yaşadığı 
İngiltere’de yeniden ticarete döndü. 1856’da Londra’da
ki BşrilTöT Switzerland’da yöneticilik yaptı. Bu süre 
içinde az da olsa edebiyattan uzaklaştı. 1857'de Kızılde
rili soykırımını baladlaştırdığı Hlawatha'mn Şarkısı'm yaz
dı. Bu arada WaK Whitman'm şiirlerini Almanca’ya çe
virdi. 1868'de Almanya'ya geri dönen Frelllgrath tören
lerle karşılandı. Daha önce geri dönmesi için açılan 
imza kampanyasında altmış bin kişinin katılımının sağ
landığı bu dönüş Frelllgrath’a önemli bir prestij sağladı. 
1870’de ulusal birlik arefesinde oluşan milliyetçi hava
nın etkisiyle Hurra Ctermanlayı (Yaşasın Almanya) yazdı.

William Wordsworth, Walt Whitman, Robert Bums, 
Victor Hugo gibl şairlerin şiirlerini Alman diline kazandı
ran Frelllgrath 18 Mart 1876'da Stuttgart’ta öldü. Alman 
topraklannda gömülmeyi reddettiği için İsviçre’de top
rağa verildi.



DOrer'den bu yana gotik imgelerden yararlanarak 
yapılan tahta oymacılık, Alman ustaların kendilerini 

geliştirdikleri bir sanat dalı olmuştur. Öteden beri 
kendilerini uzak ve yabancı hissettikleri doğalcılıkla, 

doğa üstü olanı aynı ortamda birlikte kullanmalarına 
olanak verdiğinden, bu sanata ilgi duymuş olduklan 
söylenebilir. Ancak bu şekilde yaratılan ürünlerin de 

kimi zaman bir eklektisizm taşıdıktan görülebilir. 
Örneğin yandaki üç resimde görüldüğü gibi, bir yanda 

ölümün veya azrail'in İnsanileştirilmesi söz konusu 
iken, öte yandan ise ölümle sonuçlanan bir toplumsal 

mücadelenin ahiretle ilgili olarak ele alınması ve 
azraıle atfedilmesi görülnnektedir. Bu yaklaşım ise, 

yenen gücün insanüstü bir olay değil, son kertede 
insanların kendi eylemlerinin ve varoluşlarının ürünü 
olduğunu kavramakta güçlük çeker. Alfred Rethel’in 
(1816-1859) yapmış olduğu bu tahta gravürler "Bir 

Ölüm Dansı" İsmini taşıyor Bir Alman ressamı olan 
Rethel, Dürer geleneğine bağlı kalmıştır, ilk gravürde 
bir atın üstünde orağını omuzlamış, köylü kadınların 
ve kuşların önünden kaçıştıktan azrall, şehre doğru 

yaklaşmaktadır. Orağı üzerinde bir adalet terazisi 
taşıyan azrall, ikinci gravürde de üstünde "halk 
adaleti”  yazan bir kılıcı tutmaktadır. Ayaklanmış 

olanlar, bu kılıca ulaşabilmenin çabası İçindeyken, bir 
yandan da üzerinde “cumhuriyet" yazılı bir bayrağı 

taşıyan adam “halk adaleti”  istemenin nedenini 
canlandırmaktadır. Son gravür ise “ Barikatlarda 

ölümü”  işlemekte ve 1848 Devrimi'nin son 
direnişlerinin kanlı bir şekilde bastırılışıyla başlayan ve 

Marx'm “ karşı devrimin yamyamlığı”  ifadesiyle 
nitelediği karşı devrimci terör dönemini 

simgelemektedir.



Teorinin P ratiğ i, P ratiğ in  
Teorisi: M a rx , Engels ve 
1848  D evrim leri

Kari Marx, 1848 Devrimleri'nin başarılı bir proleter 
devrimine dönüşmesine ilişkin sonuncu umudunun da 
Fransa’da ili. Napol6on'un darbesi ile yıkılmasının ar
dından giriştiği bir genel muhasebe olan Louis Bonapar- 
te'ın 18 Brumaire’i ’nde şunları yazmıştı:

“ İnsanlar, tarihlerini kendileri yaparlar, ama bunu, 
kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar içinde 
değil, doğrudan verili olan ve geçmişten miras kalan 
koşullar içinde yaparlar. Ölü kuşakların bütün geleneği, 
olanca ağırlığıyla yaşayanların zihinleri üzerine çöker 
ve onlar kendileriyle birlikte kendi dışlarındaki dünyayı 
bir başka biçime dönüştürmekle,yepyeni bir şey yarat
makla uğraşır göründükleri zaman bile, özellikle devrim
ci bunalım dönemlerinde, korkuyla geçmişteki ruhları 
kafalarında canlandırırlar...

"...Proletarya devrimleri, 19. yüzyıl devrimleri olarak 
durmaksızın kendilerini eleştirir, ilerleyişleri boyunca 
kendi gelişmelerini sürekli yarıda keser, tamamlanmış 
olana geri dönerek onu tazelemek ve canlandırmak için 
ilk girişimlerinin kararsızlık, zaaf ve zavallılığını acımak- 
sızın didik didik ederler... kendi amaçlarının muazzam 
sonsuzluğu karşısında her türlü geri çekilişi artık ola
naksız kılıncaya kadar her seferinde yeniden gerilerler 
ve sonunda bizzat koşullar kendilerine haykırır: ‘Hic 
Rhodus, Hic salta!’ ”

Marx’in burada yaptığı dökümün yalnızca 1848 Dev
rimleri’nin bir genel muhasebesiyle ilişkili olmadığını; 
“kendisini eleştiren devrim” metaforu ile kastedilenin, 
aslında, Engels’le birlikte kendisinin, 1848 Devrimleri'
nin gidişat ve sonucuna ilişkin öngörüleriyle, bu devrim 
süreci içindeki pratiklerinin bir eleştirisi olduğunu dü
şünmek mümkün görünüyor.

Örneğin, “ölü kuşakların bütün geleneğinin olanca 
ağırlığıyla yaşayanların zihinleri üzerine çökmesi”nin, 
yalnızca, Paris’te, Viyana'da, Berlin'de ayaklanan kitle
lerin 1789 ve 1830’da olduğu gibi, başlarında burjuvazi
leriyle bir devrim yapabileceklerine dair hayallerinin edebi 
bir anlatımı olduğunu düşünmekle yetinilebilir mi? Bu 
gözlemin, en az bu kitlelerin hayalleri kadar, Marx ve 
Engels’in 1848 Devrimleri’nin gidişatının her evresinde 
yıkıma uğratılan beklentileri için de doğru olduğunu, 
Engels’in kendisi 1895’te yazdığı, Marx’in Fransa’da 
Sınıf Mücadeleleri’ne “Giriş”te şöyle dile getirmişti:

"Şubat devrimi patlak verdiği zaman hepimiz, koşul
ları ve devrimci hareketlerin gidişini kavrama bakımın
dan, geçmiş tarihsel deneyimin, özellikle de Fransız 
deneyiminin büyülü etkisi altındaydık. Genel altüst oluş 
İşareti bu sefer de, 1789’dan bu yana tüm Avrupa'nın 
tarihine hükmetmiş olan Fransa’dan gelmemiş miydi? 
Bu yüzden Şubat 1848’de Paris'te ilan edilen ‘toplum
sal' devrimin, proletarya devriminin, nitelik ve gidişatı 
hakkındaki fikirlerimizin, 1789 ve 1830 modellerinin anı
larının damgasını taşıması, aşikar olduğu kadar kaçınıl
maz bir şeydi de.”

Aynı şekilde, “ kendilerini eleştiren... ilk girişimlerinin 
kararsızlık zaaf ve zavallılığını acımaksızın didik didik 
edenler” , herhalde, Engels'in, “henüz, zaferden sonra 
İzlenecek yol hakkında kesinlikle hiçbir fikirleri bulun- 
ma[dığını]”, “kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu idrak ede- 
me[diğini], bunları ancak belirsiz bir duygu halinde his
settiğini]” yazdığı (Fransa’da Sınıf Mücadeleleri) Pa
ris ve Berlin proletaryası olamazdı. Bu eleştiri pratiğinin 
öznesinin, Manifesto’da “  hareket hattını, koşulları, ve

proleter hareketinin nihai genel sonuçlarını açıkça kav
rama üstünlüğüne sahip” olduğunu yazdıkları komü
nistler, yani en başta Marx ve Engels olduğunu düşün
mek hem mantığa hem tarihsel gerçeğe uygun düşer.

1848 Devrimleri’nin bir genel bilançosu, Marx ve En
gels’in faaliyetlerinin değerlendirilmesi bakımından pa
radoksal sonuçlar verir. Kesin olan iki şeyden sözedlle- 
bilir: Marx ve Engels, “proleter hareketinin nihai genel 
sonuçlarını” gerçekten de herkesten iyi kavradıklarını, 
Manifesto’da kanıtlamışlardı; ancak 1848 Devrimleri, bu
nu pratikte doğrulanması için pek fazla kanıt sunmadı, 
Manifesto’da öngörülenin tersine, kapitalizmin gelişme
si 1848’den sonra daha da hızlandı. Manifesto’da sergi
lenen, kapitalist toplumun yerini bir devrimle komünist 
topluma bırakmasının diyalektiği, 1848 Devrimleri’nden 
sonra da, henüz sadece bir teorik hakikatti. Kapitalizm, 
yıkılacağına dair hiçbir pratik işaret vermiş değildi. Al
manya ve Polonya’daki devrimin “ Hareket hattını ve 
koşu1iarı”nı ise, doğru tespit edememişlerdi. 1848 Dev
rimi, Engels’in deyişiyle “ onları ve onlar gibi 
düşünenleri” haksız çıkardı.

MANİFESTO’DAN, TALEPLER’E

“ Proleter hareketinin nihai genel sonuçlan”na ilişkin 
görüş. Komünist Parti Manifestosu’nda dile getirilmişti. 
“Avrupa’da bir hayalet kol geziyor, komünizm hayale-

ti” . Cümlesiyle başlayan bu metin, başlıca dört bölüm
den oluşur. “ Burjuvalar ve Proleterler” başlığını taşıyan 
birinci bölüm, maddeci tarih anlayışının bakış açısıyla 
dünya tarihi üzerinde hızla göz gezdirdikten sonra, kapi
talizmin gelişmesinin, bugün de parlaklık ve canlılığını 
koruyan, edebi bakımdan son derece güzel bir anlatımı
nı verir. Proleterler ve burjuvalar arasındaki sınıf müca
delesinin doğasını, işçi sınıfını bir devrime götüren "ta
hammül edilmez” koşulları açıklar.

“ Proleterler ve Komünistler” başlığını taşıyan ikinci 
bölüm, komünistlerin, devlet, toplum, aile, mülkiyet, 
toplumsal ilişkiler hakkındaki düşüncelerini açıklar ve 
devrimle egemen sınıf konumuna sıçrayacak olan prole
taryanın burjuvaziyi mülksüzleştirerek, üretim tarzında 
bir devrim meydana getirmesinin programını, bir sosya
list programı ortaya koyar.

“ Sosyalist ve Komünist Literatür” başlığını taşıyan 
üçüncü bölüm, Avrupa ülkelerinde yaşamakta olan çe
şitli sosyalist eğilimlerin karşılıklı ilişkilerini; proleter 
sosyalizmi ile, küçük burjuva, burjuva, gerici ve ütopya- 
cı sosyalist hareketler arasındaki karşıtlıkları dile getirir.

“Komünistlerin Varolan Çeşitli Muhalefet Partileri Kar
şısındaki Durumu” başlıklı dördüncü bölümde de, ko
münistlerin öteki işçi sınıfı partileriyle olan ilişkilerini 
ve devrimin arefesinde özü demokratlarla ittifak olan, 
taktiğini formüle eder.

Marx, 1848 Devrimleri’nden çıkarken, Manlfesto’nun 
dördüncü bölümünü, askeri diktatörlüklerin darbeleriy
le çökertilen parlamentoların yıkıntıları altında bıraka
cak, ama henüz bir nebula halindeki siyasal kavramlar 
donanımını da bu darbeler altında biçimlendirecekti.

Manlfesto’nun ilk üç bölümünü yazarken, Marx ve 
Engels'in zihinlerinin gerisinde kapitalizmin en gelişmiş 
biçimlerini barındıran İngiltere vardı. Sonuncu bölümü 
yazarlarken de geri, feodal-bürokratik bir rejim altında 
yaşayan Almanya'yı bir an olsun akıllarından çıkarma
mış oldukları söylenebilir. Bütün ülkeleri bir devrimci 
kaynaşma haline sokan Avrupa devrimi içinde, gene 
de doğrudan eyleme girişebilecekleri tek ülkenin Al
manya’dan başkası olamayacağı düşünülürse, Manifes- 
to'nun kurgusundaki bu asimetriyi anlamak kolaylaşır.

KOMÜNİST PARTİSİ'NİN ALMANYA'DAKİ TALEPLERİ

Komünist Manifesto’nun taktik planının ayrıntılı bir 
reprodüksiyonu olan “Talepler” metni, Marx ve En
gels’in Almanya'da yaklaşmakta olan devrimin karakteri 
hakkındaki görüşlerinin temel belgesidir. Bu taktik plan, 
bir burjuva devriminde proletaryanın en uç muhalefet 
partisi olarak kapitalizm çerçevesindeki taleplerinin bir 
formülasyonunu içerir. “Talepler’'in en çarpıcı yönü, 
Manlfesto’da bir burjuva devrimini, proleter devrimine 
bağlayacak halka olarak kaydedilen “mülkiyet sorunu”- 
nun herhangi bir biçimde dile gelmemiş olmasıdır. Mani
festo’da komünistlerin devrimci demokratik hareketler 
içinde “o andaki gelişme derecesi ne olursa olsun başlı
ca sorun olarak mülkiyet sorununu öne çıkarmaları "nin 
gerekliliği özellikle vurgulanmış olduğu halde, “Talep- 
ler”de hiçbir biçimde bireysel özel mülkiyet ile toplum
sal mülkiyet arasındaki çatışmanın sözünün edilmediği 
görülür. Öne çıkartılan sorun, Almanya’nın bir demokra
tik cumhuriyet altında birleştirilmesi ve feodal ilişkilere 
son verilmesidir.

Bütün bunlar, Marx’in Hegel’in Hukuk Felsefesinin 
Eleştirisl’ne Giriş’le yazdıklarıyla karşılaştırılacak olur
sa daha da çarpıcı hale gelir. Marx, bu metninde, Alman
ya için hiçbir burjuva kurtuluş programı olamayacağını 
şöyle kaydetmişti: “Almanya için bir ütopyacı düş olan 
şey, radika! devrim, insanın gene! kurtuluşu değil, kıs
mi, sırf siyasal bir devrim, yapının temellerini ayakta 
bırakan bir devrimdir. (...) kısmi bir kurtuluş (...) sivil 
toplumun b ir kesiminin kendisini kurtararak gene! ege
menliğe ulaşmasıdır. (...) Ama Almanya'da hiçbir sınıf, 
onu toplumun yıkıcı temsilcisi yapacak cüret, kararlılık 
ve acımasızlığa sahip değildir... Almanya sonuna kadar 
giden bir devrim yapmadıkça, devrim yapmış olamaz. 
Almanya'da Ortaçağ’dan kurtuluş Ortaçağ üzerindeki 
kısmi zaferlerden de kurtuluşla mümkündür.” diye yaz
mıştı. Oysa “Talepler” de kısmi kurtuluş’un, yani burju
va devriminin, nihai kurtuluş'un, yani proleter devrimi
nin ön şartı halinde ele alındığı görülür.

Bütün bunlara karşılık, çelişik gibi görünen bu belirle
meler arasında bir iç bağlantının bulunduğunu söyle
mek mümkün. Üzerinde durulması gereken birinci nok
ta, tarihsel tecrübeyle ilgilidir. Bir proleter devriminin 
imkânları üzerindeki bütün teorik spekülasyonlara rağ 
men, 1848 Devrimleri patlak verene kadar dünya tarihin
de bağımsız bir proleter devrimi gerçekleşmiş değildi



-Orta Avn

Marx, Engels, Dronke ve Weerth'in suçlu ilân 
edilip aranmaya başlamalarından sonra, 19 
Mayıs 1849'da kırmızı mürekkeple basılmış 
son sayısını (karşı sayfada) 
yayınlayarak kapanan Neue Rheinische 
Zeitung, 1848-49 boyunca Marx 
ve Engels’in karargâhı olmuş, 
devrimci harekete ideolojik 
önderlik etmişti. Son 
sayısında Freiligrath’ın 
"Döneceğim bir gün aranıza...
Bir savaşçı, bir isyancı 
olarak, bir yasa tanımaz 
olarak..." dizelerine yer veren 
gazetenin yaziişleri odasını 
Engels şöyle anlatıyordu:
"Süngülü sekiz tüfeğimiz, 250 
dolu fişeğimiz ve dizgicilerin 
kırmızı Jakoben şapkalarına 
bakan subaylar, binamızı öyle 
bir baskınla alınamayacak bir 
kale gibi görüyorlardı."
Yanda, Armin Münch'ün, Marx 
ikonografisinde pek az 
rastlanan, 1968 tarihli 
gayrı resmî deseni.

ve Engeis’In yukarıda atıfta bulunulan pasajında dile 
getirildiği gibi, elde buiunan yegane modei, burjuva 
devrimierine ilişkindi. Bu tecrübeye dayalı varsayım şuy
du: Bu azıniık devrimieri, mantıki sonuçlarına ulaşmak 
için hamle yaptıklarında bir tutucu ve bir radikal kanada 
bölünürler; radikal kanat, son bir çırpınışla, yüzünü pieb- 
lere döner onların taleplerinin sözcüsü haline gelerek 
yeni güçler derlemeye çalışırdı. İlk tarihsel eylemi, mut
lakiyetçi rejimleri devirmek olan ve bu yüzden burjuva
ziyi siyasal sahnenin merkezine doğru sürüklemesi bek
lenen 1848 Devrimleri’nde de, devrim mekanizması aynı 
şekilde çalışacak olursa, burjuva kampı eski düzenle 
çatışması sırasında bu şeklide bölündüğünde, Alman
ya’da 17. yüzyıl İngiiteresi’ne ve 18. yüzyıl Fransası’na 
göre çok daha gelişmiş olan proletarya, “ Avrupa uygar
lığının çok daha ileri koşullarında’', küçük burjuvazi 
ve köylülerin başına geçerek radikal kanada düşen rolü 
oynayabilirdi. Sonuç olarak, yeni imkânlar ancak eski 
model içinde tasarlanabiliyordu. Yeni bir modei, ancak 
yeni bir tecrüfc>eden çıkabilirdi. Bunun için ise, proletar
yanın bağımsız eylemiyle tarih sahnesinde yerini alması 
gerekliydi. Dolayısıyla, modelin zaafının mantıksal değil, 
tarihsel olduğu söylenebilir. İkinci nokta, kapitalizmin 
eşitsiz gelişmesinden doğan kendine özgü özelliklerdir. 
Almanya, ulusiarası ticaretten beslenen bir ticaret bur
juvazisi ve mali burjuvaziye sahip olmadığı haide,özel- 
likle Ren ve Saksonya bölgelerinde yeni mekanize sana
yi teknolojisi temeir üzerinde bir sanayi burjuvazisi ge
lişmişti. Proletaryanın, Marx’in tabiriyle “ doksan dokuz 
parçaya bölünmüş” olan Almanya’da merkezi bir güç 
haline gelebilmesi ve ulusal ölçekte bir nüfuz edinebil
mesi için İhtiyaç duyduğu her şey, bu sanayi burjuvazi
sinin feodal rejime karşı talepleriyle bütünüyle örtüşü- 
yordu. Proletaryanın gerçek bir toplumsal güç oluştura
bilmesi, sanayinin gelişmesini, sanayinin gelişmesi ise 
monarşik rejimin parçalanmasını gerektiriyordu.

1848 Devrimleri’nin gidişatı, Marx ve Engels’in bu 
varsayımlara dayalı taktik çizgilerini sonuçsuz bırak
tı.Fransa’daki Haziran Ayaklanması, Avrupa tarihinde 
İlk kez bir proleter devriminin pratik bir imkân haline 
geldiğini gösterir göstermez. Alman burjuvazisjnin pro
letaryadan duyduğu içgüdüsel korku, dolaysız bir siya
sal davranışı geliştirdi. Daha en baştan monarşi ile uz
laşma kapılarını açık tutmayı benimsemiş olan Alman 
burjuvazisi, kendisini gericiliğin, militarizmin ve despot
luğun kollarına attı. “ Prusya burjuvazisi, eski toplumun 
temsilcileri olan monarşi ve soylular karşısında bütün 
modern toplumu temsil eden 1789’un Fransız burjuvazi

sine benzemiyordu. Bir tür zümre konumuna düş
müş...daha en baştan halka karşı ihanete meyletmiş
ti...çünkü kendisi zaten eski topluma ait bulunuyordu.” 
Neue RhelnIsche Zeitung'da Aralık 1848’de yayınlanan 
Marx’in bu satırları, eski taktiğin sonunun geldiğinin de 
ilanıydı.

Devrimin bundan sonraki hikayesi biliniyor. Önce Fran
sa’da, ardından Almanya, Avusturya, Macaristan ve her 
yerde her milletin “ paşaları” , kılıçlarını burjuvazinin em
rine verdiler, bir proleter devrimi korkusuyla titremek
ten kurtardıkları burjuvalar da "kılıç hakkı” olarak onla
ra burjuva toplumunun yekpare siyasal egemenliğini 
kullanma hakkını bağışladılar. Bütün Avrupa başkentleri 
proleterlerin kanıyla yıkandı.

SÜREKLİ DEVRİM VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ

Modern toplumun iki sınıfının bütün ulusu iki kampa 
bölerek birbirlerine karşı giriştikleri ilk çatışma olan 1848 
Devrimieri, yeni bir maddi tecrübe mirası oluşturdu. 
Marx ve Engels’in bu tecrübenin üzerinden daha bir 
yıl geçmeden inanılmaz bir zeka kıvraklığı ile çıkarttıkla
rı sonuçlar, proleter devrimlerinin daha sonraki gelişme 
yollarınının perspektif ve taktiğini Manifesto'nun nihai 
genel sonuçlarına ekledi. Bu teorik faaliyetin iki ürünü, 
-sürekli devrim ve proletarya diktatörlüğü- proleter devri
min politik cephaneliğinin başlıca iki kavramı olarak 
teorinin ve sosyalist hareketin gelişimi bakımından bü
yük önem taşıdılar. Sosyalist hareketin tarihinde uğradı
ğı her bölünme, bu iki kavramın çevresinde bir teorik 
tartışma külliyatının birikmesine yol açtı.

Sürekli devrim taktiği, önceki taktik çizgiden, burju
vaziye hiçbir devrimci rol atfetmemesiyie, öte yandan, 
eski rejim karşısında anlık olarak devrimci roller oyna
yabilecekleri varsayılan sınıflarla kesin bir örgütsel ay
rım öngörmesiyle ve “ bütün az ya da çok mülk sahibi 
olan sınıfların egemenlik mevkilinden uzaklaştırılmaları
na, proletaryanın devlet iktidannı fethetmesine kadar 
devrimi sürekli kılmak” görevini gündeme getirmiş ol
masıyla ayırdedilir. Marx, bütün Alman Devrimi boyunca 
Komünistler Birliği’nin “Talepleri” içinde ifade edilmiş 
olmayan şeyi. Mart 1850’de Merkez Komitesi’nin Tebli- 
ği’nde sürekli devrim taktiğinin hedefi kılar; “ Bizim için 
mesele, özel mülkiyetin şekil değiştirmesi değil, yoke- 
dilmesi;sınıf uzlaşmazlıklarının yumuşatılması değil; sı- 
nıflarm ortadan kaldıniması;varoian toplumun iyileştiril
mesi değil, yeni bir toplumun kurulması olabilir ancak” .

Sürekli devrim taktiği, hâlâ, burjuva toplumun genel 
çerçevesi İçinde kalabilecek bütün devrimci talepler ger- 
çekieşmeksizin proleterlerin gerçek kurtuluş yoluna gi
remeyeceklerini öngörmekle birlikte. Alman Devrimi’nin 
tecrübesinden çıkan en önemli sonuçlardan biri olarak 
proletaryanın bu devrimde burjuva kurumların yanısıra, 
bir hareket üssü ve ikinci bir iktidar merkezi olarak 
yerel egemenlik organları oluşturmalarını öngörür ve 
modern proleter devrimin örgütlenmesi için de yepyeni 
bir gerçekleşme modeli sunar.

Marx, 1848 Devrimleri’nin sonuçlarını Fransa’da izler
ken sürekli devrim kavramını, yalnızca gecikmiş burjuva 
devrimlerinin sınıf mevzilendirilmesine ilişkin bir prob- 
lematik içinde görmediğinin bir açıklamasını da vermiş 
olur. Marx, ilk kez 1848 Devrlml’nde kendisini fiilen 
öteki sosyalizmlerden ayrıştıran proleter sosyalizminin, 
tarihsel tecrübenin belirlediği niteliklerini sıralarken şöyle 
der: “ Bu sosyalizm, genel olarak sınıf farklılıklarının; 
bu aın\1 farklılıklarının dayandıkları bütün üretim ilişkile
rinin; bu üretim ilişkilerine tekabül eden bütün toplum
sal münasebetlerin ortadan kaldırılmasına; bu toplum
sal münasebetlerden çıkan bütün düşüncelerin alaşağı 
edilmesine varana kadar devrimin sürekliliğinin ilanıdır 
ve, zorunlu bir geçiş uğrağı olarak proletaryanın smıf 
diktatörlüğüdür."

Böylece, Manifesto'da “egemen sınıf olarak örgütlen
miş proletarya” formülasyonuyla, henüz bu örgütlen
menin somut biçimlerinin tecrübeye dayalı bilgisi orta
da bulunmaksızın belirlenmiş olan iktidar uğrağı da ta
rihsel formülüne kavuşur. Böylelikle, sanki bir kere da
ha 1844’te, Hegei eleştirisi sırasında elde edilmiş olan 
teorik pozisyona geri dönülmüş gibidir; bir kere daha 
Almanya’da “ genel kurtuluş, herhangi bir kısmi kurtulu
şun sine qua non’u "  olarak ilan edilmektedir. Ancak 
aradaki pratik momentin zengin bilgisinin yarattığı mu
azzam fark gözönünde tutulduğunda, bunun eski saf 
teorik pozisyonlara çekiliş olmayıp o teorik konumun 
sağladığı dayanakla tecrübenin zihinde yeniden üretil
mesi ve böylelikle ileriye doğru atılan bir adım olduğu 
anlaşılır. Marx’in, yerine getirilmiş gibi görünene geri 
dönmek”le kasttettiğinin bu olduğu düşünülebilir.

"Eleştiri silahı” , teorik bir imkân olarak bir proleter 
devriminin bilgisini sağlamıştı, “silahlann eleştirisi” ise 
imkânın gerçeğe dönüşme momentinin bilgisinin teori
ye kazanılmasını mümkün kıldı. Böylece modern sosya
lizm, maddeci tarih anlayışıyla geliştirilmiş siyasal do
nanımının en elemanter unsurlarını tıpkı kendi bilgisini 
oluştururken olduğu gibi akıldan değil, tarihten çıkarttı.
1848 Devrimieri, teoride spekülatif olan her şeyi toprağa 
gömerken, dolaysız tecrübeyi teori katına çıkarmanın 
tarihsel imkânını sundu.

Marx ve Engels’in 1848 Devrimleri’nin gerçekleşmesi
ne ilişkin yanılgıları bir bakıma teorinin doğruluğunun 
kanıtları olarak da kabul edilebilir. Marx , “Feuerbach 
Üzerine Tezler” inin 2.’sinde “ ...insan, hakikati, yani 
düşüncesinin gerçekliğini ve gücünü, bu yanlılığını (Di- 
esseltlgkelt) pratikte kanıtlamalıdır” , demişti. Ancak bir 
devrim, Marx’in devrimin taktik anına ilişkin görüşleri
nin, hakikatle ilgisini kurabilirdi. Marx ve Engels, tutarlı 
materyalistler olarak, Almanya’da devrim pratiğinin doğ
rulamadığı düşüncelerini bir yana bırakmakta duraksa
madılar. Aynı şekilde, “silahların eleştirisi”nin ulaştığı 
bütün sonuçlan da teoriye dahil ederek 1848’den çıktık
larında, modern sosyalizm, devrimin bilgisi ve kavram
sal araçlarıyla donanmış bulunuyordu. Modern sosyaliz
min sonraki bütün tarihi, bu bilginin bütün ülkelerin 
işçileri tarafından mülk edinilmesi için her somut du
rumda yeniden uygulanmasının tarihi oldu. Her seferin
de öğrenilen, teorinin birçok değişkeni içermekle birlik
te bir sabit unsurunun da bulunduğudur- her devrimin 
bilgisi ancak o devrimin kendisinden elde edilebilir.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
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Frankfurt Parlamenterlerinin İhaneti

Alman devrimini Baden’in düşmesi noktaladı. Karşı devrimin zaferini, hukuki ve kurumsal 
düzeyde meşrulaştırma utancı ise Frankfurt Ulusal Meclisi’nin sağ kanat milletvekillerine kaldı. 
Kral W ilhelm’in Alman Ulusal Meclisi’nin sunduğu tacı reddedişinin ertesi günü, 4 Nisan’da 
Avusturya, Frankfurt’taki delegelerini çekmiş, bunun üzerine birçok sağ kanat milletvekili de 
meclis iradesinin, monarşiler tarafından çiğnenmesini içlerine sindirerek şehri terketmişlerdi. 
Prusya’nın Saksonya Ayaklanması’m bastırdığı mayıs başında, sağ kanat milletvekillerinin geri 
kalanlan da Frankfurt’tan kaçtılar. Anayasayı Prusya’ya karşı savunmaya hâlâ kararlı olan 104 
sol ve demokrat milletvekili 21 Nisan’da Rumpfparlament’i (Parlamento gövdesi) 
oluşturmuşlardı. Rumpfparlament günlerce boşuboşuna karşı devrimi kınayan bildiri taslaklan 
üzerinde tartışmakla vakit geçirdi. Oysa bu parlamento,, biçimsel düzeyde olsa da hâlâ halk 
iradesini ve Almanya’nın çeşitli bölgelerinde patlayan ayaklanmalan temsil ettiği için, bunian 
merkezileştirecek bir merci olabilirdi. Bu olanağı değerlendirmek isteyen. Engels, 19-20 Mayıs’ta 
Frankfurt’taki milletvekillerini, bu misyonu yüklenmeleri için iknaya çalıştıysa da sonuç 
alamadı. Rumpfparlament 30 Mayıs’ta Frankfurt’u terketmek zorunda kaldığında, devrimin en 
canlı odağı durumunda olan Baden yerine, Württemberg prensinin insafına sığınarak Stuttgart’a 
yerleşti. 6 Haziran’da Stuttgart’ta 7 kişilik geçici bir “demokratik” imparatorluk naipliği atandı. 
Sembolik olmaktan ileri gidemeyecek olan bu atamayı, çizmeyi aşmak olarak değerlendiren 
Württemberg prensinin emriyle askerler, 18 Haziran’da Rumpfparlament’i oluşturan delegeleri ite 
kaka sokakta sürükleyerek. Alman Ulusal Meclisi’nin hayatını onur kinci bir tarzda sona 
erdirdiler.

1849 başında Frankfurt parlamentosunda “İmparatorluk Partisi”ni oluşturmuş olan 150 sağ 
kanat milletvekili, haziran sonunda başlannda gene von Gagem olmak üzere, Pmsya’nm 
inisiyatifiyle Gotha’da biraraya geldiler. Frankfurt Ulusal Meclisi’nin devamıymış gibi sunulmaya 
çalışılan bu kukla parlamento, Pmsya’nm silah gücüyle son devrimci ayaklanmalan başararak 
uyguladığı “birleşme planı”nı onayladığı Gotha Meclisi, Alman burjuvazisinin ve liberallerinin 
Prusya monarşizmi karşısında boyun eğmesinin simgesi oldu. -
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Sonuç
Bir uçtan ötekine kadar bütün Avrupa’yı altüst eden bir genellik ve yaygınlık ile gelişen 1848 
Devrimleri’nin sonuçlan da genellik gösterdi. Fransa’dan başlayarak, Prusya, Avusturya- 
Macaristan, Alman Prenslikleri, Bohemya, Polonya, Piyamonte, Venedik, İsviçre ve bütün 
kıtada Viyana Antlaşması ile teminat altına alınmış bulunan monarşilerin egemenlik alanlan, 
1848 Devrimieri ile birlikte sallandılar ve yıkılmanın eşiğine geldiler, ama hiçbir devrim 
başanlı olamadı, hiçbir monarşinin temelleri ortadan kaldınlamadı. Avrupa gericiliğinin “kutsal 
ittifak”ı, karşısındaki devrimci ittifakın iç çelişkileri sayesinde daha bir dönem için varlığını 
sürdürmeyi başarabildi.

1848 Devrimieri, aslî özellikleri bakımından burjuva demokratik devrimleriydi.
Gerçekleştirildikleri bütün ülkelerde, bu devrimlerin karşılanna koyduklan temel hedefler, 
siyasal özgürlüklerin kazanılması; monarşilerin yıkılması; parlamenter yönetimlerin kurulması; 
feodal üretim ve mülkiyet ilişkilerinin ortadan kaldıniması olarak özetlenebilir. Bununla 
birlikte, devrimlerin eşitsiz gelişmesi bu genel taleplerin, özgül gerçekleşme biçimlerinin her 
ülkede farklı olmasına yol açtı. Ancak, tek tek ülkelerde devrimlerin gelişme farklılıklarının, 
buıjuva devrimlerinin prototipi olarak 1789 Devrimi ile farklılıkları yanında ikinci planda 
kaldığı söylenebilir.

Geç burjuva devrimieri olarak 1848 Devrimleri’nin 1789 Devrimi’ne göre en önemli farkı, bu 
dönemde yeni bir toplumsal öğenin devrim sahnesine çıkmış olmasıydı. Devrimlerin gidişatım 
temelden etkileyen 1789 Devrimi’nin gelişme yolunu açtığı kapitalizm, 60 yıl içinde bütün 
Avrupa ülkelerinde sanayinin ve sanayi üretiminin önceki 600 yılda olmadığı ölçüde 
büyümesini sağlamıştı. Bu büyümenin temelinde yatan güç ise sanayi emeği ve bu emeğin 
sahibi olarak sanayi işçileri sınıfıydı. 1848’de Avrupa’da başgösteren her devrimde, bu yeni 
sınıfın devrim içindeki her hareketi, burjuva üretim ve mülkiyet ilişkilerinin çerçevesini 
zorladı. İşçi sınıflan, 1789’un ayaktakımı ve bras-nu’lanndan (çıplak kollu) farklı olarak, 
burjuvazi ile genel demokratik taleplerle yetinemeyecek ölçüde karşıtlık içine düşmüşlerdi.
1848 Devrimleri’nin gidişatı bu karşıdıkla belirlendi. Her yıkılan monarşi ile doğan siyasal 
boşluk, talepleri burjuvazinin taleplerinin ötesine geçen, gevşek ve kararsız da olsa örgütlü ve 
silahh işçi kitlelerinin barikatlann gerisinde ikinci bir iktidar merkezi oluşturmasını sağladı.

Buıjuvazi, 1789’da, kapitalizmin gelişmesinin başlangıcında aristokrasi karşısındaki bütün 
sınıfların çıkanm, kendi çıkanyla aynılaştıran bir ideolojik hegemonya kurabilmişti, 1848’de bu 
hegemonyanın, yıkılması -ya da eski tarzda kurulmayışı karşısında her yerde eski rejimin 
güçleriyle genel bir ittifaka girdi ve demokratik taleplerin taşıyıcılığını terketti.

Böylelikle jı848’den başlayarak burjuva devrimlerinin tamamlanması, toplumun siyasal 
özgürlüklerle donatılması, burjuvazinin değil, işçi smıflannm programının başlıca öğelerinden 
biri oldu. Burjuvazi, işçilerin kendi egemenliğini sorgulayan her girişimi karşısında aristokratik 
gericiliğe sığınarak, 1789’daki atalannm yükselttiği cumhuriyet, demokrasi, özgürlük bayraklannı 
birer birer elden bıraktı. İşçilerin eline geçtiği zaman bu bayraklann hiçbiri eski renginde 
kalmadı. İşçilerin dilinde cumhuriyet “toplumsal cumhuriyet”e; demokrasi, “toplumsal (sosyal) 
demokrasi”ye, özgürlük “toplumsal özgürlük” talebine dönüştü.

üstte (soldan sağa): Joseph Weydemeyer (1818-1866) 
Komünistler Birliği’nin kurucularından olan 

Weydemeyer, 1848-49 Alman Devrimi’ne katıldıktan 
sonra Amerika'ya göçmüştü. I. Enternasyonal’in Kuzey 

Amerika Federasyonu üyesiydi. Ernst Dronke 
(1822-1891) Önceleri Moses l-less yanlısı bir “gerçek" 

sosyalist olan Dronke, sonradan Komünistler Birliği 
üyesi olmuştu. Ayrıca Neue Rheinische Zeitung 

redaktörlerinden biriydi. Wilhelm Wolff (1809-1864) 
Deneyimli bir propagandist ve devrimci olan Wolff, 

Mart 1848'den beri Komünistler Birliği'nin Merkez 
Organı üyesiydi. Neue Rheinische Zeitung'un 

redaktörlerinden biri olan Wolff, Frankfurt Ulusal 
Meclisi'nde üyeydi. Altta (soldan sağa): Heinrich 

Bürgers (1820-1878) Neue Rheinische Zeitung'un 
redaksiyonunun en silik üyesi olan Bürgers, 1850'den 
sonra Komünistler Birliği Merkez Organı'nda yer aldı.

Bürgers, 1852’de Köln Komünistler Davası’nda 
kovuşturmaya uğradı. Ferdinand Frelllgrath (1810-1876) 

19. yüzyılın en önemli devrimci şairlerinden biri olan 
Frelllgrath, Neue Rheinische Zeitung’un 

redaktörlerinden biriydi. Aynı zamanda Komünistler 
Birliği'nin üyelerinden biri olan Freiligrath, 1850’lerden 

sonra geri çekildi. Georg Weerth (1822-1856) 
Komünistler Birliği’nin üyesi olan Weerth, ünlü bir şair 

olarak Neue Rheinische Zeitung’un redaktörlüğünü 
yapmaktaydı. Friedrich Adolph Sorge (1828-1906) 

Komünistler Birliği üyesi olan Sorge, daha sonra da
I. Enternasyonal üyeliği yapmıştı.
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Yeni Türde Bir Devrim: Proleter Devrim

1848 Devrimleri, Marx ve Engels’in M anifesto’da  öngördüğü yeni türden bir devrimin, burjuva 
devrimlerinin yanısıra aynşmaya başladığına tanık oldu. Eski türdeki devrimler, egemen olan 
bir azınlığın, başka bir azınlık tarafmdan çoğunluğun desteğiyle devrilmesi, bir mülk sahibi 
sımfin yerini alması biçiminde gerçekleşiyordu. Modem sanayi işçileri sınıfının içinde yer 
aldıkları bu ilk büyük devrim dalgası içinde, ikinci bir devrimin daha oluşmaya başladığı 
görüldü. Proleter devrimleri, özellikle Fransa’daki 22  Haziran 1848 Ayaklanması’yla tarih 
sahnesine çıktı. Eskiden devrime önderlik eden mülk sahibi azınlığın radikal kesimlerinin 
devrimleri ileri götürmek için sözcülüğünü üstlendikleri alt sınıflar, 1848 Devrimleri içinde 
egemen sınıfın hiçbir fraksiyonu tarafmdan üstlenilmeyecek taleplerle ortaya çıktılar. Yeni 
varoluş koşullanndan doğan bu taleplerle proleterler, mülk sahibi sınıflann tümüne karşı, 
sınıflann ve sınıf egemenliğinin sona erdirilmesi için tarihsel bir adım attılar. Proleter 
devrimleri, buıjuva devrimlerinin eksik bıraktığı görevleri tamamlamayla yetinmeyen, siyasal 
kurtuluşu, toplumsal kurtuluşa kadar sürdürmeyi, sermaye egemenliğini ortadan kaldırmayı 
hedefleyen özellikleriyle ilk kez 1848 Devrimleri sürecinde kendilerini gösterdiler.

Sosyalizm

1848 Devrimleri, gelişmişlik düzeylerine göre, devrim anaforunun içine sürüklenmiş olan 
bütün ülkelerde toplumsal sınıflan iki merkez çevresinde sürükledi. O zamanın literatüründe, 
devrime son verilmesinden yana olan bütün güçler, hanedan savunuculan, bürokratlar, toprak 
sahipleri, sanayiciler, bankerler, tüccarlar. Düzen Partisi’ni; devrimin sürdürülmesinden yana 
olan, statükoya karşı çıkan güçler, radikaller, işçiler, küçük burjuvalar, öğrenciler ise Anarşi 
Partisi’ni oluşturuyordu. Anarşi Partisi’n in  ideolojik ortak böleni, hem kendilerinin, hem 
hasımlannm gözünde sosyalizm oldu.

Düzene karşı açık muhalefete itilen tabakalann taleplerini dile getirebildikleri ölçüde proleterlerin 
fiilen önderliğine itildiği devrim kampı, birbirinden farklı birçok talep, çıkar ve hayali, 
sosyalizm adı altında çevresinde topluyordu. Sanayi burjuvazisinin, malî burjuvazinin, büyük toprak 
sahiplerinin, kilisenin, ordunun ve genel olarak buıjuva egemenliğinin çıkarlanyla çelişen 
bütün talepler, hem düşmanlannm hem de bu taleplerin sahiplerinin gözünde kimi zaman saf 
inançlar, kimi zaman yanılsamalar, kimi zaman aldatmacalar halinde olsa bile sosyalizmdi. 
Bütün bu talepler kırmızı ■ bayrak altında dile getirildi. İşçilerin ve küçük burjuvazinin bir 
kesimi, başını Louis Blanc’m çektiği reformcu sosyalizm çevresinde toplanmışlardı. Somut 
ifadesini “Toplumsal Atölyeler” projesinde bulan Louis Blanc’ın sosyalizmi, burjuva 
cumhuriyetini toplumsal kurumlarla çevreleyerek, sanayi ve giderek bütün üretimi, özel 
mülkiyetle rekabet yoluyla toplumsallaştırma amacını güdüyordu; 1848 Devrimi’nin etkisi altına 
aldığı hemen hemen bütün ülkelerde, kapitalist toplum çerçevesinde çalışmanın toplumsal 
olarak örgütlenmesine dayalı bu projeler işçilerin baskısıyla yürürlüğe sokuldu. Çalışmanın 
toplumsal örgütlenmesi, kapitalizm ile sosyalizm arasmdaki sınır çizgisi olarak, burjuva 
devrimlerinin aşılma noktasını oluşturdu.

Genel olarak sınıf farklılıklannm ortadan kaldmiması, bu sınıf farklılıklannm dayandığı üretim 
ilişkilerine ve bunlara denk düşen bütün toplumsal ilişkilere “sürekli devrim”le son 
verilmesini amaçlayan devrimci sosyalizm ise proleter hareketin ikinci kolunu oluşturdu. 
Burjuva toplumunu kuşatma hayalleriyle yetinmeyen bu hareket, 1848 Devrimleri süreci içinde 
ve ÖzeUikle işçi ayaklanmalannın diktatörlükler ve terörizm yoluyla bastınimasmdan sonra 
hedeflerine erişene kadar devrimin sürekli kılınması ve proletaryanın sınıf diktatörlüğünün 
kurulması amacı çerçevesinde birleşti.

Fransız Devrimi’nde Louis Blanc ve Blanqui, Alman Devrimi’nde Marx ve Bom arasında 
başgösteren farklılıklar çevresinde belirginleşen işçi hareketindeki bu iki eğilim, daha sonralan 
sosyalist harekette kendisini tekrarlayan devrimci ve reformcu sosyalizmler arasmdaki 
bölünmenin prototipiydi.

Ulusal Kurtuluş Hareketleri

1848 Devrimleri, gerici monarşilerin temellerini sarsarken, ulusal bağımsızlıkları için mücadele 
eden halklann kurtuluş hareketlerine de güç kazandırdı. Ulusal kurtuluş hareketleri, 1848 
Devrimleri’nin başlıca bileşenlerinden biri, devrimci bir güç oldu.

Ulusal kurtuluş hareketleri ile proleter devrim arasmdaki bağ, 1848’den başlayarak sosyalist 
hareketin başlıca pragmank ve taktik sorunlarından biri oldu. Uluslann kendi kaderlerini tayin 
hakkı için mücadele, proleter devrimlerinin gericilik ve sömürgecilik karşısındaki görevlerinden 
biri olarak gündeme girdi.

1848 Devrimleri, Fransa’dan Polonya’ya kadar bütün Avrupa’yı etkisi altına aldığı halde, 
yalnızca İngiltere’de bu devrimlere eşlik eden gelişmeler görülmedi. Kapitalizmin anayurdu 
olan Britanya İmparatorluğu’nun bu özgüllüğü aynca incelenmeyi gerektirir. Bu nedenle 
Modem sosyalizmin doğuş çağının bir bilançosunu tamamlayabilmek için toplumsal 
mücadelelerin İngiltere’deki seyrini izlemek yerinde olur.



İk tidar

Marx’dan sonra, Lenin de devrimin temel sorununun, 
deviet ii(tidarı olduğunu tekrarlamai(tan bıkmamıştı. Le
nin de dahil klasiklerin lıiçbirl, devlet iktidarını bir taktik 
sorununa indirgemez. Onların gözünde, iktidarın ele 
geçirlime biçimleri (silahlı ayaklanma, uzun süreli halk 
savaşı, barışçıl siyasal zafer, beiki de diğerleri), uiusai 
özellikiere ve konjonktüre bağlıdır. Rusya koşutlarında 
blie, 1917 Nisan ve Ekim’I arasında, ilk kez “bütün 
iktidar sovyetiere” şiarı ortaya atıldığında Lenin'in dev
rimde barışçıl (“ parlamenter” değil) zafer koşullarının 
biraraya geldiğini bir an için düşündüğü bilinir. Gerçek
te, genei tez; devrimin, bu biçimlerinin bir tekine indir- 
genebiien, birçok biçimin orijinal bir bileşimini temsil 
etmeyen, hiçbir tarihsel ömeği olmadığı yolundadır. Ama 
neresinden bakılırsa bakılsın bu çeşitlilik, devlet iktidarı 
genei sorununun doğasını etkilemez. Uzun bir tarihsel 
süreç olarak devrim kavramının, "sınıfların durumunda
ki değişikliğin’' (Lenin), “ iktidarın alınmasr'nın biçim 
ve koşullarıyla esas olarak bir ilgisi yoktur. Buna karşılık 
devrim, işçi kitlelerinin iktidarı “elde tutup tutamaya
caklarının” ya da “ icra edip edemeyeceklerinin” ve 
bunu nasıl yapacaklannın bilinmesiyle yakından ilgilidir.

Bunun nedeni, devlet iktidarının son tahlilde bir bire
yin (devlet ya da parti başkanı), bir grup insanın, toplu
mun özet bir katmanının (“bürokrasi” veya “teknokrasi” 
gibi) veya bir sınıfın az çok yaygın bir fraksiyonunun' 
iktidan olmayışıdır. Devlet İktidarı, her zaman b ir sınıfın 
İktidarıdır. Sınıf mücadelesi içinde oluşan devlet iktida
rı, egemen sınıfın aletinden başka bir şey otamaz. Marx 
ve Lenin’in egemen sınıfın “diktatörlüğü” olarak adlan
dırdıkları şey budur. Devlet iktidarı, kimi zaman zorunlu 
olarak hukuki biçimlere, kimi zaman şiddete dayanan 
biçimlere (kiml zaman her iki biçim birden) bürünse 
bile, bu iktidarın kaynağı, ne hukuk ne de şiddette değil, 
tarihsel hegemonya olgusunda ve hegemonyayı yeni
den üreten maddi koşullardadır. “ Diktatörlük, burjuvazi 
ya da proletaryanın her türlü yasanın üzerindeki mutlak 
iktidarıdır.” (Lenin, Proletarya Devrimi ve Dönek Ka- 
utsky.) Uzun vadede bu hegemonyayı tersine çevirecek 
koşullara gelince, teori ve tecrübe (“ proletarya diktatör
lüğünden”,- “ proletarya üzerindeki diktatörlüğe” dönüş 
dahil), bu koşulların tek bir sözcükle değil, yönetim 
ve örgütlenme biçimlerinden, eğitim, din ve kültüre ka
dar tüm toplumsal ilişkiler alanıyla ilgili olduğunu göste
rir.

Devlet iktidarı sorunu üzerine Maricsistlerin siyasal 
tavırlarının yeterince açık olmasına bakarak İktidar kav
ramının kendisiyle ilgili olarak da aynı açıklığa sahip 
oldukları söylenebilir mi? Burada kendimizi, sorunu 
Marx’in orijinal terminolojisinin incelenmesine bağlı ola- 
raK ortaya koymakta sınırlıyoruz.

Marx, bu konuda tek bir terim değil bir dizi klasik 
Almanca terim kuiianır: UacM, Gewalt, Herrschaft, Au- 
torltat. Bu semantik tabloya Souveranitat ve Diktatur 
sözcüklerini de eklemek yerinde olur. Marx ve Engels’in 
bu terimlere gönderme yapan çok sayıdaki yazısı göz
den geçirilecek olursa, bu terimler arasında bir kopuk
tuk otmadığı tersine bunların birbirteriyle örtüştüğü ve 
kısmen birbirlerinin yerine kullanılabildiği anlaşılır. Böy
lece dev/et İktidarını beWrXmek için kimi zaman Staats- 
macht, kimi zamansa Staatsgewalt sözcüklerinin kulla
nıldığı görülür. Burada İktidar aynı zamanda güç, kuvvet 
(Macht) ve şiddet ya da baskı kurma (Qewalt) demektir. 
Kuvvet bir yandan bir toplumsal grup veya güç (aynı 
zamanda ulus da demek olan âınıf, hatta ekonomik yapı: 
dolayısıyla geleneksel toplumsal biçimleri parçalayan 
kapitalist üretim biçimi, pazar) tarafından uygulanan 
bir hegemonya (Qbergewicht, Vormacht) veya bir ege
menlik (Herrschaft) anlamına gelir. Bu anlamda dile ge

len yalnızca dolaysız bir “maddi” kuvvet değildir. En
gels, “ Devletin karşımıza insanlar üzerine uygulanan 
ilk ideolojik kuvvet (veya ilk iktidar: Macht) olarak 
çıktığını” söyler. Bu iktidarın bir sınıf egemenliği olması 
noictasından hareketle, Clausewitz’i tekrariayarak dev
letin iktidarın başka araçtaria sürdürülmesi olduğunu 
ileri sürer. Ama aynı bağlamda, kuvvet bir, nedensellik, 
tarihsel sürecin motoru olma (Konservative Macht) an
lamı yüklenir: İster ideoloji halinde, “tutucu güç” (Kon
servative Macht) olarak belirlenmiş siyasal biçimler için
de; isterse tersine, devrimci etkinlikle donanmış ilerici 
biçimler içinde ortaya çıksın, iktidar, kendisini başka 
motor güçlerin (bewegende machte) etkisi altında, ta
rihsel hareketin “ motor güçlerinin motor güçleri”ne 
(die Triebkraefte dieser Triebkraefte) bağlı bir sorun 
çerçevesinde açığa vurur. Buradan, örtük olarak düşün
cenin tarihte egemenlik ya da gücün varlık nedeni oldu
ğu sonucu çıkartılabillr mi? Bu, şüphesiz. Ekonomi Poli
tiğin Eleştlrlsl’n\n Önsözü’nde sergilenen, “ konu” nun 
merkezinde yer alan ise karmaşık sorunu el çabukluğuy
la çözmeye kalkışmaktan başka bir şey olmazdı. Gewalt 
terimini ele aldığımızda burada Marksizme özgü olma
makla birlikte, karakteristik etkileri olan, başka bir de
ğişkenlikle karşılaşırız. Gewalt, bir bakıma biçimsel ola
rak meşru, kurumsal bir iktidardır. Bu anlamı İçinde, 
bir hükümete, (Regierung) dolayısıyla da j)ir düzenleme
ye (Regullerung) bağlı bir Verwaltung (yönetim) olmak
sızın Gewalt olmaz. Bu terim, “ kamu İktidan” olarak 
devlet iktidarı (öffentliche Gewalt) anayasa sorunsalı
na, “yürütme gücü” ile “yasama gücü” arasındaki ayrı
ma, bu iki egemenlik türü arasındaki çatışmaya bağlıdır. 
Ancak burada tipik bir karşıt anlamlı sözcük sorunu 
ile karşı karşıyayızdır. Gewalt, ilk anlamına karşıt olarak, 
hiçbir kuralla sınırlanmış olmayan, meşruiyet sorununa 
kayıtsız; fetih, yağma, sömürgeleştirme, kölelik, mülk- 
süzteştirme, terörizm, sömürü ve baskıda ortaya çıktığı 
biçimiyle şiddet anlamına da gelir. Rosa Luxembourg, 
"kapitalizmin bütün gözeneklerinden kan ve çirkef sızar” 
der. Marx, Kapltal'de ilk birikimi, emekçinin elinden 
toprağı, aletlerini, yaşam biçimlerini atan ve onun di
rencini kırarak, sermayenin disiplinini empoze eden, 
şiddetin bütün tarihi biçimlerinin sistematik bileşimi ola
rak tasvir eder.

Özetle, terim, hem buyruklarla “ gönüllü” itaat sağla

yan, hem de zoriamayla direnç kıran iki karşıt baskı 
biçimini dite getirir. Oysa Marx ve Engels, devlet iktida
rının tarihini ele aldıklarında Staatsgewalt'm iki anlamı 
arasında ayrım yapmaz, bunları birleştirerek birbirleri
nin yerine kullanıriar. Amaçları, tarihte bağdaşmazlık 
olmadığını, tersine, rollerin sürekli değiştiğini, şiddet 
ve yasallığın koşullara göre yer değiştirdiğini göster
mektir. Her hukuki düzen, “aşağıdan” ya da “yukandan” 
bir devrime, temsil ettiğini iddia ettği ilke ya da normlara 
değil, güce ya da karşısındakilere dayattığı güçler birii- 
ğine dayanır. Bununla birlikte sınıflann konumunu te
melden değiştiren her devrim, kendisine, özgül bir hu
kuki düzen yaratır.

Dolayısıyla, herhangi bir tez ya da gerekçelendirme
nin bir tototojiye indirgenmemesi için gerekli aynmı 
gözetme titizliğini okuyucunun sezgisine bırakan kafa 
kanştırıcı bir semantik kararsızlıkta karşı karşıya kalınır. 
Köln Duruşması'nöaki savunmada Marx, “ Burada iki 
iktidar (her ikisi de öffentliche Gewalt, Staatsgewalt 
otarak tanımlanan Prusya monarşisi ve Frankfurt Ulusal
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Meclisi) arasında bir mücadele söz konusudur” , “ve 
iki İktidar arasındaki mücadele yalnızca şiddetle 
çözülebilir” demişti. (Zwischen zwei Gewalten kann nur 
die Gewalt entscheiden: “ iki şiddet arasındaki mücade
le yalnızca şiddetle çözülebilir” ya da “ iki iktidar arasın
daki mücadele yalnızca iktidarla çözülebilir” diye de 
çevrilemez mi?) Buradan çıkan sonuç, kendinde iktidar 
diye bir şey olmadığı, sadece bir iktidarın diğeri üzerin
de, iktidar faziası ile ayırt edilebildiğidir. Marx, aynı 
düşünceyi ve hemen hemen aynı formülü, Kapital'öe 
çok açık bir biçimde iş günü ve artı emeği çoğaltmak 
için baskı uygulamakta kullanılacak araçlarla ilgili ola
rak ileri sürer: “Kapitalist, iş gününü mümkün olduğun
ca uzatmaya uğraşmakla alıcı olmaktan doğan hakkını 
dile getirmiş olur. (...) İşçi ise, iş gününü, normal olarak 
belirlenmiş bir süreyle sınırlamaya çalışarak satıcı ol
maktan doğan hakkını dile getirir” . Ancak, ' ‘normal 
olan nedir?” diye sorar Engels, böylelikle ortaya “ bir 
antinomi (çatışkı), her ikisi de meta değişimi yasasıyla 
eşit ölçüde doğrulanan, hakka karşı hak çıkar. Eşit hak
lar arasındaki çatışmada, çözümü sağlayan güçtür.

(Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt). 
Böyiece, kapitalist üretim tarihinde iş gününün normal- 
liğinin sınırları üzerine mücadele, kolektif kapitalistle, 
yani kapitalstler sınıfı ile, kolektif emekçi ya da işçi 
sınıfı arasındaki.mücadele olarak gelişir.” Hakkın güç
ten başka bir özelliği yoktur, çünkü sınıf mücadelesinin 
iç çelişkilerini yalnızca iktidar fazlası (kamusal veya 
"özel”) düzenler.

Engels’in Anti-Dührlng'in\n Gewaittheorie (Zor teori
si) başlıklı ünlü bölümünün şiddetin teorisi ve tarihteki 
rolü olarak anlaşılmasıyla, anlamının bir bölümünü yitir
diğini belirtmeliyim. Oysa burada, devlet iktidarı, sınıf 
mücadelesinin “ekonomik” ve “siyasal” biçimleri, eko
nomik ve siyasal düzeyler arasındaki tarihsel ilişkide 
ele alınmıştı. Bu şekilde diyalektik anlamı yitirilmiş olan 
kararsızlık durumunun, Marx ve Engels’in siyasal dü
şüncesinde herhangi bir sonuç yaratmaksızın kaldığını 
iddia edemeyiz. Bu, İktidarın proletarya tarafından ele 
geçirilme biçimlerinin çeşitliliği sorunuyla ve bu düşün
cenin devrim dönemindeki uygulanışının doğurduğu so
nuçlarla karşı karşıya kaldıklarında özellikle çarpıcı bir 
hal alır. Marx, Lahey Söylevi'nde (1872) özellikle de
mokratik görünüme sahip ülkelerde (İngiltere, Birleşik 
Devletler, Hollanda gibi) Sosyalist Parti’nin bir seçim 
zaferinin ardından, kapitalistlerin barışçıl yani yasal yol
dan mülksüzleştirebileceği olasılığı üzerinde durmuştu. 
Buna göre: İktidarın fethi ve eski egemen sınıflara karşı 
iktidarın zorlayıcı biçimde kullanılması, hâlâ kesin ola
rak gerekli olmakla birlikte, bu gereklilik, devrinıci şid
det biçim ini (istisnai olarak?) almayabilir.

Almanya’da Sosyalizm (1891) ve Fransa ve Almanya'
da Köylü Sorunu (1894)'ndaki çözümlemelerinde En
gels, bu hipotezi yeniden ele alarak proletarya devrimi
nin büyük mülk sahiplerine ve malikane sahiplerine kar
şı, farklı durumlarda uygulamak zorunda olduğu farklı 
yöntemlerle iiişkiiendirir. Kimileri için hemen mülksüz- 
leştirme, kimileri içinse sınıf ittifakları siyaseti çerçeve
sinde ideolojik ve ekonomik araçlarla yavaş yavaş işbir
liğine teşvik. Ama, “ parlamenter yol”a indirgensin veya 
indirgenmesin, sosyalizme “ barışçıl geçiş”''üzerindeki 
tartışma, bütünüyle teorik bir kavram olarak bile bu 
ayrım çizgisinin Engels’in düşüncelerini tanımlamakta 
öyle kolayca kullanılamayacağını gösterebilirdi. Sosyal

demokrasinin teorisyenleri (önce Bernstein, daha sonra 
ise Kautsky) siyasal iktidar kavramına (Blanquizm, 
“terörizm” ve “darbecilik” in devamı olarak belirledik
leri) onu şiddetle her türlü zorunlu bağıntısından tecrit 
ederek, sat hukuk terimleri içinde imtiyaz kazandırmaya 
çalışmışlardı.

Lenin, buna karşı çıkarak Marx’in devrimci şiddete 
yüklediği rolün bu sistemli Inkannı eleştirdikten sonra 
sosyalizme farklı “geçiş yolları” varsayımını da koruya
rak, devlet iktidarının şiddet uygulamasıyla özdeşleşti
rilmesi üzerine Devlet ve Devrim de Kautsky ile giriştiği 
polemikle bu konuya geri dönüyordu.- III. Enternasyo- 
nal’in 1920’li yıllar, uluslararası ölçekte eli kulağında bir 
“ iç savaş” konjonktürü içinde tasvir eden kuruluş t>el- 
geleri, bu özdeşleşmeyi dogmatik bir biçimde sistem
leştirdi. O tarihten sonra başlayan kanşık bir tartışma 
çok ağır bir mirasın sonuçlarından kurtulma telaşı için
deki bazı komünist partilerini, günün birinde “proletar
ya diktatöriüğü” kavramını reddetmeye ve bunu da sos
yalizmin hedefleriyle bağdaşmadığını, yararsız ve İm
kansız olduğunu düşündükleri şiddetin reddi ile gerek
çelendirmeye sürükledi. Kararsızlık böylelikle bizi en 
baştaki semantik bulanıklığa geri götürüyor. Ama asıl 
önemli olan burada eleştirel kavrayışın gözardı edilmiş 
olmasıdır. Oysa bu eleştirel kavrayış, gerek Marx ve 
gerekse de Engels’in kalemiyle Anti-Dûhring’deki for- 
mülasyonlarda açıkça ortaya konmuştu: “ Ekonomik ol
gulara ilişkin olarak Dühring’in sistemin bize sunabildiği 
tek açıklama, (...) “ bunların ‘şiddet’in ürünü olduğudur. 
(...) Bu, bin yıldır karşı karşıya kaldıkları sorunlann üste
sinden gelebilmek için her soydan filistenin başvurduğu 
bir lafazanlıktan öteye gitmez. Bu şiddetin köken ve 
etkilerini inceleyecek yerde, bay Dühring, yalvar yakar 
bizi, bütün ekonomik görüngülerin nihai açıklaması ve 
nihai nedeni olarak bu şiddet sözcüğüne itibarını iade 
etmeye çağınyor.” (...) Devamla: “hoşumuza gitmeyen 
her şeyi, çıkarı, rantı, ücreti, işçilerin köleliğini açıklayan 
bir tek sözcük vardı: Şiddet: Şiddet ve her zaman şid
det. Bay Dühring'in ‘en şiddetli öfkesi’ şiddete karşı 
bir öfke olarak çözünüyor. (...)” Eğer ilk tahlilimiz doğ
ruysa, bunu, temel ilke veya sihirli bir evrensel açıkla
ma, her şeyi basitçe ve birinci elden dile getiren bir 
tarihsel açıklama formülü olarak kullanılan iktidar söz
cüğünün bir eleştirisi olarak anlamak gerekir. Yukanda 
söylenenleri buna göre yeniden çevirirsek şöyle denebi
lir: “ Bütün ekonomik (ve “siyasal” diye de eklemeliyiz) 
görüngüler için” , tek bir açıklama vardı: “ iktidar” söz
cüğü, “ hâlâ ve her zaman iktidar” ve “ bu iktidar öfkesi, 
iktidara karşı bir öfke olarak çözünür.” Böylelikle cümle 
başlangıçtaki amacından sapmaksızın çok güncel bir 
anlam yüklenmiş olur. Kısacası, burada dile getirilen, 
Marx ve Engels'in toplumsal süreç ve biçimlerin açıkla- 
nışının ve bunların gerçek bilgisinin gelişmesinin önün
deki bir numaralı engel olarak gördükleri idealist tarih 
felsefesiyle aynı türden iktidar metafizikierinin tümünün 
sistematik bir eleştirisidir. Bu projeyi bugün yeniden 
ele almamızı yasaklayan bir şey yok. Bütün zoriuk ve 
karmaşıklığı ile birilkte, Marx'in söylemi, ideoloji yüklü 
dilinin anlaşılmasını güçleştirdiği ikili bir konum belirle
meyi denemişti:

- Bir yandan, egemenfik, baskı, güç ilişkileri ve şidde
tin birleşik belirlenimlerinden arınmış olarak ortaya çı
kan bir tarihsel dönüşüm süreci de, bir toplumsal örgüt
lenme de olmadığı.

- Öte yandan, bir kurum, bir birey ya da bir grup 
tarafından uygulanan “ iktidar” ın çevresinde yoğunlaş- 
salar bile, bu belirienimlerin basit bir birime indirgene- 
meyecekleri. Macht ve Gewalt’m etkilerinin tarihsel ev
renselliği karşısında bir genel fikir olarak iktidar fikrinin 
temelde bir yanılsama olduğu. Materyalist sınıf mücade
lesi anlayışının kavganın kesin sonucunu üzerinde ka
zanacağı alan burasıdır.

ETIENNE BALIBAR
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Ölmüşlerden Y aşayan lara
FERDINAND FREİLİGRATH

Devrimci şair Freiligrath’m 1848 ilkbaharında 
yazdığı bu şiir, 1848 Alman Devrimi'nin en 

popüler şarkısı ve şiiriydi.

Göğsünün ortasında bir kurşun, alnında koca bir delik 
BİZİ bir kanlı kalas üzerinde yükselttiniz göklerel 
Göğe doğru, vahşi bir çığlıkla; suratımızdaki acı 
Ölüm emrimizi verenler için ebedi bir lanet oldu!
O laneti görecek onlar, gece gündüz, uyanıkken, rüyada 
İncilini açarken, İçtiği şampanyadal 
Dağlanmış gibl ince ince yanacak yüreği.
Dank edecek; hiçbir zaman, hiçbir yere kaçamayacağıl 
Acılı her ağız, kanayan her yara,
Onu ürkütecek, son nefesinde bile korku salacak ona! 
Ölmekte olanların hıçkırığı kulaklarında çınlasın,
Her ölünün yumruğu kafasına doğru sıkılsın 
Kafasını ister herkes gibi bir yastığa koysun, 
isterse son nefesini vermek İçin giyotine yaslasın!

işte böyle oldu! Göğsümüzde bir kurşun, koca bir
delik alnımızda. 

Bizi sallanan bir kalas üzerinde çıkardınız balkona! 
‘Atial” -ve o geldi sallanarak- ölüm döşeğimize, 
‘Çıkar şapkanı!” -çıkardı- ve eğildi 

(böylece düştü kukla mertebesine, eskiden bir
komedyenken!) 

Sapsan dikildi orada, atmıştı benzll 
Bu sırada terkediyordu ordu, canımızı vererek

aldığımız şehril 
Sonrası, “Isa, sana güvendik!” , kitapta yazdığı gibi; 
"Silahlarımıza güvendik!” olmalıydı daha lyisll

Buydu, katledildiğimiz gecenin sabahı!
Götürdünüz bizi kabrimize zafer naralanyia!
Ve biz - gerçi paramparçaydı, delik deşikti kafatasımız. 
Gene de zaferin mutlu gururuyla bakıyordu gözümüz. 
Düşündük ki; evet, ağır belki bedeli, ama elde

edilen çok değerli. 
Böyle düşündük ve rahatça yerleştirdik tabuta

bedenimizi.

Yazıklar olsun, nasıl da yanılmışız! Daha dört ay
ancak geçti. 

Ve nasıl zor kazandığımız herşey korkak
ellerinizde heba edildi! 

Ölümümüzden sonra size olanları, nasıl
gevşediğinizi, yitirdiğinizi 

Herşeyi, herşeyl duydu ruhumuzun gizli kulakları! 
Dev dalgalar gibi çarpıyor bize aşağıda, ülkemizde

olanlar;
Danimarka Savaşı budalalığı, Son Polonya utancı; 
Çürümüş taşrada intikamcıların kaba tepişmesi;
Geri gelişi askerlerin, prenslerin geri gelişi; 
Mainz'daki rezalet, sonra Trier rezaleti;
Alaya almalar, silahsızlandırmalar 
Daha yeni kurulan Yurttaş Muhafızını;
Cephanelik baskınını hırsızlığa dönüştüren.
Bize bile mezarianmızda iftira eden o ihanet; 
Barikatların kurulduğu her yerde baskı özgür söze,

yizıya;
Hergün daha küstahlaşan saldın, serbestçe

toplanma hakkına: 
Ağır gıcırtılaria açılan zindan kapılan, güneyde ve

kuzeyde;
Halktan yana-olan herkese eskisi gibi, zincir, kelepçe;
Kazaklaria ittifak ve size, sîzlere reddiyel
ah, siz ki, layıksınız defnelerle kaplı kabiriere;
Siz, gelecek fırtınasının en ileri savurduklani 
SIz-Paris'In Haziran savaşçılan! Siz, kanatlanan

mağluplar!
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Viyana’da işçilere hitat>en yayınladığı bildiri. Altta: 

Devrimci şair Ferdidand Freiligrath.

Sonra da -Frankfurt’ta maaşa bağlanan ihanet- 
Ey halk, hep banş mı bannır İş önlüğünün

kıvnmlanndal 
Söyle, yer etmez mi hiç savaş oralarda?
İkinci ve son bir savaş; bütün seni kullaştıranlaral 
Senin haykırışın: “Cumhuriyet!” sinsin çalışan çanlara. 
Ve bu çanlar dur desin Isa'ya yapılan bu son melunluğal

Boşunal Bizi toprağın altından çıkarmanız gerek. 
Tekrar yükselmemiz İçin kanlı bir kalas üstünde göğe! 
Bize eskisi gibi, devri geçmiş adamlan göstermek

İçin değil-
Hayır, bizle beraber ordugâhlara, pazariara, kıriara

açılmak üzere! 
Gidebildiğimiz kadar uzaklara, kırlaral Ve sonra

asiler diye.
Sergilenmek üzere tabutlanmızda, her iki Meciis’te! 
Ah ne ciddi manzara! Saçımız toprağa, çimene

t>elenmlş uzanırdık orada. 
Bakışımız donuk -İşte, imparatorluğun esas naipleri

burada!
orada uzanır ve derdik kİ: biz çürümeden daha, 
sizin özgüriüğünüz, muhteşem kcntlar, çürüdü bile! 
Yeşillenmekte olan bir tohum, düştü toprağa biz

ölürken Mart'ta; 
Ama Mart özgüriüğünü demet demet biçmek kaldı

başkaianna!
Gene de, bazı tarialarda birkaç gelincik kurtuldu

hedef olmaktan tırpanlara-

Ah, o hiddet, ülkedeki o kızıl hiddet kalmış
olsaydı dahal 

Ve gene de, kaldı biraz dahal Bir teselli bulduk
zılgıtlar arasında, 

O kadar çok şey elde ettiniz ve onca çok şey
elinizden alındı! 

Size hergün onca alay, öyle çok utanç sunuldu; 
Hiddet mutlaka kalmış olmalı sizde-lnanın bize,

ölmüşlere!
Kalmıştır mutlaka! Evet ve uyanıyori Mutlaka uyanacaktır. 
Yanm kalmış devrimi tamamlayacaktır!
Anını bekliyor yalnızca: o zaman şahianacaktır! 
Kollarını kaldırmış, uçuşan saçlarıyla gemlenemez

ve haşmetli, pariayacaktır! 
Kurşun doldurduğu paslanmış tüfeğini doğrultacak; 
Kızı! bayrağı barikatlann üstünde dalgalandıracaktır! 
Yurttaş Muhafızının önünde uçacak, ordunun

önünde koşacaktır- 
Taht ateşler içinde yanacak, prensler denizlere

kaçacaktırl
Kartallar, aslanlar; pençelerini ve dişlerini gizleyip

kaçışacaktırl
Ve halk, kendi hükümranlığını, kendi geleceğini

kuracaktırl

O halde, o an gelene kadar, İçimizdeki bu kin 
Çok şeyi yitirmiş olan yüreğinizde gizlensin 
Heyl Hazıriıklı olunl Bekleyin!
Üzerinde güçlü ve sağlam durduğumuz bu

topraklan, özgürieştirini 
Öyle kİ, şu düşünce kabir uykumuzda bizi rahatsız

etmesin;
Özgürdük; fakat şimdi gene -ve ebediyen!- kölesi

olduk birilerinin!

Kom ünist Partin in  Talepleri
5 Nisan 1848 

Komitel Kart Marx, Kari Schapper, Friedrich 
Engels, Bauer, Joseph Moll ve Wilhelm Wolff'den 

oluşan Komünistler Birliği’nin 1848 Nisan’ında 
yayınladığı bildiri.

1. Bütün Almanya biriik içinde, bölünmez bir cumhuri
yet olmalıdır.

2. 21 yaşında olan her Alman, suç işlememiş olması 
koşuluyla seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

3. Halkın temsilcilerine maaş bağlanmalıdır kİ, İşçiler 
de Alman halkının pariamentosunda oturabilmelidir.

4. Halk siiahlandınlmalıdır. Ordular gelecekti işçi or- 
dulan olmalı, ordu yalnızca tüketmekle kalmamalı ve 
harcadığından fazlasını da üretebllmelidir. Bu aynı za
manda çalışmanın örgütlenmesinin de bir aracıdır.

5. Adaletin geliştirilmesi vazgeçilmez bir görevdir.

6. Bugüne dek köylülüğün sırtına binen tüm feodal 
yükler, vergiler, angaryalar, herhangi bir tazminat ol
maksızın kaldınimalıdır.

7. Prenslere veya diğer feodal mülk sahiplerine ait 
araziler, ocaklar, madenler vs. devlet mülkiyetine geç
melidir. Tanm bu araziler üzerinde bilimin en modem 
araçlan kullanılarak halkın tümü yaranna yapılmalıdır.

8. Köylü mallan üzerindeki İpotekler devlet mülkiyeti 
hesabına sayılacaktır. Bu İpotekler sonucunda elde edi
lenler köylüler tarafından devlete aktanimalıdır.
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'  9. İltizam usulünün yürürlükte olduğu yörelerde, top- 
I rak kirası veya iltizam parası vergi olarak devlete öden
melidir.

6., 7., 8. ve 9. maddelerde yeralan bütün bu düzenle
meler, devlet harcamaları için gerekil kaynakları kıs- 
maksızm ve üretimi tehlikeye sokmaksızın, köylüler ve 
küçük kiracılar üzerindeki kamusal ve diğer yükleri azalt
mak için öngörülmüştür.

Çiftçi veya kiracı konumunda olmayan esas mülk sa 
hlplerinin üretimde hiçbir payları yoktur. Bu nedenle 
onlann tülrâtimierl açıkça suistimalden İbarettir.

10. Tüm özel bankaların yerini yasal kuru belirleyen 
ve değerli kağıt çıkaran bir devlet bankası almalıdır.

Bu önlem kredi varlığını tüm halkın çıkarı doğrultu
sunda düzenlemeyi mümkün kılacak ve böylelikle bü
yük parababalanntn egemenliğini yokedecektir. Bu ön
lem altın ve gümüşün yerine giderek kağıt parayı geçire
rek, burjuva mübadelesinin vazgeçilmez değişim aracı
nı ucuzlaştıracak ve bu ise altın ve gümüşün dışa dönük 
kullanımına izin verecektir. Bu önlem nihayet, muhafa
zakâr burjuvaların hükümetteki çıkarlannı sağlamlaştır
mak için de zorunludur.

11. Bütün ulaşım araçlarını, demiryollannı, kanatlan, 
buharlı gemileri, yollan, posta hizmetlerini işletmeyi vs. 
devlet üstlenmelidir. Bunlar devlet mülkiyetine geçiril
meli ve mülksüz sınıflann kullanımına karşılıksız sunul
malıdır.

12. Tüm devlet memurlannın maaşlannın saptanma
sında, aileleri dolayısıyla daha fazla İhtiyaç sahibi olan
lara, diğerlerinden daha yüksek maaş verilmesinden 
başka hiçbir ayrım yapılmamalıdır.

13. Kilise tamamıyla devletten aynimalıdır. Bütün mez
heplerin ruhani sınıfı, yalnızca kendi gönüllü cemaati 
tarafından maaşa bağlanmalıdır.

14. Miras hakkı kısıtlanmalıdır.

15. Müterakki vergiler konulmalı, tüketim vergisi kal- 
dınimaiıdır.

16. Ulusal Atölyeler kurulmalıdır. Devlet bütün işçile
re iş güvencesi sağlamalı ve çalışamayacak durumda 
olanlara bakmalıdır.

17. Eğitim genel ve parasız olmalıdır. Tüm gücüyle 
yukandaki önlemlerin alınması için çalışmak, Alman pro
letaryasının, küçük buıjuva ve köylü zümresinin çıkan- 
nadır. Çünkü sadece bunlann gerçekleştirtimesiyledir 
ki, Almanya'da bugüne dek küçük bir azınlık tarafından 
sömürülen ve gelecekte de sömürü altında tutulmaian- 
na çalışılacak olan milyonlar, hakianna ve tüm zenginli
ğin yaratıcısı olarak layık olduklan iktidara kavuşabile
ceklerdir. •

Çmk Yoldaşlara  I M a y ıs  
K u tlam alan y la  İlg il i O la ra k  

1 8 4 8  Y ılından Bir 
H afırla fın a

FRIEDRICH ENGELS

8 Nisan 1893

Kari Marx o zamanlar Viyana'da, Avusturya Ulusal 
Mecllsi'ndefil Alman-Bohemya fraksiyonunun önderi olan 
Praglı kitapçı Boroş’la buluşmuştu.

Boroş, Bohemya’daki milliyetçilik nlfağından ve Alman- 
Bohemlerin fanatik biçimde Çeklere düşman gösteril
mesinden çok şikayetçiydi. Marx ona, Bohemyalı işçile*

i»48.

»cıra fit ta  tn  «»lı f  nılf#»»

IJstte: Marx ve Engels’in de faaliyet gösterdiği Köln 
İşçi Derneği’nin l<imlil( ifartı (Wilhelm Wolff’a ait). 

Ortada: Polonya özgürlül< savaşçısı. 1848 arefesinde 
burjuva demokratlannın simgelerindendi. Altta: İlk 

Alman işçi örgütlerinden Matbaa İşçileri Derneği’nin 
gazetesi Gutenberg.

rin durumunu sordu. “Evet” diye cevap verdi Boroş, 
“ bu çok kendine özgü bir durumdur; işçinin harekete 
girmesiyle birilkte, herşey sona eriyor; artık Çeklerden 
veya Almanlardan sözedilmiyor, herkes birlikte tavır alı
yor.”

Her iki milletten Bohemyalı işçiler (o zamanlar) sade
ce hissettilderinl bugün biliyorlar. Tüm bu milliyetçilik 
nifağının ancak büyük toprak sahibi feodal beylerin ve 
kapitalistlerin egemenliği altında mümkün okluğunu; sa
dece bu egemenliği ebedileştirmeye hizmet ettiğini; Çek 
ve Alman işçilerin aynı ortak çıkariara sahip bulunduğu
nu ve işçi sınıfının siyasal egemenliği almasıyla birilkte, 
milliyetçi nlfağın bütün bahanelerinin ortadan kalkaca
ğını. Çünkü işçi sınıfı içsel doğasından ötürü uluslarara- 
sıdır ve bunu 1 Mayıs'ta yeniden kanıtlayacaktır. •

1 8 4 8 :  V en ed ik 'te  Toplumsal 
D evrim

Fransız konsolosunun Paris'deki içişleri 
Bakanlığı’na mektubu.

Venedik 12 Nisan 1848

“ Devrimi özellikle halk yaptı.” Avusturya biriiklerinin 
önderlerine terör uygulayan ve onlan teslim olmaya 
zorlayan, askerî tersane İşçilerinin enerjik gösterileri 
oldu. Bu harekete Venedik soylulan bile kötü gözle 
bakmadılar, tam tersine, soylular mücadeleye hiç de 
yabancı kalmadılar. Gerçi hiçbir fedakârlık göstermedi
ler. Halk Saint-Marc meydanında toplanıp, kendi hükü
metini kurmaya girişince, etraftan alkışlar arasında sa
dece halktan gelme bazı kişilerin adlan yükseldi... Geçi
ci hükümeti oluşturan 9 üyenin hepsi, yurtseverilkleri 
ve çıkarcı olmamalan ile tanınmış kimselerdi, işçi yurt
taş Tallotl ve üyeliğe atanması anayasa İle açıkça çeli
şen İsrailli yurttaş Dlncherie’yl özellikle belirtmek isterim.

Fakat geçici hükümetin en kayda değer ve dikkat 
çeken İki üyesi, kuşkusuz. Manim ve Tomaseo yurttaş
lardır. Onlar heryeri onur, erdem ve yurtseveriikle taç
landırdılar. Cumhuriyetin ilk adımlannı atan böylesi 
kimseleri görüp, geleceği kestirmek hiç de zor olmu
yor. •

Dresden A yaklanm ası'nm  
Başlangıcı

4 Mayıs 1849

Yurttaşları

Kral ve bakanlar kaçmış, ülke hükümetsiz bırakılmış, 
kendi kaderine terkedilmiş, anayasa hiçe sayılmıştır.

Yurttaşları Anavatan tehllkededirl Geçici bir hükümet 
kurmak zorunlu hale gelmiştir; Dresden Güvenlik Kon
seyi ve halkın temsildleri, aşağıda İmzaları bulunan 
yurttaşlan geçici hükümet olarak atamışlardır.

Dresden şehri anavatana örnek olacak ilk adımı atmış 
ve anayasasıyla yaşayamayacaksa canını vermeye ye
min etmiştir.

Saksonya’yı, anayasayı tanımış olan Alman hükümet
lerinin koruması altında sayıyoruz.

Anavatanın her köşesinden takviyelerin gönderilmesi 
İçin emir verilmiştir ve bu açıklama da bu yöndeki bir 
emirdir.

Geçici Hükümet’in ve başkomutan yarbay Heintze'- 
nin emirlerine titizlikle uyulmasını istiyoruz.
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Parlamenterleri ordu kuvvetlerine göndererek, onla- 
nn da Geçici Hükümet’In emirlerine uymalannı sağla
maya çalışacağız. Bu lıükümet İçin olduğu gibi, onlar 
için de, Alman anavatanının birlik ve özgürlüğünden 
daha yüksek bir görev olamaz.

Yurttaşlar! Büyük karar anı gelmiştir. Şimdi ya da 
hiçbir zaman. Özgürlük veya kölelik! Seçiminizi yapın!

BİZ sizinieyiz, siz de bizimle olun!

Geçici Hükümet

Tzschirner, Heubner, Todt •

İ s f İ l e r e /

Viyana Yurttaş ve Öğrenci Komitesi’nin 26 Mayıs 
1848 Barilcat Savaşları’ndan sonra yayınladığı 

duyurusu.

Sevgili Kardeşler, Mert Dostlar!

Yurttaşlar; Ulusal Muhafız ve Öğrenci Komitesi, yaşadı
ğımız tehlikeli günlerde kanıtladığınız cesaretiniz, bize 
sağladığınız güçlü destek ve gösterdiğiniz mert ve soylu 
tavırdan dolayı tüm halk adına en İçten ve sıcak teşek
kürlerimizi sizlere iletmekten gurur duymaktadır.

Siz sevgili dostlanmızın, özgürlüğümüzün elde edil
mesinde gösterdiğiniz o cesur gayreti, şimdi de düzenin 
yeniden sağlanmasında göstermenizi bekliyor ve buna 
güveniyoruz.

Şimde hepimiz gibl sizler de işlerinizin başına dönün. 
Dönün ki, ticaret yeniden canlansın ve tüm işlerin du
raklaması yüzünden şehrimizin üzerine hiç hesaplama
dığımız bir felaket çökmesin. Kamu İşleri Bakanlığı, 
bütün İşsizlerin devlet tarafından İstihdam edilmesi için 
üzerine düşeni yapacaktır.

Viyana, 29 Mayıs 1848

Yurttaş, Ulusal Muhafız ve Öğrenci Komitesi. •

H a rf eye  Rağm en
FERDINAND FREİLİGRATH

Freiligrath’ın Haziran 1848’de yazdığı, 1848 
Devrirtıi’nin onyıllarca dillerden düşmeyen ünlü 

şiir/şarkısından parçalar.

Sıcak bir Mart’tı
Yağmura, kara ve herşeye rağmen!
Şimdi ise, çiçekler kar altındayken,
Artık soğuk, herşeye rağmen!
Herşeye, herşeye rağmen!
Viyana’ya, Berlin’e rağmen.
Kış rüzgan İnsafsız, keskin,
İliklerimizi donduruyor, herşeye rağmen!

Zaferin bize vertği silahlar.
Hakkın zaferi, herşeye rağmen,
Alınıyor gene geri,
Alıyoriar eldeki, avuçtaki herşeyil

Herşeye, herşeye rağmen,
Pariamentoys ve herşeye rağmen- 
Tüfekier alındı elimizden,
Askerler kudurmuş gibi, herşeye rağmen!

. f  > j

Üstte: 18 Mayıs 1848’de açılmış olan İlk Alman 
Parlamentosu’nun (Frankfurt Ulusal Meclisi) hatıra 

parası. Altta: "Bir bakanın gece gündüz nasıl 
çalıştığının resmidir" alt yazılı olan ve Frankfurt 

Ulusal Meclisi’ndeki milletvekillerini alaya alan bir 
Karikatür. Halk kitlelerinin Mart ayındaki Anayasa ' 

mücadeleleri ancak 19 Ekim’de bu Meclis’e yansıyor 
ve Meclis 100. toplantısında Anayasa’yı görüşmeye 

başlıyordu.

Gene de diriyiz ve yüce gönlümüz, 
Herşeye rağmen, yok tereddütümüz! 
Kaynayan öfkeyle dolu göğsümüz.
Isıtıyor bizl, herşeye rağmen!
Aldırmıyoruz, herşeye rağmen!
Rüzgar kötü, titriyoruz hep birden 
Ama hepsi o kadar, herşeye rağmen!

Çökmekte olandır, sizin temsil ettiğinizi 
Herşeye rağmen, artık köhnemişsiniz!
BİZ ise halkız, İnsanlığız biz!
Herşeye rağmen, bu yüzden ebediyiz, 
Herşeye, herşeye rağmen!
Gelin, gelin üstümüze, herşeye rağmen! 
Kesebilirsiniz yolumuzu ama yenemezslniz- 
Oünya bizimdir, herşeye rağmen!

F riedrith  H eeker'in  Frankfurt 
Ulusal M e€İis i'nde D ağıtılan  

B ildirisi
FRIEDRICH HECKER

Haziran 1848 Başlan

Almanya'daki mevcut plansızlığın, ne yapacağını bile
memenin yarattığı parçalanmışlığın bir eşi görülmüş de
ğildir; oysa halkımızı üretken bir zeminde biraraya getir
mek için gereken güç hdiâ elimizdedir. Fakat kimse. 
Alman Devrimi'ni, devrime özgü araçlarla geliştirmeye 
cesaret edemiyor; halkın azimli gücü tek tek gösteriler
de hiçbir işe yaramadan heba ediliyor; çoğunluğu temsil 
etme İddiasında olan parti, Polonya'nın aynimasına yol 
açıyor, ülkeyi ve halkı felakete götürüyor. Bu öyle bir partidir 
ki, basın deyince Deutsche Zeltung'u, (Alman Gazetesi) 
çoğunluk deyince Ulusal Meclis'I, halk deyince “yasal 
yoldan llerieme''nin kayan zeminini anlar. Ne yapacağı
nı bilememenin ve eylemsizliğin kendisini en açık biçim
de dışa vurduğu yer, yayın organı olan Deutsche Zel- 
tung'dur, çünkü bu partinin bütün kolları bu ırmakta 
birieşir. Fakat son sayılannda, ağlayıp zıriamalardan, 
küfür ve bela okumalardan ve karışık şikayetlerden baş
ka hiçbir şey yok; halkın iliğine işleyen ve onu coşturan 
fiklrlerte, halkın kendi kurtuluşu için eyleme geçmesiyle 
İlgili hiçbir şey yeralmıyor. Bu parti, cumhuriyeti prens
lerle pazariık ederek kurmak istiyor. Londra'da, Prusya 
Prenst'nin, Mettemich’in, Gulzot’nun, Rusya, Napoli, Bav
yera, Hannover elçilerinin halka karşı ihanetlerini olgun
laştırdıkları, Robert Pael’le kibar toplantılarda biraraya 
geldikleri biliniyor. Bu parti monarşiye göz kırpıyor, 
onun gururunu okşuyor ve Mainz’daki kanlı sahneleri 
gündemine almayarak Prusya'nın, Prusya Hûkümeti'nin 
ve Prusya Prensi'nin canının sıkılmasını önlemeye çalı
şıyor; Prusya ve Almanya halklarından uzaklaşan, ayn- 
iıkçı Basel Banşı’nda, Jena Savaşı'nda Alman halkına 
karşı oynadığı rolleri tekrariamaya hazırlanan bu parti, 
Prusya devletine bel bağlamış durumda. -Prenslerle 
pazarlık etmek İstiyor.- Polisler gibi feryat ederek, cum
huriyetçi basını, demokratik demek ve kitle çalışmaları
nı İhbar ediyor; t>ir gün halkın siiahiandınimasını istiyor, 
bir başka gün Mainz Yurttaş Muhafızı'nm sllahsızlandı- 
nlmasını onaylıyor; özgür l>asını çok büyük bir değer 
olarak kutsuyor, hemen ardından ise radikal cumhuri
yetçi gazetelere karşı ağzına geleni söyleyip, Malnz'da 
basına sansür koyduruyor -Çünkü prenslerle pazarlık 
etmek Istlyor.-

Bu parti bir gün halkın yüceliğinden ve egemenliğin
den söz ediyor; bir başka gün ise halkın tüm hukukun 
ve egemenliğin tek kaynağı olduğunu savunduğu İçin 
prenslerin egemenliğini zedelemiş olmakla suçlanan ve 
o egemen halkın temsilci seçtiği bir adamın. Ulusal 
Meclis’e girip giremeyeceğini ciddi ciddi tartışıyor. Bu 
parti hem halk egemenliğini tek etendi ve üst olarak 
kabul ediyor, hem de halkı monarşiye karşı mertçe bir 
silahlı mücadele vermekten yana olan birini seçmekten 
alıkoymak istiyor -prenslerle pazarlık ediyor. Bu parti 
Viyana ve Beriln barikatlanndan ve krallığa karşı zafer 
kazanan halktan coşkuyla sözediyor, ama öte yandan 
yeni cumhuriyetçilere ateş püskürüyor, çamur atıyor, 
iftira ediyor -çünkü hâlâ prenslerle pazarlık etmek İsti
yor.- Bu partinin 4 Mayıs 1848'de yapılan ve haik ege
menliğinin reddedildiği açıklamalardan, Avusturya Hü- 
kümetl'nin Ulusal Meclis karariannı tanımayan protesto
sundan, Bavyera'nın aynı doğrultudaki açıkiamalann- 
dan haberi var ve elbettekl bunlann anlamını gayet İyi 
biliyor -ve hâlâ prenslerle pazarlık etmek İstiyor.- Bu 
parti bugün hükümetleri (yani ortada kakhklan ölçüde 
monarşik güçleri) azimli devrimcilere karşı yardıma ça- 
ğınyor, ertesi gOn İse halktan gizli olarak hatta bizzat 
bazı bakanlar tarafından halka karşı ve halkın ezilmesi 
için İğrenç İntikam planlannın hazıriandığını açıklıyor. 
Bu parti de hatırlayacaktır, son Ulusal Meclis toplantıla- 
nndan birinde Hannover temsilcisi, hükümetinin bu ko
nudaki Meclis kvanna rağmen emrindeki 10. ordu birii- 
ğlnl Danimarka'ya karşı savaşa sürmeyeceğini açıkla-
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mı; ve bunun ardından ölü toprağı serpilmiş Mec
lis bile galeyana gelmiş, Avusturya temsilcisi Schmer- 
leng öfkeyle “durum buysa, bizim burada bir İşimiz 
yok, hemen dağılalıml” diye haykırmıştı -ve onlar prens
lerle pazarlık etmek İstiyor.- Ve siz Frankfurt'ta toplan
mış olanlar, halkın egemenliği adına davranma gereği
nin ifade ettiği yüce ve kudretli anlamın farkında mısı
nız? 50 binin temsilcisi olmanın ne anlama geldiğini bili
yor musunuz? 40 milyonluk kudretli, büyük bir halk 
adına konuşmanın ve onun gücüne, yüceliğine, kahra
manlığına ve azmine yaraşan bir tavır almanın anlamını 
biliyor musunuz? Halkın temsilcileri, halkın eyleme ge
çeceği yerde pazarlık etmesinin gerekmediğini kavrıyor 
musunuz? Frankfurt'taki halk temsilcileri, monarşiyle 
pazariık belgelerini yırtın ve bizzat halkın yaşayan eyle
mi haline gelini SIzI oraya gönderen halka haykı- 
nn: “Hannibal kapıya dayandı" diye ve gelecekte 
halkın ya özgür, veya köle olacağını haykırın. Kal
kın yurttaş temsilcileri ve 40 milyon adına konu
şan ve hareket eden herkeste olması gereken gururu, 
gücü gösterin! Şu büyük sözleri haykırın: Alman Cum
huriyeti, Alman Halk Devletli İtalya’nın egemenliğini ve 
bağımsızlığını tanıyın ve eski bir düşmandan bir dost, 
bir müttefik kazanın; Macaristan’ın kendi kaderi üzerine 
karar verme hakkını tanıyın ve ona kardeş elini uzatın; 
Bohemya’nın kendi yönetim biçimini bizzat oluşturma 
hakkını tanıyın ve ona ftfderal Ur devlet olarak kardeş 
elini uzatın; özgüriüğünü kazanmış bulunan konfede
rasyonlara ve genç Fransa Cumhurlyeti’ne ve denizlerin 
ötesindeki verimli ülke Kuzey Amerikan Blrilği’ne dost
ça davranın. Halk temsilcileri, özgür halkların büyük 
biriiğlni gerçekleştirin! Kendi etrafınızda düşmanlar de- 
ğii; dostlar yaratın. Yurttaş temsilcileri. Alman Ordusu’- 
nun 12 birilk komutanını toplayın ve sizin yönetiminiz
de, tüm anavatan sathında halkın kararlarına uyacakları
na ve bu kararlan uygulayacaklarına dair “ halkın ege
menliği adına” onlara yemin ettirin; bir Doğu Ordusu ve 
bir Kuzey Ordusu oluşturun ve coşkunun ve gücün 
gönüllü diri ordusu olarak yanınızda saf tutması İçin 
Almanya gençliğine çağrı yapınl Yurttaş temsilcileri, 
insan ve yurttaş haklannın Alman milletinin koruması 
altında olduğunu açıklayın. Yüzyıllık haksızlığı, ondalık 
vergisini veya bunun yerine alınan parayı, toprak kirası
nı tazminatsız olarak kaldırın ve Alman milletini kutluk 
çağının baskısından kurtarın. Soyluluğu ve İmtiyazları 
Ilga edin, derebeylik arazilerini kamulaştınn ve bunlann 
bir bölümünü sanayi ve ticaretin desteklenmesinde kul
lanın. Yurttaş temsilcileri, halkı kendi İradesinin uygula
yıcısı olarak tanıyın ve emirlerinizi milletin koruması ve 
İcrası altına sokun. Ve eğer çoğunuzda gemiyi fırtınalı 
denizden geçirecek cesaret, güç ve karariilık yoksa, 
sandalyelerinizi daha cesur adamlara devredin. Nutuk
lar ve eylemsizlik İçinde kaybolan ve ezilen halk, sen 
bu adamlara seslen ve onlara ödünç verdiğin egemenli
ği geri İste; iste kİ, oraya prenslerie pazarlık etmek 
yerine senin adına, halkın egemenliği adma eyleme ge- 
çeçek adamlar gönderebllesin. •

Berlin Iş f i D e m e lile r i M e rk e z  
Kentitesi'n in  Talep leri

18 Haziran 1848

1. işçiler ve ustalar veya İşverenlerden oluşacak ko
misyonlarca, asgari ücretin ve azami çalışma süresinin 
saptanması.

2. Saptanan ücrete uyulup uyulmadığının denetlen
mesinde İşçinin söz sahibi olması.

3. Dolayfı vergilerin kaldmiması, müterakki gelir ver
gisinin konulması, asgari geçim koşullanndan fazlasına 
sahip olmayanlara vergi bağışıklığı.

4. Devletin parasız eğitimi finanse etmesi ve gençlerin 
yetenekleri çerçevesinde parasız eğitimlerini sağlaması.

t t îa t  iö  C o n f t t t t io n ?  

U J a t  i ö  » - e ç u b l i k ?

IJstte: Beriln'de bir seçim afişi: "Anayasa Nedir? 
Cumhuriyet Nedir?”  Aitta: "Her anayasa hareket 

yaratır" aityazılı olan ve 1846’de Metternich'in kaçışını 
canlandıran bir karikatür.

5. Ücretsiz halk kütüphaneleri.

6. Ustalar ve İşçilerden oluşturulacak komisyonlar 
tarafından bir ustanın yanında çalıştırabileceği çırak sa
yısının saptanması.

7. İşçilerin seyahat özgüriüğünü kısıtlayan bütün is
tisnai düzenlemelerin kaldmiması.

8. Prusya Medlsl’ne seçilebilme yaşının 24’e İndiril
mesi.

9. İşsizlerin devlet hizmetinde İstihdamı; bu arada 
devletin, bunlann asgari İnsanî İhtiyaçlannı karşılayabi
leceği geçim koşullannı sağlaması.

10. Devletçe örnek İşletmelerin kurulması, mevcut 
kamu sanat enstitülerinin mahir İşçiler yetiştirmek üze
re geliştirilmesi.

11. Devletin yardıma muhtaç otan herkese ve İşçi 
emeklilerine yardım etmesi.

12. Dilediği yere yerieşme ve seyahat etme özgüriüğü.

13. Işçllerie İlgili meselelerde memuriann keyfî yöne
timlerinin kısıtlanması; İşçilerin ancak İlgili bir komisyo
nun vereceği karar İle görevlerinden alınabilmesi. •

V iy an a  öğ renci Kenseyi'n in  
D evrim e Yardım a G elm eleri 

İçin K öylü lere Çağrısı

16 Ekim 1848

Köydeki Dostları

Son günlerde Viyana hakkında çok fazla şey duymuş 
olmalısınız. Samimi olarak özgüriükten yana olan insan
lardan, Vlyana’nın soylu ve ölümü hiçe sayan, coşkulu 
ayaklanışından, şimdi İse bu özgürlük savaşçılannın 
tehlikeli durumda olduklanndan söz edildiğini duymuş 
olmalısınız. Size bu İşleri başka türlü anlatan, sizi Vlya- 
nalı kardeşlerinize yardıma koşmaktan caydırmak iste
yen birtakım adamlar eksik olmayacaktır ve siz onlan 
pek yakında tanıyacaksınız. Sağduyunuz, kime güvene
ceğinizi size gösterecektir. Meselenin ne olduğunu, VI- 
yanalılar yenilirse sîzlerin de yenilmiş olacağınızı bil
melisiniz. Yenilirseniz sadece şimdiye dek elde ettikleri
nizi yitirmeyeceksiniz aynca büyük savaş vergileri üze
rinize yıkılacak, tekrar kul mertebesine İneceksiniz ve 
eski, köleci, Metternlchci polis ve memur egemenliği 
devri gene başlayacak. Yenilirsek vah halimize ve vah 
hallnlzel Biz o anı yaşamak istemiyoruz. Biz o anı yaşa
mayacağa, kazanacağız, sîzlerle birilk olup kazanaca
ğız. Kardeşler, duraklamayın. Ya hep ya hiçi Tüm yaşa
mımızın ve çocuklanmızın kaderi önümüzdeki günlerde 
belirlenecek. Beraber olursak, zafer kesindir. Bunun 
için, köylüler, kardeşler duraksamayın, bizle beraber 
kavgaya ve zafere atılın.

İaşeniz buradaki Yurttaşlar Komitesi tarafından karşıla
nacaktır.
Şehir Meclisi
Viyana, 16 Ekim 1848. •

V iy an a  D em okratik  
D e m e k le ri'n in  Duyurusu

23 Ekim 1848.
Die Radikale, No: 110, Viyana, 25 Ekim 1848. 
(Bu duyuru, Frankfurt Uiusal Meclisi tarafından 

Viyana’ya dayanışma için gönderilen delegasyonun 
başı olan radikai demokrat önder Robert Bium 

tarafından kaleme alınmıştı.)

Viyanalılara

Verimsiz müzakerelerie ve hiçbir sonuca ulaşamayan 
uzlaşma çabalanyla ondört gün geçti. Canımızı ortaya 
koyarak elde ettiğimiz hakkımızdan ve özgüriüğümüzün 
güvence altına alınmasından başka birşey talep ettiği
miz yoktu. Düşmanlanmız ise haklı taleplerimize ikircik
li, karanlık, kaçamak karşılıklar verdiler ve biz kandınl- 
mış kralın yürekliliğine güvenirken, düşmanlanmız sinsi 
sinsi bizim felaketimizi hazıriadılar.

Vlyanalılarl Maske düştü, artık neyin ne olduğunu 
biliyoruz. Kerariaştınlan yalnızca şehrimizin felakete uğ
ratılması değil, eski durumun askeri despotizmin araçla- 
nyla yeniden oluşturulmasıdır. Prens WIndiscgraetz, şeh
ri kuşattıktan sonra, hukuka ve yasaya aykm olarak 
savaş hail ve sıkıyönetim ilan etme küstahlığını gösteri
yor. Huzur ve düzen hiçbir zaman olmadığı ölçüde hü
küm sürdüğü halde, küstahça yalanlaria, şehrimizde 

kargaşa olduğu anlatılıyor. Kralın aklını çelerek onu 
kaçışa zorlayan ve hâlâ kendisini avuçiannın İçinde tu
tan hainler, ondan gerçeği saklayarak alçakça planlan 
için onun onayını elde etmeye çalışıyoriar. Halkın yasal 
temsilcilerinin barış içinde toplandığı, bütün resmi dai
relerin huzur içinde faaliyetlerini sürdürdüğü bir şehl- 
re karşı, kal>a bir asker parçası, hiçbir anayasal veya 
yasal hakkı veya yetkisi olmadığı halde, savaş hail ve 
sıkıyönetim ilan ediyor. Hak ve hukuk işte böyle ayaklar
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aKma alınıyor, sık sık güvence altında olduklan açıklan
mış olan kazanımlarımız ve özgürlüğümüz ve kralın kut
sal sözü İşte böyle ayaklar altına alınıyor -ve onlar bütün 
bunları, haince planlanna bir gerekçe bulabilmek için 
yapıyorlar.-

Vlyanahlarl Reichstag (İmparatorluk Meclisi) bu 
haydutça girişimi zaten yasadışı İlan etti; vatan hainliği 
olduğunu da ilan etmeliydil Meciis’in etrafında blrleşe- 
iim. Fakat eğer bir ölüm kalım savaşı başlayacaksa, 
bu alçakça yalan bütün dünyanın önüne serilsin kİ, 
Avrupa halkları haklıyla haksızı ayırt edebilsinler. Şu 
andan İtibaren artık partiler ve görüş ayniıklan yoktur; 
artık siyasal görüşler İçin savaşmıyoruz; İsviçre'deki 
basit çobanlann, kralın azametli kâhyalarına karşı olan 
savaşını sürdürüyoruz, özgürlüğümüz, onurumuz, yu
vama, kadınlarımız ve çocuklarımız İçin savaşıyorz!

"Bu kutsal mücadelemize katılmayan korkaktır?”

Viyana Demokratik Dernekleri Merkez Konseyi •

Devrim €İ V iyan a 'n ın  
Savunm ası
26 Ekim 1848 

Bütün Komutanlara Emir.

Prens Windischgraetz, Şehir Meclisi temsilcilerine, 
koşuilannda ısrarlı olduğunu, koşulsuz teslimiyet iste
diğini, aksi taktirde bu akşam savaşı başlatacağını açık
lamıştır. Dolayısıyla, komutanlar derhal dış istihkâmları 
ve barikatlan güçlendirmeli, destek kıtaları hazırlamalı 
ve yedekleri silah altına almalıdır.

istisnasız herkes akşam saat 6'da görev yerinde ola
cak ve komutanların belirli ve açık izinleri dışında hiç
kimse buraları terketmeyecektir. Yurttaşları Feldmare
şal, Viyana’da küçük bir fraksiyonun İktidara hakim ol
duğu varsayımından hareket ediyor. Direnişimiz, tüm 
halkın onun ileri sürdüğü koşullan kabul etmemeyi bir 
onur meselesi saydığını kendisine göstermelidir, içinde 
bulunduğumuz durumda, kardeş kavgası bir aiınyazısıdır.

Onunımuzu ve özgürlüğümüzü askeri egemenliğin ira
desine tabi kıimaksızın, dürüst, banşçı yollardan yapıla
bilecek olan herşey yüce Reichstag olsun. Şehir Meclisi 
ve Ulusal Muhafızlar gibl, istisnasız tüm organlar tara
fından defalarca denendi. Kesilmiş bulunan müzakere
ler, haklı ve kutsal bir savaşa İşaret eden Tann emri 
yerine getiriimeksizin yeniden ele almamız. Komutanlar 
ve askerleri Biz ne Majeste Kral'ın kutsal kişiliğine, 
ne de onun anayasal tahtının yasal hakianna karşı 
komplo kuran, İsyan çıkaran kişiler değiliz. Tersine, 
anayasal tahtı asıl savunan biziz. Anarşiye karşı çıkan 
bizfe,yasal huzur ve düzenin anayasal araçlarla giderek 
güçlendiğini görmek İsteyen biziz. Bütün organlar ve 
buralarda yer alan bütün bilinçli, vicdanlı ve tutkulu 
adamlar, Feldmareşal'ln girişimini protesto etmektedir.

Viyana'nın fedaileri, bu protestonun lafta kalmadığını 
göstereceklerdir. St. Stephan kilisesinin büyük hücum 
çanının sesi, düşmanın herhangi bir yönden ciddi bir 
saldınya geçtiğinin işareti olacaktır. Bana yalnızca sa
vunmayı yöneten baylar, Korgeneral Bern, Albay Alg- 
ner, Wutschel, Wittenberger, Yüzbaşı Bauer ve Yüzbaşı 
Moser, mahalle yöneticileri Braun ile Nessel haber geti
receklerdir. Ben akşam saat 9’da Rothen kalesinin bur
cunda olacağım.

Savunmayı yöneten baylar, verecekleri bilgilerin doğ
ruluğuna onurianyla kefil olacaklardır, çünkü amaca hiz
met eden isabetli yardımlan sağlamak ancak böyle müm
kündür. Cephane kıtlığı çektiğimiz bu koşullarda, silah
larla ve ateş ederek şakalaşmak yasaktır ve ölümle ce- 
zalandınlacaktır. (...)

Her mahalle, ana saldınnın hangi yönden olduğu ke-

üstte: 1848 Poznan Ayaklanması öncesinde kurulmuş 
bulunan Polonya Halk Milisleri. Altta: Stephan Born’un 

iki işçi örgütünü kurarken yoldaşlarından biri olan 
altın işçisi Ludwig Bisky.

sinlikle anlaşılana kadar, mevcut seyyar birliklerle ve 
kendi güçleriyle savunmasını yapacaktır. Bu emir her 
yerde ve bütün barikatlarda halka okunacak ve bu emrin 
basımı gerçekleştirildikten sonra çok sayıda dağıtımı 
yapılacaktır. Kardeşleri Zarlar atıim. ;tır, zafer kutsal hak
kın olacaktırl

Messenhauser 
Geçici Komutan 
Viyana, 26 Ekim 1848 
Akşam saat 5 •

Mmu0  Rh0İn is th0 Z ^ tu n g 'u n  
D ev H m ti Türer Çağnsı

Köln, 6 Kasım 1848. Fr

Hırvat, özgürlüğü ve düzeni kundaklayarak yıkarak 
ve talan ederek kazandı, isimsiz, alçak tebaalarıyla bir
likte zaferini kutladı. Viyana, WIndlschgraetz’In, Jela- 
clc'ln, Auersperg'In ellerinde. Yığınla insan, hain ihtiyar 
Letour'un peşinden mezariara gömülüyor.

Viyana muhabirimizin bütün karanlık öngörüleri ger
çekleşti ve beiki şu an o da boğazlanıyor.

Bir an, Viyana'nın Macar Sukkurs tarafından kurtania- 
cağını ümit ettik; Macar ordusunun harekatı bizim 
için hâlâ bir bilmece.

Her tür ihanetle, Viyana'nın düşüşü hazırlandı. Relch- 
stag'm  (İmparatorluk Meclisi) ve Belediye Mecll
s l’nln 6 Ekim'den sonraki tarihi, ihanetin sürmesinin 
tarihinden başka birşey değildi. Relchstag’da ve Beledi
ye Meclisi'nde kim temsil ediliyordu?

Burjuvazi.

Viyana Ulusal Muhafızları’nm bir bölümü daha Ekim 
Devrimi'nin başlangıcında açıkça Kamarilla'dan yana 
tavır aldı ve Ekim Devrimi'nin bitiminde, Ulusal Muhafız- 
iar'ın başka bir bölümünü, kralın haydutlarıyla gizil bir 
anlaşma İçinde, proletaryaya ve Akademik Lejyon'a kar
şı savaşırken buluyoruz. Ulusal Muhafızlar'ın bu fraksl- 
yonian kime bağlı?

Burjuvaziye.

Fransa’da burjuvazi, kendi sınıfsal egemenliğinin önün
de duran her engeli yıkıp geçtikten sonra, karşı devri
min başına geçmişti. Almanya’da ise burjuvazi daha 
kendi egemenliğinin ve özgüriüğünün yaşamsal koşul- 
lannı bile güvence altına almadan sinmiş, mutlak mo
narşinin ve feodalizmin maiyetine girmişti. Fransa'da 
burjuvazinin bizzat kendisi despot olarak ortaya çıktı 
ve kendi karşı devrimini yaptı. Almanya'da ise bir köle 
olarak ortaya çıktı ve despot efendisinin karşı devrimini 
yaptı. Fransa'da burjuvazi halka boyun eğdirmek için 
zafer kazandı, Almanya’da ise halkın zaferi kazanmama
sı için kendi boynunu eğdi. Bütün tarih boyunca, Alman 
burjuvazisinden daha rezil b ir pısırıklık örneği görül
memiştir.

Sürüler halinde, Viyana’dan kaçan, kaçışı sırasında 
ettiği bekçilik için ona karaçaimak, dönüşünde ise kılıç
tan geçirilmelerini seyretmek üzere bütün hâzinelerini 
halkın yüce gönüllülüğüne emanet eden kimdi?

Burjuvazi.

Viyana halkının her soluk alışında alçalan ve onun 
ölüm döşeğindeki her hınidayışında yükselen termo
metre kimin en gizil sırlannı açığa vuruyordu? Eski Cer
men lisanında yazılan borsa metinlerinde dile getirilen 
kimdir?

Burjuvazi.

"Alman Ulusal Meclisi” ve onun "merkezi gücü” VI- 
yana'ya İhanet etti. Bunlar kimi temsil eder?

Burjuvaziyi.

“ Hırvat özgüriüğünün ve düzeninin" Viyana zaferi, 
“kibar" cumhuriyetin Paris zaferiyle koşullanmıştı. Ha
ziran günlerinde kim kazandı?

Burjuvazi.

Paris'e karşı kazandığı zaferden sonra Avrupa karşı
devrimi cümbüş yapmaya başladı.

Şubat ve Mart günlerinde, silahlı güç her yerde yenil
di. Neden? Çünkü o bizzat hükümetlerejhanet etti. Hazi
ran günlerinde her yerde o kazandı, çünkü burjuvazi 
bir yandan her yerde onunla uyuşuyordu, öte yandan 
ise devrimci hareketin resmi yönetimini elinde bulundu
rarak, yanm önlemler uyguluyordu; bunun meyvesi de 
doğal olarak, düşük yapmaktır.

Çeklar'in ulusal fanatizmi Viyana Kamarillasınm en 
müthiş araciydiMOtteflkler saç saça baş başa girdiler 
bile. Okurianmız, Prag delegasyonunun Olmütz'de kar-
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şıtaştiğı adice terbiyesizlllcier Icarşısmdalıi protestosu
nu, bu sayımızda bulacaldar.

Bu, Slav Partisi ve kahramanı Jelacic İle, basit ve 
her türlü ulusallıktan uzak Kamarilla ve kahramanı Wln- 
dlschgraetz arasındaki savaşın İlk belirtisidir. Avustur
ya’nın Aiman haiicı ise Itenüz pasiflze ediimi; değiidir. 
Avusturya haildannın alıenlcsiz müziği, onun sesini acı 
acı bastırıyor. Hailclann dostu Çar’ın sesi de üçüncü 
bir yönden Peşte’ye icadar ulaşıyor; onun ceiiatlan da 
Tuna Prenslüderl’nde, son sözün söylenmesini beidl- 
yorlar.

Eğer Alman merkez! gücü ve Alman Ulusal Meclisi, 
Avrupa iomuoyu tarafından ıslıldanmalc üzere saimeye 
çıkmayı görevinin yerine getirilmesi olarak görmeye
cekse, Frankfurt’taki Alman Ulusal Meclisi’nin Alman 
Avusturya’sının Alman İmparatorluğu’na İlhakını öngö
ren son karan da, tek başına dev çelişkilere yol 
açacak niteliktedir. MeclIs’In tevekkülle gösterdiği tesli
miyete rağmen Avusturya’daki mücadele, dünya tarihi
nin şimdiye kadar görmediği dev boyutlarda gelişecektir.

Bugünlerde Viyana'da ilk perdesi Paris’te Haziran Gün- 
leri adı altında oynanan dramın ikinci perdesi oynanıyor: 
Paris'te seyyar güçler, Viyana'da “ Hırvatiar” her İkisi
nin de Lazzaronl'ler, çalışan ve düşünen proletaryaya 
karşı sllahiandınimış ve satın alınmış olan lümpen prole
tarya. Pek yakında üçüncü perdeyi Beriln’de göreceğiz.

Kaişı devrim bütün Avrupa’da sllahlaria yaşadı, bütün 
Avmpa’da parayla öldürülecektir. Zaferin kazancı, Av- 
rupa'nm İflası, devletlerin İflası olurdu. Süngüler, 
"ekonomik” incelikler karşısında düşecektir.

Fakat gelişmeler, Avrupa devletlerinin, Avrupa toplu- 
munun önüne koyduğu bu değişimin vadesini doldur
masını bekiemeyecektir. Paris'de, Haziran Oevrlml’nln 
yok edici karşı darbesi yıkılacaktır. Paris'te “kızıl 
cumhuriyetin” zaferiyle, ordular ülkelerin içlerinden sı- 
nırlann ilerisine doğru atılacak ve boğuşan tarafiann 
gerçek gücü açıkça ortaya çıkacaktır. Ondan sonra Ha- 
zlran'ı, Ekim’i hatırlayacağız ve biz de aynı şekilde bağı
racağız:

Vae vlcts! (Altta kalanın canı çıksınl)

Haziran ve Ekim günlerinden beri süregelen sonuçsuz 
kıyımlar. Şubat ve Mart’tan beri süregelen katliam şenli
ği, karşı devrimin yamyamlığı, eski toplumun caniyane 
ölüm sancılannın ve yeni toplumun kanlı doğum sancı- 
lannın süresini kısaltmak, bunian basitleştirmek, yo
ğunlaştırmak için bir tek yol olduğuna halkian inandıra
caktır, yalnızca tek b ir yol - devrimci terör,

Neue Rheinische Zeitung

Nr.136, 7 Kasım 1848. •

M a rx  ve  1 6 4 8  A lm an  
D evrim i

Marx’in Neue Rheinische Zeitung'un 15 Aralık 
1848'de yayınlanan 169 No.lu sayısında çıkan 

“ Burjuvazi ve Karşı Devrim”  başlıklı seri 
makalelerinin İkincisi.

...Prusya Mart Devrimi, 1648 Ingiliz ve 1789 Fransız 
Devrimleriyle kanştınimamalıdır.

1648’de burjuvazi çağdaş soylularla krallığa, feodal 
soylulara ve resmi kiliseye karşı ittifak kurmuştu.

1789'da burjuvazi krallığa, soylulara ve resmt kiliseye 
karşı halkla ittifak içindeydi.

1789 Devrimi’nin ilk örneği (hiç değilse Avrupa’da)
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üstte: Neue Rheinische Zeitung- 19 Kasım 1848, 
Manşet: "Artık Vergi Yok!" Üstten ikinci: Viyana’da 

yayınlanan gazeteleri Yukarıdan aşağıya: İşçi Gazetesi 
•Viyana Genel İşçi Gazetesi- Siyasi Öğrenci Gazetesi. 
Alttan ikinci: Stephan Born’un İşçi Kardeşliği örgütü 
öncesinde de çıkardığı ilk işçi gazetesi: Halk, Altta: 
Junkerier'in karşı devrimci Yeni Prusya Gazetesi.

sadece 1648 Devrimi idi, 1648 Devrimi’nin İlk örneği 
ise sadece Hollandalılann Ispanya’ya karşı ayaklanma- 
siydi. Yalnız zaman bakımından değil, öz bakımından 
da her İki devrim ilk örneklerini biryüzyıl boyu aşmışlardı.

Her iki devrimde de burjuvazi hareketin gerçekten 
öncü sınıfıydı. Proletarya ve buıjuvazlye dahil olmayan 
şehiril tabakalar ya henüz burjuvazirrin çıkariarından 
ayrı çıkarlara sahip değillerdi, ya da henüz bağımsız 
olarak gelişmiş sınıflan ya da sınıf kesimlerini oluştur- 
muyoriardı. Bu nedenle onlar, mesela Fransa’da 1793- 
94 arasında olduğu gibi, burjuvaziye karşı çıktıkları her 
yerde, sadece burjuva biçiminde olmasa bile yine de 
burjuvazinin çıkariarı uğruna savaştılar. Fransız tedhiş
çiliği, burjuvazinin düşmanlarıyla, mutlakiyetçilikle, feo

dalizmle, dar-kafalılıkia, pieb biçimi hesaplaşmadan baş
ka birşey değlMİ.

1648 ve 1789 Devrimleri Ingiliz ve Fransız devrimleri 
değil, Avrupa devrimleriydi. Onlar toplumun belirli bir 
sınıfının eski siyasi düzen karşısındaki zaferi değil, yeni 
Avrupa toplumunun siyasi düzeninin ilanı İdiler. Burju
vazi bu devrimlerde zafer kazandı, ama o çağda burjuva
zinin zaferi yeni b ir toplum düzeninin zaferiydi; burjuva 
mülkiyetinin feodal mülkiyet, milliliğin bölgecilik, reka
betin lonca, miras böiüşümünün en büyük evlat hakkı, 
toprak sahibinin toprağa esaret, eğitimin batıl inanç, 
ailenin aile adı, sanayiinin sultani temlıellik, medeni 
hukukun Ortaçağ imtiyazı karşısındaki zaferiydi; 1648 
Devrimi, 17. yüzyılın 16. yüzyıla, 1789 devrimi ise 18. 
yüzyılın 17. yüzyıla gaiet>e çalmasıyek. Bu devrimler 
yer aldıktan dünya kesimlerinin, yani Ingiltere ve Fran
sa’nın Ihtiyaçlanndan çok, dünyanın o günkü Ihtlyaçla- 
nnı dile getirmekteydiler.

Prusya'da Mart Devrimi'nde buna benzer hiçbir şey 
yoktu.

Şubat Devrimi meşruti krallığa gerçektlcte, burjuvazinin 
hakimiyetine İse zihinlerde son vermişti. Prusya’da Mart 
Devrimi meşruti krallığı zihinlerde, burjuvazinin hakimi
yetini İse gerçeklikte kuracaktı. Bu Avrupa devrimi olmak 
şöyle dursun, bir Avrupa devriminin geri kalmış bir 
ülkedeki güdük etkisinden başka birşey değildi. Çağının 
önünde gidecek yerde, çağının yanm yüzyıldan daha 
çok gerisinden geliyordu. O daha baştan İkincildi; ne 
ki, ikincil hastalıktann daha zor iyi edildiği ve bunlann 
vücudu asıl hastalıklardan daha çok yıprattığı bilinen 
btrşeydir. Bu devrimde söz konusu olan yeni l>ir toplu
mun kurulması değil, Paris’te göçüp giden toplumun 
Beriln’de yeniden doğmasıydı. Prusya’da Mart Devrimi 
milli, hatta Alman bile değildi, o daha başlangıcında 
bölgacl-Prusyalı nitelikteydi. Viyana, Kassel, Münih ve 
çeşitti diğer taşra ayaktanmaları onun yanısıra patlak 
verip, onunla önderilk yarışına girdi.

1648 ve 1789’un tüm yaradılışın doruğu olmaktan 
sonsuz gurur duymalarına karşılık, 1848 Beriin’I tarihin 
ardından nal topluyordu. 1648 ve 1789 Devrimleri’nin 
ışığı, kendileri sönüp gittikten yüz bin yit sonra, ışıklan 
bize erişen yiidızlann ışığına lıenziyordu. İşte Prusya’da 
Mart Devrimi -herşeyin minyatürü olduğu gibi- Avrupa 
için böyle bir yıldızın minyatürüydü. Bunun ışığı, çoktan 
çürüyüp gitmiş bir toplumun cesedine saldığı ışıktı.

Alman burjuvazisi öylesine ağır aksak, hantal ve ya
vaş gelişmişti kİ, feodalizmin ve mutlakıyetin karşısına 
bir tehlike olarak çıktığı anda, proletaryayı ve çıkarian 
ite fikirieri proletaryanın çıkarian ile fikirlerine yakın 
olan şehir ahalisinin tüm kesimlerini bir tehlike olarak 
kendi karşısında buldu. Ve sadece gerisindeki bir sınıfın 
değil, önündeki bütün Avrupa’nın kendisine karşı düş
manca saf tuttuğunu gördü. Prusya burjuvazisi 1789 
Fransız burjuvazisi gibi, eski toplumun temsilcilerine, 
yani krallığa ve soylulara karşı bütün çağdaş toplumu 
temsil eden bir sınıf değildi. O bir çeşit sosyal zümre 
düzeyine düşmüştü; krallığa olduğu kadar, halka da 
kesinlikle karşı idi; ikisine de karşı çıkmaya hevesli, 
ama ayn ayn herbirinin karşısında kararsızdı, çünkü 
her zaman ikisini de önünde ya da ardında görüyordu; 
daha baştan, halka ihanet ederek eski toplumun taçlı 
temsilcisiyle uzlaşmaya hazırdı, çünkü kendisi de çok
tan eski toplumun bir parçası olmuştu; eskisine karşı 
yeni bir toplumun çıkariannı değil, çoktan tarihe kanş- 
mış bir toplum içerisinde yeniden beliren çıkarian temsil 
ediyordu; halkı ardından sürüklediği için değil, halk ta
rafından öne itelendiği için devrimin dümenini elinde 
tutuyordu; yeni bir toplumun girişimci gücünü değil, 
eski bir sosyal çağın kinini temsil ettiğinden ötürü ön
cüydü; eski devletin kendiliğinden ortaya çıkmamış, bir 
depremle yeni devletin yüzeyine fıriatıimış bir tabaka- 
sıydı, kendine güvenmez, halka İnanmaz, yukandakllere 
homurdanır, aşağıdakllerden ödü kopardı; her iki tarafa 
karşı da bencil ve bencilliğinin de bilincindeydi; tutucu
lar karşısında devrimci, devrimciler karşısında tutucuy-
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du; kendi sloganianna biie güveni yolctu, fikir yerine 
iaf kaiabaiığına düşkündü; hiçbir hususta enerji sahibi 
değildi, her hususta aşırmacıydı. Özgünlükten yoksun 
oiduğu için adiydi, adliiğinde İse özgündü; kendi istek
lerinde küçük hesaplı, girişimci gücünden, kendine gü
venden, halka güvenden, dünya tarihi çapında bir gö
revden yoksundur; dinç bir halkın İlk delikanlıca Itiilmie- 
rinl kendi bunak çıkarları için yönetip yolundan saptır
maya kendini mahkûm gören -gözsüz, kulaksız, dişsiz 
ve hiçbir şeysiz- nalet bir moruk; Mart Devriml’nden 
sonra, kendini Prusya DevletI’nin başında bulan Prusya 
burjuvazisi işte buydu. •

Prusya D eyH m i'n in  Yenilgisi 
Uxerine

KARL M ARX

Neue Rheinische Zeitung No: 170, 16 Aralık 
184S

Mart Devrimi, Tann’nın inayetinin egemenliğini asla 
halk egemenliğinin boyunduruğuna sokamadı, yalnızca 
tahtı ve mutlakiyetçi devleti, burjuvaziyle anlaşmaya, 
eski rakibiyle birleşmeye zorladı.

Taç, soyluları burjuvaziye , burjuvazi ise halkı taca 
kurban edecek. Bu koşullarda krallığın bir burjuva krallı
ğı, burjuvazinin ise kraHyet burjuvazisi olması mümkün
dür.

Mart'tan sonra ortada yalnızca bu iki güç var. Dönü
şümlü olarak, devrimin paratoneri görevini görüyorlar. 
Bütün bunlar doğal olarak “ en' geniş demokratik 
temeller" üzerinde gerçekleşiyor.

Birleşme teorisinin sırrı buydu. Mart Devrimi'nden 
sonra İlk hükümeti oluşturan yağ ve yün tacirleri kendi
lerini, yapayalnız kalan tahtı, kendi pleb kanatları altına 
alma rolleriyle pek beğendiler. Huzura kabul edilebilme
nin üstün hazzı içinde mest oldular ve kaba Romalılık- 
lar’ını -Birleşik Meciis’in Romaiılığı’nı- sırf yüce gönüllü
lük uğruna terkederek, tşhtı yutma tehlikesi arzeden 
boşluğu eski popülerllliklerinin leşiyle doldurmaya ça
lıştılar. Anayasal tahtın ebesi olarak Bakan Camphau- 
sen'In nasıl da koltukları kabarıyordu. Zavallı adam belli 
kl bütün bunlardan kendi aklının ve gönlünün alabilece
ğinin ötesinde etkilenmişti.

Tac ve maiyeti, bu küçültücü himayeye istemeye iste
meye tahammül etti ve daha iyi günlerin geleceği bek
lentisiyle bonne mine â mauvais jeu gösterdi (kötü oyu
nu İyi bir yüz ifadesiyle izle<H).

Yan yarıya dağıtılmış olan ordunun, mevkileri ve ma
aşları için tir tir titreyen bürokrasinin ve aşağılanmış 
feodal zümrenin önderleri, anayasa İçin istihbarat turları 
atıyorlardı ve bunlann birkaç güzel söz ve reveransla 
burjuva gentllhomme’larını (burjuva soyluları) faka bas- 
tımıaian zor olmadı’.

Prusya burjuvazisi iktidarın atanmış sahibiydi, o ne
denle, eski devletin tüm gücünün herhangi bir art niyet 
olmaksızın kendi emrine verildiğinden ve bunun bütün 
dalkavuk unsurlarıyla kendi iktidarına dönüştüğünden 
bir an bile şüphe etmedi.

Burjuvazi sadece bakanlıklarda değil, bütün monarşi 
çapında bu ham hayalin sarhoşluğuna kapılmıştı.

Prusya burjuvazisinin Mart'tan sonraki tek tük kahra- 
maniıklan ve burjuva ordusunun çoğunlukla silahsız 
olan proletaryaya karşı bol kan dökülen tezgahlan sıra
sında, onun orduda ve bürokraside, hatta bizzat feodal 
beyler arasında gönüllü yardakçılan çıkmadı mı? Burju
vazinin yerel temsilcilerinin gösterdiği tek gayret Şehir 
Mecllsleri’yöi ki, bunlar son derece alçakça yaitakiıkian 
sonrasında kendilerine yakışır bir şeklide Wlndischgra-
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IJstte: 5 Aralıl( Prusya Kralı'na sunulmak üzere kabul 
edilmiş "Yeni Prusya Anayasası". Ortada: Berlin 

halkına ateş açtıran Kral IV. Friedrich Wilhelm için 
yapılmış olan ve "Top Wilhelm"i canlandıran bir 

karikatür. Altta: İşçileri kamuoyunun gözünde korkunç 
ve "anarşist" olarak gösteren burjuva kampanyalarını 

alaya alan bir bildiri. Başlık: Kızıl cumhuriyetçilerin 
korkunç ihaneti. Adeta bir cephanelik gibi donatılmış 

korkunç görünüşlü bir adam, sülfirik asit dolu bir 
arabayı çekmektedir.

etz, Jelacic ve Welden tarafından ayaklar altına alına
caklardı. Bu Şehir Meclisleri'nin Mart Devrimi’nden 
sonraki tek kahramanlıklan olan halka karşı ettikleri 
ciddi babayani uyarı sözleri, sesi kesilmiş oturan hükü
met başkanı ve birbirlerine girmiş bulunan generaller 
tarafından hayretle izlenmemiş miydi? Orduda, bürokra
side ve feodallerdeki, kendi kendisini ve anarşiyi dizgin
leyen bu kerim ntuzaffer güçteki eski kızgınlığın burju
vazi karşısında saygı dolu bir teslimiyet içinde kesinlikle 
yokolduğundan, Prusya burjuvazisinin nasıl kuşkusu 
olabilirdi?

Herşey açıktı. Artık Prusya burjuvazisinin tek bir göre
vi kalmıştı: İktidannı rahatlatmak, rahatsızlık verici anar
şistleri t>ertaraf etmek, “huzur ve düzen”i yeniden tesis 
etmek ve Mart fırtınası sırasında alınamayan kiralan, 
telafi etmek. Artık yalnızca söz konusu olan egemenliği
nin üretim giderlerini ve bunu koşullayan Mart Devrlml'- 
ni asgari ölçüye indirmekti. Prusya burjuvazisi, feodal 
topluma ve onun tahtına karşı yürüttüğü mücadelede 
halk tarafındayken örgütlenme hakkı, avlanma özgüriü
ğü gibi silahlan ele almaya kendisini zorunlu hissediyor
du. Artık bunian burjuvazi İçin kullanma ihtiyacında 
olmayan hatta düşündürücü bir biçimde ona karşı kul
lanma arzusunda olduğu anlaşılan ve doğru yoldan sap- 
tınlmış bir halkın elinde bu silahlann olmaması zorunlu 
değil miydi?

Burjuvazinin tahtla birleşmesinin, kl artık burjuvazi 
bundan emindi ve burjuvazinin pazarlannın yaşlı, ken
dini kaderine bırakmış devletle birleşmesinin önünde 
belli ki bir engel, bir tek engel duruyordu; Halk - 
Hobbes'un dediği gibi, puer robustus sed maiitiosus; 
Halk ve Devrimi

Devrim halkın kazanılmış hakkıydı: En şiddetli taleple
ri devrime dayandınyordu. Devrim, burjuvazinin geçir
diği değişimdi. Burjuvazi devrimle iktidara gelmişti, ikti
dara geldiği gün ise bu değişimin vadesinin dolduğu 
gündü. Burjuvazi şimdi değişimi protesto etmeliydi.

Devrim, bu halkın dilinde şu demekti: Siz burjuvalar, 
egemenliği teslim ettiğiniz C om lti du salut public ' siniz 
(Kamu Esenliği Komitesi), bunu size kendi çıkarlannızı 
tahtla birleştiresiniz diye değil, bizim çıkarianmızı, hal
kın çıkarlarını tahta karşı dayatasınız diye teslim ettik. 
Devrim burjuvazinin tahtla birleşmesine karşı, halkın pro- 
testosuydu. Demek k l tahtla birleşmekte olan burjuvazi, 
devrimi protesto etmeliydi.

Ve bu da, büyük Camphausen’in idaresi altında ger
çekleşti. Mart Devrimi tanınmadı. Berlin Ulusal Meclisi, 
Mart Devrimi'nin tanınması talebini üzerinden atarak, 
Prusya burjuvazisinin temsilcisi ve birleşme meclisi ola
rak kurumlaştı.

Olmuş olanian olmamış saydı. Devrimi tahta karşı 
yapmak için burjuvaziyle birleşmediğini, tahtın burjuva
ziyle halka karşı birleşmesi için devrim yaptığını üstüne 
basa basa Prusya halkına ilan ettil Böylelikle devrimci 
halkın kazanılmış hakkı elinden alınmış ve muhafazakar 
burjuvazinin hukuki zemini oluşturulmuş oluyordu. (...)

Devrim zaten kendisi için bir zemin elde etmemiş 
ve eski toplum da kendi zeminini yitirmemişti, İşte “hu
kuki zemln’’bu demekti. Mart Devrimi yalnızca, zaten 
uzun süredir yaşlanmış olan Prusya Devleti'nde hazır- 
lanmakta olan taht-burjuvazi “anlaşması” için gerekil 
“ itiiimi” sağlayan bir “vak'a” İdi. Taht zaten bu ihtiyacı 
yüce İradesiyle ifade etmişti, ne var kl. Mart öncesinde 
bunu pek acil saymamıştı. Tek bir cümleyle, hukuki 
zemin, burjuvazinin Mart'tan sonra tahtla aynen Mart'
tan önceki temel üzerinde, sanki hiç devrim olmamış 
gibi, sanki Birleşik Meclis devrim olmasaydı da hedefine 
varabilirmiş gibi tahtla durumu müzakere etmek İsteme
si anlamına geliyor. “ Hukuki zemin” , halkın kazanıl
mış hakkının, yani devrimin, hükümetle bui]uvazl ara
sındaki contract social’de (toplumsal sözleşme) yerinin 
olmaması demekti. Halk yeni Prusya Devriml’nden ken
disi İçin haklar tûretemesin diye burjuvazi haklarını eski 
Prusya hukukundan türetti. (...) •



M a rx 'm  Savunm ası

Karl Marx’in 27 Şubat 1849’da Ren Demokratlan 
Bölge Komitesi’nin yargılanması sırasında 

mahkemede yaptığı savunma.

Saym Jüri Üyeleri,

(...) IMartta patlak veren ve daha sonra Ulusal Meclis 
ile imparator arasında süren çatışmanın tabiatı hakkında 
yanılgıya düşmeyelim. Burada sözkonusu olan bir ba
kanlıkla parlamento arasında bir kutuplaşma, bakanlarla 
bakan olmak isteyenler arasında bir çelişki, yasama 
meclisindeki iki politik parti arasında bir savaş değildi. 
Ulusal Medis’teki azınlık ya da çoğunluk bunun böyle 
olduğunu düşünmüş olabilir. Ancak tayin edici olan, 
yegâne faktör, Vereinbarungsversammiung’un (anlaş
ma toplantısı) fikri değil, Avrupa Devrimi ve onun koşul
landırdığı Mart Devrimi’dir. Bu, aynı toplumsal zemin 
üzerinde duran iki parti arasındaki siyasal bir çelişki 
değil, iki toplum arasındaki çelişkiyle, siyasal bir biçim 
almış toplumsal bir çelişki, ayrıca modern burjuva top
lumu ile feodal-bürokratik toplum arasındaki bir çeliş
kiydi. Serbest rekâbet toplumu ile lonca örgütlenmesi 
toplumu, sanayi toplumu ile toprak mülkiyetine daya
nan toplum ve bilgi toplumu ile inanç toplumu arasında
ki mücadeleydi. "Tanrının kutsadığı kral” , "pederşahi 
bürokrasi”, “bağımsız ordu” , bütün bu kurumlar eski 
toplumun siyasal ifadesidir. Köle ya da yan köle konu
mundaki köylüler ile, İmtiyazlı toprak soyluları, pederşa
hi veya tüzel şahsiyetler şeklinde örgütlenmiş otmuş 
küçük sanayi, karşılıklı olarak birbirini dışlayan zümre
ler ve köy arasındaki kaba karşıtlık ve hepsinden önem
lisi kırın kent üzerindeki egemenliği bu eski siyasal 
gücün toplumsal temelini oluşturuyordu.

Tanrının kutsadığı kral, pederşahi bürokrasi ve ba
ğımsız ordudan oluşan eski siyasal İktidar, asillerin imti
yazlarına, asaletin kendisine, kırın kente egemenliğine, 
köylülerin bağımlılıkları, belediye ayarlamaları, ceza ka
nunu gibi hayatın bütün bu koşullarına tekabül eden 
yasalara kısacası eski toplumun temellerine saldırılar 
başlar başlamaz, maddi zeminlerinin ayaklarının altın
dan kaydığını gördü. (...) •

Tebliğ

Komünistler Birliği Merkez Orgam’nın Birlik 
üyelerine hitaben 20 Mart 1850’de çıkardığı bu 
tebliğ Kari Marx ve Friedrich Engels tarafından 

kaleme alınmıştı. Tebliğ’de 1849 Avrupa 
Devrimleri’nin dersleri ele alınır.

(...) Ancak bu talepler proletaryanın partisi İçin asla 
yeterli olamaz. Demokratik küçük burjuvazinin, devrimi 
alabildiğince hızlı biçimde ve olsa olsa yukardaki istek
lerin gerçekleştirilmesiyle sonuçlandırmak İstemesine 
rağmen, az çok mülk sahibi olan tüm sınıfların egemen 
durumdan uzaklaştınimasına, devlet İktidarının prole
tarya tarafından ele geçirilmesine ve yalnız bir ülkede 
değil, dünyanın bütün egemen ülkelerinde proleter blril- 
ğinin, bu ülkelerin proteterieri arasındaki rekabetin son 
bulduğu ve hiç değilse başlıca üretici güçlerin btrieşmiş 
proleterierin elinde toplanmış bulunduğu noktaya ulaş
masına değin, devrimi sürekli kılmak bizim çıkanmızadır 
ve görevimizdir. Blztm İçin söz konusu olan, özel mülki
yetin değişikliğe uğratılması değil, yalnızca onun yoke- 
dilmesi, sınıf karşıtlıklannın örtbas edilmesi değil, sınıf- 
lann ortadan kaldırılması, varolan toplumun tylleştlrit- 
mesi değil, yeni bir toplumun kurulmasıdır.

(...) İşçiler mücadele sırasında ve mücadeleden sonra 
burjuva demokratlann talepleri yanında kendi taleplerini 
her fırsatta ortaya koymatıdıriar. Demokratik burjuvalar 
hükümeti ele geçirme İşine girişir girişmez, İşçiler İçin 
güvenceler Istemelidirier. Gerektiğinde bu güvenceleri

1848 Devrimi öncesinin ve sonrasının caniandınidığı 
iki karikatürde fonda Alman Kartalı görülüyor. Üstte: 
Alman halkçılığının cisimleşmesi olan kısa pantolonlu 
ve kukuletalı köylü çocuğu Michel, devrim öncesinde 

uyuklamaktadır. Alman Michel'i siyasal şiirler ve 
karikatürlerde sık sık kullanılan bir semboldü. Michel’H 

armanın üstünde ise onlarca taçlı kartal yavrusu 
sayısız prenslikleri simgeliyor. Altta; Devrim sonrasında 

artık Prusya mililarizmi aristokrasiyi ve burjuvaziyi 
tacın altında birleştirmiştir Böyiece Kartal'ın kanatlan 

süngülerden oluşur; kılıç, bomba ve toplar ise bu 
donanımı tamamlar. Artık militarizm sayısız prenslikleri 

ve uyuklayan Michel'! de hizaya getirmiştir.

zoria elde etmeli ve yeni hükümetlerin olanaklı ödünle
rin ve verilmiş sözlerin yükümlülüğü altına girmelerini 
genel olarak sağtamalıdıriar -onlaria uzlaşmanın en sağ
lam yolu budur. Genel olarak zaferle sonuçlanan her 
sokak savaşından sonra meydana gelen zafer sarhoşlu
ğunu ve yeni durum için duyulan coşkuyu, her bakım
dan sessiz ve soğukkanlı bir durum değerlendirmesin
den geçirerek ve yeni hükümete karşı apaçık bir güven
sizlik göstererek, elden geldiğince denetim altına alma
lıdırlar. Yeni resmt hükümetler yanında, aynı zamanda, 
ister belediye yönetimleri, tıeledlye konseyleri biçimin
de, ister İŞÇİ kulüpleri veya işçi komltelert biçiminde 
olsun, kendi devrimci İşçi hükümetlerini kurmalıdıriar 
kİ, burjuva demokratik hükümetler yalnızca İşçilerin des
teğini o anda yitirmekle kalmasınlar, ardından tüm İşçi 
yığınlarının bulunduğu makamlar tarafından daha tıaş-

langıçta denetlendiklerini ve tehdit edildiklerini görsün
ler. Kısacası, zaferin ilk anından başlayarak işçilerin 
güvensizliği, yenik düşmüş gerici partiye karşı değil, 
aksine İşçilerin o güne kadarki müttefiklerine, ortak za
feri kendisi için sömürmek isteyen partiye karşı yönet
melidir.

Ama İşçilere karşı ihaneti zaferin İlk saati ile birlikte 
başlayacak olan bu partiye karşı etkin ve korkutucu 
bir biçimde karşı koyabilmek İçin, işçilerin silahlanmış 
ve örgütlenmiş olması zorunludur. Tüm proletaryanın 
yivli ve yivsiz tüfeklerie, toplaria ve cephaneyle silah
landırılması derhal gerçekleştirilmeli, İşçilere karşı kul
lanılan eski milis muhafızların tekrar kurutmasına karşı 
koyulmalıdır. Ancak bu sonuncusunun gerçekteştirite- 
medlğl yerde, işçiler komutanları kendileri tarafından 
seçilen komutanlar ve kendilerinin seçtiği bir genelkur
maya sahip bir proleter muhafız olarak kendi başlanna 
örgütlenmeye, devlet İktidarını, İşçiler tarafından kurut
muş devrimci t>eledlye yönetimlerinin buyruğu altına 
geçmeye çalışmalıdırlar. İşçiler, devlet hesabına çalış
tıkları yerlerde, kendi seçtikleri komutanların komuta
sında özel bir birilk halinde veya proleter muhafızın 
bir parçası olarak silahlanma ve örgütlenmeyi gerçek- 
teştlrmetldlrier. Silahtar ve cephane hiçbir gerekçeyle 
elden çıkarılmamalı, her silahsızlandırma girişimi gere
kirse zor yoluyla boşa çıkarılmalıdır.

Burjuva demokratlann işçiler üzerindeki etkisinin yok- 
edllmesl, İşçilerin derhal bağımsız ve silahlanmış olarak 
örgütlenmesi, burjuva demokratlann kaçınılmaz geçici 
egemenliği İçin alabildiğine güçleştirici ve uzlaşmalı ko- 
şultann kabul ettirilmesi, yaklaşmakta olan ayaklanma 
sırasında ve sonrasında proletaryanın ve dolayısıyla Bir- 
llk'ln gözönünde tutması gereken başlıca noktalardır.

İti. Durumlannı bir ölçüde sağlamlaştıran yeni hükü
metler, hemen İşçilere karşı mücadeleye başlayacaklar
dır. Bu noktada demokratik küçük burjuvaya etkin bir 
biçimde karşı koyabilmek için, İşçilerin her şeyden önce 
kulüpler halinde bağımsız olarak örgütlenmesi ve mer
kezileşmesi gereklidir. Merkez örgütü, olanak ortaya 
çıkar çıkmaz, varolan hükümetlerin devrilmesinden sonra 
Almanya’ya giderek derhal bir kongre toplayacak ve 
İŞÇ İ kulüplerinin, hareketin merkezinde kurumlaşan bir 
yönetim altında merkezteştirilmesl İçin gerekil önerileri 
bu kongreye sunacaktır. Hiç değilse işçi kulüplerinin 
eyaletler çapında birbirine bağlanmatanna ve birilkte 
faaliyet sürdürmelerine İlişkin hızlı bir örgütlenme, İşçi 
partisinin güçlenmesi ve gelişmesi İte İlgili en önemU 
noktalardan biridir. Varolan hükümetlerin devrilmesinin 
getireceği İlk sonuç, bir ulusal temsilciliğin seçilmesi 
olacaktır.

(...) 2. İşçiler, her halükârda devrimci olmayan, yalnız
ca reformcu biçimde hareket eden demokratlann öneri
lerini en uç sınıra kadar itetemell ve bunian özet mülki
yete karşı doğrudan saldınlara dönüştürmelldirier; böy
lelikle örneğin, küçük burjuvalar demiryollann ve fabrl- 
kalann devlet hesabına satın alınmasını önerirlerse, İş
çiler de bu demiryottannın ve fabrikatann gericilerin 
mülkleri olarak devlet tarafından hiçbir tazminat öden
meksizin doğrudan zoralımını istemelidirler. Demokrat
lar orantılı vergiler öneririerse, İşçiler müterakki vergiler 
Istemetidirier. Demokratlann kendileri ılımlı bir müterak
ki vergi ortaya atariarsa, İşçiler büyük sermayeyi yıkıma 
götürecek kadar hızla yükselen oranlan olan bir vergi 
üzerinde diretmelidirter. Demokratlar devlet borçlannın 
düzenlenmesini tsterierse, İşçiler devletin İflasını İste
yeceklerdir. Böyiece İşçilerin talepleri her yerde demok- 
rattann ödünlerine ve önlemlerine göre düzenlenmelidir.

Alman işçileri, uzun bir devrimci gelişmeden geçmek
sizin İktidara gelemez ve kendi sınıf çıkariannı gerçek- 
leştlremezlerse bile, hiç değilse bu kez, yaklaşmakta 
olan bu devrimci oyunun birinci perdesinin, Fransa'da 
onlann kendi sınıfının dolaysız zaferi İle aynı zamana 
rastlayacağını ve böylelikle büyük bir hız kazanacağını 
kesinlikte bllmektedirier. Ama bizzat kendileri, kendi 
sınıf çıkarian konusunda aydınlanma, bağımsız bir parti
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olarak yerlerini en kısa zamanda alma, demokratik kü
çük burjuvaların ikiyüzlü kardeşlik sözleriyle proletarya 
partisinin bağımsız örgütünden vazgeçme yönünde bir 
an için blie yanıltılma fırsatı vermemek yoluyla kesin 
zaferleri için elden geleni yapmak zorundadırlar. İşçile
rin savaş şiarı şu olmalıdır: Sürekli Devrim! •

Fransa'da S ın ıf M ü cad e le le ri 
-  Giriş

FRIEDRICH ENGELS

Kari Marx’in Mart 1850’de yazmış olduğu 
Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850 adlı 
eserine, Friedrich Engels’in 6 Mart 1895'de 

yazdığı Giriş’den bir bölüm.

(...) Şubat Devrimi patlak verdiği zaman, biz hepimiz, 
koşulları ve devrimci hareketlerin gidişini kavrama bakı
mından, geçmiş tarihsel deneyimin, özellikle de Fransa 
deneyiminin büyülü etkisi altındaydık. Genei altüst oluş 
işareti, 1789’dan bu yana bütün Avrupa’nın tarihine 
hükmetmiş olan, Fransa’dan başlamamış mıydı bir kez 
daha? Onun için. Şubat 1848’de Paris’te ilan edilen 
‘toplumsal” devrimin, proletarya devriminin niteliği ve 

gidişi hakkındaki fikirlerimizin, 1789 ve 1830 modelleri
nin anılarının damgasını taşıması apaçık, aynı zamanda 
kaçınılmaz bir şeydi. Ve hele Paris Ayaklanması, zafere 
ulaşan Viyana, Milano ve Berlin ayaklanmalarıyla yankı
lanıp, Rusya sınırına kadar bütün Avrupa harekete sü
rüklenince, daha sonra haziran ayında Paris’te proletar
ya ile burjuvazi arasında iktidar uğruna ilk büyük savaş 
verilince, kendi sınıfının zafer! biie bütün ülkelerin bur
juvazisini, yeniden, henüz az önce devrilmiş bulunan 
kralcı-feodai gericiliğin kollarına atılacak kadar sarsın
ca, biz o günün koşulları içinde, büyük ve kesin kavga
nın başlamış olduğundan ve bu kavgayı uzun süreli 
ve seçeneklerle dolu bir tek devrimci dönemde vermek 
gerekeceğinden, ama bu kavganın ancak proletaryanın 
kesin zaferi ile sonuçlanabileceğinden artık hiçbir bi
çimde kuşkulanamazdık.

1849 yenilgisinden sonra İn partibus (yabancı toprak
lar üzerinde), geçici hükümetlerin çevresinde toplaşan 
vulgaire (kaba) demokrasinin kuruntularını hiçbir biçim
de paylaşmıyorduk. Bu demokrasi, “halkın”, “zortialara” 
karşı, kesin ve artık sonuncu olacak yakın zaferine gü
veniyordu, biz ise, “zorbalann” elenmesinden sonra, 
tam bu aynı “halk” İçinde gizil buiunan uzlaşmaz karşıt 
öğeler arasındaki uzun bir savaşıma inanıyorduk. Kaba 
demokrasi, bugünden yarına yeniden harekete geçmeyi 
bekliyordu; daha 1850 Sonbahan’nda biz, devrimci dö
nemin hiç değilse birinci diliminin kapandığını ve yeni 
bir ekonomik bunalımın patlak vermesine kadar bekle
necek hiçbir şey olmadığını açıklıyorduk. Bunun İçindir 
ki, biz, daha sonra hemen hemen İstisnasız, Blsmarck'- 
ın zahmetine değer bulduğu ölçüde, Bismarck ile uzla
şan aynı adamlar tarafından devrime ihanet etmiş kişiler 
olarak aforoz edildik.

Ama tarih bizi de haksız çıkardı, bizim o zamanki 
görüşümüzün bir yanılsama olduğunu ortaya koydu. 
Hatta daha da İleri gitti: Yalnız bizim o zamanki yanılgı
mızı savurmakla kalmadı, proletaryanın içinde dövüş
mek zorunda kaldığı koşulları da baştan aşağı altüst 
etti. 1848’ln savaşım tarzı bugün her bakımdan eskimiş, 
zamanı geçmiştir ve bu, bu nedenle daha yakından İnce
lenmeye değer bir noktadır.

(...) Tarih bizi ve tıenzer düşüncede olaniann hepsini 
haksız çıkardt. Tarih gösterdi ki, kıta üzerindeki ekono
mik gelişme durumu, o zaman kapitalist üretimin kaldı- 
nlması İçin henüz yeterince olgunlaşmamıştır; ve tarih, 
bunu 1848’den bu yana bütün kıtayı kaplamış olan ve 
Fransa’da, Avusturya’da, Macaristan’da, Polonya’da ve 
son olarak da Rusya’da büyük sanayiye ancak şimdi
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üstte: Karl Marx'in Köin’lü Komünistler Davası üzerine 
yazdığı, Prusya hükümetinin ve polisinin yöntemlerini 
ele aldığı eserin orijinal kapağı. Ortada: Kari Marx'in 
elyazısıyla Komünistler Birliği merkez organının üye 

listesi. Altta: “ Denge" altyazılı ve "Eğer köylü ayağa 
kalkarsa, vay halimizel" başlıklı, 1848/49'daki Silezya 

Devrimi sırasında sık sık kullanılmış olan bir karikatür.

gerçekten söz hakkı veren ve Almanya’yı da birinci 
sınıf bir sanayi ülkesi durumuna getiren -bütün bunlar 
kapitalist bir temel üzerinde, yani 1848'de pekala geniş
lemeye elverişli bir temel üzerinde olmak üzere- iktisadi 
devrim ile kanıtladı.

1851 Imparatoriuğu’nun gericiliği, bu çağın proletar
ya özlemlerinin olgunlaşmamış olduğunun yeni bir kanı
tı oldu. Ama gene bu gericiliğin kendisi, proletarya öz
lemlerinin olgunlaşmaktan geri kalamayacağı koşulları 
yaratmak zorundaydı. İç huzur, yeni sanayi atıiımının 
tam gelişmesini sağladı, orduya bir iş bulmak ve dev
rimci akımları dışa doğru yöneltmek zorunluluğu savaş
ları doğurdu, bu savaşlarda Bonaparte, “ulusallık 
ilkesini” üstün kılmak bahanesi He Fransa’ya birkaç 
parça toprak katmaya çalıştı. Onun taklitçisi Bismarck 
da Prusya için, aynı siyaseti benimsedi; kendi hükümet 
darbesini, yani Alman Konfederasyonu’na ve Avustur
ya’ya olduğu kadar Prusya Anlaşmazlıklar Meclisine de 
karşı yukarıdan İnme 1866 Devrimi’ni yaptı. Ama Avrupa 
iki Bonaparte için fazla küçüktü ve tarihin cilvesi, Bis- 
marck’ın Bonaparte'ı devirmesini ve Prusya Kralı WII- 
helm'in yalnız küçük Alman Imparatorluğu’nu değil, ay
nı zamanda Fransız Cumhuriyeti’ni de kurmasını istedi. 
Oysa, genei sonuç, Avrupa’da büyük ulusların bağım
sızlıklarının ve İç biriiklerinin, bir tek Polonya dışında, 
fiilen kurulup yerleşmesi oldu. Kabul etmek gerekir ki, 
bu, göreli olarak, mütevazi sınıriar içerisinde, ama gene 
de işçi sınıfının gelişme sürecinin, uiusai kargaşalıklar 
yüzünden artık ciddi engellerie karşılaşmamasına yete
cek ölçülerde oldu. 1848 Devrimi’nin mezar kazıcıları, 
onun vasiyetini yerine getirecek kişiler haline gelmişlerdi.

(...) Okur şimdi anlıyor mu neden yönetici iktidariar, 
ille de bizi tüfeklerin patladığı, kılıçların şakladığı yere 
götürmek istiyorlar? Neden, bugün, önceden yenilmek
ten emin bulunduğumuz sokağa paldır küldür İnmiyoruz 
diye bizi korkaklıkla karalıyoriar? Nedep ısraria en so
nunda bir gün kurbanlık koyun gibl ortaya atılmamız 
için yalvarıp duruyoriar?

Bu baylar, provokasyonlarını olduğu gibi, yalvarmala
rını da boşuna ve hiç uğruna harcıyoriar. Biz öyle ahmak 
değiliz. Onlar, pekala, gelecek savaşta, düşmanların
dan, savaş alanında eski Fritz'ier zamanında oiduğu 
gibi safa geçmelerini ya da Wagram ve Waterloo biçimi 
tümen kolları halinde sıralanmalarını ve bir yandan da, 
taş atan, İlkel tüfek elde, savaşmalarını isteyebiiirier. 
Baskınlar zamanı, bilinçsiz yığınların başında bilinçli 
bir küçük azınlık tarafından gerçekleştirilen devrimler 
zamanı geçti. Toplum düzenlenişinin tam bir dönüşü
münün söz konusu olduğu yerde, yığınların kendilerinin 
de bunda işbiriiği yapmaları, daha önce neyin sözkonu
su olduğunu kendilerinin ne için (t>edenleri ile, canları 
ile) işe karıştıklarını anlamış olmaları gerekir. İşte son 
50 yılın tarihinin bize öğrettikleri bunlardır. Ama yığınla
rın yapılacak olanın ne olduğunu anlaması için, uzun 
ve mücadeleci bir çalışma zorunludur; ve işte şimdi 
bizim yaptığımız da bu çalışmadır ve biz, bunu, hasımla- 
nmızı umutsuzluğa düşüren bir başarı ile yapıyo
ruz. (...) •

K om ünistler B iH iği Toplantı 
Tutanağı

Komünistler Birliği Merkez Orgam'nın 15 Eylül 
1850’de Londra’da yapmış olduğu toplantının 

tutanağından bölümler.

Katılanlar: Marx, Engels, Schramm, Pfaender, Bauer, 
Eccarius, Schapper, Willich, Lehmann

Fraenkel izinli.

(...)

Marx: Üç maddeden oluşan önergeyi sunuyorum:
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1. Merkez Organ bugünkü toplantı biter bitmez Lond
ra’dan Köin’e nakledilir ve oradaki Bölge Yönetimi’nin 
sorumluluğuna geçer. Bu karar Paris, Belçika ve İsviç
re’deki Birlik üyelerine iletilir. Karar Almanya’ya, yeni 
Merkez Organ’ın kendisi tarafından bildirilir.

Nedeni; (...) Merkez Organ'daki azınlık, çoğunluğa 
karşı açık bir isyan halindedir. Bu lıem son toplantıdaki 
ihtar oylamasında, hem Bölge tarafından düzenlenmiş 
olan Genel Toplantı’da, hem dernekte, hem de mülteci
ler arasında böyledir. O nedenle Merkez Organ’ın bura
da bulunması mümkün değildir. Merkez Organ’ın birliği 
artık korunamaz olmuştur, o bölünmell ve iki Birlik oluş
turulmalıydı. Ancak parti çıkarının bir önceliğe sahip 
olması nedeniyle bu çözümü öneriyorum.

2. BIrlIk’In şimdiye kadarki tüzüğü artık geçerli değil
dir. Yeni Merkez Organ, yeni tüzük yapmakla görevlen
dirilmiştir. (...)

3. Londra’da birbirleriyle hiçbir İlişki içinde bulunma
yan ve sadece Birlik içinde olma ve aynı Merkez Organ’- 
la haberleşme bağına sahip İki bölge oluşturulur.

Nedeni; Birlik bütünlüğünün korunması için burada 
İki bölge kurulması gereklidir. Kişisel karşıtlıkların öte
sinde, topluluk İçinde ilkesel karşıtlıklar da ortaya çık
mıştır. “Alman proletaryasının gelecek devrimdeki 
durumu” üzerine yapılan son tartışmada. Merkez Or- 
gan'ın azınlık üyeleri bir evvelki genelgeyle, hatta “ Ma- 
nifesto”yla çelişen görüşler ileri sürmüşlerdir. “ Manl- 
festo”nun evrensel görüşü yerine. Alman ulusal görüşü 
geçmiş ve Alman zanaatkârlarının ulusal duyguları ok- 
şanmıştır. Azınlık eleştirel görüş yerine dogmatik, ma
teryalist görüş yerine İdealist bir görüşü geçirmektedir. 
Devrimin esas hareketlendiricisi olan gerçek İlişkilerinin 
yerine sade İrade konmaktadır. Biz İşçilere sadece ko
şullan değil, aynca kendinizi de değiştirmeniz ve politik 
egemenlik yeteneğini kazanmanız İçin 15, 20, 50 yıl 
İç savaş ve halkiararası savaşlar yaşayacaksınız derken, 
siz tersini söylüyorsunuz: “ Biz hemen iktidara gelmeli
yiz veya uyumak için yatmalıyız” . Biz özellikle Alman 
işçilerinin dikkatini Alman proletaryasının gelişmemiş 
durumuna çekerken, siz en dangalak bir biçimde Alman 
zanaatkârlannın ulusal duygularını ve onların durumları
na uygun olan önyargılarını okşuyorsunuz: Belli kİ bu 
daha popüler. Demokratların “Halk” kelimesini kutsal 
bir varlık haline getirmeleri gibi, siz de “ proletarya” 
kelimesini o hale getiriyorsunuz. Demokratlar gibi, siz 
de devrimci gelişme yerine boş bir devrim lafını ikame 
ediyorsunuz vs. Bu görüşü gerçekleştirebilmek için, 
tüm küçük burjuvaları proleter olarak ilan etmek, yani 
fim olarak proleterleri değil küçük burjuvaları temsil 
etmek gerekiyor. Bu tartışma, kişisel kavgalaşmaların 
arka planında İlkesel farklıiıklann olduğunu kanıtladı. 
Ve İşte şimdi müdahale etmenin zamanıdır. Tam da 
bu karşıtlıklar iki fraksiyonun mücadele sloganlarını oluş
turdular ve “Manifesto”nun savunucuları çeşitli Birlik 
üyeleri tarafından gerici olarak değerlendirildi ve böyle
likle onların ünleri kırılmaya çalışıldı, ancak onlar ün 
peşinde olmadıklarından bunu pek umursamadılar. Bu 
dumm ise, çoğunluğa, Londra Bölgesi'ni dağıtmak ve 
Merkez Organ’ın azınlığını Birlik ilkeleri ile çeliştiklerin
den ötürü uzaklaştırmak hakkını verirdi. Ben bu önerge
yi vermiyorum, çünkü bu yararsız bir hırgür çıkartır 
ve bu kişiler, aslında onlar tarafından dile getirilenler 
antlkomünlst ve en fazla sosyal demokratik görüşler 
olarak adlandırılabllmelerine rağmen, kendi inançlarına 
göre halen komünisttiler. Ancak bir arada bulunmamı
zın tam bir vakit kaybı demek olacağı da anlaşılır. Schap
per sık sık aynimadan söz ediyordu, İyi, ben de ciddi 
olarak ayrılığı düşünüyorum. Öyle zannediyorum ki, par
tiye zarar vermeden ayrılmamızın yolunu buldum.

(...)

Schapper: Fransa’da proletaryanın Uontagnards’dan 
(dağlılar  ̂ve basından ayrılması gibi, burada da prensip 
olarak partiyi temsil edenler, proletaryanın içinde örgüt
lenenlerden ayrılıyorlar. Ben de Merkez Organ’ın Köln’e

MI X

Üstte: 1848 Devrimleri’ni ele alan bu karikatürde 
Avusturya, Sicilya, Prusya, Belçika, Fransa ve 

Ingiltere Krallıkları’nin turşularının kurulması 
canlandırılıyor. Ortada: 16 Ağustos 1849'da Marx'in 

Paris polisince şehirdışı edilmesine İlişkin karann 
metni. Altta: 1850 Temmuz’u ile Eylûl’ü arasında 

Komünistler Birliği Merkez organı üyelerinden dördü. 
August Willich (üstte solda), Johann Georg Eccarius 

(üstte sağda), Karl Schapper (altta solda), Conrad 
Schramm (altta sağda).

nakledilmesinden ve tüzüğün değişmesinden yanayım. 
KölnIüler Almanya’daki ilişkileri bilirler. Ayrıca yeni dev
rimin, kendi kendilerini 1848’de İsmi olan tüm insanlar
dan daha iyi yönetecek kişileri ortaya çıkartacağına ina
nıyorum. (...) Başlangıçta biz mİ boyunları vuracağız, 
yoksa bizim boyunlarımız mı vurulacak işte söz konusu 
olan bu. (...) Eğer İş başına gelirsek proletaryanın ege
menliğini garanti altına alacak önlemler alabilmeliyiz. 
Bu görüşümde fanatiğim. Merkez Organ İse bunun aksi
ni istiyordu. Bizimle ilginiz olmasını İstemiyorsanız, iyi, 
hemen ayrılalım. (...) Ben Marx’m kişisel arkadaşıyım, 
ancak ayrılmayı istiyorsanız, iyi, biz yalnız gideriz, siz 
de yalnız gidersiniz. O zaman İki biriik kurulmalıdır! 
Biri kalemleri İle diğeri İse başka türlü faaliyette bulu
nanlar için.

(...)

Marx: (...) Kendimizi, kendi iyiliği açısından henüz 
iktidara gelemeyecek olan bir partiye adıyoruz. Proletar
ya iktidara gelecek olsa, doğrudan proleter değil, aksi
ne küçük burjuva önlemler alırdı. Bizim partimiz, ancak 
koşulların onun kendi görüşlerini gerçekleştirmeye İzin 
verdiğinde iktidara gelebilir. Çok erken iktidara gelindi
ğinde ne yapıldığının en İyi örneğini Louls Blanc oluştu
rur. Ayrıca Fransa’da sadece proleterler değil, onlarla 
birilkte köylüler ve küçük burjuvalar da iktidara gelirler 
ve o zaman proleterierin değil diğerlerinin önlemleri 
gerçekleştirilmek zorunda kalınır. (...) •

A lm an K öylü S avas lan
FRIEDRICH ENGELS

Friedrich Engels’in 1850 Kasım’ında yazmış
olduğu ve erken olan bir proleter devriminin

yarattığı sorunları ele aldığı makaleden bir bölüm.

Aşırı bir parti önderinin başına gelebilecek en kötü 
şey, hareketin henüz temsil ettiği sınıfın egemenliği 
ve bu sınıf egemenliğinin gerektirdiği önlemlerin uygu
lanması için olgunlaşmış olmadığı bir zamanda, iktidan 
ele alma zorunda kalmaktır. Yapabileceği şey kendi iste
ğine değil, aksine çeşitli sınıflar arasındaki karşıtlığın 
eriştiği aşamaya ve her belirli anda, sınıf karşıtlıklarının 
gelişme derecesini belirleyen maddi varlık koşulları İle 
üretim ve değişim ilişkilerinin gelişme derecesine bağlı
dır. Yapması gereken ve kendi partisinin ondan istediği 
şey, ne ona ne de sınıf mücadelelerinin gelişme derece
sine ve koşullarına bağlıdır; O (parti önderi), o güne 
kadarki karşı karşıya bulunan toplumsal sınıfların o an
daki durumundan ve üretim ve değişim ilişkilerinin o 
andaki az çok olumsal tesadüfi durumundan değil, aksi
ne toplumsal ve siyasal hareketin genel sonuçları üze
rindeki az veya çok kavrayışından kaynaklanan öğretile
re ve taleplere bağlanmıştır. Böyiece, o zorunlu olarak 
çözülemez bir ikilem karşısına konmuş bulunur: Yapabi
leceği şey, tüm geçmiş eylemine, ilkelerine ve partisinin 
doğrudan çıkarlarına ters düşer; ve yapması gereken 
de, gerçekleştirilemez. Kısacası o, kendi partisini kendi 
sınıfını değil ama hareketin kendi egemenliği için olgun
laşmış bulunduğu sınıfı temsil etmek zorundadır. Tüm 
hareketin çıkarı adına, kendisine yabancı bir sınıfın çı- 
kariarını savunmak ve kendi sınıfını, bu yabancı sınıfın 
çıkariarının, onların kendi çıkarları olduğuna İnandırma
ya çalışmak zorundadır ve kendi sınıfını boş laflarla 
ve vaatlerle ve yeminle geçiştirmektir. Bu kaygan duru
ma düşen biri hapı yutmuş demektir. Bunun örneklerini 
daha yeni gördük. Sadece proletarya temsilcilerinin, 
kendileri proletaryanın gelişmesinin çok aşağı bir evre
sinden başka bir şeyi temsil etmeseler de, son Fransız 
Geçici Hükümetl’nde benimsedikleri konumu anımsaya
lım. Şubat Hükümeti deneyinden sonra -bizim o soylu 
Alman Geçici Hükümetlerimiz ile hükümdar naiplikleri
mizi bir yana bırakalım- resmi konumlar üzerinde hâlâ 
spekülasyon yapabilen birinin, ya her türiü ölçünün 
ötesinde bir mankafa olması, ya da aşırı devrimci parti
ye sözde bağlı bulunması gerekir. •


