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İtalyan Birliği - Risorgimento
27 Ekim 1860’ta güney İtalya’nın Teano kasabasında tuhaf bir karşılaşma gerçekleşti. Kırmızı 
gömlekli köylü ve aydınlardan oluşan gönüllü bir orduyu yöneten Niceli bir denizcinin oğlu. 
Garibaldi, düzenli Piemonte ordusuna komuta etmekte olan Savoy hanedanının son varisi 
Kral II. Vittorio Emanuele ile el sıkıştı. İtalyan Birliği kurulmuş, görünüşte hiç değilse 60 
yıldır bu uğurda çaba harcayan liberal “yurtsever” azınlığın umutlan gerçekleşmişti. Oysa 
aslında gerçekleşen taraQardan hiçbirinin, kastetmek bir yana, istediği bir şey bile değildi. 
Kırmızı gömleklilerle Piemonte ordusunun çatışması ancak son anda önlenebilmişti.
Garibaldi’nin umduğu birleşik bir cumhuriyet idi, yeni kurulan İtalya’yı Vittorio Emanuele 
armağan etmek değil. Vittorio Emanuele ve başbakanı Cavour ise, güneyi ve Sicilya’yı hiçbir 
zaman kendi tasarladıklan İtalya içinde düşünmemişlerdi. Bütün sorunlarıyla bu bölgeler onlar 
için bir kazanç olmaktan çok bir dert kaynağıydı. Anlaşmazlık, yanlış anlaşma ve çelişki, 
yalnızca karşı karşıya gelen iki “müttefik” ordunun önderlerinin ilişkilerini niteleyen 
özellikler de değil; taraflann her biri de kendi içlerinde birleşik olmaktan uzaktı. Mayıs’ta 
özgürlük vaadeden Garibaldi’yi coşkuyla karşılayan Sicilyalı köylüler, onun toprak reformu 
konusundaki isteksizliği ya d a . beceriksizliği karşısında hayal kınklığına uğramışlar, daha 
şimdiden onun ordusuna katılmaktansa geleneksel mücadele biçimlerine, eşkiyalığa geri 
dönmeyi tercih etmeye başlamışlardı. Kısacası, İtalya’nın politik birliğinin kurulmakta olduğu 
bu anda bile, bu birliğin ardında olması gereken ulusal/toplumsal birlik alabildiğine cılızdı. 
Büyük ölçüde Piemonte Başbakanı Cavour’un çabalanyla oluşturulmuş olan blok, geleneksel 
çelişkileri çözmekten çok, bir süre için askıya alınmasını sağlamıştı. Genç devlet politik 
hayatına İtalya’nın uzun ■ ve parçalı tarihinin bütün sorunlannı çözerek değil devralarak 
başlıyordu. Gramsci’nin deyişiyle İtalya, 80 yaşında doğmuş Çinli filozof Lao-Tse gibi, yaşlı 
doğmuş bir politik varlıktı.

Birleşme, özellikle güney için sancılann sonu 
anlamına gelmedi. Kuzeyin dayattığı serbest ticaret 
rejimi, güneydeki cılız imalât sektörünün tamamen 

çökmesine yolaçtı. Ama asıl sefalet kırlık bölgelerde 
yaşanıyordu. Köylüler, tıpkı Napoleon döneminde 

olduğu gibi, feodal mülklerin satışından hiç 
yararlanamamışlar, mülkiyet dağılımı aynen 

korunmuştu. Birleşmeyi izleyen yıllarda, onlara destek 
vermiş, 1860’taki ayaklanma sırasında örgütlenmelerine 

yardımcı olmuş önderlerin de ilgisi tamemen Roma 
sorunu üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu koşullarda, eski 

kraliyet subaylarının da katkısıyla köylüler ayaklandılar.
Beş yıl süren ayaklanma kuzeyden gönderilen 

askerler tarafından vahşice bastırıldı: 5 binden fazla
köylü idam edildi.

İtalya’nın Uzun Sonbaharı
İtalya’nın kendine özgü eski düzeninin (Anden Regime) sürekliliğinin, birliğin kurulmasının 
önündeki diğer engellerin ve birlik kurulduktan sonra yaşanan toplumsal çelişkilerin çoğunun 
kaynağını İtalyan ticari ve malî sermayesinin Rönesans dönemindeki başarısında aramak 
gerekir.

Şehir Komünleri ve Rönesans

11. yüzyılda, Avrupa karanlık çağlardan çıkar, feodal ekonomik ilişkiler ve onlara uygun 
üstyapısal kurumlar yeni yeni oluşmaya başlarken, kuzey İtalya’daki şehir halkları çeşitli 
loncaların ortak örgütleri olan komünler kurarak, kırdaki feodal senyörlere karşı ayaklanmış 
ve onları nihaî bir yenilgiye uğratmışlardı. Senyörlerin ayncahklan kısıtlanmış, kimi, şehirlerde 
yaşamaya zorlanmış, kırdaki toplumsal ilişkiler köklü bir dönüşüme uğratılmıştı. Örneğin 
Ortaçağ boyunca Almanya’da yaygın olan Stadtluft macht fre i (Şehir havası insanı özgür kılar) 
sözünün İtalyanca’da bir karşılığı yoktu çünkü İtalyan komünleri, kendi hinterlandlan  olan 
kırdaki serfleri zaten özgürleştirmişlerdi.

Kuşkusuz, şehirlerin bu başarısının berisinde yeniden canlanmış olan denizaşırı ticaretin

Kral Vittorio Emanuele ile Guiseppe Garibaldi’nin 
Ekim 1860’ta Teano’da el sıkışması. İki "vatan 
evlâdı"nın “ aralanndaki”  savaşa son vererek “ ulusal 
birliği” kurmaları Italyan milliyetçiliğinin resmetmekten 
en hoşlandığı sahnelerden biridir. Ancak bu resimler 
"b ir lik ”  ideolojisinin örtüsünün gerisinde birliğin iki 
biçimi arasındaki savaşı gizler. Bu el sıkışma gerçekte 
Garibaldi’nin cumhuriyetçiliğinin Vittorio Emanuele'nin 
kralcılığına yenilmiş olduğunu simgeler. İtalya'nın bir 
demokratik cumhuriyet altında birleşmesi. Garibaldi’de 
yoksulluk ve topraksızlıktan kurtuluşun umudunu gören 
köylülerin, "toplumsal sorun "a ilişkin b ir politikadan 
yoksun olması yüzünden Garibaldi’y i terketmeleri 
sonucunda kitlesel temelini yitirdi. Roma üzerine 
yürüyecek güçten yoksun kalan Garibaldi, Vittorio 
Emanuele’nin başbakanı Cont Cavour’un İtalya’nın 
Piemonte krallığı altında birleşmesi planına uymak 
zorunda kaldı. Güneyli büyük toprak sahipleriyle 
kuzeyli burjuvazinin uzlaşmasına dayalı krallık 
biçiminde kurulan birlik, bugün de sancılan süren bir 
"güney sorunu”  ile birlikte doğdu.



/ İtalyan bırlı

sağladığı servet yatıyordu. Bu servet birikimi giderek şehirlerin, o zamana kadar nispeten 
homojen olan yapısının dönüşmesine, başta tüccarlar olmak üzere bazı loncalann ve hatta 
sınırlı sayıda bazı ailelerin temayüz ederek, yönetime oligarşik bir biçim vermelerine yol 
açmıştı. İtalyan şehirlerinin gerek tarihsel alışkanlık ve kurumlan, gerek Akdeniz ticareti 
açısından merkezî olan coğrafi konumları, gerekse ilk olmaları bu sermayeyi kontrol eden 
kesimlerin bütün Avrupa pazarı üzerinde, özellikle lüks tüketim mallan konusunda bir tekel 
kurmalarına yetiyordu. Ancak daha sonraki İngiliz ve Fransız burjuvazilerinin aksine, İtalyan 
ticari, ve malî sermayelerini kontrol eden burjuvaziler ulusal bir pazar yaratma zorunluluğunu 
hissetmiyorlardı. Bu yüzden Rönesans dönemi boyunca İtalya’da modern ve merkezî bir devlet 
çevresinde birleşmek yolunda ciddi hiçbir eğihme rastlanmadı. Bu şehirlerin Papalık 
önderliğinde, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun İtalya’yı istila tasarısına karşı 
oluşturduktan birlikler bile birer konfederasyon olmanın ötesine geçmemişlerdi. Bu 
konfederasyonlar, aynı zamanda İtalyan tarihinin ilk ve en sürekli siyasal bölünmesini yarattı. 
Konfederasyonların mimarı olan Cuelfi’ler  karşısında, İmparatorluğa destek veren Chibellini'ler 
vardı. Ghibellini’lerin varlığı ve sürekliliği İtalyan sermayesinin, daha o zaman (12. yüzyıl) 
almış olduğu kozmopolit biçimin kanulanndan biridir.

Ticaretten sağlanan kârlar gösterişli tüketime, Rönesans kültürünün şaheserlerinin yaratılmasına 
ve özellikle mutlakiyetçilik atıhmında olan merkezî devletlerin bu girişimlerinin finanse 
edilmesine yatırılıyordu. 16. yüzyıla varıldığında Cenova ve özellikle Floransa’da ticari sermaye 
artık neredeyse tamamen malî sermaye haline dönüşmüştü. İspanya Kralhğı’nın gerek 
sömürgecilik gerekse başarısız mutlakiyetçilik girişimleri Ceneviz sermayesi, Fransa’nın başanlı 
deneyimi ise Floransa sermayesi hesaba katılmaksızın anlaşılamaz. Başka ülkelerin devlet 
kurma girişimlerini finanse etmenin sağladığı kârlar, kuzey İtalya’nın şehirlerini kendi 
devletlerini yaratma zorunluluğundan kurtardı. O kadar ki, buralarda şehir yönetimi giderek 
silah zoruyla birleştirmek isteyince, İtalya zorlu bir iç savaşın içine sürüklendi, İmparatoru 
1547’den sonra şehir meclisi üyeleri eskiden olduğu gibi kurayla değil, San Giorgio 
bankasının yöneticileri tarahndan tayin edilmeye başlandı.

Kuzey ve Güney arasındaki İlk Ayrışma: Napoli ve Sicilya Krallıkları

Kuzey İtalya’da komünlerin kurulmakta olduğu 11. yüzyıl sırasında, güney İtalya ve Sicilya 
Normanlar tarahndan istila edilerek burada feodal bir krallık kuruldu. 1197 yılında bu 
krallığın tacının aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatorları olan Hohenstaufen 
hanedanına geçmesi, feodal yapıyı dayatan merkezin daha da güçlenmesine yol açtı. Bunun



birbirine zıt göriinen iki sonucu oldu. Bir yandan feodal yapının güçlülüğü özerk bir 
burjuvazinin oluşumunun önünde büyük bir engel oluştururken, diğer yandan feodal da olsa 
merkezî bir devletin İdarî aygıtı tarafından bütünleştirilmiş olmak, yerel sadakatları, dar 
bölgeciliği bir ölçüde törpüledi. Örneğin İtalya birliğinin tarihinde . önemli bir yer işgal edecek 
olan dil sorunu ilk kez 13. yüzyılda burada tartışılmaya başladı; Sicilya lehçesi bir yazı dili 
haline getirilmeye çalışıldı.

13. yüzyılda II. Friedrich, güneyde geliştirilmekte olan bu sistem temelinde bütün İtalya'yı 
silah zoruyla birleştirmek isteyince, İtalya zorlu bir iç savaşın içine sürüklenerek, imparatoru 
destekleyen Ghibellini’lere  karşı Guel/i’ler Fransız desteğine başvurarak girişimin başarısızlığa 
uğramasını sağladılar. Böylelikle, orta Avrupa ile Fransa’nın, İtalyan yarımadasındaki bütün 
gelişmelere taraf olması geleneğinin ilk adımı da atılmış oldu. 13. yüzyıl ortasındaki bu iç 
savaş, 19. yüzyıldan önce İtalyan birliğini kurma konusundaki yegâne ciddi girişim olması 
bakımından da önemlidir. Ancak güneyin bu atağının devamı gelmeyecek, güneydeki feodal 
merkezî mutlakiyetçilik, Fransa örneğinde olduğu gibi, aristokrasinin ayrıcalıklarını kısıtlayan 
mutlakiyetçi bir monarşiye doğru evrilmeyecekti. Sicilya Okulu’nun tarihe, kendi gelişimi ile 
değil, daha ziyade Dante çevresindeki Floransah aydınlar üzerindeki etkisi aracılığıyla olacaktı. 
Bunlarda, Napoli ve Sicilya’nın tarihi boyunca, bazen birlikte, bazen ayrı ayrı yabancı 
(İspanyol ve Fransız) hanedanlar tarahndan yönetilmelerinin etkisi büyüktür. Sözkonusu 
hanedanlar, yerel baronları yönetimlerinin en büyük dayanakları olarak gördüler ve feodal 
yapının azamî ölçüde korunması için ellerinden geleni yaptılar.

Pastırma Yazı: 16. Yüzyıl

15. yüzyıl Rönesans’ın altın çağı oldu. Yalnızca bu yüzyıla bakıldığında İtalya’nın ticarî ve 
malî burjuvazisinin şehir devletlerinde ideal bir politik biçim bulmuş olduğu düşünülebilir. 
1454-94 yılları arasında yarımada 40 yıl süren bir barış dönemi yaşadı. Ancak Fransa Kralı
VIII. Charles’ın İtalya’yı işgal etmesi ile 1494’te başlayan savaş, 1559'da İtalya topraklarının 
büyük çoğunlukla İspanyol yönetimine girmesi ile son buldu. Sicilya ve Napoli Krallığı ve 
Milano Dükalığı İspanya’ya bırakıldı. Yarımadada bağımsız devlet olarak, doğuda Venedik 
Cumhuriyeti, batıda Piemonte kalmıştı. Ancak politik hayattaki bu çalkantı ve dışa bağımlılık, 
ekonomik ve kültürel hayatı doğrudan doğruya etkilemedi. Venedik hâlâ Osmanh 
İmparatorluğu’nun Akdeniz’de gelişmekte olan deniz gücüne kafa tutabilecek, imparatorluğun 
sunduğu ticaret olanaklarından yararlanabilecek en önemli güçtü. İspanya’nın başarıları aynı 
zamanda onu finanse eden Cenevizli bankerlerin başarısı demekti. Bu geleneksel gelir 
kaynaklarının yanısıra şehir burjuvazi ve yönetimleri henüz ekonomik girişimciliklerini de 
yitirmemişlerdi. Venedik denizlerdeki başarılarının yanısıra, karada yeni bir hinterland edinmiş, 
burada verimi artırıcı yoğun tarım uygulamalarına girişmişti. Yoğun tarım, zaten öteden beri 
verimh Lombardiya yöresine egemen olan Milano’nun başlıca gelir kaynaklarından biriydi.
Ancak bunların yanısıra, bu dönemde Lombardiya yöresinin geleneksel zanaatlarında da, 
yünlü ve ipekli dokumacılıkta küçük ölçekli madenî eşya yapımında yeni bir canlanma 
görüldü. Ve bütün kuzey İtalya, Rönesans’ın yarattığı yeni sanayi olan matbaacılıkta,
Hollanda’yla birlikte Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Kuzey İtalya’da bu ekonomik canlılık sürerken, güney ile kuzeyin yolları daha da ayrılmaya
devam ediyordu. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun yanısıra Napoli ve Sicilya krallıklar
da Habsburg hanedanının İspanyol koluna geçmiş ve burada kraliyet tıpkı Ispanya’da olduğu 
gibi, gücünü baronların feodal desteğinden alan bir mutlakiyetçi idareyi yürürlüğe koymuştu. 
1585’te kısmen Hollanda’daki Birleşik Eyaletler’in, İspanya’ya karşı giriştikleri bağımsızlık 
savaşının da etkisiyle Napoli’de burjuvazi bir ekmek ayaklanmasmınm önderliğine geçti; 
ayaklanma çok kanlı bir şekilde bastırıldığı gibi 12 bin kişi şehri terke zorlandı. 1599’da ilk 
büyük ütopyacılardan biri olan Thomas Campanella’nm önderliğinde çok daha geniş tabanlı 
bir ayaklanma da aynı akıbete uğradı. Güneydeki şehirlerdeki hoşnutsuzluk, ifadesini bu 
şekilde bulurken, kır da yüzyıllar boyunca güney İtalya’nın en tipik özelliklerinden biri haline 
gelecek olan bir mücadele biçimini, eşkıyalığı, keşfediyordu.

17. Yüzyıl Bunalımı

Bugün tarihçiler arasında hâlâ tartışma konusu olan nedenlerden ötürü 16. yüzyılın sonunda 
başlayan enflasyonla birlikte İngiltere dışındaki bütün Avrupa ekonomisi, neredeyse 17. yüzyılın 
sonuna kadar sürecek olan bir ekonomik bunalıma girdi. 1618-1648 yılları arasında yaşanan
30 Yıl Savaşları da bütün Avrupa’yı kasıp kavurdu; kimi yerlerde nüfus, savaş sırasında yüzde
90’a yaklaşan oranlarda azaldı. Savaş görünüşte dinî nedenlerden ötürü, Katolik Kilise ile 
Protestanlık arasındaki çelişkinin çözümlenememiş olmasından ötürü çıkmıştı. Ancak 1648’de 
savaşı sona erdiren W estpahlia Banşt dinden çok az sözediyor, Avrupa için tamamen ulus- 
devletler femelinde dile getirilmiş bir güçler dengesi öngörüyordu. Böylelikle 1815’te Viyana 
Kongresi’nin yeniden kurmaya çalışacağı uluslararası düzenin temeli kurulmuş oluyordu.

Yeni bir güçler dengesinin açıkça telaffuz edilmesini gerektiren şey, 17. yüzyılın birinci 
yansında, gerek ekonomik gerekse politik düzeylerde Avrupa’nın geleneksel dengesinin tamamen 
bozulmuş olmasıydı. Geçmişin büyük imparatorlukları İspanya ve Roma Cermen İmparatorluğu 
savaştan kesinlikle zararlı çıkmışlardı; artık yıldızı parlamakta olanlar İngiltere ve Fransa gibi

Rönesans İtalya'da yalnızca yüksek kültür değil 
popüler kültür düzeyinde de etkili oldu. En ünlüleri 
Fransiskenler olan gezgin tarikatier, Hıristiyanlığın çok 
daha doğalcı ve demokrat b ir yorumunun 
yaygınlaşmasını sağladılar.



İtalyan Bırıı

25 Haziran 1530’da Protestan ve Katolilder 
soruniarına barışçı b ir çözüm bulmal< için son i<ez 
Augsburg’da biraraya geidiier. Augsburg, hümanist 
ill<elere göre yeniden düzenlenmiş b ir Hıristiyanlıi< 

uman Rönesans aydınlan için de son şanstı. Ancai< 
Protestanların, Katolilder tarafından l<abul edilebilir 

olacağına inandıktan bir şekilde ifade edilmiş görüşleri 
yine de reddedildi. İmparator V. Charles Protestan 

temsilcileri ikinci b ir kez görmeyi reddetti. Bunu 
izleyen savaşlar ancak 25 yıl sonra yine Augsburg’da 

toplanan bir İmparatorluk İVleclisi’nin (Diet) aldığı 
kararla sonuçlandı. Bu karara göre her ülkenin 

mezhebi, o ülkenin yönetici hanedanının mezhebi 
tarafından belirlenecekti. Böylelikle d in i konularda bile 

dünyevî otoriteye çok önemli b ir yer tanınmış
oluyordu

Yarattıktan hayat tarzının yeniliğine karşın, kuzey 
Italyan şehirlerinin ticaret burjuvazisi feodal toplumun 
kurumlarında devrimci b ir dönüşümü hedeflemiyordu. 

Bu kesimin sözcüsü olan Rönesans aydınlan da. 
Kilise’nin belli uygulamalarını eleştirmekle birlikte, 

Ortaçağ Hıristiyanlığı’nın evrenseiciliğini kendi 
kozmopolit dünya deneyimleri açısından 

yorumluyabiliyorlardı. Oysa reform hareketi, feodal 
düzenin en merkezî sınıfsal çelişkisinin, üretici 

köylülerle dinî ve dünyevi toprak sahipleri arasındaki 
çelişkinin ifadesi oldu. 16. yüzyıldaki büyük köylü 

ayaklanmalarında manastır toprakları işgal edildi, 
kiliseler yıkıldı, piskoposlar öldürüldü. Bu olaylara 
tepki olarak Katolik Kilisesi de giderek militan ve 

tutucu bir nitelik kazandı. Böylelikle Rönesans 
aydınlarının daha dünyevî ve hümanist b ir nitelik 

kazandırmış olduklan geleneksel bütünlük, bir daha 
kurulmamak üzere parçalanmış oldu.

modern ulus-devletlerdi. Bunun sonuçlarından biri, Fransa’nın giderek Ispanya’nın İtalya’daki 
nüfuzuna bir rakip haline gelmesiydi.

Ancak 17. yüzyılın İtalya’ya etkisi asıl ekonomik hayat üzerinde oldu. Aralarındaki belli 
alanlardaki uzmanlaşmalara rağmen lüks tüketim malları ticareti bütün İtalyan şehirlerinin 
candamarı olmaya devam ediyordu. 17. yüzyıhn enflasyonist koşulları bunlara olan talebi 
alabildiğine kısmıştı. Bunalım sona erdiğinde ise İtalyan denizciliği artık Atlantik'te sınavını 
atlatmış büyük sömürge imparatorlukları ile rekabet edemeyecek durumdaydı. Örneğin Cenova 
limanına bir yıl içerisinde giriş çıkış yapan gemilerin tonajı, yüzyıl içinde 9 milyondan 3 
milyona düşmüştü. Üstelik sömürgecilik de yeni bir evre>’e girmiş, artık değerli maden ticareti 
ile yetinmemeye başlamış, hammaddelerin yanısıra lüks tüketim alanına da el atmıştı. Diğer 
yandan, malî bağımsızlık konusunda çok daha titiz olan yeni ulus-devletler (ve artık onları 
örnek almaya başlamış olan imparatorluklar da) İtalyan malî sermayesine çok daha az imkân 
tanıyordu. Ama uzun vâdede belki de en tayin edici olan faktör, İngiliz ve Fransız kırında 
lonca kısıtlaması sonucu oluşan koruyuculuktan yoksun üreticilerin, üretmekte olduğu mamul 
malların piyasada kurmaya başladıkları egemenlikti. Bu egemenlik karşısında kuzey İtalya'nın 
imalat sektörü tam anlamıyla çöktü. 1602’de yılda 29 bin top yünlü kumaş üreten Venedik, 
yüzyıl sonunda ancak 2 bin top kumaş üretiyordu. Milano’nun yüzyıl başındaki 60-70 ahşap 
işletmesinden, yüzyıl sonunda ancak 5 tanesi ayakta kalabilmişti. Ancak şehir oligarşilerinin o 
zamana dek gerçekleştirmiş oldukları sermaye birikimi, yatırımlarım başka alanlara kanalize 
ederek, hayat standardarının düşmesini önleyecek kadar büyüktü. 17. yüzyıldan başlayarak 
şehirlerin ticarî ve malî burjuvazisi, toprağa yatırım yapmaya başladı. Lombardiya ve Emilia 
gibi burjuvazinin kırla ilişkisinin bir geleneği olduğu yerler ise 18. yüzyılın tarım devrimine 
katkıda bulundular. Örneğin dış rekabet karşısında çöken Milano ipekli dokumacılığının yerini 
Lombardiya’da dikilmeye başlayan dut» ağaçları almaya başladı. Bu yöreler mamul mal 
ihracatından, hammadde ihracatına nispeten yumuşak bir geçiş yaptılar. Yüksek Rönesans 
kültürünün merkezi olan Floransa’nın çevresindeki Toskana’da ise şehir oligarşisi tam bir 
rantiye sınıf halini aldı. Kuşkusuz, sadece Floransa’nın değil bütün kuzey İtalya’nın rantından 
yararlandığı önemli bir başka kaynak daha vardı: Geçmiş, 18. yüzyılda İtalya belki de 
turizmden hanrı sayılır bir kazanç elde eden ilk ülke haline geldi.

Ancak oligarşi kendisini, İtalya’nın artık Avrupa ekonomisinin merkezinde olmadığı koşullara 
bu şekilde uyarlarken, içinde yaşadıkları şehirlerin toplumsal dokusu köklü bir dönüşüm 
geçiriyordu. Zanaatlarını yitirmiş zanaatkârlar, topraklarından edilmiş küçük köylüler şehrin 
sokaklarını dolduruyor; istihdam edilebilecekleri yeni sanayiler ya da ihraç edilebilecekleri 
sömürgeler de olmadığından, ancak dilencilik, luhuş. suç ya da hizmetkârlıkla 
geçinebiliyorlardı.

Piemonte’nin Yükselişi

17. yüzyılın sonunda İtalya’nın tek bir yöresinin Avrupa ekonomik ve siyasal hayatındaki 
göreli konumu bir yüzyıl öncesine kıyasla daha ağırlıklıydı, Piemonte'nin. Rönesans dönemi 
hareketliliğinden aşağı yukarı hiç etkilenmemiş olan Piemonte'nin 18. yüzyıl içindeki gehşmesi



İtalya'nın parçalı siyasî birimlerden oluşan varlığını her 
zaman birinci elden biçimlendirmiş, etkilemiş dış 
etkenler arasında Fransız istilâlannın da özel b ir yeri 
vardır. 15. yüzyılda, İtalya yarımadası barış içinde 
Rönesans'ın altın çağını yaşadıktan sonra 1494'te 
Fransa Kralı VIII. Charles'ın istilâsına uğradı.
Charles’ın ordulan İtalya topraklarında büyük 
muharebelerle çarpışa çarpışa ilerlemediler, daha çok, 
b ir geçit töreniyle zaferlerini kutlar gibi mesafe aldılar. 
Soldaki minyatürde, Charles'ın askerleri Cenova 
yakınlarında.

bu gelişmesini mümkün kılmak için devlet aygıtının başvurduğu mekanizmalar ve giderek 
İtalyan Birliği’nin kurulmasında oynadığı rol, bazı bakımlardan Prusya’nın Almanya bağlamında 
oynadığı role benzer. İtalya’nın büyük bir kısmı Piemonte’nin 16. yüzyılın ikinci yarısında 
İspanyol egemenliğine girerken, Piemonte’nin bağımsız kalmış olması, Savoy Dükü I. Carlo 
Emanuele’nin İspanya ve Fransa arasında yürüttüğü ustaca manevraya bağlı olduğu kadar, 
bölgenin önemsizliğinin de bir sonucuydu. Örneğin bu dönemde Piemonte topraklannın 
barındırdığı yegâne kent olan Torino’nun nüfusu 40 binden ibaretti. Ancak bu dönemden 
başlayarak 1. Carlo Emanuele ve oğlu Emanuele Filiberto, büyük ölçüde XIV. Louis’nin 
Fransa’daki mutlakiyetçiliğinden esinlenen köklü bir reform hareketi başlattılar (Bkz. M odem  
Sosyalizmin Doğuşu). XIV. Louis gibi onlar da, bölgesel törelerin yerine merkezî bir hukuk 
sistemini geçirdiler; dükahğa bağlı yeni, İdarî meclisler kurarken geleneksel zümreler 
meclislerini yetkisizleştirdiler. Ama en önemlisi XIV. Louis’nin Fransa’da başaramadığı bir şeyi 
başardılar; bölgesel asker alımı temelinde ve sabit karargâhlara yerleştirilen 20 bin kişilik bir 
düzenli ordu kurarak, devletin savaş yeteneğini aristokrasiden bağımsızlaştırmış oldular. Diğer 
yandan Kilise’nin ayrıcalıkları sınırlandırılıyor, imalat sektörü teşvik ediliyordu. 18. yüzyılda 
topraklannın ve nüfusunun küçüklüğüne rağmen Piemonte’nin, Avrupa’da Prusya’dan sonra en 
çok askerî harcama yapan ülke olduğu tahmin ediliyordu. Bütün bunlardan ötürü 18. yüzyılın 
sonuna vanidığında Piemonte güçlü ordusu ve devletle bütünleşmiş bir burjuvazisi olan 
zengin bir bölge halini almıştı.

İtalyan Aydınlan

Rönesans’ı mümkün kılan denizaşın ticaret. Roma Hukuku’nun yeniden canlandırılmasını, 
mülkiyet ve ticarete ilişkin yönlerinin geliştirilmesini ve bu işi yapacak elemanları 
gerektirmişti. Bu yüzden, özellikle de hukuk ve tıp eğitimi yapan üniversitelerin yaygınlaşması, 
komünlerin gelişmesi ile eşzamanlı olarak gerçekleşti. Kuşkusuz, Rönesans sadece Roma 
Hukuku’nun yeniden itibar kazanma süreci değildi; dönemin yeni şehirlileri kendilerini Roma 
ve kadim Yunan’ın şehir kültürünün mirasçıları olarak görüyorlar, kendilerini klasik kültür 
aracılığıyla meşrulaştırıyorlardı; bu yüzden bu kültürün yitirilmiş belgelerini yeniden ele 
geçirmek üzere geniş bir seferberlik başlatıldı ve bu çalışmalar sırasında modern filoloji 
biliminin temelleri atıldı.

Rönesans döneminde, geleneksel üretim süreci parçalanıp, üretimin kapitalist emek süreci 
temelinde örgütlenmesi başarılmamışsa da, bu üretimi daha verimli kılma yolunda çabalar 
olmadığı anlamına gelmez. Aksine 15. ve 16. yüzyıllar, 18. yüzyılın sanayi devriminden önce 
teknolojik gelişmenin en hızlı seyrettiği dönem oldu. Bu dönem boyunca şehir yönetimini 
elinde bulunduran oligarşiler, madencilikte, tarımda ve dokumada bilimsel araştırmaları teşvik 
etmekle kalmadılar, kendileri de bilfiil bu tür araştırmalar yaptılar. Diğer yandan gösteriş 
tüketimi bağlamında anıtlar inşa edilmesine duyulan ihtiyaç, mimar, heykeltraş ve ressam gibi 
geleneksel zanaatkârlann yeniden itibar kazanmasına, sanat mertebesine yükselmesine yol 
açıyordu. Bütün bu süreçlerin kesişmesi Rönesans’ın aydın kültürünün doğmasına yol açtı. Bu 
anlamda Giotto, Petrarcha ve Bocaccio gibi isimlerle başlayıp, Campanella, Galileo ve

Eylül 1814’ten itibaren Viyana'da toplanan, beş büyük 
Avrupa devletinin temsilcileri, aralarındaki savaş 

ihtimallerini asgariye indirmeyi öngören anlaşmalara 
vardılar. Devrim, savaş ve bunlara benzer kitlesel 

seferberliklerin egemenliklerini tehdit ettiğini, savaşların 
ayrıca Avrupa'da sermaye akış ve birikimini sekteye 

uğrattığını görmüş olan egemen sınıflar. Eski Düzen'in 
egemenleri ve kurumlannı da kapsayacak bir “yeni 
düzen" fikrinde birleşmişlerdi: Viyana Kongresi'nde 

belirlenen esaslarla bunu cisimleştirmeyi amaçladılar 
Viyana Kongresi'nde üzerinde anlaşmaya varılan en 

önemli noktalardan biri, Avrupa’da muhtemel herhangi 
bir değişikliğe yol açabilecek sorunlarda, sorunun ilgili 

taraflarının yanısıra, beş büyük devletin de 
müdahalesinin meşrulaştırılmasıydı. Viyana Kongresi, 

İtalya üzerinde öncelikle Avusturya’ya hak tanıdı. 
Ayrıca, Kral Murat'a taahhüt edilmesine rağmen 

İspanyol Bourbon soyundan I. Ferdinando’ya Napoli 
Krallığı'nın verilmesi f^urat'ın Avusturya’ya savaş 

açmasına neden oldu. Avusturya'ya karşı girişilen ve 
kaybedilen savaş, İtalya'nın bağımsızlığı ve birliği 

yolunda başarısız bir atılım oldu.
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Caravaggio gibi isimlerle sona eren aydınlar dönemini, tarihteki ilk burjuva aydınlarının 
dönemi diye nitelendirmek mümkün.

Ancak Rönesans dönemi ve hümanizmi, temelde ticari olan bir burjuvazinin varlık anlayışını 
dile getirdiği için. Aydınlanma hümanizminin aksine, yeni bir üretim tarzının temeli olacak 
bir insan doğası anlayışının propagandasını yapmıyor, daha ziyade sonsuz bir merak, araştırm 
ve yorumlama çabasını dile getiriyordu. Yine bu yüzden, daha az mücadeleci, kendisini feods 
düzenin (örneğin Kilise’nin) kurumlan içinde süreklileştirebilen bir kültürün sözcülüğünü 
yapıyorlardı. Son olarak, Rönesans aydınlan, Rönesans’ı mümkün kılan ticari sermayenin en 
kozmopolit olduğu ânı temsil ediyorlardı. Bütün bu yönleriyle Rönesans kültürü, 19. yüzyılda 
İtalyan Birliği için mücadele edenlerin hasretle, biraz da yanlış anlayarak baktıklan bir kültür 
oldu. Çünkü kültürel bir olgu olarak Rönesans, İtalyan Birliği’nin, politik ve ulusal olmayan 
bir biçimde de olsa, kurulmuş olduğu yegâne tarihsel an olmuştu.

Ticarî sermayenin kendisini yeniden üretme mekanizmalannın bunalımıyla birlikte, bu 
kültürün de sonu gelmiş oldu. 16. yüzyılın ortası ile 17. yüzyılın onası arasında reform 
hareketine bağlı olarak, Avrupa’da düşünce ve ideoloji üreten bütün kişi ve kurumlan etkisi 
altına alan derin bir kültürel bunalım yaşandı. Rönesans aydınlarının reformun yol açtığı 
bunalıma ilk tepkileri, Protestanlığın eleştirileri ile kendi hümanist kilise reformu önerilerini 
uzlaştırmaya çalışmak oldu. Oysa, reform bu tür uzlaştırmalarla yatıştırılamayacak kadar derin 
hınç ve özlemleri harekete geçirmişti. Diğer yandan ekonomik bunalımın da etkisiyle kendi 
güçlerinin giderek aşınmaya başladıklarını hisseden geleneksel kesimler, İspanya ve Kutsal 
Roma Cermen İmparatorlukları aracılığıyla Katolik Kilise’yi giderek daha tutucu, daha 
denetleyici bir rol almaya zorluyorlardı. Bu koşullarda aydınlar kaçmamayacaklan bir bölünme 
ile karşı karşıya kaldılar: Karşı reformun tutucu bağnazlığı kadar, sermaye birikimin 
gereklerine daha yatkın olan Protestanlığın mistik ve ötedünyacı militanlığı da onlara 
yabancıydı. Giordano Bruno gibi sayısız aydının inançlan uğruna tercih ettikleri ölüm, Galilee 
gibi aydınların inançlanndan vazgeçmesi ya da vazgeçmiş gibi yaparak geleneksel kurumlar içind 
yaşamayı sürdürmeleri, her türlü dogma ve kurumdan sıynimış bir din vazederek Yaradancılığ 
en liberal noktasına götüren Socinianizmin kurucusu Fausto Sozzini gibilerinin mecbur 
kaldıklan sürgün, Rönesans aydınlarının bu bunalım karşısında benimseyebilecekleri yegâne 
seçeneklerdi.

17. yüzyılın ikinci yansı ile birlikte, o zamana kadar popüler ve entelektüel hayatın az 
bulunur bir derecede, içiçe geçmiş olduğu İtalya bu özelliğini yitirdi. Sözgehmi 18. yüzyılın 
başında tarihselci görüşleri ile Herder’i ve Hegel’i önceleyen Giambattista Vico’nun görüşleri 
(Herder ve Hegel’in aksine) toplumda hiçbir yankı uyandırmadı. Yarımadanın entelektüel
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Napoleon’un yükselişinde önemli adımlardan biri 
1796’da İtalya’ya girişi ve bir yıl içinde bütün Kuzey 
İtalya’yı işgal etmesiydi. Bir yıllık sürede tam yirmialtı 
muharebe kazanmış, 1799’da Avusturya ve Rusya 
ordulan tarafından bu ülkeden sürülüp çıkarılana 
kadar, İtalya’nın küçük cumhuriyetlere parçalanmış 
stûtüsünü kendine göre biçimlendirmişti. Garda Gölü 
yakınındaki Rivoli’de cereyan eden muharebe, (solda) 
İtalya’nın kaderini üç yıllığına çizen, ya da İtalya’nın 
kaderinin üç yıl boyunca Napoleon Bonapart 
tarafından çizileceğini kesinleştiren köşetaşlarından 
biriydi.

hayan giderek Fransa’nın, daha az ölçüde de Avusturya’nın etkisi altına girdi. Fransız 
Aydmlanmacılann eserleri, Habsburg yönetiminin sansüründen ötürü, çoğunlukla 
Fransızcasından okunuyordu. İtalyanca sorunu, İtalyan edebiyatının hangi lehçe rle yazılıjıası 
gerektiği aydınlar arasında tartışılmaya devam ediyor ve hatta modern bir edebiyatın ançak 
İtalyancamn Fransızcalaştıniması ile mümkün olabileceği savunulabiliyordu. Ama bu dönemde 
İtalya’da diğer Avrupa ülkelerindeki türden bir popüler edebiyatın ipuçlanna rastlanmıyordu. 18. 
yüzyıl yalnızca sahne sanatları, tiyatro ve opera, gerçekten popüler bir özellik taşıyordu. Daha 
sonra opera, İtalyan Birliği’nin kuruluşu mücadelesi sırasında da popüler bir blok 
oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktı. Üniversiteler ve bürokrasi eskiden olduğu gibi 
şehirlerin oligarşik seçkinlerini istihdam etmeye devam ediyordu. Soylu ya da zengin olmayan 
birinin bu geleneksel düzende, sahne sanatlannın dışında yönelebileceği yegâne entelektüel 
alan Kilise ve -güneyde- hukuktu. Kilise’nin bu yoksul tabanı, Fransız Devrimi’ni izleyen 

. yıllarda, her düzeyden ruhbanın İtalyan Jakobenleri arasında hatırı sayılır bir yer tutmasını 
sağlayacaktı.

Fransız Devrimi ve İtalyan Jakobenizmi
Fransız Devrimi’ni beslemiş olan Aydmlanmacı fikirler İtalya’da yaygın olarak biliniyordu.
Ancak bu fikirlerin harekete geçirebileceği özerk ve yerel bir burjuvazi yoktu. Eski ticari 

\ burjuvazinin vârisleri, artık çıkarlan açısından herhangi bir aristokrasiden farklı değillerdi. Bu 
yüzden devrim öncesinde, Aydmlanmacı ve liberal görüşlerin yankı bulduğu yegâne yer, 
İtalya’nın Habsburg ve (İspanyol) Bourbon egemenliğindeki bölgelerini yöneten bürokrasilerdi. 
Yüzyıl ortasından başlayarak, aydın despotizmi denilen biçim altında liberal bir reform 
programı uygulamaya, bölgeler arası gümrük tarifelerini, devredilmez mülk kavramını 
kaldırmaya, kiliselerin hak ve ayncalıklannı sınırlandırmaya ve eşit bir vergi sistemi 
geliştirmeye çalışıyorlardı. Reformlann karşılaştığı tepkiler bölgelere göre farkhhk gösteriyordu. 
Lombardiya gibi daha gelişkin olan kimi yörelerde kısmî bir destek görseler de, çoğunlukla 
özellikle de adil bir vergi sistemi konusunda aşılması olanaksız bir dirençle karşılaşıyorlardı.
Bu yüzden bu liberal bürokratlar, kendi başarısızlıklarının da yarattığı isyanla devrimi önce 
olumlu karşıladılar, örneğin Lombardiya’daki reform hareketinin önde gelen uygulayıcılarından 
Pietro Verri, kendilerinin henüz erdemin egemenliğinde yaşayamayacak kadar olgunluktan uzak 
olduklanndan ötürü yakınıyordu. Ancak 1793’te kralın idam edilmesiyle birlikte, diğer 
devletlerin liberal yöneticileri örneğinde olduğu gibi, İtalyan bürokratlarının da bu olumlu 
bakışı, yerini sert bir husumete bıraktı.

İtalyan Jakobenleri ve Buonarotti

jakobenizmi kendi maddi çıkarlarının ifadesi olarak benimseyecek bir sınıf ya da kesimin 
yokluğunda, İtalya’da devrimi izleyen yıllarda üniversite gençliği içinde Jakobenizmin en 
komplocu yorumu yaygınlaştı. Bunda devrimin patlak vermesi üzerine Piza Ûniversitesi’ndeki 
eğitimini yanda kesip, önce 1790’da Korsika’ya geçerek G iom ale Patrittico di Corsica’yı 
(Yurtsever Korsika Dergisi) yayınlayan, daha sonra ise Paris’e geçen Filipo Buonarotti’nin 
önemli bir etkisi vardı. Buonarotti 1794’te Piemonte’yi işgal eden Devrim Ordusu’nda

Feodal geleneklerin sürekliliği Sicilya’daki toplumsal 
mücadelelerin çok daha sert ve kanlı olması 

sonucunu doğurdu. Gerek eşkıyalık gerekse Mafya 
yörede, kökleri 13. yüzyıla uzanan geleneklerdi ve 

dolayısıyla her zaman Garibaldi’nin temsil ettiği türden 
halk ayaklanmalarının alternatifi olabiliyorlardı. Bu 

yüzden, 1860’taki halk ayaklanmasını ve Palermo'da 
kurulan barikatları (en sağda) izleyen günlerde, 
demokratların uygulamalarından hayal kırıklığına 

uğrayan köylüler, geleneksel kılıklarını (sağda) kuşanıp 
bir kez daha dağlara çıktılar.
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commissaire olarak görev aldı ve bu fırsattan yararlanarak İtalya’da bir devrime yolaçmanm 
imkânlarım araştırmaya başladı.

Buonarotti tekil bir örnek değildi. Aynı yıl Napoli’de 22 yaşında bir genç, Jakoben bir 
komploya karıştığından ötürü asıldı. 1795’te Bologna’da Luigi Zamboni adlı 23 yaşında bir 
genç ayaklanmaya önderlik ettiği iddiasıyla idam edildi. Gerek bu komplolann, gerekse 
Buonarotti’nin çalışmalannm ortak özelliği, herhangi bir kitle bağı kuramamış olmalarıydı. 
Fransa’da Jakoben yönetimi devrilince, Buonarotti geri çağnidı ve birkaç ay hapis yatmak 
zorunda kaldı. Ancak hapisten çıktıktan sonra Piemonte’de ilişki kurmuş olduğu yurtseverlerle 
ilişkisini sürdürmenin yanısıra, Napoleon dahil ileri gelen bütün subayları da, bir yandan 
Fransa’daki devrimi derinleştirirken bir yandan da İtalya’da devrimi kışkırtmaya ikna etmeye 
çalıştı. Buonarotti, daha sonraki birçok İtalyan devrimci gibi İtalya’daki bir devrimin ancak 
Fransa ile birlikte düşünüldüğünde başarılı olacağına inanıyordu. Çalışmaları, Babeufün Eşitler 
Komplosu’nda oynadığı rolden ötürü tutuklanmasıyla yarıda kesildi; Piemonte’deki arkadaşları 
da bunun üzerine tasarlanan ayaklanmadan vazgeçtiler.

Kardeş Cumhuriyetler

Fransız Devrimi İtalya üzerindeki etkisini asıl Napoleon aracılığıyla gösterdi. Napoleon ilk kez 
Directuvar döneminde Mayıs 1796’da İtalya’ya girdi ve bir yıl içinde bütün kuzey İtalya’yı 
işgal etti. Bunu i2İeyen yıllarda, İtalya haritası birkaç kez yeniden çizildi. 1797’de Campo 
Formio Antlaşması ile Fransız Cumhuriyeti’nden örnek alınarak Po Vadisi’nde Cispadane ve 
Transpadane cumhuriyetleri kuruldu. Daha sonra bu cumhuriyetlere Modena ve Lombardiya’yı 
ekleyerek, Cisalpina Cumhuriyeti ve Cenova’da Liguria Cumhuriyeti oluşturuldu. Bu 
cumhuriyetleri 1798 yılında Roma, 1799 yılında Napoli cumhuriyetleri izledi. Ancak Fransız 
ordusunun bu ilk işgalden sonra İtalya’yı terketmek zorunda kalması, işgalin kendisi 
kadar hızlı oldu. 1799 baharında kuzeyden İtalya’ya giren Avusturya ve Rusya orduları, 
Fransızların iki üç ay içerisinde Ceneviz dışındaki bütün İtalyan topraklarını terketmesini 
sağladı. Bu başarılan büyük ölçüde İtalyan kırından gördükleri destekten kaynaklanıyordu. 
Fransız işgali, eski düzende giderek derinleşmekte olan kır-kent çatışmasının patlak vermesine 
yol açmıştı. Ayaklanan köylüler kurulan yeni cumhuriyetlere bütün hınçlarıyla saldırdılar. 
Toskana’da Jakoben diye bilinenlerle Yahudiler ayrım gözetilmeden kadedildi. Ama cumhuriyet 
deneyini en pahalı ödeyen NapoU Cumhuriyeti, en kısa ömürlü cumhuriyet oldu.
Calabria’da bir avuç insanla karaya çıkan Kardinal Fabrizio Ruffo’nun, Napoli’ye ulaştığında 
kendisini Kutsal İmanın Ordusu diye anan, binlerce köylüden oluşan bir ordusu vardı. Şehir 
karadan bu ordu, denizden Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanması tarafından



kuşatıldı. Kuşatma birkaç gün sürdü; sonunda İngilizlerin vahşeti köylülerinkini aştı. Kardinal 
Ruffo’nun şehre verdiği güvenlik teminatı karşısında, teslim olma çağrısını Amiral Nelson 
reddetti ve Napoli Cumhuriyeti büyük bir katliamla son buldu.

Napoleon’un İtalyası

Napoleon İtalya’yı 1800’de yeniden işgal ettiğinde artık o ve İtalya birbirlerine hazırdı.
Napoleon artık kendi Jakoben geçmişini tamamen reddetmiş, Fransa’ya düzen getirmiş diktatör 
olarak geliyordu; İtalya’nın bütün kesimleri ise, savaşın ve Kutsal İman Orduları’nın 
dehşetinden yorgun, düzene susamışlardı. Eski Cisalpina Cumhuriyeti’nın sınırları içinde önce 
İtalya Cumhuriyeti (1802), daha sonra İtalya Krallığı kuruldu (1805). Napoleon kral, Eugne de 
Beauharnais (Napoleonun üvey oğlu) da kral naibi oldu. 1800-1808 yıllan arasında Piemonte, 
Liguria, Toskana, Parma ve Papalık toprakları Fransa’ya ilhak edilmişti. Napoleon Napoli 
Krallığı’nı ele geçirip başına kardeşi Joseph Bonapartg’ı getirdi. Joseph Bonaparte’m İspanya 
Kralı olması ile de Napoli Krallığı’na Joachim  Murat getirildi. Geleneksel yöneticilerden 
Bourbon hanedanı Sicilya’ya, Savoy hanedanı ise Sardinya Adası’na sığınmıştı. Napoleon’un 
kuzey İtalya’daki etkisi Ren havzasındaki etkisine benzer oldu; cılız da olsa gelişmekte olan 
bir burjuvazinin eski düzenin kabuğunu çatlatmasına yardımcı oldu, 18. yüzyıl reformcularının 
başlatmış olduğu süreci tamamladı. Ancak aynı yasalar ve yönetim tarzının, böylesi bir yerel 
burjuvazinin mevcut olmadığı ve feodal ilişkilerin çok daha köklü olduğu güneydeki etkisi 
tamamen zıt yönde oldu. Satılan kilise ve devlet topraklarının yüzde 65’i 250 toprak sahibi 
arasında paylaşıldı. Mülkiyet ilişkilerinin aynı kalması, toplumsal ilişkilerin de değişmemesi 
sonucunu doğurdu. Napoleon yönetimi tasfiye ettiğini iddia ettiği feodalizme liberal ve hukuki 
bir meşruiyet zemini sağlamış oldu. Ancak buna rağmen 1800-1815 deneyimi bütün İtalya’da 
siyasal bütünleşme bilincinin gelişmesine yardımcı olmuştu. Daha sonra İtalyan milliyetçiliğinin 
başlıca organlan olacak örgütlerin adları da ilk kez Napoleon döneminde duyulmaya başladı. 
Kuzey’de kurulan Adelfia derneğinin üyeleri arasında yine Buonarotti vardı. Papalık 
topraklarında ise daha sonra Gioberti’nin teorisyenliğini yapacağı liberal Katolizmin çekirdeği 
olan Cuelfia örgütü kurulmuştu. Ancak kurulan örgütler içinde ilerde en etkili olacak olanı 
Napoli Krallığı’nda kurulan (odun kömürü işçileri anlamına gelen) C arbonaria ’ydı.

Napoli Kralı Murat, Napoleon’un düşüş sürecine girdiğini ve Fransa ile birlikte İtalya’yı da 
yenilgiye sürükleyeceğini görünce, kendi krallığını korumak karşılığında, Ocak 1814’te 
Avusturya ile Fransa’ya karşı bir anlaşma imzalamıştı. İtalya’nın bağımsızlığı ve birliği için 
mücadele eden Carbonaria  örgütüne de destek olmuştu. İtalya’da kral naibi Eugne Beauharnais 
de Joachim Murat’nm değerlendirmesine katılıyordu. Murat ona İtalya’yı ikiye bölmeyi önerdi. 
Po Ovası’mn kuzeyinde İtalya krallığı, güneyinde ise Napoli krallığı kurulacaktı. Eugne 
Beauharnais, Nisan 1814’te Napoleon’un tahttan çekilmesi üzerine müttefiklerle bir anlaşma 
imzalayarak İtalya krallığının bağımsızlığını sağlamaya çalıştı.

Ancak İtalyan halkı bölünmüş durumdaydı. Soylular 1796 öncesi duruma dönmeyi, 
ünvanlannı ve ayrıcalıklarını geri almayı umuyorlardı. Eski rejime son veren reformlardan en 
çok yararlanan burjuvazi, memurlar ve subaylar ise, İtalya krallığında Napoleon’un koyduğu 
kurumlann devamını istiyorlardı. Soylu muhafazakârlar ve İtalya’yı Murat’nın yönetiminde 
birleştirmek isteyen liberaller, birlikte milliyetçi bir parti oluşturdular. Ancak kitleyi kontrol 
edebilecek durumda olmayan liberaller Milano’da bir isyan çıkmasını önleyemediler. Halk, 
Napoleon’un koyduğu ağır vergilerden sorumlu tuttuğu maliye bakanını öldürdü. Beauharnais 
Bavyera’ya çekildi. Liberal parti duruma hâkim oldu, ama müdahale için fırsat kollayan 
Avusturya Milano’yu işgal ederek Po Ovası’nın kuzeyindeki eyaletleri Avusturya 
İmparatorluğu’na kattı.

Napoleon’un yenilgiye uğrayıp Elbe Adası’na sürülmesinden sonra toplanan Viyana 
Kongresi’nde (1815), Avrupa’nın büyük devletleri onun yerlebir ettiği Avrupa smırlannı kendi 
hanedan çıkarlanna göre yeniden düzenlediler. Bu yeniden düzenleme, büyük ölçüde eski 
rejimlerin yeniden geri getirilmesi anlamında olduğundan, kongreyi izleyen döneme 
(1815-1830) “Restorasyon” denilmiş ve bu dönemde Fransız Devrimi’nin ve Napoleon 
savaşlannm yaymaya çalıştığı fikirler ve kurumlara karşı savaş açılmıştı.

Viyana Kongresi’nde, İtalya üzerindeki haklar konusunda Avusturya’ya öncelik tanındı.
Avusturya Lombardiya ve Venedik’i aldı, başına I. Friedrich getirildi. Toskanâ dükalığı ile 
Modena dükalığı AvusturyalI arşidüklere verildi. Parma dükahğınm başına Napoleon’un ikinci 
kansı ve Avusturya prensesi olan İmparatoriçe Maria-Luisa geçti. Joachim  Murat ile yapılan 
anlaşmaya rağmen, İspanyol Bourbon soyundan 1. Ferdinando’ya Napoli krallığı verildi. Bunun 
üzerine, Murat Avusturya’ya savaş açtı, ancak bir süre sonra yakalanarak kurşuna dizildi. 
Böylece İtalya birliği ve bağımsızlığı yolunda bir çaba daha boşa çıkmıştı. 1816’da Napoli 
krallığı Sicilya’nın da katılmasıyla İki-Sicilya Krallığı adını almıştı ve sözde bağımsızlığını 
koruyordu. Diğer görece bağımsız devletler. Papalık Devletleri ve Nice, Savoie ve Cenova’nm 
katıldığı Piemonte-Sardinya Kralhğı’ydı.

1820-1821 Ayaklanmaları

Viyana Kongresi’nden sonra, bütün Avrupa’da muhafazakârlarla özgürlükçü düşünceleri savunan 
liberaller arasında üstü kapalı, ama güçlü bir mücadele başladı. Tekrar tahtlannı ele geçiren

İtalya'da burjuvazinin çıkarlannı esas alarak düzenlenmiş 
için çalışan Başbakan Kont Cavour, Avusturya kuvvetlerir 
amacıyla Fransa ile anlaşma yolunu seçmişti. Cavour ile 
arasında 1858’de Plombieres'de yapılan gizli antlaşma, A 
topraklarından çekilmesini, "birleşik İtalya"nm dört devlet 
öngörüyordu: "Yukan İtalya, Orta İtalya, Papalık ve Güne] 
içeren İki Sicilya Krallığı. Ancak 1859’da Toskana ve En
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ayaklanmalar ve Britanya'nın örtük desteği Orta İtalya'nın hiçbir zaman 
varolmayacağını, bu bölgelerin birleşik b ir İtalya içinde yeralacağını tescil etti. 
1860’a kadar kimse Güney İtalya ve özellikle Sicilya'nın birleşik İtalya içinde 
yeralacağını hesaba katmamıştı. Fransız-Piemonte ittifakının Avusturya'yı 
yendiği savaşın sonucu olarak belirlenen statüye şiddetli itirazlar yükseldi. 
Nisan 1860'da Palermo'da b ir ayaklanma çıktı. Gerçi bu ayaklanma kısa 
sürede bastırılmıştı, ama Mazzlni’nln yandaşları tarafından diğer şehirlere ve

kırsal bölgelere yayılması sağlanmış, etkili olmuştu. Bunun üzerine 
aralarındaki hizipleşmeleri aşan demokratlar, Garibaldi'nin çevresinde 
birleştiler. Cenova .yakınlarında Quarto Limanı'ndan, tarihe Binlerin Seferi 
adıyla geçen yolculuk başladı. Garibaldi ve adamları Sicilya'ya iki buharlı 
gemiyle gittiler. 400 millik mesafeyi katettikleri yolculuk sırasında Garibaldi'nir 
yandaşianndan pek çoğunu deniz tuttu, hastalandılar. Tablo, Garibaldi'nin 
kafilesinin Cenova'dan hareketini resmediyor.
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hükümdarlar, tabanda oluşan demokrasi taleplerinin boyutlanndan .habersiz değillerdi.
İktidarlannı bir kez daha kaybetme korkusu ile sıkı bir polis rejimi uygulamaya başladılar. 
Ömek olarak da, liberalizm düşmanlığının sembolü haline gelen Avusturya Başbakanı 
Mettemich’i alıyorlardı. M ettemich’in önderliğinde Avusturya, Prusya, Rusya ve İngiltere’nin 
oluşturduğu Dörtlü İttifak, özünde Fransa’ya karşı olmakla birlikte, Avrupa’da ortaya çıkan 
liberal ve özgürlükçü düşüncelere karşı bir araç olarak kullanılmıştı.

Avusturya’nın despot yönetimi kendini İtalya’da da göstermeye başladı. Napoleon yönetiminin 
baskısından kurtulup Avusturya’nın eline düşünce, liberaller ve bağımsızlıktan yana olanlar, 
Carbonaria, Masonlar vb.' gizli demeklerle, İtalya’da, ağırlıkla da Napoli ve Piemonte’de 
örgütlenmeye giriştiler.

İlk kıvılcım Ispanya’dan geldi. 1812’de hazırlanan Anayasa’nm, 1814’te İspanya’nm başına 
geçen Bourbon kralı VII. Ferdinand tarafından kaldırılıp, eski rejimin toplumsal 
eşitsizliklerinin, cizvitlik ve engizisyonun geri getirilmesi tepki yaratmıştı. Kral, Güney 
Amerika’da kolonilerdeki bağımsızlık hareketlerini de ezmek istiyordu. Cadiz’de kolonilere 
doğm yola çıkmaya hazırlanan donanmada başlayan isyan (1 Ocak 1820), kısa zamanda 
yayıldı ve kral 1812 Anayasasını kabul etmek zorunda kaldı.

j
İki Sicilya Krallığı’nda Bourbon asıllı I. Ferdinando’nun, 1812’de Sicilya’da uygulamaya konulan 
liberal anayasayı uygulamaması ve İspanyol liberallerinin kazandığı başarı, Napoli’de de 
liberallerin isyan etmeleri sonucunu doğurdu. “Anayasa” sloganıyla, Nola garnizonunda isyan 
ibaşladı. İki Sicilya Kralı da İspanyol tipi bir anayasayı kabul etmek zorunda kaldı. I. 
Ferdinando bu arada halkını Metternich’e şikayet etmekten geri kalmamıştı. Metternich derhal 
müdahale etmek istediyse de, diğer devletlerin itirazı karşısında 1820 Ekim’inde Troppau’da 
(Silezya’da) bir kongre toplayarak hareketin bütün İtalya’ya yayılmasını önlemek istedi.
Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın katıldığı kongrede, nerede devrim çıkarsa 
büyük devlerier tarafından silahla bastınlacağı ve devrimle gelen yönetimlerin tanınmayacağı 
ilkeleri kabul edildi. İngiltere, bu kararın, devletlerin içişlerine kanşmak anlamına geleceğinden 
karara katılmadı. Fransa da onun yanında yeraldı. Böylece ■ Dörtlü İttifak’ta dağılma süreci 
başladı. Laibach’ta devam eden kongre, 1821’de Napoli ayaklanmasının Avusturya tarahndan 
bastmlmasını kararlaştırdı.

Ne yazık ki, halkların kendilerini yönetme deneyleri henüz oluşmamıştı, 1820 devrimleri 
yükseldiği gibi hızla çöktü. Kendi içinde farklı görüşleri barındıran liberal Napoli hükümeti 9 
ay süren yönetiminde, gerek hükümette yer alan yerel burjuvazi, yan-feodal toprak sahipleri, 
bürokradar gibi çeşitli kesim temsilcilerinin politika oluşturacak kadar belirginleşmiş bir siyasal

Hart 1848'deki Avusturya isyartmm haberleri ile Milano ve Venedik ayaklandı. General Radetzky’nin geri 
•ekilmeye zorlandığı 5 gün (18-22 Mart) Italyan tarihinde Milano'nun efsanevi 5 günü diye anılır. Avusturya, 
Kuzey İtalya'daki askeri gücünün merkezi olan dört kaleye (quadrilatero) çekildi. Piemonte Kralı Carlo Alberto 
Avusturya'ya savaş ilan etti, NapoH ve Torino’dan gelen gönüllüleri oraya şevketti. Haziran'da Custoza'da, daha 
sonra da Mart 1849’da Novara’da çarpışmalar oldu. Anayasa Napoli, Roma, Floransa ve Torino’daki isyanların 
jaskısı altında oluşturuldu.
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İtalyan Biritği’nin kurulmasında önemli katkıları olan 
cumhuriyetçi önder Guiseppe Mazzini, 22 Haziran 1805’te 
Cenova'da liberal bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ba
bası doktor olan Mazzini, siyasal yaşama çok genç yaşta 
girdi. Özellikle liberal görüşlerin etkisiyle Avusturya’ya 
karşı bağımsızlık için mücadele veren çevrelere ilgi duy
maya başladı. 1827’de hukuk doktorasını yaptıktan son
ra Carbonaria örgütüne girdi. Bu dönemde dünya görü
şünü daha da netleştirerek, materyalizme karşı tavır 
alıp, idealist bir yorumla evrim ilkesine bağlandı. Siya
sal alanda ise bireylerin mutlak eşitliğine dayalı cumhu
riyetçi bir rejimi savunuyordu. Amacı İtalyan Biriiği'nin 
cumhuriyetçi bir temel üzerinde kurulmasını sağlamak
tı. Bunun için taraftar toplayarak mücadeleye başladı. 
Kasım 1830’da ise Piemonte yönetimi tarafından tutuk
landı. Ocak 1831'de serbest bırakıldıktan sonra Marsil
ya’ya kaçarak, sürgün yaşamına başladı. Aynı yılın mar
tında Giovane Italia (Genç İtalya) adlı örgütü kurarak, 
aynı adla bir dergi yayımlamaya başladı. Bu dergiyi 
gizlice İtalya’ya sokup, yoğun bir örgütlenmeye girişti. 
Kısa sürede, özellikle monarşiye karşı olan aydınlar ve 
gençler tarafından benimsenen görüşleri Mazzini’yi 
önemli bir önder konumuna getirdi. Ne var ki, bu güce 
dayanarak başlatmak istediği ayaklanma daha gerçek
leşmeden önlendi ve öncülük eden kişiler tutuklanarak, 
idam edildi. Kendisi de gıyabında idama mahkûm edildi. 
Bu olay Mazzini'nin mücadelesini daha da hızlandırdı. 
Fransa’dan İsviçre’ye geçerek Avrupa çapında bir ör
gütlenmeyi gündemine aldı. Amacı tüm Avrupa’nın cum
huriyetçi güçlerini birleştirmek ve her ülkede kitle des
teğini sağlamaktı.

1848 Devrimi sırasında uzunca bir aradan sonra ülke
sine döndü. Devrimin sonunda bir cumhuriyet ilan edil
mesini bekliyordu. Ancak Avusturya'nın Piemonte- 
Sardinya ile yaptığı savaşı kazanması üzerine Milano’-
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1848 ayaklanmalarına Italyan ayaktakımı ilk kez 

modern işçi sınıfının mücadele yöntemlerinde eğitilmiş 
olarak girdi. 1848’i önceleyen yıllarda yalnızca makine 

kırıcılığı türünden eylemler değil, hem kırda hem 
kentlerde grevler yaşanmıştı. Hareketin kimi yerde 

Avusturya’nın askeri gücüne bu kadar uzun 
direnebilmesinin gerisinde, bu örgütlenme alışkanlığının

önemli b ir rolü vardı.

dan aynidı. Bu sırada Garibaldi’nin ordusunda da savaştı.

Şubat 1849’da Rotna’da Cumhuriyetçilerin ayaklan
ması üzerine Roma’ya giderek, yönetimde görev aldı. 
Fakat III. NapolĞon’un müdahelesiyle şehir düşünce ay
rılmak zorunda kaldı. Daha sonra Fransız küçük burjuva 
radikali Ledru-Rollin ile birlikte Temmuz 1850’de Lond
ra’da Avrupa Demokrasisi Merkez Komitesi’ni kurdu.

Mazzini, bundan sonra giriştiği tüm ayaklanma giri
şimlerinde başarısız oldu, bu ise siyasal itibarının kay
bolmasına yolaçtı. Başından beri kendisini destekleyen 
taraftarları yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Bu arada 
Cavour’un halkoylaması sonucunda Nice ve Savoy’u 
Fransa’ya bırakmasına karşı çıktı.

Aynı dönemde Garibaldi, Napoli ile Sicilya’yı ele ge
çirmişti. Mazzini, Garibaldi’ye Roma’yı ele geçirerek, 
kurucu meclis toplanmasını önerdiyse de Garibaldi bu
nu reddederek, Cavour ile uzlaştı. 1861'de toplanan 
ilk İtalyan Parlamentosu’nun belirlemiş olduğu birliğin 
biçimi, Mazzini’ni istediği gibi değildi. Venedik ile Papa
lık devletleri, birliğin dışında kalmıştı. Ayrıca birliğin 
diğer devletleri Piemonte-Sardinya krallığı etrafında bi
raraya gelmiş ve monarşi bir ölçüde korunmuştu. Mazzi
ni ise cumhuriyetçi bir ayaklanmanın gerçekleşmesi için 
tekrar mücadeleye başladı. Bu arada Messina’dan mil
letvekili seçilmesine rağmen üyeliği iptal edildi. 1870’te 
ise Sicilya’da tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra 
İsviçre’ye gitti, bir yıl sonra ise geri dönerek Piza’ya 
yerleşti ve 10 Mart 1872’de öldü.

Cumhuriyetçi, burjuva demokrat Mazzini, Italyan Birll- 
ği’nin kurulması yolunda mücadele vermesine rağmen 
İtalya’da işçi sınıfınm bağımsız örgütlenmesini engelle
miştir.

bilinçlerinin olmaması, gerekse meşrutî yönetimin gerektirdiği, anayasal güçlerle kral arasmda 
bir uzlaşma sürecinin yaşanmamasmm getirdiği sürtüşmeler, hükümetin güney İtalya’nm 
toplumsal ve ekonomik sorunlanna çözüm getirecek bir reform programmı oluşturmasmı 
engellemişti. Geniş bir kitle tabanı olmasına rağmen, 1820 hareketinin hükümeti, tecrübesizliği 
sonucu, halkın yükselen mücadelesini yönlendirememiş, hatta 17 Temmuz’da Palermo’da 
Sicilya’nın bağımsızlığını amaçlayan halk ayaklanmasını kuvvet kullanarak bastırmak zorunda 
kalmıştı.

Laibach’taki kongreye katılan 1. Ferdinando, bir Avusturya ordusu ile Napoli’ye geldi. General 
Pepe komutasındaki liberal orduyu kolayca yenerek (7 Mart 1821) liberal hükümeti devirip 
mutlakiyetçi rejimi yeniden kurdu. Muhafazakârlann zaferi bütün İtalya’da sağlanmıştı. Özellikli 
Napoli’de kanh yürütülen eylem. Papalık Devletleri’,nde, Avusturya egemenliğindeki 
Lombardiya’da, Venedik’te etkili oldu. Napoh hareketinin bastıniması sırasında (10 Mart 1821) 
Piemonte’de de ayaklanma başlamıştı. Önce Alessandria garnizonunda çıkan isyan, Torino’ya 
sıçradı. Subaylann komutasında kaleyi ele geçirip Kral Vittorio Emanuele’den Ispanyol 
Anayasasını kabul etmesini ve AvusturyalIlara savaş ilan etmesini istediler. Kral, kardeşi Carlo 
Fehci lehine tahttan vazgeçti. Ancak kardeşi Modena’da olduğundan, geçici kral naibi olarak 
yeğeni Carlo Alberto tahta geçti. Bir sûre Fransa’da kalmış ve Napoleon döneminden 
etkilenmiş olan genç Carlo Alberto, ilişkide olduğu subaylann baskısı ile 13 Mart 1821’de 
İspanyol Anayasasını kabul etti. Bunu öğrenince. Carlo Felice onu naiblikten uzaklaştırdı 
Avusturya ordulan da harekete geçmişti. Liberal kuvvetlerle Avusturya’nın desteklediği Carlo 
Felice’ye bağlı birlikler Novara yakınında karşılaştılar. Ağır bir yenilgi sonucunda önde gelen 
devrim hderlerinin pek azı gemilerle İspanya ve Fransa’ya kaçabildi. Liberal hareket amansızca 
yok edildi; elebaşılan ölüm cezalanna çarptınldılar, kürek cezasına veya hapse mahkûm 
edildiler. C arbonarialar  bütün İtalya’da vatana ihanetle suçlanarak cezalandınidılar. Bu dönemde 
mahkûm olan şair Silvio Pellico’nun hapiste geçen 10 yılını anlattığı anılan, bütün Avrupa’da 
yankılandı ve İtalya’nm bağımsızlığının çağın en önemli liberal sorunu olmasına yardım etti.
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IX. Pi us’un reformları İtalya'da geniş b ir popülarite 
kazandı. 1849 Şubatında, Mazzini şehirdeydi. Roma 
dilencilerin, işsizlerin en yoğun olduğu Italyan 
şehriydi. Hıristiyan tutuculuğunun merkezi olan bu 
“ ebedi şehir’’de ayaktakımının ilan ettiği Cumhuriyet 
bütün Avrupa’yı dehşete sardı. Papa Gaeta’ya çekildi. 
Fakat Cumhuriyet’in ömrü kısa olacaktı. Uzun bir 
kuşatmadan ve kanlı bir katliamdan sonra Fransız 
Papa IX. Pius’u yeniden tahta çıkardı.

1830 Devrimleri

1830 Devrimleri yine Fransa’da başlayarak Avrupa’ya yayıldı. 1815’ten beri yeşeren liberal 
düşünce ve eylemlere karşı tutucu ve monarşi yanlısı güçler baskı uyguluyorlardı. Buna 
rağmen Fransa’da, Fransız halkının 1789-1815 mücadelesi sırasında kazandığı haklan, başa 
getirilen Bourbon hanedanından X'Vlll. Louis 1814’te Anayasa benzeri bir Carte ile kabul 
ederek seçimlerle meclis oluşturmuştu. Ölümü ile yerine geçen X. Charles monarşiyi 
güçlendirmiş, kiliseyi ihya etmiş ve Cezayir’i fethederek despotik bir yönetim oluşturmuştu. 
Seçimlerde liberallerin gücünün ortaya çıkması ile meclisi kapatmış, basına sansür getirmişti. 
Temmuz 1830’da ayaklanan Fransız halkının üç gün süren sokak savaşlan sonucunda 
Bourbon kral kaçmış, burjuvazinin desteklediği Louis-Phillippe Fransa’nın değil, Fransızlann 
kralı olmuştu. 1814’te Carte geri getirilmiş (seçimlere katılanların sayısı artınimış), laiklik 
uygulamaya konulmuş, üç renkli devrim bayrağı Fransız bayrağı olarak kabul edilmişti. Böylece 
devrim, burjuva monarşisinin kurulması sonucunu doğurdu. Ama devrimin tabanını oluşturan 
işçilerin yaşamı değişmemişti ve ilerde sıra onlara da gelecekti.

1830 sonrası Avrupa’da iki ayrı güç grubu ortaya çıkmıştı. Dörtlü İttifak’ın ilkelerini sürdüren 
Avusturya, Prusya ve Rusya’nın mutlakiyetçi monarşileri ile İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu 
meşrutî monarşiler. 1830 Fransız Devrimi Belçika, Polonya, Almanya ve İtalya’da da yankı 
buldu.

1830 yılına kadar sadece orta İtalya’da devrim hareketleri görülmemişti. Modena dükü IV. 
Francesco d’Este, ülkeyi mutlakiyetçi bir yönetimle idare ediyordu. Liberaller için özel bir 
mahkeme kurmuştu, basında ağır bir sansür vardı. Bütün bunlara rağmen, C arbonarialar  
örgûdeniyorlar ve aktif propaganda yürütüyorlardı. Romagnes’de XII. Leon ve Papalık 
Devlederi’nde VIII. Pius devirlerinde sadece 1825’te 500 Carbonaria  üyesi mahkûm edilmişti. 
1828’de yedi liberal Ravenna’da asılmıştı. Halk arasında sefalet yaygınlaşmış, vergiler 
artınimıştı, Roma’da on kişiden biri açlık ölçüsünde fakirdi. Fransa’nın Roma elçisi 
Chateaubriand 1829’da gönderdiği raporda, dışardan gelecek en ufak bir işaretle devrim 
olabileceğini söylüyordu.

Bu işaret 1830’da Fransa’dan geldi. Bağımsızlıktan yana olanlar ve liberaller bütün yanmadada 
hareketlendiler. La Fayette’in ve Fransız liberal hareketi öncülerinin, Fransa’nın İtalya’da 
yabancı müdahalesine göz yummayacağı konusundaki açıklamalarından etkilenen İtalyan 
sürgünler ülkelerine döndüler. Avusturya’ya karşı ayaklanıldığmda, Fransa ve Ispanya’dan 
yardım geleceğini umuyorlardı. Avusturya ve Prusya’ya karşı İtalya, Fransa ve Ispanya’nın 
bir Latin Birliği oluşturacağından söz ediliyordu. Fransa’nın desteklediği bir devrimden 
yararlanarak, kurulacak bir İtalya Krallığı’nın başına geçme umuduna kapılan Modena dükü IV. 
Francesco, ;^rüttüğü politikayı değiştirip liberal meşrutî bir hareketten yana olduğunu 
belirterek Carbonaria’h r la  anlaştı. Ancak kısa bir süre sonra M ettemich’in İtalya’daki gelişmeleri 
öğrenip harekete geçmesinden korkarak, desteklediği liberal harekete cephe aldı. Başlayan isyan 
hazırlığından dük haberdardı ve isyan başlamadan bastmidı, 35 kişi yakalandı.

Bu olayların duyulması ile Bologna’da isyan çıktı, iktidar boşluğundan yararlanıp yönetime el 
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İtalyan Birliği’nin l<urulmasında büyük kalkılan olan, 
cumhuriyetçi, yurtsever halk önderi Guiseppe 
Garibaldi, 4 Temmuz 1807’de Nice’te doğdu. Denizci 
bir ailenin çocuğuydu, babası balıkçıydı. Küçük yaşta 
gemiciliğe başladı. Ticaret gemilerinde kaptanlık ve 
Piemonte-Sardinya donanmasında görev yaptı. 
Cumhuriyetçi düşüncelerle siyasal mücadeleye atıldı. 
1833’te Mazzini'nin cumhuriyetçi örgütü Giovane 
italia'ya (Genç İtalya) girdi, b ir yıl sonra başarısızlıkla 
sonuçlanacak Savoy Ayaklanması’na katıldı. Daha 
sonra birçok direnişçi ile birlikte önce Fransa'ya, 
ardından Güney Amerika’ya kaçtı. Cenova’da 
gıyabında yapılan duruşmada Mazzini ile birlikte 
idama mahkûm oldu. 1840’a kadar Rio Grande do 
Sul Cumhuriyeti’nin Brezilya’ya karşı bağımsızlık 
savaşına katıldı. Uruguay'a geçip Arjantinli diktatör 
Juan Manuel de Rosas’a karşı Uruguaylılann safında 
mücadele verdi. İtalya’da vereceği savaşın 
yöntemlerine ilişkin ilk deneylerini burada edindi, 
ustalaşacağı gerilla savaşı ile ilgili taktikler geliştirdi. 
1848’de Avustury’ya karşı savaşa katılmak üzere 60 
kişilik bir gönüllü birliği ile İtalya'ya döndü. Aynı yılın 
Mart ayında Piemonte-Sardinya Kralı Carlos 
Alberto’nun saflarında Avusturya’ya karşı savaştı.
Savaş AvusturyalIların galibiyeti ile sonuçlanınca. 
Garibaldi İsviçre sınırına çekildi, sonra Nice’e geçti. 
İtalya’da Cumhuriyetçilerin mücadelesi hızlanmış, 1848 
Kasım’ında Papa IX. Pius'un kaçtığı Roma’da 
yönetimi ele geçirip cumhuriyet ilân etmişlerdi.
Roma’ya gelen Garibaldi, Şubat 1849’da milletvekili 
oldu. Papa'yı destekleyen Fransa, şehri kuşattı, 
Garibaldi savunmanın başına geçti. Kuşatma sonunda 
Roma düştü. Garibaldi önce San Marino’ya, ardından 
da Amerika’ya kaçtı (1850). 4 yıl sonra İtalya’ya 
döndü. Bu arada Mazzini ile arası açılmış Cavour ile 
işbirliğine başlamıştı. İtalyan B irliğ i’nin kurulmasından 
sonra Nice Fransa’ya bırakılınca Cavour ve krala 
tepki gösterdi, olayı protesto etti. 'Yeniden Mazzini’nin 
görüşlerini savunmaya başlayan Garibaldi, Binler 
Seferi ya da Kırmızı Gömlekliler seferi adı altında 
giriştiği harekâtın sonucunda Napoli ve Sicilya’yı ele 
geçirdi. Cumhuriyetin ilân edilmesi tehlikesi karşısında 
Cavour, Piemonte-Sardinya ordusunu Garibaldi’ye karşı 
harekete geçirdi. Garibaldi, Kral II. Vittorio Emanuele 
ile birlikte Napoli’ye girdi. Venedik’in de birliğe 
katılması için mücadele eden Garibaldi’nin bu çabası 
kral tarafından engellendi. Roma konusunda 
Fransızlarla çatışmaya girmek istemeyen kral, 
Garibaldi’nin Roma’yı kurtarma girişimine karşı çıktı. 
Garibaldi 1862’de yine de Roma’ya saldırdı ve bu 
saldırıda yaralandı. 1867’de yeni b ir saldırı düzenledi, 
bu kez de yakalanarak Caprera Adası'na sürgüne 
gönderildi. Roma’dan milletvekili oldu ve 2  Haziran 
1882’de Caprera Adası’nda öldü.

kondu, Papalık elçisi hapsedildi, Papa’nın tanınmadığı açıklandı. Geçici bir hükümet kuruldu 
(9 Şubat 1831) bir birlik oluşturuldu, isyan eden bölgelerin bağımsızlığı ilan edildi. Devrim, 
Modena, Homagne, Marche, Parma ve Umbria’nın bir kısmını sardı. Barches’den hareket eden 
devrim ordusu Ancona’yı alıp. Roma üzerine yürüdü. Papalık Devletleri’ne özgürlükleri verildi 
ve bu devletler federasyon haline getirildi. Parma dükalığı başındaki Maria Luisa ve Modena 
dükü IV. Francesco kaçtılar. Po nehrinden Tiber nehrine kadar İtalya’da üç renkli milli 
bayrak dalgalanıyordu. Geçici hükümet 4 Mart’ta yeni anayasayı ilan etti, reformlar yapmaya 
başladı. Fransa’da Louis-Philippe, devrimcilerin ezilmesine izin vermeyeceğini ilan etti, ancak 
somut bir girişimde bulunmadı. Papa XVI. Gregorius ve tahtlanndan edilen hükümdarlar, 
M ettemich’ten yardım istediler. Avusturya askerleri Mart 1831’de İtalya’ya girdi, Maria Louise’i 
Parma’ya, IV.Francesco’yu Modena’ya yerleştirdiler, eski düzen yeniden kurulmuştu. 
AvusturyalIlar, Romagna ve Bologna’ya girdiler, toplanmış gönüllülerden oluşan devrimci 
birlikleri geri püskürterek geçici hükümetin çekildiği Ancona’yı ele geçirdiler. Geçici hükümet 
yenildi ve Papalık temsilcisi kardinal Benvenuti ile Ancona’da bir teslim antlaşması 
imzaladılar. Antlaşmanın devrime katılanlara tanıdığı serbestçe yabancı ülkelere gitme hakkına 
rağmen, IV. Francesco, devrimcilerin önderi Menotti’yi idam ettirdi. Papa da anlaşmayı 
tanımayarak Ancona limanına çıkan Avusturyahlann, devrim önderlerini yakalayıp Venedik 
cezaevlerine kapatmasına ses çıkarmadı. Ama I S S l ’de büyük devletlerin gönderdiği bir notaya 
uyarak reformlar yapmayı vaat etti.

1831 ayaklanmaları da yeterince hazırlanılmadan girişilmiş, büyük ölçüde kendiliğinden gelişen 
bir devrim teşebbüsüydü. Bu nedenle kolayca bastınldı, ama İtalyan halkının bağımsızlık 
özlemi artık güçlükle bastınlabiliyordu.

Fransa, Avusturya’nın İtalya yarımadasına müdahalesini (Avusturya işgalinde olan Lombardiya 
ve Venedik hariç) kabul etmeyerek protesto etmişti. Buna rağmen AvusturyalIların İtalya’ya 
girmesi üzerine liberallerin etkisi ile Louise-Philippe bir Fransız bölüğünü Ancona’ya gönderdi 
ve 1838’de AvusturyalIlar Bologna’dan çekilene kadar Fransızlar orada kaldılar.

Sanayi Devrimi ve İtalya

1789-1830 arasında İtalyan yarımadası Avrupa’yı etkileyen bütün politik çalkantılardan 
etkilendi. Dışardan gelen etki ülke içinde bir yankı bulmadığı zamanlarda bile, Napoleon 
örneğinde olduğu gibi, ordular bu etkiyi ülke içine zorla taşıdılar. Ancak bütün bu harekeder 
ya ülke içindeki çeşitli kesimler, özellikle köylüler tarafından geleneksel hınçlarını ifade etmek 
için bulunmuş fırsatlar olarak değerlendirilmiş, ya da herhangi bir kitle bağı kurma imkânı 
bulamayan, nispeten marjinal kesimlerin ajitasyonu ile sınırlı kalmıştı. Devrimci an geçtikten 
sonra ise çoğunlukla yöneticiler değişmiş, idari baskılar artmış ya da azalmış, ama gündelik 
hayatın temposunda büyük değişiklikler meydana gelmemişti. Ancak sözkonusu olan 1848 
öncesi olduğunda bu, artık doğru değildi. 1830’lardan başlayarak kuzey İtalya ikinci evresine 
girmiş olan Sanayi Devrimi ile tanıştı (bkz. 5; Britanya’da Sınıf M ücadeleleri). 1815 ile 1841 
arasında Lombardiya’daki ipekli dokuma üretimi yaklaşık bir misli artmıştı. Ama daha da 
önemlisi İtalya demiryollarıyla örülmeye, 1820’lerden itibaren geçmişin büyük finans 
bankalarından farklı, modern tasarruf bankaları kurulmaya başladı.

Bu gelişmelere bağlı olarak İtalya’da yeni toplumsal mücadele biçimleri de gözlenmeye başladı. 
Roma çevresinde İngiltere’deki Luddist hareketleri andırır makine kırma eylemleri görüldü.
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İtalya’nın düşünce geleneği Batı düşünce talihinin 
önemli bir parçasıdır. Kuzey Avrupa’da gelişen önemli 
düşünce akımlarına yabancı kalmamıştır İtalya. Yalnızca 
bu akımlan izlemek, kavramakla da yetinmemiş, verili 
bir düşünce sistemini italyanlaştırarak özümleyen ve 
bu şekilde topluma sunan düşünürler yetiştirmiştir, ö r
neğin De Sanctis İtalya’da Hegelci düşünceyi böyle tem- 
sli etmiştir. Daha sonraları Labrtola, MarksIzmI İtalya 
için yerlileştirmiştir.

Öte yandan İtalya, bütün dünya fikir hayatı için önemli 
olmuş özgün düşünürler de yetiştirmiştir. Bu benzersiz 
öncü düşünürlerin başında Macchlavelll gelir. Macchla- 
velü'nin ünü, modern siyaset düşüncesinin oldukça er
ken bir öncüsü olmasıyla açıklanır. Politik İlişkiler üzeri
ne kafa yoran ve teori üreten ilk düşünür o olmamakla 
birlikte, gene de böyle bir nitelemeyi hakketmektedir. 
Örneğin, Aristoteles ve Platon gibi eski Yunan filozofları 
da politikayla yakından ilgilenmişlerdi. Ancak onlann 
politika arayışı, öncelikle etik denebilecek bazı değerle
re göre kurulacak ve bu değerleri yaşatabilecek politik 
örgütlenmenin ne olması gerektiği ve bunun nasıl ger
çekleştirilebileceği konularında olmuştu. Hıristiyanlığın 
egemen olmasından MacchiavelH’nln yaşadığı Rönesans 
çağı arasına kadarki uzun dönemin politik düşünürleri 
de benzer biçimde Hıristiyanlığın gerektirdiği toplumsal 
düzen üzerine çalışmışlardı. MacchlavelH’nln farklılığı 
ve özgünlüğü politikayı politikanın kendi terimleri İçinde 
ele almasıdır. Onun politika üzerine söyleminde de ah
lâk ve din temaları doğal olarak yer alır; ancak bunlar 
artık, politikanın (l>ellrtl bir ideal düzen yaratma yolun
da) uymak zorunda olduğu değerler değil, politikanın 
kendi akışı içinde biçimlendirdiği, yerine göre hatta kul
landığı, oldukça nötr etmenlerdir. MacchiavelM’nln, bu 
yaklaşımıyla, politik düşünceyi metafizik idealizasyon- 
lar alanından çıkardığı, bu anlamda lâikleştirdiği söyle
nebilir. Zamandışı soyutlamalann gerçekleştirileceği alan 
değildir artık politika; aslında o soyutlamalann da üretil
diği, somut mücadele alanıdır.

Kendi çağında ve yüzlerce yıl sonra birçok kişinin 
MacchiavelH’yl ahlâkdışı biri gibi görmesinin ana nedeni 
de budur. Macchlavelll olması gerekene değil, olana 
öncelik tanımıştı. Bunu yapmakla da çağdaş politik kül
türün durmadan tekrarianan sorunsalını ortaya çıkar
mıştı; amaçlar ve araçlar, amacın aracı meşru kıldığı 
görüşü v.b. Bu özelliğiyle Macchlavelll gerçekten htlâ  
çağdaştır; politika dilinde “ Makyavelizm" deyimi de, 
gerçek Macchlavelll’yl iyi anlatıyor olsun ya da olmasın, 
hftli geçeri! olan dikenli sorunlann adıdır.

Macchlavelli’nln politik ahMklılığı hakkında bugün bi
le tartışma sürmektedir ama, özgün bir düşünür ve bir 
dahi olduğu kesindir. Ancak her dahi gibi Macchlavelll’- 
nln de yeteneklerini geliştirmesine önayak olan dış ko
şullar vardı. Bunlann daha dolaysız olanlan, o günün 
İtalya'sının politik ortamıyla İlgilidir. Dil ve kültür birilği- 
ne sahip olduğu halde siyasi birilkten çok uzak olan 
luiya Macchlavelll gibi eğilimleri olan bir kimsenin, poli
tikayı incelikle düşünmesini mümkün kılacak yapıdaydı. 
Borgla’lar, Savonarola’lar, Medlcl’ler ve daha niceleri 
arasında geçen karmaşık olaylar, Floransah Macchlavel- 
li'nln dehasını coşturacak kadar İlginçti. Daha dolaylı 
ve daha önemli dışsal koşul İse Rönesans’la olgunlaşan 
genel entelektüel atmosferdi; özellikle, skolastiğin bit
mesinden sonra, İnsanın hayatta daha merkezt bir yer 
tutmaya başlaması. Bu yeni düşünce iklimi, Macchlavel- 
li'nin de politik ilişkileri herhangi bir normatif, İnsanüstü 
kaynaktan beslenmeyen, Insanlann İktidar İradeleri ve 
güçleri çerçevesinde somut ilişkiler olarak kavramasını 
kolaylaştırmıştı.

Macchlavelll böylece tarihin kavranacağı anahtarı so

mut tarih alanına getirmiş oldu. Bunu yaparken, fiziksel 
iktidara ve politik kurnazlığa birtakım ilkelerden fazla 
öncelik tanıdığı doğrudur. Ama onun Hükümdar'ının 
da ilkesel sayılabilecek bir güdülenmesi vardır: İtalyan 
biriiğini sağlamak. İlkeli sayılmayacak araçlar, aslında 
bu soylu hedefin gerçekleşmesi uğruna meşrudur ona 
göre. Yüzyıllar sonra Marksist düşünür Gramscl'yl etki
lemesinde bu söylenenlerin ikisinin de payı olduğunu 
düşünebiliriz. Komünist Parti’yi bir tür “ Modem Hü
kümdar”  olarak görebilen Gramsci de Mezzoglorno so
rununu İtalya’nın gerçek biriiğine giden önemli bir adım 
sayıyordu. Ama bunun ötesinde siyasi bir iradenin bu 
sefer bir “ Hükümdar’’da değil de, ortaklaşa ve sınıfsal 
bir politik birliğin temsilcisi bir partide cisimleşen kendi 
evrenini yaratması düşüncesinden, bu anlamda bir tari
hilik ilkesinden esinlendiği de söylenebilir.

Macchlavelll gibi özgün bir başka İtalyan düşünürü 
de Vlco’dur (1668-1744). Vico, düşüncelerini çağının 
insanianna kabul ettirmekte Macchlavelll kadar bile l>a- 
şarılı olmadı. Dünyaca tanınması, ölümünden aşağı yu
karı yüzyıl sonra gerçekleşti. Ama o da, bundan çok 
daha sonraki yıllarda yöntemlerini bulan birçok düşün
sel disiplinin, örneğin sosyoloji ve etnolojinin, en başta 
da tarih felsefesinin bir öncüsü oldu.

Vico denince akla hemen döngüsel tarih felsefesi ge
lir. Bir genelleme düzeyinde bakıldığında Vico çok fazla 
özgün sayılmayabilir. Ondan önce de tarihin tekrariilığı 
üstünde duran ve tHinu hayatın bir kuralı gibi yorumla
yan düşünürler olmuştu. Örneğin Aristoteles’te, tam 
bir tarih felsefesi çerçevesine varmamakla biriikte, yük
selerek veya gerileyerek birbirine dönüşen toplum (ya 
da politik rejim) biçimleri vardır. Ama bu alanda dünya 
çapında büyük katkı Arap düşünür Ibni Haldun'dan gel
miştir. Vico, bilindiği kadar Ibni Haldun'dan haberdar 
değildi, ama tarih ve toplumsal işleyiş konularında göz
lemleriyle benzer sonuçlara vardı. Ibni Haldun gibi o 
da insan toplumlannın gelişmelerini üç aşamada kate- 
gorileştirdi: “ Tanrılar Çağı” , "Kahramanlar Çağı” , “ İn
sanlık Çağı". Bunlann birincisi barttariık aşamasıdır. 
Akılcılıktan uzak, keyfi bir tann inancına göre davranı
lan, kandaş ve ataerkil topluluklann çağıdır bu. Daha 
sonra topluluk hayatı karmaşıklaşır, böylece sınıflar olu
şur. Aristokratik kökenli önderler bu aşamanın "kahra- 
man"landır. Ama zamanla alt sınıflar toplumsal bütüne 
ağırlıklarını koydukça ve İm i bireysel (aynı zamanda gü
cünü soylu kanından alan) önderierin düzeni yerine da
ha ortak değeriere dayalı bir düzen kurdukça “ İnsanlık 
Çağr'na geçilir. Burada yasalar ve dolayısıyla akıl, in-
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san hayatının düzenlenmesine egemendir.

Ama Vico bunu tarihin son aşaması olarak görmez. 
Bu son aşama da, öbür ikisi gibi geçidir. Çünkü bu 
akılcı düzen de kaçınılmaz olarak yozlaşmaya başlar. 
Düzen içten içe zayıflayarak çöker. Dolayısıyla yeniden 
bir barbarlık aşamasına gelinir. Bu nedenle de, Vico'ya 
göre tarihin akışı döngüseldir.

Vico tarihte bu tür bir düzenliliği ve tekrariilığı son 
analizde Tann’nın iradesiyle açıklar. Bu da, çağının dü- 
şünürierinin genel bir özelliğini akla getirir. Düşünür 
kendisi Tann'ya inanmaktadır, ama incelediği alan için
de tanrısallıkla doğrudan İlgisi olmayan bir nedensellik 
ortaya çıkmaktadır. Vlco'nun çizdiği tarih şemasını bü
tünüyle benimsemeyebiliriz elbette; ama önemli olan, 
sözkonusu geçişleri somut ve maddî nedensellikler Içln- 
v.e açıklama çat>asıdır.

Bu nedenselliğinden ötürü Vico, biri gerileyen, öbürii 
yükselen iki tarih felsefesi akımından da farklılaşır. Geri
leyen, Hıristiyan felsefesidir. Hıristiyanlık için tarih so
nunda Manevi Kurtuluşa ermek zorundadır ve erecektir. 
Bu anlamda çizgiseldir; belirii bir hedefe doğru ilerie- 
mektedir. Yükselen görüş ise Aydınlanma Çağının tarih 
anlayışıdır; buna göre de, insan artık akılcı bir dünya 
görüşüne ulaşmış, kendi feodal tarih-öncesinden kur
tulmuştur. Bundan böyle sürekli gelişerek bir tür “ mut
lu son"a erişecektir. Bu görüşlerin ikisi de “ çizgisel" 
oMuklan kadar “ lyimser” dlr. Aynca, iyimseriiklerini üze
rine oturttuklan İlke, gerçekten somut bir nedensellik 
değil, son analizde gene metafiziğe dayalı bir teleoloji
dir. Vico, genel bir tanrısallığa yaslanmakla birlikte, tari
hin tıöyie soyut bir amacı olduğunu reddetmesiyle daha 
maddeci bir bilimselliğe yaklaşır.

Öte yandan, çizdiği döngüsellik Vico için bir kötüm- 
serilk anlamı içermez. Çünkü uygariıkta yozlaşma vardır 
ve yeniden başa, bariıariığa dönüş, aslında insanîliğin 
devamı demektir (bu bakımdan, tarihi döngüsellik ola
rak gören, Oswald Spengler gibi daha sonraki çağlann 
karamsar düşünürlerinden de ayrılır).

Bu yanıyla bakıldığında Vico da Macchlavelll gibi idea
lizmden çok maddeci düşünce tarzına katkısı olmuş 
bir düşünürdür.

Daha sonraki yüzyıllarda da İtalya'da politika teorik 
yeteneği olan bireyleri etkilemekte devam etti - düşü- 
nürier için tehlikeli olmaya devam ettiği gibi. Onaltıncı



rüzyıMa Macchiavelli’nin ideali olan İtalya birliği ondo- 
oızuncu yüzyılda da henüz gerçekleşmiş değildi. IMacc- 
ılavelirnin bu ideale engel gördüğü Papalık hâlâ aynı 
-olü oynamaktaydı. Gene de ideal artık iyiden iyiye ol- 
junlaşmış, tek tek bireylerin uzun-vadell hedefi olmanın 
itesine geçerek kitleselleşmişti. Ama teorik öncüler ara
sında, bu birliğin bir “ Cumhuriyet” ya da bir “ Monarşi”  
olarak gerçekleşmesi seçenekleri doğal olarak çok ciddi 
bir tartışma konusuydu.

Mazzini (1805-1872) çok önemli veya çok özgün bir 
düşünür değildir. Ama düşünceyle eylemi hayatında bir
leştirmiş bir kişidir. Mazzini Cumhuriyetçiydi. Hayatı bü
tün Batı’nın bu çerçevedeki düşüncelerini İtalya’da yay
mak ve bu yolda çeşitli radikal girişimlerde (bazı konspi- 
ratlf darbe girişimleri dahil) bulunmakla geçti. Dolayısıy
la hapiste ve özellikle sürgünde geçirdiği yılların topla
mı hayli fazladır. Birilk, Mazzini’nin son yıllarında ger
çekleşti - ama Monarşi olarak.

Francesco De Sanctis (1817-83) de İtalya’nın düşünce 
hayatı İçinde bir aşamanın önemli kişilerinden biridir. 
Onun da sürgünde geçen yılları olmuştur. Ama Italyan 
birliğinin kurulmasıyla birlikte yurduna dönmüş, bazı 
akademik kurumlarda düşüncelerini anlatma fırsatını bul
muştur, De Sanctis bir İtalyan yurtseveri, aynı zamanda 
da Hegelci düşünce tarzmın bir taraftarıydı ve daha 
çok edebiyatla sınırii kalmakla birlikte, bir düşünce tar
zını İtalya’ya o tanıtmıştı.

Antonio Labriola (1843-1904) ondokuzuncu yüzyıhn 
son çeyreğinin İtalya için önemli bir entelektüel odağı 
olmuştur. De Sanctis’in Hegelci düşünce için yaptığını 
onun da Marksist düşünce İçin gerçekleştirdiği söylene
bilir. Bütün dünyada Marx ve Engels’I izleyen kuşağın 
en önemli teorisyenlerinden biriydi. Plekhanov nasıl 
Marksist düşünceyi Rusya’da “yerieştirdi” ise, Labriola 
da aynı işi İtalya’da yaptı. Bu düşünce tarzı içinde özgün 
eser verdiği pek söylenemese de. De Sanctis gibi o 
da mekanik bir aktarmacılığın ötesine geçti ve bir İtal
yan Marksizmi kurmayı başardı.

Yirminci yüzyılın birinci yansı boyunca İtalyan düşün
ce hayatını en fazla etkileyenlerden biri olan Benedetto 
Croce (1866-1952) de Hegel’den yararlanmıştır. De Sanc
tis gibi onun da edebiyat ve estetik daha çok ilgisini 
çekmiştir. Ama İtalya’nın olguları Croce’nin de politika
dan fazla uzaklaşmasına izin vermedi. Siyasette liberal 
çizgiden aynimadı. Faşizmden önce ve sonra Liberal 
Parti içinde çeşitli görevlerde bulundu.

Gençliğinde Maricsizmle de ilgilenmiş (Labrioia’nın öğ
rencisiydi), buradan gelen, bazı etkileri korumakla biriik- 
te başka bir düşünce sistematiği oluşturmaya çalışmış
tır. Bunu büyük ölçüde başarmış, ama özellikle politik, 
toplumsal, tarihî alanda düşünceleri daha çok İtalya 
İçinde etkili olmuştur. Sanat alanındaki sezglci-dışa- 
vurumcu görüşleri ise genel estetik tarihinde kalıcılaş- 
mıştır.

Yirminci yüzyılın en önemli idealist İtalyan düşünürü 
olan Croce, İtalyan Marksistlerinin sürekli tartışma gere
ği duyduğu nitelikli bir teorik hasım olmuştur. Gramsci 
ve Delia Volpe, Marksizmde birieştikleri halde, farklı 
teorik öncüllerden gelen, dolayısıyla Marksizm yorumla- 
n da farklılaşan düşünürlerdir. İkisi de eserlerinde Cro
ce ile tartışmışlardır. Gramsci daha historislst bir yakla
şıma sahip olduğu ölçüde Croce’ye yaklaşmakla biriikte 
çağdaş Italyan burjuva düşüncesi içinde bir rakip olarak 
öncelikle onu hedef almıştı. Della Volpe ise historislst 
değildi, çağın dilbiliminden etkilenmişti ve Croce’nin 
“akıl/duygu” gibi ayrıştırmalarına karşı çıkıyordu. Ente
lektüel karşıtlıklann nitelikçe yüksek olduğu ölçüde kam
çılayıcı ve esinlendiricl olduğu düşünülürse, Croce ça
pında bir idealist düşünürün variiğı, İtalyan Marksizmine 
de olumlu katkıda bulunmuş sayılır.

MURAT BELGE

Toskana’da, bir serbest bölge olan Leghorn limanının dinamik atmosferinin yanısıra, bazı 
kırsal bölgelerde de sosyalist ve komünist fikirler yaygınlaştı. 1830-48 yıllan arasında kuzeyde 
yaşanan sanayileşme süreci İtalyan toplumunda yeni dinamikler, Avrupa’daki diğer muhalif 
kesimleri harekete geçiren fikirlere kulak vermeye hazır yeni kesimler yaratmıştı. Bu yüzden 
1848 İtalya’sını, daha öncekiler gibi birbirleriyle ancak anzî bağlarla bağlı bir ayaklanmalar 
dizisinden çok Risorgimento’nun ilk provası olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Risorgimento’nun Birinci Provası: 1848
1848 devrimi İtalya yanmadasında bir milli birlik (Risorgimento) hareketi olarak ortaya 
çıkmıştır. 1830-1848 yıllan arasında, Risorgimento’nun üç önemli ismi, Mazzini, Garibaldi ve 
Kont Cavour tarih sahnesine adım atıyorlardı.

Mazzini, Garibaldi ve Cavour

Giuseppe Mazzini (1805-1872), 1827’de Cenova Ûniversitesi’ni hukukçu olarak bitirip, 1821 
ayaklanmalarında C arbonaria  demeğinin Avusturya’ya karşı bağımsızlık ve birlik politikasından 
etkilenerek bu derneğe üye olmuştu. Kasım 1830’da tutuklanıp, üç ay Savona hapisanesinde 
kaldıktan sonra Ocak 1831’de serbest bırakılınca Fransa’ya gitti. C arbonaria’dan  aynlarak Mart 
1831’de Marsilya’da Genç İtalya örgütünü kurdu. Amacı bir ayaklanma ile dağınık İtalya  ̂
devletlerinde bir devrim başlatmak ve bağımsız, demokrat bir İtalya Cumhuriyeti kurmaktı. 
Aynı zamanda Giovane İtalia  (Genç İtalya) adlı bir dergi de yayınlayarak, gizlice İtalya’ya 
sokuyordu. Kısa zamanda demeğin üye sayısı kuzey ve orta İtalya’da 60 bini bulmuştu. 
Mazzini diğer halklann da bağımsızlık hareketlerine yardım etmek istiyordu ve Genç 
M acaristan, Genç Lehistan, Genç İrlanda  demeklerini de kurmaya çalıştı. Bu demekleri Genç 
Avrupa adı altında bir merkezde toplayarak Avrupa’da despot yönetimlerle mücadele etmek 
amacındaydı. (Mettemich, bu derneklerin etkinliklerini engellemeye çalışmıştır.) Mazzini İtalyan 
Birliği ve bağımsızlığı hareketinde cumhuriyetçi kanadın önderi oldu.

Giuseppe Garibaldi (1807-1882) bir halk önderiydi. Nice’de bir denizcinin oğlu olarak doğmuş 
ve gençliğinde tayfalık yapmıştı. Piemonte’de etkin olan milliyetçi ve cumhuriyetçi akımlardan 
etkilenerek 1833’te Genç İtalya örgütüne girdi ve böylece, İtalyan Birliği’nin kurulmasına kadar 
sürecek mücadelesi başladı. Mazzini’nin İsviçre’den Piemonte’ye gelerek 1833’te Modena ve 
Sardinya’da, 1834’te Savoie’da giriştiği iktidarı ele geçirme eylemleri başarısızlıkla sonuçlandı. 
Savoie isyanına katılan Garibaldi, Piemonte-Sardinya donanmasından bir gemiyi ele geçirip 
Cenova’da bir teçhizat deposunu almaya çalıştıysa da, başarılı olamamıştı. Ayaklanmayı Carlo 
Alberto şiddetle bastırdı, isyanın 12 önderi yakalanarak idam edildiler. Mazzini ve Garibaldi 
diğer direnişçilerle birlikte yurtdışına kaçtılar. Haziran 1834 ’te gıyablannda ölüm cezasına 
çarptınldılar.

1830-1848 döneminde İtalya’da Avusturya’dan bağımsızlığın kazanılması ve İtalya’nın bir birlik 
etrafında toplanması fikri, artık yaygınlık kazanmıştı. İtalya’da bütün aydınlar, ister Katolik 
ister liberal olsunlar bu fikirleri benimsiyorlardı. Azeglio ve Alessandro Manzoni (Nişanhlar 
adlı romanı büyük ilgi görmüştü) gibi romancılar, Ciovanni Berchet, Niccolini, Prati, Rossetti 
ve özellikle Silvio Pellico gibi şairler, Rossini Bellini ve (Nabucco, La Traviata, Don Carlos 
operalarıyla) Verdi gibi müzisyenler milli gururu dile getiriyorlardı. Ancak bu amaçlara ulaşma 
yolları konusunda üç ayrı görüş vardı.

— Mazzini önderliğindeki grup, İtalya’nm tek bir devlet halinde birleşmesini ve yönetim 
biçiminin cumhuriyet olmasını savunuyordu.

— Rahip Gioberti’nin (1843 ’te yayınladığı İtalyanların Ahlaki ve Hukukî Üstünlüğü adlı eseri ile 
fikirlerini ortaya koymuştu) önderlik ettiği ve Ortaçağ Guelficiliğinden esinlenen, Papa’nm 
başkanlığında bir federasyon öneren Yeni Guelficilik, Katoliklerce destekleniyordu.

— Cezare Baldo ve Massimo d’Azeglio’nun 1845 yılından sonra yazılan ile ortaya attıklan, 
Piemonte-Sardinya Kralı Carlo Alberto’nun başa geçeceği bir İtalya Krallığı. Bu fikri, monarşi 
taraftarlan desteklediği gibi, Carlo Alberto da benimsemişti.

Piemonte’de Yeni İtalya hareketi güç kazanırken, kral Carlo Alberto da Avusturya’ya karşı 
ekonomik alanda da güçlü olmayı amaçlayarak gelir kaynaklarını artırma, ekonomiyi 
geliştirme, orduyu güçlendirme yolunda adımlar atıyordu. Medenî hukuk ve ceza hukukunda 
reformlar yapıyor, özgürlüklerde görece bir gelişme görülüyordu.

Roma’da ise, 1846’da despot Papa XVII. Gregorius’un ölümünden sonra reformcu eğilimleri 
olan Kardinal Mastai Feratti IX. Pius olarak Papa seçilmişti. Yeni Papa’nm Yeni Guelficileri 
desteklediği biliniyordu ve papalığı sevinçle karşılanmıştı. 1831 devrimcileri için 1847’de af 
çıkarmış, sansürü kaldırmış, milli muhafız gücünü kurmuştu. Eyalet meclislerinin seçtiği 24 
laik danışmandan oluşan ekonomik konularla ilgili bir Devlet Danışma Kurulu kurması gibi 
reformlar, liberallerde umut yarattı. Papa’mn reformlarını destekleyen Toskana prensi II. Leopo 
de bazı reformlar yapmış, sivil muhafız örgütü kurmuş, basma bir ölçüde özgürlük vermişti.
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Alman Gümrük Birliği’nden (ZoUverein) etkilenen Carlo Alberto, Toskana ve Papalık devletleri 
ile bir gümrük birliği kurmuştu. Ona karşılık vermek için, reformlara karşı olan İki Sicilya 
Kralı II. Ferdinando, Parma prensi Charles-Ludovic ve Modena prensi V. François ile birlikte 
Avusturya’yla ittifak yapmıştı.

İtalya Birliği’nin üçüncü önemli kişisi Camillo Cavour’du (1810-1861). Askerî kökenden gelen 
Kont Cavour, 1830 Devrimi’nden sonra Jakoben fikirlerin etkisinde kalarak, Avusturya 
egemenliğinden kurtulmak amacını benimsemişti. 1831’de askerlikten ayrıldı, Leni’deki 
topraklarına çekilerek tarım ve bankacılıkla ilgilendi. Fransa’ya ve İngiltere’ye yaptığı gezilerde, 
İngiliz liberalizminden ve deneyciliğinden, Fransız Aydınlanma felsefesinden ve 
milliyetçiliğinden etkilendi. I8 3 5 ’te, radikal Jakobenliği terk ederek toparlayıcı, uzlaştıncı bir 
jolitikayı benimsediğini yazmaktaydı. 1842’de Torino’da kurduğu Tanm  D em eğ in e  sadece 
'iemontelilerin değil, bütün İtalyanların üye olabileceğini söyleyerek derneğe siyasal bir içerik 
azandırmıştı. 1847’de II Risorgimento (Yeniden Doğuş) adlı bir gazete çıkararak liberal 
eformlar etrafında birleşen soyluların ve halkın İtalyan Birliği’ni yaratacağını savunuyordu.

1847’de Papalık Devletleri sınırları içinde bulunan Ferrara’da bir Avusturya subayına karşı 
»itişilen suikast teşebbüsü üzerine, Avusturya Ferrara’yı işgala kalkıştı. Carlo Alberto ve 
Toscana dükünün bu kanunsuz saldırıya karşı kuvvet toplamaya başlamalan üzerine Avusturya 
geri adım attı.

3cak I848’de devrim ilk olarak İki Sicilya Krallığı’nda patlak vermiştir. Avusturya yanlısı kral 
1. Ferdinando’ya tepki, Palermo ve Napoli’de kanlı ayaklanmalarla başladı. Kral 1830 Fransız 
ınayasası benzeri bir anayasa kabul etmek zorunda kaldı. İsyan bütün Sicilya’ya yayılmıştı. 
Memonte’de Carlo Alberto’nun reformlarının yetersiz bulunmasının yarattığı sorunlar, gerginliği 
ırtırmış ve kral zorunlu olarak meşrutî krallığı kurmuş, Statuto Fondam entale’yi yayınlamış, 
!ezare Baldq bakanlığa getirilmişti.

5u tarihlerde Viyana’da devrim patlak vermiş ve Metternich kaçmıştı. Avusturya’daki isyanlar 
ledeniyle, Lombardiya ve Venedik’te Avusturya kuvvetleri de azaltılmıştı. Bunu fırsat bilen 
italyanlar ayaklandılar. Venedik’te siyasal tutuklular, liberal parti başkanı Manin ve Tommaseo 
serbest bırakıldılar. Cephanelik ele geçirildi. Ulusal Muhafız alayı kuruldu, imparator adına bir 
anayasa ilan edildi. Lombardiya başkenti Milano’daki imparatorluk temsilcisi halkı yatıştırmak

İtalya üzerindeki Avusturya baskısını kaldırmak için 
Cavour 1852’deki gizli Plombieres anlaşmasından beri 
Fransızlarla işbirliği halindeydi. Bu anlaşma 
Fransa'daki katoliklerin baskısı ve Prusya’nın 
müdahalesi sonucu Villafranca anlaşması ile resmen 
açıklandı. 24 Haziran 1839’da Piemonte ile Fransa 
birlikte Avusturya’ya savaş açtılar Savaş 4 Haziran 
1859’daki Magenta, 24 Haziran’daki Solferino 
zaferleriyle Piemonte’nin lehine sonuçlandı. İtalyan 
Biriiği'nin yolu açılmıştı. 1860’ta Venedik ve Roma 
dışındaki bütün yarımada İtalya Krallığı adını aldı. 
Venedik’in katılması ancak 1866'daki Prusya-Avusturya 
savaşında Prusya'nın tarafını tutan İtalya’yı, Prusya’nın 
desteklemesi sayesinde gerçekleşti. Roma,
Garibaldi’nin bütün gayretlerine ve 1870’deki 
anlaşmaya rağmen 19. yüzyıl boyunca b ir sorun 
olmaya devam etti. Papalık İtalyan hükümeti ile, 
ancak 20. yüzyılda ve o zaman da faşizm döneminde 
anlaşabilecekti.
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PISACANE, CARLO 
( 1818- 1857)

ünlü Sapri seferinin kahramanı ve lUlazzini’nin sosya
list yandaşı, Carlo Pisacane, 1818’de asil bir ailenin 
çocuğu olarak Napoli’de doğdu. Askerî eğitim gördü. 
1843’te teğmen olarak döndüğü Napoli’den, polisle ba
şının derde girmesi üzerine 1847’de sevgilisi Enrichetta 
di Lorenzo ile birlikte kaçmak zorunda kaldı. Livorno, 
Marsilya ve Londra’dan sonra Paris’e varan çift, Bour
bon hanedanının ajanlarınca izleniyordu. 1848’de sevgi
lisini Paris’te bırakarak, Milano Cumhuriyeti'nde aktif 
askerî görevler aldı. Yenilgiden sonra, Avusturya’ya karşı 
savaşı umutsuzca sürdürmeye çalışan Mazzini’nin fikir
lerini benimsedi; yüzbaşı rütbesiyle Piemonte ordusuna 
katıldı. Şubat’ta Roma Cumhuriyeti’nin ilanıyla, istifa 
ederek Roma’ya gitti. Orada Mazzini ile tanıştı. Çok 
iyi anlaştılar. Roma savunması sırasında üstün İdarî 
yeteneğiyle ön plana çıktı; daha ateşli ve taşkın Garibal
di ile çatıştı.

Sosyalist fikirlere ilgi duyan diğer İtalyan aydınlarının 
aksine Pisacane, devrimi Fransa’dan beklemiyor, İtal
ya'nın geriliğinin sosyalizme geçmeyi kolaylaştıracağı
na inanıyordu. İtalya'daki devrimin “ yerli” olması ve 
köylüler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyor, sa
nayileşmiş kuzeyi değil, güneyli köylü ve orta sınıfları 
önemsiyor, devrimin hem toplumsal hem coğrafi anlam
da “aşağıdan” gelmesini öngörüyordu. Bu görüşlerini 
ancak ölümünden sonra yayınlanan İtalya Tarihi Üzerine 
Politik ve Askeri Tezler kitabında dile getirdi. Görüşleri 
Bakunin’i etkiledi.

İtalya'da bir devrimin mümkün olduğuna inanması, 
Pisacane’yi Fransızları bekleyen İtalyan sosyalistlerin
den uzaklaştırdı; sosyalist olmadığı halde Mazzini’ye 
yakınlaştırdı. 1856’da Cenova’da buluşarak birlikte Sap
ri seferini planlamaya başladılar. Plana göre küçük bir 
grup Ponza’da karaya çıkacak ve ajitasyonla bir köylü 
ayaklanması başlatacaktı. Pisacane, 25 Haziran 1857’de 
yirmidört arkadaşıyla yola koyuldu. Ponza’da, 28 Hazi- 
ran’da karaya çıktılar ve tamamen ıssız bir yerle karşı
laştılar. İçerilere doğru ilerlerken ne kimse onları karşı
lamaya geldi ne de Napoli komitesinin bir ayaklanma 
girişimine dair belirtiler görüldü. Bourbon hükümeti Pon
za olayından haberdardı. İsyancılar 29 Haziran sabahı 
Torraca’ya doğru yürüyüşe geçtiler ve çarpışmalar ol
du. Pisacane, Nicotera, Falcone ve yüz kişi, düşmanı 
yararak Buonabitacolo’ya doğru uzaklaştılar. 2 Temmuz 
günü şafak sökerken, Ponza isyancıları, yoğun ateşle 
karşılaşıp darmadağın oldular, Cenovalı isyancılar ümit
sizce direnmeye çalışıyorlardı. Pisacane, yaralandı ve 
intihar etti. Onu Falcone izledi. Ağır biçimde yaralı olan 
Nicotera ölüme terkedildi, daha sonra da hapse atıldı.

için bazı kararnameler çıkardı, ancak bir askerin Lombardiya deklerasyonunun bir temsilcisini 
öldürmesi üzerine 18-22 Mart büyük ayaklanması patlak verdi. Barikatlar kuruldu ve Mareşal 
Radeztky birlikleri ile Milano’yu terketti. Venedik’te 23 Mart’ta geçici hükümet, Daniela Manin 
başkanlığında cumhuriyeti ilan etti (San Marco Cumhuriyeti). Parma ve Modena dükalan 
ülkelerinden kaçtılar. Milanolular Piemonte kralı Carlo Alberto’ya bir heyet göndererek 
Avusturya’ya karşı savaşa çağırdılar. Cavour da II Risorgimento gazetesinde onları destekliyordu. 
24 Mart bildirisi ile Carlo Alberto da isyancıların yanında yer aldı ve 26 Mart’ta Avusturya’ya 
savaş açtı. Halklarının coşkulu baskısı altında, diğer İtalyan devletlerinin yöneticileri de asker 
göndermek zorunda kaldılar. Roma ve Papalık devlederindeki gösteriler üzerine Papa’nm 
yolladığı askerler, Toskanalılar, Modena ve Parmaklar, Garibaldi’nin gönüllü Lombardiya 
birlikleri, Floransa grandükü Leopold ve hatta Napoli kralının kuvvetleri de Piemonte 
kuvvetlerine katıldılar. Mart ayında Carlo Alberto, Lombardiya ve Milano’yu işgal etti. Verona 
ve Mantova’ya çekilmiş olan Avusturya kuvvetlerinin başında Mareşal Radetzky bulunuyordu. 
Mantova ve Peschiara kuşatıldı. Ama kısa zamanda Carlo Alberto’nun elinde Piemonte 
birliklerinden başka birlik kalmamıştı.

Avusturya Devrimi’nde başarılı olan Viyana liberalleri, İtalyan Devrimi’ni desteklemek yerine, 
milliyetçi bir tavır alarak General Nugent yönetiminde bir yardım ordusunu yola çıkarmışlardı. 
Diplomasi aracını da kullandılar ve kısa sürede Papa XL Pius’u ikna ettiler. Papa, Papalık 
Devlederi’ni yabancı müdahalesinden kurtarma dışında bir niyeti bulunmadığını ve Avusturya 
ile savaşma- arzusunda olmadığını 29 Nisan’da açıklıyordu. Roma’da çıkan isyanlar karşısında 
da imparatora bir mektup yazarak İtalya’daki eyaletlerinden vazgeçmesini rica ediyordu.

Napoli’de liberal milletvekilleri ile Kral Ferdinando arasmda anlaşmazlık çıkmış, kral 
parlamentoyu dağıtmıştı. Yine kanlı ayaklanmaların çıkması üzerine, 15 Mayıs’ta Piemonte 
ordusuna gönderdiği askerlerini geri çağırdı ve özgürlük taraftarlarını kılıçtan geçirdi.

Carlo Alberto, Verona üzerine yürümekte olan yardımcı Avusturya ordusunu 30 Mart’ta 
Goito’da durdurmuş ve askerleri tarafından savaş meydanında İtalya kralı ilan edilmişti. Mayıs 
başında Plaisance, Parma ve Modena, Piemonte ile birleşme kararı aldı. Lombardiya da, 
radikallerin cumhuriyet taleplerine rağmen, Piemonte Krallığı’na katılıyordu. Bütün Kuzey İtalya 
Savoy hanedanının etrafında birleşiyordu. 4 Temmuz’da Venedik Cumhuriyeti de Piemonte’ye 
katılma karan aldı. Elindeki askerlerin azlığı ve düzenli bir ordu olmaması nedeniyle, Carlo 
Alberto, Goito zaferinden yeterince yararlanamamıştı. Toparlanan Radetzky’nin 120 bin askerine 
karşı 20 bin gönüllü (bunların içinde Garibaldi’nin gönüllüleri ve Mazzini de bulunuyordu) 
ve 30 bin askeri vardı. 24-25 Temmuz 1848’de Radetzky kesin bir zafer kazandı. Milano 
teslim olmak zorunda kaldı, Avusturya’ya karşı olan binlerce aile şehirden kaçtı. Lombardiya 
ve Venedik devleti toprakları tekrar Avusturya’ya geçti, sadece Venedik şehri kuşatılmış, ama 
ele geçirilememişti. 9 Ağustos’ta imzalanan anlaşmaya göre, birliklerin arasındaki sınır iki 
devlet arasındaki sınır oluyordu. Garibaldi ve Mazzini bir süre daha AvusturyalIlarla savaşmayı 
sürdürdüler.

Roma Devrimi

Carlo Alberto’nun yenilgisi, bir anlamda monarşik hareketin de yenilmesi oluyor ve 
cumhuriyetçiler milli harekette önderlik iddialarında güçleniyorlardı. 13 Ağustos’ta Venedik’te 
Manin direktuvar iktidarı altında, tekrar cumhuriyeti ilan ediyordu. 29 Ağustos’ta halk 
Toskana grandükünü, iktidarı radikal parti başkam Mantinelli’ye vermeye zorlamıştı. 6 Eylül’de Papa, 
hükümetin başına kont Pellegrino Rossi’yi getiriyordu. Rossi’nin Papa’nm otoritesi altında 
federasyon halinde toplanma politikası, cumhuriyetçilerin programı ile çatışıyordu ve 15 
Kasım’da Rossi öldürülünce, Roma’da tekrar ayaklanmalar başladı. 25 Kasım’da Papa, Napoli 
Kralı’nın yanına Gaeta’ya kaçtı. Roma parlamentosu kendini dağıttı ve genel oylamayla kurucu 
meclis seçimine karar verildi. IX. Pius, Roma’da hazırlanan yeni seçimlere katılarak, herkesin 
aforoz edileceğini ilan etti. Bu davranışı, seçimleri radikallerin kazanmasını sağladı. 8 Şubat 
1849’da toplanan meclis, Papa’nın tahttan indirilerek dünyevî iktidarının kaldınimasma karar 
verdi. 9 Şubat’ta Roma Cumhuriyeti ilan edildi; Cumhuriyet Mazzini, Saffi ve Armellini’den 
oluşan bir triumvirlik (üçlü) tarafından yönetiliyordu. Laik bir idare kurulmuş, kilisenin 
malları dağıtılıyordu. Bir grup gönüllü ile Roma’ya gelen Garibaldi de. Roma meclisine 
milletvekili seçildi.

Roma Devrimi, Toskana’da geniş yankı uyandırdı. Montanelli Toskana hükümeti adına bir 
çağrı yaparak, Roma’da bütün İtalya adına seçilecek bir milli meclisin toplanmasını talep etti. 
Toscana grandükü ülkesini terk etmek zorunda kaldı, Mazzini Floransa’ya gitti. 18 Şubat 
1849’da cumhuriyeti ilan eden bir geçici hükümet oluşturarak kurucu meclisi topladı.

Lombardiya ve Venedik’te yenilen devrim, orta İtalya’da Mazzini’nin idealine uygun olarak 
başarı göstermişti. Milli hareketin yönetimini yeniden ele geçirmek isteyen Carlo Alberto, 
milletvekillerinin de desteğini alarak ateşkesi bozdu ve Macaristan’daki ayaklanmadan 
yararlanarak 12 Mart 1849’da Avusturya ile savaşa girdi. 23 Mart’ta Novare’de yenildi, banş 
istedi ve oğlu II. Vittorio Emanuele lehine tahttan vazgeçti. Yapılan Milano Antlaşması ile 
Piemonte, 70 milyon liret savaş tazminatı ödemek zorundaydı. Yenilgi Brescia ve Cenova’da 
cumhuriyetçi isyanlara neden olduysa da, bunlar kısa sürede silah gücüyle bastırıldılar.



CARBONARİA

özellikle 1814-1848 olayları döneminde filizlenen bu 
halkçı hareketin başlıca amacı, halkların bağımsızlığı 
ve özgürlüğüydü. Bu örgüt, hükümet biçimleri ve bunun 
yürütülmesine ilişkin konuları bir yana bırakarak, dikka
tini yalnızca ezilen halkların sorunlarına yöneltti. Baş
langıçta hareketi içinde cumhuriyetçilerin ve monarşi 
yanlılarının da yer aldığı anti-bonapartistler yaydılar.
18. yüzyıl sonunda Fransız Alplerinde ortaya çıkan bu 
hareketin siyasal programı, İsa’nın hayatından etkile
nen ve kendilerine özgü ritüel ve simgelerle ortaya çı
kan charbonnlers (odun kömürcüleri) adındaki zanaat- 
kâr derneğine de kaynaklık etmişti.

İtalyanlarla Fransızlar arasındaki inanç farklılıktan, Car- 
bonaria’nın ortaya çıkışındaki egzotizmi daha da belir
ginleştirir. İtalya, Fransa’dan 40 yıl sonra bu bildirimde 
bulunmuş ve böylece onun edebi bir çevirisi olmaktan 
ileri geçememişti. Pietro Colletta ve kral Joachim’In 
sadık bir askeri olarak 1802’de Gray garnizonunda gö
rev yaptığı sırada Carbonaria’ya yazılan Plemontell ge

neral Giuseppe Rossetti’nin güvenilir tanıklığına göre 
özellikle ast askeri kadrolar arasında Fransa’dan güney 
İtalya’ya doğru yayılan hareket, cumhuriyetçi eğilimlere 
sahip Napolton karşıtı bir biçim aldı. Fikirlerinden ötürü 
1799’da sürgüne gönderilenlerin, hem kendi aralarında, 
hem de Fransız ordusunda görevli olup bir süredir 1. 
Konsül’ün Sezarist politikasına karşı ajitasyon yürüt
mekte olan ve ordu içinde kıpırdanmalar başlatan Jako- 
benlerie ilişkiye girmeleri bu eğilimi güçlendirdi.

Bu gizli ilişkilerden, İtalyanlar arasında bağımsız milli
yetçi bir karaktere sahip olan yeni dernekler doğdu. 
Formaliteler en aza indirildi, hedef kesinleştirildi. Bu 
dernekler uzun süre gizli kaldı. Büyük ihtimalle, güneyli 
mültecilerin Fransa’nın güneyindeki Cisalpina’dan atıl
ması, özellikle orta İtalya ve yanmadanm geri kalan 
kısmında bu yeni örgütlenmenin iyice yerleşmesini sağ
ladı. Floransa’daki barıştan sonra Puglie ve Abruzzi’de 
İtalyanların çoğalmasıyla doğru orantılı olarak daha da 
yayıldı. İngiliz yanlısı Bourbonlar bu gelişime yardım 
etseler de İkili oynamaya devam ediyorlardı. Carbonaria 
yanlılanysa gerek onlara, gerekse masonlara karşı dik
katli olmak zorundaydılar.

Bu kanıklıklar, ateşli yurtseverlik duyguları, bir yan

dan yenilik arayışlarını, öte yandan eskiye dönme isteği
ni yansıtan ve bir türlü düzene sokulamayan siyasal 
taleplerden İtalyan Carboneriası doğdu. Bu örgütlenme
nin, Fransız imparatorluğunun merkezî despotizmine 
karşı geliştirdiği cumhuriyetçi demokratik ya da liberal 
monarşik karakter, egemen güçlerin dini yok saymalan- 
na bir tepki olarak, Katolik ya da en azından Hıristiyan 
bir yapıya sahipti. Özellikle küçük burjuvalar ve küçük 
din adamlan gibi kendi topraklanna çok bağlı olan in
sanlar tarafından oluşturulduğu için de yurtsever ve 
halkçı bir topluluktu. Hayat ve sanat alanlannda da du
rum pek farklı değildi. Siyasal alanda mülkiyetçi ve öz
yönetim yanlısı ilkeleri bütün NapolĞon imparatorluğun
da görülmeye başlandı.

İtalyan Carbonariası düşünceden çok eyleme daya
nan bir birlikti. İngilizler ve Bourbonlar, imparatorluk 
Fransasını yıkma girişimlerinde bir “ beşinci kol” olaca
ğını düşündükleri Carbonaria’yı desteklediler ve böyle
ce örgütün daha iyi sonuçlar almasını sağladılar. Özel
likle 1810’dan sonra, İspanya ayaklanmasının da gös
terdiği gibi, İtalya’daki bir ayaklanmanın, Fransız impa
ratorluğunun çöküşüne neden olacağını görerek bu des
teği daha da artırdılar. Eski kralcı masonlann yavaş 
yavaş örgütün bütün merkezlerine sızmalanyla birlikte

Fransız Jakoben geleneğinin 
izinden giden bir yeraltı örgütü 
olan Carbonaria, İtalya'da 
cumhuriyetçi ve birlikçi ideolojinin 
başlıca kaynağı olmuştu. Daha 
çok Italyan orta sınıflarından ve 
serbest meslek sahipleri 
arasından gelen aydınlann 
yönettiği örgüt, komplocu ve 
seçkinci doğasının ürünü olarak 
alt sınıflardan, daha çok da 
yoksul köylülerden gelen 
muhalefet hareketi ile arasında 
bir mesafe bırakmayı tercih 
ediyordu. Bununla birlikte bu 
köylü eşkiyalar arasından yan 
dinsel, hümanist fikirlere sahip 
kır entelektüelleri denebilecek 
bazı kesimler de Carbonaria 
çeteleri oluşturmuşlardı. Sıradan 
eşkiyalar köylü, çoban ya da 
eski askerler olmalarına rağmen 
1816-17 arasında çetesi ile 
birlikte Carbonaria örgütüne 
katılan haydutlar arasında 
bulunan Geatano Meomartino 
(Vardarelli) eğerci, Decisi 
mezhebine katılmış olan Ciro 
Annicchiarico ise Jakoben 
görüşlere sahip bir köylü rahip 
idi. Doğal olarak kır zanaatkarlan 
ya da aydınlan, modern siyasal 
ideolojileri, okuma yazması 
olmayan çoban ya da yoksul 
köylülerden daha kolay 
kavrıyorlardı. Resimde 1820’deki 
ilk Carbonaria tutuklamalarında 
ele geçen şehirli aydınlar 
görülüyor.
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İtalyan Carbonariasi, farkına varılmadan Fransızlar tara
fından yönetilmeye başlandı. Kral Joachim bu duruma 
açıkça karşı çıktı. Kalabriya ve Abruzzl’dekl Carbonaria 
örgütleri kapatıldı.

Bütün bu baskılar sonucu İtalyan Carbonariasi, tam 
bir eylem partisi haline dönüştü. Bu, sivil olmaktan 
çok askeri bir yapılanmaydı. Bu yeni yapılanmada hare
ketin öğretisi yeniden düzenlendi. Hiyerarşi ayrıntılan- 
dmldı ve iki kademeden dokuz kademeye çıkartıldı. İşte 
bugün bize ulaşan, masonların dış biçimine benzeyen 
bu son statüdür. Kilise İse gerek masonları, gerekse 
Carbonariaları yok saymaya devam ediyordu.

4 Nisan 1814’de Carbonarialara karşı bir bildiri yayın
landı. Kral Joachim, Fransız masonlarıyla olduğu gibi 
İtalyan Carbonariaları ile de bir anlaşmaya girmeye ça
lıştı. Örgütün ismini ve yapısını değiştirmeye ve başına 
geçmeye kalkıştı. Ama İngilizlerin ve Bourbonların bir 
anayasal belge ve krallığa özgürlük vaadleri, kralın ba- 
şan umutlarını yok etti. Örgütün içindeki cumhuriyetçi 
ve monarşik partiler iyice kaynaşmıştı ve buna fırsat 
verilmedi.

Bu şekilde Carbonaria kardeşliğinin 3. ve son dönemi
ne gelindi. Bouriranların işe karıştığı bu en ilginç dö
nemde örgütün tarihi, devletin tarihiyle içiçe geçmişti.
10 yıllık dönemdeki bütün kazanımları, baştaki amaçla- 
nndan farklı olarak, kendilerine mal etmeye ve kendi 
güvenliklerini gözetmeye başladılar. Kanşıklık, 1820’deki 
büyük ihbarlara kadar sürdü. Monarşinin kurtulması için 
toplumun yönetimi ele geçirmesi gerekiyordu. Böylece 
bir anayasanın gerekliliği ortaya çıktı. Carbonarlaların 
bu siyasal programı, 1848’deki son darbeye kadar sür
dü. Daha önce Napoli ve Sicilya’da meydana gelen siya
sal ayaklanmalar İtalya’nın birleşmesinin öncüleri oldu.

1848 bunalımından sonra, Carbonaria, bütün sembol
leri ve ritüelieri ile birlikte ortadan kayboldu. Bunun 
yerini Lombardia ve Venedik’teki genç yurtseverlerin, 
kendilerini feda edercesine başlattıkları savaş aldı.

Kuzey İtalya’daki Carbonarialar hakkında bir şeyler 
söylemek gerekirse. İzlerine İtalyan krallığının son za- 
manianndan başlayarak, Milano ve Cenova’da rastlansa 
da bunlar aslında Fiiadelfi adlı gizli bir örgütün üyeleriy
diler.

1821’deki askeri karışıklıklardan sonra İtalyan Carbo- 
narialan merkezlerini Napoli’den önce Cenova’ya, daha 
sonra da Londra’ya taşıdılar. 1830’a doğru ise yeniden 
Sebeto kıyılarına döndüler. Sonunda Filippo Buonarro
ti, Borso de’ Carminati ve Carlo Bianco’nun çabalarıyla 
reformcu Carbonaria adıyla Paris’e yerleştiler. 1830’dan 
sonra, Korsika, Malta adası, Korfu ve Carbonarlaların 
tarihi boyunca ve 1848 öncesindeki siyasal hareketlerde 
hep önemli bir merkez olma özelliğini koruyan Sicilya, 
kayda değer aktif merkezler oldular. Her halükârda, Car
bonaria hareketinde ortaya çıkan bu son gelişmeler faz
laca önem taşımıyordu. Mazzini, bu durumu çok doğru 
gözlemleyerek şöyle yorumlamıştı: “ 31 hareketleriyle, 
(Genç İtalya) ve eski adamlar arasındaki bağ koptu” . 
Bu yüzden, bu tarihten sonra Carbonarlaların önemi 
azalır. Ama bu azalma, 1848’in, bu programın açtığı 
yoldan gerçekleştiğini görmezlikten gelinmesini gerek
tirmez.

Son olarak şunu da söylemek gerekiyor: Carbonaria 
olgusu, yerli bir hareket olmaktan çok, Avrupa’nın ge
nel siyasal ikliminden kaynaklanan bir üründü. Viyana 
kongresinin etkisiyle Carbonarialar, ihtiyaçları olan ışığı 
bulamadılar. Farklı toplumlarm herbirinde ayrı karakter 
taşıyan örgütler oluşturuldu. Bir Yunan, bir Ispanyol, 
bir Portekiz, bir Polonya, bir Fransız Carbonariasını ta
nımak için onlann içine girip ayrı ayrı değerlendirmek 
gerekir. Çünkü aynı annenin çocukları olsalar da farklı 
karakterlere sahiptirler ve gerçek bir değerlendirme yap
mak ancak böyle mümkün olabilir.

1848, halk hareketlerinden etkilenen bazı subayların örgütlediği ayaklanmalara da sahne oldu. İsyancılar,
Volta’da olduğu gibi, çeşitli stratejik mevzileri ele geçirmeye çalıştılar ve sonuçta başarısızlığa uğradılar.

Sicilya’nın İşgali

Yarımadada Avusturya desteği ile eski rejim geri geliyordu. İki Sicilya Kralı II. Ferdinando, 
Sicilya’da liberallerle yaptığı anlaşmayı bozarak Sicilya’yı işgal etti ve 20 binden fazla liberali 
hapsetti. İki Sicilya Krallığı’nda mutlakiyet geri gelmişti (15 Mayıs 1849). Toskana’da nisanda 
anayasa yanlısı meşrutiyetçiler iktidan ele geçirip grandük Leopold’u geri çağırdılar, ama 
grandük Floransa’ya kendisi ile birlikte 18 bin kişilik bir Avusturya ordusunu da getirerek, 
anayasayı ortadan kaldırdı.

Fransa’da Louis Napoleon, İtalya bağımsızlığına destek olmakla, Papa’yı ve ülkesindeki 
Katolikleri karşısına almıştı. İtalya’da ayaklanmanın ezilmesi üzerine oluşan muhalefeti 
yatıştırmak, Katolikler arasında gücünü artırmak istedi, Papa’ya destek olmak adına Roma’ya 
Ijir ordu göndererek şehri kuşattı. Garibaldi iki aylık kuşatmada şehri savundu. Kentin düşüş 
kesinleşince, 3 bin kadar gönüllü kuvvetiyle bir çıkış hareketi düzenledi ve tarafsız San 
Marino Cumhuriyeti’ne sığındı. 30 Haziran 1849’da Roma şehri düştü ve Roma Cumhuriyeti 
sona erdi. 4 Temmuz’da Fransızlar Papalık hükümetini yeniden kurdular. Seçildiğinde coşku 
ile karşılanan IX. Pius, süreç içinde binlerce insanı hapse attı. İtalyan Birliği gerçekleşirse
Papa’nm İtalya’daki 13 yüzyıllık egemenliği sona erecekti; bütün İtalya’nm kralın idaresine
girmesini düşünemezdi. Bu nedenle İtalyan Birliği kuruluncaya kadar Piemonte ile Papalık
arasında gizli bir savaş sürdü.

Novara yenilgisinden beri, Avusturya kuvvetlerince kuşatılmış olan Venedik açlık, kolera ve 
Avusturya kuvvetlerinin topa tutması sonucunda beş ay sonra teslim oldu (22  Ağustos 1849) 
San Marco Cumhuriyeti de son bulmuştu.



İtalyan Birliği

1848 Devrimleri sonucunda, İtalya’da Piemonte Krallığı dışında, Avusturya etkisindeki 
hükümdarlar ve Lombardiya’da, Venedik’te doğrudan Avusturya kuvvetleri yine egemen oldular. 
Bunlara ek olarak Roma’da da Fransızlar vardı.

Lombardiya ve Venedik Kralhğı’nda 1857’ye kadar Mareşal Radetzky diktatör olarak kaldı. Ağır 
bir sansür uygulanıyordu. Basın suçlarına ölüm cezası getirilmişti. Birçok kişi ülkelerini terk 
ederek göç etti. Parma, Modena dükalıklarında, Papalık Devletleri’nde, Toscana’da Avusturya 
kuvvetleri baskıcı rejimleri 1855’e kadar desteklediler. Avusturya garnizonları Papalık 
Devletleri’nde terörlerini harp divanlarına dayandırdılar. Sadece Bologna eyaletinde birkaç yılda 
iikiyüz kişi kurşuna dizildi. Napoli Kralı İL Ferdinando polis rejimini, İsviçreli paralı askerlerle 
yürütüyordu.

Piemonte Kralhğı’nda yeni Kral 11. Vittorio Emanuele anayasaya bağlı krallığını sürdürerek 
İtalya’nın bağımsızlığı ve birliğinin tek umudu olmuştu. İtalyan Birliği’nin mimarı ve tam bir 
19. )'üzyıl liberali olan Cavour, 1850’de Azeglio hükümetinde tarım, sanayi ve ticaret bakanı 
oldu. 19 Nisan 1851’de maliye bakanlığına getirildi. Mefrkez sağ ve merkez solun anlaşmasını 
sağlayarak, 1852’de başbakan olmayı başardı. Hedefi olan İtalyan Birliği’ni sağlamanın, diğer 
ülkelerin yardımları ile başarılabileceğini düşünüyor, dış ilişkilere önem veriyordu. Piemonte 
Krallığı’nm, İtalyan Birliği’nde oynayacağı önderlik rolünün gereği olarak, ekonomik açıdan 
güçlenmesi gerekmekteydi. Ticaretin gelişmesi için diğer Avrupa devletleriyle serbest ticaret 
antlaşmaları imzaladı, yatırımların artması yolunda çabalara girdi. Tanm  ve mâliyede reformlar 
yaptı. Orduyu yeniden düzenledi. Demiryollannın ve tersanelerin yapımına ağırlık verdi. 
Katoliklerin İtalya Birliği’ni engelleyici tutumlarına karşı Kilise’nin gücünü zayıflattı, hukukî 
ayncalıklannı kaldırdı, birçok manastırı kapattı, cizvitleri ülkeden uzaklaştırdı, (bu çabaları 
sonucunda Papa tarafından aforoz edildi). Maliye ve dış politikayı doğrudan kendisi 
yönetiyordu. Ekonomide uyguladığı liberal siyaset ile önemli başarılar sağlıyor, tutucu bir 
kralcı olmasına rağmen, gerçekçi politikasıyla İtalya’daki muhalefeti kendi yanına çekmeyi 
beceriyordu. Onun bu siyaseti, birçok 1848 devrimcisini çevresinde toplamış, Savoie hanedanı 
önderliğinde mücadeleye ikna etmişti.

Gerçek bir cumhuriyetçi olan Mazzini, Kont Cavour’un tutucu siyasetine karşıydı. Ancak 
1848-49 ayaklanmalarında, cumhuriyetçilerin başarısızlığı nedeniyle güç kaybetmişti. Önayak 
olduğu 1852 Mantova, 1853 Milano ve 1857 Cenova ayaklanmaları, başarısızlıkla sonuçlandı. 
1854’te ,kaçtığı Amerika’dan dönen Garibaldi de, Mazzini’den ayrılmış ve Daniel Manin gibi 
Piemonte Krallığı yanında yer almıştı. Cavour, Piskopos Gioberti’nin de desteğini sağlamıştı.

Fransa-Piemonte İttifakı

’iemonte Krallığı, Avusturya ile tek başına baş edemeyeceğinden, Cavour, İtalya yarımadasının 
jağımsız mücadelesinde Avrupa ülkelerinin, özellikle de İngiltere ve Fransa’nın desteğine 
htiyaç duyuyordu. Kırım Savaşı’nı uygun bir fırsat olarak değerlendiren Cavour, hükümetin ve 
(rai 11. Vittorio Emanuele’in başta karşı çıkmalarına rağmen, Rusya’ya karşı İngiltere, Fransa ve 
Dsmanlı İmparatorluğu yanında savaşa girme karan aldırdı. Mart 1855’te 15 bin kişilik bir 
tuvveti Kırım’a gönderdi. Rusya’nın yenilgisi üzerine düzenlenen Paris Kongresi’ne (1856) 
’iemonte temsilcisi olarak Kont Cavour da katıldı. Böylece Piemonte Krallığı, Avrupa'daki 
jüyük devletler arasında yerini almış oluyordu. Bu fırsatı değerlendirerek, İtalyan ulusal 
lorununa Avrupa devletlerinin dikkatini çekme amacı da başarılı olmuş, Avusturya dışında 
liğer ülkelerin sempatilerini kazanmıştı.

-ransa Kralı 111. Napoleon’un İtalya’ya özel bir sempatisi vardı. Gençliğinde İtalya’da bulunmuş, 
latta Carbonaria Derneği üyesi olmuştu. Avusturya’ya karşı düşmanlığının da, İtalya’ya yardım 
itmesinde payı oldu. İtalya için bir şeyler yapma karannda olduğunu açıklamıştı. Fakat 
talya’nın beklediği desteğin somutlaşması, III. Napoleon’un harekete geçmekte gecikmesine 
azan fanatik bir milliyetçi, Felice Orsini’nin 14 Ocak 1854’te imparatora düzenlediği 
suikasttan sonra oldu. Operaya giderken arabasına attığı üç bomba, imparator ve eşine zarar 
'ermedi, ama çevrede birkaç kişi öldü. Yakalanıp idama mahkûm olan Orsini, III. Napoleon’a 
ki mektup yazdı. Mektuplarda III. Napoleon’dan vatanını kurtarmasını diliyordu. Bu 
nektuplardan çok etkilenen III. Napoleon, mektupları Fransa’da M oniteur gazetesinde yayınlattı 
İt Cavour’a gönderdi. Mektupların İtalyan basınında da çıkması, bütün İtalya’da geniş yankılar 
lyandırmasımn yanısıra, III. Napoleon’un İtalya’dan yana tavnnı da gösteriyordu. 20 Temmuz 
I858’de 111. Napoleon ve Kont Cavour, Plombieres kaplıcalarında gizlice buluştular. Bu 
)uluşmada İtalya’nın Avusturya’dan kurtarılması kararlaştırıldı. Fransa ve Piemonte krallıkları 
Avusturya ila savaşacaktı, ama ilk saldıranın Avusturya olması sağlanacaktı. Bu, diğer Avrupa 
ilkeleri karşısında Avusturya’yı saldırgan, İtalya’nın mücadelesini haklı bir savunma olarak 
Gösterecekti. Kurulacak İtalya Birliği’nde dört devlet bulunacaktı: Lombardiya ve Venedik’in 
’iemonte’ye katılmasıyla bir Kuzey İtalya Krallığı, Papalık Devletleri, İki Sicilya Krallığı ve 
liğer devletlerin birleşmesi ile kurulacak bir Orta İtalya devleti. Bu dört devlet Papa 
jaşkanlığında bir konfederasyon oluşturacaktı. Fransa da İtalya’ya yardımları karşılığında Nice 
ve Savoy’u istiyordu. Aynca II. Vittorio Emanuele’nin kızı Napoleon ailesinden bir prensle

Garibaldi'nin son seferi. Roma'nın l<urtarılması için 
1867'de düzenlediği seferden sonra, Garibaldi 

birliğinin kurulmasına onca katkıda bulunduğu devlet 
tarafından hapsedildi. Hapisten çıktıktan sonra son bir 

sefer için yine gönüllüler toplayan Garibaldi, 1870-71 
kışında Dijon'da Prusya'ya karşı Fransız Cumhuriyeti 

safında savaştı ve kendisinden beklenen askerî 
başarılan gösterdi. Daha sonra 1871'de Bordeaux’da 

toplanan Fransız Ulusal Meclisi’ne seçildi.

İtalya'nın birliği kurulur kurulmaz Garibaldi kendisini 
muhalefette buldu. Krallığın kurulmasını sağlayan 
gönüllülere kötü davranıldığı için kralı eleştiriyor; 
parlamentoda Cavour’a karşı çıkıyordu. Ülke dışında 
popülerliği arttıkça, ülke içinde giderek derinleşen bir 
politik yalnızlığa sürükleniyordu.
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evlendirilecekti. Ocak 1859’da Piemonte ile Fransa arasmda ittifak imzalandı.

İttifakın imzalanması üzerine Piemonte’de seferberlik başlamış, sınıra asker toplanıyordu. 
Avusturya da Lombardiya ve Venedik’e asker yığmaktaydı. İngiltere Avusturya’ya karşı olmakla 
birlikte, Fransa’nın etkisinde bütünleşmiş bir İtalya fikrinden rahatsız oluyor, kamuoyu ise 
İtalya’nın davasını coşkuyla destekliyordu. Bu nedenle çekimser kalmayı yeğledi. Prusya, 
Avusturya ile rekabet halinde olmasına rağmen Germen Konfederasyonu üyesiydi ve kendi 
kamuoyunu karşısına alamazdı. Rusya son zamanlarda Fransa ile yakınlaşmıştı, ama o da 
temkinliydi. Çözüm olarak, büyük devletler savaş ihtimali karşısında bir konferans toplamak 
istediler. Avusturya, çağrıya Piemonte Krallığı’nm derhal ordusunu silahsızlandırmasını isteyen 
bir ültimatom ile cevap verdi. Cavour ültimatomu reddetti ve 26 Nisan 1859’da Avusturya’ya 
savaş ilan etti. AvusturyalIlar sınırı aşarak Piemonte topraklarına girdiler. Kendisinden küçük 
bir ülkeye savaş açması, Avrupa’da Avusturya aleyhine hava yarattı. Fransa da Avusturya’ya 
savaş ilan etti. Fransız generali Canrobert, Alpleri geçerken III. Napoleon Cenova’ya çıkartma 
yapıyordu.

Fransa İle Savaş

4 Haziran’da Magenta’da ve 24 Haziran’da Solferino’da iki önemli muharebe oldu. 
Çarpışmalarda iki taraf da ağır kayıplar verdi. Germen Konfederasyonu’ndan yardım gelmemesi 
üzerine, yenilen Franz Joseph barış istedi. Lombardiya AvusturyalIlardan kurtarılmış, Venedik 
üzerine yürünüyordu. 8 Temmuz 1859’da Franz Joseph’in talebi üzerine, III. Napoleon, II. 
Vittorio Emanuele’ye danışmadan Villafranca’da ateşkes imzaladı. Anlaşmaya göre, sadece 
Lombardiya, Piemonte Krallığı’na veriliyor, Venedik Avusturya'da kalıyordu. III. Napoleon’un bu 
ateşkesi kabul etmesinin ardında çeşitli nedenler vardı. Germen Konfederasyonu Avustur^'a’nın 
yenilgisinden rahatsız olmuş ve Prusya savaş hazırlıklarına başlamıştı. İtalya’da ayaklanmalar 
başlamış ve Papa yerine Piemonte önderliğinde bir birleşme doğrultusunda eğilimler güç 
kazanmıştı. Bu da Katolikler arasında tepki yaratıyordu. İtalya’da bir halk hareketi başlıyor ve 
bunun engellenmesi gerekiyordu.

III. Napoleon'un imzaladığı ateşkes ve Zürich Antlaşması (10 Kasım 1859), İtalya’da tepki ile 
karşılandı. Daha savaş ilan edildiğinde Toskana’da Cavour’un örgütlediği bir ayaklanma ile 
grandük Leopold kaçmıştı, geçici bir hükümet Piemonte’ye katılma hazırlıkları yapmaktaydı. 
Parma ve Modena’da geçici hükümetler Piemonte’ye katılma kararı alıyorlardı. Papalık 
Devletleri’nde, Floransa’da ve Romagne’de ayaklanmalar çıkmıştı. Zürich Antlaşması 
imzalandığında, bütün bu devletler Savoy hanedanı etrafında birleşmek istiyorlardı.

Villafranca ateşkesinin sonuçları, Cavour’un İtalya'da elde ettiği kazanımları yok ediyordu. 
Cavour, II. Vittorio Emanuele’den Avusturya ile savaşı yalnız sürdürmesini istedi, kral kabul 
etmeyince başbakanlıktan istifa ederek (10 Temmuz 1859) millî İtalyan demeklerinin de 
yardımıyla ayaklanmalara önayak oldu. Ocak 1860’da yeniden başbakan olduğunda, III.
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Napoleon önerilerini kabul etmek zorundaydı. Piemonte’nin İtalya Birliği amacı uğruna 
Lombardiya savaşında 20 bin Fransız’ın ölümüne sebep olan 10. Napoleon, şimdi Piemonte 
Krallığı’na savaş açamazdı. Anlaşılan çözüm, bütün Orta İtalya, Nice ve Savoy’da halk 
oylamasına gitmek ve halkın kendi seçeceği yönetime saygı göstermekti. Mart ve Nisan 
1860’da halk oylamasıyla Nice ve Savoy Fransa’ya, Parma, Modena, Toskana ve Papalık 
Devletleri’nden Romagna Piemonte’ye katıldılar. Bu, hangi devlete katılacaklarına kendi 
radeleriyle halkların karar verdiği ilk örnek oluyordu. Bununla beraber Cavour, oylamaya 
■ağmen Nice ve Savoy’un Fransa’ya verilmesi üzerine epey tepki çekti. Savaş öncesinde 
Piemonte ordusu başkomutanlığına getirilen ve 1858’de kurduğu özel bir birlikle Avustur>’a 
lavaşında önemli başarılar kazanan, kuzey İtalya’yı AvusturyalIlardan temizleyen Garibaldi, Nice 
doğumlu olması nedeniyle Cavour’u hiç affetmemiş ve ilişkileri bozulmuştu.

Sicilya Ayaklanması
Misan 1860’ta Sicilya’da köylü ayaklanması başlamış, ama II. Francesco kanlı biçimde 
ayaklanmayı bastırmıştı. Garibaldi, bin kişilik kırmızı gömlekliler denilen özel gönüllüler birliği 
le Sicilya’ya yardıma gitti. Fakat daha önce bir hata yaparak, nisan ayında, Fransız 
tuvvetlerinin Roma’dan çekilmeye başlamalan üzerine Toskana’nın güneyinden Papalık 
Devletleri üzerine yürümüştü. Papalığa doğrudan bir tehdit oluşturması üzerine 111. Napoleon, 
cuwetlerini çekmekten vazgeçmiş, Garibaldi’nin Papalık Devletleri’ni kurtarma eylemini önlemiş 
re Fransızlar bir süre daha Roma’da kalmışlardı.

aribaldi biraz gecikmiş olarak Sicilya’ya çıktı. Halkın desteği ile 27 Mayıs 1860’da 
’alerrao’yu aldı. Bütün İtalya’da Garibaldi’ye yardım komiteleri kurulmuştu. Kısa sürede 21 bin 
işi kuvvetlerine katıldı. Adanın tamamı Garibaldi’nin denetimindeydi. Temmuz ayında Messina

19. yüzyılda kralların çoğu yönetimi fiilen elinde tutan 
devlet adamlarının kendi üzerlerindeki etkisinden 
rahatsız oluyor, bu etkiyi sınırlamaya çalışıyorlardı. II. 
Vittorio Emanuele de bu kurala b ir istisna değildi. 
Zaman zaman Garibaidi’den başbakanı Cavour’a karşı 
bir denge unsuru olarak yararlanmıştı. O kadar ki. 
Garibaldi birlikte Napoli’ye girmelerini önceieyen 
aylarda, II. Vittorio Emanuele’ye, ondan başbakanını 
azletmesini isteyen b ir mektup yazabilmişti.



Boğazı’nı geçmesi ile İki Sicilya Krallığı tehlikeye girmişti. İtalya yarımadasına çıktığında, 
kuvvetlerine 50 bin kişi daha katıldı. Büyük devletler İki Sicilya Krallığı’nm Piemonte’ye 
bağlanmasına karşıydılar, ama İtalya’ya dışardan müdahale etmeme tavrı, İngiltere ve Fransa 
tarafından daha önce benimsendiği için gelişmelere seyirci kaldılar. Ağustos ayında Garibaldi 
Napoli üzerine yürüdü, ardından da Roma üzerine gitmek karanndaydı. Garibaldi’ye 
Mazzini’nin de katılması ile cumhuriyetçi eğihmlerden endişelenen Cavour ondan önce 
davranmak niyetindeydi. Cumhuriyetçi yönetimin yaygınlaşmasını önlemek için güneye inmesi, 
ancak daha önce yolu üzerindeki Papalık Devletleri’ni Birliğe katması gerekiyordu. Fransız 
birliklerinin Umbria’da İtalyan halkına baskı yaptıkları iddiası ile Piemonte kuvvetleri Papalık 
Devletleri’nden Umbria ve Marche’ye giriyor, Prusya ve Ancona’yı ele geçiriyordu.

Garibaldi de 6 Eylül’de Napoli’yi almış. Kral II. Francesco kaçıp Gaeta’ya sığınmış ve geçici 
hükümet kurulmuştu. Cavour, Napoli yakınlanna ulaştığında, Garibaldi ile çarpışma noktasına 
geldilerse de, sonunda Garibaldi uzlaşmayı yeğledi. 15 Ekim’de Piemonte birlikleri Napoli’ye 
girdi, 21 Ekim’de ise halk oyuna gidildi ve büyük çoğunlukla, İki Sicilya Krallığı Piemonte 
Krallığı’na katıldı. Ardından Umbria ve Marche’deki halk oylamalarıyla da, İtalyan Birliği 
büyük ölçüde gerçekleşiyordu. İngiltere hükümeti, kendi çıkarım en iyi İtalyan halkının 
belirlediğini açıklayarak yabancı müdahalelere karşı tavrını bir kere daha ortaya koydu.

Birleşik Krallık
Garibaldi’nin de desteği ile, II. Vittorio Emanuele İtalya Krah olarak Napoli’ye girdi. 27 Ocak 
1861’de Millî Parlamento’nun oluşturulması için bağlı bütün devletlerde temsilci seçimleri 
yapıldı. Mazzini’nin cumhuriyetçi taraftarlan 443 milletvekilliğinden ancak 80’ini alabiliyorlardı. 
İlk parlamento 18 Şubat 1861’de Torino’da toplandı ve II. Vittorio Emanuele İtalya Krah 
olarak kabul edildi. Kuzey ve güneyin birleşmesi ile oluşan krallığın başkentinin Roma 
olmasına ilkece karar verilmişti. Artık İtalya, Avustur)'a işgalindeki Venedik ve Fransa 
işgalindeki Roma dışında bütünleşmiş bir krallıktı.

İtalyan Birliği’nin mimarı Cavour amacına ulaştıktan sonra, 6 Haziran 1861’de Torino’da öldü. 
Birliğin kurulmasında önemh katkıları olan Mazzini ve Garibaldi, sonraki yıllarda Roma ve 
Venedik’in katılması yolunda mücadele verdiler. Parlamento üyesi olan Garibaldi, Cavour ile 
çatışmış ve Roma’yı kurtarmayı aklına koymuştu. 1862’de Kurtuluş Demeği'nin  başına geçn. 
Cavour’un ölümü üzerine başbakan olan Rattazzi hükümetinin Fransa ile ilişkilerinin 
bozulmasını istemeyerek, karşı çıkmasına rağmen, harekete geçn, önce Trentino’yu ele 
geçirmeye çalıştı (Mayıs 1862), başaramayınca Sicilya’ya giderek Calabria’ya çıkartma yaptı 
(Ağustos 18ö2), ancak Aspromonte’de kralhk kuv\'etlerine yenilip yaralı olarak esir düştü. Bir 
süre sonra affedildi, milletvekilliğinden ayrılarak Mazzini ile çalışmaya başladı. Mazzini 
Messina’dan milletvekili seçilmesine rağmen, seçim sonuçları sürekh iptal edildiğinden 
milletvekih olamadı. Mazzini 1862’de Başbakan Rattazzi ile anlaşarak Venedik’te, daha sonra 
da 1863’te Başbakan Minghetti ile anlaşarak Papahk topraklarında birer ayaklanma örgütledi, 
ancak başanlı olamadı. Sürekli, İtalyan monarşisine karşı mücadelesini sürdürdü.

İtalya Krallığı, Cavour kadar ustaca olmasa da, V'enedik ve Roma sorunlarına çözüm

Napoli'de plebisit: Kraliyetlerin plebisitlerden nasıl 
yararlanabileceğini, kendi diktatörlüğünü b ir plebisit 

aracılığıyla kuran III. Napoleon öğretmişti. III. 
Napoleon'un yakın dost ve müttefikleri Cavour ve II. 

Vittorio Emanuele, İtalya'da sık sık bu yöntemden 
yararlandılar. Nice'in Fransa'ya terki b ir plebisitle 

ğerçekleştirilmişti. Ama plebisit asıl Sicilya ve 
Napoli'nin İtalya Krallığı'na ilhakında yararlı oldu. 

Cumhuriyetçi ajitasyonun yaygınlaşmasından ürken 
Cavor'un ilan ettiği plebisit, nüfusun yaklaşık yüzde 
80'inin okuma yazma bilmediği Sicilya'da, resimde 

görülenin tersine, büyük toprak sahiplerinin sıkı 
gözetiminde yapıldı.
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bulabilmek için uluslararası ilişkileri ve olanaklan değerlendiriyordu. Eylül 1864’te III.
Napoleon ile ilişkileri yumuşatma amacıyla, başkent Floransa’ya nakledildi. Papalık topraklanna 
saygı gösterileceği teminatı karşılığında 111. Napoleon askerlerini Roma’dan geri çekme kararı 
aldı. Venedik sorununda ilk fırsat Avusturya ile Prusya’nm arasının açılması ile çıktı. 
Avusturya’ya karşı savaşa gireceği anlaşılan Bismarck ile Nisan 1866’da Berlin’de bir ittifak 
yapıldı. Bu ittifakta İtalya’nın Prusya yanında savaşması karşılığında, Avusturya’dan Venedik’i 
alması kararlaştınidı. Prusya’nm Avusturya’yı yenmesi ile sonuçlanan savaşta (Garibaldi de 
gönüllüler ordusuyla katılmıştı), İtalya başarı kazanamamıştı, ama 23 Ağustos 1866’da Prag’da 
imzalanan anlaşma sonucunda Avusturya Venedik’ten çekiliyor ve Venedik Ekim 1866’da 
yapılan halk oylamasıyla İtalya Kralhğı’na katılıyordu.

Artık gündemde Roma sorunu vardı. Yurtseverler Roma’nın İtalya’ya katılması için yeniden 
mücadeleyi canlandırmışlardı (1867 Paroli tepelerinde Cairoli kardeşlerin ayaklanması). 
Garibaldi’nin 24 Eylül 1867’deki ilk teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı ve kendisi tutuklandı. 
Serbest bırakıldıktan sonra, 23 Ekim 1867’de tekrar Papalık topraklarına girdi. 29 Ekim’de 
Monterotondo kalesini ele geçirdi. III. Napoleon Roma’ya tekrar Fransız kuvvetleri gönderdi. 3 
Kasım’da Mentana’da Fransız kuvvetlerine yenilen Garibaldi, kendi adası Caprera’ya çekilmek 
zorunda kaldı.

Roma, üç sene sonra Papa IX. Pius’un koruyucusu 111. Napoleon’un tahtını kaybetmesi ve 
imparatorluğun yıkılması ile İtalya’ya katılacaktı. 1870 yılında Fransa ile Prusya savaşı, 
Fransa’nın Papahk Devletleri’ndeki kuvvetlerini çekmesine neden olmuştu. 1 Eylül 1870’de III. 
Napoleon’un Prusya’ya esir düşmesi üzerine. Papa korumasız kalmıştı. İtalya Krallığı, önce IX. 
Pius ile anlaşma yoluna gittiyse de, Papa’nm direnmesi sonucu, 20 Eylül 1870’de İtalya 
Krallık kuvvetleri Roma’yı işgal ettiler. 21 Eylül’de Papa işgale razı olmakla, dünyevî 
egemenliğinin de yıkılmasını kabul etmiş oluyordu. Kendisine karşı ^savaşanları aforoz 
etmekten başka elinden bir şey gelmiyordu. Böylece İtalya Birliği, THeste ve Trentino dışında 
tamamlanmıştı. (Bu iki küçük toprak parçasının Avusturya’da kalmasıjıı İtalyan yurtseverleri 
kabul edememişlerdi. 1915’te Avusturya ve Alman ittifakına karşı savaşa girmeleriyle, bu 
topraklan da kazandılar.)

Napolâon 1804’te kendi imparatorluğunu ilan ettikten 
sonra açıkça b ir hanedan kurmaya girişti. Kurdurduğu 
krallık ve cumhuriyetlerin başına kendi akrabalarını ve 
savaş arkadaşlarını getirdi. Solda, önce Napoli Kralı, 
sonra ispanya Kralı olan Napoleon'un kardeşi Joseph 
Bonaparte. Ortada, Joseph Bonaparte’tan sonra 
Napoli Kralı ilan edilen Napoleon’un efsanevi generali 
Joachim t^urat. Napoleon’un yenileceği anlaşılınca, 
Murat, müttefiklerle bağımsız bir antlaşma yapmayı 
denedi. Ancak Napoleon, Elbe Adası’ndan kaçıp 
Waterloo’da sona erecek yüz günlük seferini 
başlatınca, oldukça duygusal ve fevri b ir kişiliğe sahip 
olan Murat ona katıldı. Waterloo'dan sonra Napoli’ye 
dönüp, bir ayaklanma örgütlenmeyi denediyse de, 
yakalanarak kurşuna dizildi. Sağda, Napoleon’un İtalya 
Kralı ilan edilen manevî evladı Eugene de 
Beauharnais. Beauharnais Napoleon’u terketmeye 
uzun süre direndiyse de, sonunda 1814’te 
AvusturyalIlarla bağımsız b ir anlatlaşma yapmak 
zorunda kaldı.

Roma, Temmuz 1871’de İtalya’nın başkenti ilan edildi. Sonraki yıllarda Papalık’la ilişkileri 
düzeltme yolundaki bütün çabalar (2 Mayıs 1871’de çıkarılan Garantiler Yasası) sonuçsuz 
kalacak. Papa kendisini Vatikan’da esir olarak kabul edecekti.

Papalık sorununun kesin çözümü, 1929’da Mussolini ile Papa XI. Pius’un Laterano 
Antlaşması’nda, Papalığın Vatikan’da 44 hektarlık, bağımsız bir devlet olması üzerinde 
uzlaşmaları ile olmuştur.

İtalya 1861’den, Mussolini’nin faşist diktatörlüğüne kadar, 1848 Piemonte Krallığı’nm liberal 
Anayasası ile yönetildi. İtalyan Birliği’nin oluşması sürecinde oldukça etkin olan Mazzini ve 
Garibaldi’nin tarihsel rolleri de tamamlanmıştı. Cumhuriyetçilerin önderi Mazzini 1870 yılında 
Fransa-Almanya savaşı öncesinde tutuklanmış, Gaeto’da bir süre hapsedilmişti. Serbest 
bırakıldıktan sonra, İsviçre’de Roma de popolo  (Halkın Roması) adlı gazeteyi çıkarmış. 1872’de 
takma bir adla Piza’ya dönmüş ve orada küskün ölmüştü.

Halk önderi Garibaldi ise, 1870’de Fransa’ya giderek III. Cumhuriyet için çalışmış, Bordeaux 
meclisine temsilci seçilmesine rağmen çalışmalara katılmayıp ülkesine dönmüş ve 1875’te 
Roma milletvekili seçilmişti. 1882’de, ölümüne kadar son yıllarını Caprera adasında geçirmişti. 
Yaşamı boyunca diğer halkların ulusal bağımsızlık hareketlerini destekleyen Garibaldi’nin adı 
İspanyol İç Savaşı’nda gönüllü taburlara verilmiş, İtalyan ve Alman faşizmine karşı savaşan 
partizanlar onun adını almışlardı. Ama tarihin garip bir cilvesi, Mussolini’nin kara gömleklileri 
de, onun kızıl gömleklilerinin mirasçısı olduklarını iddia etmişlerdi.
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1848 İtalya 'sında ortaya çıkmış olan çeşitli siyasal kimliklerin 
Napoli'de çıkan L’Arcchino gazetesinde alaycı bir 
biçimde resmedilişi. Yukardan sırayla, Sosyalist, 
Hümanist, Komünist, Anarşist, İsyancı, Cumhuriyetçi 
tipler. Avrupa’da "halkların bahan" sonrasında geliştirilen 
bütün devrimci ve politik arayışlar, İtalya'da da 
yankısını buldu. Ancak işçi sınıfının yeni gelişmekte 
olması, İtalya'nın barındırdığı kültürel çoğulluk, 
bunlardan herhangi birinin geniş bir kitlesel harekete 
dönüşmesi imkânını sınırlıyordu.

Risorgimento Sürecinde İtalya’da Sosyalist Düşünce
İtalya’da diğer ülkelerden farklı olarak, özgün bir sosyalist kuramcı yetişmemiştir. İtalyan 
sosyalistleri, sosyalist öğretiyi genellikle öteki Avrupa ülkelerinden yapısal olarak önemli 
farklılıklar gösteren İtalya’nm özgün koşullanna uygulamakta yetersiz kalmışlardı. Bunun çeşidi 
nedenleri vardır. Öncelikle, İtalya’da sanayinin gelişme düzeyi, diğer Avrupa ülkelerinden 
oldukça geri ve dağılımı eşitsizdi. Kuzey İtalya’da sanayi görece daha gelişkindi, güney İtalya 
ise, toplumsal yaşamda feodalizmin izlerini taşıdığı bir tanm toplumuydu. 1894’te Engels’in 
İtalyan sosyalist önderlerden Filippo Turati’ye yazdığı mektupta söylediği gibi İtalya, sadece 
kapitalizmden değil, kapitalizmin yokluğundan da zarar gören Avrupa ülkelerinden biriydi. 
1861’deki ilk genel sayımda 8 milyon toprak işçisine karşı 3 milyon sanayi işçisi ve 
zanaatkar vardı. Kırsal kesim, nüfusun yüzde 8 0 ’ini oluşturuyor, okuma yazma bilmeyenlerin 
oranı yüzde 74’e ulaşıyordu. İşçi sınıfının nicel gücünün az ve dağınık olmasının yanısıra, 
sınıf bilincinin gelişmesi de, mücadele geleneğinin eksikliği nedeniyle yetersizdi. 19. yüzyılda 
İtalya topraklannda yoğun biçimde yaşanan ayaklanmalar, ulusal bağımsızhk temehnden 
kaynaklanıyordu. Yurtseverlik propagandalarından zanaatkârlar ve küçük üreticiler etkilenmekte, 
köylüler ise bunlara tamamen ilgisiz kalmaktaydı.

İtalyan sosyalizminin başlangıcında, Fransız Aydınlanma dönemi düşünürleri ve Fransız 
Devrimi’nin Jakoben kanadı etkin olmuştu. Reformist İtalyan aydınlan, öncelikle ekonomik \l 
toplumsal sorunlara eğilmişler, üretimin artırılması için feodal engellerin kaldırılmasını 
savunmuşlar, halka paternalist (babaca) bir ilgiyle yaklaşmışlar, doğal hukuk anlayışı içinde 
(hayırsever) bir toplumsal eşitlik kavramını benimsemişlerdi. İtalyan bağımsızlığının ve 
birliğinin oluşması sürecinde, sosyalistler, siyasal bağımsızlığın elde edilmesi mücadelesini işçi 
sınıfının mücadelesinin önüne koymuşlardır.

Mazzini

Böyle bir ortamda Mazzini’nin etkisi ağır basmıştır. Mazzini, kendi döneminde birçok kişi 
tarafından sosyalist ve anarşistlere oldukça yakın bir devrim önderi olarak görülürdü. 
Sosyalistlerle onu bağlayan ortak öge, Mazzini’nin siyasetindeki “örgüt” kavramında 
yatmaktaydı. Ancak sosyalistlerde, işçi sınıhnm tarihsel rolünü oynamakta “örgüt” bir araç 
olarak görülürken, Mazzini’nin “örgüt” kavramı sınıf ayrılıklarının üstünde bir millî birlik 
kavramı ile bağıntılıydı ve Komünist M anifesto’nun  sınıf mücadelesini ortaya koymasından 
sonra sosyalizme şiddetle düşman olmuştu. Marx, Haziran 1871’de Mazzini hakkında 
“Mazzini’nin işçi hareketi ile her zaman savaşmış bulunduğu gerçeği, gerektiği kadar geniş bir 
biçimde bilinmez” demekteydi. Yine de, Mazzini arkadaşı Sismondi’nin fikirlerinden etkilenerek 
işçi sınıfına bir sempati duyuyordu. Bu sınıfın içinde yaşadığı koşulları eleştiriyor ve 
kooperatif üretimin geliştirilmesini öneriyordu, ama özünde düşündüğü bir tür devlet 
kapitalizmiydi.

Mazzini İtalyan Birliği’nin kurulmasından sonra, yardım dernekleri ve meslek örgütleri kurma 
yolunda girişimlerde bulunmuştu. 28 Eylül 1864’te Londra’da toplanan Uluslararası İşçi 
Birliği’n e (I. Enternasyonal) Mazzini’nin yandaşlan İtalyan İşçi Birlikleri adına katılmışlardı.
Marx, I. Entem asyonal’dç  işçi sınıfının siyasal özerkliği ve sınıf mücadelesi tezlerinin 
karşısındaki, Mazzini taraftarlarının, burjuva demokrat tavırları ile de mücadele etmişti.

Bakunin

12 yıl Napoli’de yaşayan Bakunin de İtalya’da etkili olmuştur. Özellikle köylülüğün devrimci 
potansiyeli üzerinde duran Bakunin’e göre, köylüler “içgüdüsel olarak sosyalist”ti. Köylülüğün, 
özellikle de koyu Katolik, topraksız fakir köylülerin anarşizme kayması, fanatik tanntanımaz 
olmaları (bir uçtan ötekine savrulmaları) fazla şaşırtıcı değildi. Bakunin, Mazzini’nin eskimiş 
cumhuriyetçiliği ile yetinmeyen radikal aydınlan da çevresinde toparlamıştır. Etkisini arttırmak 
için, mason dernekleri modelinden yararlandığı gizli Uluslararası Kardeşlik D em eği’ni kurdu. 
İtalyan Birliği’nin ilk kuruluş yıllannda, merkeziyetçiliğe karşı ortaya çıkan bölgesel tepkileri 
değerlendirdi. Eylül 1868’de kurduğu Uluslararası Sosyalist Dem okrasi İttifakı örgütünü 
Enternasyonal'in  İtalya şubesi olarak kabul ettirmeyi başannca, önemh bir adım atmış oldu. 
Bakunin’in Mazzini ile sürekli polemikleri, çeşitli yayın organlarında yeraldı. Mazzini’nin 
dönemi artık sona eriyordu. Paris Komünü’ne karşı tavırları, Komün’ü candan destekleyen 
Garibaldi’nin de engellemelerine neden oluyor ve Kasım 1871’deki İşçi Birliği kongresinde 
etkisiz kalıyordu.

Marx ile arasındaki görüş ayrılıklan sonucunda, Bakunin İtalya’da Entem asyonal’d en  ayrı, 
bağımsız bir federasyon oluşturma fikrini Rimini Konferansı’nda kabul ettirerek. Emekçiler 
Birliği İtalya Federasyonu’nun  kurulması kararını aldırdı (Ağustos 1871).

Bu dönemde Mazzinici gelenek ve Bakunin’in yarımadada hızla yaydığı anarşizm, İtalya’da 
Marksizmin hâkim ideoloji olarak ortaya çıkmasını engellemişti. İşçi sınıfının toplumda siyasal 
bir güç olarak ortaya çıkması ise, 1892’deki partileşmesinden sonra gerçekleşmiştir.

9^?
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İta ly a 'n ın  Durumu

Engels’in 7 Kasım 1871’de I. Enternasyonal 
Genel Konseyi’ne sunduğu rapor.

İtalya’dan gelen haberler özel olarak ilgiye değer. 
Torino, Milano, Ravenna ve Girgenti’yie birlikte birçok 
İtalya kentinden mektuplar geldi. Hepsi de Derneğin 
İtalya’da muazzam adımlar atarak İlerlediğini kanıtlıyordu.

En azından kentlerdeki işçi sınıfı MazzIni'yI süratle 
terkedlyordu. Kendisinin Enternasyonal aleyhindeki be
yanlarından, kitleler herhangi bir biçimde etkilenmemiş
ti. Ancak Mazzini’nin beyanatlarının olumlu bir sonu
cu da oldu. Garibaldi, bu beyanatlar yüzünden yalnızca 
bütünüyle Derneğimizden yana olduğunu açıklamakla 
kalmadı bu sorun dolayısıyla Mazzini ile bağlarını da 
açıkça koparttı. Garibaldi, İtalyan işçiler kongresinin 
başkanlığına seçildiğinden beri Roma’da oturan M. Pet- 
roni adındaki Sardinyaiı bir avukata yazdığı uzun bir 
mektupta, her zaman çevresini alarak, kendisine ne 
yapması gerektiğini söyleyen uydu ve dalkavukları olan 
Mazzinicilerin kendisinden budala bir ihtiyar olarak sö- 
zetmeye yeltenmelerinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. 
Kim bu uydular diye soruyor Garibaldi. 1848’de kendi
siyle birlikte Güney Amerika'dan gelen kurmayları mı, 
1849’da Roma'da buldukları mı, yoksa 1859 ve 1860'takl 
kurmayları mı, yoksa yakın geçmişte kendisiyle birlikte 
Prusyalılar’a karşı savaşanlar mı? Eğer böyle kalsalar, 
diyecek lafının olmayacağını, bu insanların şanlı İtalya'
nın tarihinde sonsuza kadar yaşayacaklarını yazıyordu. 
Ama bırakalım girsinler gene, bu uydular ve dalkavukla
rın arasına.

“Tekrar ediyorum,şu Niceli kır saçlı bebeği her zaman 
burnundan çekip götüren uydu ve dalkavukların lafını 
ortaya atmakla, bir orijinallik bile yapmış olmuyorsunuz. 
Ve siz Petroni, Engizisyon hapisanelerinde on sekiz 
yıl boyunca sürünürken kralcılar tarafından benim uy
dum ve takipçim olarak suçlananlar sizin mezhebinizin 
(Mazziniciler) mensuplarından başkası değildi. Özellikle 
1860 sonrasının tüm kralcı varakparelerini okuyun, eğer 
etrafı Mazzinicilerle çevrilmiş olmasa ve Mazzini'nin pe
şinden gitmese şu Garibaldi'nin aslında fena biri olma
dığının yazıldığını görürsünüz. Bunların hepsi uydurma, 
beni daha yakından tanıyan istediğiniz herhangi birine 
sorun bakalım, doğru olduğuna inandıktan sonra kafa
ma koyduğum bir şeyi yapmakta benden daha inatçı 
biri var mıymış. Mazzini'nin kendisine sorun, beni, ken
disinin gerçekleşmeyecek işlerine sürüklemeye kalktı
ğında kolayca ikna etmeyi becerebilmiş mi. Sorun Maz- 
zini’ye, anlaşmazlığımızın temelinde 1848'de, ordumuz 
Mincio'da düşmanla savaşırken bu Milanolu delikanlıya 
gerekçesi ne olursa olsun kentte tutunmaya çalışması
nın yanlış olduğunu söylemiş olmam yatıyor mu yatmı
yor mu? Mazzini öyle bir adamdır ki, yanılmazlığına 
laf eden hiç kimseyi affetmez.

Garibaldi daha sonra, Mazzini'nin 1860'ta generalin, 
İtalya'nın birleşmesi ile sonuçlanmış olan Sicilya seferi
ni boşa çıkartmak için elinden gelen her şeyi yapmış 
olduğunu; Mazzini'nin Garibaldi'nin başarısını duydu
ğunda ısrarla onun, o şartlar altında saçma ve çok aptal
ca bir şey olan İtalya'da cumhuriyet ilan etmesini istedi
ğini belirtiyor ve sonunda da İtalya'da olduğunu bilme
yenin kalmadığı büyük sürgünü, şu istibdad, yalan, öd
leklik ve alçaklık günlerinde , ölürken bile hak ve adalet 
bayrağını yüksekte tutan Parisli şehitlere alçakça çamur 
atmasını kınıyor.”

Şöyle devam ediyor:
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Üstte: Papa çevresinde Ulusal B irliği savunan 
Gioberti’nin kitabı. Ortada: IX. P ius’un Papa 

seçildiğinde yayınladığı genel a f bildirgesi. Altta: 
Halkların Baharı’nda anayasa taleplerini balonlarla 

simgeleyen temsilî resim.

“ Vendome Sütununu ve Thiers'nin konağını yıktığı 
için Paris'e lanetler yağdırıyorsunuz. Ya siz, hiçbir gö
nüllüye ya da bir franc tlreur’e yataklık ettiği için tüm 
bir köyün ateşe verildiğini gördünüz mü? Aynı şeyler 
yalnızca Fransa'da değil Lombardiya ya da Veneto'da 
da oldu. Paris'te gaz dökülerek yakılan saraylara gelin
ce, durmadan hakkında vaaz verdikleri için iyi bildikleri 
cehennem ateşi dolayısıyla iyi yargıçlar olmaları gere
ken rahiplere sorsunlar bakalım gaz ateşiyle, Avustur
yalIların, o ülkeler hâlâ Ugo Bassl'yi, Ciceruacchio'yla 
iki oğlunu vuranların boyunduruğundayken, binlerce Ital
yan özgür bir Roma ve özgür bir İtalya istemek küstahlı
ğını gösterdi diye Lombardiya ve Veneto'da yaktıkları 
köylerin ateşi arasındaki fark nedir.

Gün ışığı Paris'i kaplamış olan karanlığı bir kere daha 
dağıtınca dostum, umarım sen de, doktrinerierin jargon
ları tarafından kışkırtılmalarına izin verilen milletlerin 
genel olarak başına geldiği gibi kötü yönetilmiş, ama 
aslında hakları için kahramanca döğüşmüş bir halkın 
ümitsiz durumunda yapıp etmiş olduklarına karşı daha 
müsamahakâr olacaksın. Paris'e kara çalmaya çalışan
lar ne derse desin, Prusya'nın en güçlü orduları tarafın
dan desteklenen büyük bir orduya karşı üç ay boyunca 
direnenin -1849'da Roma'da bizim için kullanılan terimle- 
üç buçuk soysuz ve yabancı olduğunu kanıtlamayı asla 
başaramayacaklar. Ya Enternasyonal? Hakkında nere
deyse hiçbir şey bilmeden bir örgüte saldırmanın anlamı 
ne? O örgüt bugün bütün dünyada toplumun almış oldu
ğu anormal halin bir yansıması değil mi? Çoğunluğun 
ancak geçinebildiği, azınlığınsa yalanla ve zorla, alınla- 
rının teriyle hakketmeden, çoğunluğun ürününün büyük 
bir oranını temellük ettikleri bir toplum... Böylesi bir 
toplum acı çeken kitleleri hoşnutsuzluğa ve intikam duy
gularına kışkırtmaz mı?

Umarım Enternasyonal'in başına, Paris haikınıri başı
na gelenler gelmez -yani, doktrin uyduranların onları 
sürükleyeceği abartı ve alaylarla oyalamalarına izin ver
mezler. Onları ahlakî ve maddi kalkınma yolunda yöne
tecek insanlara güvenmeden, onların karakterlerini iyi
ce incelesinler.”

Sonra bir an için tekrar Mazzini’ye dönüyor;

“ Mazzini ve ben, biz ikimiz de yaşlı insanlarız; ama 
ikimizin arasında bir barışmadan söz etmiyor. Mazzini'y- 
le barışmak mı? Bunun mümkün tek bir yolu vardır- 
ona itaat etmek; ve ben de bunu yapabilecek gibi gör
müyorum kendimi.”

Ve son olarak yaşlı asker, geçmişinden örnekler vere
rek kendisinin her zaman gerçek bir enternasyonalist 
olduğunu, herhangi bir yerde ve her yerde, önce Güney 
Amerika'da, sonra Papa'ya hizmet ederek (evet Papa’ya 
bile, liberal olduğu zaman), daha sonra Vittorio Emanu- 
ele'in yönetiminde ve son olarak Fransa'da Trochu ve 
Jules Favre'ın yönetiminde çalışarak özgürlük uğruna 
savaşmış olduğunu kanıtlıyor ve sözlerini şu şekilde 
sonuçlandırıyor;

‘‘Ben ve İtalyan gençliği, İtalya’ya hizmet etmeye ha
zırız, gerekiyorsa sîzlerle, Mazzinicilerle de yanyana.”

Garibaldi’nin, Enternasyonal'e olan yakınlığını ifade 
ettiği ama Mazzini hakkında açıkça konuşmaktan kaçın
dığı önceki mektuplarını taçlandıran bu son mektubu
nun İtalya'da olağanüstü bir etkisi oldu. Bir çok insanın 
sancağımız çevresinde toplanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Genel Konsey’in gelecek toplantısına Roma'- 
daki işçi kongresinin tam bir raporu sunulacağı ilan 
edildi. •
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Geleeekteki İta ly a n  D evrim i 
ve Sosyalist P a rti

FRIEDRICH ENGELS

26 Ocak 1894’te kaleme alınan bu metin, 1
Şubat 1894'te Italyan sosyalistlerinin yayın organı
Critica Sociale'de Engels’in Italyan sosyalistlerinin
önderlerinden Turati'ye mektubu olarak yayınlandı.

İtalya'da durum, benim görüşüme göre şöyledir:

Ulusal bağımsızlık [mücadelesinde] ve sonrasında ik
tidara gelen burjuvazi, zaferini tamamlamadı ve bunu 
istemedi. Ne feodalitenin kalıntılarını yok etti, ne de 
ulusal üretimi modern burjuva örneğine göre yeniden 
örgütledi. Kırsal [kesimi] kapitalist sistemin göreli ve 
geçici kazançlarından yararlandırma yeteneğinden de 
yoksun olarak, [bu sistemin] bütün yüklerini, bütün za
rarlarını [kırsal kesimin] üzerine yıktı. Bu da yetmedi, 
kirli malî skandaiiarla, [sahip olduğu] saygı ve güvenin 
son artıklarını da harcadı.

Bu nedenle, çalışan halk -köylüler, zanaatkârlar, tarım 
ve sanayi işçileri- ağır baskı altındadır; bir yandan çağ
dışı zorluklar, sadece feodal dönemden değil, antik dö
nemden de artakalan miras [mezzandıia (yarıcılık); da
varın insan yerine geçtiği güneyin latifundiaları]; diğer 
yandan bir zamanlar bir burjuva sisteminin icat ettiği 
en haris vergi sistemi. Burada Marx’in dediklerine katılı- 
nabilir; Bize “tıpkı batı Kıta Avrupasının diğer yerlerinde 
olduğu gibi, sadece kapitalist üretimin gelişmesi değil, 
onun gelişmesindeki yetersizlik de... eziyet ediyor. Mo
dern sıkıntıların yanısıra, eski zamandan kalma, köhne
leşmiş üretim biçimlerinin neslinin sürmesinden kay
naklanan bir dizi sıkıntının mirası da, refakatlerinde ça
ğa zıt toplumsal ve siyasal ilişkilerle biriikte bizi eziyor. 
Sadece yaşayanlardan değil, ölmüşlerden de çekiyoruz. 
Le mort saisit le vif! [ölü yaşayanları kapıyor].’ ’

Bu durum, bunalımı dayatıyor. Üretici kitle, dört bir 
yanda kaynıyor; sağda solda ayaklanmalar oluyor. Bu 
bunalım bizi nereye götürecek?

Belli ki Sosyalist Parti çok genç ve ekonomik durum 
nedeniyle, hemen yakın gelecekte sosyalizmin zaferini 
umut etmek için çok güçsüz. Bu ülkede kırsal nüfus 
öteden beri şehirlerdeki nüfusa çok üstün; şehirlerde 
büyük endüstrinin gelişmesi zayıf, bu nedenle tipik pro
letarya sayıca az; çoğunluk zanaatkârlardan, bakkal- 
çerçi [esnafından] ve sınıfsal konumunu yitirmişlerden, 
küçük burjuvazi ile proletarya arasında sallanan bir kit
leden oluşuyor. Ortaçağ'dan [kalma] küçük ve orta bur
juvazi düşüş ve çözülme içerisinde, çoğu, yarının prole
terleri, ama bugün henüz değiller. Günden güne, gözü 
önünde iktisadi yıkımı yaşayan ve çaresizliğe sürükle
nen bu sınıf, hem mücadelenin en büyük gücünü, hem 
de devrimci bir hareketin önderlerini çıkaracak olan 
sınıftır. Bölgesel dağınıklıkları ve okuma yazma bilme- 
yişleri, bütün etkili girişim [olanaklarını] engelleyen, ama 
gene de güçlü ve vazgeçilmez bir müttefik olacak olan 
köylüler, [bu sınıfın] yanında yeralacaktır.

Az veya çok barışçı yoldan elde edilen bir başarı 
halinde [başjbakanlıkta basit bir görev değişimi gerçek
leşecek ve "dönmüş” cumhuriyetçiler, Cavallotti ve or
taklan dümene geçecektir; devrim halinde gelecek olan 
ise burjuva cumhuriyetidir.

Bu ihtimaller gözönüne alındığında Sosyalist Parti’nin 
oynayacağı rol ne olmalıdır?

1848'den beri sosyalistlere en fazla başarı kazandıran 
taktik, “Komünist Manifesto”nunkidir: Sosyalistler “ bur
juvazi ile proletarya arasındaki mücadelenin geçirdiği 
değişik gelişme aşamalarında, hep hareketin bütünü
nün çıkarını” temsil ederler. “ (...) İşçi sınıfının güncel, 
dolaysız amaçlarının ve çıkarlarının ele geçirilmesi için 
mücadele ederler, ama bugünkü hareket içinde aynı 
zamanda hareketin geleceğini de temsil ederler.” -
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Cavour'un görüşlerinin propagandasını yapan üç yayın 
Uyum, Kanaat ve Halkın Sesi.

Böylelikle, iki sınıf arasındaki mücadelenin tüm gelişme 
evrelerinde etkin olarak yaratırken, hiçbir zaman, bu 
evrelerin yalnızca, en yüksekteki büyük hedeflere giden 
[yolun] etapları olduğunu gözden kaçırmazlar: Toplum
sal dönüşümün aracı olarak, siyasal iktidarın proletarya 
tarafından ele geçirilmesi. [Sosyalistlerin] yeri, işçi sını
fının çıkarına elde edilecek her türlü dolaysız başarı 
için mücadele edenlerin safıdır; bu [yöndeki] bütün si
yasal ve toplumsal başarıları kabul ederler, ama ancak 
avans olarak. Bunun için her devrimci veya ilerici hare
keti kendi yollarında bir adım, ilerleme olarak değerlen
dirirler ve özel olarak görevleri, diğer devrimci partileri 
ileri itmek ve bu partilerden birisinin kazanması halinde 
proletaryanın çıkarlarını korumaktır.

Büyük hedefi asla gözden kaçırmayan bu taktik, gö
rüşleri daha az açık olan diğer partilerin -saf cumhuri
yetçiler olsun, duygusal sosyalistler olsun- ileri yürü
yüşlerinin nihai hedefi olarak bir tek etaba tutundukları 
için, zorunlu olarak mazur kaldıkları yanılgılardan sos
yalistleri korur.

Bütün bunları İtalya’ya uyarlayalım.

Çözülme [sürecine] kapılmış olan küçük burjuvazinin 
ve köylülerin zaferi, muhtemelen “ dönmüş” cumhuri
yetçilerin hükümeti kurmasına yol açacaktır. Bu bize 
genel oy hakkı ve epey fazla hareket özgürlüğü -basın, 
toplanma, sendika kurma özgürlüğü, polis gözetiminin 
kalkması- yani, küçümsenmemesi gereken silahları ge
tirecektir.

Veya aynı adamlar ve birkaç Mazziniciyle, bir burjuva 
cumhuriyeti kurulacaktır. Bu en azından, bu an için 
bizim özgürlüğümüzü ve eylem atanımızı daha da geniş
letecektir. Ve burjuva cumhuriyeti, Marx’in dediği [gibi], 
proletaryayla burjuvazinin mücadelesinin çözüm bulabi
leceği tek siyasal biçimdir. Bunun Avrupa’da yaratacağı 
etkileri tamamen bir yana bırakıyorum.

Demek ki, mevcut devrimci hareketin zaferi, bizi yal
nızca güçlendirebilir ve daha elverişli bir atmosfer sağ
lar. Soyutlanma yoluna gitmek ve akraba partilere karşı 
tavrımızı salt olumsuz eleştiriyle kısıtlamak, bizim için 
en büyük hataya düşmek olacaktır. Onlarla olumlu [yön
de] birlikte çalışacağımız bir an gelebilir; bu anın ne 
zaman gelebileceğini kim bilebilir ki?

Elbette ki tamtamına bizim tarafımızdan temsil edilen 
sınıfın hareketi olan bir hareketi hemen oluşturmak, 
bizim işimiz değildir. Radikaller ve cumhuriyetçiler so
kağa çıkma zamanının geldiğine inanıyorlarsa, kendi 
delibozuklarını ortalığa salabilirler. Bize gelince, biz bu 
beylerin büyük vaadleriyle öyle çok hayal kırıklığına 
uğradık ki, bir kez daha tuzağa düşemeyiz. Ne beyanat
ları, ne de ettikleri yeminler bizi etkileyebilir. Bizden 
beklenen [bir taraftan] her gerçek halk hareketini des
teklemekse, aynı şekilde, proleter partimizin daha he
nüz biçimlenmiş nüvesini amaçsızca kurban etmemek 
ve proletaryayı verimsiz yerel ayaklanmalarda tırpanlat- 
mamaktır da.

Buna karşılık, eğer hareket gerçekten ulusalsa, adam
larımız buna çağrılmaları gerekmeden katılacaklardır ve 
bizim böyle bir harekete katılmamız kendiliğinden anla
şılması gereken bir şeydir. Fakat o zaman her şey açık 
olmalıdır. Biz o an için radikallerle ve cumhuriyetçilerle 
müttefik, fakat onlardan tamamıyla farklı, bağımsız bir 
parti olarak katıldığımızı; zaferi kazanma halinde bunun 
sonuçları üzerine hayaller kurmadığımızı; böylesi bir 
sonucun, bizi tatmin etmekten çok uzak, bizim için ka
zanılmış, yeni bir etap, başka fetihler için yeni bir kare- 
ket alanı olacağını; zafer gününde yollarımızın aynlaca- 
ğını; o andan itibaren yeni hükümet karşısında gerici 
değil ilerici bir muhalefet, aşırı sol bir muhalefet, kazanı
lan toprağın ötesinde yeni keşifler için ileri atılacak 
yeni bir mutialefet oluşturacağımızı açıkça ilan etmeliyiz.

Ortak zaferden sonra bize belki yeni hükümette hep 
azınlıkta kalacağımız şekilde birkaç sandalye ikram edi-
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lecektir. En büyük tehlike budur. Şubat 1848'den sonra 
Fransız sosyalist demokratları (“ Reforme” dan olanlar, 
Ledru-RoMin, Louis Blanc, Flocon vs.) bu mevkileri ka
bul etme hatasını işlediler. Hükümetteki azınlık olarak, 
saf cumhuriyetçilerden oluşan çoğunluğun, işçilere kar
şı İşlediği alçaklıkların ve İhanetlerin sorumluluğunu 
gönüllü olarak paylaşmış oldular; öte yandan da bu 
beylerin hükümete katılmalan, temsilcisi olduklarını id
dia ettikleri işçi sınıfının devrimci eylemini felce uğrattı.

Bu [söylediklerimle], benden rica edildiği için, sadece 
kendi kişisel görüşümü ifade etmiş oluyorum ve bunu 
da olabilecek en büyük temkinle [yaptım]. Genel taktiğin 
etkililiğini bütün hayatım boyunca sınadım; bu beni hiç
bir zaman zor durumda bırakmadı. Ama onun İtalya’daki 
mevcut koşullara uyarlanması çok başka bir şeydir; bu
na, orada, o yerde olayların içinde olanlar tarafından 
karar verilmelidir. •

Rîsorgimento'nun Yorumu
A N T O N IO  GRAMSCİ

İtalyan teorisyen Antonio Gramsci Hapisane 
Defterleri’nöe sık sık Risorgimento dönemine ve 

bu dönemin İtalyan tarihi içindeki yere
değinmiştir. Aşağıdaki aiıntı bu defterlerden.

İtalyan devletinin kuruluşu ve ulusal birliğe yol açan 
siyasal hareket, milliyetçilik ve askeri emperyalizmle 
son bulmak zorunda mıydı? Bu sonucun anakronik ve 
anti-tarihsel olduğu ileri sürülebilir. Bu durum aslında 
her şeyden önce Romalı sonra Katolik olan İtalyan gele
neklerine karşıdır. Bu gelenekler kozmopolitti. Siyasal 
bir hareketin geleneğe karşı harekete geçerek, entelek
tüel milliyetçiliğe yolaçması anlaşılabilir, ama sözkonu
su olan organik-popüler bir reaksiyon değil. Üstelik Ri
sorgimento sırasında bile Mazzini ve Gioberti, milliyetçi 
hareketi kozmopolit bir geleneğe eklemlemeye, Avrupa
l I  ve Enternasyonal Cosmopolis’te İtalya'nın yeniden 
doğmuş bir misyonu, mitini yaratmaya çalıştılar. Fakat 
bu, gelişme sürecinde veya oluşmuş mevcut koşullarda 
değil, geçmişte temellendirilen sözel bir mittir. Bu tür 
mitler, Ouintino Sella'dan Enrico Corradini ve D'Annun- 
zio'ya kadar uzanan yakın tarihi bile tahrik etmiştir. 
Bir şeyin geçmişte olmuş olması, şimdi ya da gelecekte 
tekrarlanacağı anlamına gelmez. (...) Şimdi İtalya'da in
san unsuru ya insan-kapital'dir ya da insan-emek. İtalya 
yayılması ancak insan-emek şeklinde olabilir ve insan- 
emek'i temsil eden entelektüel geçmişin belagat ve ede
bi anılan ile şişmiş geleneksel entelektüeli değildir. Ge
leneksel İtalyan kozmopolitenliği, dünyanın neresinde 
olursa olsun Italyan emek-insan'ının gelişmesi için en 
iyi koşulları sağlayabilen modern kozmopolitenliğe dö
nüşmek zorundadır. Romalı yurttaş ya da Katolik olarak 
değil, uygarlık üreticisi olarak. Dünya vatandaşı olmak, 
Italyan geleneğinin, geleneksel yurttaş entelektüellerde 
değil, çalışan insanlarda ve entelektüellerde diyalektik 
olarak sürdürüldüğü söylenebilir. İtalyanlar kozmopoli- 
tizmin modern biçiminde en çok “ çıkan” olan halktır. 
Sadece işçiler değil, köylüler de özellikle güney köylüle
ri, hegomonik olarak hakim olmak ve diğerlerinin işgü
cünün meyvelerini toplamak için değil, İtalyan gibi va
rolmak ve gelişmek için ekonomik işbirliği içinde dünya
yı yeniden kurma faaliyetine katılmak, İtalyanlann ve 
İtalya tarihinin geleneğidir. Sezar'ın, bu geleneğin kay
nağında olduğu söylenebilir. Fransız tarzı bir ulusallık, 
Italyan tarihinde ancak Dante'deki lanetliler gibi başları
nı geri çevirmiş insanlara uygun zaman dışı bir fazlalık
tır. İtalyanların “misyonu” , Romalı ve Ortaçağ kozmo- 
politikliğini en modern biçiminde yakalamaktır. Pasca- 
li’nin de istediği gibi, proleter bir ulus bile denebilir; 
çünkü yabancı kapitalizmin yedek ordusu olmuştur, çün
kü Slavlarla beraber bütün dünyaya vasıflı işçiler ver
miştir. Tam da bu yüzden, emeği ile yaratılmasına katkı
da bulunduğu İtalya dışındaki dünyanın da yeniden dü
zenlenmesi için sürdürülen modern mücadelenin safla- 
nna katılmak zorundadır. •

ijs tte : Garibaldi’nin Kırmızı Gömlekliler’inden bir grup. 
Ortada: Ölü olarak ele geçirilmiş b ir eşkıya. Altta: Bir 

eşkıyaya verilen sopa cezası.

Eskiya G aetano  
V a rd a re lli'n in  Yapıp EttikleH

Dünyanın en çok Robin Hood’un adıyla ilgili 
olarak bildiği, zenginden alıp yoksula veren, 

geleneksel bir adalet anlayışına dayanan eşkiyalık 
tarzı, Güney İtalya’da brigante diye anılıyordu 

ve bu çok yaygındı. Birlik mücadelesinin 
Güney'de başarıya ulaşmasını etkileyen 

faktörlerden biri de bu geleneksel mücadele 
biçimiyle eklemlenmesiydi. Gaetano Vardarelli, 
daha sonra Carbonaria’lara katılan geleneksel 

eşkıyalardan biriydi.

FAGOİA BBLEDİYE BAŞKANI'NA  
MBKTUP

Bay Belediye Başkanı, bütün toprak sahiplerine, be
nim adıma bağ bozumundan arta kalan üzümü sığırları
na yedirmekten vazgeçip bunları köylülere dağıtmaları
nı bildir. Eğer işbu emrimi dinlemezlerse neleri var 
neleri yoksa yakarım. Senden istediğimin hepsi bu, ya
parsan saygıyla selamlarım. Demiş olayım, eğer emirle
rimin yerine getirilmediğinden şikayet edildiğini duyar
sam sana sorarım.

30 Temmuz 1817 
Ben Vardarelli

YOKSULLAKA YARDIM

Andria Yorgu De Matteis’in 11.2.1817’de Iran i 
Yüksek Mahkemesine sunduğu rapor.

Bölgeden ayrılırken Don Gaetano Vardarelli kahyayı 
çağırarak malikanedeki her işçiye bir ro to lo  (1.5-2 kg) 
ekmek vermesini söyledi. Çiftlikteki yüz işçiye yetecek 
kadar ekmek olmadığı için hemen dağıtım yapmak imkâ
nı yoktu. Onun için Don Gaetano kahyaya emirlerini 
elinden geldiği kadar çabuk yerine getirmesini ve geri 
döndüğünde ekmeğini alamamış bir tek işçi görürse 
öteki malikanelerde öldürdüğü iki kahya gibi, bu kahya
yı da öldüreceğini söyledi. •

ATIBLLA BELEDİYE BAŞKANI'NA  
MEKTUP

Ben, Gaetano Vardarelli, sana Atella komünündeki 
bütün toprak sahiplerini toplamanı ve yoksullara bağ 
bozumundan arta kalan üzümü dağıtmalan Icabettiğini 
anlatmanı emrediyorum, yoksa kıçlarına tekmeyi atanm 
ve dediğimi de yapanm.

Gaetano Vardarelli, Atlı Şimşek Birliği Komutanı. •

" K a ra r l ı  A d lam lar"dan  Yeni 
B ir Kardeş İt in  Tavsiye

“ Kararlı Adamlar”  Güney İtalya’da 19. yüzyıl 
başında hızla yaygınlaşmakta olan sayısız gizli 

örgütten biriydi. En ünlüleri Carbonaria olan bu 
örgütler mason biçim ve üsluplarından çok 

etkilenmişti.

S.D.S
(Salentine Karar (Locası). Sağlık)
No. 5 Büyük Masonlar
L.D.D.T.G.S.A.F.G.C.I.T.D.U. vs. (Gökgürleyici Jüpi

ter'in Karar [Locası] evrenin tlranlanna karşı savaş yap
mayı umar vs.)

Ölümlü Gaetano Caffieri Karar'ıyla bütün yerkürenin
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yüzüne yayılmış Gökgürleyici Jüpiter'in Karar'ına ait 
No. 5’in bir Kararlı Kardeş’idir. Kendisi kendi rızasıyla 
Salentino Cumhuriyetçi Karar'ına katılmayı tercih etti. 
Dolayısıyla bütün Hayırsever Dernekler’i, ya özgürlüğü 
ya ölümü elde edeceği Karar'ına varmış mezkûra güçlü 
kollarıyla destek olmaya, ihtiyaçlarını gidermede yar
dımcı olmaya davet ediyoruz. Bugünün tarihi 29 Ekim 
1817.

İmza

Pietro Gargaro (Kararlı Büyük Usta No. 1)

Vito de Serio, İkinci Kararlı 
Gaetano Caffieri, Ölüler Kâtibi

Bu belgedeki L.D.D.T. vs harfleri ve diğer bazı baş 
harfler kanla yazılmıştır. Büyük Usta'nın isminin üzerin
deki dört nokta, onun ölüm cezası verme yetkisini tem
sil ediyor. Belgenin üst köşeleri Hüzün ve Ölüm diye 
adlandırılmış iki kafatası, alt köşeleri ise Terör ve Yas 
diye adlandırılmış, iki kurdelayla bağlanmış kemik de
meti ile süslenmiş. •

Carbonaria Yem ini

Ben, N.N., Carbonarizmin sırlarını gizli tutacağıma, 
ve onun hakkında önceden yazılı bir izin almadan, hiçbir 
şey yazmayacağıma, kazımıyacağıma, resmetmeyece
ğime yemin eder ve örgütün kuralları ve mazlumların 
intikam aracı olan bu çelik üzerine and içerim. İyi Kuzen
lerime ihtiyaç halinde elimden geldiği kadar yardım ede
ceğime ve onların ailesinin şerefine karşı bir şey yapma
yacağıma yemin ederim. Yeminimden dönersem gövde
min parça parça edilip sonra yakılmasına, küllerimin 
rüzgâra savrulmasına ve adımın bütün dünyada İyi Ku
zenler tarafından lanetlenmesine razıyım ve bunu diliyo
rum. Tanrı yardımcım olsun. •

Bourbon T a ra fta n  B ir 
Eşkiyanm Sorgulanm ası

Risorgimento sırasında, İtalyan Birliği saflarında 
da kraliyet saflarında da eşkiyalar görüldü.

Sorgulaması aktarılan eşkiya, Birlik kurulduktan 
sonra, Sicilya’da geniş bir halk ayaklanması 
boyutlarına ulaşan, Sicilya’yı tekrar Bourbon 
hanedanjna geri verme çabalarına katılmış 

olanlardan.

Yargıç; Madem inancınız buydu, o o zaman niye siz 
ve yoldaşlarınız teslim olmadınız? Bütün herkes sizden 
nefret ederken, hayatınızın her an tehlikede olduğunu 
bilmeniz gerekirdi. Biliyorsunuz ki, köyü çeviren eşkıya
ların (briganntî) sayısı hakkındaki abartılmış haberler 
sorumluları ürkütmüştü.

Eşkiya: Biz iman uğruna savaşıyorduk.

Yargıç; İmanla ne kastediyorsunuz?

Eşkiya: Dinimizin kutsal imanını.

Yargıç; Ama dinimizin hırsızlığı, evleri kundaklamayı, 
cinayeti, zulmü ve eşkiyaların her yerde sembolü haline 
gelmiş ve sizin de yaptığınız bütün diğer barbarca ve 
dinsiz eylemleri lanetlediğini biliyor olmalısın.

Eşkiya: İman için savaşıyorduk. Papa bizi kutsamıştı; 
eğer Roma’dan gelen kâğıdı kaybetmemiş olsaydım sen 
de ikna olurdun iman için savaştığımıza.

Yargıç: Nasıl bir kâğıttı bu.

“t " ” '- -
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üstte: Garibaldi’ye gıyabında verilen idam cezasının 
metni. Ortada: Güney Italyalı b ir eşkiya. Altta: 

1848’de kadınların politik hayata katılmasını hicveden 
karikatür.

Eşkiya; Basılı bir kâğıttı; Roma'dan gelmişti.

Yargıç: Ama içeriği neydi?

Eşkiya; II. Francis ve Papa'nın kutsal davası için dö- 
ğüşen kimsenin yaptıklarının günah sayılmayacağını söy
lüyordu. '

Yargıç: Kâğıtla ilgiili başka bir şey hatırlıyor musun?

Eşkiya: Asıl eşkiyaların II. Francis’ten krallığını almış 
olan Piemonte’liler olduğunu söylüyordu; Papa’nın on
ları aforoz ettiğini, bizi kutsadığını söylüyordu.

Yargıç: Kimin adına yazılmıştı; üzerinde kimlerin im
zası vardı?

Eşkiya: II. Francis adına bir dilekçeydi ve adı gibi 
hatırlamadığım başka bir ünvanı daha olan bir general 
tarafından imzalanmıştı. Bir kurdelayla bağlanmıştı; mü
hürlüydü.

Yargıç: Kurdelayla mühür ne renkti; mührün üzerinde
ki damgada ne vardı?

Eşkiya: Kurdela çarşaf gibi beyazdı, mühür de beyaz
dı, üzerinde II. Francis’in damgası vardı ve Roma’dan 
bahseden mektuplar...

Yargıç: Papa böyle aşağılık şeyleri kutsayamayacağı- 
na, II. Francis de, insanlığa aykırı bu eylemler aracılığıy
la tahtını yeniden ele geçireceğini umsa da, cinayet, 
kundaklama, ve haraç gibi eylemler buyurarak kraliyet 
vekannı alçaltmayacağına göre, söylediğin yalan olmalı.

Eşkiya: Jandarmaları çağırdın; kurşuna dizileceğim, 
öleceğimi biliyorum ve sana o kâğıdın olduğunu ve 
içindekilerin tam da dediğin gibi olduğunu söylüyorum. 
Eğer yoldaşlarımdan hiçbiri benim gibi yakalandıysa, 
o zaman yalan söylemdiğime İkna olursun.

Yargıç: Göğsüne bir iplikle II. Francis’In tacından bir 
parçayı bağlaman şaşırtıcı değil; çünkü adam öldürdü
ğünde soygun yaptığında, haraç aldığında onun uğru
na döğüştüğüne inanıyorsun. Ama bu kötülükleri sürdü
rürken göğsünde tanık olarak, ve hatta küfür olmasa 
suç ortağı diyeceğim, kutlu Bakire’yi temsilen şu kirli 
Madonna del Carmine’yi taşıman iyice şaşırtıcı. İnsanın 
sizin dininizin şeytanların kendi dininden bile -tabii şey
tanların dini varsa- daha lanetli ve kötü olduğuna inana
sı geliyor. Bu Tann’ya sunulabilecek en cehennemi alay 
değil midir?

Eşkiya; Bakire Meryem benim ve yoldaşlarımın hâmi- 
sidir ve muskanın yanısıra dilekçeyi de kaybetmemiş 
olsaydım, elbette böyle ihanete uğramazdım.

İnfaz vaktinin geldiğini öğrendiğinde, “ umarım günah 
çıkarmam için çağıracağınız papaza da bütün bu söyle
diklerimi tekrarlayacağım” dedi. •

Yasasm M axxin i

Avusturya birliklerinin şehri terke zorlandığı 5 gün
Milano’ya efsanevi bir ün kazandırmış, onu bütün 

İtalyan milliyetçileri ve ilericileri için bir çekim 
merkezi haline getirmişti. Mazzini 7 Nisan 

1848’de Milano’ya vardı ve coşkuyla karşılandı.

Uzun bir sürgünden, yabancı topraklardaki zor gün
lerden sonra Ulusal İtalyan Demeği’nin başkanı ve İtal
yan bayrağının babası avukat Mazzini şehrimize vardı.

Şanlı sürgünl Ben senin barikatlardaki halkı nasıl za
fere götürdüğünü gördüm. Meşale, senin bize şan ve 
şerefimizi iade eden yüzünde parlıyordu.
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Geçici lıükiitnet, onu kutlamak üzere bir komisyon 
görevlendirdi. Bu komisyon, ona seçkin bir yer ve hatta 
gelecekteki bütün ulusal meclislerin en asil görevini 
verme konusunda da anlaşmıştı.

Cömert İtalyanları Felaket sırasında karşılaştığın acı
lar, seni seven bir halkın, her şey ulusal topraklar için
dir, diyen aşkıyla silinecektir. Yaşasın 9. Pio’nun müjde
cileri! Yaşasın Mazzini!

Aramıza dönen yalnız Mazzini değil, başka birçok şan
lı sürgün de diğerlerinin öncüleri olarak geldiler. Bunla
nn arasında şimdilik Berchet ve De-Boni’nin isimleri 
yok. Bunlardan biri özgürlüğün şairi, diğeri ise Avustur
yalIların alçaklıklarının ve bizim hareketimizin tarihçisi.

P. Perego

Ulusal A yak lan m a

Ekim 1848’de Kuzey İtalya’da patlak vermiş olan 
bütün ayaklanmaların sonu gelmiş görünüyordu.

Mazzini umutsuzca da olsa, tek başına artık 
yenilmekte olan ayaklanmanın ülke çapına 

yaygınlaştırılması çağrısını yapıyordu.

Merkez Komite

Vakit doldu. Saat çaldı. Tann’nın ve Halk’ın adına, 
iıaydi Lombardiyaiıiar! Ayağa kalkın ve kazanın!

Zalimlere karşı, kendi ülkesini tehdit eden lanet olası 
krala karşı ayaklanın! Tanrı ve insanlık tarafından mah
kûm edilmiş, bölünmelerle yıpranmış, yıkılış alametleri 
gösteren, bütün Avrupa tarafından hor görülen ve şehir
lerinize kanunları dikte ettirmekte ve ordugâhlar kur
makta ısrarlı olan kan ve cürüm dolu bir iktidara karşı 
ayaklanın! Özgürlüğünüz için, ölümsüz ruhlarınızın ve- 
kân için, saygısızlık edilen kiliseniz İçin, kurşuna dizilen 
kardeşleriniz için, dövülen kadınlarınız için, sürgündeki 
evlatlarınız için, çalınmış ve gasp edilmiş mallarınız için, 
yüzlerce, binlerce şehidin anısı için, her an çiğnenen 
iıaklannız için; kutsal bayrağınız için; Italyan adının onu
ru için, vatan için, millet için ayaklanın!

Ayaklanma uzun yıllardır beslenen arzuların ve dü
şüncelerin hızıyla çabucak yayıldı! Üç renkli bayrak Alp'
lerin arasında, Como topraklarında ve diğer yerlerde 
kalktı, bütün dorukların üzerinde dalgalanarak, İtalya'
nın bir ucundan diğerine zaferinizin ve büyük İtalyan 
ailesini meydana getiren 24 milyonun herşeye muktedir 
olan kardeşliğinin haberlerini yaydı! Şehirden şehire, 
kasabadan kasabaya, köyden köye TANRI VE HALK! 
AVUSTURYA'YA SAVAŞ! YAŞASIN TEK VE ÖZGÜR 
İTALYA! çığlıkları, acı çeken iyilere cesaret, zulmeden
lere ölüm düşüncesini taşıdı, Avrupa’ya Lombardiya'- 
nın bir daha asla sönmemek üzere doğduğunu haber 
verdi!

Bütün çanlar sürekli olarak, düşman tarafından işgal 
edilmiş olsun olmasın bütün ülkelerdeki barbarların can 
çekişme vuruşunu çalıyor. Halk silahlandı, papazlar ge
reken bütün yardımları yapıyorlar.

Daha kolayca parçalayabilmek İçin düşmanı bölün. 
Bir Avusturya müfrezesi gördüğünüz her yerde, cadde
lerde, meydanlarda, barikatlarda; evlerden, çatılardan; 
tüfekten bıçağa, taştan kaynar suya kadar bütün silah
larla hücum edin. Özellikle şeflerine nişan alın. Banliyö
lerde, şehir dışında, ağaçları devirip köprüleri ve yolları 
kesin. Düşmanı gördüğünüz yerde vurun.

Hemen teslim olanların hayatı bağışlanır. Tek el bile 
ateş etmek, bağışlanmayı engeller.

Düşmandan ele geçirilen bütün askerî teçhizat, devlet 
malıdır, bölgenin ayaklanma komitelerine ya da sivil 
yönetimlere teslim edilmelidir. Bir düşman askerinin

Üstte: 184S’İ bastıran Kutsal İman Ordusu 
mensuplarından (Lazzerone) biri. Altta: Lombardiya'da 

48 ayaklanmasını bastıran Avusturya ordusu ve 
komutanı Radetzky'yi temsil eden resim.

ya da subayının lüks malları, onu öldüren ya da hapse 
götürenindir.

Posta arabaları, ayaklanma yararına olmadıkça kulla
nılamaz.

Hastaneler, kiliseler, kreşler, eğitim kurumlan, özel 
mülkler, değirmenler, kadınlar, genç kızlar, yurttaşlara 
emanettir.

Düşmana hizmet etmeye devam eden İtalyan memur
ları ve subaylan haindirler ve suç işlemiş sayılırlar.

Komşu ülkelerle ve en yakındaki ayaklanma komite
siyle iletişimi kuracak sürekli bir haberleşme zinciri ku
rulmalıdır.

Eli silah tutan her erkek ayaklanmanın bir askeridir; 
her kadın, ayaklanmanın kızkardeşidir; her yaşlı ayak
lanmanın bir havarisidir.

Avusturya'ya Savaş! Ulusal Egemenlik! diye haykır
maktan vazgeçmeyin.

Lombardiyaiıiar! Bu bir halk savaşıdır, onda hainlere 
yer yok.

Veneto sakinleri! Siz, kıyılarınızda yalnızca bağımsızlı
ğın kutsal ateşini barındırdınız. Gelin, bu savaşta birlik 
olalım.

Lombardiyalı-Venetolu askerler! Sizin için, evleriniz 
için, doğduğunuz topraklar için savaşan kardeşleriniz
den sizi ayıran sınırları hemen geçin.

Aiplerden denize kadar bütün İtalyanlar! Bu sizin sa- 
vaşınızdır, ulusal bir savaştır, engelleri yıkıp yardıma 
koşun. Tek İnanç, tek Ulus, tek Bayrak!

Yaşasın İtalya!

20 Ekim 1848 
Ayaklanma Merkez Komitesi adına 

GIUSEPPE MAZZİNİ
P. BONETTI Sekreter.

G arib a ld i İle  F ioransa'ya  
Doğru

Ressam Nino Costa 1848 Bahan'nda, 
Rîsorgimento’nun ilk mücadelesinde yenilen 
Garibaldi'nin trenden alınarak tutuklanması 

olayının şahidi olarak anlatıyor.

BİZ, devlet büyükleri ve Crispi, bir lokomotif ve iki 
vagondan oluşan minicik bir trende Garibaldi ile birlikte 
yerlerimizi aldık. Tren, Fioransa'ya doğru yavaşça ilerli
yor. Yol boyunca, Italyan askerleri her şeyden önce 
İtalya'yı özgür bir ulus haline getirebilmek için çalışan 
ulusal kahramana karşı tehditkâr ve hakaretamiz görü
nüyorlardı. Şu bir gerçek ki, istasyonlarda küçük treni 
çevreleyen asker hattının arkasında her zaman alkışla
yan, tezahürat yapan halk yığınları bulunuyordu. Bu 
da General’! sarsmaya yetmiyordu. Mentana'da mutlak 
ve elemli bir sessizliğe çekilmeyi tercih ettiğinden beri, 
bizler için o kocaman yüreğin nasıl bir kederle dolup 
taştığını düşünmek fazlasıyla üzücü olmuştu. En yakı
nındakilerden hiçbiri onu daha önce böyle görmemişti. 
Figline istasyonuna vardığımızda, Bersaglleri'nin büyük 
bir müfrezesi, küçük trenimizi çevirdi. Albay Camozzi 
General’le birlikte olduğumuz kompartımana yanaştı ve 
elinde hükümetin tutuklama emri olduğunu bildirdi.

O anda, Garibaldi'nin yanındaki herkes (hepimiz) elle
rimizi silahlarımıza götürdük. Ama Garibaldi, bir hareke
tiyle ve daha çok da o insanı yerine mıhlayan bakışıyla 
bizi durdurdu ve İtalyan kanı dökmek istemediğini de 
ekledi; bu cesur albay bir emri uyguluyordu.

Sonra, karşısında sararmış bir şekilde duran ve krallık 
toprakları dışında olduklarını ve tutuklama emrinin ya
sadışı olduğunu ileri sürüp şiddetle itiraz eden Carozzi'- 
ye döndü.

Ve Garibaldi, bizden ayrılarak dört jandarmanın göze
timinde bir mahkûm vagonuna kondu.

Crispi, hepimizin imzalaması için olayın nasıl gerçek
leştiğini yazdırdı. Bu belge birkaç gün sonra La Riforma 
gazetesinde yayınlanacaktı.

Böylece ayaklanma ve İtalyanların Roma’sınt İtalya’ya 
iade etmek için giriştikleri sefer sona erdi. Parlak bir 
hayalin, zavallı sonu. Yalnızca kurbanlar ve kan. •
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Calatafim i M uharebesi
GIUSEPPE BANDI

Calatafimi muharebesi, gönüllü olarak katılan 
köylülerle sayısı giderek kabarmakta olan 

Garibaldi’nin Binler’! (Kırmızı Gömlekliler) ile 
Napoli’deki Bourbonların ordusu arasındaki ilk 

çatışmaydı ve tayin edici oldu. Bandi, 1834’de 
Gavorrano’da doğdu. Daha gençken politika ile 
aktif olarak ilgilendi. Polis tarafından tehlikeli bir 

yurtsever olarak tanınan Bandi, Garibaldi ile 
tanıştı, Calatafimi’de onun yanında çatışmaya 
katıldı ve ağır biçimde yaralandı. Custoza’da 

hapise atıldı, daha sonra Curuatzia’ya nakledildi. 
1870’te gazeteciliğe başladı, 1894’te öldü.

Şu üçüncü taarruzda, yerle bir edilen alana girerken 
duman beni sardı, rüzgarın hemen dağıttığı dumanın 
arasında Garibaldi ve Bourbon taraftarları, hepimizin 
birarada olduğumuzu gördüm. Eie geien bütün silahlar
la göğüs göğüse çarpışılıyordu. Bıçaklar ve taşlar da 
eksik değildi.

Zalimce ve acı veren bir mücadeleydi, çünkü İtalyan- 
lar kendi aralarında savaşıyordu.

Bayrak, bana daha yakın olan Menotti, Elia ve Schiaf- 
fino’dan kurulu Garibaldi taraftarı gruptaydı. Bourbon- 
lar hemen yakında, bir darbeye hazır bekliyorlardı. Üç 
Romalı kahraman olacak kadar yakışıklı ve başarılı “ üç 
silahşor” , hücum edenlere karşı süngülerle atıldılar.

Bütün olan biteni bir düş gibi hatırlıyorum. Bayrağı 
ne pahasına olursa olsun ele geçirmek isteyen avcı 
erleri, üç arkadaşın arkasından bağırarak uzaklaştı. İki 
avcı eri bayrağı sıkıca tutuyor ve ondan bir parça kopar
tıyorlar; Elia ve Menotti hâlâ direniyor.

Bayrağı bu korkunç durumda ve düşmanların tam 
ortasında görünce bağırmaya başladım: “ Bayrağı kurta- 
ralıml” . Ve bana en yakın olan üç ya da dört kişi ile 
birlikte bayrağa doğru hamle ettik. Bu mükemmel üçlü 
ile aramızda yirmi adımdan da az bir mesafe kaldığı 
anda yedi ya da sekiz avcı eri aniden ortaya çıkıp diğer
leriyle birlikte üçlünün etrafını sardılar. Çavuşun süngü
sünün ucu Schiaffino'nun göğsüne dayanmıştı, ateş 
etti ve Schiaffino sıçrayarak arkası üstü düşerek sanca
ğı bıraktı, bir sevinç çığlığının yarısında gözden kaybol
du. Schiaffino düşerken Menotti bir elinden yaralanmış
tı ve Elia ağzından yediği bir mermiyle ölmek üzereydi.

Bir ... ile iyice delerek tüfeğime üçüncü bir namlu 
yerleştirdim. Revolverimin altı namlusunu da avcı sürü
süne çevirdim. Atışlarım isabet kaydetti mi yoksa boşa 
mı gitti, bilemiyorum. Yalnızca kızıl çavuşu öldüremedl- 
ğimden ve yaralamadığımdan eminim. Bu şeytan çavu
şun kim olduğu, kaç kişinin ölümüne neden olduğu 
ise ayn konu. Bayrak ve avcı erlerinin en cesurları orta
dan kayboldu.

PİS kükürt kokusuyla gözlerimi yakıp görmemi zorlaş
tıran dumanın ortasında yakalandım. Toplar susmuştu 
ama kulaklarım çınlamaya devam ediyordu. Geriye dö
nüp korku içinde koşmaya başladım. Ve birkaç adım 
sonra durdum.

Oturduğum yerde ansızın Schiafftno’yu öldüren şu 
kızıl çavuş parçasını gördüm. Benden birkaç adım iler
de, iki kor parçası gibi görünen sabit bakışlarla bana 
bakıyordu. Bu şeytan, tüfeğini doldurmayı tamamlarsa 
ebediyete göçeceğimi hemen anladım; süngümü doğ
rulttum ve Gartbaidi’nin adını haykırarak üzerine atıl
dım. Beni çavuş mu, yoksa diğerleri mi durdurdu bilmi
yorum ama, sağ göğsümün üzerine yediğim bir darbey
le yere düştüm.

Hemen kendime geldim ve emekleyerek gerisin geri
ye döndüm. Böyle 40 ya da 50 adım attım ve yüksek 
sesle bağırmaya başladım: “ Generali kurtaralıml”

Üstte: Diplomatik düzeyde Italyan Birliği’nin en yakın 
müttefiki İli. NapolĞon. Altta: Kont Cavour.

Gözlerimi kaldırdım ve o zaman Giuseppe Garibaldi’yi 
gördüm. Saçları gözlerinin üzerine kadar düşmüştü. Ba
kışları parlıyordu, gülümseyen ağzında bitmek üzere 
olan bir sigara vardı, kılıcıyla Donatelio’nun resmindeki 
San Giorgio gibi duruyordu.

Generali görünce ayağa kalktım, beni hemen gördü 
ve kanlı ellerime bakarak sordu:

— Bandi, ne oldu?

— Hiçbir şey, diye cevap verdim. Bir hap dokundu 
ama umarım onu hazmedeceğim.

Herkes onun çevresinde toplandı ve her yandan ya
ğan topların vızıldaştığı o korkunç anı anlattım. Tam 
o anda Sirtori küçük bir atın üzerinde dörtnala geldi 
ve hemen yanımızda durdu. Yüksek sesle arkasındaki 
askerleri sordu. Onlar sonu belli olmayan bu kumann 
son kartlarıydılar.

— General, ne yapmalıyız?

Garibaldi çevresine baktı ve yüksek sesle haykırdı:

— halyanlar, burada ölmek gerek.

Ve gerçekten de insanlar ölüyordu ve isteyerek ölü
yordu.

Bütün bu anlattıklarım birkaç dakika içinde olmuştu 
ama bunlar yüzyıl misali dakikalardı.

— Haydi, gençler, iki taarruzumuz daha var, sonra 
bitiriyoruzl diye bağırdı Garibaldi.

Ve bütün grup, onun çağrısına yüksek sesle cevap 
vererek uzaklaştı.

O zaman büyük bir gürültü duydum ve berem başım
dan uçtu. Kibar bir gülle beni yerimden etti, ama kafa 
derimden bir parça koparmadığı gibi beni bir kan gölüne 
de boğmadı.

Garibaldi'nin endişeli bir bakışla bana baktığını hatıriı- 
yorum. Ama bir gülle sol kürek kemiğime çarptı ve 
kendi etrafımda bir topaç gibi iki kez döndükten sonra 
tepetaklak yere düştüm. Başka bir şey hatırlamıyorum.

Bixio’nun beni yerde gördüğünde şöyle dediğini ha
tırlar gibiyim:

— Bandi kalk, Napolililer kaçıyorlar.

Ama sonra nasıl kötü durumda olduğumu gördü.Ken
dimi yavaşça aşağı bıraktım ve büyük bir çalılık beni 
durdurana kadar yuvariandım.

Bütün bunları böyle uzun uzun anlatıyorum, çünkü 
bence, savaşta yaralanmak bir erdemlilik değil, yalnızca 
bir rastlantı.

öyle çömelmiş durur ve birkaç Hıristiyan ruhun beni 
düşünmesini beklerken, toplar sürekli vızıldıyor ve sık 
sık da benim zavallı gövdemin çok yakınlarında yere 
düşüyordu.

Bu arada çarpışma devam ediyordu, ve bazıları yakı
nımdan geçerek kaçıyoriardı. “ Bana ne olacak?” diye 
düşünüyordum, “ Ya bizimkiler yenilirse ve ben kral 
askerierinin eline düşersem?..”

Ve bu düşüncelerie İyice korkuya kapılarak kalkmayı 
denedim, ama büyük bir acıyla yeniden düştüm.

Sonraki 10 dakika böyle acınası şartlarda geçti. Az 
önce gördüğüm Padova Ünlversitesi’nde tıp öğrencisi 
olan iki Venetolu asker, 4-5 kişiyle birlikte geri döndü
ler. Zorlu bir yolculukla bir bayırın dibindeki küçük bir 
kulübeye vardık. Kulübede, aralarında bizimkilerden de 
birkaç kişinin olduğu 15-20 isyancı vardı. Ama ne yal
varmalarımıza, ne de tehditlere aldırmadılar ve kimse 
dışarı çıkıp bize yardım etmeye gelmedi. Kulübeye he
nüz girmiştik kİ, uzaktan birçok sesin birarada bağırdığı
nı duyduk: “ Zafer! Zaferi” .

Zafer çığlıkları bütün yakın tepelerde yankılanarak 
çoğaldı. Çatışmaların SicilyalI tanıklannın anlattığı gibi, 
Bourboniar tıklım tıklım dolu tepelerden uzun sıralar 
halinde arı kümeleri gibi aşağı iniyoriardı.

Çatışma 3.5 saat daha sürdü. Garibaldi, gönüllülerini 
süngü altına sokmamak için, bu çatışmada daha çok 
ağır silahlan görevlendirdi. Böylece kraliyet ordusunun 
hayret verecek kadar uzun aralıklarla atış yapabilen av 
tüfekleri yararsız hale geldi.

Kraliyet askerieri, bu kırılmadan subaylan sorumlu 
tuttular ve bunda hiç de haksız değildiler. Gerçekten 
de eğer Bourbon subayları biraz daha yürekli olsalar 
ya da yenmeye daha kararlı otsalar, zafer daha kanlı 
olurdu.
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Son anlarda çarpışma İyice acıklı bir lıal aldı, sonunda 
da taşlarla vuruşmaya döndü. Çünkü Napoiltenler bu
lundukları son durumu korumaktan yana değildiler. Bir 
topçunun attığı taş, Garibaldi'nin göğsüne geldi ve onu 
birkaç saniye nefessiz bırakmaya yetti. •

M a rx  ve M azz in i

Mazzini sınıf mücadelesine karşı olmakla birlikte, 
Birinci Enternasyonal’e ilgi duymuştu; hatta bir 

ara Enternasyonal’ in tüzüğünü Marx’in değil onun 
yazmış olduğuna dair bir söylenti çıkmıştı. Marx 

sürekli olarak Enternasyonal’de Mazzini’nin 
görüşlerinin yaygınlaşmasına karşı çıktı. Aşağıdaki 

alıntılardan birincisi Marx'in o sırada 
Manchester’da bulunan Engels’e yazdığı 25 Şubat 
1865 tarihli bir mektuptan. O sırada Londra’daki 

İtalyan işçilerinin kurduğu ve başkanlığını 
Garibaldi'nin yaptığı karşılıklı yardımlaşma derneği 

Enternasyonal’e katılma karan almıştı.

Mazzini, onun yerel İtalyan işçileri derneğinin benim 
Açılış Konuşmamı, çıkarılmasını özellikle talep ettiği pa
sajları -örneğin orta sınıf hakkında olanları- çıkarmadan 
talyanca olarak dünyaya sunmuş oldukları için küplere 
linmiş durumda.

Mazzini’ye karşı mücadelelerinde, daha sonra 
Enternasyonal içindeki en sert tartışmanın tarafları 
olacak olan Marx’la Bakunin ittifak halindeydi. Bu 

dönemde Bakunin’in kendisi de İtalya’daydı. 
Aşağıdaki alıntı Marx’ in Nisan 1865’te Engels’e 

yazdığı mektuptan.

Sevgili Fred,

...Bu akşam üç haftadır ilk defa Enternasyonal'in bir 
opiantısına yeniden katıldım. Ben yokken bir devrim 
raşanmış. Le Lubez ve Denoual Dernek'ten istifa etmiş; 
Jupont Fransa için sekreter seçilmiş. Le Lubez'in ve 
re özellikle Mazzini’nin elinde bir alet olan Major Wolff’un 
mtrikalan sayesinde İtalyan delegeler. Lama ve Fontana 
la istifa etmiş. (...) İtalyan Çalışan İnsanlar Klübü 
lernekten istifa etmiş durumda değil ama Konsey'de 
emsilcileri kalmadı. Bu arada, ben Floransa'daki Bakunin 
ıracılığıyla Mazzini’ye karşı mayınlarımı yerleştireceğim.

Üçüncü alıntı İse aynı günlerde, 15 Nisan 1865’te, 
Marx’in Belçika’daki Enternasyonal temsilcisi Lâon 

Fontaine’e yazdığı mektuptan. Dilersen son 
zamanlarda Merkez Konseyi’mizde yaşanmış olan 

nahoş olayların kısa b ir dökümünü sunayım. Benim 
görüşüme göre olayların berisindeki güç, 

Konseyimize yabancı olan b ir şahıstı. Bu şahıs 
Italyan bir yurtsever olarak biliniyor ancak, onsuz 

cumhuriyetçiliğin sadece yeni b ir burjuva despotizmi 
olacağı proleter haklarının başdüşmanı. Buna 

rağmen, “Açılış Konuşması” nın İtalyanca 
çevirisinden, burjuvaziyi hedef alan bütün pasajların 

çıkarılmasını talep edecek kadar ileri gitti.

Mani’m 24 Haziran 1865 tarihli mektubu Engels’e, 
İtalyanların geri döndükleri haberini veriyor.

İtalyan centilmenler geri döndüler ve geçen Salı yine 
lajor Wolff’u delege olarak seçtiklerini bildirdiler. Mr. 
lazzini bizim ona yararlı olabileceğimiz konusunda ikna 
ılmuşa benziyor, oysa biz ona beş paralık bir değer 
ile biçmiyoruz.

1866 yılı içinde Mazzini Enternasyonal’i ele 
geçirme teşebbüsünde bulundu. Milliyetçi 

görüşlerinden bekleneceği gibi, bunu yapmak için 
örgütteki milli duygulardan yararlanmayı denedi. 

Marx Engels’e 24 Mart 1866’ta yazdığı bu 
mektupta bu entrikayı şöyle anlattı:
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Üstte: Italyan sosyalist Pisacane’nin ölümünden sonra 
yayınlanan kitabı. Altta: Italyan Biriiği'nin ulusal 

bestecisi Giusseppe Verdi. Lombardiyaiıiar operasından 
koral b ir parça halk tarafından mitinglerde söylenen bir marş 

olarak benimsenince, opera sansür tarafından 
yasaklanmıştı.

Genel Konsey’deki entrika dergi çevresindeki rekabet 
ve kıskançlıklarla yakından ilgiliydi. (...) M. Le Lubez, 
bu fırsattan yararlanıp Alman etkisine karşı atıp tuttu 
ve 6 Mart seansında, sessiz ve derinden hazırlanmış 
iyi bir sahne yaşandı. Birdenbire Major Wolff belirdi 
ve kendi adına, Mazzini adına ve İtalyan derneği adına 
ağır bir konuşma yaptı. (...) Çok ateşli bir biçimde Jung’a 
saldırdı (ben de ima edilmiş oldum). Odger, Howell, 
Cremer vs.’nin eski Mazziniciliği telaffuz edildi. Le Lu
bez alevi körükledi ve her halükârda Mazzini’ye, aşağı 
yukarı, bir amende honorable (özür) içeren bir karar 
kabul edildi. Gördüğün gibi durum ciddiydi. (Yabancı
lardan çok az kişi vardı ve hiçbiri oy kullanmadı.) Derne
ği benim geliştirmemi bekledikten sonra ona sahip çık
mak, Mazzini için çok usta bir hamle olacaktı. İngilizlerin 
onu kıta demokrasisinin şefi olarak tanımalarını talep

etti, sanki İngilizlerin bizi şef tayin etmeleri gerekliymiş 
gibi!

Cumartesi günü (10 Mart) Derneğin yabancı sekreter
leri bir savaş konseyi oluşturmak üzere benim evimde 
toplandılar. Benim Salı günü (13'ü) Konsey’e katılarak, 
bütün yabancı sekreterler adına yapılanları protesto et
mem kararlaştırıldı. Yapılanlar kitabına uygun değildi, 
çünkü Wolff artık Konsey üyesi değildi ve dolayısıyla 
kendisini şahsen ilgilendiren bir konuda onun mevcudi
yetinde bir karar alınmaması gerekirdi. Ayrıca, Mazzini'- 
nin kısmen bizim Dernek'le kısmen de Avrupa’daki işçi 
sınıfı partileri vs.yle ilişkisini anlatacaktım. Son olarak, 
Fransızlar beraberlerinde, Mazzini, Wolff ve İtalya’daki 
devlet “ sosyalizm” i hakkında delil sunmak üzere Cesa- 
re Orsini’yi (üstelik bir yandan da Mazzini'nin kişisel 
dostudur) getireceklerdi.

l-ler şey çok iyi gitti. (...) İngilizler son adamına kadar 
kıta unsurunun tamamının benim yanımda yer aldığını 
ve Le Lubez'in imalarının tersine burada Alman etkisi
nin sözkonusu olmadığını gördüler. Le Lubez, onları 
benim Konsey'deki İngiliz unsurunun önderi olarak geri 
kalan kıta unsurlarına baskı uyguladığıma ikna etmeye 
çalıştı; oysa İngiliz centilmenler benim kıtalılar sayesin
de, tatsız bazı atılımlar yapmaya çalıştıkları takdirde, 
onları tamamen dizginleyebileceğime ikna oldular.

Bu girişimin başarısızlığından sonra Mazzini
kendisi bir Enternasyonal kurmayı denedi.

Mr. Mazzini, bize karşı bir “ Uluslararası Cumhuriyetçi 
Komite” kurmadan rahat bulmadı. İçindekiler, eşek Hol- 
torp, Langiewicz, Ledru, Kinkel, Blind ve sanırım - Bol- 
leter. Bizim Dernek ise günbegün etkili olmaya devam 
ediyor. Yalnızca Almanya'da eşek Liebknecht’ten (iyi 
de heriftir oysa) ötürü bir şey olduğu yok. (Engels’e 
mektup, 17 Mayıs 1866).

Bu arada bizim Dernek büyük ilerlemeler kaydetti. 
Bizi tamamen görmezlikten gelmeye çalışmış olan sefil 
Star dünkü başyazısında bizim barış kongresinden daha 
önemli olduğumuzu söyledi. Schulze-Delisch kendi Ber
lin’deki “ Çatışanlar Derneği” nin bize katılmasını önle
yemedi. Fazla “ ileri” gittiğimizi düşünen İngiliz sendi
kacıları arasındaki domuzlar şimdi koşarak bize geliyor. 
Courier Françals’e ek olarak, Girardin'in Llberte’si, Si- 
ecle. Mode, Gazette de France vs. Kongre'miz hakkında 
haberler verdiler. Les choses marchent. (İşler ilerliyor.) 
Ve bir dahaki devrime, ki göründüğünden de yakın ola
bilir, bizim (yani seninle benim) elimizde bu koca motor 
olacak. Bir de bunu Mazzini vs.'nin otuz yıldır sürdür
mekte olduğu operasyonlarının sonuçlarıyla karşılaştır. 
Üstelik bizim malî olanaklarımız da yoktu. Ve Proud- 
hon'cuların Paris'teki, Mazzini'nin İtalya'daki, kıskanç 
Odger, Cremer ve Potter'ın Londra'daki, Schulze- 
Delltsch’clleri, Lasalle’cıların Almanya’daki entrikaları,. 
Hoşnut olmaya çok hakkımız var!

Amerikalı gazeteci R. Landor’un Marx’ia 1871’de 
yapıtığı bir şöyleşiden.

R. Landor; Ya Mazzini, o da mı sizin örgütünüzün 
üyelerinden biri.

Dr. Marx (gülerek): Ah hayır. Onun fikirlerinin ötesine 
geçemeseydik çok az ilerleyebilirdik. R.: Beni şaşırtı
yorsunuz. Onun en ileri fikirleri temsil ettiğini düşünür
düm.

Dr. M.: Bir orta-sınıf cumhuriyetinden ibaret olan o 
eski idealden daha iyi bir şeyi temsil ettiği yok. Biz 
orta sınıfla ilgili hiçbir şey istemiyoruz. Modern hareke
tin Alman profesörler kadar gerisine düştü. Oysa Alman 
profesörler hâlâ Avrupa'da geleceğin kültürel demokra- 
tizminin havarileri olarak görülüyorlar. Bir zamanlar 
öyleydiler- 48'den önce belki, o zaman daha Alman 
orta sınıfı, İngilizlerinki anlamında, doğal gelişimini ta
mamlamamıştı. Ama şimdi topluca gericiliğin saflarına 
geçtiler ve proletarya artık onları tanımıyor. •


