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İki Devrim Arası Fransa: 1848-1871
Giriş
Haziran 1848 ayaklanmasının yenilgisi, Fransa için yirmi yılı aşkın bir sûre boyunca 
devrimin gündemden kalktığını haber veriyordu. Bu yirmi yıl, tüm Avrupa’da da devrimin 
yenilgisi, kapitalizmin toplumsal ve siyasal kurumlaşması, siyasal düşünce alanında ise 
Marksizm öncesi sosyalist akımların yerlerini tedrici olarak Marksizme bırakması anlamına 
gelir. 1848 devrimlerinin en kesin yenilgiye uğradığı ülke Fransa olmuştu: Haziran 
ayaklanmasının kanla bastırılmasının hemen ardından kısa ömürlü ve gerici bir cumhuriyet, 
bu cumhuriyetin dengesiz yapısının parçalanmasının hemen ardından da on yıl süren gerici 
ve ataerkir bir imparatorluk dönemi geldi. 1860’larda büyük burjuvazinin ve Katolik 
Kihsesi’nin de baskısıyla, imparatorluğun gerici-ataerkil yapısı bir ölçüde liberalleşti; ancak 
sosyalizm bir “öcü” olma özelliğini hâlâ sürdürüyordu.

Bu koşullar altında, ikinci imparatorluğun ilk büyük askerî yenilgisi, tarihin ilk gerçek işçi 
iktidarına yolaçtı. Paris proletaryası, doğru dürüst bir savaş bile vermeden yenilen, ve Paris’i 
bir “mülk” olarak Prusyalılara teslim etmeye niyetlenen imparatorluk ve onu izleyen “III. 
Cumhuriyet” karşısında şehrine sahip çıktı ve yüzyılı aşkın bir süre boyunca “sosyalizme 
giden yolun” alabileceği kurumsal biçimlerin ilk ve en bütünsel örneği olarak anılacak “Paris 
Komünü”nü kurdu. Avrupa’nın bütün ülkelerinin burjuvazilerinde müthiş bir panik yaratan, ve 
daha bir ay öncesine kadar birbirlerinin boğazına sarılmış olan Fransız ve Prusya devletlerini 
hızla bir “ittifak” içine sokan Komün, ne burjuvazinin propagandasını yaptığı gibi bir “I. 
Enternasyonal komplosuydu”, ne de Marksist temeller üzerinde örgütlehmiş bir yapıydı. 
Komün’ün tarihsel gerçekliğini kavramak için, 1848 devrimlerinden Fransa-Prusya savaşına , 
kadar olan Fransa tarihini, ve bu tarih içinde işçi sınıfının ve sosyalist hareketlerin yenilgi 
sonrası evrimini izlemek gerekir.

1830-1871 arasında kalan kırk bir yıl, Fransa tarihinin 1815’e kadar olan kısmının “hızlı 
çekim”le yapılmış komik bir tekrarı gibidir. Restorasyonla oluşan meşruti krallık, burjuvazi ve 
proletaryanın müttefik oldukları bir devrimle ortadan kalkmış (1789/Şubat 1848), devrimi 
radikalleştirmek isteyen sosyalistlerin girişimi başarısız olmuş (1792/Haziran 1848) ve ılımlı 
bir cumhuriyet ortaya çıkmıştı (1794/Kasım 1848). Bu cumhuriyet ise kendi seçtiği 
cumhurbaşkanının hükümet darbesiyle yıkıldı (1799/Aralık 1851) ve imparatorluk kuruldu 
(1804/Aralık 1852). İmparatorluğun ömrü ise giriştiği ilk büyük savaşın kaderiyle sınırlı oldu 
ve Prusya yenilgisiyle birlikte sona erdi (1815/Ocak 1871).

Fransız tarihi bir devrimler tarihi olduğu kadar bir restorasyonlar tarihidir de. Devrimleri 
izleyen dönemlerde krallık, çeşitli kereler yeniden tesis edilmişti. Krallığa ve cumhuriyete karşı 
bir alternatif olarak ortaya çıkan imparatorluğun “restorasyonu” ise, Fransız tarihinin önemli 
cilvelerinden biridir. Krallığın “restorasyonu” belli bir meşruiyet temelinde yapılır; Zaten 
soydan geçen bir hükümdarlık yetkisi “ayaktakımı”nın müdaheleleri sonucu kesintiye uğramış 
da olsa, tahtın meşru sahibi belirlidir. Ancak, meşruiyetini zor yoluyla sağlamış olan bir 
imparatorun askerî yenilgi sonucu iktidarı bırakmasından sonra imparatorluğun “yeniden tesis 
edilmesi” kolay değildir. Louis Bonaparte’m ikinci imparatorluğu kurarken dayandığı tek 
hukuki meşruiyet temeli, Napoleon Bonaparte’ın yeğeni olmasıydı. Ancak kendisini imparator 
ilan ettiğinde, kralcılardan ılımlı cumhuriyetçilere, Katolik Kilisesi’nden Proudhon’a kadar geniş 
bir toplumsal destek bulması bu “yeğenlik” ilişkisiyle açıklanamaz. Louis Bonaparte, ya da III. 
Napoleon, 1815’ten bu yana devrimler ve savaşlar yüzünden bir türlü yerine oturamayan 
“düzen”in simgesiydi. Bu anlamda, Fransa’nın otuz yıldır beklediği adamdı. III. Napoleon’un 

; amcasının fırtınalı hükümdarlık döneminden öğrendiği en önemli şey, savaşla yaşayan bir 
imparatorluğun savaşla yokolacağı idi. Bu nedenle imparator olduğu süre içinde “l’empire c’est 
la paix” (İmparatorluk barıştır) sloganına sıkıca sanidı. Bu sloganın sonu, yani Fransa-Prusya 
savaşı, aynı zamanda imparatorluğun da sonu oldu. Marx’in “İmparatorluk pelerini Louis 
Bonaparte’ın omuzlarına düştüğünde, Vendome sütununun tepesindeki tunçtan Napoleon 
heykeli de düşüp paramparça olacaktır” kehaneti yalnızca mecazi anlamıyla değil, kelimenin 
gerçek anlamıyla da gerçekleşti. Marx’in bu satırları yazmasından kısa bir süre sonra. Aralık 
1852’de Louis Bonaparte imparator oldu. Ondokuz yıl sonra ise Prusya ordulan ikinci 
imparatorluğu, Paris komüncüleri ise, Napoleon heykelini devirerek “küçük Napoleon”un ve 
Bonapartizmin sonunu ilan ettiler.

Proletaryasız Cumhuriyet: 1848-1851
1848 Haziran Ayaklanması

Fransız proletaryası, özellikle de Parisli işçiler, kuruluşunda önemli rol oynadıklan 
cumhuriyetten kısa sürede uzaklaştılar. Şubat barikatlarının 1848 bahan sonunda aldığı sonuç, 
işçi sınıfını “temsil eden” küçük burjuva radikallerinin ve cumhuriyetçilerin, burjuvalar ve

Louis Bonaparte, ya da III. NapolĞon. Victor 
Hugo'nun "Küçük Napoi6on” , Marx'in ise “ Napoiâon 

karikatürü" olarak adlandırdığı Louis Napoiâon 
Bonaparte, "Başkan" ya da "İm parator" sıfatıyla 

iktidarda bulunduğu 23 yıl boyunca "Napolyonca" bir 
görüntü oluşturmaya çalıştı. Bonaparte ailesinin 

soydan gelen şişman ve kısa bacaklı görüntüsünü 
"kahram anca" pozlarla unutturmaya çalışan Louis 

Bonaparte, meşhur sivri bıyıklarıyla tüm Avrupa 
kraliyet sosyetesinin alay konusu olmayı da başarmıştı 
(sağda). 1851 Aralık 1'i Aralık 2'ye bağlayan gece, I. 

NapolĞon’un taç giymesinin ve Austerlitz zaferinin 
yıldönümlerini kutlamak için b ir parti verildi. Partide 

alışılmışın aksine fazlasıyla neşeli ve hoşsohbet 
görünen Louis Bonaparte, sarayın başka bir yerinde 

Mocquart, Saint-Arnaud, Morny ve Persigny ile 
"Rubicon" planını uygulamaya koyuyordu. Ertesi 

sabah uyanan Parisliler, orduyu ve polisi arkasına 
alan cumhurbaşkanlarının meclisi feshederek kendisini 

"tek yönetici" ilan ettiğini öğreneceklerdi (en sağda)
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Fransa (1848-1871

kralcılarla bir parlamentoda oturup, cumhuriyetin burjuva karakterini sağlama bağlayacak 
tedbirleri tartışmaları oldu. İşçi sınıfı ancak ayaklanma anında “yönetici” konumuna 
geçebiliyordu. Ayaklanmadan “düzen”e geçildiği anda ise, işçi sınıfının yerini temsilcileri aliyo 
işçi sınıfı asli görevi olan “ûretim”e dönmeye davet ediliyordu. Burjuva cumhuriyetçilerinin 
yıllardır sihirli bir değnek olarak gördükleri “evrensel oy hakkı” pek az şey değiştirmişti. 4 
Mayıs’ta yapılan seçimlerde parlamento, burjuva cumhuriyetçilerinin ağırlıklı olduğu bir yapıyı 
ortaya çıkardı. Ancak bu “burjuva cumhuriyetçileri” terimi, içinde Legitimistleri, Orleanscılan 
ve burjuvazinin çeşitli kesimlerini barındıran bir şemsiye anlamındaydı. Şubat 1848 devrimini 
parlamentosu, proletaryaya karşı savaşın genel cephesi oldu.

Parisli işçiler. Şubat 1848 devriminin burjuva cumhuriyetiyle sonuçlanmasına karşı tepkilerini 
1848 Haziranında yeniden barikatlara dönerek gösterdiler. Ancak burjuvazi artık bu eski yol 
arkadaşına gerek duymuyordu: Haziran ayaklanması kanla bastırıldı. (Bkz. 4; 1848 Devrimleri- 
Fransa)

Louis Bonaparte’in cumhurbaşkanı seçildiği 10 Aralık 
1848 seçimleriyle, cumhuriyetçi ve sosyalistlerin 
önemli bir başan kazandıklan 13 Mayıs 1849 
seçimlerinin karşılaştırılması. Louis Bonaparte 
Brötanya'da ve Marsilya çevresinde çoğunluk 
sağlayamazken, Lyon'da mutlak çoğunluğa ulaşıyor, 
Paris’te ise yüzde 80’in üzerinde oy alıyordu. Bunun 
dışında aldığı oyların büyük çoğunluğu kırsal bölgeden 
geliyordu. 1849 seçiminde ise sol kesim Marsilya,
Lyon ve Ren havzasında yüzde 40 ’ı aşıyor, Burgonya 
ve merkezi Fransa’da yer yer yüzde 50’nin üzerine 
çıkıyordu. İhtilalci Paris, hayal kınklığı içinde sola oy 
vermemiş, düzeni desteklemişti.

Haziran 1848’de burjuvazinin tartışmasız kahramanı General Cavaignac’tı. 23 Haziran 
çarpışmalarında ölen 500 isyancıyı ve bir o kadar askeri, katliam izledi. 3 binden fazla 
isyancı öldürüldü, 10 binden fazla isyancı hapse atıldı ya da sürgüne yollandı. Paris’i 
ayaktakımının saldınsından kurtaran ve burjuva cumhuriyetini proletaryanın dolaylı ve dolaysı 
müdahalelerine karşı koruyan Cavaignac’m, burjuvazinin askerî önderliğinden siyasal 
önderliğine “terfi etmesi” beklenir bir durumdu; ancak süreç Cavaignac’ın askerî diktatörlüğün 
varmadı. 1848 devrimci süreci boyunca “sessiz ve derinden” faaliyet gösteren “imparatorluğun 
gölgesi”, “küçük Napoleon”, tıpkı amcası gibi, önce burjuva demokrasisinin kurallarını 
kullanarak iktidara doğru tırmanmaya başlamıştı.

•

Başkan Louis Napoleon Bonaparte

Gençliğinin büyük bir bölümünü Fransa dışında, sürgünde geçiren Louis Bonaparte, ikinci 
imparatorluğun temellerini oluşturacak fikirlerini daha 1839’da "Napoleonca Fikirler” kitabında 
toplamış, kitap 1848’e kadar yarım milyon satmıştı. Şubat devrimiyle birlikte zaten zorlukla 
dengede duran “düzen”in altüst oluşu, yeğen Napoleon’a iktidara oynamak için yeni bir fırsai 
veriyordu. Daha önce, 1836’da Strasbourg’da ve 1840’ta Boulogne’da giriştiği darbeler başarısız 
olmuş, her defasında Fransa dışına, İtalya ya da İngiltere’ye kaçmak zorunda kalmıştı. 1840-
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Louis Bonaparte'm 2  Aralık 1851 darbesine karşı 
direniş oldukça sınırlıydı. 1858 Haziran yenilgisini 
yaşamış olan Paris proletaryası, güvenmediği bir 
meclis için barikatlarda ölmeye fazla gönüllü değildi.
4 Aralık'ta Paris'te kurulan tek tük barikatların birinde 
milletvekili Baudin, işçileri direnmeye çağırıyordu. 
İşçilerden birinin "Senin 25 frank milletvekili 
gündeliğin için ölmeye niyetli değiliz" diye bağırması 
üzerine Baudin, “ Öyleyse oradan ayrılmayın ve 25 
frank gündelik için ölen birini seyredin" diyecekti. 
Baudin bu konuşmadan kısa b ir süre sonra, 
direnişçilere ve çevrede olayları seyreden halka 
açımasızca ateş açan Ulusal Muhafızların kurşunlarıyla 
öldü.

1846 arasında Ham Kalesi’nde hapis yatmış, 1846’da macerah bir “kaçış” sonucu yeniden 
ngiltere’ye yerleşmişti. 1848 boyunca İngiliz metresinin mali desteğiyle yürüttüğü tanıtma 
bmpanyası, 20. yüzyılın profesyonel reklamcılanna parmak ısırtacak bir başan kazandı. 26 
Eylül 1848’de milletvekili olarak parlamentoya girdiğinde Fransız halkının büyük bir bölümü, 
[lenüz ne yüzünü gördüğü ne de bir konuşmasını dinlediği bu kırkına gelmiş maceraperesti, 
bir dönemin, bir imparatorluk idealinin simgesi olarak görmeye başlamıştı.

10 Aralık’ta yapılan başkanlık seçimleri, Louis Bonaparte’a beklenmedik bir zafer getirdi. 
Düzenin kanlı savunucusu Cavaignac’ın 1,5 milyon oyuna karşı, Louis Bonaparte 5,5 milyon 
oy aldı. Ledru-Rollin 370 bin oy alırken radikal küçük buıjuvazinin adayı Raspail 37 bin 
oyda kalıyor, Lamartine 20 bin oy alarak seçim alanını hayli küçük düşürülmüş bir biçimde 
terkediyordu. Bonaparte hemen hemen tüm toplumsal smıflann önemli çoğunluğunun desteğini 
almışn. Ancak en önemli destek, Paris merkezli politik kanşıklıklar tarafından bunaltılmış olan 
taşradan, küçük köylülerden geliyordu. Fransız köylüsü, artık “huzur ve güven” istiyor, Louis 
Bonaparte ise düzen vadediyordu. Böylece proletaryanın radikal kesimleri ile en iflah olmaz 
kralcılar dışında kalan tüm Fransız halkı, aynı isim üzerinde anlaşmaya vardı.

Marx, Louis Bonaparte ik  Fransız köylülüğü arasındaki bu ilişkiyi 1852’de yazdığı Louis 
Bonaparte’m 18 Brumaire'i kitabında şöyle tarif eder: “(Fransız köylüsü) kendi sınıf çıkarını 
kendi adına bir parlamento ya da bir konvansiyon yoluyla ifade etmekten acizdir. Kendilerini 
temsil edemezler, o yüzden temsil edilmeleri gerekir. Temsilcilerinin aynı zamanda efendileri, 
kendileri üzerinde bir otorite, onları diğer sınıflara karşı koruyan ve yağmur ve güneş ihsan 
eden sınırsız bir hükümet gücü olarak ortaya çıkması gerekir. Bu yüzden küçük köylülerin 
siyasal etkisi nihai ifadesini, toplumu kendisine tabi kılan yürütme gücünde bulur.”

_ouis Bonaparte’ın zaferi yalnızca devrimin kesin yenilgisini haber vermekle kalmıyordu; aynı 
zamanda köylü ve lümpen fılistenizminin politika üzerindeki, yürütme gücünün yasama gücü 
üzerindeki egemenliğini de perçinliyordu. Nüfusun önemli bir çoğunluğunu oluşturan köylüler 
ve ileride Bonapartizmin vurucu gücünü oluşturacak olan Paris lümpenleri için cumhuriyet, 
jüyük bir salona toplanmış aydınların ve profesyonel politikacılann gevezeliklerinden ve sonu 
»elmeyen çekişmelerinden ibaretti. Fazla lafa yer bırakmadan (ve bu arada demokratik 
nekanizmalarla vakit kaybetmeden) “iş bitirmeyi” vadeden Louis Bonaparte, bu sınıflar için 
sarmaşanın sonu ve düzenin başlangıcı anlamına geliyordu.

‘Düzen”

Devrim yenilmişti. Ancak barikatlardaki yenilgi ve örgütlü polis ve asker gücüne karşı silaha
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sanima konusundaki isteksizlik, seçim sandığına aynı hızla yansımıyordu. Aralık 1848’de 
büyük çoğunlukla Louis Napoleon’u seçen Fransız halkı. Mayıs 1849’daki meclis seçimlerinde 
180 “kızıl cumhuriyetçi”yi parlamentoya gönderdi. Ancak parlamento çoğunluğu artık hiçbir 
ilerici yanı kalmayan burjuvazinin elindeydi, ve Şubat 1848’in kazanımlan bir bir geri 
alınıyordu. Bunun en belirgin örneği. Mart 1850’de çıkarılan ve laik eğitim ilkesini ortadan 
kaldıran "Fallowc Yasası" idi.

Haziran 1849’da Ledru-Rollin’in başlatmaya çalıştığı “anayasayı savunma seferberliği" sokaklarda 
çok az destekçi buldu. Alexis de Tocqueville 1849 Haziranını şu sözlerle anıyordu: “1848 
Haziranında önderler orduyu yan yolda bırakmışa. 1849 Haziranında ise ordu önderleri yan 
yolda bıraktı.” Louis Bonaparte, Ekim 1849’da “güçlü iktidar” ve “net politikalar”dan 
bahsetmeye başlamıştı. Sosyalistlere karşı alınan tüm tedbirlere karşın Mart 1850’deki kısmi 
seçimlerde sol, 30 üyeliğin 20’sini kazandı. 1850’ de çıkarılan bir yasa 9,5 milyon olan 
seçmen sayısını 6 milyona indirdi. Aynı bölgede üç yıldan az bir süre ikamet edenler ve 
haklannda herhangi bir mahkumiyet karan olanlar artık oy veremeyecekti. Bu sınırlama, 
sosyalistlerin önemli bir bölümünün oy hakkını ellerinden alıyordu.

Ocak 1851’de Louis Bonaparte, Paris Garnizonu ve Ulusal M uhafız Birliği komutanı General 
Changamier’yi görevinden aldı. Kralcı olduğu ve “Başkan Napoleon”dan hiç hoşlanmadığı 
bilinen Changamier’nin azledilmesi, Napoleon’un 1851 için yeni planlan olduğunun açık bir 
göstergesiydi. Cumhurbaşkanlığı süresi 1852’de sona eriyordu ve anayasaya göre yeniden 
seçilmesi imkansızdı. Anayasayı değiştirmek için gereken 2/3’lik çoğunluğu ise mecliste 
sağlayamayacağı belliydi. Nitekim, Temmuz 1851’de meclise verdiği bu yoldaki anayasa 
değişikliği önerisi reddedildi. Louis Bonaparte’a iktidar yolunu açan cumhuriyet, onun 
iktidanm kalıcı kılması yolunda bir engele dönüşmüştü ve bu cumhuriyeti savunacak 
sosyalistler ve profesyonel politikacılardan başka kimse de kalmamıştı.

“Louis Bonaparte’m 18 Brumaire’i”

Fransız devriminin takviminde “18 Brumaire”, 10 Kasım’a tekabül eder. Napoleon Bonaparte’ın 
1799’daki hükümet darbesi bu tarihte gerçekleşmişti. Louis Bonaparte’m “18 Brumaire”i ise 
aslında 18 Brumaire’de değil 2 Arahk’ta gerçekleşti. Bu tarih de aslında gelişigüzel
seçilmemişti; 2 Aralık, Napoleon Bonapane’a Papa tarafından taç giydirilmesinin ve aynı
zamanda da Austerlitz zaferinin yıldönümüydü.

1 Aralık’ı 2 Aralık’a bağlayan gece, Eiysee Sarayı’nda bu kutlamalar dolayısıyla büyük bir 
davet verildi. Daveti bir sûre için terkeden Louis Bonaparte, üvey kardeşi Momy’ye, polis şefi 
Maupas’a ve Paris Garnizon Komutanı Saint-Armand’a gerekli talimatlan verdi. Gece boyunca 
aralannda Thiers ve Cavaignac’ın da bulunduğu birçok parlamenter gözaltına alındı. 1 Aralık 
gecesi bir cumhuriyetin yurttaşlan olarak yatan Parisliler, 2 Aralık sabahı bir diktatörün tebası 
olarak uyandılar. Darbeye karşı tek ciddi direniş 4 Aralık günü gerçekleşti, ama Paris 
proletaryası kendisine ihanet eden bir cumhuriyet için ölmeye pek gönüllü değildi. Buna 
karşın tek tük direniş odaklan bile büyük bir şiddetle bastınldı. Olaylar boyunca 1200 Parisli
öldürüldü, 10 bin kişi sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilenler arasında Louis Bonaparte’ı ilk
ortaya çıkışında destekleyen, fakat darbeden sonra halkı ona karşı direnmeye çağıran Victor 
Hugo da vardı. Darbenin - hazırlanışı ne denli büyük bir komplo ye darbeye karşı çıkanlara 
uygulanan baskı ne denli büyük olursa olsun, Fransa halkı bu yeni Napoleon’un muriak 
diktatörlüğünü büyük çoğunlukla onaylıyordu: Darbeden 18 gün sonra, 21 Aralık’ta yapılan

"Babacan" Bonaparte. Louis Bonaparte 1850’li 
yıllarda siyasal alandald baskı rejimini, halkın 

sorunlarıyla yakından ilgilenen, ataerkil b ir görüntüyle 
dengelemeye çalışıyordu. Sık sık çıktığı yurt 

gezilerinde “ sıradan halkın" arasına girerek sorunlarını 
dinliyor, zor durumda kalanlara "güçlü devleV’in 

yardım elini uzatıyordu. Louis Bonaparte, Haziran 
1856’da Rhone nehrinin taşmasıyla Tarascon'da 

ortaya çıkan su baskını felaketzedelerini "şahsen”  
ziyaret ediyor ve dertlerini dinliyor.
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BonapaHizm

“Bonapartizm” veya “ Bonapartist” terimi Fransa’da 
I. Napoleon zamanmda Napoleon’un siyasal görüşlerine 
veya taraftarlarma aften kullanılmıştı. I. Napol^on’un 
yeğeni Louis Bonaparte seçimle başa geldikten sonra, 
2 Aralık 1851’de bir darbe yaparak parlamenter rejimi 
yıktı ve ili. Napoleon adıyla imparatorluğunu ilan etti. 
Marx'in kendisi bu tür bir rejime atfen özgül olarak 
“Bonapartizm” terimini kullanmadı. Engels ise ‘‘Bona
partizm” terimini, III. Napoleon’un temsil ettiği, fakat 
daha geniş anlamla, toplumun hakim sınıflarından 
“özerkleşmiş devlet gücü” nü ifade etmek üzere yeni 
bir anlamda bir kavramsal kategori olarak kullandı. Da
ha sonra, devlet ile toplum ve sınıflar arasındaki ilişkile
ri araştırmak üzere, “ devletin bağımsızlığı” , “ devletin 
özerkleşmesi” , “ devletin özerkliği” , “ devletin görece 
özerkliği” kavramları aracılığıyla Bonapartizm tahlili 
Marksist yazında, özellikle de Marksist devlet kuramın
da kritik bir yere sahip oldu.

Marx ve Engels’in Bonapartizm ile ilgili metinleri her- 
şeyden önce, belli bir toplumsal formasyonda -esas 
olarak Fransa’da, Engels bakımından Almanya’da-, belli 
bir tarihsel konjonktürde, somut bir siyasal olgunun 
-Louis Bonaparte'ın darbesi, Bismarck rejimi- çözümle
mesini içerir. Öte yandan, buna paralel olarak, Marx 
ve Engels Bonapartizm! sadece somut bir siyasal rejim 
olarak değil, kapitalist devletin temel kavramsal ve ku
ramsal niteliklerine ışık tutacak olgular dizisi olarak da 
tartışırlar. Dolayısıyla, sözkonusu çözümlemeler Mark
sist devlet kuramının kurulması, kavramsal kategorileri
nin açıklanması bakımından büyük önem taşırlar.

Marx ve Engels’e göre, devletin işlevi sınıf hakimiyeti
ni ve sömürüyü korumak, sürdürmek ve savunmaktır. 
Sınıf mücadelelerinin önemli bir kısmı, devletin kontro
lünü ele geçirmek ve hâkim sınıfların, hakimiyet altında
ki sınıfları bu yolla baskı altında tutarak gücünü sağla
mak amacına yöneliktir. Klasik Marksist devlet görüşü, 
Komünist Manifesto’öa (1848), modern devletin icra or
ganının, bütün burjuvazinin ortak işlerini yürütme komi
tesi olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Öte yandan, yuka
rıda sözü edilen tarihsel metinler, devleti bir sınıfın 
hakimiyet aracı olmaktan çok, devletin toplumdan ve 
hakim sınıflardan ya da genel olarak sınıflardan “ bağım
sızlığı” , “ bağımsızlaşması” eğilimini yaratan sınıf mü
cadeleleri konjonktürü ve güç dengeleri bakımından ele 
almıştır.

Bonapartizm, Marx ve Engels’in yazılarında, kapitalist 
toplumun İcra organının anayasal parlamenter cumhuri
yeti yıkacak bir kişinin hakimiyeti altında devletin diğer 
bütün kısımları ve toplum üzerinde diktatörlük gücüne 
sahip olduğu bir siyasal rejim olarak incelenir. Bu ince
lemelerde üzerinde özellikle durulan sorunsallar, kapi
talist toplumda İktisadi olarak hakim burjuvazinin hangi 
koşullarda siyasal olarak da hakimiyetini kurabildiği, 
bu hakimiyeti kurmada ne tür zorluklar olduğu, siyasal 
hakimiyeti kurmanın siyasal rejiminin parlamenter cum
huriyetin demokrasi bakımından ne anlama geldiği ile 
ilgilidir. Marx ve Engels'in bu sorulara verdiği cevaplar, 
kapitalizm ile demokrasi arasındaki çelişkiyi ortaya koy
ması bakımından önemlidir.

Burjuva devleti iki durumda anayasal ve parlamenta- 
rist bir rejimden daha otoriter ve despotik iktidar biçim
lerine dönüşebilirdi: Alttan işçi sınıfının tehdidi; kapita
list sınıfın İç çatışmaları içinde, çatışan, rekabet eden 
grupların sınıfın bir bütün olarak siyasal felcine yol aç
ması. Her iki mücadele de sistemin istikrarını tehdit 
edecek kadar yönetilemez hale gelebilirdi. Hâkim sınıf
lar sosyo ekonomik hakimiyetlerini sürdürebilmek için 
kendi dolaysız siyasal gücünü daha otoriter ellere bıra-

"Bonapartizm", birçoi< sosyalist düşünür tarafından 
faşizmle benzer çağrışımlar taşıyan bir rejim olarai< 
görülmüştür. Ancak 20. yüzyıldaki faşizm ve nazizmin 
dehşetine karşın, "Bonapartizm", isim babasının 
kişiliği yüzünden komik ve adı alayla anılan b ir rejim 
olmuştur.

kabilir, dolaysız siyasal gücünden vazgeçebilirdi. Marx’- 
ın Louis Bonaparte’ın Onsekiz Brumaire’inöe çözümle
diği gibi, böyle bir durum Fransa’da 1848 Şubat Devri- 
mi’nden sonra Bonaparte’m 2 Aralık 1851’de diktatörlü
ğünü kurduğu darbeye kadar geçen dönemde ortaya 
çıktı. Kapitalizmde hâkim sınıfların “ hakimiyetini artık 
anayasal ve parlamenter araçlarla elinde tutamadığı, 
fakat işçi sınıfının da ulus üzerinde hakimiyet kurma 
yetisini henüz kazanamadığı” bir toplumsal mücadele 
durumunun ürünü olarak Bonapart darbesi ortaya çıktı.

Parisli işçilerin yenilgisinden altı ay sonra 10 Aralık 
1848’de yapılan genel oy hakkına dayanan seçimle Lou
is Napoleon cumhurbaşkanı seçildi. Marx’a göre, bu 
seçim köylülerin bir “ hükümet darbesi” idi ve burjuva 
cumhuriyetçilerinin diktatörlüğü sayılan hükümete karşı 
verilen oylarla yapılmıştı. Küçük burjuvaların oyu borç
luların alacaklılara karşı oy kullanmasını simgeliyordu. 
Büyük burjuvazinin bir kısmı cumhuriyetçi burjuvaziden 
kurtulmak için oy veriyordu. Demokrat-sosyalist akımın 
oylan ise bir “ toplumsal cumhuriyet” için idi.

Marx bu seçimlerin sonuçlarını ve bunu izleyen geliş
meleri, “ mülkiyet, aile, din, düzen” için ve Haziran 
isyanını bastırmak üzere birleşen mülk sahiplerinin ge
niş cephesinin daralmaya ve dağılmaya başlaması ola
rak görür. Mülk sahibi sınıfların kendi aralarındaki çatış
malar ve Haziran korkusu ile, en basit burjuva talepleri 
bile topluma karşı ve sosyalizm yanlısı olarak yorumla
maya ve birleşik cephe öğeleri birbiri ardından siyasal 
iktidardan uzaklaştırılmaya başlanmıştı. Marx’a göre bu
nun nedeni, burjuvazinin demokratik, parlamenter bi
çimler altında hakimiyeti, genel oy ve diğer özgürlükler, 
feodalizme karşı kullanılmış bütün silahların kendi ikti

darına yani kapitalizme karşı kullanılabilecek silahlara 
dönüşme potansiyeli taşımasıydı. Parlamenter rejim her 
şeyi parlamenter çoğunlukların kararlarına bırakıyordu, 
bu da parlamentoda huzursuzluk yaratıyordu. Halbuki 
burjuvazinin “ sükunete” ihtiyacı vardı.

Marx Onsekiz Srumaıre’deki bu çözümlemelerinden 
şu sonucu çıkarır: Burjuvazinin kendi çıkarı için kendini 
kendi iktidarının tehlikelerinden koruması gerekir. Bur
juvazinin sosyo ekonomik gücünü koruyabilmesi için 
önkoşul olarak toplumsal asayişin ve sükunetin sağlan
ması gerekir. Bu da burjuva parlamentosunun suskun
laştırılması ile mümkündür. Marx’a göre Bonapartizmin 
anahtarı da buradadır: Burjuvazinin sosyo ekonomik 
gücünü koruyabilmesi için güçlü bir icra devleti (dikta
törlük, despotluk) lehine parlamentarizmden ve siyasal 
gücünden vazgeçmesi gerekir. Yani burjuvazi arasında
ki bölünmeler, bir bütün olarak burjuva hakimiyeti için 
parlamentarizmi gerektirmektedir, fakat parlamenter de
mokrasi de kapitalizmle bağdaşmamaktadır. Burjuvazi
nin iç birliğini seçimlerden sonraki dönemde gerçekleş
tirememiş olması, aynı zamanda hakimiyet altındaki sı
nıflara karşı mücadelesini ve siyasal hakimiyet kurması
nı da güçleştirmiştir. Burjuvazi hakimiyetini anayasal 
ve parlamenter araçlarla elinde tutamamış, ama işçi 
sınıfı da ulus üzerinde hâkimiyet kurma yetisini henüz 
kazanmamıştır.

Marx böyle bir durumu birbirlerine karşı mücadele 
eden sınıfların arasındaki denge, “ Fransız toplumunda 
çatışan sınıflar arasındaki denge” olarak nitelendirir. 
Bu denge Haziran ayaklanması ile açık bir savaş yaşan
dıktan sonra ortaya çıkıyordu. Bu savaş içinde taraflar 
karşılıklı olarak güçlerini tüketmişlerdi. Burjuvazinin iç 
çatışmalar ve bastırılmış olsa bile ortadan kalkmamış 
işçi sınıfı tehditi, mülk sahibi sınıflarda herhangi bir 
yöne doğru hareketin açık savaşın tekrarlanmasına yol 
açacağı korkusunu yaratmıştı. Yani bu eşitler arasında 
bir denge değildi.

Böyle bir denge durumu Marx ve Engels’e göre devle
tin bağımsızlık kazanmasına mümkün kılmıştır. Bona- 
part’ın darbesi ile devlet işleyişi burjuvazinin veya her
hangi bir başka sınıfın siyasal hakimiyetinden ve deneti
minden bağımsızlık kazanması, toplumsal güçlerin yeni- 
şemeyecek kadar tükenmelerinin ve birbirini dengele
melerinin ortaya çıkardığı siyasal boşluk sayesinde ol
muştur. Bu bağımsızlaşmayı mümkün kılan olgulardan 
biri de Bonaparte’ın genel oy desteğini köylüler arasın
da bulmasıdır. Sermaye ile emek arasındaki mücadele
ye doğrudan doğruya katılmayan geniş üretici kitlesin
den oy alması, Bonaparte’ın onların temsilcisi olduğu 
iddiasını öne sürebilmesini mümkün kılmıştır. Yani Bo- 
naparte’ın diktatörlüğü havada, dayanıksız değildir. Bo- 
naparte’ın parlamentarizmi yıkarken hep muhalefetle 
karşılaşmamasının nedeni sınıfları diğer sınıfların tehli
kelerinden koruyacağını, ulusal birliği sağlayacağını ve 
bütün sınıfları birleştireceğini iddia etmesi ve sınıfların 
bunu kabul etmekten başka çaresi olmamasıydı. Bona
parte 1852 seçimleri yapılırsa anarşi çıkacağını iddia 
ediyordu. Bütün sınıf güçleri donmuş tarafların varlığı
nın yarattığı boşluğu özerkleşmiş devlet dolduruyordu. 
Bunun karşılığında örgütlenme, toplanma, basın özgür
lüğü, oy verme hakkı yok ediliyor, polis devleti kurulu
yordu. Zaten işçi sınıfı daha önce ezilmişti. Şimdi de 
burjuvazi sükunet için ve sosyo ekonomik gücünü koru
mak için siyasal gücünden vazgeçiyordu.

Bu durum, Uarx’in İfadesiyle, “ gerçekte, ulusu yönet
me yetisini burjuvazinin yitirdiği, işçi sınıfının henüz 
kazanmadığı bir zamanda (Bonapartizm) tek mümkün 
iktidar biçimiydi. (Fransa'da İç Savaş). Marx buna ek 
olarak Onsekiz Brumaire’e 1869'da yazdığı önsözünde 
de Bonapartizmin genel modern sınıf mücadelelerinin 
siyasal biçimi olduğunu belirtir. Engels, Ailenin Köke- 
n/'nde, “ normal olarak” devletin en güçlü ve iktisadi 
olarak hakim sınıfın devleti olduğunu, fakat “ anormal”
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ve “istisnai” dönemlerde çatışan sınıfların eşite yaiun 
güçte olabileceğini ve bu çatışmalara “ aracılık”  eden 
devletin o an için bu sınıfların kontrolünde belli bir 
bağımsızlık kazanabileceğini söyler.

Çeşitli sınıflar ve fraksiyonların kendi siyasal gücünü 
kullanamamasının anlamı, kapitalist üretim tarzının sağ
lam şekilde yerleşmesinin gerektirdiği toplumun 
“modernleşmesini” sürdürememeleridir. Bu durumda 
modernleşme için gerekli koşulları bağımsızlaşmış dev
let sağlayacaktır. Bu da doğrudan doğruya devletin ikti
sat politikalarıyla somutlaşacaktır. Marx, sürekli olarak 
Bonaparte rejiminin iktisadi politikasının burjuvaziden 
bağımsız olduğunu vurgulamıştır. Fakat bu hiçbir za
man iktisat politikasının burjuvazinin zararına olduğu 
anlamına gelmeyecekti. Tersine, modernleşme her şey
den önce sanayileşme, o da işçi sınıfının, toplumu kendi 
iktidarı altında örgütleyebilmek için henüz yeterince ol
gunlaşmadığı sürece, burjuvalaşma anlamına gelecekti. 
Bonaparte rejimi, devleti, burjuvazinin iktisadi amaçlarını 
ve çıkarlarını kendininkiler haline getirerek bunu ger
çekleştirdi. Çünkü kendi imparatorluğunun ve ordusu
nun, yani kendisinin büyümesini gerçekleştirebilmek 
için iktisadi büyümeye gereksinimi vardı. Mülk sahibi 
sınıflar ise kendi çıkarlarını ve kârlarını devlet çıkarları 
ile beraber garanti eden “güçlü devlet” ten memnun 
olmanın bedeline çok rahat katlanabilirlerdi, devletin 
siyasal hakimiyetini kâr elde etme araçlarına feda edebi
lirlerdi. Nitekim, diğer sınıflar hemen hiçbir şey elde 
edemezken burjuvazi sınai faaliyetlerin desteklenmesi, 
teşviki, spekülasyon ve dışa karşı korumacılık yoluyla 
o zamana kadar rastlanmayan ölçüde zenginleşti. Özel
likle Crâdit Mobilier adıyla kurulan ve Saint Simoncula- 
rın kurulmasında ve yönetiminde büyük katkıları olan 
devlet fonu ve malî sistemin, kredi sisteminin yönlendi
rilmesi yoluyla devlet sermaye birikimini ve üretimini, 
yani modernleşmeyi büyük ölçüde denetledi ve sürdür
dü. Devlet altyapı ve devlet girişimlerini üstlendi, sanayi 
kuruluşlarından hisse senedi aldı ve kredileri dağıttı. 
Böylece iktisadi sistem üzerinde denetleyici bir “ despo
tizm”, bir tür “sınai feodalizm” kurdu. İşte Marx, Fran
sa’da İç Savaş adlı eserinde Bonaparte’ın “ ilerici des- 
potizmi”nin bu anlama geldiğini ortaya koyar. Devlet 
her ne kadar bayındırlık işleri, istihdam programları gibi 
sosyal refah programları planları yapıyorsa da, bir yan
dan ücretleri düşük tutuyor, grevleri bastırıyor, bağım
sız İşçi örgütlenmelerini yasaklıyordu. Modernleşme po- 
iitikalan nihai olarak burjuvaziyi güçlendiriyordu, diğer 
sınıflara pek bir şey sağlamıyordu. İşte bu gelişme ken
di çöküşünü de hazırlıyordu. Güçlenen burjuvazi artık 
kendi siyasal hakimiyetini de kurmak isteyecekti.

20. yüzyılda, özellikle de 1960’lardan itibaren gelişen 
Marksist devlet kuramında Marx ve Engels'in Bonapar- 
tizm (daha sonra Bismarckizm) çözümlemeleri yeniden 
değerlendirilmiştir. Kapitalist devletin doğası ve işlevle
ri bakımından, kapitalist devlet biçimleri ve bu biçimler 
içinde farklı siyasal rejim biçimleri bakımından, Marx 
ve Engels'in geliştirdiği kavramlar bu kuramda kritik 
öneme sahip olmuştur. Devletin “ bağımsızlığı” nın anla
mı, çatışan sınıflar arasındaki “ denge” nin anlamı, kapi
talist devlet tipinin, normal ve istisnai biçimleri, bürok
rasi ve bürokrasinin kendi çıkarını ve-veya sınıf çıkarını 
“temsil etmesi” gibi konular kavramsallaştırmalarda, 
temel sorunsalları oluşturmuştur (Lenin, Gramsci, Pou- 
lantzas vd.). Bu bağlamda “ araç devlet” veya “ belli 
kesimlerin devleti” ile “düzenin devleti” kavramları dev
letin “özerkliği” bakımından ele alınmıştır. Ek olarak, 
faşizm tahlillerinde faşist devletin niteliği tartışılırken 
Bonapartizm ile paralellikler araştırılmıştır (Thalheimer, 
Gramsci, Troçki, Poulantzas vd.). Ayrıca, azgelişmiş 
kapitalist formasyonlarda kapitalistleşme ve modern
leşme açısından devletin yeri konusu azgelişmişlik bağ
lamında Bonapartizm çözümlemeleriyle yeni bir genişle
me alanı doğurmuştur.

TÜLAY ARIN

halkoylamasında 7 milyon 350 bin seçmen darbeyi onaylıyor, yalnızca 650 bin kişi karşı 
çıkıyordu. Bu halkoylaması aynı zamanda Louis Bonaparte’m 1871’e kadar Fransa’yı yönetmek 
için kullanacağı göstermelik “halkoyu demokrasisinin” ilk uygulamasıydı.

İkinci İmparatorluk
III. Napoleon’un İmparatorluk Yıllan

Ocak 1852’de Louis Bonaparte’m Fransız halkına sunduğu Anayasa, kendisini yürütmenin başı 
olarak sınırsız yetkilerle donatıyor, kendi aday gösterdiği kişiler arasından seçilecek bir senato 
ise kanun tasarılannı yürütmenin işlerini kolaylaştırmak amacıyla “tartışmak” görevini 
üstleniyordu. Bunun dışında, siyasal işleyiş, “Başkan”m sorduğu basit sorular ve halkın 
plebisitlerde bu sorulara verdiği “evet/hayır” cevaplan arasındaki ilkel bir diyaloga 
indirgenmişti. 2 Aralık 1852’de “Başkan” sıfatı resmen “İmparator” olarak değiştirildi.
İmparator, kendisine ”IIL Napoleon” adını uygun gördü. Bu ad seçimi oldukça manidardı; 
Louis Bonaparte böylece, I. Napoleon’un oğlunu 1814-1852 arasında Fransa’nın gerçek 
hükümdarı, “II. Napoleon” olarak gördüğünü, Orleans ve Bourbon hanedanlarını meşru kabul 
etmediğini söylemiş oluyordu. 1814 restorasyonunu kendi elleriyle gerçekleştiren Avrupa 
devletleri bu meydan okumaya karşı sessiz kaldılar, ve Louis Bonaparte’ın “imparatorluğunu” 
kerhen kabullendiler. Ancak “küçük Napoleon” sosyal açıdan diğer Avrupa hükümdarlarından 
hiçbir zaman hüsn-ü kabul görmeyecek, Avrupa hanedanlanndan bir kadınla evlenemeyecekti. 
Louis Bonaparte buna da bir çare bularak bir İspanyol soylusu olan düşes Eugenie de 
Montijo ile evlendi. İmparatorluk tam olarak kurumlaşmıştı.

İkinci imparatorluğun ilk on yılı, sıkı bir baskı rejimi altında, siyasal ve ekonomik “istikrar” 
içinde geçti. Sosyalist ve Legitimist muhalefet tümüyle susturulmuş, Orleanistler ise giderek 
artan bir hızla Napoleon’un yandaşı durumuna gelmişlerdi. Bu dönemde sanayide önemli bir 
gelişme görünmüyordu; Esas gelişme maliye alanındaydı. Rothschild ailesinin önlenemeyen

Darbe kırsal kesim ve küçük şehirlerde de yer yer ayaklanmalara yol açtı. Bazı cezaevlerindeki cumhuriyetçi vı 
sosyalistler kurşuna dizildi. Resim Saleine cezaevindeki iki tutuklunun öldürülüşünü gösteriyor.
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yükselişi bu döneme rastlar: Credit Fonder  ve Credit M obiher 1852’de, Credit Lyonnais ise 
1863’te kuruldu. III. Napoleon’un kendisi ve yakm çevresi de dahil olmak üzere, borsa 
spekülasyonculuğu giderek arttı. Bu bankalann Baron Georges Eugene Hausmann’m “Paris’in 
modernleştirilmesi” projesinde önemli rolü oldu, ancak aynı proje boyunca yolsuzluk 
söylentileri de önemli bir yer tuttu. Paris yeni bulvarlar ve yerleşim bölgelerinin inşasıyla 
yeni bir şehir görüntüsü kazandı. Birçok yoksul semt yerle bir edilerek geniş caddeler yapıldı. 
Paris’in ünlü “gece hayatı”, romanlara konu olan “Paris sefahati” bu dönemde başladı. Güzel 
sanatlardaki hızlı gehşme, Paris’in sanat dünyasının merkezi olma özelliği gene bu dönemde 
öne çıktı. Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas ve Camille Pisarro gibi empresyonistler 
ilk ürünlerini bu dönemde verdiler.

1850’li yıllar, III. Napoleon için galip çıkılan ama hiçbir fayda elde edilemeyen iki savaşa 
sahne oldu. 1854’te Osmanlı İmparatorluğunu “kurtarmak” amacıyla katıldığı Kınm Savaşı’ndan 
galip çıktı, ancak bu başan yalnızca diplomatik alanda “Fransa’nın Avrupa’da önde gelen bir 
güç” olduğunu kabul ettirmeye yaradı. Ocak 1858’de bir İtalyan milliyetçisi olan Felipe 
Orsini, III. Napoleon’a bir suikast düzenledi. Napoleon bu suikasttan yara almadan kunuldu, 
Orsini ise idam edildi. Ancak olayın kendisi “gecikmiş” bir İtalya seferine bahane oluşturdu. 
Gençliğinde bir “Carbonari” olan Louis Bonaparte, iktidara ilk geldiğinden bu yana Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu’na karşı İtalyan birliğini koruma vaadlerinde bulunuyor, ancak bu 
konuda eyleme geçmiyordu. Orsini olayının hemen ardından, Piedmont Başbakanı Kont 
Cavour ile anlaşarak, tıpkı amcası I. Napoleon gibi, Fransa’nın koruması altında birleşik bir 
İtalya oluşturmak için Avusturya ile karşı karşıya geldi. 1859’da Piedmont’ta Magenta ve 
Solferino meydan savaşlannda Avusturya ordulannı yenmeyi başardı. Ancak İtalya’ya beklenen 
yardım ve destek gelmedi; AvusturyalIlar savunmaya çekildiler ve bu “zafer” de Louis 
Bonaparte’a şan ve prestijden başka bir şey getirmedi. Birleşik İtalya projesi suya düştü, hayal 
kınklığma uğrayan Cavour istifa etti.

1860’tan sonra Napoleon, sosyalistler dışında da önemli bir muhalefet hareketiyle karşılaşmaya 
başladı. İngiltere ile yapılan serbest ticaret anlaşması burjuvaziyi rahatsız ediyordu. Katolik

III. Napoleon, amcası I. NapolĞon gibi Avrupa haritasını yeniden çizmeyi başaramadı, ama sanki bunun acısını 
çıkarmai< için kendi yaşadığı şehrin haritasını yeniden çizdi. Paris 1853-1870 arasında büyük b ir yeniden inşa 
hareketine sahne oldu. Bu onyedi yıl txiyunca Paris’i  hallaç pamuğu gib i atan, onbinlerce konutu yıkarak dev 
bulvarlar yapan Baron Haussmann, herhalde Paris'in "ihtila lci geleneğine" de mimari b ir müdahelede bulunmayı 
amaçlıyordu. Ev cepheleri yerine duvarlarla sınırlanan aşırı geniş ve uzun bulvarlar, Paris işçilerinin barikat 
kurmasına artık elverişli değildi, tersine, uzun menzilli silahlan olan kalabalık polis ve ordu birliklerinin "saldın 
savaşı" için daha uygundu. 1848'in sokak savaşları artık tekrarlanamayacaktı. Ancak Paris'in b ir dahaki devrimci 
uyanışı beklendiği gibi olmadı: İşçiler Paris’in bütününü ele geçirdiler. Paris dışından gelen saldırıya da, yeni 
bulvarlarda kurduktan yeni barikatlarda direndiler. Engels, Marx'in Fransa'da Sınıf Mücadeleleri'ne yazdığı 
Ûnsöz’de "1848’den bu yana büyük kentlerde kurulan mahallelerin caddeleri uzun, dümdüz ve geniş, ve yeni 
topların ve tüfeklerin etkinliklerine uyarlanmışa benzerler" diyordu, "B ir barikat savaşı için Berlin’in kuzey ve 
doğusundaki yeni işçi semtlerini seçecek b ir devrimcinin çılgın olması gerekird i." Berlin'in yeni işçi semtleri için 
geçerli olan, Paris'in "Haussmann Bulvarları" için de oldukça geçerliydi.

Haussmann'm Paris'i

19. yüzyılda Avrupa şehirleri sadece artık-ürünün kont
rol edildiği merkezler olmaktan çıkıp, aynı zamanda da 
artığın üretildiği yerler haline geldiler, yani iktisadileşti
ler: Üstelik, hem şehrin yatırım, üretim ve birikimin 
mekânı olması, hem de şehir mekânının kendisinin bir 
yatırım, üretim ve birikim kaynağı olması anlamında. 
Nüfus artışı, konut, altyapı, sağlık gibi sorunlarla dile 
getirilen bütün bir 19. yüzyıl kaosunun ardında, birbiri
nin etkisini kuvvetlendirerek büyüten bu çifte iktisadi
leşme süreci okunabilir. Kaosun bir başka nedeni de 
politik ve ideolojik dolayımiann eksikliğiydi. Öyle ki, 
iktisadi pratiğin içinde doğrudan yer alan mali, sınai 
ve ticari sermayenin hareket alanını dengeleyecek ikti
sat dışı mekanizmaların toplumsal statüleri henüz kalıcı
lık ve istikrar vaad etmiyordu. 19. yüzyıl planlama prati
ğinin pragmatizminin, olup bitenin hukuki çerçevesini 
hazıriamaktan öteye geçememesinin, teorisizliğinin, oto
rite kaybının, memnuniyetsizliğinin ardında da, toplum
sal rolünün bu belirsizliği görülebilir.

Ancak bu kaos kuralsızlık anlamına gelmedi. Şehirier- 
deki sınırsız çoğalma ve genişleme eğilimine, ayrışma 
ve parçalanma eşlik ediyordu. Sadece ikamet, çalışma, 
ticaret, eğlence gibi şehir aktiviteleri değil, farklı sosyal 
tabakalar ile onların ikamet bölgeleri de ayrışıyordu: 
“ Suburb” (altkent) orta ve üst-orta tabakaların konut 
çevresi birimi olurken, lojman-konut yerleşmeleri, nite
likli işçileri barındırıyor, niteliksiz işçiler ise (şehrin mer
kezinde veya çevresinde) spekülatif amaçlaria yoğun- 
laştınlmış semtlere yığılıyordu. Dolayısıyla, aynı şehrin 
sınırlan içinde çevre kalitesi, planimetrik mantığı, üslup 
özellikleri, kullanılan malzemeleriyle kendi içinde homo
jen, ancak diğerieriyle akrabalığı ve sürekliliği seçileme
yen farklı ikamet çevrelerine rastlanıyordu, işte planla
ma pratiğinin 20. yüzyılın başında kendini bir disiplin 
olarak kurabilmesi, iktisadi liberalizmin kendiliğinden 
hareketi ile ortaya çıkan bu yeni şehir formunu kabulle
nip, onu teorileştirmesiyle mümkün oldu. Böylece 19. 
yüzyıldaki gibi doğrudan yüzyüze gelindiğinde çaresiz
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Fransa (1848-1871

Kırım Savaşı galipleri Paris'e dönüyor. Kasım 1849'da 
Çar'a Osmanh Imparatorluğu’nu paylaşmayı öneren 
Louis Bonaparte, bundan beş yıl sonra Osmanh 
İmparatorluğu'nun yanında Çar’a karşı savaşa girdi. 
Kırım Savaşı'ndan zaferle, ancak en küçük b ir toprak 
kazancı olmadan çıkan III. Napoleon'un kazancı, 
büyük ölçüde diplomatik planda kalmıştı. III. 
Napoleon’un tüm dış politika hesaplan gibi, Kırım 
Savaşı da bekleneni vermemiş, ne Avrupa haritası 
yeniden çizilmiş, ne de Rusya'nın “ ağır" yenilgisini 
“özgür ve Fransa imparatoruna sadık'' bir Polonya'nın 
yaratılması izlemişti.

kilisesi hâlâ büyük ölçüde “laik” olan düzenden hoşnut değildi. Bu odaklar, muhalefetlerini 
dile getirmeye başladıklarında, geleneksel baskı yöntemleriyle susturulmalan mümkün değildi. 
Bonaparte “sag”dan gelen bu eleştirilere karşı, Jakoben gelenekten ve “işçi evlatlanndan” destek 
aramaya başladı. Bu ise siyasal yapıda oldukça geniş bir liberalleşme anlamına gelecekti.
Thiers gibi 1830-1848 meşruti krallık döneminin politikacıları, siyaset alanına döndüler III. 
Cumhuriyet döneminde yıldızlan parlayacak olan Jules Favre, Jules Ferry ve Gambetta gibi 
politikacılar ise bu dönemde ortaya çıktılar. Louis Bonaparte, liberalleşme yolunda attığı her 
adımı yeni bir anayasayla meşrulaştınyordu. Bu dönemde kitle desteğinde önemli bir düşüş 
olsa bile, halkoylamalarında gene de “evet”i sağlamakta zorluk çekmiyordu. Basın özgürlüğü 
büyük ölçüde artmıştı. İmparatoru açıkça eleştiren liberal gazetelerin yanısıra, I. Enternasyonal 
yanlısı La M arseillaise gibi yayın organları da onaya çıkmıştı. 1870’e gelindiğinde, seçimler 
halktaki özgürlük talebini açıkça dile getirir olmuştu. Ocak 1870’te liberal Emile Ollivier 
bakanlığa getiriliyor. Mayıs 1870’te ise halk gene büyük bir çoğunlukla Napoleon’un 
anayasasını onaylıyordu. Ancak, Prusya savaşının eşiğine gelinmişti artık.'

İşçi Sınıfının Durumu

111. Napoleon’un iktidara gelişi, iktisadi konjonktürün 1873’e kadar sürecek bir yükseliş 
dönemiyle örtüştü. Gerçi 1857 ve 1867’de de iktisadi bunalımlarla karşılaşıldı, ayrıca ABD iç 
savaşı, pamuklu sanayii üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Gene de Fransa’da sanayileşme 
canlandı ve işçi sınıh sayısal bir artış gösterdi. 1866 sayımında sanayi, ticaret ve ulaştırmada 
4 milyon 700 bin kişinin çalıştığı saptanıyordu. Patronlarla ücretlilerin ayırt edilememesi gibi 
bazı kusurlar taşımasına rağmen bu sayım, tüm dönem için geçerli bazı özellikleri de 
yansıtıyordu. Çahşanlann büyük bölümü hâlâ tekstil, giysi, kozmetik ve gıda sanayileri gibi 
geleneksel sektörlerde toplanıyordu. Öte yandan, çağdaş sanayiin gelişmesine rağmen, eski 
örgüdenme biçimleri (küçük ve orta boy işletmeler, zanaatçı atölyeleri) egemenliklerini 
sürdürüyorlardı. Bu durum, tepkileri çok farklı ve sosyalizme açıklık dereceleri çok değişik 
bazı işçi kategorilerinin birbirine karıştınimamasım gerektiriyordu. Zanaatçı usta ve işçilerin 
gözleri, bağımsızlıktaydı. Demekçi kavramlann çekiciliğinden kurtulamayan bu emekçiler, aynı

bırakan gerçeklikle araya mesleki bir mesafe konmuş 
oluyor ve şehir formunu denetleme, düzeltme, “ sorun 
çözme” gibi hedefler daha inandırıcı ve mutabakat sağ
layıcı bir biçimde dile getirilebiliyordu.

Paris’in yöneticisi Baron Haussmann’ın benzersizliği 
tam da bu noktada ortaya çıkar. 1853 gibi erken bir 
tarihte, sermayenin mekan üzerindeki tasarruf mekaniz
malarıyla şehir formu kendiliğinden yeni halini almadan 
önce harekete geçip, Paris’in oluşumuna iradesini kata- 
bilmiştir. Bunu, doğrudan ili. Napoleon tarafından atan
mış olmasından kaynaklanan gücün yanı sıra, şehri bir 
kapitalist işletme, daha doğrusu konsorsiyum gibi yö
netebilmesinin avantajlarına da borçluydu. Kendi haline 
bırakıldığında zaman zaman birbirinin ayağına dolaşan 
iktisadi unsurlann, 19. yüzyıla has potansiyel kültürel 
değerlerin, özlemlerin, yaşama biçimlerinin kendilerini 
gerçekleştirilmesini mutlak bir otorite ve kıvrak bir yö
netimle mümkün kıldı.

Haussmann yıkan, kesen, biçen bir şehir operatörü 
olarak tanınır. Operasyon masasına yatırdığı Paris’i ve
rimli bir yatırım alanına ve sermaye birikimi kaynağına 
dönüştürmüştür. Yöneticilik yaptığı 17 yıl içinde, sade
ce cadde genişletmek ve açmak aracılığıyla (toplam 
90 km) harekete geçirdiği sermaye 5 milyar Frank’dı. 
Haussmann’ın “ Grands Traveaux’’sunun (büyük giri
şim) ardında “ üretken harcama” ya da “ açık veren 
finans” modeli vardı. Kredi ve borç mekanizmalarının 
etkinliğinin artması dolaşımı hızlandırarak, büyüme ve 
birikimin maksimizasyonunu sağlayacaktı. Küçük ve or
ta ölçekli müteahhitlerin borçlanma limitleri sınırlı oldu
ğundan, Haussmann'ın operasyonları aslında bankalar
la endüstrinin işbirliği yaparak büyük inşaat şirketleri 
kurmalarını, yani inşaat sektörüne sermaye transferini 
teşvik ediyordu. 1852’de kurulan "C re d it F onde r 
Pereire" bütün bu projenin, Paris’i yıkıp yeniden kurma
nın başlıca iktisadi aracı oldu.

Aslında Haussmann bütün şehri yıkıp yeniden kurma
dı. Zaten hiçbir operasyon bunu, özellikle de Paris gibi 
bir şehirde gerçekleştiremezdi. Ancak mekânın bütünü
ne dağılan müdahalelerle strüktürü öyle bir değiştirdi

ki, kalanlar yeniden konumlanmış oldular.

Haussmann'ın başlıca müdahale aygıtı, birbirleriyie 
büyük kavşaklar oluşturarak kesişen gepiş bulvarlardı. 
Mevcut bina stoğunun karnından geçen aksları açabil
mek için, bunların önüne çıkan 25 bin binayı yıktı, böyle
ce kalanların ada-parsel tipolojilerini de değiştirmiş ol
du. Ortaya çıkan bulvarlar, eskiden mahalle ve semtle
rin ard arda dizilişiyle kurulan şehri bütünleştirdi, yek- 
pareleştirdi. Ayrıca bu bulvarların kenanndaki bina cep
helerinin sürekliliği de 18. yüzyıldan devralınan imar 
sınırlamalarıyla sağlandı. Artık bulvarlarda yüründüğün
de yanyana gelen binalar değil, 18. yüzyıl klasisizmi 
ile rokoko kanşımı öğelerle bezenmiş, parsel sınırlarını 
gizleyen duvarlar göze çarpıyordu. Şehir anıtları da, 
bu yeni bütünlük ve sürekliliğe ritim verecek tarzda 
yeniden konumlandırıldı. Mevcut anıt-binaiarın etrafları 
“ temizlendi” . Yenileri ise aksların başlangıç, bitiş ya 
da kesişme noktalarına kondu.

Bütünlük ve homojenliği oluşturan bu seyirlik kurgu 
diğer yandan da bulvarlarla ayrışan semtler, sosyal ta
bakalar, kentsel aktiviteler arasındaki yeni bölünmeyi 
örten bir maske işlevi görüyordu. 19. yüzyılın ilk yarısın
da hâlâ sınıfsal karakter şehir içinde okunmazken, Ha- 
ussmann’la birlikte ağırlık merkezi batıya kaydı. Con
corde, Champs-EIysees civarındaki manüfaktür üretimi, 
işçi evleri, aristokrat ikâmetgâhları ve burjuva apart
manları birarada bulunurken, yatırım fonlarının ana aks
ların arkasındaki cadde ve sokaklara da kaydırılmasıy
la, bulvarların görkemli ve ritmik donanımı bu bölgenin 
tümüne taşınmış oldu. Bu düzenlemeler üst-orta taba
kanın ikâmetine elverişli lüks apartmanları çağırıyor, 
sanayii ve sanayide çalışanları ise bu bölgenin dışına 
itiyordu. Üstelik bu bölge şehrin kuzey ve doğusuna 
göçenlere tümüyle kapalı da değildi. Vitrinleriyle, kah
veleriyle, modern kültürü ve sanatsal aktiviteleriyle sey
redilmeye, şehrin her yerinde yaşayanların gezintisine 
açık, temsili bir gösteri mekânına dönüştü. Doğu ve 
kuzey bölgeleri ise tam tersi bir karakter gösteriyordu. 
Şehrin merkezi ve batısıyla devamlılığı gösteren bulvar
ların arkasındaki yerleşme dokusu tamamen nicel ölçüt
lere göre oluşturuldu. Çünkü hem kıymeti artmış bölge

lerden, hem de dışarıdan göçenleri (sadece 1860-70 
yılları arasında Paris’e 250 bin kişi gelmişti) çeken bu 
semtlerin yükü yine 19. yüzyıla has bir konut alt-piyasası 
aracılığıyla taşındı. Mevcut konut birimleri bölünerek 
çok sayıda aileye kiralandılar, yoğunluk arttı. Böylece 
ev sahipleri daha yüksek rant gelirleri elde ederken, 
bütün bir dairenin kirasını ödeyemeyen ailelerin ortala
ma bütçesine de uyulmuş oldu. Ancak bu uyum hem 
ışık, hava ve güneşten, hem de mlutfak, banyo gibi 
servis hacimlerinden yoksun kalma pahasına gerçekleşti.

Aşın yoğunluk, 19. yüzyıl şehir yöneticilerini fazlasıy
la meşgul eden sağlıksız yaşama koşulları ve salgın 
hastalıklar anlamına geliyordu. Haussmann bunlara kar
şı da kayıtsız kalmadı. Bulvar ve cadde açma operas
yonlarıyla birleştirdiği su, kanalizasyon vb. altyapı hiz
metlerini bir yandan inşaat şirketleri için kârlı yatırım 
alanlarına dönüştürürken, diğer yandan da kurduğu mo
dern şehir imajı ile bütünleştirdi.

Otel, opera binası, hastane gibi sivil yaşamın yeni 
ihtiyaçlarına cevap veren bir başka girişimler dizisi, bü
tün bu modernleşme projesini tamamlıyordu. Ayrıca de
miryolu şebekelerinin bitiş ve başlangıç noktaları olan 
gar binalarını da ya Saint Lazare'da olduğu gibi büyüte
rek, ya da Kuzey Gan'nda olduğu gibi yeniden inşa 
ederek devasa demir katedrallere dönüştürdü. BU yeni 
yapı malzemesiyle Haussmann’ın döneminde yapılan 
bir diğer şehir anıtı da, eskinin semt pazarlarının yerine 
geçen merkezi hal kompleksiydi.

Haussmann’ın 1870 yılında görevden alınması Paris’
in yeniden inşası sırasında kullandığı finansman modeli
nin tıkanmasıyla yakından ilgilidir. Ama bu zaman kadar 
da 19. yüzyılda başka bir örneği olmayan modern şehir 
kurulmuştu. 1870'e gelindiğinde genellikle artık Paris'
ten akılda kalan, tam da Haussmann'ın ve ili. NapolĞon’- 
un istediği gibi geniş bulvarların vaadlerl ve gösterdikle
riyle sınırlıydı. Çünkü bu gösteri, ardındaki yapıyı ve 
çelişkileri, özellikle de dışarıdan bakan göze gösterme
yecek kadar kuvvetli ve tamamlanmış olarak sahneye 
kondu.
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zamanda siyasal mücadele geleneklerinin canlı simgeleri olmayı da sürdürüyorlardı. Ayrıca bu 
dönemin sonuna kadar, işçi hareketinin etkin kadrolarını da bunlar sağladı. Çağdaş proleterler, 
bir arada toplanmaları nedeniyle, çıkar dayanışması bilincine daha kolay erişebiliyorlardı.
Ancak genellikle kırdan daha yeni kopmuş ve yeterince de eğitim görmemiş olmaları sonucu, 
siyasal deneyimden yoksun bulunuyorlardı. Üstelik bunlar arasında da bir ayrım yapmak,
Lyon ve Paris gibi büyük kentlerin kent yaşamına katılan ve öteki işçi kategorileriyle 
kaynaşan proleterler ile ufukları her türlü kentsel etkinliği tekeline alan işyeriyle sınırlı, “tek 
sanayili” kasabaların proleterlerini de birbirinden ayırmak gerekiyordu.

1860’lara kadar işçilerin durumunda önemli bir değişiklik olmadı. İşgünü, kurucu meclis 
tarafından Eylül 1848’de on iki saat olarak saptanmıştı. Ama aslında işçiler daha da uzun bir 
süre çalıştırılıyorlardı. İşçiyi sıkı bir denetim altına sokan iş karnesi zorunluluğu, 22 Haziran 
1854’te yeniden yürürlüğe sokuldu. Gerçi 1 Haziran 1853’te çıkanlan bir yasayla, özel iş 
uyuşmazlıklarına bakan mahkemelerde (Conseils de Prud’hommes) ücretlilerin temsilcileri de 
yer alabiliyorlardı, ama bu mahkemelerin başkan ve başkan yardımcıları imparator tarafından 
atanıyordu. 26 Mayıs 1852 yasasıyla karşılıklı yardımlaşma derneklerinin kurulması 
öngörülüyorsa da, bu dernekler sürekli bir gözetim altına almıyor ve işsizlik yardımında 
bulunmaları yasaklanıyordu. Lyon ve Paris gibi bazı kentlerde, şehircilik çalışmaları sonucu, 
işçi mahalleleri ve burjuva mahalleleri birbirinden ayrılmaya başlıyordu.

İşçi sınıfının yaşam ve çalışma koşullarını düzeltme yolundaki hükümet girişimleri, “babacan” 
bir despotizmle sınırlı kalıyordu. Nominal ücrederdeki yükselmeler, fiyatlardaki artış yüzünden, 
hiç değilse 1860’a kadar gerçek ücret artışlarına yol açmadı. Ancak 1860’tan sonra gerçek 
ücretlerde bir yükselme görüldü. Gene de meslekler, bölgeler ve bazı mesleklerde de 
mevsimler arasında büyük ücret değişiklikleri vardı.

Sosyalist Hareketin Gelişmesi

Bu dönemin temel özelliğini, Ernest Labrousse’nin deyişiyle, “ideolojinin çöküşü, hareketin 
yükselişi” oluşturuyordu. 1848 öncesi sosyalizm gerçekten de çökmüş, teorik temelleri 
hazırlanmakta olan Marksizm ise henüz Fransa’ya girememişti. Proudhonculuk hâlâ canlı 
olmasına rağmen rağmen, Fransa’da bir tür ideolojik boşluk vardı. Sosyalist düşünce tükenmiş 
gibiydi. Böyle olmasına rağmen Fransız işçi hareketi, 1860’tan ve daha ziyade de 1864’ten 
başlayarak büyük bir gelişme gösteriyor ve çağdaş bir işçi hareketi görünümü kazanıyordu.

Louis Reyboud, 1854’te şöyle yazıyordu: “Sosyalizm öldü; sosyalizmden söz etmek demek, 
onun mezarbaşı konuşmasını yapmak demektir!”. Gerçekten de 1848 kuşağı sosyalistlerin 
dağıldıkları ve genellikle iyice kısırlaştıkları görülüyordu. Kurucu meclisin ilk başkanı olan 
Buchez, Haziran günlerinden sonra da başkanlık seçimleri sırasında da, Cavaignac’ı 
desteklemişti. Hükümet darbesinden sonra iki gün tutuklanması üzerine, her türlü siyasal 
etkinlikten vazgeçti. Atelier dergisi; 31 Temmuz 1850’de kapandı. Considerant, Haziran 1848 
günlerinden sonra Fransa’dan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü başkaldırı çağrıları cevapsız 
kalmıştı. Texas’a gitti ve onbeş yıl orada kaldı. Ama sosyalizmden hiç kopmadı. Uluslararası 
İşçiler D em eği’ne  girdi ve Komüncülerin yanında yer aldı. Bununla birlikte, Amerika’daki 
deneyimine aynimış tek bir yapıttan (Au Texas, 1854) başka da hiçbir şey yazmadı. Pierre 
Leroux, Nisan 1871’de öldüğü zaman Komün Genel Kurulu, gizemci okul yandaşı filozofa 
değil. Haziran 1848 günleri ertesinde yenilenleri cesaretle savunan siyaset adamına saygı 
gösterisinde bulunuyordu. Pierre Leroux, ikinci imparatorluk döneminde çok büyük güçlüklerle 
karşılaşü. 1863’te yayımladığı Le greve de Sam arez  (Samarez Grevi) adlı yapıtı da kuramsal 
bir yapıt olmaktan çok bir anı kitabıydı. Geçmişe yöneldi ve kendini Kutsal Kitap 
incelemelerine verdi. Lamennais, susmak zorunda kaldı ve 1 Mart 1854’teki cenaze törenine 
kalabalık bir işçi topluluğu, bir sosyalistten çok imparatorluğa karşı çıkan birine saygı 
göstermek için katıldı. Sonunda avukatlık mesleğine dönen François Vidal gibi, Constantin 
Pecqueur de sustu. Louis Blanc sürgünde yaşadı, kendini özellikle tarih çalışmalarına verdi ve 
devrim sonrasındaki tutumunu gelecek kuşaklara haklı göstermeye çalıştı. İmparatorluğun 
yıkılmasından sonra Fransa’ya dönünce, 8 Şubat 1871 seçimlerinde Paris milletvekili seçildi. 
Versailles vahşetine karşı protestoda bulunduysa da, Paris Komünü’ne karşı çıktı. Cabet,
1851’de ABD’ye gitti ve 1856’da orada öldü. Jean-Jacques Pillot, 1870’e kadar ortalıkta 
görünmedi ve 1871’de Komün Genel Kurulu’na seçildi. Raspail da ününü az çok korudu ve 
sürgünden dönüşünden on yıl sonra, 1869’da Lyon milletvekili seçildi. Komüncüleri övdüğü 
için hapis cezasına çarptırıldı. Ancak artık demokratik ve toplumsal cumhuriyetin bir 
simgesinden başka da bir şey değildi. Richard de la Hautire kayıplara karıştı. Dezamy de 
memleketi olan Vendee’ye döndü ve 1850’de orada öldü.

1848’den önce birçok sosyalist atılımı besleyen kaynak, kurumuş gibiydi. Tüm bir sosyalist 
kuşak ya suskunluğa sığınmış ya da sosyalizmden uzaklaşmıştı. Ortalıkta Blanqui ve 
Proudhon’dan başka hemen kimse kalmamıştı. Bu durumda onların etkisi sürüyor, hatta 
artıyordu. Yalnızca onlar yazmayı sürdürdüler ve öyle bir sözügeçerlik kazandılar ki, 1850- 
1871 arasındaki Fransız işçi ve sosyalist hareketinde ya Blanquicilerin ya da Proudhoncuların 
etkisinden söz edilebilirdi.

İkinci imparatorluğun büyük özgünlüğü, işçilerin kendi davalanna geçmişte olduğundan daha

III. NAPOLEON  
( 1808- 1873)

Marx’in, Şubat Devrimi’ni 2 Aralık 1851’de hokkabaz
lıkla yokeden bir düzenbaz diye nitelediği, Fransa’da 
burjuva iktidarının pekişmesini sağlayan Charles Louls 
Napoleon Bonaparte, 20 Nisan 1808’de Paris'te doğdu. 
İmparator I. Napoleon'un kardeşi Hollanda Kralı Louis 
Bonaparte’ın küçük oğluydu. 1815'de hanedanla birlik
te sürgüne gönderildi. Yetişme yıllarını İsviçre'nin Are- 
nenberg kasabasında geçirdi. Burada özel bir eğitim 
gördükten sonra İtalya'ya gitti. 1830'da İtalya'da gizli 
Carbonarla örgütüne girdikten sonra Papalığa karşı giri
şilen ayaklanmada aktif olarak görev aldı. 1836'da ise 
Strasbourg garnizonunu ayaklandırma girişimi başarı
sızlıkla sonuçlanınca ABD'ye sürgüne gönderildi. Bir 
süre sonra tekrar İsviçre'ye geri dönen Louis Bonapar
te, Fransa'nın baskı yapması üzerine 1838'de Ingiltere’
ye geçti. 6 Ağustos 1840'ta bu kez Boulogne'da bir 
ayaklanmaya kalkıştığı için ömür boyu hapse mahkûm 
edilecek, Ham kalesine kapatılacaktı. Daha önce yazmış 
olduğu Idees Napoleoniennes (Napoleoncu Düşünceler) 
ile tutukluyken yazdığı E xtinction du Paupeisme (Yok
sulluğun Son Bulması) adlı kitaplarında ifadesini bulan, 
yarı-ütopik, karmaşık görüşleri, giderek kendi adıyla ad
landırılacak bir ideolojiye dönüştürmek istedi. 1846’nın 
Mayıs ayında tutuklu olduğu kaleden kaçarak Ingiltere’
ye gitti.

Bu sırada Şubat Devrimi başlamış ve Fransa yeniden 
sıcak devrim günlerine dönmüştü. Önce Paris'e dönen 
daha sonra da yeniden İngiltere’ye dönmek zorunda 
kalan Louis NapolĞon Bonaparte, Haziran'daki ayaklan
manın bastırılmasından sonra EylUl’de yapılan ara seçi-
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"Victor Noir O layı".10 Ocat< 1870’te, La Marseillaise 
yazarlarından Victor Noir, Ulric de Fonvieiie adli 

başka bir gazeteciyle birlikte Prens Pierre Bonaparte'i 
ziyaret etti. Ziyaretin amacı, Paschal Grousset adlı 

başka bir gazetecinin “ düello davetini" prense 
iletmekti. Davet mektubunu alan prens, çıkan 

tartışmada silahını çekerek, silahsız olan Victor Noir’ı 
vurdu. Cumhuriyetçi b ir yazarın imparatorun kuzeni 

tarafından bu şekilde öldürülmesi, Paris'te yoğun 
protesto gösterilerine yol açtı. 10 Ocak’ta başlayan 

protestolar, 12 Ocak’ta yapılan N oir’m cenaze 
töreninde hükümet karşıtı b ir gösteri halini aldı. İli. 

Napoleon halkı yatıştırmak amacıyla Pierre Bonaparte’ı 
tutuklattı, ancak dava sonucunda prens beraat etti.

mi l(azanarak geri döndü. Amacı Düzen P artis i’nden 
cumhurbaşkanlığına aday olmaktı. Nitekim tedirginlik 
içindeki kitleleri, burjuvazinin “ kızıl tehiike”si ile korku
tup, 10 Aralık 1848’de yapıian seçimi kazanarak, cum
hurbaşkanı oldu. Amacı, cumhuriyetçilerin tüm etkisini 
yokederek kişisei iktidarını kurumlaştırmaktı. Bunun için 
ayaklanma girişimlerini acımasız bir biçimde bastırdı, 
yeni bir hükümet kurdu, partilerin etkinliklerini durdur
du. Bu arada Papa’yı yeniden iktidar yapmak için Ro- 
ma’ya askeri müdahalede bulundu, bunu onaylamayan 
cumhuriyetçilerin girişimlerini bastırdı. 1851 Temmuz’- 
unda cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilmesini sağla
yacak anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi üzerine
2 Aralık 1851 ’de düzenlediği bir darbe ile meclisi dağıttı. 
Bu girişimine karşı çıkanları sürgüne gönderen Louis 
Bonaparte, daha sonra cumhurbaşkanının yetkilerini art
tıran ve görevde kaima süresini on yıla çıkaran bir yasa
yı çıkarttı. Artık önünde hiçbir engel kalmamıştı. Sonun
da 2 Araiık 1852’de kendisini ili. Napoleon adıyla impa
rator ilân etti.

Charles Louis Napoleon Bonaparte döneminde Fran
sa’da büyük bir sermaye birikimi gerçekleşti, burjuvazi 
sanayi, ticaret alanlarında atılımlar yaptı. İşçi sınıfının 
büyük baskılar altında tutulduğu, grevlerin acımasızca 
ezildiği, emekçilerin 12 saat çalıştırıldığı bu diktatörlük 
dönemi, sermayenin egemenliğini sağlamlaştırdı. 1870 
Prusya Savaşı ndan sonra PrusyalIlara tutsak düşen 
Louis Bonaparte, 1871 de serbest bırakıldı ve iki yıl 
sonra 9 Ocak 1873’te İngiltere’de öldü.

çok sahip çıkmaları, kendi başlarma daha çok konuşup daha çok davranmalarıydı. Sosyalist 
öğretilerin kalıntı ya da yeniliklerine ne kadar duyarlılık gösteriyorlarsa, kendi öz 
deneyimlerine de o kadar duyarlılık gösteriyorlardı. Bu dönemin militanları, genellikle hiçbir 
kuramsal yapıt bırakmadılar. Örneğin Benoît Malon’un Le Socialisme Integral (1891) adlı kitabı 
gibi tek tük istisnalar da, ancak Komûn’den sonra yazıldı. Bu nedenle işçilerin bu dönemdeki 
ideolojik etkinlikleri ancak, basın, mektuplaşmalar ve kongreler için yazılan hitaplar gibi 
kaynaklardan öğrenilebilmektedir. Öte yandan, kuramdan çok uygulamayla uğraşan bu 
militanlar, yandaş olduklarını da pek okumuyorlardı. Örneğin, Proudhon’u gerçekten okuyan 
ve Proudhon’un bütün öğretisini bilerek savunan pek az “Proudhoncu” vardı. Sosyalist 
öğretilerle işçi smıfının mücadele tecrübesi arasında, bu dönemde olsa olsa bir tür geçişme ya 
da belli belirsiz bir etkileşimden söz edilebilir.

Gene de bu dönemi birkaç evreye ayırmak gerekiyor: Fransız işçi hareketi, 1860’a kadar 
yaralarını sarmakla uğraştı. Bununla birlikte, grevlerle olsun, karşılıklı yardımlaşma 
derneklerinin, gerçek direniş birlikleri durumuna dönüşmeleriyle olsun, varlığını ortaya 
koymaktan büsbütün de geri kalmadı. Düş kırıklıklarına rağmen, sosyalizm özlemi gene de 
şurada burada yaşamasını sürdürdü. Örneğin 1863’te Lyon başsavcısı şöyle diyordu: 
“Gazetelerde artık sözü edilmemekle birlikte, bütün yüzyıllann tüm eşitlikçi felsefe birikimi, 
işçi sınıfının düşüncesinde korunmakta ve bu sınıfın siyasal inanlarını biçimlendirebilmektir.” 
Aynı savcı, birkaç ay sonra yeniden bu konuya dönüyor ve şöyle diyordu: “1789’dan önce 
burjuvanın filozof olması gibi, bugün de işçi komünist ve eşitlikçidir.” Ancak Lyon konusunda 
yapılan gözlemleri genelleştirmek de doğru olmazdı. Kaldı ki Lyon örneğinde de, sosyalizmin 
gerçek bir yeniden doğuşundan çok, “1848’ci” sosyalizmin bir uzantısı söz konusuydu. Bir ilk 
dönüm noktası görebilmek için, 60’lı yılları beklemek gerekiyordu. Bu yıllarda imparatorluk 
bir güçlükler dönemi yaşamaya başladı. 1857 ekonomik bunalımı, pahalıya oturan Kırım 
Savaşı, Katolikleri tedirgin eden İtalya savaşı ve bazı sanayicilerde hoşnutsuzluk uyandıran 
İngiliz serbest ticaret andaşması, imparatorluğa karşı işçi sınıfı dışında muhalefet odaklarının 
oluşmasına, dolayısıyla “muhalefetin meşrulaşmasına” yol açtı.

İmparatorluk Sosyalizmi

Yalnızca bastırma önlemleri, bu önlemler ataerkil davranışlar ya da “demokrotik despotizm”le 
süslense de, tüm sorunları çözmeye yetmiyordu. Bir halk desteği bulmak gerekiyordu. Vaktiyle 
Extinction du pauperisme (Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması) adh kitabı yazan imparator, 
yeniden işçi babası kesilerek, bu desteği işçilerden sağlayamaz mıydı? Üstelik yeni bir işçi 
kuşağı da yetişmişti. Kırksekizciler uzun süredir ya bir köşeye çekilmiş, ya da sürgüne 
gönderilmişlerdi. Herkes onlan unutmaya başlamıştı. Aralarındaki tartışmalar anlaşılmaz bir 
duruma gelmişti. Sürgünlerin 1859 affından sonra geri dönmesinden, sosyalist hareketten çok 
cumhuriyetçiler yararlandı. Opinion National gibi hükümet yandaşı bir gazetede, işçiler yararına 
bir kampanya açıldı.İmparatorun yeğeni prens Napoleon-Jeröme aracılıkta bulunarak, Palais- 
Royal’deki makamında işçi militanlarla görüşüyordu. 1862 Londra Uluslararası Fuan, Fransız 
işçilerinin, imparatordan icazetli de olsa, İngiliz işçi sınıfıyla uluslararası dayanışma yolunda 
önemli bir adım atmalarını sağlıyordu. 111. Napoleon, hepsi de zanaatçı olan bir Parisli işçiler 
delegasyonunun İngiliz başkentine gönderilmesine yardımcı oldu. Bu işçilerin döndükten sonra 
yazdıklan raporlarda, sosyalizm pek de önemli bir yer tutmuyordu. Ancak bu raporlarda 
işçilerin oldukça sınıf bilinçli saptama ve taleplerine rastlamak mümkündü. Örneğin sözkonusu 
raporlara göre işçi, “Fransız Devrimi tarahndan ilan edilen haklardan çok az yararlanmıştı. 
Ayncahklann tekeli, yerine sermayelerin tekeline bırakmıştı.” “1789 devrimi, burjuvaziyi



1848 Şubat Devrimi'yle kurulan cumhuriyet dönemi kulüplerinin havasını andıran Mayıs 1869 seçim toplantılan, 
bir yandan toplanma özgürlüğünü kısıtlayan yasaklan delerken, diğer yandan ancak trapezler üzerinde yer 
bulabilen aşin kalabalıktan b ir araya getirmeyi başarmıştı.

kurtarmıştı. İşçi sınıfının da aynı kurtuluşa hakkı vardı”. Ayrıca, işçinin nasıl sömürûldûğü de 
açıkça ortaya konuyordu. “Fabrika sahibi, eğer işgücüne ücret ödemek zorunda olmasaydı, 
hiçbir sorunu kalmayacaktı. Fler şey sermayeye gidecek, üretici avucunu yalayacaktı. Ancak 
bunu yapamadığından, ücreti olası en küçük rakama düşürmek istiyordu. Bu rakamın temelini 
de iyi ya da kötü yaşayabilmek için gerekh miktar oluşturduğundan, olası en düşük ücret 
ödeniyordu.” Ama bu raporlarda asıl önemli olan, gene de iş ve ücret koşullarıyla ilgili 
isteklerdi. ÖzeUikle birleşme (koalisyon) ve sendikal örgütlenme hakları konusundaki talepler, 
hepsinden ağır basıyordu. Londra’ya giden delegasyonun üyelerinden biri olan bronz işçisi 
Tolain’e göre, “sendikal dernek, iktisadi düzeyde gelecekteki bütün gelişmelerin ana kurumu 
olacakn.” Bu işçilerin çoğuna göre sendikal dernek karma bir kuruluş olabilecek, yani 
patronlar ve işçilerden oluşabilecekti. Sendikayı bir uzlaşma kurulu olarak görüyorlardı.

Fransız işçi sınıfı 1860’larda imparatorun “babacan despotizminin” kanatları altında gözükse 
de, hem “siyasallaşma”da bir gelişme, hem de sınıf bilincinde bir olgunlaşma olduğunu 
gösteren yeni bir hava beliriyordu.

Gerçekten de III. Napoleon siyasal girişimlerinden pek bir yarar sağlayamadı ve 1863 
seçimlerinde işçilerin büyük bir bölümü muhafelete yani cumhuriyetçi burjuvaziye oy verdi. 
Ancak militan bir seçkin grubu, bu muhalefetten ayırt edilmek ve işçi smıftnın özgün 
niteliklerini dile getirmek isteyerek, 17 Şubat 1864’te Altmışlar Bildirgesi’ni yayımladı. Bu metin 
konusunda asıl önemli olan, onun yazılmasına yol açan neden, yani Paris ara seçimleri değil 
(işçi aday Tolain, bu seçimlerde ancak 424 oy aldı), ortaya koyduğu eğilimlerdi. Sınıfların 
varlığının kabul edilmesi isteniyordu. Gerçi sınıfların varlığının kabulü, sınıf mücadelesinin 
olumlanmasına yol açmıyorduysa da. Bildirgeye göre işçiler ve aileleri, “hak etmedikleri bir 
sefalet” içinde yaşıyor ve her türlü eğitimden yoksun bulunuyorlardı. Genel oy hakkı 
nedeniyle, “siyasal bakımdan ergin” oldukları kabul edilmişti. Geriye “toplumsal bakımdan” 
kurtulmalan kalıyordu. Yasama meclisinde işçi o larak  temsil edilmeliydiler. “1848’de işçilerin 
seçilmesi, bir olgu olarak, siyasal eşitliği kutsamıştı; 1864’teyse bu seçilme, toplumsal eşitliği 
kutsayacaktı”. Sosyalizm olarak adlandırmaktan çekindikleri görüşleriyse, çok belirsizdi.
Kendileri hakkmdaki “tarım yasaları, mutlak eşitlik, herkesin malını mülkünü paylaştırmak, 
zorunlu vergi, vb.” gibi suçlanıalamı. düşmanları tarafından yayılan ve cahiller tarafından 
benimsenen karaçalmalardan başka bir şey olmadığını, çalışma özgürlüğü, kredi ve 
dayanışmadan başka bir şey istemediklerini belirttikten sonra, bu isteklerinin gerçekleşebileceği 
gün ne burjuvalann, ne proleterlerin, ne patronların, ne de işçilerin kalacağını, bütün 
yurttaşların eşit haklara sahip olacağını ileri sürüyorlardı. Bildirgenin imzacıları arasında, işçi 
hareketinin yükselme döneminde ve Komün sırasında önemU roller oynacak kimselerle 
karşılaşılıyordu.

İmparatorluk Döneminde 
Sosyalizm

ikinci imparatorluk Fransası sanayi bakımından eşit
siz gelişmiş ve göreceli olarak zayıftı. Ulusal ölçekte 
güçlü ve önemli bir sanayi proletaryası yoktu. İkinci 
imparatorluk döneminin sosyalist hareketleri çoğunluk
la zanaatkarların eseriydi. Günümüzde bu hareketler 
“ ütopik” , “ küçük burjuva” veya “ Poudhoncu” diye 
niteleniyor. Yürürlükte olan mitoloji, Fransa'da sosya
lizmin, Marx ve Marksizmin eseri olarak görülen I. Enter
nasyonal sayesinde yeniden doğduğunu söyler. Aslın
da I. Enternasyonal Fransız, İngiliz ve İtalyan işçilerin 
girişimiyle kuruldu ve bu işçiler Marx’i Enternasyonal’e 
katılmaya çağırdılar. Marx ile Enternasyonal'i kuran işçi
ler arasındaki ilişkiler, bağımlılık ve egemenlik ilişkileri 
değil, karşılıklı eylem ve etki ilişkileriydi.

1848 yenilgisi sonrasında genellikle, sosyalizmin Fran
sız liberalleri için, cumhuriyetin bozguna uğraması ve 
zor bir kavga pahasına kazanılmış siyasal özgürlüklerin 
kaybedilmesinden sorumlu ürkütücü bir hayalet haline 
geldiği kabul edilir. 1852'de ilan edilen ikinci imparator
luk 1860'a kadar en militarist ve en gerici evresini yaşa
dı. Sanayi planında güçlü olmamasına karşın, geliştir
miş olduğu maliye ve banka sistemi Avrupa’nın zaferi 
ve utancı oldu. Bu dönemde de, Saint-Simon, Fourier, 
Cabet, Leroux ve Proudhon tarafından yaygınlaştırılmış 
sosyalist düşünceler, eğitici etkilerini göstermeye de
vam etti. Bu yeni banka sisteminin kurucu ve mucitleri 
olan Saint-Simon'un izleyicileri, imparatorluğun başlıca 
destekçileri haline geldiler. Marx bu durumu “ İmpara
torluk sosyalizmi” olarak adlandırdı. Ancak sosyalizme 
oldukça yabancı olan Saint-Simoncuların mali spekülas
yonları, önemini kendilerinin de vurguladıkları entelek- 
tül bir mirastan esinlenmişti. Bu miras, muhalefet ve 
eleştirilere yol açabilirdi. İmparator 1860'tan sonra, li
berallerin etkisini dengelemek için işçileri kullanmaya 
kalkışınca, bu görece liberalleşme çok daha güçlü bi
çimde sosyalizmi ön plana çıkardı. 1863 seçimleri ge
rekçesiyle Seine ili liberal milletvekillerine bir grup sos
yalist tarafmdan yönetilmiş çağrı, Bonapartist rejim al
tında otantik sosyalist bir geleneğin varlığını sürdürme
sinin parlak bir örneğidir. Bu çağrıyı imzalayanlar ara
sında /. Enternasyonarm  kuruluşunda, Komün Konse- 
yi’nde ve Komün yönetiminde görev alan işçi ve ente
lektüellere rastlanır. Tolain, Longuet, Lefrançais, Brios- 
ne, Pierre Denis bunlar arasındadır. Çağnnın temel ama
cı, sosyalizmi Fransız siyasal yaşamının içine yeniden 
sokmak, sosyalizmin halka açık tartışmalarda yerini al
masını sağlamak ve nihayet işçileri seçimlerde aday 
olmaya özendirmekti. Çağrı, devrimci ilkelerin savunu
cuları 1848'den sonra gericilik kampına katılmış olsalar 
bite, durumun o zamandan beri oldukça değişmiş oldu
ğu gerçeğinin altını çiziyordu. Şimdi, toplumsal sorun, 
halk toplantılarında yeniden tartışılmaya başlanmıştı. 
Çağrıyı kaleme alanlar, liberallerle halka açık bir toplan
tıda tartışmayı ve sosyalist bir devrimin tamamlanması 
için gerekli yasal reformlar programını sergilemeyi öne
riyorlardı. “ Biz sosyalistler, devrimcileşmek istemeyen 
bir toplumu devrimcileştiremeyeceğimizi gayet iyi 
biliyoruz” diyorlardı. Her iki tarafın da böylesi bir tartış
madan kazanacağı bir şey vardı, çünkü her ikisinden 
de, soygun ve hileli iflasa yol açmaksızın ticaret ve 
çalışma özgürlüğünü koruyarak fırsat eşitliğini olanaklı 
kılan bir yasama programı hazırlaması bekleniyordu. 
Amaç, her türlü ulusal onurun temeli olan özgürlüğün 
zaferini sağlamaktı. Aslında, 1848’den beri ilk kez, işçi
ler (aralarında Tolain de vardı) kaybetmiş olsalar bile, 
seçimlerde aday olmuşlardı. Proudhon’un kendisi, siya
sal mücadelenin uzağında kalmış olsa bile, bağımsız 
bir grup Proudhoncu, 60’lar bildirgesini yayınladı. Bu, 
siyasal çatışmaları emek/sermaye antagonizmasına in
dirgemesi bakımından, bir işçi hareketinin yeniden do-
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ğuşunun İlk adımıydı.

Mayıs 1864’te Fransız işçilerinin zorlu mücadelesi, 
liberal ve tutucu sanayicilere rağmen, yasama meclisi
ni, hükümeti, yasal birleşmelerin (koalisyon) yasaklan
masından vazgeçmeye zorladı. Tribune ouvriĞre (İşçi 
Sözcüsü), L'Avenir (Gelecek), Le Pays (Vatan) gibi işçi 
gazeteleri ortaya çıktı ve ilk kooperatif dernekleri önem 
kazanmaya başladılar. Gazete ve toplantılardaki tartış
malar Proudhon’un takipçileri, mutualistler ve Fourier’- 
in takipçileri, koleidivistler’in doktrinlerini popülerleştir
di. Bu tartışmalarda ekonomik sorunlar siyasal sorun
lardan daha büyük bir önem kazandı. İşçiler kendi öz 
yardımlaşma örgütlerini kurdular: Fransız işçi sınıfının 
seçkin kanadı, siyasal ve ekonomik teorileri ciddi bir 
İncelemeden geçirerek, entelektüel bağımsızlığını ka
zanmaya yöneldi. Değişik eğilimler arasındaki tartışma
larla keskinleşen bu eleştirel anlayış Enternasyonal kong
relerde de kendini açığa vurdu. Aynı dönemde Enter
nasyonal blok halinde Marksist bir nitelik taşımaktan 
uzaktı.

1868’de ikinci imparatorluk hükümeti, illegal siyasal 
faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle I. Enternasyonal’in 
Fransa şubesi üyesi olan yönetici işçileri tutukladı. Sa
nıklar arasında hepsi de işçi veya zanaatkâr olan Tolain, 
Heligion, Camelinat ve Murat da vardı. Bu sanıkların 
mahkemede verdikleri ifadeler, bu seçkin işçilerin ente
lektüel olgunluklarına en iyi kanıttı. Daha da dikkat çeki
ci olan, kendilerini Proudhoncu olarak tanımlayan bu 
işçilerin teorik ilkeleri ve tavırları, Enternasyonal’m Ge
nel Konseyi’nin tüzük ve kuruluş hitabına oldukça uy
gun olmasıydı.

Enternasyonal üyeleri hakkında açılan ilk davada sav
cı, Fransa şubesinin sosyo-ekonomik faaliyet görüntü
sü altında bütünüyle siyasal sorunları ele aldığını kanıt
lamaya çalıştı. Tolain’in üzerinden çıkan Enternasyonal 
tüzüğünü gerekçe gösterdi. Giriş kısmında “ işçi sınıfı
nın ekonomik kurtuluşunun, her siyasal hareketin ba
ğımlı olması gereken büyük amaç olduğu’’ yazılıydı. 
Enternasyonal’m amacı sorulduğunda, Tolain, giriş bö
lümünü ve tüzüğü okumakla yetindi. Paris şubesinin 
faaliyetleri arasında Paris, Amiens ve Roubaix grevleriy
le ilişkileri de saymaktan kaçınmadı. Daha sonra savcı, 
sadece ekonomik değil, teorik ve siyasal sorunları da 
ele alan 1866 ve 1867 Cenevre ve Lozan kongreleri 
gündemlerini okudu. Cenevre kongresi vergi, sürekli 
ordu ve dini düşüncelerin toplumsal, siyasal ve entelek
tüel gelişme üzerindeki etkileri sorunlarını tartışma ko
nusu yapmıştı. Kongre kararlarında sürekli orduya, bi
reysel özgürlüğün yadsınmasına ve bürokrasi ile polis 
baskısına karşı olunduğu belirtiliyordu.

Tolain cevabında, dernek veya birlik olarak Enternas- 
yonal'in Fransa şubesinin diğerlerinden farklı olarak 
yönetici ve kadroları olmadığını söyledi. Şubenin, geçici 
görevler üstlenen ve sürekli bürokratlara dönüşmeyen, 
zamanla sınırlı görevleri olan temsilcileri vardı. Saraç 
Dauthier, kendisine ekonomi politiği inceleme ve öğren
me imkânı verdiği için Enternasyonal'e üye olduğunu 
itiraf etti.

Dava temyize gönderildi ve tamirci Andre Murat savu
nucu rolünü üstlendi. Murat yeniden giriş ve tüzüğü 
okuduktan sonra, Cenevre kongresinin gündemindeki 
konuları geliştirdi. Konuşmasını şu soruyla bitirdi: “ Na-

—  Oreppo, Icardeşim G reppo , gelen b iris in i g ö rü y o r m usun?

— Yeşeren b ir  o t, parlayan b ir  güneş görü yoru m , am a para  

getiren kimse yok

f  MO/aiTO

-  Hayret, kasada h içb ir şey, y o k  m u?

-  Var, kasanın d ib ine bakın.

-  Doğru, büyük harflerle Ö Z G Ü R L Ü K , E Ş İT L İK ,  K A R D E Ş L İK  yazılı.

Proudhon’a göre "Halk Bankası" sayesinde kredi 
faizleri ortadan kalkacak; üretimi örgütleyecek "işçi 
şirketleri" kurulacak, bu da devletin ortadan 
kalkmasını ve "otoritesiz b ir toplumun" kurulmasını 
sağlayacaktı. Siyasal planda ise, kendi çalışma 
araçlarının ve kendi üretimlerinin efendisi olacak 
küçük üretici birliklerden oluşan özerk komünlerin 
federasyonu hedef alınmalıydı. Victor Hugo’nun bütün 
ısrarlarına rağmen Bonaparte’a karşı direniş 
örgütlenmesine katılmayı reddetmesi ve "ütopya’ ’sim 
III. Napoleon’dan beklemesi, Proudhon’un cumhuriyetçi 
ve sosyalistler arasında alay konusu olmasına yol 
açmıştı. Soldaki iki karikatür "C hariveri" mizah 
dergisinde "Halk Bankas:”  projesiyle alay etmek 
amacıyla yayınlanmıştı.

sil oluyor da yasa önünde eşitlik ve genel oy ülkesi 
Fransa’da, işverenler işçilerle ilişkilerinde feodal sen- 
yörler haline gelebiliyorlar? Bu Fransa'da feodal adale
tin hüküm sürdüğünün kanıtı değil midir? Böylesi so
runları ortaya koymak, siyaset yapmak anlamına gelmi
yor.” Enternasyonal siyasete bulaşmıyordu, çünkü onun 
için siyaset, baskı, fetih ve şiddetle eş anlamlıydı. Rai
son d ’Etat (Devletin Varlık Nedeni) kavramı suçluluğu 
ve köleliği gizliyor: Hükümet etme sanatı sadece bir 
aldatmacadır.

Murat 1789'dan itibaren demokrasinin evrimini sergi
ledi, burjuvazinin 19. yüzyıldaki yükselişini, işçi sınıfı
nın kurtuluşunu talep eden -yukarıdan değil, ama öz- 
kurtuiuş biçiminde bir kurtuluş olarak 1830 ve 1848 
devrimlerini betimledi. Hak eşitliğini sadece teoride de
ğil ama pratikte de elde etmek söz konusuydu. Büyük 
işçi grevlerini, hâkim, polis ve yasa koyucu rolü üstle
nen işverenlerin insanlık dışı tavırlarını hatırlattı ve işçi
lerin onurlu davranışlarını gözler önüne serdi. Endüstri
yel gelişmenin sonuçlarını ve mali feodalizmin yöntem
lerini gün ışığına çıkardı.

Tolain kendi payına kendisi ve arkadaşlannın Montes
quieu, Condorcet ve La Boetie’nin kitaplarını bulundur
dukları için takibata uğradıklarını ironik biçimde hatırlat
tı. College de France’ın (Fransa Koleji) sunduğu gibi 
resmî ekonomi politiği ciddiye almak, ciddi bir toplum
sal bunalıma doğru koşmaktı. Sosyalistler, var olan ko
şulların kendilerini şiddetli bir devrime sevketmesine 
rağmen, düşüncelerini yaymak yoluyla toplumsal adale
tin gelişmesini hızlandırmaya ve hukuk devrimini ta
mamlamaya çabalıyorlardı. Bu eğitici görevle, sosyalist
ler, pazarlık ve mali spekülasyona değil, emeğe daya
nan bir toplumun temellerini atmak istiyorlardı. Burjuva 
değerleri ve erdemlerin geçerliliği kalmamıştı, ahlakın 
çürümüşlüğü ve mali iktidarın tekelcilerin ellerinde yo- 
ğur.laşması, bir felaketin ilk işaretleriydi. İnsanlığı bu 
felaketten ise sadece işçiler kurtarabilirdi. Temyiz mah
kemesi, Enternasyonal’in Fransa şubesinin kamu düze
ni için bir tehlike oluşturduğunu kısa bir cümleyle belir
terek, önceki kararı onayladı. Mahkemeye göre sanıkla
rın din, mülkiyet, sermaye ve patronlarla işçiler arasın
daki ilişkiler konusunda düşüncelerinin temelini oluştu
ran yıkıcı ilkeler, bu tehlikeyi açıkça gösteriyordu.

Enternasyonal üyeleri hakkında ikinci bir dava Mayıs 
1868’de açıldı. Bu defa mahkeme karşısında dokuz sa
nık vardı. Bunların dördüne -Varlin, Malon, Combault 
ve Humbert- Komün’de de rastlanacaktı. Mahkeme söy
levleri Murat ve Tolain’inkiler gibi, Marksist ve Proud
honcu geleneklerin bir düşünce bütünü oluşturmak üze
re içiçe geçtiğini kanıtladı. Varlin, burjuvaziyi ahlaki 
yönetme yeteneğini kaybetmekle suçladı. Diğer bütün 
sanıklar gibi, giriş bölümünü, hitabı ve tüzüğü ardarda 
sıraladı. Ama kendisini hâlâ Proudhon yanlısı olarak 
tanımlamaya devam ediyordu. Bir üçüncü dava Haziran 
1870'te açıldı ve 38 sanık kendini mahkeme önünde 
buldu. Bunların bir çoğu Komün öncesi ve sonrası aktif 
siyasal hayata katılmışlardı. Sanıklar 1868 ve 1869 kong
releri hatırlatılarak, mülkiyeti ortadan kaldırmayı ve ku
rulu düzeni şiddet yoluyla yıkmayı amaçlayan gizli bir 
örgüte üye olmakla suçlandılar. İlk kez sanıklar komü
nist olmakla suçlandılar.

Bu davalar Fransa'da sosyalist geleneklerin canlılığı
nı ve ikinci imparatorluğun bu canlılığı parçalamadaki 
yetersizliğini ortaya çıkardı. Liberallerle karşılaştırıldı
ğında, sosyalistler, toplumsal sorunlarla ilgileniyorlardı, 
sosyalist bilinç ve kararlılık sahibiydiler ve ortak bir 
amaç peşindeydiler. Bu amaç hem Fransız Proudhoncu- 
luğunun hem de uluslararası “ Marksizmin” alanına giri
yordu: Bu gerçekten ortak bir amaçtı ve bu bağlamda 
“ Marksistler” ve “ Proudhoncular” arasındaki karşıtlık 
tamamen anlamsızdı.

MAXIMILIEt^ RUBEL



Aynı dönemde, 1862, 1863 ve 1864’te, birçok işkolunu (özellikle maden ve basımevi işçileri) 
kapsayan ve gerek Paris, gerekse taşrada (Nord, Pas-de Calais, Lyon, Marsilya vb.) patlak 
veren grevler, artış gösteriyordu. Ayrıca işçi üretim ve tüketim dernekleri de çoğalıyordu.

Bu yıllarda işçi hareketi öyle güç kazandı ki, işçiler arasında birleşme ve grev yapmayı 
yasaklayan yasalann uygulanması olanaksızlaştı. 1862’de imparator, ceza mahkemesince hapis 
ve para cezalanna çarptınlan basımevi işçilerinin cezalarım bağışlamak zorunda kaldı. 26 
Mayıs 1864 yasası, Pouyer-Quertier, Seydoux ve W endel gibi bazı sanayici milletvekillerinin 
karşı çıkmalanna rağmen, işte bu koşullar içinde kabul edildi. Artık işçilerin işverenlere karşı 
birleşerek grev yapmaları bir suç olmaktan çıkıyordu. Bununla birlikte, sanayie ve çalışma 
özgürlüğüne zarar verenlere yaptırımlar da uygulanabilecekti. Öte yandan, işçilerin kendi 
örgütlerini kurabilmeleri gene de yasaktı. Ancak 1868’de işçi sendikalarının da, patron 
sendikalarına karşı uzun süreden beri gösterilen hoşgörüden yararlanabilecekleri resmen kabul 
edildi. Aynı yıl, 2 Ağustos 1868’de çıkarılan bir yasayla, ceza yasasının Altmışlar Bildirgesi’nde  
protesto edilen ve işçilere yapılan çeşitli ödemelerde işveren beyanının asıl olduğunu belirten
1781. maddesi de kaldırıldı. Artık girişkenliği ele alan işçi hareketi, rejimin basın ve
toplanma özgürlüğü konusundaki liberalleşmesinden geniş ölçüde yararlanacaktı. Büyük 
kentlerde özellikle Paris’te, herkese açık olarak düzenlenen toplantılar, işçilerin siyasal ve
sosyalist eğitimine katkıda bulunacaktı.

Fransız Enternasyonalciler

Bu işçi girişkenliği. Uluslararası İşçi D em eği (l. Enternasyonal) Fransız şubesinin kurulması, 
yeni işçi sendikaları oluşturulması ve grevlerin yayılması gibi birbirini tamamlayan biçimlere 
bürünüyordu. İşçi hareketindeki bu yükselme, İmparatorluk rejiminin bunalımıyla örtüşerek, bu 
bunalımın daha da derinleşmesine katkıda bulundu. 1864’ten Komün’e kadarki dönemin 
Fransız sosyalizmi, işte tüm bu işçi etkinlikleri aracılığıyla, “işçileşen” ve bilerek ya da 
bilmeyerek, sosyalist öğretilerle işçi pratiği arasında az ya da çok başarılı bir tür uzlaşmaya 
girişen bir sosyalizm olarak tanımlanabilirdi.

Uluslararası İşçi D em eği Fransız şubesi 1865’te kuruldu. Başlangıçta üye sayısı çok azdı ve 
dağmıkn. Bununla birlikte Paris, Lyons Vienne ve Caen gibi çok ateşli bazı merkezleri vardı. 
Bu öncüleri bir araya getiren görüşler, Fransız delegelerin Eylül 1866’da Cenevre’de toplanan 
Uluslararası İşçi D em eği birinci kongresi için liazırladıkları muhtıradan çıkartılabilirdi. Bu 
muhnranm, siyaset dişilik (Polonya’nın “siyasal yeniden kuruluşu” konusunda yan tutmama); 
grevin kınanması; sermaye ile emek arasındaki mücadelenin, “hizmete karşı hizmet, işe karşı 

! iş, krediye karşı kredi biçiminde, üreticiler arasındaki eşit mübadele”nin örgütlenmesiyle 
! ortadan kaldmiması gibi başlıca ilkeleri, Proudhon’dan etkileniyordu. Fransız Entemasyonalciler, 

henüz “Proudhoncu dönem”lerinde bulunuyorlardı. Bununla birlikte, Proudhoncu yapıda kimi 
çatlaklar açılıyor ve gittikçe de genişliyordu. Özellikle Varlin, daha 1866’dan başlayarak, iki 
noktada Tolain’e karşı çıkıyordu. Bunlardan birincisi, seçkin işçiler ve özellikle 
Enternasyonalciler arasında büyük bir önem taşıyan eğitim konusundaydı. Tolain eğitimin aileye 
bırakılmasını isterken, Varlin eğitim sorumluluğunu toplumun yüklenmesi gerektiğini ileri 
sürüyordu. İkincisiyse, kadınların çalışmasıyla ilgiliydi. Tolain, Chemale ve Fribourg kadının 

; yerinin evi olduğunu hatırlatırken, Varlin ve Bourdon, kadının çalışmasının “ortadan 
■ kaldmiması” değil, “düzeltilmesi” gerektiğini savunuyorlardı.

İşçi sınıfının pratik tecrübeleri de giderek kimi Proudhoncu ilkelerle ters düşmeye başlıyordu.
; Örneğin 1867’den başlayarak Fransız Entem asyonalciler grevleri destekliyor ve cumhuriyetçilerle 
, gitgide daha sıkı ilişkiler kurarak, siyaset-dışı anlayıştan uzaklaşıyorlardı.

; Başlangıçta imparatorluk yetkilileri EntemasyonaVi Londra Uluslararası Sanayi Fuan’ndaki işçi 
j delegasyonlann dümen suyunda giden bir dem ek gibi görerek, ona karşı hoşgörülü 

davrandılar. Blanqui’nin “bir tür imparatorluk sosyalizmi” olarak adlandırdığı bu davranış. 
Enternasyonalcilerin gerçek özlemleri açıklık kazandıkça değişti. Enternasyonalcilere karşı açılan 
ilk dava Mart 1868’de, “Paris’te Paris Bürosu adıyla açılan” Uluslararası İşçi Demeği'nin  
kapatılmasıyla sonuçlandı. Başlannda Varlin ve Benoit Malon bulunan çeşitli düşüncedeki 
Entemasyonalciler, hemen ikinci bir büro kurdular. Artık “Proudhoncu dönemden”, “kolektivist 
döneme”e yaklaşılıyordu. Kuşkusuz bu iki dönem arasında da çok kesin bir aynm çizgisi

SEÇİM SONUÇLARI
Kayıtlı seçmen sayısı Hükümet yanlısı Hükümet karşıtı Katılmayanlar

1852 9.836.000 5.248,000 810.000 3,613.000

1857 9.490.000 5,471.000 665,000 3.372.000

1863 9.938.000 5,308,000 1.954.000 2.714.000

1869 10.417.000 4,438,000 3,355.000 2.291,000

HUGO, VICTOR 
( 1802- 1885)

Paris Komünü’nü “ l<ötii yapılmış iyi bir şey..” olarai< 
niteleyen ünlü Fransız şair ve yazarı Victor Marie Hugo 
bu tavrından dolayı Engels tarafından ağır bir biçimde 
eleştirilmiştir.

26 Şubat 1802’de Besançon’da doğan Hugo, babası
nın ülkeden ülkeye dolaşması nedeniyle gençken yerle
şik bir hayata sahip olmadı. Edebiyatla olan ilgisi küçük 
yaşta başladı. Genç yaşta yazdığı şiirlerle ödüller kazan
dı, kardeşleriyle birlikte Conservatuer Litteraire adlı bir 
gazete çıkardı. 1822’de ilk romanı olan Han d ’Islande 
(İzlanda Hanı) yayımladı. Bu yıllardan sonra liberal, cum
huriyetçi görüşlere daha sıkı bağlandı. 1830’da yazdığı 
HernanI adlı oyunu büyük başarı kazandı. Bundan sonra 
ünlü romanı Nötre Oame de Paris'i (Nötre Dame'ın Kam
buru) yayımladı. Bu ününü doruğa çıkardı.

1830 Devrimi’ni destekleyen Hugo bu süreç içinde 
bir çok şiir kitabı yazdı. 1841’de Fransız Akademisi'ne 
seçildikten sonra kızıyla kocasının Seine’de boğulmala
rı kendisini çok üzdü ve bir süre edebiyat dünyasından 
uzaklaştı. Önce kurucu meclise ardından da yasama 
meclisine giren Hugo, bu yıllarda Louis-Bonaparte’in 
cumhurbaşkanlığını destekledi, fakat bir süre sonra ken
dini imparator ilan eden III. Napoleon’un siyasetine kar
şı çıktı ve Jules Favre ile birlikte 2 Aralık darbesinden 
sonra silahlı direniş örgütledi. Ancak başarısızlık üzeri
ne Belçika'ya kaçtı ve 1870 yılında Fransa’ya dönene 
kadar sürgün yaşadı.

Hugo'nun edebiyat açısından en verimli dönemi sür-



transa

1860'lı yılların sonlarına doğru Fransız işçi hareketi 
yeniden yükselmeye başladı. B ir yandan Paris ve 

Lyon gibi merkezlerde sosyalist düşüncenin ve 
özellikle I. Enternasyonal'/n etkinliği artarken, 

Fransa’nın her yanında birbirini izleyen grevler patlak 
veriyordu. Grev talepleri giderek siyasallaşıyor, işçiler 

örgütlenme hakkı için mücadele veriyorlardı. 
1868-1870 arasındaki grevler, ulus çapında işçi 

dayanışmasını güçlendirdi, kurulan yardım sandıklarıyla 
Fransız işçi sınıfı grevcilere destek oldu. Yaygınlaşan 

grev dalgası, "teorik olarak" greve karşı olan 
Proudhonculan da içine alıyor, Fransız sosyalizminin 

Proudhoncu geleneği "atasından" ayrılarak I.
Enternasyonal'de temsil edilen Marksizme 

yaklaşıyordu. Yandaki resim 1870’te Le Creusot’daki 
Schneider fabrikalarında, 14 Ocak-21 Ocak arasında 

on bin işçinin katıldığı büyük grevi gösteriyor.

çizmemek gerekiyordu. Yalnızca Tolain ve Fribourg gibi “dar” Proudhoncular geride kalmış ya 
da aşılmışlardı. Mayıs 1868’de ikinci bir dava açıldı. Enternasyonal Paris bürosunun bir kez 
daha kapatılmasıyla sonuçlanan bu davayı da, hemen yeni bir büronun kurulması izledi.

1870 ilkbaharında Enternasyonal Fransa’da gelişmesinin doruğuna ulaştı. Daha önce, 1867 ve 
1868’de, grevlerde anlamlı bir gelişme görülmüştü. I8 6 7 ’de Roubaixli iplik ve dokuma işçileri, 
bir jandarma müdahelesi üzerine makineleri kırmıştı. Gene 1867’de, bu kez bronz işçilerinin 
başlattığı bir grev, daha yüksek bir bilinç düzeyi sergiliyordu. İşçiler kendi temsilcilerini 
seçebilmek ve kendi örgütlerini kurabilmek için greve gitmişlerdi. Bu türlü gelişmeler üzerine, 
Proudhonculara karşı aslında son derece katı olan Marx, 12 Eylül 1868’de Engels’e şöyle 
yazıyordu: “Cenevre (1866) ve Lozan’da (1867) trade-unionlara, vb. kesinlikle karşı çıkan 
Belçikalı ve Fransız Proudhoncu yiğitlerin, bugün bütün bunların en bağnaz yandaşları 
kesilmeleri büyük bir ilerleme."

Grevler

günde geçirdiği yıllar oldu. Ünlü romanı Les Miserab- 
les’i (Sefiller) burada yazdı. Sürgün sırasında karısını 
ve iki oğlunu yitiren Hugo’nun yaşamı, kızının akli den
gesini kaybetmesi üzerine daha da acıya boğuldu. Ülke
sine döndüğünde yorgun ve yaşlıydı. Bununla birlikte 
ulusal meclise girmeyi kabul etti. Ama bir ay sonra 
istifa etti. Paris'in kuşatılması sırasında yurtsever duy
gulan dile getiren L ’Annee Terrible  (Korkunç Yıl) şiiriyle 
yeniden halkın gözdesi oldu. Paris Komünü'nün tarihsel 
önemini anlayamayan Victor Hugo, yine de Komüncüle
rin yanında yeraldı. Komün'ün bazı kararlarına, müsa
dere işlemlerine karşı çıkmasına rağmen Komün yöneti
mi tarafından saygı gösterilen bir kişi olarak kaldı. Le 
Rappel (Çağrı) adlı gazetesinin yayınına karışılmadı. Ko
mün yönetimi, Paris'in sokaklarını genişleterek bulvar
lar açan mimar Haussmann adına yapılmış bir bulvarın 
adını Victor Hugo olarak değiştirdi. Komün'ün hunharca 
ezilmesine büyük bir tepki gösteren Hugo, ayaklanmacı
larla birlikte Brüksel'e kaçtı. Burada Komüncülerin sı
ğınma hakları için mücadele etti. Bu konuda Belçika 
hükümeti ile anlaşmazlığa düşerek, Belçika kralı tarafın
dan sınır dışı edildi. Bir süre Lüksemburg'ta kaldıktan 
sonra Paris'e döndü ve döner dönmez de gazetesi Çağ- 
rı'yı yayınlamaya başladı. Çağr/'nın Ekim 1871’de çıkan 
ilk sayısında şöyle yazıyordu: “ Af! İsteyelim, yalvara
lım, zorlayalım... Derhal af! Her şeyden önce af!..”

1878’e kadar birkaç eseri üzerinde çalışan Hugo, bir 
süre sonra hastalandı ve 22 Mayıs 1885’te Paris’te öldü. 
Ünlü yazarın cesedi yakıldıktan sonra külleri Panthe- 
on’a kondu.

1869’da da birçok grev padak verdi. Sotoville-les-Rouen, Saint-Etienne, Rive-de-Gier, Firminy, 
Lyon, Elbuf, Aubin, Carmaux, Marsilya, Vienne. Grenoble. Paris gibi yerlerde grevler birbirini 
izledi. Bu grevler çok sert bir biçimde bastırıldı. La Ricamarie ve Aubin’de ölenler oldu. 
1870’de Creusot’da. önce metalürji, sonra maden işçileri olmak üzere, işçiler iki kez greve 
gitti. İsre ve Paris’te demir ve döküm işçileri arasında iş bırakmalar görüldü. Entenıasyonal'e 
karşı açılan üçüncü dava sırasında imparatorluk savcısı, grevlerden bu örgütü sorumlu 
tutuyordu. Savcıya göre Enternasyonal dernek, birçok yerde grevlere yol açıyor ya da en 
azından teşvik ediyordu. Uluslararası İsçi D em eği Genel Konseyi’nin, 1869 Basel Kongresi’ne 
sunduğu raporda, Lyon grevleri dolayısıyla ileri sürüldüğüne göre ise, “Enternasyonal işçileri 
greve götürmüyor, ama grev işçileri Entenıasyonal'e getiriyor”du. Grevcilerin artık kendi 
başlarına bırakılması, işçi hareketine büyük güç kazandıracak bir olguydu. Paris’teki işçi 
dernekleri, grevci işçiler için bir yardımlaşma sandığı kurmuşlardı. Enternasyonalciler, olanakları 
ölçüsünde grevlerin patlak verdikleri bölgelere gidiyor ve sendikal örgütlenmeyi 
gerçekleştirmeye çalışıyorlardı.

Enternasyonalcilerin bu grevler dolayısıyla gösterdikleri etkinlik, Entenıasyonal'in  Fransa’da 
yayılmasını hızlandırıyordu ama, üyelerinin sayısı tam olarak bilinmiyordu. Hem polis hem df 
bazı Enternasyonalciler tarahndan ileri sürülen 200-300  bin sayısı, herhalde abartılmış bir 
rakamdı. Doğrusu belki de 20-40 bin arasındaydı. Ama aslında kesin rakamlarla ölçülmeyecek 
bir örgütlenme tipi söz konusuydu. Gerçekten de Enternasyonal Fransız şubesinin, yalnız 
mahalle örgütlerine değil, ayrıca işçi sendikaları ve kooperatiflere de dayanan çok 
farklılaştırılmış bir yapısı vardı. Derneğe katılmalar, genellikle muzaffer bir grev dolayısıyla ve 
kolektif bir biçimde gerçekleşiyordu. Bundan ötürü bireysel üyelerin hesaplanmasıyla, üye 
sayısındaki dalgalanmaların gerçek boyutları ölçülemezdi. Ancak Enternasyonalciler Nord ve 
Massif Central’deki maden ocakları ve ilkel metalürji bölgeleri dışında, sanayi yaşamının 
hemen bütün kesimlerinde etkili olabiliyorlardı. Paris ve Lyon gibi eski merkezlere, Rouen ve 
Marsilya merkezleri de ekleniyordu. 19 Aralık 1869’da kurulan La Marseillaise gazetesi, 
Enternasyonalcilerin  metinlerini geniş bir okur kidesine iletiyordu. Hem Enternasyonal şubelerim 
ve hem de işçi sendikalanna ilişkin “federalleştirme” girişimleri, başarıyla sonuçlanıyordu. 
Böylece Paris’te, 14 Kasım 1869’da İşçi Sendikalan  Federasyonu  ve 28 Nisan 1870’te de 
Uluslararası İşçi D em eği Paris Şubeleri Federasyonu  kuruldu. Her iki örgütte de genellikle aynı 
kişilerle karşılaşılıyordu. İşçi hareketi eskisinden daha açık bir biçimde siyasal ve sendikal,
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ikili bir nitelik kazandı. O sırada Enternasyonal konusunda “sosyalist” bir hareketten, ancak 
belli bir ölçüde ve büyük bir ihtiyatla söz edilebilirdi. Buna karşılık, imparatorluğun son 
döneminde, belirsiz olmakla birlikte, sürekli bir siyasal işçi partisi kurmak özlemi de 
duyuluyordu. İşçilerin seçkin tabakası, Proudhoncu geleneğin artık bir yana bırakılan siyaset 
dişiliği ile Blanquici eylem gruplan ve demokrat küçük burjuvalarla liberal burjuvalar 
tarafından yönetilen cumhuriyetçi bir “parti” arasında, kendilerine özgü bir örgüt zorunluluğu 
duymaktaydı. Bir “sosyalist parti” düşüncesi gelişiyor, örneğin Vermorel, Nisan 1870’te Lc Parti 
socialiste? (Sosyalist Parti mi?) adlı bir kitap yayımlıyordu. 1870 yılı başında Fransız işçi 
hareketinin temel gücünü, ister üye örgütler aracılığıyla kolektif bir biçimde, ister özellikle 
kendi kişisel eylemleriyle bireysel bir biçimde olsun Entem asyonalciler simgeliyorlardı.

Bununla birlikte, Entem asyonalciler arasında da ideolojik bir birlik yoktu. Çok kesin bir 
sınıflandırmadan kaçınmakla birlikte, ilkin eski düşünce akımlarının kalıntılarından söz 
edilebiUrdi. “Klasik” Proudhonculuk, mutualizm biçimiyle, artık rolü iyice azalan Tolain ve 
Camelinat gibi Parislilerle, Rouen şubesi yöneticisi Aubr>' gibi taşralıları etkilemekte devam 
ediyordu. Ancak, bu az çok “dar” Proudhoncuları bile, Proudhon’a körü körüne bağlı 
Proudhoncular olarak görmek de doğru olmazdı. Örneğin Aubry, karşılıklı yardımlaşma ve 
toprağın kolektif mülkiyeti arasında, bazen hiçbir çelişki görmüyordu. Başlangıçta Parisli 
Enternasyonalcilere, Proudhonculukları yüzünden ve imparatorluğun önceleri onları kayırır gibi 
görünmesi nedeniyle karşı olan Blanquiciler de Enternasyonal'e yaklaşıyor ve ona katılmaya 
başlıyorlardı. Öyleyse eski ideolojilerin, bu dönem işçi hareketleri üzerindeki etkilerini 
küçümsememek gerekiyordu.

Gene de “yeni”, çok ağır basıyordu. Ancak öğretilerin etkisine olduğu kadar, pratiğe de bağlı 
olan bir “yeni” idi bu. Onu sınırlandırtnaktaki güçlük de bundan doğuyordu. “Marksist” etki, 
güçsüzdü. Gerçi Enternasyonal kongrelerinde ve bu kongreler konusunda girişilen tartışmalar 
dolayısıyla bu etkinin bazı yankılarıyla karşılaşılıyordu. Ancak, Marx’in yapıtları pek 
bilinmiyordu ve yalnız Frankel, Serrailler ve Dupont gibi birkaç militanın, Londra’ya gitme 
fırsatı buldukları için, Marx ile bazı ilişkileri olmuştu.

En etkili akım, “otorite düşmanı komünist” akım olarak ortaya çıkan ve her şeyden önce 
Varlin taraflndan simgelenen anarşist akımdı. Bu akımda da, özellikle sosyalist 
toplumun örgütlenmesi konusunda, belirgin Proudhonculuk kalıntıları vardı.

Varlin, işçi derneklerinin gelişmesinden yanaydı. Çünkü bu derneklerin “sermaye sömürüsü”ne 
karşı koymadaki etkililiklerini görmüştü. Ama onlara başka bir erek gösteriyordu. 'Varlin’e göre 
işçi dernekleri, “gelecekteki toplumsal kuruluşun doğal öğeleri”ni oluşturuyorlardı; onlar 
“kolayca üretim birlikleri durumuna dönüşebilir” ve “üretim örgütü ve toplumsal aygıtı”nı 
kolayca ellerine alabilirlerdi. Ancak Varlin’in kolektivizmi (ortaklaşmacıhk) benimsediği de 
tartışma götürmezdi. 19 Eylül 1869’da şöyle yazıyordu: “Bireyciler, ortaklaşmayı (kolektivite) 
da hiçbir zaman denenmediği halde kabul ettirilmek istenen önsel bir görüş olarak 
reddediyorlar. Ortaklaşmacılarsa bu nedenin her türlü ilerlemeye engel olacağım göstererek 
onlara karşı çıkıyorlar. Hiçbir yenilik salt denenmemiş olduğu için reddedilmez.” Ayrıca 
‘bireysel mülkiyet” de biliniyordu. Bireysel mülkiyet, “beş bin yıldan beri denenmişti ve onun 
halk için her çağda ne türlü bir sefalete yol açtığım da hepimiz biliyorduk”.

Varlin, her türlü devlet otoritesini reddediyordu. Bu konuda Bakunin’in etkisinde kalmıştı.
1869 Basel Kongresi’nde Varlin, miras hakkının kaldırılması için Bakunin ile birlikte oy 
kullanmıştı. “Müdür yardımcılan, ustabaşıları, vb. atayan fabrikaları, işyeri ve dağıtım 
merkezleri müdürlerini atayacak her türlü merkezci ve otoriter devleti” reddediyordu. Buna 
karşılık, siyasal mücadeleyle toplumsal mücadele arasında kurulması zorunlu olan bağı tartışma 
konusu durumuna getiren “gecikmiş” Proudhoncuları da kınıyordu. Varlin’in saplantılanndan 
biriydi bu. '‘Siyasal devrimle toplumsal devrim birbirine bağlıdır ve biri olmadan öbürü 
olamaz”, diyordu. La M arseillaise gazetesinin “siyasal ve toplumsal çizgisi” konusunda da şöyle 
yazıyordu: “Ancak ikincil bir önem taşıması gereken siyasal bölümün yalnız imparatorluğa 
karşı değil, bütün güncel hükümet kurumlanna karşı kesin olarak devrimci bir biçimde 
davranması kararlaştırıldı. La M arseillaise’in  kuruculan, partiyi örgütlemek ve dünya toplumsal 
devrimini hazırlamak için, Avrupa’nın bütün devrimci sosyalist grupları arasında sürekli 
ilişkiler de kurmak istemektedirler” (29 Ağustos 1869). Varlin örneği son derece anlamlıydı; 
çünkü Varlin, imparatorluğun son dönemindeki Fransız işçi ve sosyalist hareketinin en güçlü 
kişiliğiydi.

Uluslararası İşçi D em eği 1870 ilkbaharında, en yüksek aşamasının hemen ertesinde, çok ağır 
bir bunalıma girdi. 22 Haziran 1870’te üçüncü bir dava açıldı. Taşra ve Paris’teki en etkin 
militanlan tutuklandı. Propaganda gezisinde olan Varlin, Belçika’ya kaçmayı başardı. 2 Ağustos 
1870’te Marx, J-P. Becker’e şöyle yazıyordu: “Fransız şubelerimiz çökertildi; en güvenilir 
adamlar ya firarda ya hapiste.” 25 Temmuz’dan başlayarak La M arseillaise, yayınına son verdi. 
Canice tezgâhlanan Fransa-Prusya savaşı karşısında Entem asyonalciler, artık şovenlik dalgasına 
karşı etkfli bir muhalefet gösteremezlerdi. Gene de “Almanya’daki kardeşleri”ni “çılgınca 
kışkırtmalara kulak asmamaya” çağmyor, “bu savaş bizim için bir kardeş kavgası olacaktır” 
diyerek, sınırlan aşan belli bir işçi dayanışması bilinci gösteriyorlardı. 1870’teki Fransız 
sosyalizminin başhca öğelerinden biri de bu işçi dayanışması bilinciydi.

VA R U N , LOUIS EUGBNE 
( 1839- 1871)

Paris Komünü’nde Komün Yürütme Konseyi üyeliği 
yaparai<, mali işleri koordine eden, Versailles birlikleri 
taraflndan kurşuna dizilen, sol Proudhoncu Eugene Var
lin 1839’da Claye-Souilly’de doğdu. Küçük yaşta işçili
ğe başladı, babası yoksul bir tarım Işçislydi. 1851’de 
Paris’e gelerek bir mücellithanede iş buldu. Burada cilt
çilik öğrendikten sonra Fransız ciltçilerinin örgütlenme 
sorunlarına ilgi duydu. 1857’de kurulan müceliithane 
işçilerinin derneği içinde yeraldı. Kısa bir süre sonra 
kendi işkolundaki işçiler arasında örgütçülüğü ile tanı
nan Varlin, 28 Eylül 1864'de İngiltere’de Londra’da St 
Martin’s Hali’de toplanan I. Enternasyonal'in Genel Ku- 
ruiu’nda Fransız işçilerini temsil etti. Daha sonra Enter- 
nasyonal’in Paris şubesinin kuruluşunu sağladı. 1868’de 
Enternasyonal ile ilgili açılan davada yargılanarak, ceza 
yiyen Varlin, bir yıl sonra yapılan Basel Kongresi’ne 
de Fransız delegesi olarak katıldı. 1870’te tekrar açılan 
Enternasyonal davasında bir yıl hüküm giymesine rağ
men bu kez Belçika’ya kaçtı.

Entemasyortal’in örgütlendiği yıllarda Fransa’da geli
şen grev mücadelesinin yayılmasına katkısı olan Varlin, 
bu dönemde Travail (Emek), Marseillaise ve Socialiste 
gibi gazetelerde yazılar yazdı, Proudhoncu görüşler doğ
rultusunda örgütlenen tüketici kooperatiflerinin kurul
masını sağladı. Belçika’da olduğu dönemde, imparator
luğun yıkılması üzerine Paris’e dönen Varlin, Komün’ün 
içinde aktif olarak görev aldı ve 26 Mart 1871 ’de yapılan 
seçimler sonucunda Komün Yürütme Konseyi’ne girdi. 
Bir çeşit bakanlık görevi İşlevine salıip maliye komisyo
nunda Jourde ile birlikte görev yaptı, levazım komisyo
nunun işlerini yürüttü. Maliye komisyonunda görev ya
parken, Fransız Merkez Bankası'na el koyma işlemini 
bir türlü gerçekleştiremedi. Bu ise daha sonra Paris 
Komünü’nün önemli hatalarından biri olarak nitelendiri
lecektir.

Versailles birliklerinin Paris'e hücumu sırasında bari
katlarda kahramanca dövüştü. Özellikle Belleville bulva
rı ile Trois-Bornas sokağındaki direnişin örgütlenmesini 
sağlayan Varlin, sivil giyinmiş bir papaz tarafından tanı
narak ihbar edildi. 28 Mayıs 1871 'de Monmartre tepesin
de önce linç edildi ve ardından kurşuna dizilerek, hun
harca öldürüldü.


