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1871 Paris Komünü, Marx’in terimleriyle söylemek gerekirse, ikinci imparatorluğun dolaysız 
antiteziydi. Bardağı taşıran damla, Fransa-Prusya savaşı olmuştu ama, Komûn’e yolaçan dolaylı 
neden, 2 Aralık 1851 darbesinden doğan imparatorluk rejiminin içine yuvarlandığı ağır 
toplumsal ve siyasal bunalımdı.

İmparatorluğun Çöküşü

İmparatorluk rejimi görevini yerine getirmişti. Yani kapitalizmin ve özellikle de malî 
sermayenin siyasal çalkantılardan ve şiddete yönelmiş bir sınıf mücadelesinden korunmuş 
olarak gelişmesini ve gitgide daha emekçi düşmanı bir siyaset uygulayan burjuvazinin iktisadi 
yükselişini kolaylaştırmıştı. Ama daha sonra, geçici bir sûre için siyasal önderliğini üstlendiği 
bu burjuvazinin gereksinmelerine artık yanıt veremez bir duruma geldi. Bu rejimin tuttuğu 
son dal da elinde kaldı. Bonaparte hanedanının sürekliliğini sağlamak için 19 Temmuz 
1870’de Prusya’ya ilan edilen savaş, 2 Eylül 1870’te Sedan bozgununa ve III. Napoleon’un 
tutsak düşmesine yolaçtı.

Gelişen Cumhuriyetçilik ve İşçi Hareketi

Öte yandan, ikinci imparatorluk döneminde burjuva radikalizmi, bir başka deyişle buıjuva 
cumhuriyetçiliği de gelişti. Örneğin 1869 seçimleri cumhuriyetçilere yasama meclisinde otuz 
milletvekilliği ve büyük kentlerde çok büyük bir çoğunluk kazandırdı.

Son olarak, Haziran 1848’de yenilen Fransız proletaryası, ikinci imparatorluğun 1852’den 
başlayarak gerçekleştirdiği 19. yüzyıl ortasındaki sanayi dönüşümüne bağlı büyük İktisadî 
gelişme sonucu belini doğrultma olanağı buldu. Gerçi büyük sanayiin gelişme ve 
yoğunlaşması, eski küçük üretim (birimlerini ortadan kaldırmadı. Aynca işçi sınıfı, nüfus 
içindeki oranlan azalan köylüler karşısında gene de azınlıkta kalıyordu. Ama bu dönem 
içinde toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda kesin bir önem kazandı. 1857 ve 1867 İktisadî 
bunalımlan, işçi sınıfının “kendi için sın ıf’ olma yolundaki gelişmesini hızlandırdı. 17 Şubat 
1864 tarihli Altmışlar Bildirgesi, bu gelişmenin belirtilerinden biriydi. İşçi sınıfı sayı, güç, örgüt 
olarak büyüyor, kırlar için gerçek bir altüst olma anlamına gelen 1847-1850 tanmsal 
bunalımın kentlere doğru yol açtığı kırsal göç, işçi sınıfının büyümesini daha da 
hızlandınyordu. 1866’da Fransa’da, 37 milyonluk nüfus içinde 4 milyon 700 bin işçi vardı. 
Paris’te yaşayan I milyon 850 bin kişinin 442 bini işçiydi.

Grevler ve İşçi Örgütleri

Grevler 1862’den sonra, özellikle 1869-1870’te çoğaldı. La Ricamarie, Le Creusot, Lyon ve 
Paris grevleri büyük yankılar uyandırdı. 26 Mayıs 1864 yasası, “koalisyon hakkı”nı, yani 
işçilerin grev yapabilmelerini yasallaştınyordu. Savaşımı daha da etkili bir duruma getirebilmek 
için kurulan örgütler, örneğin La Marianna, Mürettipler Demeği gibi savunma demekleri, kredi, 
yardımlaşma ve dayanışma demekleri, kulüpler. La Marmite gibi kooperatifler vb. çoğaldı. 
Sendikal kuruluşların sayısı arttı. Bunlar işçi birlikleri federasyonları, bölgesel federasyonlar 
olarak birleşiyor, örneğin Paris federasyonu 60 işçi birliğini kapsıyordu. 30 Mart 1868’de, 
sendikal kuruluşların, yasal olarak kabul edilmeseler bile 'Jjoşgörûyle karşılanacaklan resmen 
ilan ediliyordu.

Enternasyonal

1. Entemasyonal'in, 28 Eylül 1864’te Londra’da kumlan Fransız şubesi 1865 başında örgütlendi. 
1867’de Enternasyonal üyesi ciltçi ustası Varhn, sendikal örgüderle daha dolaysız bir ilişki 
kuruyordu. Hükümet Entemasyonal'e karşı, birincisi Mart 1867’de, İkincisi Mayıs 1868’de ve 
üçüncüsü Haziran 1870’te olmak üzere, ardarda üç dava açtı. Ancak yöneticilerin 
tutuklanmasına rağmen Enternasyonal, bu son tarihe kadar büyük bir ilerleme göstererek, 
gelişmesinin domğuna varmış bulunuyordu.

İşçi Hareketinin İdeolojik Bileşimi

Fransız proletaryası, homojenlikten uzak ve dolayısıyla büyük farklılıklar taşıyan bir sınıf 
olarak, çeşitli ve bazen de çelişik ideolojik akımlann etkisinde kalıyordu. Başlıca üç grup 
altında toplanabilecek olan bu akımlar şunlardı:

1) Blanquiciler devrimci gelenek ve gizli demekler deneyiminden (Babeufçülük) 
esinleniyorlardı. Engels’in terimleriyle ifade edilecek olursa “onlar, görece küçük sayıdaki 
kararlı ve iyi örgütlenmiş kişinin (...) yalnızca iktidan ele geçirmeye değil, aynca (...) halk

Paris barikatlarda. 19. yüzyıl boyunca sınıf mücadelesi 
ve iç savaş, Paris halkını sık sık barikatlarda 

savaşmaya itmişti. Ancak 1870 yılında Paris 
barikattan, bu kez yabancı istilacıya karşı, 

PrusyalIların "Napoleon"u Bismarck’m ordularına karşı 
kuruldu. III. Napoleon’un "Napolyonca" savaşı, 

amcasına hiç de layık olmayan utanç verici bir 
yenilgiye doğru yaklaşırken, Parisli işçiler, Ulusal 

Muhafız, kadınlar, çocuklar, düzenli ordunun 
başaramadığı işi kendileri yapmak için Paris’i bir kale 

gibi korumaya başladılar. PrusyalIların Paris’e girişi, 
yenik durumda imzalanan barış anlaşmasına rağmen 
büyük ölçüde gerçekleşemedi. Ancak aynı Parisliler, 

aradan daha b ir yıl bile geçmeden aynı barikatlarda, 
bu kez Prusya ordusunu arkasına almış olan 

Versailles biriikleri tarafından savaşa zorlanacak ve 
çoğu Fransız kurşunlarıyla öleceklerdi.

THIERS, ADOLPHE 
( 1797- 1877)

Paris KomünU’nUn hunharca bastırılmasını sağlayan, 
Marx’in tanımıyla “ Fransız burjuvazisinin kendi öz sınıf 
bozulmuşluğunun en gelişmiş entelektüel dışavurumu” 
olan Adolphe Thiers, 18 Nisan 1797’de Marsilya’
da doğdu. Thiers’in babası denizciydi. Marsilya'da orta 
öğrenimini tamamladıktan sonra 1815’de Alx-en- 
Provence'e gelerek hukuk öğrenimine başladı. Burada 
bir süre avukatlık yaptı. Daha sonra Paris’e gitti (1821). 
Burada birçok tanınmış kişiyle tanıştı, bunlar siyasal 
yaşamının gelişimine katkıda bulundular. Bu arada Tal
leyrand, La Fayette, banker Lafitte ile olan dostluğu 
litıeral Constitutionnel (Anayasal) gazetesinde yazılar 
yazmasını sağladı. Ardından 1830'da Le National (Ulu
sal) dergisinin kurulmasına katılarak, 1830 Devrimi'yle 
birlikte Louis-Philippe iktidarının destekçisi oldu ve hü
kümette maliye bakanlığı danışmanı, ardından da içişle
ri bakanlığında bulundu. Bu arada burjuvazinin iktidarı
nın sürmesi için elinden geleni yapıyordu. 1834 Nisanın
da Paris’te başgösteren ayaklanmayla, Lyon dokumacı
larının başkaldırısını sert biçimde bastırdı. Ardından 
Louis-Philippe ile bazı politik sorunlarda anlaşmazlığa 
düşerek, hükümetten ayrıldı. Bu sırada içişleri bakanlı
ğının yanısıra başbakanlık görevini de sürdürmekteydi. 
1840’ta tekrar aynı göreve getirildiyse de bir süre sonra 
kralla yeniden anlaşmazlığa düştü ve Mısır sorununda 
Kavalalı’yı destekledi. Ancak bu politikası İngiltere ile 
bir savaşa yolaçmak üzereyken, bir kez daha görevin
den uzaklaştırıldı (Ekim 1840). Bu arada daha önce baş
lamış olduğu Histoire de La Revolution Française (Fran
sız Devrimi’nin Tarihi) adlı eserinin diğer ciltlerini yaz
maya devem etti.

Şubat 1848 Devrimi’nin ardından kurulan geçici hükü
meti onayladı ve kurucu meclise seçildi. Fakat bütün



Fans Komünü

amacı işçilerin l(azanınılarını yol<etmek ve devrimi geri- 
ietmektl. Hazirandaki ayaklanmanın kanlı bir biçimde 
bastırılmasını sağladı. Louis Napoleon’a cumhurbaşka
nı seçilmesi için destek verdiği halde, 2 Aralık 1851 'deki 
darbeye karşı çıkarak cumhuriyeti savundu, sonunda 
sürgün edildi. Bundan sonra imparator olan III. Napole- 
on'un politikasına tavır alarak sözde özgürlükleri savu
nan Thiers, Prusya ile girişilen savaşa da cephe alacak 
ve yenilginin sorumluluğunu Bonaparte yanlılarına yük
leyerek eski itibarını elde edecekti. Nitekim Şubat 
1871’de yapılan seçimleri kazandıktan sonra meclis ta
rafından cumhuriyetin yürütme gücünün başına getiril
di. Bismarck’la yapılan görüşmelerden sonra barış ant
laşmasını imzaladı. Bu arada Paris Komünü’nün bastırıl
masında acımasız bir biçimde davranarak, binlerce Pa
rislinin ölümüne yolaçan şiddet politikasıyla burjuvazi
nin güvenini kazanacak ve “ Komün Cellâdı” diye anıla
caktı.

Komün’ün ezilmesinden sonra 31 Ağustos 1871’de 
cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, muhalefet eden 
kralcılann çoğunluğu karşısında istifa ederek, yerini ken
disi gibi bir Komün kasabı olan MacMahon’a bırakan 
Adolphe Thiers 3 Eylül 1877’de Paris’te öldü.

Kendisi sözde cumhuriyetçi olduğu halde cumhuri
yetçileri, cumhuriyetin güçlenmesine karşı tek engel 
olarak gören ve aslında Louls Bonaparte’la kişisel hın
cından başka bir alışverişi olmayan, yine Marx’in dediği 
gibi “cüce kollarıyla Louis Bonaparte’nın çizme bo
yacısı olan” Thiers’in Fransız Devrimi'nin Tarihi adlı
20 ciltlik eseri de Fransız Devrimi’ni katleden imparato
run övgüsüyle doludur.

yığınlannı devrim içine çekmeyi (...) başarmak için yeterince uzun bir zaman iktidarda 
kalmaya da yetenekli olduğu düşüncesinden yola çıkıyorlardı.”

2) Proudhoncular, çoğunlukla sınaî yoğunlaşmanın tehlikeye düşürdüğü küçük işletmelerin 
zanaatçı ve işçilerinden oluşuyor ve kapitalizmi, devrimle değil, devletten bağımsız ve özgür 
üretim kooperatiflerinin, bedava kredi ya da faizsiz borç veren yardımlaşma bankaları 
tarafından finanse edilen karşılıklı kredi ve dayanışma demeklerinin gelişmesiyle, ortadan 
kaldırmak istiyorlardı.

3) Sosyalizm ve işçi sınıfının kendi siyasal örgütünü kurarak bağımsız bir sınıf eylemi ya da 
devrimci bir sınıf mücadelesi politikası izlemesini öneren Marksist siyaset, işçileri ancak I. 
Entemasyonal’in  kurulmasından sonra etkilemeye başladı, EntemasyonaVin Cenevre (Eylül 1866), 
Lozan (Eylül 1867) ve Brüksel’de (Eylül 1868) toplanan ilk üç kongresinde, henüz 
Proudhonculuk ve İngiliz sendikacı hareketi egemendi. Marksist sosyalizm ancak, Basel’de 
toplanan (Eylül 1868) dördüncü kongreden başlayarak bir ilerleme gösterdi.

Enternasyonal şubelerinin örgütlenmesi, grevler ve sendikal kuruluşlardaki çalışma pratiği. Mayıs 
1869’da “geride kalan” Proudhonculan kınayan Varlin gibi birçok işçiyi Proudhonculuktan 
kopanyordu.

Öyleyse Komün’ün yalnızca, Fransa-Prusya savaşından kaynaklanan bir ayaklanma olarak 
görülmemesi gerekiyor. İşçi hareketi ve sosyalist hareketteki önemli gelişmeler, savaşın 
ilanından önce bile ikinci imparatorluk despotizmine karşı işçi sınıfı muhalefetinin 
yükselmekte olduğunu ve bu muhalefetin dar bir “cumhuriyetçi” çerçeve içine 
sıkıştınlamayacağıra gösteriyordu. Ancak her ne kadar Komün’ün tek nedeni Fransa-Prusya Savaş 
sayılamazsa da imparatorluğun “gücü”nün bir hayalden ibaret olduğunu kanıtlaması ve Paris 
işçilerini, şehirlerini Prusyalılara karşı savunamayan imparatorluk ve daha sonra da cumhuriyet 
yöneticilerine bir alternatif oluşturmak zorunda bırakması açısından bu savaş, Komün’ün 
“harekete geçirici saik”i olarak değerlendirilebilir.

Fransa-Prusya Savaşı

1852 sonbaharında Louis-Napoleon, ikinci imparatorluğun kuruluşu için kamuoyu yaratmak 
amacıyla düzenlediği bir gezi sırasında, Bordeaux’da şöyle diyordu: “İmparatorluk, barış 
demektir!”

Oysa, Avrupa dışında Asya, Afrika ve Amerika’yı da içine alan savaşların imparatorluk



jarodisinin son perdesi 1870 Fransa-Prusya savaşıyla kapandı.

Savaşın Gerekçeleri

savaşın bahanesi, İspanyol mareşal Juan Prim y Prats’ın, 1868’de Kraliçe II. Isabel’i tahttan 
uzaklaştırdıktan sonra, İspanya tahtını Prusya Kralı I. W ilhelm ’in uzak akrabalarından biri olan 
Prens Leopold vön Hohenzollern- Sigmaringen’e önermesi oldu. Ancak, Bismarck’m Alman 
jirliğini Prusya hegemonyası altında kurma davasının yolaçtığı bir Fransa-Prusya savaşı, daha 
1866’dan başlayarak kaçınılmaz bir duruma gelmişti. Öte yandan, imparatorluk rejimini 
lürdürebilmek için III. Napoleon, henüz bir savaşa olmasa bile, en azından Prusya’ya karşı 
«zanılan diplomatik bir zafere gereksinim duyuyordu. Prens Leopold’un adaylık önerisini 
<abul etmemesine rağmen Fransa, 13 Temmuz 1870’de Prusya Kralı 1. W ilhelm ’den, bu 
ıdaylığın yinelenmesine izin vermeyeceği konusunda kesin bir güvence istedi. Kralın böyle bir 
yükümlülük altına giremeyeceği yolundaki makul ve nazik yanıtını Bismarck, Fransa elçisi 
knedetti’yle kral arasındaki konuşmayı tahrif ederek yayımladığı bir basın bildirisinde, Fransa 
.çin onur kinci bir duruma dönüştürdü. Böylece Fransa bir oldu bitti durumuna gelen savaşı,
19 Temmuz 1870’de ilan etti.

Marx, Uluslararası İşçi Demeği Genel Konseyi adına, Fransa-Prusya savaşı üzerine, 19-23 
Temmuz arasında yazdığı ilk çağrıda, bu savaşı bir komplo olarak nitelendiriyordu. Marx’a 
göre bu komplo. Aralık 1851 hükümet darbesinin düzeltilmiş bir basımından başka bir şey 
değildi. İlk bakışta olay öylesine saçma görünüyordu ki, Fransa onu gerçekten- ciddiye almak 
istemiyordu. Fransa, hükümetten çok, bakanların savaş üzerindeki sözlerini basit bir borsa 
spekülasyonu manevrası olarak eleştiren Paris milletvekili Jules Favre’a inanıyordu. Yasama 
meclisindeki tüm muhalefet, 15 Temmuz’da oylanan geçici savaş ödeneklerine ret oyu verdi. 
Thiers bile, “iğrenç” olarak nitelendirdiği savaşı kınıyordu. Paris’in tüm bağımsız gazeteleri 
savaşa karşı çıkıyor, taşra basını da hemen hemen tümüyle onlara katılıyordu.

Savaş Karşısında İşçiler

Fransız Enternasyonalciler

12 Temmuz’da Parisli Enternasyonalciler, sol cumhuriyetçilerin organı olan Le Reveil gazetesinde 
“Bütün Ülkelerin İşçilerine” başlığıyla yayımlanan bildirgelerinde şöyle diyorlardı: “Avrupa 
dengesi ve ulusal onur bahanesiyle, bir kez daha siyasal hırslar dünya barışını tehdit ediyor. 
Fransız, Alman ve İspanyol işçiler, seslerimiz savaşa karşı bir kınama çığlığı halinde birleşsin! 
(...) Bir üstünlük ya da hanedan sorunu uğruna savaş, işçilerin gözünde canice bir 
saçmalıktan başka bir şey olamaz. Kendilerini kan vergisinden bağışık tutan ya da halkların 
başına gelen felaketlerde yeni bir spekülasyon kaynağı bulan kimselerin savaş çığlıklarını, 
banş, iş ve özgürlük isteyen bizler protesto edelim! (...) Almanya’daki kardeşler! Bölünmemiz, 
Ren’in her iki kıyısında da despotizmin dört başı mamur bir zaferinden başka bir şeye yol 
açamaz. Tüm ülkelerin işçileri! Ortak çabalanmızm sonucu ne olursa olsun, biz Uluslararası 
İşçi Demeği’nin ülke sınırlan tanımayan üyeleri, size yıkılmaz bir dayanışma güvencesi olarak, 
Fransa işçilerinin iyi dilek ve selamlannı gönderiyoruz!”

Enternasyonal Paris şubesinin bu bildirgesini, birçok benzer çağrılar izledi. Örneğin, 22 
Temmuz tarihli La Marseillaise'de yayımlanan Neuilly-sur-Sein bildirgesinde de şöyle deniyordu: 
“Bu savaş adil bir savaş mı? Hayır! Bu savaş bir hanedan savaşı. İnsanlık, demokrasi ve 
Fransa’nın genel çıkarlan adına, EntemasyonaVin bu savaşa karşı protestosuna, bütünüyle ve 
var gücümüzle katılıyoruz!”

Marx

Marx, 19-23 Temmuz 1870’te yazdığı çağlıda şunları ekliyordu: “Louis Bonaparte’m Prusya’ya 
karşı savaşının sonucu ne olursa olsun, ikinci imparatorluğun ölüm çanı, Paris’te, daha 
şimdiden çalınmış bulunuyor. İmparatorluk, başlamış olduğu gibi bir parodiyle bitecektir. Ama 
Louis Bonaparte’a on sekiz yıl boyunca onarılmış imparatorluk kaba güldürüsünü oynama 
iznini verenlerin, Avrupa hükümetleri ile egemen sınıflar olduklannı da unutmayalım.

“Almanya bakımından savaş, bir savunma savaşıdır. Ama Almanya’yı kendini savunma 
zorunluluğuna kim düşürdü? Louis Bonaparte’ın onunla savaşmasını kim sağladı? Prusya! Bu 
Louis Bonaparte’la, içerdeki halk muhalefetini ezmek ve Almanya’yı Hohenzollern hanedanına 
bağlamak için gizlice elbirliği eden gene Bismarck’tır. Eğer Sadova savaşı (Avusturya-Prusya 
savaşının sonucunu belirleyen muharebe, 3 Temmuz 1866) kazanılacak yerde yitirilmiş 
olsaydı, Fransız taburlan Prusya’nın müttefikleri olarak tüm Almanya’y ı doldururlardı.
Zaferinden sonra Prusya, köleleştirilmiş bir Fransa karşısına, özgür bir Almanya çıkarmayı bir 
an için bile olsa düşündü mü? Tam tersine, bir yandan kendi öz sisteminin tüm doğuştan 
güzelliklerini özenle korurken, onlara bir de ikinci imparatorluğun tüm hünerlerini, gerçek 
despotizmiyle düzmece demokratizmini, siyasal aldatmacalanyla malî dalaverelerini, tumturaklı 
lafazanlıklanyla, aşağıhk hokkabazhklannı da ekledi, O zamana kadar Ren’in yalnız bir 
kıyısında çiçek açan Bonapanizm, artık öteki kıyısında da benzerini buluyordu, Böylesine bir

Sedan Savaşı’nın iki büyük galibi vardı: Prusya'nın 
geleneksel militarizmiyie, kullanmakta oiduğu yeni 
teknolojiler. 1860'larda, Fransa sanayileşme yarışında 
giderek geri düşmekteydi. Oysa, 19. yüzyılın başında 
yukarıdan aşağı b ir devrimle kapitalist toplumsal 
ilişkilere yasallık kazandırmış olan Prusya devleti, bu 
kez sanayileşme ve teknolojik gelişmeye büyük 
yatırımlar yapıyordu, lik  kez 1851'deki Londra 
Uluslararası Sanayi Fuarı'nda sergilenen, Alfred 
Krupp'un dökme çeiik toplan, Prusya'ya, Fransızların 
bronz topları karşısında büyük bir üstünlük sağladı. 
Bunların hem menzilleri daha uzun, hem de hedefe 
isabet etme oranları daha yüksekti. 1870-71'den sonra 
Krupp adı bütün dünyada, Rotschild’lerinkine benzer 
bir ün kazandı. Krupp silahlan gelişmekte olan bütün 
ülkeler için b ir statü sembolü haline geldi ve Alfred 
Krupp, 1887’de ölene kadar, aralarında Osmanlı 
imparatorluğu'nun da bulunduğu 46 devletin başlıca 
silah satıcısı haline geldi. Bu ticaret ona, hatın sayılır 
bir sermaye birikiminin yanısıra, çeşitli hükümetlerin 
hizmetlerini ödüllendirmek için verdiği 44 adet 
madalya ve nişan kazandırdı. Ancak Prusya’nın 
gelişmişliğinin yegâne göstergesi, dökme çelik toplar, 
diğer gelişkin silahlar ve orduların çok daha hızlı 
hareket etmesini sağlayan yaygın demiryolu ağlan 
değildi. 1850'lerden başlayarak Almanya'nın her 
yerinde orta derecede teknik okullar açılmıştı. Bu 
okullar yalnızca Ren bölgesinin ünlü sanayicilerini 
yetiştirmekle kalmamış, Prusya’nın okur-yazar oranı 
son derece yüksek bir orduya sahip olmasını da 
mümkün kılmıştı. Örneğin Sedan Savaşı sırasında 
Fransız ordusundaki okur-yazarlık oranı yüzde 72 
iken, Prusya ordusunda yüzde 9S'di. Bu yüksek oran 
zaten katı olan askerî disiplini daha da pekiştiriyor, 
emirlere "harfiyyen" uyulmasını mümkün kılıyordu.
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durumda, savaştan başka ne çıkabilirdi? Eğer Alman işçi smıfı, bugünkü savaşm sıkı sıkıya 
savunucu niteliğini yitirip, Fransız halkına karşı bir savaş biçiminde yozlaşmasına izin verirse, 
ister yengi, ister yenilgi, her ikisi de bir yıkım olacaktır. Kurtuluş savaşı denilen savaşlardan 
sonra Almanya üzerine çökmüş bulunan tüm acılar, yeni bir yoğunlukla yeniden 
canlanacaklardır.”

Alman İşçi Sınıfı

Ancak Fransız işçilerin sesleri Almanya’da da yankı buluyor, 16 Temmuz 1870’te 
Braunschweig’te düzenlenen yığınsal bir işçi toplantısında, Paris bildirgesiyle tam bir uyum 
içinde ahnan kararlar şu sözlerle tamamlanıyordu:

“Biz bütün savaşların, ama hepsinden de önce hanedan savaşlarının düşmanıyız. (...) Biz 
kendimizi bir savunma savaşına, derin bir sıkıntı ve derin bir acıyla, kaçınılmaz bir kötülük 
olarak katlanmaya zorluyor, ama aynı zamanda tüm Alman işçi sınıfını, banş ya da savaş 
kararını vermek yetkisini halkların kendilerine bırakılmasını isteyecek ve böylece halklan 
kendi öz yazgılarının efendileri durumuna getirerek, bu büyük toplumsal mutsuzluğun 
yinelenmesini olanaksız duruma getirmek için etkinlik göstermeye de çağırıyoruz.”

Chemnitz’de, 50 bin Saksonya işçisini temsil eden bir temsilciler toplantısında da oy birliğiyle 
şu karar alınıyordu: “Alman demokrasisi ve özellikle Sosyal Demokrat Parti işçileri adına, bu 
savaşın yalnızca bir hanedan savaşı olduğunu ilan ediyoruz. (...) Fransa işçilerinin bize 
uzattıkları kardeşçe eli sıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası İşçi Demeği’nin, 'Bütün 
ülkelerin proleterleri birleşin’ sloganına saygılı olarak, bütün ülkelerin işçilerinin dostlarımız ve 
bütün ülkelerin despotlarının da düşmanlarımız olduklarını hiçbir zaman unutmayacağız!”

Paris bildirgesini, Entemasyonal'in Berlin şubesi de şöyle yanıtlıyordu: “Protestonuza bütün 
kalbimizle katılıyoruz. (...) Ne boru sesinin, ne top gürlemesinin, ne zafer ve ne de 
yenilginin bizi bütün ülkelerin işçilerinin birliği için ortak çalışmadan döndüremeyeceğine 
bütün kalbimizle söz veriyoruz.”

Komün mühürleri. Ancak bütün bu kardeşlik çağrılan ve savaşa karşı konuşmalar birer iyi dilek olarak kaldı.



Komüncün İk i Partis i: 
Blanquİ€İler ve 
Proudhontuiar

Blanqui, ikinci imparatorluk dönemindeki tutumu ne
deniyle büyük bir saygmiık kazandı. Kendisine karşı 
ileri sürülen ihanet suçlamalarına rağmen, bu saygınlığı 
korudu. 1848-1870 arasında, onyedi yılını hapiste geçir
di. Kişisel öğretisini de bu koşullar içinde hazırladı. 
Blanqui 1848 yenilgisinden, “ Cumhuriyeti yutan entri
kacılar grubunu” sorumlu tutuyordu. Sosyalizm anlayı
şı ise hep belirsiz kaldı. Sosyalizmi "yeni bir düzen 
inancı” olarak tanımlıyordu. Çeşitli “ okullar” arasında
ki aynlıklar, onu hiç yılgınlığa düşürmedi. Bu okullar 
ona göre, “çeşitli sorunlar üzerinde birbirleriyle savaşı
yorlarsa da, aynı ereği izliyor, aynı özlemleri t>esliyoriar- 
dı” . Ayrıca bu bölünmüşlükten ötürü sevindiği bile olu
yordu. Çünkü “ her küçük farkın, her okulun göreceği 
bir iş, büyük devrimci dramda oynayacağı bir rol vardı” . 
Gerçekte bazı sözcüklerin hiçbir anlamı yoktu. “ Örne
ğin, herkes demokrat olduğunu ileri sürüyordu” . Oysa 
gerçek ayrım çizgisi, ona göre “ gerçek adlarıyla prole
tarya ve burjuvazi olarak adlandınlan iki düşman kamp”- 
ın varlığını kabul etmekten geçiyordu. Bununla birlikte 
Blanqui’nin “ proletarya” derken anladığı şey de, aslın
da her zaman sınırları pek de belli olmayan halk tabaka- 
lannı kapsıyordu. Ona göre “ devrim” sözcüğünün Fran
sa'daki anlamı, krallara, soylulara ve rahiplere karşı 
savaşımın burjuvalar tarafından yürütüMüğü öteki ülke
lerdeki anlamından farklıydı. Sosyalist öğretileri mad
decilikle suçlayanlara Blanqui, .“ halklar hiçbir zaman 
kendi çıkarlanndan başka bir şey için harekete geçmez
ler!” yanıtını veriyor, “ Devrim, eğer yığınların yaşama 
koşullarının düzelmesi değilse, nedir?” diye soruyordu.

Blanqui kendisini, “ pratik sosyalizm” kategorisine 
yerleştiriyordu. Pratik sosyalizm, “ her sistemde kendi
ne uygun ne varsa alan, okul tutkusu olmayan ve kurulu 
düzeni devirmek isteyen, ama rasgele ya da birtakım 
entrikalar çevirerek değil, geleceği olayların aydınlattı
ğı, geliştirdiği ve belirlendiği sosyalizmin sağlayacağı 
yeni temeller üzerinde kurmak kesin kararıyla saptanan 
ilkeler gereğince devirmek isteyen”  bir sosyalizmdi. 
Yeterince kuram kurulmuştu. Eski dünya yeterince in
celenmişti. Artık incelenecek bir şey kalmamıştı. Havayı 
tazelemek, artık fırtınalara düşüyordu. “Söz olgulann”dı..

Ölümünden sonra, 1885’te yayımlanan iki ciltlik Criti
que Social (Toplumsal Eleştiri) adlı derlemede toplanan 
notlannın çoğu, bu dönemin tarihini taşıyordu. Daha 
önceki bir dönemde Blanqui, gizli demeklerin etkisinde 
kalmıştı. Mahpusluk, düşüncelerindeki anti-kapitalizmi 
derinleştirdi. İkinci imparatorluk döneminde gelişen ka
pitalizmin özellikle vurguncu, faizci görünümüne tepki 
duyuyordu. Ona göre asıl düşman, “ İmparatorluk Ekü” 
ya da “ miskin hükümdar” dediği paraydı. “ Tarihin per
desi açılmadan önce bir İmparator Ekü Avrupa’yı, As
ya’yı ve Afrika’yı despotça yönetiyordu” . Blanqui aynı 
zamanda ütopyacıları ve özellikle, “ bugün imparatorlu
ğun temel direkleri” durumuna gelen Saint-Simoncuları 
da sert bir biçimde eleştiriyordu. Şöyle diyordu: “ Gele
ceğin komünizmi bir ütopya değildir. Tüm tarihsel süre
cin doğal sonucudur ve düşlemci kafalardan tam teçhi
zat çıkan üç ya da dört sistemle hiçbir benzerliği yok
tur.” Blanqui, kooperatif çözümlerin etkililiğine de inan
mıyordu. Kooperatifçiliği, “ proletaryanın düşebileceği 
en kötü tuzak” olarak görüyordu. Kooperatif hareket 
yerine, “sakıncalarına rağmen herkesin anlayıp katılabi
leceği doğal bir çözüm, sermayeye karşı savaşımda 
tek gerçek halk sahibi”  olan grevi geçirmek gerekiyor
du. Şöyle yazıyordu: “ Birlik gücüyle işçi, eski efendile
rinin keyfine bağlı olmaktan kurtulur. Onlann açgözlü
lüklerine karşı daha eşit silahlarla savaşır ve artık solu
canlar gibi sürünmez, ücret düşüşünü durdurabilir, sö-

fî , ■■ 
lil

31 Ekim 1871'de, txjzgun ve PrusyalIlara büyük tavizler veren b ir barış imzalanması ihtimali, Parislileri harekete 
geçirdi. Ayaklanmanın önderi, onyıllardır Fransız devrimci hareketinin sembolü otan Blanqui idi. Kısa sûrede 

^yenilgiye uğrayan ayaklanma sonunda Blanqui ölüme mahkum edilecek, sonradan cezası hapse çevrilecek ve 
nihayet afla serbest kalacaktı.

mürüyü engelleyebilir ve kendisine zorla kabul ettirilen 
çalışma koşullanna boyun eğecek yerde, onlan tartışa
bilirdi” .

Blanquici düşüncenin temeli olan devlet sorunu, onu 
zonftılu bir diktatörlük düşüncesine götürüyordu. Şöyle 
diyordu: “ Toplumsal devlet çürüdüğüne göre, sağlıklu 
bir devlete geçmek için etkili çarelere başvurmak gere
kir. Halk bir süre için devrimci bir iktMar gereksinimi 
duyacaktır. Krallığı ve tüm aristokrasileri ortadan kaldır
mak, onlann yerine cumhuriyeti, yani eşitlik yönetimini 
geçirmek gerekir; ama bu yönetime geçmek için de, 
halkı haklarını kullanabilecek bir duruma getiren dev
rimci bir iktidara başvurmak zorunludur.”

Blanqui 1868’de Instruction pour une prise d'armes 
(Silaha Sarılma Bilgileri) adlı yapıtını yazdı. Bu yapıtta 
örgütlenme zorunluluğu üzerinde duruyor ve “asıl önemli 
olan ne pahasına olursa olsun örgütlenmektir”  diyordu. 
“ Sefil 1848 hüküm etr’nln tersine, “ Parisli bir 
diktatörlük” kurulmasını öneriyordu. Çünkü Paris, Fran
sa’nın “ beyni”  ise, taşra ancak “ bağırsağı” olabilirdi. 
1874'te Engels, Blanqul’nin kişiliğini kayırmakla birlik
te, “ Blanquici”  diktatörlük anlayışını eleştirecek ve şöy
le yazacaktı: “Tüm devrimci proletarya sınıfınm diktatör
lüğü değil, küçük bir azınlığın diktatörlüğü, darbe yapan 
ve daha önce birkaç kişinin diktatörlük ya da egemenlik 
altında örgütlenen Insanlann diktatörlüğüdür bu.”  Her 
ne olursa olsun bu diktatoryal iktidar, burjuvaziyi yalnız 
askeıt bakımdan değil, buijuva basınını ortadan kaktıra
rak ideolojik bakımdan da silahsızlandıracaktı. Küçük 
köylüyü kollayacak, byna karşılık Klllse’nin ve büyük 
mülk sahiplerinin mallarına el koyacaktı. Büyük sanayi 
ve ticaret işletmelerini devlet denetimine alarak sanayi

ve tanm birlikleri kurmak gerekecekti. Devrimci iktidarın 
temel görevlerinden biri de laik bir halk eğitimini geliş
tirmek olacaktı. Çünkü devrimin ocağı atölye değil, okul
du. Blanqui’ye göre komünizm, e ğ i t i le n  aynlaıhazdı 
ve eğitim de “ dinsel önyargılar”a karşı^vaşım la birlik
te verilecekti.

İKİ PROUDHON

1848’den öncekLProudho;ı, herşeyden önce eleştirici 
bir Proudhon’du; 1848’den sonraki Vroudhon ise, çö
zümler getirmek isteyen bir Proudhon durumuna dönüştü.

Proudhon’u, eleştirel evreden yapıcı evreye geçmeye 
olaylar zorlayacaktı. Tüfeklerini kuşanmış dört yurtta- 
şıri, bir yıldan beri çıkacağını haber .verdiği kitabın 
ne zaman çıkacağını sormaya geldiklerini kendisi an
latıyordu. Kredi ve Para Dolaşımının Örgütlenme
si ve Toplumsal Sorunun Vergisiz ve İstikrarsız Çözümü 
başlıklı iki broşürle, kredinin örgütlenmesi konusundaki 
planını açıkladı. Bu plan, tüzüğünü 15 Mayıs 1848’de 
yayınladığı Mübadele Bankası’na dayanıyordu. Banka
nın finansmanı için sunduğu tasarının, kurucu meclis 
tarafından, reddedilmiş olması onu yıldırmadı. Ocak 
1849’da, bu kez Halk Bankası’mn kuruluş tüzüğünü bir 
notere teslim ediyordu. Umut verici bir başlangıçtan 
sonra, yeniden başarısızlığa uğradı.

Saint-Simon ve Fourier’den farklı olarak Proudhon, 
üretim sorunlanndan çok mübadele sorunlarıyla uğraşı
yordu. Halk Bankası'nm  kurulmasıyla, karşılıklı kredi 
örgütlenecek ve bu da “ fırsat verglsi” ne, yani kapita
listlere ödenen faize son verecekti. Nakit paraya değil, 
mallara çevrilebilir bonolar çıkanlacaktı. Karşılıklılık işte
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böyle sağlanacak ve sağlama bağlanacaktı. Mülkiyet, 
artık zilliyetlikten başka bir şey olmayacak, bu da dolaylı 
olarak mülkiyetin yeniden belli bir saygınlığa kavuşma
sına yol açacaktı. Emeğin örgütlenmesi, “ Robespierre'- 
in çelimsiz gölgesi” olarak gördüğü Louis Blanc’ın ön
gördüğü dernekler türündeki derneklere bırakılmaya
caktı; çünkü Proudhon o dernekleri bir “ hükümet rejimi 
belirtisi” olarak görüyordu. Proudhon, örneğin maden
leri ya da demiryollarını yönetebilecek özgür ve bağım
sız üretici demekleri olan “ işçi şirketleri” kurulmasını 
iöneriyordu.
1
; "işçi şirketleri”nin gelişmesi, devletin ortadan kalk- 
^masına yol açacaktı. Proudhon’a göre, “ devletin yerini 
'atölye alacak”tı. Onun anarşizmin babalanndan biri sa
yılmasının nedeni de buydu. Ona göre insan toplumla- 
nnda, hiyerarşiden anarşiye doğru sürekli bir gelişme 
vardı. Çünkü, hiyerarşi ilkel toplumlann, anarşiyse er
gin topiumlann varlık koşuluydu. Birleşmiş üreticilerin 
devlete gereksinimleri yoktu. Devletin olduğu yerde, 
her zaman hükümdarlık, her zaman ücretlilik vardı.

Proudhon, kendi karşılıklı yardımlaşmacılığı (mutual- 
lizm) ile kendi federalizmi arasındaki sıkı bir bağ kuru
yordu. Gerçekte her türlü merkezileşmeye karşıydı. Kendi 
tartalannm, kendi çalışma aletlerinin ve kendi ailelerinin 
efendisi olan küçük üreticilerin, kendi demekleri tara
fından oluştumlan bir özerk komünler federasyonu dü
şünüyordu. Böyle bir örgütlenme, bireyi güvenlik altına 
alacaktı; çünkü bir bölünmüş milliyet ve küçük sanayi 
ülkesinde, herkesin hak ve istekleri birbirini dengeleye
ceği için, kimse kimseyi egemenliği altına alamayacaktı.

Kadınla erkfeğin siyasal ve hukuki eşitliğine son dere
ce karşı bir nitelik taşıyan Proudhoncu aile anlayışı, 
ailenin ekonomik bir Inrim olduğu döııemi anımsatıyor 
ve aileyi, küçük zanaatçı ve tarımsal üretim çerçevesin
le, hâlâ belli ölçüde ekonomik bir birim olarak görüyordu.

Proüdhon’un önerdiği gibi bir toplumsal örgütlenme, 
»gürlüğü güvence altına alacak ve adaleti gerçekleşti- 
'ecekti. Proudhon’a göre, “ felsefenin gerçek ilkesi”  
ıdaletti. Aynı zamanda matematik, mekanik, mantık ve 
istetikie de ilgili bir ilkeydi adalet. Kendisini eşitlik, 
denklem, denge ve uyum gibi farklı olmakla birlikte 
işanlamlı terimlerle dile getiriyordu. Adalet, özgürlük, 
»ğımsızlık gibi zanaatçı anlayışı dışavuran özlemlerle 
}urada da karşılaşılıyordu. Ancak gene de Proudhon, 
ımeği yüceltmesiyle, işçi seçkinde bir gurur duygusuy- 
a birlikte, sınıf bilincinin gelişmesine de belli bir katkıda 
lulunuyordu. “ Dizgici kumpasının, benim için özgürlük 
limgesi ve aleti durumuna geldiği o büyük günü hâlâ 
üyük bir zevkle hatırlıyorum,” diye yazıyordu. Makine
lin işçiler için zararlı sonuçlarından başka hiçbir yönü- 
lü göremiyordu.

17 Şubat 1864’te, Proudhon’un ilişki içinde bulundu
ğu Parisli işçiler. Altmışlar Bildirgesi denilen ve 1864 
ıra seçimleri için işçi adaylıklan öneren bir bildirge 
rayınlıyorlardı. Bu bildirge, toplumsal sınıflann yeri ve 
şievi üzerinde daha derin bir biçimde düşünmesine 
rol açtı. Daha önce ve uzun bir süre boyunca bir üst, 
lir ast ve bir de orta sınıf olmak üzere üç sınıfın birarada 
'aşamalan üzerinde durmuş, bunlar için en çok, sınırla- 
ını pek de iyi belirleyemediği bir orta sınıfa bel bağla
nış, ancak onun davranışlanndan da sonunda düş kınk- 
ığına uğramıştı. Bunun üzerine. De la capacity politique 
les classes ouvriires (İşçi Sınıflarının Siyasal Yeteneği) 
Idil ve ölümünden az sonra yayınlanan bir yapıt yazdı, 
hı yapıtta, işçi demokrasisinin “ siyasal yaşam sahnesi- 
le çıktığını” ilan ediyordu. Proudhon’a göre bundan 
löyle, kapitalist-mülk sahlbi-girişlmci burjuvazi ve hü- 
lümetle işçi demokrasisi arasındaki roller, her bakım- 
ian değişmişti. Bundan böyle yığın, çokluk, kuru kala- 
«f/k olarak adlandmiması gereken artık işçi demokrasi
li değildi, ötekiydi.

KENAN SOMER

Bismarck’m ve III. Napoleon’un orduları entemasyonalist liaraktere sahip işçilerden değil, 
milliyetçi ve “Babacan despotlanna yürekten bağlı” köylülerden oluşuyordu. Ne Prusya ve 
Fransa işçi ve sosyalist hareketlerinin çabalan, ne de Entemasyonal’in çağnian savaşı 
engelleyemedi.

İkinci İmparatorluğun Son Perdesi

Fransa ilan etmek zorunda kaldığı bu savaşa, aslında son derece elverişsiz koşullar içinde 
giriyordu. Joarez’in yönettiği ulusal kurtuluş savaşını bastırmak üzere bir bölümü Meksika’da 
bulunan askeri güç, Prusyalılann sert disiplini altında yönetilen Alman askeri gücü karşısında 
çok zayıf kalıyordu. Gereğince hazırlanmış ve yetiştirilmiş olan Alman ordulan, Alsace ve 
Lorraine’i kolayca istila ettiler. Mac-Mahon Alsace’daki birliklere, Bazaine ise Lorraine’de 
toplanan birliklere komuta ediyorlardı. Prusyalılar 4 Ağustos’ta Wissembourg’da saldmya 
geçerek, 6 Ağustosta Froeschwiller’de Mac-Mahon’u yendiler. Alsace, Prusyalılann eline geçti. 
Aynı gün, Frossard’ın komuta ettiği Fransız birlikleri de Lorraine’de yenildi. Bu yenilgilerin 
siyasal sonuçlan hemen kendini gösterdi. Naip olarak İmparatoriçe Eugrâie tarafından 
yönetilen hükümet Paris’te sıkıyönetim ilan ederek ulusal meclisi toplantıya çağırdı. Buna 
karşılık muhalefet gazeteleri, yurdun tehlikede olduğunu ileri sürerek, bütün yuntaşlann 
silahlandınimasmı ve başkent millervekillerinden oluşan bir savunma komitesi kurulmasını 
istiyorlardı.

9 Ağustos’ta ulusal meclis toplandı. Devrimci bir hava içinde geçen oturum sırasında, sol 
kanat adına konuşan Jules Favre, Ulusal Muhafız Birliği’nin silahlandınimasını, tüm hükümet 
yetkilerine sahip on beş üyelik bir yürütme komitesi kurulmasını ve askeri kuvvetlerin 
komutasının, imparatordan başka birine verilmesini istedi. Bu önlemler alınmadıysa da Emile 
Ollivier hükümeti devrildi ve naip imparatoriçe, Palikao kontu general Cousin-Montauban 
başkanlığında bir sağ hükümet kurdu.

Mac-Mahon Châlon’a kadar geri çekilirken. III, Napoleon, komutayı general Bazain’e devretti. 
Bazain komutasındaki Fransız ordusu, 14 Ağustos’ta Bomy’de, 16 Ağustos’ta Rezonville’de ve 
18 Ağustos’ta da Saint-Privat savaşlannda yenildikten sonra, Metz’de kuşatıldı. Bunun üzerine 
ulusal meclis, 19 Ağustos’ta bir savunma komitesi kurulmasına karar verdi ve hükümet, iki 
sol milletvekilinin de bu komiteye girmesine boyun eğmek zorunda kaldı.

Sedan Yenilgisi

Mac-Mahon’un, Paris’i güvence altına alması gerekiyordu. Ancak yenik imparatorun Paris’e 
dönmesinin bir ayaklanmaya yol açmasından korkan imparatoriçe, Palikao, ve senato başkanı 
Rouher, imparatorun Châlons’daki orduyu Paris’e getirmek önerisini reddettiler, Palikao, Mac
Mahon’a, Metz’de kuşatılan general Bazaine’in yardımına koşması emrini verdi. Bu emir de 
onu Sedan’a götürdü. Birliği bozulmuş ve morali tükenmiş olan Mac-Mahon’un ordusu, 
Almanlann baskısıyla kuzeye kayarak Sedan’a sığındı, Sedan’da sıkıştınlan Mac-Mahon 
ordusuna, 2 Eylül 1870’te teslim olmaktan başka çare kalmıyordu, 106 bin askeriyle 
birlikte, imparator da teslim oluyordu.

“İmparatorluğu Devirmek”

Bu arada yeniden Paris’e dönmüş olan Blanqui, 14 Ağustos 1870’te Eudes, Granger, Brideau 
ve Flotte gibi bazı arkadaşlanyla birlikte, daha Sedan’dan önce, imparatorluğa karşı bir darbe 
girişmi başlatmıştı. Banndırdığı garnizonun büyük kuvvetinden ötürü Vincennes kalesini ele 
geçiremeyen Blanquiciler, silahlanmak umuduyla ve oradaki birliğin Bonaparte düşmanı 
duygulanna güvenerek. La Villette itfaiye kışlasına saldırdılar. Bu da başansızlıkla sonuçlanınca 
darbe girişimi soysuzlaşarak kenti kuşatan dış bulvarlarda, “Yaşasın Cumhuriyet! Kahrolsun 
PrusyalIlar! Silah Başına!” çığlıklan arasında girişilen bir gösteriye dönüştü, Blanqui yeniden 
Belçika’ya kaçarken, arkadaşlan da savaş divanına gönderildi, Prusya ajanı olmakla suçlanan 
Eudes, yargılama sırasında kendini şöyle savunuyordu: “İstilayı püskürtmek istedik; bunun için 
de ilkin imparatorluğu devirmek gerekiyordu, (,„ ) Yurt düşmanlan ve hainler, cumhuriyetçi 
olamaz, (.,.) Ben Fransa ve cumhuriyet için beslediğim aşk ve şevkle davrandım,” 29 
Ağustos’ta ölüm cezasına çarptınlan Eudes ve Brideau’nun cezalarının infazı. Sedan yenilgisine 
rastlayan 2 Eylül günü yapılacakn. Ancak infazlar, güçlü bir halk tepkisiyle karşılaşmak 
korkusuyla ertelendi ve iki gün sonra da 4 Eylül Devrimi patlak verdi,

4 Eylül Devrimi ve Ulusal Savunma Hükümeti

imparatorun tutsak düşmesinden sonra, köylülüğe dayanan askeri bir rejim olan 
imparatorluğun Paris’te bir devrimi önleyebilmesi olanaksızdı. Sorun, artık iktidann 
cumhuriyetçi burjuvalann mı, yoksa sosyalistlerin mi eline geçeceği sorunuydu, İşçi sınıfının



gerçek temsilcileri henüz ya imparatorluk zindanlarında ya da yurt dışındaydılar. Üstelik 
Blanquicilerin 14 Ağustos’taki başarısız darbe girişimleri de sosyalistleri elverişsiz bir duruma 
düşürmüştü. Öte yandan hükümet, savaşın başından beri, Ulusal Muhafız’ın yalnız burjuva 
taburlarını silahlandırmıştı. Kısacası, 4 Eylül’de sosyalisder, kendilerini halka kabul 
ettiremediler. Halk, tıpkı 1848’de olduğu gibi, yasama meclisini sardı ve Belediye Sarayı’na 
yöneldi. Belediye Sarayı’nda cumhuriyet ilan edildi ve Paris milletvekillerinden oluşan bir 
burjuva hükümet kuruldu ve bu hükümete Ulusal Savunma Hükümeti adı verildi.

Ulusal Savunma Hükümeti

General Trochu başkanlığında kurulan Ulusal Savunma Hükümeti, başta Jules Favre ve Jules 
Ferry olmak üzere. Ulusal Meclisin ılımlı sol burjuva kanadından oluşuyordu ve genel olarak 
savaşı sürdürmekle görevlendirildi. Savaş, artık Fransa için bir savunma savaşı durumuna 
dönüşmüştü. 19 Fylül’den başlayarak Almanlar tarafından kuşatılan Paris halkı, soğuğa, açlığa 
ve bombalamalara örnek bir cesaretle katlandı. Ancak, Ulusal Savunma Hükümeti denilen 
hükümetin, savaşmakta pek de kararlı olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Sonradan Marx, 
Fransa’da İç Savaş adıyla tanınan yapıtında, durumu şöyle özetliyordu:

“4 Eylül 1870 günü Paris işçileri, hemen hemen bir anda Fransa’nın bir ucundan öbür ucuna 
bir tek uyumsuz ses çıkartmaksızın alkışlanan cumhuriyeti ilan ettikleri zaman, devlet adamı 
olarak Thiers ve general olarak Trochu ile birlikte, mevki peşinde koşan entrikacı avukadâr 
topluluğu Belediye Sarayı’nı ellerine geçirdi. (...) İşçi sınıfının gerçek temsilcileri henüz 
Bonapartçı zindanlarda oldukları ve Prusyalılar da kent üzerine yürümekte oldukları için, 
hazırlıksız yakalanan Paris, salt ulusal savunma erekleri bakımından kullanılma kesin' koşuluna 
bağlı olarak, iktidarın bu biçimde ele geçirilmesine göz yumdu. Oysa işçi sınıfını 
silahlandırmadan, onu gerçek bir güç olarak örgütlemeden ve saflarını savaşın ta kendisiyle 
eğitmeden, Paris nasıl savunulabilirdi? Ama silahlandınimış Paris demek, silahlı devrim 
demekti. Paris’in Prusyah saldırgan üzerindeki zaferi, Fransız işçilerinin Fransız kapitalisti ve 
onun devlet asalaklan üzerindeki bir zaferi olurdu. Ulusal görevle sınıf çıkarı arasındaki bu 
çaüşmada, Ulusal Savunma Hükümeti, bir an bile duraksamadı ve bir Ulusal İhanet Hükümeti 
durumuna dönüştü.”

Savunma Savaşı

Oysa savaş, Fransa için artık bir savunma savaşı durumuna dönüşmüştü. 4 Eylül 1870 
akşamı. Uluslararası İşçi Demeği Paris Federal Konseyi, “Alman halkın^ ve Alman halkının 
sosyalist demokrasisine” bir çağrı yayınlayarak, Fransız toprağında bulunan Alman ordulannın 
geri çekilmesini istedi. Bu çağrıda, ileride Komün’ün önemli boyutlarından birini oluşturacak 
olan yurtseverlik savaşına da anıştırmada bulunuyor ve şöyle deniyordu: “ 1803’te Fransa’ya 
karşı birleşen Avrupa’ya söylediğimizi sana da söylüyoruz. Fransız halkı, ülkesini işgal eden 
bir düşmanla hiçbir zaman barış yapmayacaktır.”

Öte yandan Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi Merkez Komitesi de, 5 Eylül’de bir bildirge
yayınlıyor ve şöyle diyordu: “Biz Alman işçi sınıfı adına, Alsace ve Lorraine’in ilhakını
protesto ediyoruz. Alman işçileri Alsace ve Lorraine’in ilhakına göz yummayacaklardır. (...) Biz, 
proletaryanın uluslararası ortak davası için, bütün ülkelerdeki işçi arkadaşlanmıza bağlı 
kalacağız.”

Kari Marx, 4 Eylül 1870’ten sonra ortaya çıkan yeni durumu ve bu arada Ulusal Savunma 
Hükümetini, Uluslararası İşçi Demeği Genel Konseyi adına Fransa-Prusya savaşı üzerine 6-9 
Eylül 1870’te yazdığı ikinci çağnda şöyle değerlendiriyordu: “Fransa’da cumhuriyetin 
kurulmasını biz de selamlıyoruz. Ancak temelsiz çıkmasını dilediğimiz kaygılar duymuyor da 
değiliz. Bu cumhuriyet, tahtı' devirmemiş, sadece onun Alman süngüleri sayesinde boş 
bırakılan yerini almıştı. Bir toplumsal kazanım olarak değil, bir ulusal savunma önlemi olarak
ilan edilmiştir. Bu cumhuriyet, kısmen ünlü Orleancılardan, kısmen de Haziran 1848
ayaklanmasının bazılan üzerinde silinmez bir yüzkarası bıraktığı burjuva cumhuriyetlerden 
oluşan bir geçici hükümetin ellerindedir. Bu hükümet üyeleri arasındaki işbölümü, hiç de 
iyiye yorumlanacak gibi değildir. Orleancılar, ordu ve polisteki önemli mevkileri ele 
geçirmişler, cumhuriyetçi bilinenlere ise gevezelikten başka bir şey yapılmayan bakanlıklar 
düşmüştür. İlk davranışlardan bazılan, onlara imparatorluktan miras olarak yalnız 
akrabalarının değil, işçi sınıft korkusunun da kaldığını yeterince açık bir biçimde 
göstermektedir.” Bu arada Marx, Fransız işçi sınıfını da uyanyor ve şöyle yazıyordu: “Öyleyse 
Fransız işçi sınıfı son derece güç koşullar karşısında bulunmaktadır. Yeni hükümeti yıkma 
girişimi, düşman nerdeyse Paris kapılarına dayandığı bir sırada, umutsuzca bir çılgınlıktan 
başka bir şey olmayacaktır. Fransız işçileri, yapmaktan geri kalmayacaktan yurttaşlık 
görevlerini yerine getirmelidirler. Ancak, bu arada, Fransız köylülerinin kendilerini birinci 
imparatorluğun ulusal amlanyla aldattıklan gibi, onlar da 1792’nin ulusal anılanna 
kapılmamalıdırlar. Onlann görevi, geçmişi yeniden başlatmak değil, geleceği kurmaktır. Fransız 
işçileri kararlı bir biçimde cumhuriyetçi özgürlüklerden yararlanarak, kendi öz sınıfsal 
örgütlerini kurmaya girişmelidirler.”

Cağnnın bu bölümünde Marx, Fransız işçilerini yalnızca veni lakobenlere karşı değil,

Paris’te açlık. Fransa-Prusya savaşının etkileri en çok 
kuşatma altındaki Paris’te görülüyordu. Fransız 
yenilgisi kesinleştikten sonra da teslim olmamakta 
direnen Paris, Fransa'nın kıriık bölgeleriyle teması 
kesildiği için büyük bir yiyecek sıkıntısı içine düştü.
Bu sıkıntı ilk başlarda kuyruklara ve yiyecek 
karnelerine yol açmıştı, ama daha sonralan, Paris 
halkı çaresizlik içinde kalınca Paris hayvanat 
bahçesindeki filler öldürülerek yenmeye başlandı. Bir 
sûre sonra da Parisliler sokaklardaki fareleri avlamaya 
başladılar.



raris Romunî
Fransa-Prusya savaşındaki cepheler ve başlıca 

muharebeler. Savaşın kaderini tayin eden çarpışma 
Sedan'da oldu ve 2 Eylül 1870'te yenilen Mac 

Mahon ordusuyla birlikte İmparator III. Napoleon da 
PrusyalIlara teslim oldu. 31 Ekim’de General 

Bazaine’in Metz kuşatması sonunda teslim olması, 
savaşın sonunu bildiriyordu. Gene de Paris, 28 Ocak 

1871'de imzalanan mütarekeye kadar kuşatmaya
direnecekti.

KUZEY ORDUSU (Faidhert») 
ve NORMANDİYA'DA HAREKÂTLAR 

başlangıçtaki durum ve 
Amiens ile Rouen üzerine kıvrılma

ALSACE ve lORRAINE'de HAREKATLAR 
? i . 1 Ağustos 1870’e doğru Fransa

ordusunun sınırdaki düzeni 
Alman somlan
Fransızlann Metz’e .  t  ^  Châtons-s-M’da 

T  doğru çekilişi yeniden toplanma

"  kuşahimış Metz’e doğru girişilen ve püskürtülen manevra 
BELİRTİLMİŞ TARİHLERDEKİ DURUM ||, ve IV. Alman

"  Ch^ons ordusunun durumu /  ordularının durumu

T

Prusya Kralı I. Wilhelm’in 18 Ocak 1871’de, işgal 
altındaki bir yabancı ülkede, Versailles Sarayı’nın 
salonunda ilk Alman imparatoru olarak taç giymesi, 
Bismarck'ın ulusal birlik stratejisinin son adımıydı. 
Wilhelm Uebknecht bu taç giyme töreni hakkında 
parlamentoda yaptığı konuşmada şunları söylüyordu: 
"Yeni kralın taç giyme töreni, beyler, ona soylu bir 
sembolik anlam kazandırmak için şu az ötedeki 
jandarma meydanında yapılmalıydı. Burası bu modern 
kralın taçlandırılması için en uygun yerdir, çünkü 
aslında bu krallık ancak Jandarma gücüyle ayakta 
•tutulabilecektir."

Blanqucilere karşı da uyarıyordu. Daha sonra Lenin de, "Komün Derslen’nde (1908) şöyle 
yazacaktı: “Burjuvazi o zaman proletaryanın, ulusal bağımsızlığı için yönetimi akında 
savaşacağı bir ‘Ulusal Savunma Hükümeti’ oluşturuyordu. Aslında abu hükümet, görevini, Paris
proletaryasına karşı savaşında gören bir ‘Halka İhanet Hükümeti’nden başka bir şey değildi.
Ama yurtseverce yanılsamalarıyla körleşen proletarya, bunu anlayamıyordu. 18. yüzyılın Büyük 
devrimine kadar uzanan yurtseverlik düşüncesi, Komün sosyalisderinin kafalannı da egemenliği 
altına alıyor ve örneğin söz götürmez devrimci ve sosyalizmin ateşli yandaşı Blanqui, gazetesi 
için şu 'yurt tehlikede!’ burjuva çığlığından daha uygun bir ad bulamıyordu.”

Kaldı ki Blanqui, ömrünün son yıllarında çıkardığı Ni dieu ni maître (Ne Tann Ne Efendi)
adlı gazetede, Kasım 1880’de bile, sınıflar savaşı kuramım ve proletaryanın çıkarlarıyla, ulusun 
çıkarları arasında aynm gözetenleri kınıyordu.

İki İktidar

Ulusal Savunma Hükümeti’nin tersine, Paris halkı sonuna kadar savaş istiyordu. Kuşatma 
sırasında Ulusal Muhafız silahlandırıldı, her ilçede güvenlik komiteleri kuruldu. Çok geçmeden 
bu komitelerin başına, “hükümete yardımcı olmak ve ulusun tüm güçlerini seferber etmek” 
üzere bir merkez komite geçti. Cumhuriyetçi Yirmi İlçe Merkez Komitesi adıyla kurulan ve 
çoğu Enternasyonal üyesi işçi delegelerden oluşan bu komite, 5 Eylül’den başlayarak Cordelier 
sokağında toplanıyordu. Böylece, biri 4 Eylül hükümeti tarafından simgelenen buıjuva devlet 
iktidan ve öteki. Ulusal Muhafız’m silahlandırılması sayesinde silahlanmış halkın simgelediği 
ve henüz belirsiz ve denetimsiz bir nitelik taşıyan bir halk iktidarı arasında, yeni bir çatışma 
baş gösteriyordu.

5 Ekim 1870 günü Paris Belediye Sarayı önünde, Flourens’m yönetimi altında, Ulusal Muhafız 
işçi taburlannın bir gösterisi oldu. İşçiler, Ulusal Savunma Hükümeti’nden, Komün seçimlerinin 
yapılmasını, cumhuriyeti güçlendirici önlemler alınmasını ve ülkeye saldıran düşmana karşı 
kararlı bir mücadeleye girişilmesini istediler. Hükümet bu istekleri geri çevirdi ve Ulusal 
Muhafız’m, hükümetten buyruk almadıkça her türlü toplantı ve silahlı gösterisini yasakladı.

Blanquicilerin Ayaklanması

31 Ekim 1870’te, Bazaine’in Metz’de teslim olduğunun, Bourget çıkışının başansızlıkla 
sonuçlandığının ve Ulusal Savunma Hükümeti’nin isteği üzerine Thiers tarafından PrusyalIlarla 
görüşmelere girişildiğinin duyulması üzerine, Paris işçileriyle Ulusal Muhafız’m devrimci 
unsurlan ayaklanarak. Belediye Sarayı’nı ele geçirdiler ve Blanqui tarafından yönetilen halk 
kurtuluş komitesi adlı devrimci bir iktidar organı kurdular. Gerçek bir ulusal savunma 
oluşturma ve Paris’te devrimci bir Komün kurma girişimiydi bu. Ancak Blanqui, Flourens ve 
öteki ayaklanma önderlerinin. Ulusal Savunma Hükümeti yöneticilerinin istifa ederek yerlerini 
Paris’in bütün ilçeleri tarafından özgürce seçilecek bir Komün’e bırakmak için verdikleri söze 
güvenmeleri, ayaklanmanın başansızlığına yolaçtı. Paris’teki halk, güçlerinin örgütlenme



Paris Komünü ve 
Fransa Edebiyatı

Komün günlerinde Fransız edebiyatının büyüle isimle
rinin ayaklanmaya kayıtsız kaiman^akla birlikte Komün 
hareketi ile yakın bir bağ içinde olmadığını biliyoruz. 
Victor Hugo, Komün hareketi ve onu izleyen olayları 
L’AnnĞe Terrible adlı şiir kitabında tumturaklı dizelerle 
kayda geçirdi. Bu uzun şiire yazdığı önsözde, şiirini 
halk yığınlarına ithaf ederken, bu yığınlara acıma zama
nının artık geçmiş olduğunu, güçlü kavgalarında onların 
ancak desteklenebileceğin! ve zaferlerinin şiirlere konu 
olacağını söyler:

Kalabalık yürüyor, bağmyor, çağmyor, ağlıyor, kaçıyor;

Acılarına kardeşçe merhameti katalım.

Ama kalabalık kendinde güç bularak ayağa kalktığında,

Kalabalığın büyüklüğüne, tehlikeye.

Sağlıklı zafere, hukuka, cesur bir söylev borçlu olunur.

Komünü desteklediği için rejimle başı derde giren 
Victor Hugo’dan çok Komün’le doğrudan bağ içinde 
olan Fransız şairi Eugine Pottier’dir. Enternasyortal’ln 
şairi Pettier, Komün şairi olarak da anılır.

Komün'ü doğrudan konu alan roman da azdır. Valles’- 
nin L'Insurgi’si belki Komün’ün en renkli anlatımıdır 
ama yazann anılarından oluştuğu için roman sayılamaz. 
Lucien Descaves’ın da L ’Insurgâ (İsyancı) ve Phllâ- 
mon gibi kitapları söyleşi ve anekdotlardan oluşur. Aynı

yazarın La Colonne, L6on Deffoux’un Plpe-en-Bols, 
J. Cassou’nun Les Massacres de Paris adlı romanlarıy
sa Komün’ü konu almakla birlikte bugün okunmazlar. 
Komün hakkında yazılan ilk roman, aynı zamanda Ko
mün liderlerinden birine L6on Ciadel'e ait olan I.N .R .r- 
dir (leusus Nazarenus Rex indaeorum- Yahudilerin Kralı 
Nazarenli Isa). Cladel, 1872’de başladığı romanını 
1887’de bitirmiş ama roman ancak 1931'de onun ölü
münden sonra basılmıştır.

1870’lerin ünlü yazarı Zoia ise, işçi sınıfına büyük 
bir yakınlık duymakla birlikte, sanat çevresini Komün 
önder ve yazarlarıNdan değil, ressamlardan seçmişti. 
Çağdaş toplumsal temaları empresyonist bir biçimde 
işlemenin öncüsü olan Manet’ye hayrandı. C^zanne, 
sonradan uzaklaşmakla birlikte, Aix’deki öğrencilik ve 
Paris’teki ilk gençlik yıllarının en yakın arkadaşıydı. Zo
la, Paris’te C^zanne vasıtasıyla Guillemet, Pissarro, Mo
net ve sanat eleştirmeni Theodore Duret’yle tanıştı. 
Bu grup 1866’dan başlayarak her cuma toplandıkları 
bir kafede sanat konulannı konuşurlardı.

Çocukluğu maddi sıkıntı içinde geçmiş fakat bir gün 
çağının önemli bir kişisi olmaktan vazgeçmemiş olan 
Emile Zoia için, kişinin içinde doğup büyüdüğü çevre
nin, onun yaşamında belirleyici rolü vardı. Bunun içindir 
ki ortaokul yıllarında beğenerek okuduğu Hugo ve l.a- 
martine’in etkisinden çabuk sıyrıldı ve büyük bir hay
ranlıkla Balzac ve Stendhal okumaya başladı. Stendhal’- 
in “ kişi iradesi” kavramıyla Balzac’ın toplumsal gerçek
çiliği onu bu yazarlara çeken başlıca iki unsurdu. Balzac 
IrtsanlıkKomedyası'nda kişiler ve sınıflar arasındaki iliş
ki ve çatışmaları gerçekçi bir yöntemle incelemişti. Zo- 
la,” bllimsel” dediği yeni bir yöntemle,kişllerin yaşa
mında kalıtım ve çevrenin rolünü bir laboratuvar işçisi

titizliliğiyie incelemeyi amaçladığı yeni yöntemiyle, 
Rougon-Macquart ailesinin üç kuşak boyunca yaşamını 
anlatmayı amaçlıyordu. Tabii ailenin toplumdaki temsili 
konumu açıM\. L ’Assommoir’m başkişisi Gervaise’in dört 
çocuğundan Nana bir sosyete fahişesi, Claude bir sa
natçı, EtiĞnne devrimci ve Jacques suçlu olur.

Paris Komünü’nü hazırlayan yıllar Zola’nın da yazarlı
ğa hazırlandığı yıllardı. 1868-1870 arasında Zoia, Rougon- 
Macquart’in planını çizmek ve belgelerini toplamak uğ- 
raşındaydı. On yıl sonra Deneysel Roman adı altında 
kuramlaştıracağı bu yöntem, o gün için titiz bir belgeciii- 
ği gerektiriyordu. Bütün kişiler olabildiğince yaşamdan 
alınmış ve romana dahil edilmeden önce toplumsal ko
numları, kişilik özellikleri, inceden inceye not edilmişti. 
1870’te Fransa Prusya’yla savaşa girdiği zaman, Zoia, 
tüm “ politik” kişiliğine karşın bu olayı can sıkıntısıyla 
karşıladı, çünkü bu dikkatlerin sanat ve edebiyattan 
askerlik ve savaşa kayması demekti. Gene de III. Napo- 
IĞon’u şiddetle eleştirmekten ve onu Marseillaise ruhu
na ve vatana ihanetle suçlamaktan geri durmadı. Bu 
yüzden hakkında dava açılmışken. Sedan yenilgisi ve 
Napoleon’un düşürülmesiyle kurtuldu. Paris’teki sıcak 
politik ortam bir edebiyat eleştirmenine gazetelerde faz
la sütun bırakmadığı için ailesini alıp Marsilya’ya gitti. 
Paris kuşatması bitip de barış antlaşması imzalandığı 
sırada Paris’te çıkan La Cloche gazetesinin Bordeaux 
parlamentosu muhabirliğini aldı. Prusya’nın empoze et
tiği barış koşullarının, Bordeaux parlamentosunda ya
rattığı acı etkiye, sonradan bu dönemi konu alan Le 
Dâbacle (Bozgun) adlı romanında yer verecektir.

14 Mart 1871'de Zoia Paris’e döndü. Dört gün sonra 
ayaklanma ve Komün hareketi başladı. Olayların dehşe
tini Zoia, La Cloche Le Semaphore de Marseille gazete-



Komün'ün yenilgisinin görgü tanığı olan b ir Amerikalı 
anlatıyor: "Amerikan Konsolosluğu’ndan bir ataşe, 
Avenue d ’Autin’de en büyüğü ondört yaşından büyük 
olmayan altı çocuğun cesetlerini görmüştü; askerler 
bunların birer Petroleuse, evleri ateşe vermek için 
gaz taşıyanlardan olduğundan şüphelenerek 
vurmuşlardı. Yargı diye b ir şey yoktu; göstermelik bir 
divan-ı harp bile yoktu. Herhangi b ir teğmen keyfine 
göre istediği mahkumların vurulmasını emredebiliyordu; 
hiçbir soru sorulmuyordu."

eksikliğinden ve ayaklanmayı yöneten Blanqucilerle Jakoben burjuva ve küçük burjuva 
demokratlar arasındaki aynlıklardan yararlanan hükümet, Ulusal Muhafız’ın kendisine bağlı 
taburlarını harekete geçirerek Belediye Sarayı’nı geri aldı ve iktidarını yeniden kurdu.

7 Ocak 1871’de, Yirmi İlçe Merkez Komitesi adına, Tridon ve Jules Valles tarafından imzalana 
bir Kızıl Afiş yayınlandı. Bu afişte, düşmana karşı kitlesel bir saldırı, genel seferberlik, parasız 
tayın ve Ulusal Savunma Hükümeti’nin çekilerek yerini halka Ve Komün’e bırakması ve bir 
halk hükümeti kurulması gibi istekler yer alıyordu.

Başarısız ve kanlı Buzenval çıkışından sonra, 21 Ocak’ta general Trochu’nun yerine general 
Vinoy geçti. Aııcak 22 Ocakta gene Blanqui’nin öncülüğündeki Paris proletaryası ve Ulusal 
Muhafızların, Belediye Sarayı’nın önünde, Ulusal Savunma Hükümetinin çekilmesini ve 
Komün’ün kurulmasını isteyen, sonuna kadar savaştan yana, devrimci bir gösterisi oldu. Bu 
gösteri, Belediye Sarayı önünde nöbet tutan Bretonların, yani Bretagne’dan toplanan ve 
Trochu’nun Paris’teki devrimci hareketi bastırmak için jandarma gücü olarak kullandığı gezici 
muhafızın açtığı ateşle dağıtıldı.

Mütareke ve Teslim

Bunun üzerine, Paris kuşatmasından başlayarak devrimci ruhun oluştuğu kulüpler ve 
cumhuriyetçi gazeteler kapatıldı. Birçok tutuklama yapıldı. 23 Ocakta, Ulusal Savunma 
Hükümeti’nin dışişleri bakanı Jules Favre, Bismarck’la görüşmek için Versailles’a gitti. 28 
Ocak’ta mütareke imzalandı. Paris’in teslim anlaşmasıyla birleştirilen mütarekenin koşullan çol 
ağırdı. 12 bin kişilik bir tümen dışında bütün Paris ordusunun teslim olması, müstahkem 
surların silahsızlandırılması, birçok kalenin Prusyalılarca işgali ve onbeş’ gün içinde 200 
milyonluk bir savaş tazminatı ödenmesi gerekiyordu. Ancak Ulusal Muhafız’m silah ve toplar 
Ulusal Muhafız’a kalıyordu. Ayrıca sekiz gün içinde yeni bir Ulusal Meclis seçilecekti. Paris’iı 
teslim anlaşması konusunda Marx, "Fransa’da İç Savaş”ta şöyle yazıyordu: “Paris’in teslim 
anlaşması, Prusya’ya yalnız Paris’i değil ama tüm Fransalyı teslim edecek. 4 Eylül 
kapkaççılarının daha o akşam düşmanla başlattıkları uzun entrikalar ve ihaneder dizisi sonuç 
bağlandı. Öte yandan bu anlaşma, onların şimdi Prusya’nın yardımıyla, cumhuriyete ve Paris’( 
karşı girişecekleri iç savaşı da başlatıyordu. Tuzak, teslim koşullarının ta içinde kurulmuş 
bulunuyordu. O sırada toprakların üçte birinden çoğu düşmanın elindeydi; başkentin illerle 
bağlantısı kesilmiş, bütün ilişkiler koparılmıştı. Bu koşullar içinde Fransa’yı gerçekten temsil 
edebilecek kimseler seçmek, hazırlıklar için gerekli zaman verilmedikçe olanaksızdı. Teslim 
anlaşmasında bir Ulusal Meclis’in sekiz gün içinde seçilmesi, işte bu nedenle yer aldı. Ayrıç;

lerine yazdığı haberlerle yansıttı. Zola, Komün ayaklan
masına karşı tarafsız kalmaya çalıştı takat Versailles'ın 
Komün’ü bastırmakta gösterdiği insanlık dışı şiddeti 
de kınamaktan geri durmadı. Ayaklanma sona erdiğinde 
uzlaşma ve af çağrısı yapanların başında geliyordu. Ko
mün günlerinin Zola’nın tam da tasarım aşamasında 
olan romanlarına yaptığı etki şöyle anlatılablllr: Ege
men sınıflara ve özellikle burjuvaziye olan kuşku ve 
güvensizliği derinleşti. Halk ayaklanmalarının egemen 
sınıflarca bastırılmaya yazgılı, umut bağlanmaması ge
reken patlamalar olduğunu savunan bir karamsarlığa 
kapıldı. Bu karamsarlık geç dönem romanlarından Ger
minal ve Le Debacle'da azalıp yerini küçük de olsa 
bir umuda bırakacaktır. Rougon-Macquart'in İlk roman- 
lanndan Theresâ Raquln'l anlatırken "kanları, sinirleriy
le yönetilen, özgür iradeden yoksun, yaşamlarının tüm 
eylemlerinde bedenlerinin kölesi kişileri yazıyorum” di
yen Zola, Germinal ve Le Dâbacle'da bu kısıtlamaları 
aşmış, daha olumlu karakterler yaratmıştır.

Zola'nın işçi sınıfı üzerine yazdığı ilk romanı L 'Assom- 
mo/r’dır (1877). Daha kitap olarak yayınlanmadan tefri
ka edilirken büyük gürültü çıkaran ve her kesimden 
eleştirmenin şimşeklerini üzerine çeken bu roman, Zo- 
la’ya göre işçi sınıfı hakkında yazılmış ilk gerçekçi ro
mandı. Romanı “ pornografik” bulan burjuvazi kadar, 
işçi sınıfının çok rezil bir biçimde yansıtıldığı kanısına 
varan solcu eleştirmenler de kınadılar. “ Tek sarhoş 
kusmuğunun atlanmadığı” bu romanda, sanatsal hiçbir 
değer olamayacağında anlaştılar.

Oysa, L ’Assommoir, işçi sınıfının Zola’ya göre en 
büyük düşmanı otan alkol ve bedensel zaafları yansız 
bir gözle ve bütün ayrıntılarıyla sergilemek amacının 
ötesinde, bu kişilerin yaşamına, yazarın duyduğu yakın

ilgi ve merhametin de romanıdır. İşçi sınıfı artık, Bal- 
zac’ın yazdığı yıllardan çok daha güçlü bir biçimde top
lumsal yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 1864'te Lond
ra’da kurulan Uluslararası İşçi Derneği’nin bir şubesi 
Paris’te de açılmış ve 1866-1870 arasındaki grevlerde 
önemli rol oynamıştır. Paris, bu yeni toplumsal gerçeği 
kucaklarken, merkezden çevreye itilmiş fakir işçi mahal
leleriyle kuşatılmış ve yeni bir görünüm kazanmıştır. 
Bu yeni toplumsal sınıfı artık Lamartine, Hugo gibi ro
mantik yazarların idealize ettiği “ fakir fakat soylu ve 
dürüst işçi” imajıyla yansıtma çağının geçtiği bir ger
çektir, t ’Assommo/r Fransızca çekiç, yaba gibi bir anla
ma gelmekle birlikte, o günün işçi argosunda, ucuz 
içki satılan salonlara verilen isimdi. Zola’nın romanında
ki L ’Assommoir, işçi sınıfı mahallesinin derinliklerinde, 
Rue des Poissonniers ve de Rochechouart bulvarının 
köşesindeki yaşlı Colombe’un meyhanesinin adıdır. Co- 
lombe’un meyhanesinde şarabı süzen makinelerden biri 
de bulunmaktadır. Bu makine, birkaç bardak şarapta 
tatlı rüyalar arayan işçilerin, gerçeklerden kaçışına yar
dımcı olan bir şeytan aletidir. Makineyi betimleyen say
falar, Zola’nın sonradan yazacağı romanlarda organik 
bir eğretilemeye dönüşecek kötülük simgesi makinele
rin ve makineleşmenin habercisidir. Maden, kent, fabri
ka Zola’nın romanlarında mekanik, saldırgan, acımasız 
organizmalardır. Bunları betimlemesinde, iyi arkadaş 
olduğu empresyonist ressamların (Manet, Monet, Ce
zanne) etkileri görülebilir.

L ’Assommoir'\a için işçi sınıfının öyküsü bitme
di. 1S70’den beri işçi sınıfı üzerine, Komün’ü de içine 
alacak bir roman yazmayı planladığını biliyoruz. Sonra
dan bu proje iki roman biçiminde gerçekleşti. İşçileri 
konu alan Germinal ve Komünü konu alan Le Debacle 
(Bozgun).

Rougon-Macquart dizisinin en belgelenmiş romanı olan 
Germinal, 21 Şubat 1884’de kuzey Fransa’da Anzin ma
denlerinde başlayan ve elli altı gün süren maden işçileri 
grevini konu alır. Ama Germinal, öyle birdenbire bu 
grevin başlamasıyla esinlenilmiş bir roman değildir. 
1880’de başlayan bir projenin sonudur. 1881-82'de Fran
sız Sosyalist Partisi’nin ikiye bölünmesiyle sosyalizm 
konusu gene alevlenmişti. Partinin bir kısmı, Marksist 
devrimci doktrinden uzaklaşarak evrimci bir sosyalizmi 
savunmaya girişmiş ve Sosyalist İşçiler Federasyonu'- 
nu kurmuştu. Buna karşı çıkan bir grup da İşçi Partisi'n'ı 
kurarak devrimin gerekliliğini savunmaya devam edi
yordu. Rusya'da terörist hareketler sürüyor ve Paris 
Bakunin, Kropotkin, Lavrov gibi siyasal mültecilere ku
cak açıyordu. Zola bu Rus mültecileriyle Turgenyev 
yoluyla tanışmıştı Germinal bütün bu etkilerin birikimi
nin ürünüdür. Giderek, 1880'de bir resim sergisinde 
Zola'nın görüp çok beğendiği bir tablonun, Alfred RoH'- 
un Madencilerin Grevi tablosunun bile bu romana esin 
kaynağı olmuş olabileceğini söyleyenler vardır.

Le DĞbacie (Bozgun), Zola’nın Komün günlerini doğ
rudan doğruya konu alan tek romanıdır. 1892'de yazdığı 
bu roman gerçekte üç bölümden oluşur: Fransa-Prusya 
savaşının başlangıcı. Sedan yenilgisi ve Paris ayaklan
ması. Le Debacie'da Komün hareketinin şiddetini anla
tırken Zola, gene yansız görünmeye çalışır; saray asker
lerinin acımasız katliamı kadar, Komüncülerin rehineleri 
öldürürken gösterdikleri şiddeti de eleştirir. Ama bütün 
kusurları sergilendikten sonra Komüncüler, askerlerden 
üstün tutulur, çünkü Zola’nın gözünde Fransa'nın “va
tansever, cumhuriyetçi, proleter geleceğini” askerler 
değil, onlar temsil etmektedirler.

JALE PARLA



bu meclis, teslim anlaşmasmm açık bir maddesine göre, ancak savaş ya da barış karan 
vermek ve gerektiğinde bir banş anlaşması imzalamak için seçilecekti. Halk, mütareke 
koşullarının savaşın sürdürülmesini olanaksız duruma getirdiğini ve Bismarck tarafından 
düzenlenen bir banşı onaylamak için, Fransa’nın en kötü adamlannın en iyi adamlar 
durumuna getirildiğini görmekten geri kalamazdı.”

“Köylüler Meclisi” ve “Köylüler Barışı”

Ne pahasına olursa olsun topyekun barış isteyen taşra, 8 Şubat’ta Paris’e karşı tepkisini dile 
getirecek. gerici bir meclis seçmeye hazırlanırken, Paris’te Yirmi İlçe Delegasyonu, Uluslararası 
İşçi Demeği ve İşçi Sendikaları Federasyonu, programları açıkça sosyalist ve devrimci olan 
adaylar gösteriyorlardı. Bu adaylar, 1789 cumhuriyetinin köylülere toprak vermesine benzer bir 
biçimde, bu kez de işçilere çalışma araçlarını verecek ve aynı zamanda hem siyasal 
özgürlüğü, hem de toplumsal eşitliği gerçekleştirecek bir cumhuriyet istiyorlardı. Büyük bir 
çoğunlukla cumhuriyet ve savaş için oy kullanan Paris halkı, Victor Hugo ve Edgar Quinet 
gibi demokrat burjuvalar, Delescluze gibi Jakobenler, Pyot, Malon, Gambon ve Tolain gibi 
militan temsilciler seçti. Taşra illeriyse, 10 Aralık 1848 ve 2 Aralık 1851 geleneğini izledi. 12 
Şubat’ta Bordeaux’da toplanan Ulusal Meclis’i oluşturan 750 milletvekilinin 400’ü kralcıydı. Bu 
meclis tarafından desteklenen ve 17 Şubat’ta “yürütme gücü başkanı” seçilen Thiers, 
burjuvazinin en yetkin temsilcisi olarak, Almanya’yla istediği gibi anlaşabilmek olanağını 
buldu. 26 Şubat’ta Versailles’da imzalanan barış hazırlıkları antlaşmasına göre Fransa, beş 
milyar franklık bir tazminat ödeyecek, Belfort hariç Alsace’m tamamını ve Lorraine’in üçte 
birini galiplere bırakacaktı. 1 Mart’ta Meclis, Alsace ve Lorraine milletvekillerinin umutsuzca 
protestosuna rağmen, barış hazırlıkları antlaşmasını onayladı. Kesin banş antlaşması, 10 Mayıs 
1871’de Frankfurt’ta imzalanacaktı.

"Ulusal Savunrr)a İçin Yirmi Paris ilçesi Cumhuriyetçi 
Meri<ez Komitesi” , 15 Eylül 1870 tarihli bildirisinde 

Paris’i saran kıtlığa karşı şu tedbirleri aidi: "Tüm 
yiyecek ve hayati ihtiyaç maddeleri halk tarafından 

kullanılmak üzere toptancıianndan zoralıma tâbi 
tutulacaktır.. İhtiyaç maddeleri sınıflandırılarak Paris 
halkına, her ilçede düzenli olarak dağıtılacak fişler 

karşılığında verilecektir. Fişler şu kıstaslara göre 
dağıtılacaktır: (1) Yurrtaşın ailesinin büyüklüğü; (2) 

Eldeki ihtiyaç maddelerinin miktarı; (3) Tahmin edilen 
kuşatma süresi." Alınan tüm tedbirlere rağmen 

kuyruklar, kuşatma Paris'inin olağan görüntüsü haiine 
gelmişti (altta). Aynı bildiride "Cumhuriyetçi Paris 

teslim olmaktansa kendi yıkıntıları altına gömülmeye 
kararlıdır" deniliyor ve bütün Parisliler savunma 

çalışmalarına katılmaya çağrılıyordu. Paris, şehrin 
çevresinde bir savunma hattı oluşturmak için seferber

olmuştu (yanda).

Paris ve Taşra

Banş sorunu bir çözüme bağlandıktan sonra, sıra rejim sorununa geliyordu. Silahlanmış Paris, 
tek ciddi engeldi. Taşranın seçtiği bu köylüler, toprak ağaları ve eşraf meclisinin karşısında, 
aruk yola getirilmesi gereken Parisli sosyalist, cumhuriyetçi ve yurtsever işçilerden, 
zanaatçılardan ve küçük burjuvalardan başka bir şey kalmıyordu. Kuşatmanın acılarıyla zaten 
bitkin düşmüş Paris halkına karşı hemen, Ulusal Muhafızlara verilen otuz meteliklik (1.5 
Frankhk) ödeneğin kesilmesi, kiralar ve ticaret senetleriyle ilgili ertelemelerin kaldırılması gibi, 
hem de küçük sanayi ve ticareti zarara uğratan önlemler alındı. Aynca banş hazırlıklan 
antlaşmasında 27 Şubat için öngörülen Prusyalılann Paris’e girişi, Parisliler’e bir şerefsizlik gibi 
görünüyordu. Halk hoşnutsuzluğunu gösterdi ve Paris halkından toplanan paralarla alınan ve 
Prusyalılann işgal edecekleri yerlerde bulunan topları, Monmartre, Buttes-Chaumont ve 
Belleville gibi başkentin yüksek yerlerine götürdü. Ulusal Muhafız’m topladığı paralarla alman 
bu toplar, 28 Ocak teslim sözleşmesinde resmen Ulusal Muhafız’m malı olarak tanınmış ve 
hükümete ait silahların galiplere genel teslimi dışında bırakılmıştı. Bu topları ne Prusyalılar ve 
ne de Thiers alabildi.

Paris’e 27 Şubat için kararlaştırılan girişleri ertelenen Prusyalılar, ancak 1 Mart’ta zenginlerin 
semtlerine girerek 2 Mart’ta da çekildiler. Ama Paris’e karşı alınan önlemler sürdürüldü. 11 
Mart’ta demokrat gazeteler Paris valisi Viroy tarafından süresiz olarak kapatılıyor, Flourens ve 
Blanqui, 31 Ekim 1870 gösterilerine öncülük ettikleri gerekçesiyle ölüme mahkûm edilirlerken, 
Jules Valles altı aylığına hapse atılıyordu. Ölüm cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilen 
Blanqui, 17 Mart 1871’de taşrada tutuklanarak 1879’a kadar hapiste kalacak (ve bu yüzden 
Komün’e katılamayacak), Flourens ise 3 Nisan’da, federelerin Versailles güçlerine karşı yaptığı 
bir çıkışta tutsak alınarak vahşice öldürülecekti.

Ulusal Meclis’in 20 Mart’tan başlayarak Versailles’de toplanması kararlaştırıldı. 14 Mart’ta 
Thiers, Versailles’a geldi. 16 Mart’ta Bonapartçı general Valentin, vekâleten Paris polis 
müdürlüğüne atandı. 17 ve 18 Mart’ta Thiers ve general d’Aurelles de Paladines, biri Paris 
halkına, öteki Paris Ulusal Muhafız birliğine (generel d’Aurelles de Paladines daha önce Ulusal 
Muhafız komutanlığına atanmıştı) iki bildiri yayınladılar. Bu bildirilerde Paris halkını bir “gizli 
komite”nin, yani Ulusal Muhafız Merkez Komitesinin davranışlanna karşı uyanyor, kanşıklık 
körükleyicisi “kötülere” karşı “iyi yurttaşlar”m duygularına sesleniyor ve gerekirse zora 
başvurulacağı yolunda hiç de kapalı olmayan bir tehdit ve kötülerin ayaklanmasını, daha 
beşiğindeyken boğma yolunda bir çağnyla bitiriyorlardı. 20 Mart’ta, yani “köylüler”in 
Versailles’a gelişine kadar verilen sürenin bitiminden önce Paris’in hakkından gelmek için 
ustaca tasarlanan bu bildirilere pek kulak asan olmadı.

Merkez Komite

Ulusal Muhafız, 28 Ocak 1871 tesliminden sonra. Ulusal Savunma Hükümeti’nden bağımsız 
olarak örgütlenmeye ve Paris’i gerçekten yönetmeye başladı. 3 Mart 1871’de, Bismarck’m 
birhklerinin Paris’e girişinden iki gün sonra ve gerici general d’Aurelle de Paladines’in Ulusal 
Muhafız komutanlığına atanmasına yanıt olarak, 215 Ulusal Muhafız taburunun delegeleri



İZ Paris Komünü

toplanıyor ve Ulusal Muhafız Federasyonu tüzüğünü kabul ediyorlardı, (Komün askerlerine bu 
yüzden “federeler” adı verildi). Böylece Paris’te askeri örgütlenme temelinde siyasal bir 
federasyon kurulmuş oluyordu. Bu federasyon, tüm Ulusal Muhafız, birimlerinin bölük 
delegeleri kurulan birliğine dayanıyordu. Bölük delegeleri, tabur delegelerini, tabur delegeleri df 
her biri bir ilçeyi temsil eden ve öteki 19 ilçe delegeleriyle işbirliği yapan gene! delege ya 
da alay başkanlarını seçiyorlardı. Ulusal Muhahz tabur delegeleri tarafından çoğunluk usulüyle 
seçilen bu 20 delege. Ulusal Muhafız Merkez Komitesi’ni oluşturuyordu. İlk kez 5 Mart’ta 
seçilen ve 15 Mart’a kadar geçici bir nitelik taşıyan Merkez Komite, 15 Mart’ta kesin şekline 
kavuşacaktı. 18 Mart 1871’de Komün devriminin yönetimini üzerine alan bu Merkez Komite 
üyeleri, kendilerini “karanlık” ve “tanınmamış kişiler” olarak eleştirenlere, “İsa’nın oniki 
havarisi de tanınmamış kişilerdi” yanıtını vereceklerdi.

Marx’a göre. Ulusal Savunma Hükümeti’ne karşı tüm sağlıklı Paris’in, (yani Bonapartçılığm ve 
onun resmî muhalefetinin dayanakları olan büyük kapitalistlerin, mali vurguncuların, 
dolandıncıların, aylakların ve eski devlet asalaklarının dışında kalan Paris’in) ayaklanması, 
“komploya karşı ilk zaferini 18 Mart 1871’de kazanmasına rağmen, 18 Mart 1871 tarihini 
değil, 28 Ocak 1871 tarihini taşıyordu.” Çünkü Ulusal Muhafız, yani silahlanmış tüm 
Parisliler, Bismarck’ın desteğiyle kurulan temsilcilerin kapkaççı hükümetinden bağımsız olarak 
işte bu günden sonra örgütlenmeye ve Paris’i yönetmeye başlıyordu.

Paris Komünü

18 Mart Devrimi

17-18 Mart gecesi, general V inoy’nun birUklerine Parislilerin toplarını almak emri verildi. Bu 
toplann alınması, Paris’in ve dolayısıyla 4 Eylül devriminin genel silahsızlandırılmasma bir 
başlangıçtan başka bir şey olmayacaktı. Ama toplann çekilmesi için gerekli adar unutulmuştu.



Paris bombalanıyor. Thiers ve Bismarcl< Paris'i 
Komüncülerin elinden kurtarma konusunda 
anlaşıyorlardı. Paris b ir "m ülk"tü, ve mülkü 
ayaktakımına teslim etmek mümkün değildi. Mülk 
sahipleri, devlet adamları “ m ülk"e sahip olmak için 
aralarında savaşırlar, ancak mülke zarar vermezler, 
mülkü aşağı sınıflara bırakamazlardı. Ancak Paris'i 
zarar görmeden işçi sınıfının elinden almak mümkün 
olmadı. Direnişi kırmak amacıyla Paris hem Prusya 
kuşatması hem Versailles saldırısı sırasında defalarca 
bombalanarak büyük bir kısmı yıkıntıya döndürüldü.

Ev kadınlan tehlike işareti vermek için gerekli zaman buldular. Ferre ve Louise Michel’in 
yönettikleri XVIII. ilçe güvenlik komitesi, Montmartre tepesine yetişti. Bunun üzerine şaşırtıcı 
belirtiler görüldü. Kadınlar, çocuklar ve federe muhafızlar askerlerin çevresine toplandı.
Askerler, bu neşeli ve barışçıl kalabalıkla kısa zamanda dostluk kurarak kardeşleştiler. Bununla 
birlikte akşam üzeri iki general, gün doğduğunda Parisliler üzerine ateş emri verdiler. Askerler 
ateş emrine uymadılar ve general Lacomte ve Haziran 1848 isyancılarını kınp geçirdiği 

'Parisliler tarahndan unutulmayan general Clement Thomas, tutuklanarak getirildikleri Rosilers 
I sokağında kurşuna dizildiler.

İktidann bu olağanüstü güçsüzlüğü karşısında Thiers, Versailles’e sığındı ve askerî birliklere 
Paris’ten ayrılmak emrini verdi. İki generalin kurşuna dizilmesi bir yana bırakılırsa, anonim 
bir kalabalık tarahndan kavgasız gürültüsüz bir zafer kazanılmıştı. Gerçeklikte bu zaferi hiçbir 
örgüt hazırlamamıştı: Ne ulusal Muhahz Merkez Komitesi, ne Yirmi İlçe Merkez Komitesi, ne 
Güvenhk Komiteleri ve ne de Enternasyonal Paris Şubesi. Ancak bu çeşitli örgütlerden gelen 
kimseler, bireysel ve eşgüdümsüz girişimlerde bulunuyor ve anonim kalabalık tarafından 
izleniyorlardı. Paris halkı, egemen sınıfların saldırısına karşı bir savunma refleksini, hemen bir 
toplumsal devrimin ilk uğrağı durumuna dönüştürecek ve bu devrimin, eski dünya sisteminin 
dayandığı, ikinci imparatorluğu doğuran ve onun koruyucu kanatları altında çürüyünceye değin 
olgunlaşan siyasal ve toplumsal sınıf egemenliği koşullarının, geçici bir süre içinde olsa 
ortadan kalkmasına yol açacaktı.

i . . :

Paris Hükümeti Olarak Komün

19 Mart 1871 akşamı, bir gün önce tanınmayan kişilerden oluşan Ulusal Muhafız Merkez 
Komitesi belediye dairesinde toplandı. Ne istiyorlardı? Devrimci bir hükümet mi 
sözkonusuydu? Parisliler tarafından sorulan bu soruları Merkez Komite, iki bildiri yayınlayarak 
hemen yanıtladı. Bunlardan birinde “özgürlüğümüzün kutsal sandığına el atmak” istemedikleri 
için “ordudaki kardeşlerimiz”e teşekkür ediliyor ve Paris’le Fransa’nın, “bütün sonuçlanyla 
birlikte alkışlanan bir cumhuriyetin, istilalar ve iç savaşlar çağını ebediyen kapatacak tek 
hükümetin temellerini birlikte atmaları” dileniyordu. Sıkıyönetim kaldırılıyor ve bütün Paris 
halkı Komün seçimlerine çağrılıyordu. Öteki bildiride. Ulusal Muhahz’a da benzer bir çağrıda 
bulunuluyordu. Merkez Komite, Belediye Sarayı’nı “halk adına elde tutmak” karannı almasına 
rağmen kendini devrimci bir hükümet olarak görmüyordu. Yeni Komün seçimleriyle, halkın 
iradesini ortaya koyması sağlanacaktı. Komite, bu seçimlerin 22 Mart’ta yapılmasını 
kararlaştırıyor ve o zamana kadar da Paris’in yönetimini üstleniyordu. Sıkıyönetimin 
kaldınimasıyla birlikte basın özgürleştiriliyor, savaş divanları dağıtılıyor, bütün siyasal 
tutuklular için af ilan edilerek serbest bırakılmalan sağlanıyordu. Son olarak da Thiers’in 
ardından Versailles’a göçen görevliler tarafından yüzüstü bırakılan çeşitli bakanlıklara 
temsilciler gönderildi. Bütün bu önlemleri almakla Merkez Komite, kelimenin gerçek anlamıyla 
bir hükümet gibi, Versailles hükümeti karşısında Paris hükümeti gibi davranıyordu. Versailles 
yandaşları tarafından 21 Mart’tan başlayarak düzenlenen gösteriler ve 22 Mart’ta patlak veren 
Vendöme alanı olaylan yüzünden 26 Mart’a ertelenen seçimlere kadar da öyle davrandı.
Ancak bir iç savaşa karşı olduğu için askeri önlemlere başvurmadı. Oysa Thiers, 17-18 Mart

FAVRE, JULES 
( 1809- 1880)
Fransa-Prusya Savaşı’ndai) sonra Bismarck’la yapılan 

barış görüşmelerine katılarak ateşkes antlaşmasını im
zalayan, tutarsız politikasıyla dikkati çeken Juies Favre,
21 İMart 1809’da Lyon’da doğdu. Aslında bilinçli bir 
devrim düşmanı olan Favre siyasal hayatına 1830'la 
birlikte başladı. 1848 Şubat Devrimi’nden sonra Hazi- 
ran’da gelen gerici dalganın içinde yeraldı. Louis Blanc’ın 
dokunulmazlığının kaldırılması için rapor hazırladı. 
1849’da Rhöne’dan seçilerek yasama meclisine girdi. 
Bu sırada cumhurbaşkanı seçilen Louis Bonaparte'a 
karşı muhalefet yürütmeye başladı. 2 Aralık 1851’de 
gerçekleştirilen hükümet darbesine karşı Victor Hugo 
ile birlikte başansız bir silahlı direniş örgütledi ve ardın
dan bir süre siyasetten uzaklaştı.

Louis-Napol^on’un kendini III. Napoleon olarak impa
rator ilan etmesi üzerine cumhuriyetçilerin muhalefetini 
örgütleyen Favre, bir süre sonra bu hareketin önderi 
konumuna yükseldi. Bu arada imparatora suikast girişi
minde bulunan Felice Orsini’yi savunarak, ününü pekiş
tirdi. Louis-Bonaparte'ın tüm politikasına karşı çıktı. Özel
likle Roma’nın işgali ve Meksika sorununda yoğun bir



Ufuktaki umut, Gambetta. III. Napoleon döneminin son 
yıllannda oldukça hızlı b ir biçimde yükselen ve 

adından söz ettirmeye başlayan cumhuriyetçi politikacı 
Lean Gambetta, başlangıçta Fransa-Prusya savaşına 

şiddetle karşı çıkmasına rağmen, Napoleon’un 
Sedan’da tutsak düşmesinin ardından kendisini yeni 

cumhuriyetin kurucularından biri ve içişleri ve Savaş 
Bakanı olarak buldu. 17 Kasım 1870’te Alman 

kuşatması altında açlıktan kıvranan Paris’i b ir balonla 
terkeden Gambetta, Tours’a giderek orada b ir ordu 

toplamaya başlamıştı. Kazanma umudu kalmayan, 
ancak teslime de yanaşmayan Paris’in o dönemdeki 

duygularını en iyi dile getiren kişi Gambetta olmuştu.
Ancak Gambetta’m topladığı eğitimsiz ve iyi 

silahlanmamış birlikler de Prusya ordulan karşısında 
fazlaca şansa sahip değildi. Nitekim, Tours da Alman 

işgali tehdidi altına girince Gambetta Bordeaux’ya 
gitmek zorunda kaldı. Sonunda 18 Ocak 1871 

barışına razı oldu.

gecesi Ulusal Muhafız’ın toplannı ele geçirmek için düzenlediği baskmla bu iç savaşı çoktan 
başlatmıştı. Gene aynı nedenle, parasal gücün kalelerine karşı bir saldırıya girişmek 
gereksinimini de duymadı. Yginız Paris’in zorunlu harcamalarını karşılamak üzere. Komün 
adına M. de Rothschild’den 500 yüz bin frank, Fransa Bankası’ndan da bir milyon frank bor( 
aldı.

muhalefet gösterdi. Bu arada Fransız Akademlsl'ne de 
üye seçilen Jules Favre, Fransa-Prusya Savaşı sırasm- 
da l(urulan hülcümette dışişleri bakanlığı yaptı. Bu sıra
da “topraklarımızdan bir santim, kalelerimizden bir taş 
vermeyeceğim” diye böbürlenen Favre, Bismarck’la bu
luşmasından sonra Alsace-Lorrain’in PrusyalIlara veril
mesini savundu ve 28 Ocak 1871’de Bordeaux’da ateş
kes antlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes görüşmele
rindeki bu tavizi biiinnlediği için Şubat’ın başında yapı
lan seçimlerde Ulusal Meclis’e girmeyi başaracaktı. Bu 
sırada, Cezayir’de oturan birinin kansı ile nikahsız yaşa
yıp, sahte belgeler düzenlediği ve bu yolla kadından 
olan çocuklan adına milyonlarca franklık mirasa el koy
duğu ortaya çıktı. Bu belgeleri yayınlayan Ulusal Mec- 
lis’teki Paris temsilcisi Milliâre ise Favre’ın emriyle kur
şuna dizildi.

Komün sırasında Paris halkım aileye, dine ve mülkiye
te karşı başkaldıran bir kaçkınlar çetesi olarak gören, 
Marx’in “Thiers’in hempalan” içinde saydığı Jules Fav
re, Komün’ün bastınimasından sonra gözden düştü ve 
siyasetten uzaklaşarak 19 Ocak 1880’de öldü.

Gerek 3 Kasım 1870 belediye meclisi seçimlerinde seçilen ve 20 ilçe başkanmdan 12’si 
Ulusal Savunma Hükümeti yandaşı olan belediye başkanları ve gerekse daha ilk oturumdan 
başlayarak Ulusal Meclis, bu “fesatçılar” hükümetini kınamaktan geri kalmadılar. Arada birçok 
gizli pazarlık yapıldıysa da, bir sonuca varılamadı. Artık Paris halkıyla Fransız burjuvazisi 
arasında bir uzlaşma olanağı kalmamıştı.

Yeni Düzen Programı

Bunun üzerine Merkez Komite, 23 Mart’ta kendi programını ortaya koymak üzere bir bildiri 
yayınladı. Önce Fransa’yı yıkıma götüren bir iktidarın iflasım saptayan bu bildiriye göre 
otorite ilkesi artık sokakta düzeni, atölyede çalışma etkinliğinin başlamasını sağlamak 
gücünden yoksundu ve bu yoksunluk da iktidarın kendi kendisini yadsıdığını gösteriyordu. 
Öyleyse yeni bir düzen kurmak ve emeği, sınıf karşıtlığını ortadan kaldıracak ve toplumsal 
eşitliği sağlayacak yeni temeller üzerinde yeniden örgütlemek gerekiyordu. Halk tarafından 
reformlar yapmakla görevlendirilen temsilcilerin etkili denetimini, emekçilerin özgürleşmesi ve 
komünal yetkilendirme sağlayacaktı. Bu toplumsal reformlar şöyle sıralanıyordu: Emekçiye 
emeğinin tam değerini sağlamak, yani kapitalist kârı ortadan kaldırmak için kredinin, ticaretin 
ve ortaklaşmanın örgütlenmesi; herkes için parasız, laik ve tam eğitim; toplann, dernek kurm 
ve basın özgürlükleri; polisin ve ordunun komünal düzeyde örgütlenmesi. Tüm toplumu 
yönetmesi gereken .ilke bir grup ya da derneği örgütleyen ilkeydi. Bu ilkeye göre dışardan 
hiçbir otorite kabul edilmiyor ve ister bir yöneticinin, ister belediye başkanı ya da valinin 
olsun, tüm seçilenlerin seçenler tarahndan sürekli denetimi isteniyordu.

Bu 23 Mart bildirisinden sonra Enternasyonal, Komün’ü açıkça desteklemeye başladı. 25 
Mart’ta Merkez Komite, görevinin tamamlandığını ileri sürerek, yerini yeni seçilenlere 
bırakmakta kararlı olduğunu açıklıyor ve “Sizi en iyi izleyecek insanlar, kendi aranızdan 
seçeceğiniz, sizin yaşamınızı paylaşan, sizlerle aynı acıları çeken insanlardır” diyerek, Paris 
halkını temsilcilerini seçmeye çağırıyordu.

Komün Seçimleri

Buna yanıt veren Versailles hükümetiyse, Paris’in şerefini lekeleyen “caniler ve şaşkınlar 
takımı”na karşı Paris halkını, kendi meclisi, yani Versailles meclisi çevresinde kenetlenip 
birleşmeye çağırıyordu. Gene de seçmen kütüklerinde kayıtlı 485 bin 569 Parislinin 229 bin 
167’si, 26 Mart’ta sandık başına gitti. Bu iki rakam arasındaki farkın temel nedeni, savaş, 
kuşatma, taşraya ve Versailles’a göçler sonucu Paris nüfusunda görülen azalmaydı. Ayrıca işçi 
mahallelerindeki katılım, Paris’in batısındaki “kibar mahalleler”deki katılımdan daha yüksekti.

28 Mart 1871 günü Paris Belediye Sarayı’nda, Merkez Komite üyeleri yetkilerini Komüne 
devrediyor, ardından seçilenlerin listesi ilan ediliyordu. Paris’in 20 ilçe ya da ilçe belediye



daireleri (arrondissement) sırasına göre, seçilenler şunlardı:

1. İlçe: Adam, Meline, Rochart, Barre;
2. İlçe: Brelay, Tirard, Cheron, Loiseau-, Pinson;
3. İlçe: Demay, Arnaud, Pindy, Dupont, Cleray;
4. İlçe: Lefrançais, Arnould, Clemence, Amouroux, Gerardin;
5. İlçe: Jourde, Regere, Tridon, Blanchet, Ledroit;
6. İlçe: Leroy, Goupil, Robinet, Beslay, Varlin;
7. İlçe: Parizel, Lefevre, Urbain, Brunei;
8. İlçe: Rigault, Vaillant, Amould, Allix;
9. İlçe: Ranc, Parent, Desmarest, Ferry, Nast;
10. İlçe: F.Pyat, Fortune, Gambon, Champy, Babick;
11. İlçe: Assi, Avrial, Delescluze, Mortler, Eudes, Protot, Verdure;
12. İlçe: Varlin, Fruneau, Geresme, Theisz;
13. İlçe: Melliet, Durand, Chardon, Frankel;
14. İlçe: Billioray, Martelet, Decamp;
15. İlçe: Clement, Vallrâ, Langevin;
16. İlçe: Marmottan, De Bouteillier;
17. İlçe: Varlin, Clement, Chalin, B.Malon, Gerardir.;
18. İlçe: Blanqui, Theisz, Dereure, Clement, Ferre, Vermorel, P.Grousset;
19. İlçe: Oudet, Puget, Cournet, Delescluze, Ostyn, Miot;
20. İlçe: Ranvier, Bergeret, Flourens, Blanqui.

Komüncülerin Siyasal Bileşimi

Komün’ü oluşturan bu kişiler, çeşitli kökenlerden geliyorlardı. Aralarında zengin burjuvalar da 
vardı. Bunlar istifalannı vererek kendiliklerinden ayrılıyor ve 16 Nisan’da yapılan (ve seçilenler 
arasında Seraillier, Longuet, Courbet ve Arnold gibi kimselerin bulunduğu) ek seçimlerle 
yerleri dolduruluyordu. Seçilenlerin bir başka bölümü, küçük ve orta burjuvaziden geliyorlardı. 
Bunlar, ikinci imparatorluk döneminde Cumhuriyetçi Parti saflarında mücadele eden ve 
Komün’ün çoğunluğunu oluşturan memurlar, öğretmenler, hekimler ve gazetecilerden 
oluşuyorlardı. Son olarak da, yirmi beş işçi vardı. O dönemde seçilen bir meclis için 
alışılmadık bir rakamdı bu ve genellikle Enternasyonal üyesi olan ve Merkez Komite’nin 
gösterdiği adaylar arasından seçilen bu işçiler, genellikle azınlıkta kalıyorlardı. Gerçekten de 
ortaya çeşitli eğilimler çıkmıştı. Çoğunluk içinde, sonradan Komün tarafından rehin alınan 
Paris başpiskoposu Darboy’yla değiştirilmek istenecek olan ve Komün’e seçilmesine karşın 17 
Mart’tan beri tutuklu bulunan yaşlı “mahpus”a bağlı Blanquciler; 1848 Devrimini yapan ve 1789 Devriminin 
anılanndan kurtulamayan Jakobenler (bunlar özellikle Delescluze tarafından simgeleniyorlardı); 
son olarak da demokratik ve toplumsal bir cumhuriyetten yana olmakla birlikte, böyle bir 
cumhuriyetin gerektirdiği zorunlu İktisadî dönüşümleri açıkça kavrayamayan Valles ve 
Vermorel gibi rakidaller vardı. Azınlıkta yer alan işçiler de, çoğunluk grubundan daha 
homojen bir ideolojik blok oluşturmuyorlardı. Aynca büyük sanayi işçisi olmaktan çok, 
zanaatçı bir nitelik taşıyan bu işçiler, Entemasyonal’in Proudhoncu kanadından geliyorlardı. 
Yalnızca Frankel’in, Kari Marx’la kişisel bir üişkisi vardı ve onunla birlikte yalnız Seraillier ve 
Malon, Marx’m düşüncelerine bir yakınlık duyuyorlardı. Ancak kökenleri. Enternasyonal ve 
sendikal örgütler içindeki militan geçmişleri sonucu, Komün’ün azınlığını oluşturan temsilciler, 
siyasal sorunlardan çok toplumsal sorunlarla ilgileniyorlardı. Bundan ötürü onlara, “sosyalist 
devrimciler” de denebilirdi. Ancak etkinliklerinde hiçbir parti, hiçbir yapılaşmış örgüt izi 
yoktu. Azınlık üyelerinin genellikle birlikte oy kullandıklan görülse bile, bunun tersi daha da 
çok görülüyordu. Komün’ü oluşturan bu adamlar arasında, 16 Nisan’da seçilen ressam 
Courbet, yazar Jules Valles, bilgin Gustave Flourens gibi seçkin kişiliklerin, Varlin ve Benoît 
Malon gibi hayranlık uyandıran işçi önderlerinin, barikatlar üzerinde kahramanca can veren 
Delescluze gibi eski cumhuriyetçilerin yanı sıra, “Komün’ün iblisi” Felix Pyat gibi yüzsüz ve 
kendini beğenmiş laf ebeleri, Allix ve Babick gibi kafadan çatlaklar da vardı. Flepsi de 
beklemedikleri bir anda, yaşanması ve üstesinden gelinmesi güç ve hiç d e ' hazırlıklı 
olmadıkları olaylarla karşı karşıya kaldılar.

Ama iktidara geçenler, yalnız bu adamlar değildi. Enternasyonal şubeleri, sendikal örgütler, 
kooperatifler, başlarında cumhuriyetçi Merkez Komite bulunan ilçe komiteleri ve devrimci 
kulüpler aracılığıyla, gerçek anlamıyla tüm Paris halkı da iktidardaydı. Daha kuşatma sırasında 
kumimaya başlanan kulüplerin sayısı artmıştı ve bu kulüplerde ivedi örgütlenme ve savunma 
soranlannm yanı sıra, toplumda kadının yeri, sermaye-emek ilişkileri v.b. gibi daha genel 
sorunlar da tartışılıyordu. Öte yandan, kadınlar da hareketsiz kalmıyorlardı. Marx’m bir dostu 
olan Yehzaveta Dmitriyeva tarahndan, Paris savunmasına ve yaralılara yardım için kurulan 
Kadınlar Birliği’nde bir araya.gelen kadınlar, yalnız güvenlik komitelerinde ve kulüplerde değil, 
kantinci, ambülanscı ya da asker olarak, siperlerde bile etkinlik gösteriyorlardı. Marx bu 
kadınlar için, “ilkçağ kadınlan gibi kahraman, soylu ve özverili gerçek Parisli kadınlar” diye 
yazacaktı.

Ancak Ulusal Muhafız Merkez Komitesi, daha önce yaptığı bütün açıklamalanna rağmen 
işbaşından aynimıyor, düzenli olarak toplanmayı sürdürüyor ve Komün’ün Versailles’a karşı 
savaşını yönetmek istiyordu. Merkez Komite böylece. Komün iktidan yanında, sık sık 
güçlüklere yol açan ikinci bir iktidar oluşturuyordu,

-m n

"Gökyüzünü fethe çıkan Komüncüler” . Marx 
ulaşılması imkansız ama yüce bir amaç uğruna 

barikatlara koşan Paris Komüncülerini bu ifadeyle 
selamlıyordu. Komün’ün yalnızca yetmişiki gün süren 
ömründen geriye kalan, işçi sınıfının kendi kendisini 

nasıl yöneteceği hakkında bir dizi tecrübe ve bu 
tecrübeleri korumak için girişilen umutsuz ama 

kahramanca savaştı. (Altta) Büyük Fransız Devrimi’nde 
krallık armasına karşı üç renkli bayrak altında 

burjuvaziyle birleşen işçi sınıfı, aradan yüzyıl 
geçmeden burjuvaziye kaptırdığı devrimin üç renkli 

bayrağının karşısına kızıl bayrakla çıkıyordu.
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Louise /yiİ€İtel ve Komün

Louise Michei (1830-1905) tüm yaşamı boyunca top- 
lumsai devrim lodar, erl<el(ler tarafından ezilen kadınla- 
nn eşitliği ve özgürlüğü düşüncesini savunmuş, bunla 
da yetinmeyerek düşüncelerini Paris Komünü'nün ön 
saflarında mücadele ederek uygulamaya koymaya çalış
mış bir anarşisttir.

Büyük Fransız şairi Veriaine’in onuruna yazdığı balad
da

“Sert, cesur ya da ürkek yoksulu sever o.
Yoksulun t>eyaz ekmeğindeki olgun buğdayı
biçen oraktır o ...”

Diye anlattığı Louise Michel, Komün’ün yenilgisinden 
sonra -askerî mahkeme tarafından ömür boyu hapse 
mahkûm edildi. Mahkûmiyetinin 1873’ten 11 Temmuz 
1880’de çıkarılan genel affa kadarki bölümünü Yeni Ka- 
ledonya’daki açık cezaevinde, sürgünde geçirdi. Aftan 
sonra döndüğü Fransa’da bir yandan Komün ile ilgili 
diğer yandan inandığı anarşist düşünceleri yaymak için 
pek çok konferans verdi. 1883’te anarşist bir ayaklanma 
girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanarak ikinci 
kez, 6 yıl hapse mahkûm edildi, ancak, kamuoyu baskısı 
sonucu, mahkûmiyeti kısaltılarak 1886'da serbest bıra
kıldı. Çok sayıda şiir ve siyasi içerikli düz yazı yazan 
Louise Michel'in düşüncelerini dile getirdiği en önemli 
yapıtı Mim olres’üK (Anılar, 1886). “ Bir bakıma vasiyet
namem sayılabilecek olan Anılar’ımda düşüncemi oldu
ğu gibi ortaya koymak hakkımdır” , dediği ve hayatında 
önemli yer tutan iki kadına, iki Myriam’a, taptığı annesi 
ile kurşuna dizilen Komüncü Thiophile Ferrâ'nin kızkar- 
deşi, dostu, sürgün arkadaşı Marie Ferr^’ye adadığı 
bu yapıtı, okura sunarken yayıncı: “ İki Louise Michel 
vardır” der: "Biri efsaneleşmiş diğeri gerçekteki, bu 
iki Louise Michel birbirlerine hiç benzemezler. Birçok 
kişinin gözünde -niye itiraf etmeyelim?- kamuoyunun, 
özellikle taşralıların çoğunluğunun gözünde Louise Mic
hei bir tür korkuluktur, her yana demir, alev, gaz, dina
mit yağdırmaya hazır olan acımasız bir viragodur, insan 
kisvesine bürünmüş bir canavardır... Hatta onun küçük 
çocuklan çiğ çiğ yiyebileceğine bile inanılır. Efsane bu- 
dur. Gerçek ise bundan ne kadar farklıdır: Onu ik kez 
tanıyan herkes, herşeyden önce, gözlerinden zeka ve 
iyilik fışkıran, yumuşak sesli, sempatik bir kadınla karşı
laşmanın şaşkınlığını yaşar. Onunla bir çeyrek konuş
tuktan sonra da bütün önyargılar kaybolur, sizi etkisi 
altına alır, büyüler, fetheder. Şiddetten yana bu anarşist 
sizi rahatlıkla baştan çıkarabilir. Kaldığı pek çok hapis
hanenin yöneticisi ve görevlisi onunla dost olmuşlardır; 
Saint-Lazare hapishanesindeki sörler bile bu tanrıtanı
maz, sonuna dek devrimci kadınla uyum içinde yaşaya- 
bilmişlerdlr”diye ekler. Çünkü, yayıncıya göre Louise 
Michel'in kişiliğinin en belirgin yanını oluşturan özveri, 
kendini başkaları için feda etme, onlara adama yetene
ğinde, Hıristiyan martirlerininkini hatırlatan bir boyut 
vardır.

Oldukça dağınık, kronolojik bir sıra izlemeyen, hatta 
sistemsiz görünen Anılar, okura çevresindeki her canlı
ya, yalnız insanlara değil, doğaya, özellikle hayvanlara 
derin bir merak, ilgi, sevgi ve acıma duygusuyla bağlı 
bir kadın portresi vermektedir. Anılar'm sonuna ek olarak 
konmuş Komün mahkemesi tutanaklarında Louise Mic
hel, şöyle anlatılır: “ Otuzaitı yaşında, kısa boylu, esmer, 
çok geniş alınlı, uzun burnu ve güçlü çenesi, yüzüne 
son derece sert bir ifade veren bir kadın...”

Mahkeme tutanaklarıyla ilgili olarak Louise Michel, 
“ Birkaç hatayı düzeltmekle yetineceğim” der: “ Beni 
Hıristiyan hayır kurumlan değil, kıt olanaklarıyla dedem
le ninelerim yetiştirdiler; Vrancourt’dan onların ölümün

den sonra ilkokul öğretmenliği diplomamı almak için 
ayrıldım, böylece anneme yardımcı olacağımı umuyor
dum; Montmartre’daki öğrencilerimin sayısı 150’yi bulu
yordu; şahsımla ilgili söylenenlere gelince, tutanaklarda 
yazılanların aksine, kısa değil, oldukça uzun boylu oldu
ğumu eklemem gerekir; ne de olsa yaşadığımız dönem
de insanın olduğu gibi görünmesinde yarar var.” Kendi
sine yöneltilen bütün suçlamaları, bu birkaç düzeltmey
le kabul eden ve savunmasının en sonunda yargıçlara; 
“ Eğer korkak değilseniz, öldürün beni” diyen Louise 
Michel'in bir bakıma oldukça hareketli, inişli, çıkışlı, 
bir bakıma da oldukça dingin, tek düze yaşam öyküsü
nün ipuçları, yukarıdaki bu birkaç satırda saklıdır.

Louise Michel, Haute Marne'da çökmekte olan Vran- 
court senyörieri şatosunun hizmetkârlarının, dünyadan 
kopuk olarak yaşadıkları, dünya cenneti bir köyde dün
yaya gelir. Annesi şatoda hizmetçilik yapan bir kadındır; 
babası belli değildir ve Anılar’da onun izine hiç rastlan
maz. “ Piç denilen çocuklardandım; ama bana dünyaya 
gelme bahtsızlığını bahşedenler özgür insanlardı; birbir
lerini sevdiler; doğumumla ilgili olarak anlatılan sefil 
öykülerin hiç birisi doğru değildir ve annemi yaralaya- 
maz. O hayatım boyunca tanıdığım en dürüst kadındır” 
diyecektir. Adını annesinden, onun soyundan alır. Ço
cukluğu dedesinin ve iki büyükannesinin birlikte otur
dukları küçük evde mutlu geçer. Ona okuma ve doğa 
sevgisini dedesi aşılar.

Louise Michel’in ilk başkaldırısı köylülerin hayvanlara 
yaptıkları acımasızlıklarla ilintilidir. “ Güçlülere başkal
dırımın derininde, hayvanlara yaptıkları eziyetlerin ben
de uyandırdığı dehşetin yattığını anımsıyorum” der ve 
köylüler için “ Hayvanlara karşı kıyıcı oldukları ölçüde, 
egemenlerine de boyun eğiyorlar” diye ekler. Canlı can
lı ikiye kesilen kurbağalar, kafası koparılan kazlar, ço
cuklara oyuncak niyetine verilen kedi, köpek yavruları, 
çocukluğunun unutamadığı vahşet sahneleridir. Yeni 
Kaledonya’da sürgündeyken, Avrupa'da bilinmeyen hay
van, böcek türleriyle ilgili olarak bir doğabilimci (natura
list) gibi yaptığı çalışmalarıyla birleştirildiğinde, tüm ha
yatı boyunca süren hayvan sevgisi (Yeni Kaledonya’da 
bir keçisi, yedi kedisi vardır ve sürgün dönüşü kedilerin 
en yaşlılarını pelerinlerinin altına gizleyerek gemiye bin
dirmede ona, Jules Vall6s gibi Komün’ün ideolojik ön
derleri yardım ederler.) onun, zamanından önce dünya
ya gelmiş bir “ çevreci” (ekolojist) veya bir “yeşil” oldu
ğunu ileri sürmeyi pekala haklı kılabilir.

Dedesinin gözetimi altında dayılarının kitaplıklarından 
yararlanarak serbest şekilde sürdürdüğü eğitimi sırasın
da şiir yazmaya başlayan Louise Michel, bunlardan bazı
larını, genç yaşından başlayarak hayran olduğu ve tüm 
yaşamınca hayran kalacağı, romantik ve cumhuriyetçi 
şair Victor Hugo’ya gönderir ve ondan. III. NapolĞon 
diktatörlüğünü protesto amacıyla gittiği gönüllü sür
gün yerinden yanıtlar alır. Sonradan, Komün'ün il
kesini onayladığını ama yöntemlerini onaylamadığını söy
leyen Hugo, Komüncüler'in bağışlanması için etkili ça
balar harcayacak ve ünlü Viro Major şiirini Louise Mic- 
hel'e ithaf edecektir.

ilkokul öğretmeni olmak üzere dışardan sınavlara gi
ren ve mesleğe kabul edilen Louise Michel, öğretmenle
rin yükümlü tutuldukları imparatorluğa bağlılık yemini
ni etmeyi reddettiği için resmi okullarda iş bulamaz 
ve önce Audeloncourt'ta sonra, büyük ebeveynlerinin. 
ölümünden sonra gittiği Paris'te, Mme. Volller'nin Châ- 
teau d'Eau'daki özel okulunda (âcole libre) öğretmenli
ğe başlar. Eğitimi belli bir programı uygulamaktan çok, 
çocukların yeteneğini geliştirmek olarak anlayan Louise 
Michel'in o yıllarda başlattığı (sonradan Yeni Kaledonya 
yerlileri için açtığı okullarda süren) pedagoji araştırma
ları da çağı için hayli ilginçtir. Örneğin çocukların cebire 
yatkınlıklarından yola çıkarak, matematik derslerini arit
metik yerine orşdan başlatır; eğitimde müzikten yararla
nır. Louise Michel, yazarlığının yanısıra, çok iyi org

çalan bir müzisyen ve desen çalışmaları yapan bir res
sam, kısacası çok çeşitli dallarda yetenekli bir kadındır. 
Müzikle ilgili düşüncelerini gerçek ya da “ Enjolras” 
takma adıyla çeşitli dergilerde yayınlamıştır. Eğitimle 
ilgili bu teorik çalışmalarını geliştirmek üzere, kıt kanaat 
geçimini sağlayan öğretmenlikten arta kalan zamanla
rında Hautefeuille sokağında düzenlediği için bu adla 
anılan konferansları, tartışmaları izler. “ 1871'den önce
ki birkaç yıl Hautefeuille mavi çoraplıların (das bleus) 
kaynadığı bir yerdi" der. Bu deyim o yıllarda evlilik 
yerine mesleği seçen kadınlar için, onları aşağılamak 
üzere kullanılmaktadır. Louise Michel de mesleği evlili
ğe tercih eden bir kadındır ve bu konudaki düşüncesini 
çok önceden oluşturmuştur. Daha Haute Marne'dayken, 
yakınlarının onu görücü usülüyle evlendirmek için yap
tıkları birkaç girişim üzerine, "Bana evlilik teklif eden 
erkekleri kardeş olarak görmem mümkün ama koca ola
rak düşünmem olanaksızdı; çünkü bütün kadınlar gibi 
benim de aşkla ilgili büyük düşlerim vardı ve sosyal 
mücadelenin kızıştığı bir dönemde özgür kalma ge
reğinin yanısıra, aşksız evliliği hep fuhuş olarak

Şair, yazar, öğretmen, devrimci Louise Michel. 
Sürgünden döndüğü 1880’de Marx’ia yaptığı bir 
yazışma, Paris polisinin b ir "özel muhbir"i tarafından 
okunarak rapor edilmişti. Muhbirin raporu şöyle: 
"Louise Michel, Marx’a devrim davasını niçin aktif 
olarak desteklemediğini sormuş ve Komün için yeni 
b ir ordu kurulması durumunda onu da hesaba katıp 
kalamayacaklarını öğrenmek istemiştir. O da Louise 
Michel'e cevabında 1871’de oynadığı rolü anlatmıştır... 
Hazırlıktan daha geniş kapsamlı arzulamaktaymış. Ama 
ok b ir kez yaydan çıktığı için gelişmeleri ilgiyle 
izlemiş ve dostlan kanalıyla desteklemiş. Paris’e 
gelmemiş, çünkü her şeyden önce b ir masabaşı 
adamıymış ve kendisinden iyi asker olmazmış...
Marx’in cevabı, devrimin başarısı üzerine en içten 
dilekleri ve Louise Michel’e candan selamlarıyla 
bitiyor. (Karşı sayfada) Louise Michel sürgünden 
dönüşünü arkadaşlarıyla kutlarken.
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görmüşümdür” diyerek, bu defteri kapatmıştır.

Hautefeuille döneminde izlediği, katıldığı tartışmalar, 
dedesinden devraldığı köktenci cumhuriyetçi görüşleri
nin anarşizm doğrultusunda değişmesine yol açar. Lou
ise Michei’in anarşizmini en iyi ifade eden metin, Anı- 
/ar’ında yer alan, Emile Gautier'in kaleme aldığı ve Prens 
Kropotkin, Gautier, Bordat, Bernard ve Lyon davasında 
tutuklanan başka kırk kişinin İmzaladıkları, Louise lUic- 
hel’in “ tümüyle benimsediğini” vurguladığı “ Anarşist
ler Bildirisi” dir. “ Anarşistler, düşünce özgürlüğünün 
her yerde tanındığı bir çağda sınırsız özgürlüğü savun
mayı hak ve görev olarak bilen insanlardır... Özgürlüğü 
savunuyoruz, çünkü, her insanın hoşuna giden şeyleri 
yapma hakkı ve olanağına sahip olmasını ve doğal ne
denlerle aşılması olanaksız zorluklarla, kendisininki ka
dar saygıdeğer olan komşularının ihtiyaçlarından başka 
hiçbir sınır tanımadan tüm ihtiyaçlarını giderebilmesini 
istiyoruz... Özgürlükten yanayız ve bunun, kökeni ve 
biçimi ne olursa olsun, ister dayatılmış, ister seçilmiş 
olsun, kralcı ya da cumhuriyetçi olsun herhangi bir 
iktidann varlığıyla bağdaşamayacağına inanıyoruz... Biz 
anarşistlerin gözünde asıl kötülük) hükümetin şu ya 
da bu biçiminden değil, doğrudan hükümet etme düşün
cesinin kendinden yani otorite ilkesinden kaynaklan
maktadır... Bizim idealimiz insan ilişkilerinde, sürekli 
olarak gözden geçirilmeye ve değiştirilmeye açık özgür 
sözleşmenin id.ari ve yasal emretmenin yerine konulma
sıdır... Demek ki biz anarşistler halka, Tann’dan vazgeç
meye başladıkları gibi iktidardan da vazgeçilebileceğini 
öğretmek istiyoruz. Halk aynı şekilde, mülk sahiplerin
den de vazgeçilebileceğini öğrenecektir... Eşitlik olma
dan özgürlük olamaz! Sermayenin her geçen gün sayıla- 
n azalan bir azınlığın elinde toplandığı, hiçbir şeyin, 
hatta, herkesin kesesinden ödenen kamu eğitiminin bile 
eşit olarak paylaşılmadığı bir toplumda özgürlük ola
maz... Biz, sermayenin, geçmiş ve bugünkü kuşakların 
işbirliğinin ürünü olduğu için, insanlığın ortak serveti 
olduğuna inanıyoruz; sermaye herkesin hizmetine su
nulmalı,kimse ondan yararlanmaktan alıkonulmamalı ve 
kimse ona, başkalarını dışlayarak elkoyamamaiıdır. Bi
zim istediğimiz eşitlik, özgürlüğün önkoşulu olan fiili 
eşitliktir. Herkesten yeteneği kadar, herkese ihtiyacı 
kadar, diyoruz!”

Proudhoncuiuğun anarşist düşüncelerinden pek ço
ğunu paylaşan Louise Michel'in (başta özerk Komün 
yönetimi olmak üzere), ondan ayrıldığı konuların başın
da kadınların eşitliği düşüncesi gelir. “ Erkek, hangi ke
simden otursa olsun, hep efendidir. Biz kadınlar onunla 
hayvanlar arasında yer atan ayrı bir tür sayılırız. Proud
hon kadınları ev kadını ve fahişe olmak üzere ikiye

ayırmıştır. Acı içinde itiraf ediyorum biz, çağlar boyunca 
bu hale getirilen, başka bir kasta dahiliz. Cesaretimiz 
varsa bu patalojiktir, bazı bilgileri kolayca öğrenirsek, 
bu da patalojlk bir durumdur. Ben bütün hayatımca 
buna güldüm. Bugün artık, yanlışlığı ileride anlaşılacak 
otan bütün hatalar gibi buna da gülüp geçiyorum." 
der. Çünkü tüm Insanlann eşitliği ve özgürlüğünü savu
nan anarşistlerin bile kadınlara “ eşit” gözle bakmadık
larının bilincinde olan, “ Beni okuyan kadınlar, şunu 
unutmayın: Bizi erkekler gibi yargılamazlar” diyen Loui
se Michel, kendi yaşamında erkeklerin kadınlarla ilgili 
önyargılarının hepsinin ötesine geçmiş; geçilebileceğini 
kanıtlamıştır. “ Komün sırasında kaç kez kadınların dış
landığı toplantılara katıldım! Kaç kez, Ulusal Muhafız 
ya da er olarak bir kadının adımını atamayacağına inanı
lan yerlere gittim!” der.

Komün’ün yenilgisinden sonra askeri savcının Louise 
Michel’e yüklediği suçlar, gerçekten de onun Komün’ün 
kuruluşu ve savunulmasında erkeklerden hiç geri kal
mayan sorumluluklar aldığını göstermektedir. Ona yük
lenen suçların başlıcaları şunlardır:

“ 18 Mart’ta General Lecomte ve Cl^m^nt Thomas’ın 
tutuklanmalarında suç ortaklığı yapmak, ‘Onları bırak
mayın!’ diyerek öldürülmeleri eylemine katılmak; 19 
Mart’ta Belleville ve Villette mahallelerinin silahlandırıl
ması sorumluluğunu üstlenmek, bu eylemler sırasında 
Ulusal Muhafız üniforması giymek; Komün’ün ilan edil
mesinden sonra Morallsatlon des ouvriires par le travail 
(Kadın İşçilerin Çatışarak Ahlaklı Yaşaması Komitesi) 
sekreteri olarak Com iti Centrale de ,1’Union des Fem- 
mes'i (Kadınlar Birliği Merkez Komitesi) kurmak; Ko
mün’ü Versailles güçlerine karşı savunmak söz konusu 
olduğunda, kadınlar arasında sağlık hizmeti veren am- 
bülansçı, barikatlarda dövüşecek savaşçı, hatta yangın
lar çıkarmak üzere kundakçı bölükleri örgütlemek; Pa
risli kadınların Versailles’ta girişmek istedikleri barış 
görüşmelerine karşı kaleme aldığı bildiride, ‘Hayır! Pa
risli işçi kadınlar barış değil, kanlarının son damlasına 
kadar savaşmak istiyorlar. Bugün uzlaşma ihanet olur, 
mutlak toplumsal yenilenme, varolan hukuki ve toplum
sal ilişkilerin yıkılması, ayrıcalıkların, sömürünün orta
dan kaldırılması, sermaye egemenliği yerine emeğin ege
menliğinin konulması, emekçinin kendi kurtuluşunu sağ
laması yönündeki bütün umutlarımızın sonu olur’ de
mek; Devrim Kulübü başkanı olarak 18 Mayıs’ta alınan 
mahkemelerin kapatılması, ibadet özgürlüğünün yasak
lanması, rahiplerin tutuklanması, Btanqui’nin serl>est 
bırakılmasına kadar her 24 saatte Versailles tutuklula- 
rından birinin kurşuna dizilmesi kararlarına katılmak; 
Issy, Clamart ve Montmartre çatışmalarında bilfiil yer 
almak.”

Sorgulaması sırasında “ Bir avukat tarafından savu
nulmak istemiyorum, tüm varlığımla toplumsal devrime 
aitim ve bütün davranışlarımın sorumluluğunu kabul 
ediyorum” diyen Louise Michel, şiddet konusundaki 
görüşünü de şöyle açıklar: “ Bir gün Ferr6’ye Versailles 
meclisini basmayı önerdim. İki kurban istiyordum: Bay 
Thiers ve kendim. Çünkü onu vurmakla kendi hayatımı 
da feda etmeye kararlıydım.”

Komün deneyiminin kadınlar açısından genel bir de
ğerlendirmesi yapıldığında, ilk vurgulanması gereken 
nokta Komün’ün kısa ömürlü oluşu nedeniyle (18 Mart-
18 Mayıs) amaçlananlardan pek azının gerçekleştirilme
sidir. Tarihçilerin üzerinde anlaştıklan öbür noktalar şöyle 
özetlenebilir:

1 .18 Mart 1871’de iktidarın ete geçirilmesine ideolojik 
bakımdan hazır çok sayıda kadın vardır; hatta Thiörs’in 
Paris kuşatması planinın uygulanmasına büyük ölçüde 
kadınlar özellikle Montmartreli kadınlar (Louise Michel’
in bölgesi) engel olmuşlardır.

2. Kuşatma ve Komün boyunca kadınlar çok sayıda

kulüpte, savunma komitesinde ve Louise Michel’in de 
ilk örgütleniş aşamasında yer aldığı Kadınlar Blrllğl'nüe 
faat olmuşlardır. Kadınlar Birliği semt ve mahalle teme
linde örgütlenmiş ve kadınları, sağlık hizmeti, savunma 
hizmeti, kadınların çalışması, ideolojik mücadele gibi 
çeşitli konularda etkinlikte bulunmak üzere örgütlemiştir.

3. Kadınlar Birllğl't\\n yanısıra, kadınlar için meslek 
okulları açılması, fahişeliğin ortadan kaldırılması ve ge
nel olarak kadın haklan (örneğin boşanma hakkı) için 
etkinlikte bulunan birçok başka kulüp ve dernek de 
kurulmuştur. Yapılan somut çalışmalar arasında Kadın
lar Blrliğl’nıien görece bağımsız hareket eden İki komi
tenin kurdukları (Arras ve Montmartre) kooperatif atöl
yeler gibi girişimler vardır. Ancak kısa bir süre sonra, 
merkeziyetçi bir yapı kazanan Kadınlar Birliği ile bu 
komiteler arasında çelişkiler doğar ve birçok kadın, ken
dilerini daha gerekli saydıklan yerlerde daha kendlliğin- 
denci bir tarzda faal olma yolunu seçerler. Louise Mic
hel kadın meslek okulları ve laik yetimhaneler girişimini 
başlatır. Parasız okullar kurma girişimini başlatan Po
lonya göçmeni Paule Minck ile kreş örgütlenmesini baş
latan Maria Verdure de l>enzeri bir yol izlerler.

4. Komün Konseyi tarafından kadınlarla itgil olarak 
iki yasa yapılır. 9 Nisan’da kabul edilen evli otsun, olma
sın, savaşta ölen her Ulusal Muhafızın karısına ve ço
cuklarına maaş bağlanmasını öngören yasanın önemi, 
birlikte yaşama durumunu resmi evlilikte eşdeğer say
masından kaynaklanmaktadır. 12 Mayıs'ta kabul edilen 
yasayla da ayrılık halinde kadına nafaka bağlanmasına 
karar verilebilmesi öngörülür. Nihayet 5 Nisan’da Ko
mün Konseyi boşanmayı serbest bırakacak yasa üzerin
de çatışmalarına başlar ancak, yasayı sonuçlandıramaz. 
Kadınları dolaylı olarak ilgilendiren bir yasa da 18 Ma- 
yıs’ta kabul edilen, kadın ilkokul öğretmenlerinin erkek 
ilkokul öğretmenleriyle eşit ücret almalarını öngören 
yasadır. Ancak Louise Michel gibi kadınların tüm çaba
larına karşın kadınların eğitimi, çalışması, kreşler gibi 
konular Komün Konseyi’nde ele alınmamıştır.

Kimi tarihçilerin çok vurguladıkları Komün’ün femi
nizmi burada bitmektedir. Kimi tarihçiler bu durumu 
kadınların kurtuluşunun Komün’ün (en azından etkili 
bazı komüncülerin) öncelikli hedeflerinden biri olmayı
şıyla açıklamaktadırlar. Örneğin Komün Konseyi’nde (90 
kişi) hiç kadın üye bulunmayışı, yine yürütme işlerinden 
sorumlu komiserler arasında (10 kişi) bir tek kadın bite 
bulunmayışı dikkat çekicidir. Kimilerine göre bu duruma 
yol açan en belirleyici etkeni Proudhonculukta aramak 
gerekir. Önde geten Komün Konseyi üyelerinden Emile 
Eudes, Proudhoncu ve anti-feministtir. Kimi tarihçiler 
de ilk bakışta kadınlara yönelik gibi görünen bu dışlama
nın aslında Komün Konseyl'nin kendi iç yapısından kay
naklandığını ve kısa süre içinde kendi içinp ka'panan 
Konsey’in kararlarını halka danışmadan almaya başla
masının bir sonucu olduğunu ileri sürmektedirler.

Komün deneyini feminizm tarihi açısından değerlen
diren bir tarihçinin vardığı sonuç şudur:

“ Komün ayaklanması feminizm tarihi bakımından 
önemlidir. Proletaryanın İktidarı ele geçirdiği bu iki ay 
boyunca, erkeklerin -ne kadar inanmış devrimciler olur
larsa olsunlar- öbür cinsin aleyhine olarak elde etmiş 
oldukları ayrıcalıklardan vazgeçmeye hazır olmadıkları 
görüşü doğrulanmıştır. Komün kadınlarının bir yandan 
Versailles'dakI düşmanlarıyla savaşırken, bir yandan da 
içeride erkeklerin onlara kendiliklerinden vermeyecek
leri anlaşılan sorumlulukları almak için savaşmaları ge
rekmiştir. 1871 ’in kadınları erkeklere, devrimci olma hak
larının bulunduğunu kanıtlamanın yanısıra, daha sonra
ki kuşaklara da, cinsiyet eşitliğine öncü gruplar arasın
da saygı gösterileceğine fazla güvenmemek ve bu konu
da çok dikkatli olmak gerektiğini göstermişlerdi.”

ŞİRİN TEKELİ
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Yeni Bir Topluma Doğru

20 Mart’tan başlayarak Komün, kaldırılan Din İşleri Bakanlığı dışında, Merkez Komite’nin eline 
almış bulunduğu çeşitli bakanlıklara eş düşen on komisyon kurulmasını kararlaştırdı. 19 
Nisan’da yayınladığı ve Proudhoncu bir programdan başka bir şey olmayan bir bildiriyle de 
Fransız halkına ereklerini açıkladı. İlkin cumhuriyetin tanınıp güçlendirilmesini ve artık 
merkezci olmayan, ama Fransa’daki bütün Komünlerin federasyonundan doğan bir 
cumhuriyetin kurulmasını istiyor, ardından Komün haklannı sıralıyordu (Komün bütçesinin 
oylanarak kabulü; yüksek görevlerin, polisin ve eğitimin düzenlenmesi; bütün memurların 

‘ seçim ya da sınavla işe alınması; Komüne ait malların Komün tarafından yönetilmesi; bireysel 
özgürlüğün, ticaret özgürlüğünün, çalışma özgürlüğünün kesin güvence altına alınması; 
yurttaşların Komün etkinliklerine sürekli katılımı; Ulusal Muhafız’m, yüksek rütbeli subayların 
seçilmesi yoluyla örgütlenmesi). Bu bildiriyle Paris Komünü, Versailles hükümetinin Fransa’nın 
öteki Komünlerine diktatörlüğünü kabul ettirmeye ya da ülkeyi yıkıma götürmeye çalıştığı 
yolundaki suçlamalan karşısında kendim savunuyor, krallık, imparatorluk ve parlamenter 
cumhuriyet tarafından Fransa’ya zorla kabul ettirilen “despotik, aptalca, keyfi ve masraflı” 
merkeziyetçiliğe karşı çıkıyordu. Bildiriye göre Paris Komünü, “tarihi aydınlatan bütün 
devrimlerden daha geniş ve daha verimh olacak olan çağdaş devrimi gerçekleştirmekle 
görevli”ydi.

Bu temel metin, Komün’ün plansız ve yöntemsiz bir biçimde, önceden hiçbir hazırlık 
olmadan ve günü gününe alınan kararlarla gerçekleştirmeye çalıştığı şeyin ne olduğu konusuna 
açıklık getiriyordu. Aslında söz konusu olan, geleneksel toplum ve geleneksel yönetimi 
yıkarak, onlann yerine artık şeylerin insanlan değil, ama insanlann şeyleri yönetmesini 
amaçlayan bir toplumu geçirmekti. Bu yerinden yönetim tasarısı, eğer bundan haberdar 
edilebilirse, taşranın bir bölümü tarafından da desteklenebilirdi. Komün, taşra illerine özel 
görevliler göndermeye, köylülere bir çağrıda bulunmaya da çalıştı. Lyon ve Saint-Etienne gibi 
kentlerde daha Eylül ayında ayaklanmalar patlak vermiş, 18 Mart ayaklanmasının Marsilya, 
Narbonne, Toulouse, Grenoble ve Limoge gibi kentler üzerinde bazı etkileri görülmüş, ama 
Versailles hükümeti bunlan hızla bastırmıştı. Versailles propagandasıyla beslenen taşra, 
genellikle Paris’ten uzak kalıyordu.

Komün savaşçıları ve Komün ölüleri. Komün, 
kendisinden sayıca ve silahça kat kat üstün olan 
Versailles birliklerinin saldırısına bir hafta dayanabildi. 
Mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev yürütülen 
savunma sona erdiğinde, 25 bini aşkın Komüncü 
barikatlarda ya da ayaküstü kurulan idam mangalan 
tarafından öldürülmüştü. Paris kadınları, bu son 
savaşta en etkin rolü oynadılar. Barikattaki son kadın 
nefer, idam mangasına gülen genç kız Komün için, 
Komün’ün onlara kısa bir süre için de olsa gösterdiği 
özgürlük dünyası için ölüyorlardı. Komün’den geriye 
yarı yarıya yıkılmış bir Paris, 25 bin ölü ve tüm 
Avrupa burjuvazisini ürküten bir “ olabilirdi”  korkusu 
kaldı.
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Örgütlenme Denemesi 

Kamu Hizmetleri ve İdare
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LA  COMMUNE DE PAJ

Merkez Komite’nin Komün’ün kurulduğunu haber 
veren bildirisi.

Komün, memurlarm büyük bir bölümünün Versailles’a gitmesiyle yüzüstü bırakılan ve geçici 
olarak Merkez Komite tarafından yürütülen kamu hizmetlerini bir düzene koydu. Kuşatma 
sırasında onca acı çeken Paris’in doyurulması gerekiyordu. Viard ve iaşe komisyonu, et ve 
ekmek fiyadarma narh koydular ve ilçe belediyeleriyle ilişki kurarak, hâl ve pazarların 
denetim altına alınmasını sağladılar. Theisz’in yönetimine verilen posta hizmetleri, 48 saat 
içinde düzeltilip eski durumuna getirildi. Nisan başında kurulan ve personel temsilcilerinin de 
yer aldığı bir posta yönetim komisyonu, memurlarm seçim ve terfilerini düzenleyecekti. 
Enternasyonal üyesi bir mücevher işçisi olan Camelinat, darphaneyi yönetiyordu. Ulusal 
Basımevi, Komün’ün afişlerini basıyordu. Sağlık hizmetlerini yeniden örgütlemek zorunluluğu 
karşısında Komün, 13 Nisan’da gezici hastane hizmetleri kurulmasını kararlaştırdı. İlçelerdeki 
hayırseverlik büroları yerine, komünal yardım kurulları kuruldu.

Adalet

Protot’nun yönetimine verilen adalet işleriyle ilgili olarak Komün, parasız adalet ve yargıçların 
seçilmesi ilkelerini kabul ettiyse de bu yolda çıkardığı kararnamenin uygulanmasını ertelemek 
zorunda kaldı. Noterlik ve mübaşirlik görevlerinin satılmasına son vererek, bu görevlerde 
çalışanlan memur durumuna getirdi. Böylece, adalet işlerinin sınıfsal niteliğini ortadan 
kaldırmaya yöneldi.

Maliye

Komün, maliye komisyonunun başına, son derece dürüst bir adam olan François Jourde’u 
getirdi. Jourde, geleneksel malî gelirleri toplamak ve savurganlıktan kaçınmak yolunda çaba 
gösterdi. Ancak “Fransa’nın servetine dokunmak” istemeyen Jourde, Fransa Bankası’mn 
ulusallaştmiması gibi devrimci bir önlem almaktan kaçındı ve bu da Komün’ün yenilgisine 
katkıda bulunan nedenlerden biri oldu.
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PARİS KOMÜNÜ ÜYELERİ
Adı Yaşı 18 M art Öncesi E n tem asyo nal'e Politik G örevi Mesleği

politik m ahkum iyet bağlılık eğilim

Allix 53 X öğretmen

Amouroux 28 X X şapka işçisi

A ndrieu  * 50 X 2Y memur

Arnaud 40 X J U.1K.2K memur

Arnold’ 31 mimar

A rn ou ld 38 gazeteci
A ssi 30 X X U metalürji işçisi

A vria l 31 X X makina işçisi
B abick 51 U Itriyatçı

Bergeret 32 J U,1Y mürettip

B eslay 76 X mühendis

Billioray 31 J U,2K ressam
Blanchet 38 J U eskici
Brunei 41 X J subay
Chalain 26 X X tornacı
Champy 26 ? J yıldızcı
Chardon 32 Bl kazan işçisi

Clem ence 33 X X çiftçi
E .Clement 33 X ? J kundura işçisi
J-B.Clement 35 X 7 gazeteci
V.C lem ent 47 X X kumaş boyacısı
C luse re t* 38 J 2V subay
C o u rb e t' 52 ressam
Cournet 33 J memur
Delescluze 62 X J 1K,2K gazeteci
Demay 29 X J yontma işçisi
Derevre 33 X X kundura işçisi
Descamps 35 J dökümcü

A. Dupont* 29 X J memur
C.Dupont 31 X J U sepetçi

Durand* 54 ? J kundura işçisi
Duval 31 X X Bl 2K dökümcü
Eudes 29 X Bl U,1Y,2K mürettip
Ferre 26 X Bl avukat yardımcısı
Flourens 33 X J öğretmen
Fortune 41 J U işçi
Franke l 27 X X kuyumcu işçisi
Gambon 51 X J U.1Y avukat
Ch.Gerardin 26 J 2K muhasebeci
E .G erard in 41 X işçi
Geresme ? U sandalyeci
Grousset 26 X J 2Y gazeteci
Johannard* 28 X X J memur
Jourde 28 % U tüccar
Langevin 28 X X tornacı
Led ro it 53 X J ? fotoğrafçı
Lefrançois 45 X X 1Y tüccar
Loncias* 30 J yontma işçisi
Longue t* 31 X X gazeteci
Malon 30 X X gazeteci
Martelet 26 ? J ? resim işçisi
Meillet 30 1K avukat
Miot 61 X ? J eczacı
Mortier 26 Bl U dekorasyon işçisi
Ostyn 48 ? U işçi
Oudet 45 X J resim işçisi
Parisel 30 J doktor
Philippe* 42 J tüccar
PiHot 63 X Bl doktor
P indy 31 X X U marangoz
Pottier* 55 X J tüccar
Protot 33 X Bl 2Y avukat
Puget 45 J muhasebeci
Pyat 61 X J 1Y.1K gazeteci
Ranvier 43 X Bl U,1K,2K resim İşçisi
R astou l 36 J doktor
Regere 55 X J veteriner
Rigault 25 X Bl 2Y gazeteci
SerraiH ier* 31 X kundura işçisi
Sicard 42 J kundura işçisi
Theisz 32 X X tunç işçisi
Tridan 30 X 61 1Y gazeteci
Tringuet* 36 ? Bl kundura işçisi
Urbain 35 J öğretmen
Vaillant 31 X 2Y öğretmen
Valles 39 X gazeteci
Varlin 32 X X U çiftçi
Verdure 46 X muhasebeci
Verm orel 30 X gazeteci
Vesinier* 48 X X J gazeteci
Viard 35 J U,2Y memur

A Ç I K L A M A L A R

U: Ulusal Muhafız Merkez Komite Üyesi 
1Y: 1. Yürütme Komitesi Üyesi 
2Y: 2. Yürütme Komitesi Üyesi

1K: 1. Kamu Selam eti Komitesi Üyesi 
2K: 2. Kamu Selameti Komitesi Üyesi 
J: Jakoben, Bl: Bianquist

Adı ita lik  yazılm ış  olanlar azınlık üyeleri, adının yanmda yıldız ( * )  bulunanlar 16 Nisan 1871 ’de seçilenlerdir.

FRANKEL, LEO 
( 1844- 1896)

Enternasyonal üyesi ve IMarx’m yal<ın dostu otan Leo 
Frant<ei, 1844'te Budapeşte’de doğdu. Öğrencitilc yıilan- 
nı Atmanya’da geçirdi. Bu dönemde sosyatist düşün- 
ceyie tanışan Franicet, Atman işçi smıfmm örgütlenmesi 
içinde yeratdı. 1864’te Bebei’te birliitte tutui<tanarat(, 
İngittere’ye sürgün edildi. Bu arada Marx’ta l<urmuş ol
duğu dosttulc, düşüncelerinin otguntaşmasma yotaçtı. 
Datia sonra Fransa’ya geçeret< 1867’de Enfernasypna/’- 
in Lyon şubesinin t<urutuşunu gerçel<ieştirdi. Enternas
yonal içindetci ettdnliicteri işçi sınıfı açısından oldukça 
önemti otan Frankel, bu dönemde bir yandan mücevher 
işçiliği yaparken diğer yandan da siyasal faaliyetine 
devam ediyordu.

Paris Komünü’ne aktif olarak katılan Leo Frankel, 
Komün’ün örgütlenmesi için olağanüstü bir çaba sarfet- 
ti. 28 iMart 1871’de yapıtan seçimlerde 13. Daire'den 
temsilci olarak seçildi. Kendisiyle birlikte seçitenter ara
sında Enternasyonal üyeleri otan IMalon, Vaillant, Varlin 
gibi kişiter de vardı. Franket, Komün’ün en önemti gö
revlerinden biri otan Emek, Sanayi ve Mübadete Komis- 
yonu’nda görev aldı. Burada Malon ile'Theisz de çalışı
yordu. Bu komisyon, emeği ve ücreti eşit hale getirecek 
çatışmaiar yaptı, kiratarın ödenme biçimini karartaştırdı, 
rehine konmuş eşyaların satışını durdurdu, istihdam 
sorunlarının belediye tarafından yürütütmesini sağtadı. 
Frankel’in komisyondaki önerileri oldukça gerçekçiydi. 
Paris halkının günlük yaşamının düzenlenmesi yotunda 
bazı adımların atılmasına önayak oldu. Yiyecek pazarla
rının denetlenmesini sağlayan önlemlerin alınmasını, 
fırınlarda gece çalışmasının yasaklanmasını, patronlar 
tarafından terkedilen atölyelerin işçiler tarafından işle
tilmesini gerçekleştiren komisyonun çalışmaları. Komün 
yönetiminin gücünü arttırdı.

Versailles taraftarlarının vahşice saldırıları sırasında 
barikatlarda Varlin, Brunei ve diğer Komüncülerle döğü- 
şen Frankel, gıyabında idama mahkûm edildi. Daha son
ra İngiltere’ye kaçtı. Burada Enternasyonal içindeki ça
lışmalarını sürdürdü. 1876’da Macaristan’a dönerek, bu
rada gelişen işçi sınıfı hareketine katıldı. Macar sosya
list hareketinin kurulmasında büyük katkısı olan Fran
kel, bir süre sonra yeniden tutuklandı. 1882-84 yıllarını 
hapishanede geçiren Frankel daha sonra Viyana’ya geç
ti ve sonra yeniden Paris’e döndü. II. Entemasyonal’in 
kuruluşunda da rol oynayan Frankel, 1896'da yakalandı
ğı zatürreeden kurtulamayarak öldü. Son isteği kırmızı 
bir bayrağa sarılı olarak Komüncülerin yattığı Pere La- 
chais mezarlığına gömülmekti.



Marx 1852'de, daha Louis Bonaparte III. Napoleon 
adıyla imparatorluğunu ilan etmeden "İmparatorluk 

pelerini Louis Bonaparte'm omuzlarına düştüğünde, 
Vendome meydanındaki Zafer anıtı da kaidesinden 
devrilecektir" demişti. Oniki yıl sonra III. Napoleon 

Zafer sütununun tepesine amcasının Roma togasına 
sarınmış bronz bir heykelini diktirdi. Bundan yedi yıl 

sonra Parisli işçiler, despotluğun ve militarizmin bu 
dev simgesini birkaç makara ve kalın iplerle devirerek 
Marx’m kehanetini gecikerek de olsa gerçekleştirdiler. 
Sütun devrildiğinde, tepesindeki bronz heykelin kafası 

da kopmuştu. Komün'ün yenilgisinden sonra Versailles 
yönetimi, sütunun devrilişinden ressam Gustave 

Courbet'yi sorumlu tuttu ve sanatçıyı sütunun onanm 
parasını ödemeye mahkum etli. Courbet, despotun 

heykelini bir de cebinden para vererek yeniden 
diktirme cezasından ancak İsviçre'ye kaçarak

kurtulabildi.

Eğitim

Eğitim alanmdaysa Komün, son derece kararlı davrandı. Edouard Vaillant tarafından yönetilen 
eğitim komisyonu, Komün’ün kilise düşmanı tutumuna sıkı sıkıya bağlı kaldı. Geleceğin 
toplumunu kurmak için, erkekleri ve kadınlan kilise egemenliğinden kurtararak eğitmek 
gerekiyordu. Eğitim komisyonu delegesi Edouard Vaillant, gençliğe cumhuriyetçi bir formasyor 
sağlayacak parasız, laik ve zorunlu bir eğitim sistemine yöneldi. Eğitim komisyonu ve Paris 
ilçe belediyeleri, bütün uzman ve iyi niyetli kişilere çağrıda bulunarak, yardımlannı istedi. 
Yeni Eğitim derneği, eğiticilerle öğrenci velilerini eğitimin yöntem ve programlannda 
gerçekleştirilecek reformlan tartışmaya çağırdı. Bu tartışmalarda, sonradan hemen bütün 
ülkelerde uygulanacak pedagojik deneyimler üzerinde duruldu. Louise Michel, Komün’e 
çocukların ahlaki eğitiminin en önemli yeri tuttuğu bir eğitim yöntemi önerdi. Dinsel tarikat 
okulları kapatıldı. Komün, eğitim işlerinde çalışmak isteyen erkek ve kadın yurttaşlann eğitin 
komisyonuna baş vurmalannı isteyerek, okulların denetimini Komün üyelerine bıraktı. Edouan 
Vaillant, ilçe belediyelerini, özellikle genç kızlar için meslek okullan açmaya çağırdı. Biri 
Lhomond sokağında, öteki Dupuytren sokağında olmak üzere, iki kız meslek okulu açılması 
kararlaştınidı. Komün ayrıca, ilkokul öğretmenlerinin aylıklannı yükseltmeyi de öngördü. Bu 
vesileyle ilk olarak erkeklerle kadınlar arasında, ücret eşitliği ilan edildi.

Kadınlar

Komün Gazetesi.

Proudhoncu etki sonucu Komün, kadmlann Komün’e yaptıklan büyük katkılara rağmen, 
genellikle kadınlara karşı bir tavır takınmakla birlikte, proleter aileyi gerçekte olduğu gibi 
tanımak, medeni ve dinsel yasalarla oluşturulan geleneksel aile yapılarını parçalamak 
sonucunu verecek önlemler de aldı. Savaşta ölen federelerin dul ve yetim aylıklarının 
ödenmesi bakımından, evli olan ve olmayan kadınlarla, meşru olan ve olmayan çocuklar 
arasında hiçbir ayrım gözetilmedi.

Emek Sorunu

Ancak Paris Komünü en büyük öncülüğünü emek alanında gerçekleştirdi. Emek, sanayi ve 
ticaret komisyonunu, Marx’in bir dostu olan ve Varlin’le birlikte Enternasyonal Federal 
Konseyi’ni yeniden kurmuş bulunan Frankel yönetiyordu. Frankel, 13 Mayıs’ta şöyle diyordu: 
“ 18 Mart devriminin işçi sınıfı tarafından yapıldığını unutmayalım. Eğer bu sınıf için hiçbir 
şey yapmazsak, bence Komün’ün hiçbir varlık nedeni kalmaz”. Toplumsal nitelikli ilk 
önlemler dizisi, kiralar, ticari senetler ve Emniyet Sandığı’na rehin bırakılan eşyalarla ilgiliydi
30 Mart’ta Komün, Ekim 1870, Ocak ve Nisan 1871 tarihlerinde ödenmeleri gereken üç aylı
kiraların, yedi ay ertelenmelerini; 25 Nisan’da da, terkedilen konutlara bombalamalar yüzünd( 
evleri yıkılan kimseler yaranna el konmasını kararlaştırdı.

Uzun duraksamalardan sonra Komün, 12 Nisan’da, vadesi gelmiş ticaret senetlerinin ancak 1
Temmuz’dan sonra ve hiçbir gecikme faizi olmaksızın üç yıl içinde, üçer aylık
eşit taksitler halinde ödeneceklerini karara bağladı. 7 Mayıs’ta alınan bir karara göre de, hail 
arasında “yoksulun bankası” denilen Emniyet Sandıgı’na rehin bırakılan ve değeri 20 Frank’ıı 
altında kalan her çeşit eşya, alınan borçlar ödenmeksizin 12 Mayıs’tan başlayarak geri 
alınabilecekti.

Çalışma Düzeni

20 Nisan’da fırmcılann gece çalışması, 27 Nisan'da patronların ücretler üzerindeki ceza ve



Komün direnişi. Komün doğuda Prusya birlikleri, 
batıda ise Versailles askerleri tarafından kuşatılmıştı.
21 IVlayıs'ta Versailles birlikleri Paris’e girdi. Kısa bir 
süre içinde savaş, cephe savaşı oimaktan çıktı.
Düzenli bir ordu oluşturmayan Komün güçleri, meydan 
savaşına dayanamıyordu. 21-28 Mayıs arasında bütün 
Paris, sokak sokak, ev ev b ir barikat savaşı yaşadı. 
28 Mayıs'ta 25 bin ölü veren Komün'ün son barikatı 
da düşmüştü.

kesinti uygulamaları yasaklandı. Öteki önlemler daha da ileriydi. 16 Nisan’da çıkarılan bir 
kararnameyle, sendikal örgütler tarafından bir soruşturma komisyonu kuruldu. Sendikal 
örgüder, sahipleri tarafından terkedilen atölyelerin bir dökümünü yapmak ve bu atölyelerin, 
orada çalışan işçilerin kooperatif birlikler tarahndan nasıl işletilebileceklerini gösteren bir rapor 
hazırlamakla görevlendiriliyorlardı. Geri dönecek patronlara ödenecek tazminatı, daha sonra bir 
tıakem kurulu saptayacaktı. Söz konusu tazminat kaydına rağmen bu kararnameyle, gerçekte 
sermayenin işçi kooperatifleri yararına kamulaştırılması öngörülüyordu. Makine ve metalürji 
işçileri, ardından terziler ve marangozlarla, çivi işçileri ve hrıncılar, 10 ve 18 Mayıs’ta iki 
toplann yapan bu soruşturma komisyonuna delege gönderdiler.

Kadın Emekçilerin Örgütlenmesi

Kadınlar Birliği de aynı yönde ve 1848’de kurulan hayır atölyeleri tuzağına düşmeyecek 
biçimde, kadınlann emeğini örgütlemek amacını güden bir tasarı hazırladı. Emekçi Kadmlar 
Federasyonu’nu kuracak delegelerin seçimine katılmalan için, işçi kadınları, Birlik'in 18 Mayıs 
toplantısına çağırdı. Son olarak Frankel, ücretlerdeki düşmeyi önlemek amacıyla, askeri giyim 
anlaşmalannm doğrudan doğruya işçi kadın kooperatifleriyle yapılmasını önerdi.

Komün’ün Örgütsel Zayıflıkları

Emile Littre, 20 Nisan 1871’de Daily News gazetesinde yayımlanan bir mektubunda şöyle 
yazıyordu:

“Paris’in silahsızlandırılması, Paris’in Vinoylar, Valentinler ve Pladineler tarafından zincire 
vurulması, cumhuriyetin hapı yutması anlamına geliyordu. Parisliler bunun böyle olduğujvu 
anlıyorlardı. Dövüşmeden yitirmekle, sonu belirsiz korkunç bir savaşa girişmek arasında bir 
tercihte bulunmalan gerekince, dövüşmeyi seçtiler.”

Paris dövüşüyor, ancak Komün, durmadan diktatörlük ve anarşi arasında gidip gelerek, 
düzensiz bir yönetim sergiliyordu. Bakanlık hizmederiyle görevli çeşidi komisyonların özellikle 
askeri işler konusundaki sorumlulan, sık sık değiştiriliyorlardı. Durumun ağırlaşması üzerine 
Komün’deki Jakobenlerin 1 Mayıs’ta 23 oya karşı 45 oyla bir Kamu Selamet Komitesi’nin 
savaş işlerine kanşması kararını aldırması, büyük güçlüklere yol açtı. Savaş delegesi Rossel’in 
stifası üzerine, 29 Mayıs’ta bu kez azınlığın desteğiyle oluşturulan yeni Kamu Selamet 
Komitesi bazı yararlı önlemler aldıysa da, çok geç kalmıştı. Çoğunluk ve azınlık arasındaki 
mücadele ve kişisel rekabetler Komün’ü içten çökertiyor, dışarıdan da Ulusal Muhahz 
Komitesi’nin askeri işlere durmadan kanşması Komün’ün iktidarını hiçe indiriyordu. Devrirhi 
destekleyen çeşitli komitelerin anarşik artışı, özellikle Komün’ün savunması konusunda onu 
güçten düşürüyordu. Komün, savaş delegesi olarak atadığı askerlere güvenmiyor, serüvenci 

luseret’den olduğu kadar gözüpek Rossel’den de kuşkulanıyordu. En ateşli Ulusal Muhafızlar,
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en küçük bir disipline boyun eğmek istemeyen devrimci savaşçılardan oluşuyorlardı. Son 
olarak, Sendikal Örgütler Birliği, Paris milletvekilleri ve Mason Locası üyeleri tarafından. Komün 
ve Versailles arasında hiçbir uzlaşma olanağı kalmadığı halde girişilen uzlaşma arayışlan da 
Paris’in direnme gücünü azaltmaktan başka bir sonuç vermiyordu.

POTTIER, EUGENE 
( 1816- 1887)
ünlü Enternasyonal marşının sözlerinin yazarı olan 

şair Eugene Pottier 1816’da Paris’te doğdu. Küçül< yaş
ta işçiliğe başladı. Sanayi desinatörlüğü alanında uz
manlaştı. Genç yaşta cumhuriyetçi fildrierin etkisiyle 
şiirler yazan Pottier, 1830 Devrimi’ni destekleyerek “ Ya
şasın Özgürlük” adlı şiirini devrime adadı. 1848 Şubat 
Devrimi’nden sonra işçi sınıfının Haziran’da giriştiği ama 
yenilgiye uğradığı ayaklanmaya katılarak, barikatlarda 
döğüştü. Bu yıllarda ütopik sosyalistleri özellikle Fouri- 
er’in görüşlerini destekliyordu. Bir yandan da işçilerin 
örgütlenmesi için uğraş veren Pottier, 1851'de kumaş 
üzerine desen basan bir atölyede yöneticilik yaptığı sı
rada, bu işkolundaki İşçilerin biraraya gelmelerini sağla
dı. Ardından bu işçilerin oluşturmuş olduğu birliğin 
Enternasyonal'e girmesini gerçekleştirdi.

Paris Komünü içinde oldukça etkin görevler alan Pot
tier, 26 Mart 1871 ’de yapılan seçimlerde Komün üyeliği
ne seçildi. 21 Nisan’da ise Komün’ün örgütlediği Kamu 
Hizmetleri Komisyonu’nun da üyesi olarak görev yaptı 
ve Kamu Selameti Komitesi’ni destekledi. Versaille yan
lılarına karşı günlerce barikatlarda döğüştü, şiirleriyle, 
direnen Komüncülere destek oldu. Sonunda Versailles 
tarafından gıyabında idama mahkûm edildi. Önce İngil
tere’ye oradan da ABD’ye kaçtı. Burada da Amerikan 
işçi hareketinin örgütlenmesi için çalışan Pottier, Ko
müncülerle olan ilişkisini kesmeden sürdürdü. Genel 
aftan sonra yeniden Paris’e döndüğünde hastalığı arttı 
ve bir süre sonra da felçten öldü.

Bugün tüm dünyada işçi sınıfının uluslararası marşı 
diye bilinen Enternasyonal'in sözlerini 1871'de yazan 
Eugene Pottier'in şiirleri, 1887’deki ölümünden sonra 
Chants RĞvolutionnaires (Devrim Şarkıları) adıyla yayın
landı.

Taşrada Komün

“Paris olayları tecrit edilmiş, benzeri görülmedik bir olgu değildir. Lyon, Saint-Etienne,
Marsilya vb. gibi yerlerde de benzer tecrübeler yaşandı. Lutece komünal devrimi birçok 
bakımdan, benzer biçimde, 7 yüzyıl önce, kuzeyde ve orta Fransa’da ortaya çıkmış, Picardie’de 
ve İle-de France’da bir belediye hareketi olarak, orta Fransa’nın bazı şehirlerinde ise 
cumhuriyetçi bir biçim altında belirmişti.

Tıpkı bir tek kıvılcımın bütün ülkeyi tutuşturması ve bir yangının için için yanması ve 
yayılması gibi, ortaya çıkan kuzey Komünleri küçük ticaretin, orta Fransa’nın cumhuriyetçileri 
eski Roma’nın bazı geleneklerinin mirasçılannın temsilcileriydiler, bugün ise devrimciler 
sanayiin temsilcileridir.”

24 Mart tarihli La Commune gazetesi, bu ilginç tarihsel hatırlatmayla, taşrada Paris’i 
destekleyen ayaklanmacı hareketlerin haberini veriyordu.

Federalizm

Taşrada, belirsiz, anlaşılmaz ama adem-î merkeziyetçi, güçlü bir hareket varlığım sürdürüyordu. 
Dergileri, gazeteleri, taraftarları ve hatta 1865’te Nancy’de hazırlanmış bir programı olan en 
güçlü eğilim, gericiydi. Bu akım Jironden ideolojisinin yeniden dirilmesiydi. Taşraya, kendisini 
bölgesel soyluların sultasına düşürecek bir özerklik vermeyi hedefliyordu. 1870’den önce yer 
yer (Angers ve Creusot) ortaya çıkan hareketlerle temsil edilen diğer zayıf eğilim, federatif 
ilke uyarınca toplumun gerçek bir reorganizasyonu öngörüyordu. Toplum, ikamet edilen yerde 
ve işyerinde, dolayısıyla belli bir yerellikte oluşmuş özgür birliklerin bir federasyonu olarak 
örgütlenecekti.

1870’ten itibaren, uyumsuz öğeleri, sosyalistleri (özellikle orta Fransa’da), monarşist küçük 
soyluları (batıda) içeren ve bölgesel ayrımcılığı hedefleyen birçok birlik kuruldu. Orta Fransa 
Birliği, Güney-Batı Birliği, Batı Birliği gibi. Güçlü bir tarihî ve kültürel özgünlüğe sahip olan, 
az gelişmiş, kuzey ve doğuda yoğunlaşan büyük sanayileşme hareketinden uzak kalmış bu 
bölgeler, isyanlarını böyle ifade ettiler. Ama bu isyan geçmişe dönük bir biçim aldı.
Bölgecilik, esas itibarıyla kralcı, tutucu bir özelliğe sahipti.

18-26 Mart 1871 arası güneydeki bü)'ük şehirlerde patlak veren ayaklanma hareketlerinin bu 
bölgecilikle yakından ilgisi yoktu. Prusyalılann yalnızca kuzey ve doğuyu işgal etmiş olması 
tek başına adı geçen bölgelerin Paris’i desteklememelerini açıklamaya yetmez. Bu bölgesel taşra 
hareketleri bir program oluşturamadılar. Saman alevi gibi parlayıp söndüler. Paris’te belirli bir 
teorik açıklık ortaya çıktığında, ayaklanmacı ve popüler Komün imajına federatif ilke uyannca 
yapıcı bir düşünce eklendiğinde, çok geç kalınmıştı. Tarihin cilvesiyle, Paris Komünü’nün 
zafere ulaştığı gün, Marsilya, Toulouse, Saint-Etienne, Creusot’taki komünal hareketler sona 
eriyordu. Lyon ise daha önce yenilmişti.

Marsilya

Marsilya Komünü tarihçisi Olivesi’ye göre, Marsilya’da 23 Mart’ta ortaya çıkan Kemün’ü, daha 
önceki olaylara başvurmadan anlamak olanaksızdır. 1867 ve 1868’de Marsilya bölgesindeki 
madenciler grev yapmıştı ve 8 Ağustos 1870’de ise bir ayaklanma olmuştu. Olivesi’ye göre “8 
Ağustos ayaklanması devrimci girişimlerin ilkidir, ürkek olmakla birlikte devlete ve savaşa 
karşı girişilmiş gerçek bir komünal ayaklanmadır.” Halk belediyeyi işgal etti. Bir Komün 
oluştu. Komün’ün görevi bölgedeki yetkilileri bir araya getirmekti. Başta, “ileri” bir 
cumhuriyetçi, Gaston Cremieux vardı. Takviye kuvvetlerle geri gelen polis, ansızın pasifleşen 
kalabalığı dağıttı. Cremieux ve arkadaşlan teslim oldular.

5 Eylül 1870’de Sivil Muhafız grubu örgütlendi. Halk mahallelerinden gelen işçilerden üç
bölük kuruldu. Sivil Muhafızlar, resmî belediye ve valilik karşısında ikinci bir iktidan ve 
sürekli bir ayaklanma gücünü oluşturuyordu. Öyle ki 9 Eylül’de, orta Fransa’da halkın
silahlandınimasmı gerçekleştirecek ayrı bir hükümetin kurulması talep edildi. 28 Eylül’de ilk
toplantısını yapan orta Fransa ligası bu talebi destekledi. Bu tarihten sonra, Marsilya’nın 
hemen hemen özerk bir hükümeti oldu. Bu, gerçek anlamda bir “Devlet içinde devlet”ti. En 
aktif üyeleri için, 1793’deki anlamıyla halkın selamet yolu Orta Fransa Birliği’nde, devrimci 
komünde bulunuyordu.

Uzlaşma

Gerçekten de 1 Kasım 1870’de, Marsilya’da Komün ilan edildi. 3 Kasım günü sivil



21 Nisan 1871'de b ir grup mason Versailles's, Thiers 
ile görüşmeye gitti ve Versailles hükümetinin en 
küçük b ir taviz bile vermeyeceğini öğrenerek döndü. 
Thiers "Bazı evler yıkılır, bazı insanlar ölür, ama 
kanun yerine ge lir," demişti. 26 Nisan'da Chtelet'de 
toplanan masonlar, Komün'e katılma karan aldılar. 
Masonların sözcüsü Thirifocq, “ Masonlar eğer 
başlangıçta harekete geçmedilerse," diyofğu, "bu 
Versailles'ın uzlaşmaya yanaşmayacağı konusunda, 
kesin kanıt istedikleri içindir. Şimdi bayraklarını 
siperlere dikmeye hazırlar. Ve eğer bu bayrağa bir 
mermi değecek olursa, masonlar da sizinle aynı 
öfkeyle ortak düşmana karşı harekete geçecektir."

Sosyalizm ve Komün

Marx’in ekonomi bilimin eleştirel bir incelemesi olan 
Kapltal'i, bir bakıma, toplumsal sistemin kâr yasasına 
bağımlı varoluş tarzının bilimsel bir eleştirisini tıedefli- 
yordu. “Ekonomi"sinin planında öngörülen Marx’in Dev
let üzerine olan kitabına gelince, bu işe girişemedi bile; 
ama somut bazı tarihsel olaylar, ona bu konudaki dü
şüncelerini ifade etme fırsatını verdi. Komün, bu olayla- 
nn ilki olmasa da, en önemlisi oldu. 1844’ün daha küçük 
çaplı Silezya dokumacıları ayaklanması, Marx'a tarih 
teorisinin maddeci ya da İktisadi çerçevesini aşmak 
ve işçi sınıfının yaratıcı kurtuluş iradesini ön plana çı
kartmak fırsatını vermişti. Bu birkaç bin yoksul dokuma
cının bölgesel ayaklanmasını bastırmak için koca bir 
ordunun harekete geçmek zorunda kalması, ayaklanma
nın Prusya Kralı ya da devletini değil, toplumsal bir 
sınıf olarak burjuvaziyi hedef aldığını kanıtlamıştı. Marx, 
ne kadar “ şevkle” çalışırsa çalışsın, hiçbir devletin yok
sulluğu, siyasal araçlarla ortadan kaldıramayacağını sa
vundu. Ingiltere gibi siyasal yönden çok gelişmiş bir 
ülke, yoksullar üzerine yasaları ve yoksullarının zoria 
kapatıMığı işevleriyle bunun bir kanıtını oluşturuyordu. 
Aynı şekilde Fransız Devrimi sırasında Konvansiyon, 
gerekli planlan yapmayı ve önlemleri almayı Kamu Sela
met Komitesi'ne devretmekle, yoksullardan yakasını sı- 
ynamamıştı. Devletler, ne zaman yoksullarla ilgllendiler- 
se, kendi ifadeleri olduktan mevcut toplumun örgütlen
mesindeki kusuriann kökünü aramadan, İdari ve merha
metli önlemler almakla yetinmişlerdir. Sosyalizm, önce
ki düzeni yıkmaya ve çözmeye İhtiyacı olduğu ölçüde 
siyasal bir eylemi zorunlu kılar. Ama “örgütleylcl faali
yetinin başladığı ve kendi asıl ruhunun ortaya çıktığı 
her yerde, sosyalizm siyasal örtüsünü fırlatır." Kötülük 
Devlet’in özgül bir biçiminde değil, doğasında yatar. 
“Devletle köleliğin vartığı blrljirinden aynimaz.”

Ekonomi politiği incelemeye başladığı 1844 yılında 
Manc böyle düşünüyordu. 27 yıl sonra Silezya dokuma- 
cılanmn ayaklanmasından çıkardığı dersleri yeniden ele 
almak zorunda kalacaktı. Kapltal'ln ilk clklini yeni ya
yımlamış, çoktandır İkinci ve üçüncü ciltlerin hazıriıkla- 
nyla uğraşıyordu.

Burada ortaya bir sorun çıkıyor: Maddeci tarih teorisi

nin Marx'in komün gibi tarihsel bir olayı çözümlemesine 
katkısı ne olmuştur?

Böyle bir soru sormak, Marx’in Komünle ilgili olarak 
varmış olduğu karannın neden ve sonuçlannı tartışmayı 
gerektirir. Marx’i bir proletarya devrimi macerasına atıl
mış Parisli küçük burjuva, zanaatkâr ve İşçileri destekle
mekte tereddüte düşüren kendi maddeci tarih anlayışıdır.

4 Eylül 1870’de Cumhuriyet’in ilanından sonra, Fransa- 
Prusya savaşı üzerine yazdığı ikinci hitap bu anlayışa 
sadıktır. Marx, Cumhuriyet'in tahtın temelini çökertme
diğini, sadece bir boşluğu doldurduğunu biliyordu. Cum
huriyet toplumsal bir alt-üst oluş eylemi değildi, bir 
savunma önlemi olarak ilan edilmişti. Orl^anscılar polis 
ve orduda kilit noktalan ele geçirmişlerdi. İmparatoriuk- 
tan yalnızca enkazını değil, işçi sınıfı korkusunu da 
devralmışlardı. Cumhuriyeti bir Origans hanedanı resto
rasyonu olarak algılıyoriardı. Marx, Fransız işçi sınıfının 
koşul ve zaaflan kadar, Fransa’daki devrimci gruplann 
tasanlannı da biliyordu. Yine de şu uyanda bulundu: 
“ Düşman Paris kapılanna dayanmışken, yeni bir hükü
met devirme teşebbüsü, umutsuz bir çılgınlık olurdu.”  
Fransız işçiler yurttaşlık görevlerini yerine getirmek zo
rundalar ama Fransız köylülerinin liirinci Imparatoriu- 
ğun ulusal anılarıyla aldanarak davrandıklan gibi, 
1792’nin ulusal anılarıyla davranmamalılar. Geçmişi de
ğil geleceği inşa etmeye yönelmelidirier. Kendi sınıf 
örgütlerini yaratmak İçin kararii ve sakin bir biçimde 
cumhuriyetçi özgüriükten yararianmalıdıriar. Bu onlara, 
ortak amacımız oian emeğin kurtuluşu ve Fransa’nın 
dirilişi için güç verecektir. Cumhuriyetin kaderi onlann 
enerjisine ve sağduyusuna bağlıdır.”

Bu görüşler ancak geçmiş tarihin temel bağlantılannı 
açıklayabilen bir teorinin “ maddeci”  ölçütlerine tama
men uygundur. Oysa gelecekle llgllenildlğl ve toplumsal 
ilişkilerin olası bir dönüşümü hedeflendiğinde, artık İşçi 
sınıfının görevi olan yaratıcı bir eylem gündeme gelir. 
Böyle l>ir eylem, ancak ekonomik ve entelektüel koşul- 
lann olgunluğu elverdiğinde, kalıcı sonuçlara ulaşabilir.

Bu ise ancak teknolojik gelişme sürecinin sonunda 
ortaya çıkabilir. 1870 Eylül’ü Fransasında bu koşullar 
ancak kısmen biraraya gelmişti: Fransa sınai gelişmenin 
ancak yer yer görüldüğü, mali sistemin spekülasyon 
ve dolandıncılık üzerine dayandığı bir küçük köylüler 
ülkesiydi. Nasıl 1844’tekl SIlezyalı dokumacılann ayak- 
lanmalannın sosyalist bir devrim olmadığı ve olamaya

cağı Marx için çok açıksa, Komün’ün bir sosyalist devri
me varamayacağı da bir o kadar açıktı. Silezyalı doku
macılar çok yoksul olmalanna rağmen, insanlık onuru 
duygulanndan da özgüriük özlemlerinden de feragat 
etmediklerini kanıtlamışlardı. Dokumacılar, kendi sefil 
kölelik koşullanndan klmirrsorumlu olduğunu biliyoriar- 
dı. Bu sorumlu Prusya kralı değil, fabrikaiann sahibi 
olan burjuvalardı. Marx, Lyonlu dokumacılann aksine, 
Siiezyaiılann toplumsal içgüdülerinden bahsetmiyor; bi
raz aliartılı olarak, Silezyalı dokumacılann ayaklanması
nın iHİInçll teorik karakterinden söz ediyor. Bu ayaklan
maya teorik bir anlam yüklemek için dayandığı kaynak, 
ne bir sosyolojik tahlil ne de istatistiksel verilerdir, yal
nızca Heinrich Helne’nin Dokumacılar şiiridir. Bu şair, 
özel mülkiyetin ortadan kaidınlmasını, mücadelenin slo
ganı yapıyor. Dokumacılar, sadece makinaian değil, mül
kiyet sıfatlannı da kınyoriar. Sadece ğörünen düşman 
sanayiciye değil, gizil düşman bankacıya da saldırıyor
lar. Marx “ tek bir İngiliz ayaklanmasının bile, böyle 
bir yiğitlik, üstünlük ve dayanıklılıkla gerçekleştirilmedl- 
ği” ni ifade ediyor. Alman işçisinin entellektüel evrimi
nin ve olgunluğunun yüksek düzeyini kanıtlamak için, 
Weitllng’In ütopik yazılanna başvuruyor. Bu yazılar 
Manc’a göre, genellikle teorik planda, Proudhon’un dü
şüncesini bile aşıyor. Silezya dokumacılannın ayaklan
ması özel mülkiyete ve paraya karşı mücadeleyi, Ko
mün ise devletin olumsuzluğunu simgeliyor. Bu da, 
Marx’in Komüncülerin umutsuz mücadelesine verdiği 
desteğin asıl nedenidir.

Komün çöküş aşamasındayken tamamlanan, Fransa’
da İç Savaş’m İlk redaksiyon denemesinde Marx, müca
delenin anlamını, son yazımından çok daha iyi ortaya 
koyar. Bu yüzden Lenin, metnin son biçiminde bir “ İşçi 
devleti”  tasansı -Marx bu formülü hiç kullanmadı- bul
duğunu sanmıştır; oysa ilk redaksiyon denemesinden 
böyle bir kavram çıkarmakta oldukça zoriuk çekerdi. 
Komün burada, devletin özgül bir biçimi -lejitimist, ana
yasal, cumhuriyetçi, imparatoriuk- olarak değil ama dev
lete, toplumun yarattığı bu canavarsı cüceye karşı yö
neltilmiş bir devrim olarak sunulmuştur. Dolayısıyla Ko
mün, toplumsal kurtuluşun siyasal biçimidir ama işçi 
sınıfının toplumsal hareketi değildir. Komün sadece, 
böyiesi bir dirilişin örgütlü ve pratik tiir aracıdır.

Lenin'In, Ekim Devrimi arifesinde eylemini Marx’in 
hitabının yorumu üzerine kurmak isterken, bir İşçi dev
leti miti yaratmak için ilk yorumdan habersiz olması 
gereidyordu. Ama Engels arkadaşının ölümünden 8 se-



raris Romunu

: ne sonra, Marx’in Komün üzerine hitabına bir giriş ya- 
i zarken, neden Komünü proletarya diktatörlüğü modeli 
I olarak sunuyordu? Engels’in siyasal ye taktiksel motif- 
I leri Lenin’inklnden farklıydı. Marx için, proletarya dikta- 
I törlüğü kavramının, geçici proletarya demokrasisine 
i geçiş sürecinde sadece geçici bir aşama anlamına gel- 
i diğini, Engels'in bilmemesi imkânsız. Bu geçici aşama
da, toplumun bütünü siyasal ve ekonomik bir dönüşüm 
sürecine girer. Kapitalizm bu sürecin temellerini sağlar;

I kapitalizmin bundan doğan çözülüşü ve aşılması tesa- 
I düfi bir olay değildir. Tesadüfi olay, Komün, Fransız 
; toplumunun ekonomik yapısını değiştirmedi ve Fransa'

daki devlet aygıtının varolan siyasal kurumlannı ortadan 
i kaklınnayı iıaşaramadı. Devrimin zaferiyle proletarya dik

tatörlüğü eşanlamlı olduğundan, Komün’ün bozgunu, 
böyle bir işçi hükümetinin (kuşatma altındaki tek bir 
şehirle ve zamanla sınırlı) sosyalizm ile kapitalizm ara
sındaki geçici l>ir döneme denk düşmemesinin yeterli 
bir nedenidir. Komünden 10 yıl sonra, HollandalI sosya
list Domela Nieuwenhuis’ye gönderdiği bir mektupta,

I Mant tam da bu olguya değiniyor: İstisnai koşulların 
kışkırttığı başkaldın olan Komün, sosyalist bir toplumun 
kuruluşu d ^ ild i ve olamazdı. Komüncüler biraz sağdu
yu gösterip Versailles'la anlaşsalardı daha iyi olurdu. 
İşçi Devleti efsanesini Engels yarattı ve bu efsane Rus 
Sovyetieri hakkındaki Leninist mitle yeniden belirdi. Le
nin, Marx'in 1870 Eylül'ünde Fransız işçilerine yöneltti
ği ve daha önce bahsettiğimiz uyanlarını dikkate almadı 
-belki de alamazdı-, “ Geçmişi değil, geleceği inşa et
meye yönelmelidirier. Kendi sınıf örgütlenmelerini ya
ratmak için kararii ve sakin bir biçimde, cumhuriyetçi 
özgürlükten yararianmalıdırlar. Bu onlara ortak amacı
mız olan emeğin kurtuluşu ve Fransa’nın dirilişi için 
güç verecektir.” Lenin geleceği kurduğuna ve Komün
cülerin hülyasını gerçekleştirdiğine inanarak, geçmişe 
dönmeğe zoriandı. Marx’in Komün hitabını yorumlamak 
yerine, 18 Mart 1871 Paris ayaklanmasından 20 yıl önce 
Marx’m şu yazdıklan üzerinde düşünmeliydi: “ 19. yüz
yılın toplumsal devrimi, şiirsel anlatımını, geçmişten 
değil, ancak gelecekten alabilir. 19. yüzyılın devrimi, 
geçmişin bütün hurafelerinden kendisini sıyırmadan, 
kendisi için harekete geçemez. Daha önceki devrimlerin 
kendi öz içeriklerini kendilerinden gizlemek için tarihsel 
anımsamalara gereksinimleri vardı. 19. yüzyılın devrimi 
ise, kendi içeriğine ulaşmak için ölüleri gömmeyi, ölüle
re terketmek zorundadır. Eskiden söz içeriği aşıyordu, 
şimdi içerik sözü aşıyor.”

MAXIMILIEN RUBEL

Muhafızlarla Ulusal Muhafızlar arasında düzenli bir savaş -iç savaş- padak verme 
noktasındaydı. Başan kazanacaklannden emin olmayan Sivil Muhafızlar uzlaştılar. 5 Eylûl’den 
beri işgal ettikleri valiliği boşalttılar ve ilk Marsilya Komünü çöktü. Hatta ortadan kalkışını 
ilan etmeden ve sembolik de olsa yetkilerini devretmeden sönüp gitti.

Bununla birlikte karışıklık tamamen ortadan kalkmadı. 22 Mart 1871 akşamı, Cremieux bin
kişinin önünde Versailles’a karşı şiddetli bir suçlama yöneltti; “Versailles hükümeti Paris 
ayaklanması diye adlandırdığı şeyden desteğini çekmeye çalıştı. Evlerinize dönün, silahlannızı 
alın, saldırmak için değil savunmak için tedbir alın.”

Vali, belediye başkam ve garnizon komutanı Espivent, güvenilir Muhafızlann büyük bir gösteri 
yapmalarını istediler. 23 Mart sabahı davullar çalmaya başladı. Ulusal muhafızlar çağnya pek 
uymadılar ama Endoume ve Belle-de Mai mahalleleri muhafızları yığın halinde geldiler. Bu
halk taburlarına saat lO’a doğru Garibaldi yandaşlan. Sivil Muhafızlar, gönüllü askerler
eklendi. Öğleden sonra muazzam bir kalabalık “Yaşasın Paris” diye bağmyordu. Kalabalık 
valiliği kuşattı, işgal etti. Amiral Cosnier’i esir aldı. 6 kişilik bir komisyon oluşturuldu. 
Komisyon üyeleri arasında Cremieux, Mariel adında bir ayakkabı tamircisi, hamal Etienne, 
tesviyeci Guillard vardı. Komisyon üyelerinin sayısı belediye meclis üyeleri ve Ulusal Muhafız 
kulübü temsilcilerinin katılımıyla on ikiye çıktı. Komisyon iktidan ele aldı.

C rto ieu x ’un yönettiği komisyon, en kısa zamanda seçime gitmek istedi. Seçimler sonunda 
Komün Konseyi ortaya çıkacaktı; bölgesel askerî komutan olarak, Ulusal Muhafız albayı ve 
valilik görevlerini de üstlenecek bir belediye başkanı belirlenecekti. Çıkartılan kararnamede 
şöyle deniyordu: “Biz Komün’ün özerkliğini ve idari adem-î merkeziyetçilik istiyoruz.” 
Kararname “Yaşasın tek ve bölünmez cumhuriyet” diye bitiyordu. Komisyon iki üç gün 
boyunca, şehrin yönetimini ele almaya çalışü ve şehirde avare dolaşan doğu ordusu amklan, 
gönüllüler, Garibaldi yandaşlan, Polonyalı gönüllülerle uğraştı. Bu arada General Espivent, 
Thiers’i taklit ederek kendisine sadık bürokratlarla birlikleri banliyödeki Aubagne tarafına 
topladı. Orada karşı saldınyı hazırladı. 27 Mart günü belediye delegeleri komisyondan 
çekildiler. Komisyon tecrit olmaya başlamıştı. Paris Komün’ü delegeleri 28 Mart’ta Marsilya’ya 
geldiler ama durumu düzeltmeyi başaramadılar. Komisyondan çekilen Cremieux’a saldırdılar, 
muhafızlarla sokakta dolaşan askerleri düzenlemek yerine, seçimlerin 5 Nisan’da yapılacağını 
ilan etmekle yetindiler.

3 Nisan’da general Espivent, birliklerine Marsilya üzerine yürüme emri verdi. Birlikler 4 
Nisan’da valiliği bombaladılar ve 7 saadik bir savaştan sonra, terkedilmiş olan valiliğe kolayca 
girdiler.

Olivesi’ye göre, resmî güçlerin kaybı 30 ölü, 50 yaralıydı. İsyancılardan 150 ölü vardı ama 
bu rakama bombardıman kurbanlannı ve kurşuna dizilenleri eklemek gerekiyordu,

5 Nisan’da general Espivent şehrin içinde birlikleriyle yaptığı yürüyüşten sonra, peleriniyle 
Ulusal Muha&z binasının balkonuna çıktı ve “Yaşasın İsa” sesleriyle karşılandı. Barbaroux adlı 
bir işçi tarafından yönetilen 4 Nisan’daki. A ix ayaklanması, Draguignan’da bir günlük bir 
Komün doğuran devrimci kanşıklık, Marsilya ayaklanmasının bölgede desteksiz ve yankısız 
kalmadığını gösteriyordu.

Toulouse

19 Nisan’dan başlayarak. Ulusal Muhafızlar “Yaşasın Paris” çığlıklanyla ayaklandılar. Vali 
Duportal’dan Paris’teki hareket^ karşı olup olmadığını açıklamasını istediler. 1848’in 
cumhuriyetçi vaUsi tereddüt etti. Thiers derhal yerine eski Paris vali yardımcısı Keratry’yi 
atadı. Keratry de göreve başlayamadan Agen’e kaçtı.

Belediye başkanlığının sahipsiz kalması bir otorite boşluğu doğurmuştu. Bunun üzerine 2 bin 
muhafız valiliği işgal etti. Komün ilan edildi ve bir belediye başkanı aranmaya başlandı. 
Toulouse Komün’ü Fransa’nın “yekpare ve bölünmez bir cumhuriyet” olduğunu ilan etti. Paris 
milletvekillerine, Versailles hükümetiyle Paris Komünü’nün görüşmelere başlaması çağnsı yaptı.

Ama Paris Komünü Toulouse’daki bu hareketi çok ciddiye aldı ve Paris sokaklannda afişlerle 
bunu duyurdu. Birkaç gün sonra Keratry saldmya geçti ve hiçbir güçlükle karşılaşmadan 
valiliği geri aldı.

Lyon

22 Mart’ta üç günlük kanşıklıktan sonra Lyon’da da bir Komün kuruldu. 23 Mart’ta belediye 
meclis danışmanlan komisyonu terkettiler. Komisyonun öbür üyeleri toplumsal ve siyasal 
sorunlara değinmeyen, tamamen bölgesel bir program oluşturdular. Paris Komünü 
temsilcilerinin gelmesine ve halkın onlan alkışlarla karşılamasına rağmen, Komisyon kendini 
kısa sürede halktan ve cumhuriyetçi küçük burjuvaziden tecrit edilmiş buldu. 24 Mart’ı 25 
Mart’a bağlayan gece Komün ortadan kalktı.



Saint-Etienne

Kan dökülmesiyle sonuçlanan benzer bir Komün girişimi burada da yaşandı. 24 ve 25 
Mart’ta, başlarında Ulusal Muhafızlar bulunan bir kalabalık, bir Komün seçimini örgütleyecek 
geçici bir halk komisyonu lehine egemenliğinden feragat etmesi için belediye meclisine talepte 
bulundu. Kısa süreli bir çatışma oldu. Vali öldürüldü. 26 Mart’ta bir komisyon oluştu ve 29 
Mart’ta seçimlerin yapılacağını ilan etti. Belediye meclisi üyeleri istifa etti. 28 Mart sabahı, en 
son Ulusal Muhahz -da belediye sarayını terketmişti.

Creusot

Marsilya gibi, bu işçi şehrinde de, Eylül’den beri özerk bir yönetim oluşmuştu. 26 Mart’ta 
Belediye Başkanı Dumay ve birkaç arkadaşı bağımsız Creusot Komünü’nü kurdu. Ertesi gün, 
düzenli ordu takviye alarak pasif kalabalığı dağıttı ve belediyeyi ele geçirdi.

Narbonne

Burada hareketin, programı olmayan ama oldukça cesur bir önderi vardı: Digeon. 24 Mart’ta, 
Digeon, belediye sarayının balkonunda, halkın önünde Komün’ü ilan etti. 8 gün boyunca 
şehre hakim oldu. Halkı silahlandırdı. Valiliği, garı, posta idaresini ele geçirdi. Civardaki 
komünal hareketleri birleştirmeye çalıştı.

31 Mart’ta, general Zentz’in Arap askerleri şehri ele geçirerek halkı bombardımanla tehdit 
ettiler. Digeon bunun üzerinej belediyeyi boşalttı.

Taşra Komünlerinin Zaafı

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Mart 1871’in son günlerinde taşrada çok sayıda 
ayaklanmaya tanık olundu. Hepsinde de devrimci hareketler başta zafer kazanmalarına rağmen 
kısa sürede zayıflayarak çöktüler. Bu yenilgiler ne kadro eksikliğinden, ne bölgesel 
yöneticilerin yeteneksizliğinden ne de proletar>'anın sayısal zayıflığından kaynaklanıyordu. Hatta, 
iç bölünmeler ve cumhuriyetçi küçük burjuvazinin politik perspektif ve cesaret eksikliği de 
bozgunun nedenini açıklayamaz. Adı geçen hareketlerin çoğu güneyde ortaya çıkmıştı ve 
adem-î merkeziyetçilik eğilimi ve talebi oldukça belirsiz ve anlaşılmazdı. Bütün bu 
harekederin ne toplum ve devlet üzerine politik bir yaklaşımı vardı, ne verili sosyal ve 
ekonomik koşullarda proletaryanın sorunlarına ilişkin çözüm perspektifleri vardı, ne de 
özellikle güney bölgelerinde üretici güçlerin ve ekonomik gelişmenin ulaştığı düzey hakkında 
bir fikir sahibiydiler. İşçi özyönetimi ve özgür insanlann kendi yaşamları, üretim koşulları ve 
kendi emekleri üzerinde egemen olacağı bir toplumsal düzen hakkında açık bir anlayışları ve 
tasanmlan yoktu. Tek ve bölünmez cumhuriyeti (ki bu eski bir Jakoben merkeziyetçiliğinin 
ifadesidir) bölgesel Komün’ün “mutlak” özerkliğine bağlamak istiyorlardı.

Taşradaki bu ayaklanmaların yanısıra, Thiers’i kaygılandıran Cezayir olaylarından da sözetmek 
gerekir. 26 Mart tarihli Komün gazetesi Cezayir delegelerinin, ulus adına Paris Komünü’nü 
desteklediklerini yazıyordu. Gazeteye göre ordu ve idarenin çifte baskısı altındaki sömürge 
halkı, özgürlüğe ve refaha giden tek yolun bir Komün kurulmasından geçtiğini anlamıştı.

Eşitsiz Güçler Arasında Bir Savaş

Paris saflarında hiçbir zaman 40 binden çok savaşçı olmadı. Bu savaşçılara, kadınlarla 
çocuklan da eklemek gerekiyordu. Oysa Bismarck’m desteğiyle Thiers, 63 bin 500 kişilik ve 
iyi donatılmış ordusuna. Almanlar tarafından serbest bırakılan 130 bin savaş tutsağım da 
katabiliyordu. Komün seçimlerine kadar, birkaç ufak çatışmadan' başka pek bir şey olmamıştı. 
Ama 30 Mart’ta federeler, Coubevoie kavşağından püskürtülüyorlardı. Bunun üzerine 2 ve 3 
Nisan’da başarısız bir saldırıya geçtiler. Tutsak düşen Flourens ve Duval, Versaillescılar 
tarafından öldürüldü. Tutsaklann öldürülmesi karşısında Komün, 5 Nisan’da “rehineler 
karamamesi”ni çıkardı. Ancak bu kararname, Komün’ün son günlerine kadar uygulanmadı.

Savaş, 11 Nisan-21 Nisan arasında, Paris çevresinde sürdü. Komün generali Dombrowski, 
Versaillescılan önemli kayıplara uğrattıysa da Versaillescılar, halkın harabeye dönen Neuilly’den 
aynimasma olanak veren kısa bir ateşkesten sonra, yeniden saldınya geçtiler. Paris’in güney 
kaleleri yoğun olarak bombalandı. Kısa bir süre için bırakılan İssy kalesi, federeler tarafından 
yeniden alındı. Bunun üzerine Komün, 30 Nisan’da Cluseret’nin yerine Rossel’i geçirdi. Rossel, 
federe orduyu yeniden düzenlemek istediyse de başaramadı.

1 Mayıs’tan başlayarak Paris, Versailles ordusu tarafından düzenli bir biçimde bombalanıyordu. 
3-4 Mayıs gecesi. Moulin-Saquet tabyası, ardından 9 Mayıs’ta, artık bir harabeden başka bir 
şey olmayan İssy kalesi düştü. Bezginliğe kapılan Rossel’in savaş delegeliğinden istifa etmesi 
üzerine, 10 Mayıs’ta yerine sivil bir delege, yaşlı Jakoben Delescluze atanıyordu. 13 Mayıs’ta 
da Vanves kalesi düştü. Passy, Crenelle, Auteuil ve la Muette, Versailles obüsleriyle yanıp 
yıkılıyorlardı.

COURBET, GUSTAVE 
( 1819- 1877)

Paris Komünü sırasında Sanatçılar Birliği’n'm başi<an- 
lığına getirilen, sanatındald sağiam uslupia gerçeği abart
madan yansıtarai(, resim sanatındaki gerçekçiliğe öncü
lük eden ünlü ressam Gustave Courbet, 10 Haziran 
1819’da Ornans’ta doğdu. Cumhuriyetçi ve Jakoben 
geleneklere bağlı bir çiftçi ailesinin oğlu olan Courbet, 
önce bir din okulunda öğrenim gördü, ardından da Be- 
sançon’daki Kraliyet Koleji’ne devam etti. Bu arada bir 
süre Güzel Sanatlar Okulu’nda sanat ve sanat tarihi 
dersleri izledi. 1841'de ise hukuk öğrenimi görmek üze
re Paris’e geldiğinde amacı resim yapmaktı. Aslında 
disiplinsiz ve isyancı bir yapısı vardı. Bu arada ünlü 
ressam David'in öğrencilerinden Flajoulot’dan resim 
dersleri aldı. Bir süre romantizme eğilim duydu.

Daha önce Hollanda’ya giden Courbet, 1848 Devrimi 
ile birlikte Paris’e yeniden döndü. Aynı yıllarda Proud
hon, Baudeiaire gibi önde gelen yazar ve şairlerle tanış
tı. Doğduğu yer olan Ornans’ın doğal atmosferinden 
etkilenerek yapmış olduğu “ Taş Kıranlar”  (1849) ile 
"Ornans’da bir Cenaze Töreni" (1849) adlı tablolarıyla 
gerçekçiliğin temellerini attı. Bir süre sonra Corot, Bon- 
vin gibi ressamların olduğu ve daha birçok tanınmış 
yazarın, ünlü şairin katıldığı bir çevrenin oluşumuna 
öncülük etti.'"Ornans’c/a Bir Öğle Yemeği” adlı tablo
suyla altın madalya kazandı. 1855’teki Paris Dünya Ser- 
gisi'nöe açtığı gerçekçi ressamlar sergisi başarısızlıkla 
sonuçlandı.

Bu arada 1853’te bir sergide yeraian “ Yıkananlar” 
(1853) adlı tablosu, imparatorluğunu ilan etmiş Louis- 
Bonaparte tarafından ahlâka aykırı bulundu. 1862’de 
yaptığı “Konferans’tan Dönüş" adlı tablosu da dini çev
reler tarafından tepkiyle karşılandı. 185S'te yapmış ol
duğu “Atölye"  adil tablosu ise büyük yankılar uyandır
dı. Açmış olduğu özel sergilerle ününü arttıran Courbet, 
1870’te Daumier ile birlikte kendisine verilen Legion 
d’Honneur nişanını reddetti.

Paris Komünü sırasında Sanatçılar Birliği'nin başına 
getirilerek sergilerin düzenlenmesini, müzelerin ve gös
teri salonlarının açılmasını üstlendi. Ancak bir süre son
ra Komün yönetimiyle bazı konularda anlaşmazlığa dü
şerek istifa etti. Komün’ün acımasızca ezilmesi sırasın
da 7 Haziran 1871’de tutuklanarak ünlü Vendöme sütu
nunun yıktırılmasından sorumlu tutuldu. Aslında Cour
bet yıkıma katılmamıştı ama Versailles yönetimi onu 
demokrat görüşlerinden dolayı sorumlu görmüş altı ay 
hapse mahkûm ederek, sütunun yeniden dikilmesi için 
gerekli paranın kendisinden tazmin edilmesini kararlaş
tırdı. Bu parayı ödememek için İsviçre’ye kaçan Cour
bet, daha sonra La Tour-de-Peiiz’e yerleşti ve hüküme
tin Paris’teki mal varlığına elkoyması üzerine Paris’e 
dönmek üzereyken 30 Aralık 1877’de öldü.



Bir "Petroleuse". Komün savunmasının son 
günlerinde, ilerleyen Versailles biriilderine karşı 

savaşta "Petrolcüler" diye adlandırılan kadınlar büyük 
roi oynadılar. Şehrin savunmasındaki önemli noktaları 

ateşe vermek amacıyla gaz bidonlarıyla gezdikleri için 
bu adı almışlardı. Savunmanın son günlerindeki bu 
ateşe verme olaylarını savunan bir Komüncü şöyle 

diyordu: "Eğer Ocak'ta PrusyalIlar Paris'i alsalardı ve 
Parisliler şehri ateşe verselerdi bütün dünya bu 

kahramanca davranışı haklı olarak alkışlardı, çünkü 
büyük bir ideale coşkuyla bağlanmaktan daha soylu 

bir şey yoktur. Ama bu kahramanlığı gösteren 
insanlara şimdi katil, cani, ayaktakımı deniyor. Neden? 

Çünkü onlar, evrensel cumhuriyet için canlarını 
vermeyi, yabancı işgalciden bin kez daha vahşi ve 

duygusuz olan, b ir diktatörler koalisyonuna teslim 
olmaktansa, Paris’in yıkıntılarına gömülmeyi seçtiler.”

Büyük bir toprak sahibinin kızı Yelizaveta Dimitriyeva 
Tomanovski, 1870’e kadar Rusya’da oturduktan sonra 

sırasıyla Ingiltere, İsviçre ve Fransa’da yaşadı. Marx’ia 
kişisel dostluğu olan Dimitriyeva, 11 Nisan 1871’de 

“ Paris’in savunulması ve yaralılara yardım için 
Kadınlar Birliği” ™ kurdu. Nathalie le Mel ile birlikte 

Uluslararası işçi Derneği’ne bağlı olarak Kadınlar Birliği 
bünyesinde 11 Nisan’dan 14 Mayıs’a kadar 24 genel 

toplantı düzenledi. Birliğin örgütlediği çok sayıda kadın 
müfrezesi Komün saflarında dövüştü. 24 Mayıs tarihli 

“ Resmi Gazete”  şunlan yazıyordu: “ Montmartrelı 
yurttaşlardan oluşan bir kadın müfrezesi bugün Ulusal 

Muhafızların takviye kuvvetleri gelinceye kadar, kendi 
kurduklan barikatları savunarak tam dört saat boyunca 

Versailleslılara karşı ateşi sürdürdü. Bazılan ağır 
yaralıdır." Komün’ün ezilmesinden sonra, Yelizaveta 

Dimitriyeva Tomanovski Rusya’ya kaçtı ve siyasal 
yaşantıdan uzaklaştı.

Kanlı Hafta ve Komün’ün Sonu

Versailles’m Paris’e Girişi ve Yangınlar

Versailles birlikleri, 21 Mayıs pazar günü Saint-Cloud kapısından Paris’e giriyorlardı. Bir hafta 
boyunca Komün savaşçılan, mahalle mahalle, ev ev, barikat barikat savaştılar. Versaillescılar 
ele geçirdikleri bütün tutsaklan, sorgusuz sualsiz kurşuna diziyorlardı. Babylon sokağı ■ kışlası, 
ilk yığınsal kurşuna dizmelere sahne oldu. Bu sırada Komün itfaiyecileri, Versailles obüsleriyle 
tutuşan maliye bakanlığını söndürrtıeye çalışıyorlardı. Komüncüler, Kanlı Hafta sırasındaki Paris 
yangınlan konusunda çok eleştirileceklerdi, ama önce Thiers’nin obüsleri, Paris’in batı 
mahallelerini zaten yakıp yıkmıştı. Öte yandan bu yangmlann bazılannı, imparatorluk 
yönetiminin izlerini yok etmekte yarar gören kimi Bonapartçı görevliler de çıkarmış 
olabilirlerdi. Son olarak, Komüncüler tarafından çıkarılan yangınlarsa, savaşta normal 
karşılanması gereken ve düşmanın ilerlemesini durdurmak için baş vurulan askeri önlemlerden 
başka bir şey değildi. Marx bu konuda şöyle yazıyordu: “Komün, ateşi yalnızca bir savunma 
aracı olarak kullandı. Komün onu, Haussmann’m kesin olarak topçu ateşi için açmış 
bulunduğu dümdüz caddeleri Versailles birliklerine kapatmak için; Versailleshlarm ilerlerken en 
az Komün’ün ateşi kadar bina yıkan obüslerine karşı, geri çekilişini perdelemek için kullandı. 
Hangi yapılann savunma ve hangi yapılann saldın nedeniyle yıkıldığı bugün bile t^'tışılıyor. 
Ve savunma, Versailles birlikleri, tutsaklann yığınsal katliamına başlamadan önce ateşe 
başvurmadı” (Fransa’da İç  Savaş).

Böylece Sayıştay ve Danıştay binaları alevler içinde kaldı. Polis Müdürlüğü ile Adalet 
Sarayı’nm bir bölümünü de ateşe veren Komüncüler, Sainte-Chapelle ve Notre-Dame 
kiliselerini kurtarmak için önlemler alıyorlardı. Paris halkının düzenli birliklerce katliamına 
karşı Komün, 24 Mayıs’ta aralannda Paris başpiskoposu Darboy’nın da bulunduğu elli iki 
rehineyi kurşuna dizerek yanıt verdi. 26 Mayıs’ta direniş son smırlanna vanyor, Versaillescılar 
Paris içinde ilerledikleri ölçüde yığınsal kurşuna dizmeler çoğalıyordu.



Bir İs€İ D ev le ti O larak  
Paris Komünü

Kari Marx, Louis Bonaparte’m 18 BrumaireTnin ABD’- 
de yayınlanması dolayısıyla Joseph Weydemeyer’e yaz
dığı 5 Mart 1852 tarihli mektubunda, “ Benden çok önce 
burjuva tarihçileri, sınıf mücadelesinin tarihsel gelişimi
ni, burjuva iktisatçıları da sınıfların iktisadi anatomisini 
tasvir etmişlerdi. Benim yeni olarak yaptığım 1) sınıfla- 
nn varlığının üretimin gelişmesindeki özgül tarihsel ev
relere bağlı olduğunu, 2) sınıf mücadelesinin zorunlu 
olarak proletarya diktatörlüğüne yol açtığını, 3) bu dik
tatörlüğün de bütün sınıflann ortadan kalkmasına ve 
sınıfsız bir topluma geçişten ibaret olduğunu göster
mekti.”

Marx’in teorisinin ayırdedici özelliği olarak ifade ettiği 
proletarya diktatörlüğü kavramı, modern sosyalizm tari
hinde bütün siyasal tartışmanın çevresinde döndüğü 
temel eksen halini aldı. Marx’in proletarya diktatöriüğü 
kavramı öğretisindeki başka birçok kavram gibi, Marx 
tarafından icat edilmemiş, tarihsel içerik kazandırılmıştı.

Proletarya diktatörlüğü. Haziran 1848 Paris ayaklan
masında barikatlardan yükselen temel siyasal talep ola
rak Marx tarafından devralındı. Manifesto da dile getiri
len, “ proletaryanın devlet olarak örgütlenme” sinin si
yasal biçimi, Avrupa ölçeğinde proletaryanın giriştiği 
kitlesel mücadelelerin tecrübesine dayanılarak formüle 
edilmişti. Paris Komünü, işçilerin bu talebi gerçeğe dö
nüştürmeyi başarabildikleri ilk örnek olarak proletarya 
diktatöriüğüne ilişkin bütün tanımlamaların ve öngörü
lerin de kaynağı oldu.

DİKTATÖRLÜK TERİMİNİN ETİMOLOJİK KÖKENLERİ 
VE 19. YÜZYILDAKİ ANLAMI

20. yüzyıla girerken Batı Avrupa'da başgösteren bir 
eğilimle, Marx'in “ işçi devleti''yle eşanlamlı olarak kul
lanmış oMuğu proletarya diktatöriüğü terimi, sosyalizm
de demokrasinin yokluğu ya da azlığı anlamına geldiği, 
ya da askeri, faşist ve bonapartist diktatörlüklerle çağrı
şımlar yaptığı gerekçesine dayanılarak bazı sosyalist 
parti ve çevrelerce terminolojiden ya da parti program- 
lanndan dışlandı. Bu gibi pedagojik ya da psikolojik 
gerekçelerin böylesine köklü terminolojik temizlikleri 
gerektirip gerektirmediği tartışmalı olsa bile, çoğu kez, 
terminolojik bir değişikliğe, terimin tarihsel ve etimolo
jik kaynağında yatan devrimci bir geçiş sürecinin zorun
lu kıldığı egemenlik ilişkileri perspektifinin reddinin de 
eşlik ettiği; dolayısıyla böyle bir değişikliğe saf 
"pedagojik’’ ya da “ taktik” endişelerin teorinin sınıriarı 
içinde kalındığı sürece kolayca haklılık kazandırmadığı 
gözlemlenebilir.

Bu yüzden, Marx ve Engels’In, 19. yüzyılın ikinci yarı
sında, bütün Avrupa, Bonapartist ve askeri diktatörlük
lerle yönetilirken, bir proleter devriminin bürüneceği 
siyasal biçimin proletarya diktatöriüğü olması gerektiği
ni öngörmekten niçin sakınmadıkiannı incelemek gerekir.

Gündelik dilde kazandığı sınır tanımayan zorbalık, as
tığı astık kestiği kestik despotluk anlamından çok farklı 
olarak diktatöriük kavramı, 19. yüzyılın Avrupa siyasal 
sözlüğünde daha çok, Latince kökenindeki ilişkilere te
kabül eder bir tarzda kullanılıyordu. Yani, diktatöriük, 
kadim Roma Cumhuriyetinde olduğu gibi: 1) Anayasal 
ve hukuki bir yönetimdi, istila ya da iç kargaşa, yani 
bunalım ve acil durumlarda, iktidan yasal olarak kendi 
ellerinde toplayan tek kişi yönetimi anayasada öngörül
müştü.

2) Diktatöriük geçiciydi. En çok altı ay sürebilirdi. 
Çoğu halde diktatörler, acil durum sona erdiğinde, bu

yasal süre dolmadan iktidarı devrederdi.

3) Diktatörlüğün gücü yasayla sınırtanmıştı. Yasalar 
geçici olarak askıya alınmış olsa da diktatörier yeni 
yasa çıkartamazlardı.

Böylece, meşru kurumların acil durumlarda yetkilerini 
geçici olarak, enerjik bir biçimde kullanacak fertlere 
terk etmeleri ve bunu daha sonra geri almaları anlamın
da ortaçağın siyasal mücadelelerine devredilerek dikta
törlük kavramı, Fransız devriminde anlamını daha da 
genişletti, tek kişinin diktatörlüğü kavrayışı yerini, ko
mitelerin, meclislerin, özgüriüğün meşru diktatörlüğü
ne bıraktı. Kralcılığın en amansız hasımlan olan Jako
benler, daha çok da Marat ve Robespierre, Devrimin 
önündeki engellerin kıniması, karşı devrimin komploia- 
nyla başa çıkılabilmesi için bu eski Roma kurumunun 
devreye sokulması istemini çokça yinelemişlerdi.

Devrimin aracı olarak diktatöriük kavramı, Jakoben 
cumhuriyetçilerinin en sol kanadını oluşturan Babeuf 
ve Buonarrotti’nin izleyicilerince sosyalist harekete ta
şınmış oldu.

Buonarrotti'nin dile getirdiği bu diktatörlüğün prole
tarya diktatöriüğü ile hiçbir ilgisi yoktu. Zaten Eşitler 
Komplosutsun önderleri bunu ima edecek en ufak bir 
çağrışıma bile yer vermeksizin, “ eğitilmiş ve tıecerikii” 
bir azınlığın, “ aşırı çalışmanın kurbanı, cahil, doğru se
çim yapma yeteneğinden yoksun”  çoğunluk yaranna 
bir devrim için yola çıkmışlardı.

’ 'Adil" ve “ eşit” bir toplum kurulması için “ varolan 
hükümetin yerine devrimci ve geçici bir hükümetin kon
ması,” gerekiyordu. Bu planı öneren Debon ve DarthĞ 
bu geçici hükümetin biçiminin bir “ diktatöriük” olması 
ve halkı kendini yönetecek hale gelinceye kadar eğitme
si gerektiğini öngörmüşlerdi.

Blanqui, Babeufçü geleneğin izinden giderek, dikta- 
töriüğün bir "geçiş” yönetimi olarak gerekliliği üzerin
de durmuştu. Ama onun diktatörlüğünün de çoğunlu
ğun egemenliğiyle bir ilgisi yoktu ve o da Bat>eufçüler 
gibi, düşüncelerini saklamaksızın şöyle diyordu: “ Bur
juvazi seçkin i>ir azınlığı içerir... Devrimin özü, ruhu 
odur... Proletaryanın bayrağını diken kimdi? Yenilgiler
den sonra onu toplayan kimdi? Halka burjuvaziye karşı 
savaşta önderiik eden kim? — Burjuvazinin kendisi. On
lar ancak devrimi, eşitliğin zaferine ulaştırdıktan sonra 
ortadan çekilecekler. Ama [devrimin] bayrağmda ne ya
zacak? Demokrasi mi? Hayır, proletarya, çünkü [devri
min] önderieri değilse bile askerieri işçidir?” Blanqui'- 
nin devrimci diktatörlüğü, işte bu seçkinlerin diktatöriü- 
ğüydü, ve Blanqui bu “ seçkinlerin devrild i diktatöriüğü” 
düşüncesine proleter bir içerik kazandırmaya girişince 
“ ...sefalet içinde yaşayan binlerce declassâ elit” for
mülünden öteye geçememişti.

Weitling de 1848 öncesi Fransa’da diktatöriük düşün
cesinin Komünistler arasında nasıl karşılandığına ilişkin 
şu gözlemlerini yazmıştı: “ Fransa’daki [komünistlerin] 
çoğu bir diktatörlüğe eğimli; çünkü, cumhuriyetçiler ve 
siyasetçiler tarafından anlaşıldığı şekliyle halkın ege
menliğinin, eski [düzenden] bütünüyle yeni bir örgüt
lenmeye geçiş dönemi için uygun olmadığını çok iyi 
biliyorlar... Fourier'In izleyicileri dışındaki bütün sosya
listler, halkın egemenliği denilen hükümet biçiminin, 
gencecik komünizm ilkesinin gerçekleşmesi bakımın
dan çok elverişsiz hatta tehlikeli olduğunda mutabık
lar” . Weltling'In kendisi de 1848 Devrimleri başlar baş
lamaz Almanya’da bir diktatöriük için açık çağrıda bulu
nacaktı.

Marx ve Engels 1848’e kadar proletarya dlktatöriü- 
ğünden söz etmedikleri gibi, genel olarak diktatörlük 
hakkında da hemen hemen hiçbir görüş belirtilmiş de
ğillerdi. Bununla birilkte daha ilk eserierinden başlaya-

Parisli isyancılar. Sıradan işçiler, Paris Komünü'nûn 
gerçek kahramanlarıydı. Alman istilasına karşı koymak 

için ayağa kalktıklarında, karşılarında burjuvaian 
buldular. Savunma savaşı, sınıf savaşına dönüşünce 

de iktidan fethetmeye ve kendi kendilerini yönetmeye 
yetenekli olduklarını Komün'ü kurarak kanıtladılar.

rak sınıf egemenliği kavramı proleter devriminin başlıca 
karakteristiği halinde formüle edilmişti.

Örneğin, Atman /deo/o/Vsinde şöyle yazmışlardı: “ Ön
ceki egemen sınıfın yerine geçen her yeni sınıf, sırf 
amacına ulaşabilmek için, kendi çıkannı toplumun tüm 
üyelerinin çıkan olarak göstermeye, yani onlara ideal 
bir biçim vermeye zorlanır... Devrim yapan bir sınıf daha 
en lıaştan sadece bir sınıfa karşı çıkıyor olması dolayı
sıyla bile, bir sınıf olarak değil, tüm toplumun temsilcisi 
olarak, tüm toplumun tek bir egemen sınıfla çatışan 
kitlesi olarak ortaya çıkar.” Böylece, burjuvaziyi devi
ren proletaryanın devrimle egemen sınıf haline geleceği 
noktasından hareketle, Manifesto'öa “devlet olarak ör
gütlenmiş proletarya” kavramına kadar ulaştılar. Bu dev
letin biçimini, 1848 Haziran Devrimini boğazlayan Cava- 
ignac’ın kanlı diktatöriüğü empoze etti.

Sınıf mücadelesi bir devrime doğru keskinleştiğinde, 
burjuvazinin diktatöriüğü çırılçıplak ortaya çıkıyordu. 
Öyleyse proletarya da bir sınıf olarak bir geçiş dönemi 
boyunca bütün güçlerini merkezileştiren bir diktatörlük 
olarak örgütlenmeliydi. Ancak 1848 ayaklanması, Pa- 
ris’li işçileri egemen konuma getirmedi. Bu devletin 
biçiminin ne olabileceğinin somut kanıtları bu devrim
den çıkmadı. Marx ve Engels de 1848 Devrimlerinin 
muhasebesi dışında siyasal yazılarında bir kere daha 
proletarya diktatörlüğüne dönmediler.

Bütün bunlardan, 1848 Devrimleri çağında diktatöriük 
kavramının, kişilerin keyfi, zorbaca yönetimi halini al
madıkça, kralcı, cumhuriyetçi, sosyalist, anarşist bütün 
siyasal öğretilerde meşru kabul edilen bir anlamı bulun
duğu görülür.

İkinci olarak Blanquicilerden, Louis Blanc’a kadar her 
sosyalist eğilimde eski düzenden yeniye geçişin aracı 
olarak, Fransız devriminin fikri mirasından esinlenen, 
devrimci, eşitlikçi, halkçı vb. bir azınlık diktatöriüğü; 
bir diktatoryal geçiş rejimi formülünün neredeyse ege
men olduğu anlaşılır.

Ancak 1789'un burjuva devrimcileri kendi diktatöriük- 
lerini bir sınıfın değil bütün toplumun diktatörlüğü ola
rak görmüşlerdi. Babeufçü veya Blanquici Jakoben- 
komünlstler de, burjuva düzeninin yerini alacak yeni 
toplumsal örgütlenmeye geçişin aracı olacak olan “dev
rimci diktatöriüğü” , proletaryanın egemenliği olarak ta- 
sariamadıiar. Dolayısıyla dönemin sosyalist ve komü
nist işçi çevrelerinde dolaşan diktatöriük isteminin bir 
sınıf diktatöriüğüyle ilgisi olmadığı gibi, Babeuf veya 
Blanqui’den bir proletarya diktatörlüğü kavramı da edi
nilmiş değildi.

1848 Haziran ayaklanması Cavignac'ın cumhuriyetçi 
askeri diktatöriüğü tarafından ezilirken, barikatların ge
risindeki işçiler bu dlktatöriüğün karşısında azınlığın



değil ancak çok daha geniş bir çoğunluğun devlet halin
de örgütlenmesi ile durulabileceğlnl, diktatörlüğün sı
nıfsal bir anlamı olması gerektiğini içgüdüleriyle kavra
dılar. Marx ve Engels’in egemen sınıf olarak örgütlene
cek proletaryanın devletinin de bir geçiş dönemi boyun
ca basımlarına karşı diktatörce davranmasının gereklili
ği düşüncesine ulaşmaları bu içgüdüsel eğilimlerin ve 
mücadele tecrübesinin çözümlenmesi yoluyla oldu. Bu 
çözümlemeye göre, devrimin başlıca görevi eski devlet 
aygıtını yerle bir etmek ve yerine proletaryanın diktatör
lüğünü kurmaktı.

PARİS KOMÜNÜ: İŞÇİ DEVLETİ

Paris Komünü, 72 gün süren kısa ömrüne, önderliğini 
üstlenen Komün Konseyinin programdan yoksunluğu
na, Fransa’nın geri kalanından tecrit edilmişliğine, as
keri ve mali güçsüzlüğüne karşın, işçilerin kendi Iktldar- 
lannı nasıl örgütleyeceklerinin somut biçimlerini vere

rek soyut proletarya diktatörlüğü kavramını ete ve kemi
ğe büründürdü. Ancak koınün deneyinden sonradır ki, 
proletarya diktatörlüğü devrimci işçi sınıfı partilerinin 
program hedefleri arasına girmeye başladı.

Paris Komünü’nü “ işçi devleti” olarak adlandıran Marx 
ve Engels’in, bir yandan da Komün'ün zaaflarına ve 
Komün önderlerinin dünya görüşlerine eleştiri yönelt
melerinde bir tutarsızlık olduğu ve buradan hareketle 
Marx ve Engels'in aslında proletarya diktatörlüğü diye 
bir kavrama sahip olmadıklarının İleri sürüldüğü görül
dü. Bu konu özellikle II. Enternasyonal önderleri ile 
Lenin arasındaki tartışmalarda önemli bir yer tutar.

Ancak, Marx ve Engels'in “ işçi devleti” kavramını, 
proletarya diktatörlüğü kavramı İle eş anlamlı olarak 
kullanmış oldukları, onu “ İçinde emeğin kurtuluşunun 
gerçekleşeceği en sonunda bulunmuş biçim" olarak 
nitelemelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Marx, Komün’-

den üç yıl sonra Gotha Programını eleştirirken de çok 
açık bir biçimde kapitalizmden komünizme siyasal geçiş 
dönemi olarak, proletaryanın devrimci diktatöriüğü ifa
desini kullanmıştır. Marx'in dilinde emeğin kurtuluşu
nun komünizmden başka bir anlamı olmayacağı da açık
tır.

Öte yandan Marx, “ işçi devleti”  beMriemesIyle, Paris 
Komününü burjuva devletinden tarihsel olarak ayıran, 
farklı bir devlet tipine işaret etmiştir. Komün önderleri
nin “ sosyalist bir çoğunluk” oluşturmadıklan yolunda 
NIeuwenhius’a yazdığı mektup, Komün’ün sosyalizme 
geçiş için İşçilerin içinde örgütlenmeleri gereken devlet 
tipl olmadığına ilişkin bir kanıt İçermez. Tıpkı burjuva 
devletin her zaman cumhuriyetçi bir çoğunluk tarafın
dan yönetiimeyişinin onu burjuva devleti olmaktan çı- 
karmayışı gibi İşçi devletini yönetenlerin özgül yönelimi 
de onun tarihsel içeriği hakkında bir fikir vermez.

Bu tarz eleştirilerin daha çok, hem Marksizmin genel 
alanında kalmak hem de burjuva devletine bir devrimle 
son veren bir geçiş devleti düşüncesinin siyasal 
sonuçlarından kurtulmak istekleri arasında bocalayan 
akımlara özgü düşünceler olduğu, Ekim Devrimi sonra
sındaki tartışmalarda açığa çıkacaktı.

Komün üzerine bütün yazılarından anlaşılacağı gibi, 
Marx ve Engels İçin proletarya diktatöriüğü, proletarya 
adına değil, proletaryanın seçilmiş temsilcileri tarafın
dan en demokratik bir tarzda yönetilen, temsil, seçim 
ve görevden alma İlkelerinin ayırımsız herkes için ge
çerli olduğu; düzenli ordu ve siyasal polisin bulanmadı
ğı; yönetici ve milletvekillerinin maaşlarının bir işçinin 
ücretine eşit kılındığı, Işyerierinden, hükümete kadar 
temsili heyetlerin oluşturduğu bir sistem üzerinde işçi 
sınıfının bir bölümünün değil tümünün topluma egemen 
kılındığı bir devleti gerektiriyordu.

Paris Komün’ü, Marx ve Engels tarafından İşçi sınıfı 
içinde demokrasi uyguladığı İçin değil, burjuvaziye kar
şı diktatörce davranmadığı İçin eleştirilmişti. Komün 
yönetimi tartışmalarla vakit kaybedip Versallles’e karşı 
askeri güçlerini blrleştlrememlş, eski rejimin mâliyesine 
el koyamamış, köylülük üzerinde hegemonya sağlamak 
İçin hiçbir şey yapamamıştı. Ama bütün bunları işçilerin 
seçilmiş temsilcileri yapamamıştı.

Komün ile blriikte “ devrimci geçiş devleti”nin norm
ları belirtenmiş oldu: Herkesin ayrımsız seçme ve seçil
me hakkına sahip olduğu yönetim, yasama ve yürütme 
gücünü birieştiren “ çalışan meclis” en yüksek İşçi üc
retine eşit milletvekili maaşı. Devlet ve dinin ayrılması, 
laik, herkes İçin zorunlu eğitim.. Seçimle gelen yargıç
lar.. Seçilen görevlilerin her an görevden alınabilmesi 
ve görev sürelerinin tahdit edilmesi.

Bu normlar sonraki bütün devrimlerde proletarya dik
tatörlüklerinin olgunluk düzeyinin ölçülmesi için evren
sel standartlar olarak Marksizmin devlet teorisine içsel
leştirildi.

Bu normların mantığının varolan burjuva rejimlerini 
kategorik olarak dışlayarak, proletarya devriminin barış
çı yoldan ya da zorla gerçekleşmesinden bağımsız ola
rak eski devlet yapılarının ortadan kaldırılmasını gerek
tirdiği açıktır. Proletarya egemenliğinin varolan rejimler 
içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine İlişkin tartış
maları 19. yüzyıl sonlarından başlayarak sosyalist hare
ketin “ devrimci” ve "revizyonist" İki kanada bölünme
sine yol açtı. “ Devritncl" kanat proletarya diktatörlüğü
nün modeli olarak Paris Komünü'nün normlarının ge- 
çerilllğini savunarak tarihteki ilk başarılı proleter devri
min! Rusya'da gerçekleştirdi. Bugün “ devrimci" Mark- 
slstlerce tartışılan Paris Komünü'nün proletarya dikta
törlüğü olup olmadığı değil, varolan "proletarya 
dlktatörtüklerlnln" Paris Komün’ü normlarına uyup uy
madığıdır.



Son Çatışmalar; Pere-Lachaise Mezarlığı

27 Mayıs'ta federeler, Pere-Lachaise’deki mezarlar arasmda katlediliyorlar, tutsak düşenlerse, 
sonradan “Federeler Duvarı” adı verilen duvarın dibinde kurşuna diziliyorlardı. Bununla 
birlikte Ferre, Varlin, Gambon ve Ranvier, 28 Mayıs pazar günü Faubourg-du-Temple sokağı 
ile Belleville bulvarı arasındaki bir barikatta, hâlâ dövüşüyorlardı. Öğleyin saat birde, XI. 
ilçenin Oberkampf sokağındaki son barikat da düştü. Ertesi gün, Vincennes kalesi de teslim 
oldu ve kaledeki dokuz subay hemen kurşuna dizildi.

Askerî Mahkemeler

Komün’ün ardından askeri mahkemeler, birçok ölüm cezası verdi. Bir kadının “petroleuse”, 
yani kundakçı olarak mahkûm edilebilmesi için, yoksul ve kötü giyimli olması yetiyordu. 
Seine, bir kan nehrine dönmüştü. 9 Flaziran 1871 günlü Paris-Joumal gazetesinde, şöyle bir 
haber okunuyordu: “Askeri mahkemece ölüm cezasına çarptırılanlar, bundan böyle Boulogne 
ormanında kurşuna dizilecek. Mahkûm sayısının on kişiyi geçtiği durumlarda, makineli tüfek 
kullanılacak.”

Nisan başından beri “düzen ordusu”nun kaybı, 877 kişiyi bulmuştu. Ancak gerek savaşlar 
sırasında, gerekse askeri mahkemeler kararıyla ne kadar Parisli erkek, kadın ve çocuk 
öldürüldüğü tam olarak bilinmemekte, 30 bin dolaylannda tahmin edilmektedir.

Komün’ün kan içinde bastırılmasından sonra, 38 bini aşkın tutsak Versailles’da oluşturulan 
tutsaklar kampında “istif’ edildi. Kalelere ve cezaevi gemilerine de tutsaklar gönderildi. Bu 
tutsakların çoğu, kendilerine uygun görülen yaşama koşulları yüzünden öldü. Komün 
mağluplarım yargılamak için dört savaş divanı, 1874’e kadar sürekli çalıştı. 10 bin 42 
mahkûmiyet ve 3 bin 761 gıyabi mahkûmiyet kararı verildi. Ferre ve Rossel, savaş divanları 
karşısında yiğitçe davrandılar ve ölüm cezalanna çarptınlarak kurşuna dizildiler.

Mahkûmlann çoğu, Yeni Kaledonya ve Guyana’ya sürüldü. Bazılan Belçika, İsviçre ve 
İngiltere’ye kaçabildi. 1880’de çıkanlan genel af üzerine, sağ kalan son Komüncüler Fransa’ya 
döndüler.

Komüncülerin yargılandığı ilk dava 7 Ağustos'ta 
başladı. Hepsi Komün Konseyi ya da Merkez Komite 
üyesi olan onyedi kişi yargıç karşısına çıkarıldı. Bu 
onyedi kişi yargılanmayı bekleyen 36 bin politik 
tutuklunun ilk grubuydu. Daha ilk yargılamalarda 
pişman olan sanıklar çoğunlukta gibi görünüyordu. 
Ayakkabıcı Tringuet savunmasında "Komün üyeliğine 
hemşehrilerim tarafından seçildim ," diyordu, "bedelini 
kendim ödüyorum; barikatlarda çarpıştım, orada 
ölmediğime pişmanım. Bugün, eyleme katıldıktan 
sonra bunun sorumluluğunu üstlenemeyen 
yoldaşlarımın bu üzüntü verici görüntüsüne 
katılmayacağım. Ben bir ihtilalciyim, inkar etmiyorum."



raris ivomunu

Yoksul düşmüş soylu b ir PolonyalInın oğlu olan 
otuzbeş yaşındaki Jaroslaw Dombrowski, Rus 
ordusunda görevli iken 1863 Polonya ayaklanmasına 
katıldığı için Sibirya’da on beş yıl sürgüne mahkum 
edilmiş; sürgün yerine götürülürken Moskova yolunda 
kaçarak Paris’e sığınmıştı. Paris Alman ordularının 
kuşatması altındayken general Trochu’nun hizmetine 
girmek istemiş ama Paris’i kuşatan general Moltke’nin 
askerlerinin çoğunluğunun PolonyalI olmasından ötürü 
kendisine güvenilmemiş ve hizmeti reddedilmişti. 
Dombrowski, Komün kurulduktan sonra isyancıların 
başlıca askeri önderlerinden biri oldu. Gözüpekliği, 
sınır tanımaz cesareti ile sivrildi ve İkinci Kamu 
Selamet Komitesi’nin Savaş Konsey’inde bir başka 
PolonyalI Wroblewski ve La Cecilla ile birlikte görev 
aldı. Komün muharip birliklerinin komutasını ele alan 
Dombrowski, Versailles birliklerinin tehdidi altındaki 
Neuilly’nin savunmasını üstlenirken kardeşi Ladislas 
da aynı savunma hattının sağ kanadını korumakla 
görevlendirilmişti. Dombrowski, Savaş Konseyi’ne 
girmeden önce Versailles’in Komün birlikleri arasındaki 
adamı Hutzinger tarafından, b ir milyon Frank 
karşılığında koruduğu kapılan karşı devrimci güçlere 
açması için satın alınmaya kalkışılmış ancak 
Dombrowski’nin Kamu Selamet Komitesi’ni derhal 
haberdar etmesi üzerine komplo açığa çıkarılmıştı.
Daha sonra Versailles birlikleri Paris’e doğru ilerlerken 
de Dombrowski, b ir başka Versailles ajanının 
kışkırtmasıyla federeler tarafından ihanet suçlamasıyla 
tutuklanarak Kamu Selamet Komitesi’ne teslim edildi. 
Ancak, "ihanet”  denilen şeyin, bütün gün boyunca 
hiçbir emir almamış olmaktan sıkılan Dombrowski’nin 
yanına yalnızca subaylarını alarak Prusya birliklerinin 
arasından sızıp St. Ouen kalesini geri almdya 
kalkışması olduğu ortaya çıktı. Bir Polonya 
bağımsızlıkçısı olduğu halde, nerede olursa olsun 
özgürlük için savaşmanın Polonya’nın birleşmesi ve 
özgürlüğünün kazanılmasına katkıda bulunacağı 
inancıyla Komün’e katılan Dombrowski, 23 Mayıs’ta 
Rue Myrha sokağındaki çarpışmada ağır yaralanarak 
öldü. Belediye sarayına kaldırılan cenazesi törenle 
Bastille’e götürüldü, kırmızı bayrağa sarıldı ve 
ellerinde meşalelerle federeler önünde geçit töreni 
yaparlarken kardeşi, "İşte burada ihanetle suçlanmış 
olan adam yatıyor, O Komün için ilk can verenlerden 
biri oldu. Ve biz burada bulunanlar onu taklit 
etmekten başka ne yapıyoruz” , diyordu. Komün 
tarihçisi Lissagaray’ın kaydettiğine göre, aynı saatlerde 
Dombrowski’yi satın almaya kalkışan Versailles ajanı da 
federeler tarafından kurşuna dizilmişti.

Bir Devrim Olarak Komün’ün Niteliği
Komün konusunda sosyalist bir devrimden söz edilebilir miydi? İmparatorluğun sonuna doğru, 
sosyalisderin kesin bir smıflamasmı yapabilmek, hemen hemen olanaksız duruma gelmişti.
Artık “okullar”! ayıran kesin aynmlar ortadan kalkmış, hele Komün döneminde hiç 
kalmamıştı. Komün’e katılanlar, kendilerini etkileyebilen öğretilerde çözümünü bulamadıkları 
yeni sorunlarla karşılaşmışlardı. Fransız devrimine kadar uzanan birçok siyasal gelenek, daha 
belirgin sosyahst kaygılarla kanşıyordu. Her etiket, tartışmah bir nitelik taşıyordu, ancak bir 
azınlıkla bir çoğunluk ayırt edilebihyordu. Azınlık, bir Kamu Selameti Komitesi’nin 
kurulmasına karşı olan Komün Konsey üyelerinden oluşuyordu. Bu azınlık özellikle 
Enternasyonalcileri kapsıyor ve içinde daha ziyade işçileri barındırıyordu. Çoğunluk, azınlıktan 
daha da dağınıktı. On kadar Komün üyesi, o sırada çok belirsiz bir duruma gelen Blanquici 
etiket altında toplanıyordu. Rigault, Chardon ve Eudes gibi Blanquiciler, önderlerinin 
otoritesini kabul ediyorlardı. Ancak Blanqui, hapisteydi. Ranvler, Protot ve Tridon gibi öteki 
“Blanquici”lerse, önderlerinden az ya da çok ayn görüşteydiler. Blanquicilerin yanında 
“Jakobenler” , “bağımsız devrimciler” ya da kısaca “radikaller” denebilecek kimseler vardı. İster 
Delescluze gibi “ 1848 yadigârları” , ister siyasal yaşama 1860’a doğru katılan kuşaktan olsunlar, 
bunlan ortak bir saplantı birleştiriyor, 1789 Devrimi’ni yinelemek istiyorlardı. Aslında “azınlık” 
ve “çoğunluk” sözcüklerine de çok dar bir anlam vermemek gerekiyordu. “Marksistler”e 
gelince: Onların hemen hiçbir etkisi yoktu. Bunlara örnek olarak, Komün’e seçilenler 
arasından Frankel, Longuet, Seraillier ve Malon’un, Konsey dışından da Eugene Dupont ve 
özellikle kadın örgütlerinde çok etkin bir rol oynayan Yelizaveta Dmitriyeva’nm adları 
anılabilirdi.

Komün eylemi, örneğin kiliseyle devletin ayniması; laik, zorunlu ve parasız bir eğitim gibi 
demokratik kaygıları, bazı sosyalist kaygılarla karıştırıyordu. Komün’ün işçi smıh tarafından 
gerçekleştirildiğini ileri süren Frankel, daha önce gördüğümüz gibi, şu sonuca varıyordu: “Eğer 
bu sınıf için hiçbir şey yapmazsak, bence Komün’ün hiçbir varlık nedeni kalmaz”. Kulüplerin 
kanısı da buydu ve 10 Mayıs 1871 günlü Le Proletaire gazetesinde bu kanı, şöyle dile 
getiriliyordu: “Halka sosyalizmin geleceğinden söz ederken, cennet zevklerinden söz eden, ama 
bu zevkleri ölümün ötesine ertelemekten de geri kalmayan rahipler gibi konuşmayın. Bazı 
reformların gerçekleştirilmesi zamana bağlıdır. Ancak bazı reformlar da hemen 
gerçekleştirilebilirler.”

Böylece ftrınlarda gece işinin yasaklanması, kiracılara altı aylık vade tanınması, borç 
ödemelerinin ertelenmesi, her ilçe belediyesinde bir iş bulma bürosunun açılması, ücrerier 
üzerindeki ceza ve kesintilerin kaldırılması. Emniyet sandığı reformu gibi halk (ve özellikle 
işçi) istekleri yerine getirildi. Öteki önlemlerin daha derin bir anlamı vardı. Satmalmalann 
Komün tarafından düzenlenmesi konusundaki karar, o sırada sayılan çok artan işçi üretim 
kooperatiflerine “her zaman” öncelik tanınmasını öngörüyordu. Öte yandan satmalmalann 
düzenlenmesine meslek sendikası da katılacak ve şartnamelerde satmalmayla ilgili "kadm \e 
erkek işçilere verilecek asgarî günlük ya da parça başı ücröt" konusu da yer alacaktı. 16 
Nisan’da çıkarılan bir kararnameyle, “yurttaşlık görevleri”nden kaçmak isteyen sahipleri 
tarahndan “terkedilmiş bulunan atölyelerin istatistiğini düzenlemek” üzere, işçi sendikaları bir 
toplantıya çağrılıyordu. Bu atölyeler, “oralarda çalışan emekçilerin kooperatif birlikleri " 
tarahndan hemen işletilmeye başlanacaktı. Sonunda Makine İşçileıi Sendikası’nm  girişimi 
üzerine, bir “Emek Soruşturma ve Örgütlenme Komisyonu” kuruldu. Eğer daha ileri 
gidilemediyse, zaman olmadığı için gidilemedi. Gerçekten de 4 Mayıs’ta Vesinier, Komün'c. 
“tekelcilerin bütün büyük atölyelerine, alet, makine ve hammaddelerine, en\anter \e ödenecck 
tazminatın uzmanlarca saptanmasmdan sonra el konması’ nı öneriyordu. Böylece işletmelerin 
kamulaşnrılması ilkesi, en azmdan ortaya atılmış oluyordu. Sağladığı destekle Komün, çeşitli 
işçi derneği örgütlenmelerinin gelişmesini kolaylaştırıyordu. İşçi dernekleriyle Emek ve 
Mübadele Komisyonu arasındaki ilişkileri ise, genellikle Varlin kuruyordu.

Komüncülerin sosyalist bir projesi ya da daha doğrusu sosyalist projeleri vardı. 19 Nisan'da 
yayımlanan “Fransız Halkına Bildiri” , bir tek oy dışmda Konsey üyelerinin oybirliğiyle kabul 
edildi. Bu bildiride Komünlerin, “siyasal birlik''le bağdaşmaya son derece yatkın bir özerkliği 
savunuluyor ve Komün, çağının dili olan bir dille, “proletar^anm köleliğine, yurdun 
umutsuzluk ve felaketlerine yol açan eski hükümet ve din adamları dünyasının, militarizmin, 
kırtasiyeciliğin, sömürünün, tekellerin ve ayrıcalıkların sonu”nu ilan ediyordu. Kuşkusuz 
Enternasyonalciler yönünden çok daha açık olumlamalar da ileri sürülüyordu. Örneğin 
Enternasyonal’in gazetesi La R evolu tion Politique et Sociale'de (Siyasal ve Toplumsal Devrim) şu 
satırlar okunabiliyordu: “Toplumsal sistemin ‘herkese gereksinimlerine göre’ vermeye yöneldiğini 
unutmayalım. Bugün en kalabalık sınıf olan ücretliler sınıfının, siyasal ve toplumsal 
kurtuluşuna erişebilmek için en çok yardım gereksinimi duyan sınıf olduğunu kim 
yadsıyabilir?” Bu satırları da, sermayenin gerçek niteliği üzerine bir açıklama izliyordu: 
“Sermaye üzerindeki düşüncesi ne olursa olsun bugün herkes, sermayenin tasarruf edilmiş, 
biriktirilmiş ve daha sonraki bir üretken çalışmaya ayrılmış belli bir emek miktarı olduğunu 
kabul etmekte birleşiyor. Ama soruyoruz: Sermayenin simgelediği emeği kim sağladı? Sermaye 
sahipleri mi? İmalatçılar, büyük tüccarlar, büyük mülk sahipleri bu sermayeyi kendi 
tasarruflarına, atalarının etkinliklerine mi borçlu bulunuyorlar? Elbette hayır...” (16 Nisan 
1871).



Kuzey ve doğu kalelerini işgal altında tutan Prusya 
ordusunun gözleri önünde Paris’i  kuşatan Versailles 
güçleri, 2  Nisan 1871 'de Courbevoie ve Puteaux 
civarında karşılaştıklan Komüncüleri geri çekilmeye 
zorlamışlardı. Ertesi gün Versailles üzerine bir saldın 
düzenlemeye çalışan ve başlarında Duval ve Flourens 
bulunan Ulusal Muhafızlar, Versailleslılar tarafından 
dağıtıldı ve iki önder esir alınarak öldürüldü. Bu iki 
önderin katli büyük bir öfke uyandırdi ve 200 bin 
Parisli kızıl bayraklarla büyük bir cenaze töreni 
düzenledi. İntikam duygularıyla dolu Komün yönetimi
5 Nisan’da “ esirler kararnamesini" çıkarttı. Bu 
kararnameye göre "öldürülen her savaş tutsağı veya 
komün yanlısına karşılık, üç misli sayıda Verssailles 
esiri öldürülecekti." İki gün sonra ise aralarında Paris 
başpiskoposu Mgr Darboy'un da bulunduğu 600 
papaz tutuklandı. 24 Mayıs'ta ise Verssailleslıların 
cinayetleri karşısında çılgına dönen Komün yönetimi 
Mgr Darboy’un ve diğer esir papazların kurşuna 
dizilmesine karar verdi.

Komün, aslında onu işçi sınıfının tarihsel önemde bir siyasal girişimi olarak anlamlandıranlar 
tarafından istenmeyen bir ayaklanmaydı. Nitekim Kari Marx, Uluslararası İşçi Demeği Genel 
Konseyi adına 6-9 Eylül 1870’te yazdığı İkinci Çağrı’da, Fransız işçilerine her türlü ayaklanma 
girişiminden kaçınmalarını ve “dingin ve kararlı bir biçimde cumhuriyetçi özgürlüklerden 
yararlanarak, kendi öz sınıfsal örgütlerini kurmaya girişmelerini” öneriyordu. Ama Thiers’in 
kışkırtıcı girişimleri Paris halkını bir karşılıkta bulunmaya zorladı ve bundan da Komün 
doğdu.

Komün Yorumlan

ikinci imparatorluk döneminde görülen bütün sosyalist akımlar, Fransa’da artık ayrılmaz bir 
duruma gelen işçi ve sosyalist hareket tarihinde olağanüstü bir yeri olan Paris Komünü’nde 
bir araya geldiler. Komün’ün bu olağanüstü yeri, olayın kendisine ve yakınlanna olduğu 
kadar, olay üzerine yapılan ve sosyalizmin hem Fransa’da, hem de dünyadaki gelişmesi 
üzerinde belirleyici bir etkide bulunacak olan yorumlann çeşitliliğine de bağlıydı.

Olayın kendisi, Paris Komünü’ne yol-açan ve hepsi de sosyalizmle ilgili olmayan nedenlerin 
çeşitliliği sonucu, aşın bir karmaşıklık taşıyordu. Her şeydeîı önce Paris halkının yurtseverlik 
duygulan yaralanmıştı. İkinci imparatorluk ve Ulusal Savunma Hükümeti, acı çeken ve kasten 
hareketsizliğe mahkûm edildiğine inanan Paris halkı tarafından, yenilgi ve teslimin sorumlusu 
olarak görülmüşlerdi. Paris’in Versailles yaranna “başkentsizleştirilmesi” , başkent olmaktan 
çıkanlması, Parislileri derinden yaralıyordu. 8 Şubat 1871’de seçilen Ulusal Meclis, Paris’in 
cumhuriyetçilere oy vermesine karşın, kralcılann egemenliği altındaydı. İktisadî yaşam henüz 
düzelme yoluna girmeden bu “Köylüler Meclisi” tarafından kararlaştınlan önlemler (kira ve 
borç senetlerinin ertelenmesinin kaldıniması, yoksul olmayan Ulusal Muhafızlara ücret 
ödenmesinin durdurulması), dar gelirli halkın yaşam koşullannı büsbütün bozuyordu. Bütün 
bunlar. Ulusal Muhafız’m kendi malı olarak gördüğü toplan Thiers’in geri alma girişimine 
karşı halkın, 18 Mart 1871’de gösterdiği tepkiyi açıklamaya yeterdi.

Ancak daha 18 Mart’ın ertesi gününden başlayarak, kendiliğinden bir başkaldından bir işçi 
ayaklanmasına, daha doğrusu işçi ağırlıklı bir ayaklanmaya geçildi. Komün Genel Meclisi 
toplantılarına düzenli olarak katılan 65 üyenin 25’i (yaklaşık yüzde 40’ı) işçiydi. Aralannda 
işçi demeklerinin ya da Entemasyonal şubelerinin “karanlık” ve “tanınmamış” kişileri, örneğin 
Theisz ve Camelinat gibi dökmeciler, Langevin ve Assi gibi cevahirciler ve Varlin gibi ciltçiler 
vardı. Taban düzeydeyse işçiler, Entemasyonal şubelerinde, sendikal demeklerde ve devrimci 
kulüplerde önemli bir rol oynuyorlardı. Maden sanayileri gibi gelişme yolunda olan sanayi 
kollannda çalışan işçiler 1848’e göre daha büyük bir önem taşımakla birlikte, yönetici işlevler 
gören ya da en büyük etkinlikte bulunan Komüncüler, genellikle zanaatçılar ya da işçilerdi. 
Kısacası, bu işçiler artık 1848 barikatçılan olmamakla birlikte, henüz modem proletarya da 
değildi. Paris bölgesinde modern proletarya, ancak 19. yüzyıl sonundan başlayarak gelişecekti. 
Öte yandan işçilerin yanısıra Komün’de, bu dönem küçük burjuvaziden, yani bir dereceye 
kadar bağımsız zanaatçılar olarak üretimde, dükkâncılar olarak ticarette ve öğretmen, gazete 
yazan, vb. olarak da düşünsel yaşamda etkinlik gösteren küçük burjuvaziden gelme kimseler 
de rol oynuyorlardı. Oysa Emek ve Mübadele Komisyonu’nu yöneten Frankel’e göre Komün,

Versailles yanlısı Gaulois gazetesinde yazan 
Francisque Sarcey 13 Temmuzda şunlan yazmıştı: 
"Yargılanmak için Versailles'e götürülmek üzere esir 
alınmış olan b ir kadın ‘Vurun beni' diye bağırıyordu, 
‘Bu yolculuğun zahmetinden kurtarın beni!' Ve bir 
duvarın önüne dikildi, göğsü bağa açık sükünet içinde 
- ölümü kışkırtmak ister gibiydi. Öfkeli askerler 
tarafından bu şekilde topluca idam edilenlerin hepsi, 
yüzlerinde acı b ir gülümsemeyle , yüce bir görevi 
yerine getirmek için kendilerini feda eden şehitler gibi 
öldüler."



h"aris Romunu

Thiers mecliste şöyle demişti: “ Kefareti tam olacak.
Yasalar adına, yasalarla olacak.”  Gerçekler} 

mahalleleri ayıklama komitelerinin emriyle kitleler 
halinde tutuklama ve katliamlar sonunda 20 binden 

fazla erkek, kadın ve çocuk ‘‘kanlı hafta”  süresince 
öldürüldü. Bu rakam Paris'teki işçi sayısının dörtte 

biriydi. Katliamın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen 
Paris’te ceset kokusu eksik olmamıştı. Haziran güneşi 

altında çürümeye bırakılmış cesetler çok sonralan 
büyük çukurlara gömüldüler. Seine nehri kıpkızıl 

akıyordu. Paris proletaryasının umutsuz ama efsanevi 
direnişi ve Komün deneyiyle Marx, ‘ ‘yeni bir toplumun 
muzaffer öncüsü olarak daima kutlanacağını”  yazmıştı. 

Hataları ve kararsızlıklarıyla Komün devrimci geçmiş 
anılarının ve mücadele halindeki proletaryanın 

umudunun simgesi oldu. Bu, ‘ ‘göğü fethetmeye 
kalkmış”  insanların kanıyla ve Louise Michel, Eugene 

Pottier, Clovis Hugues ve Jean-Baptiste Clement’in 
şiirleriyle Komün bir efsane haline gelecekti. 

Picchio'nun litografisi Federeler Duvân önündeki toplu
katliamı gösteriyor.

“işçi sınıfı tarafından yapılan” bir devrimden başka bir şey değildi.

Yenilgiye uğrayan Komün, sosyalizm kuramcılarının karşısına Komün’ün yorumlanması 
sorununu çıkardı. Komün’den çıkarılması gereken dersler sorunu, Marksistlerle anarşistler 
arasında bir ayrım çizgisi çekiyordu, ancak aynı önemde bir başka ayrım da Enternasyonal 
içinde Komün’ün ihtilalci karakterini içine sindiremeyen “banş” yanlılarıyla. Komün 
kazanımlarmı savunan Marx ve Bakunin yanlıları arasındaydı. Gerçi Marx Parisli işçilerin 
ayaklanmasının er ya da geç bir yenilgiyle sona ereceğini biliyor ve “ayaklanmama” çağnsı 
yapıyordu, ancak ayaklanma bir kez başladıktan sonra da “gökyüzünü fethe çıkan 
Komüncüler” in yandaşı olmaktan geri kalmıyordu. “Gökyüzünü fethe çıkma” ifadesi, Marx’m 
Komün karşısındaki tavrını tam olarak açıklıyordu aslında: Komüncüler bir “imkansız”ın 
peşindeydiler, ancak bu “muhteşem bir imkansız”dı.

Komün’ü destekleme konusunda Marx’ia aynı safta olan Bakunin, daha Haziran 1871’den 
başlayarak Komün’ün, “devletin gözüpek ve belirgin bir yadsınması” olduğunu ileri sürüyordu. 
Ona göre “yığınların, grupların ve -halk topluluklarının kendiliğinden ve sürekli eylemi”nden 
başka bir şey değildi Komün; çünkü yığınlar, “bugün yüksek düzeyde sosyalist bir içgüdüye 
sahip” bulunuyorlardı. Komün’den başlayarak gelişen ve anarşist ya da anarşizan akımlann 
tümünü besleyen bir yorumdu bu. Bakunin’i ve onun izleyicilerini esas olarak ilgilendiren. 
Komün ayaklanmasının kendisiydi; Komün pratiğinden soyutlanabilecek kuramsal açılımlar, 
Parislilerin “devlet yıkarken devlet olma” tecrübelerinin gelecek mücadeleler için oluşturduğu 
dersler, Bakunin’i pek fazla ilgilendirmiyordu.

Buna karşılık, Komün’ün kendisinden ziyade Komün dersleri, sosyalizmin ya da Marksizmin 
kuram ve uygulamasını yeni bir gelişme evresine sokuyordu. Komün’den sonra Marx’m 
yapıtlarının, daha önce hiç görmediği bir ilgiyle karşılaşması rastlantı değildi. Marx, bu 
yorumu 30 Mayıs 1871 tarihini taşıyan Enternasyonal Genel Konseyi’nin Fransa’da İç Savaş 
adıyla tanınan üçüncü çağrısında ve sıcağı sıcağına yapıyordu.

1848 Devrimi üzerinde düşünen Marx, daha önce burjuva devletin yıkılması gerektiği 
sonucuna varmıştı. Ama yıkılan burjuva devlet yerine ne konacaktı? Komüncülerin deneyi 
ona, işte bu soruya bir yanıt getirmiş gibi görünüyordu. Paris ayaklanmasının hangi koşullar 
içinde patlak verdiğini betimledikten sonra Kari Marx, “burjuva sağduyuyu öylesine tedirgin 
eden bir sfenks”in ne olduğunu soruyor ve Komün’de “İmparatorluğun antitezi”ni görüyordu. 
“Komün’ün gerçek gizemi”ni, “özsel olarak bir işçi sınıfı hükümeti, üreticiler smıhnın mülk 
sahipleri sınıfına karşı mücadelesinin sonucu, emeğin İktisadî kurtuluşunu gerçekleştirmek 
olanağını sağlamak üzere en nihayet bulunan siyasal biçim” olarak açıklıyordu. Ona göre bu 
devrim “işçi sınıfının, yalnızca zengin kapitalistler hariç olmak üzere, hatta Paris orta sınıfının 
büyük bölümü -dükkâncılar, satıcılar, tüccarlar- tarahndan bile, toplumsal girişkenliğe hâlâ 
yetenekli tek sınıf olarak açıkça tanındığı ilk devrimdi.”



Komün’ün Yeri ve Komün Dersleri

Komün, artık güçler ayrılığına yer vermeyen bir kurumsal biçim yaratıyordu; çünkü “Komün, 
parlamenter bir örgüt değil, aynı zamanda hem yürütme ve hem de yasama gücüne sahip, 
etkin bir örgüt olacaktı” . Kiliseyle devletin ayrılması sonucu din, devletin bir eklentisi 
olmaktan çıkıyordu. Sürekli ordu kaldırılıyor ve onun yerini “büyük çoğunluğu işçilerden 
oluşan bir Ulusal Muhafız” alıyordu. Polis, “siyasal ayrıcalıklarına hemen son verilerek, 
merkezi hükümetin aleti olmaktan çıkanhyor ve Komün’ün sorumlu ve her an görevden 
almabihr bir görevlisi durumuna” dönüştürülüyordu. Tıpkı öteki kamu görevlileri gibi,
“yargıçlar da göreve seçimle gelecek, sorumlu ve görevden almabiRr” olacaklardı.

Komün’ün kendi varlığını korumak, ve imparatorluk ve Versailles bürokrasisinin terkettiği 
Paris’te “işleri yürütmek” için aldığı tedbirler, aslında herhangi bir doktrinin uygulanmasına, 
bir teorik ön tartışmaya dayanmıyordu. Kendilerini çözümsüz bir durumda bulan Komüncüler, 
burjuvazisiz ve bürokrasisiz bir Paris’te hayatın sürmesini sağlamak için adımlar atmaya 
başlamışlardı. Bu adımlar Komün’ü kurtaramadı, ama sosyalizm tarihine de damgasını vurdu.

Komün’ün yaşama şansı yoktu: Devrimin eline geçen Paris, iki bakımdan kuşatma altındaydı 
ve bu kuşatmalardan biri ya da diğeri ya da ikisi birden er geç Komün’ü fethedecekti.
Birinci kuşatma, Parisli işçilere karşı birleşen Avrupa’nın en güçlü iki ordusuydu. Bu orduların 
daha birkaç ay öncesine kadar birbirlerini telef etmekte olmalarının önemi kalmamıştı:
Düşman bir hanedan, bir kral, rakip bir sömürgeci ya da ruhban sınıfı değil, işçi sınıfıydı. 
Fransız ordusunu utanç verici bir yenilgiye uğratan Bismarck, Paris’te “anlatılanın aslında 
kendi hikayesi olduğunu” biliyor, Fransız devrimine karşı Fransız hakim sınıfı ile birleşiyordu. 
Fransız ordusu ise yenik düşmesine rağmen, Prusya’dan hemen geri aldığı savaş esirleriyle 
kendisini yeniden örgütlemeyi başarmıştı. İkinci kuşatma ise, askerî açıdan çok acil bir 
tehhke arzetmese de, uzun vadede çok daha ciddi bir yenilginin habercisiydi. Tarihte 
karşısına çıkan bütün fırsatlarda işçi sınıfına karşı kralın, imparatorun ya da despotun, 
devrime karşı düzenin yanında yer alan Fransız köylüsü, Paris’i dört bir yandan kuşatmıştı.

İşte bu kaçınılmaz yenilgi koşullan altında, varlığını sadece 72 gün için olsun sürdürebilmek 
için bile Komün, insanlık tarihindeki en radikal dönüşümleri başlatmak zorunda kaldı. Bu 
dönüşümlerin İktisadî koşullarla ilgili olanlanndan çok, devlet kurumlarıyla ilgili olanları önem 
taşır. Çünkü Komün, devlet “olmak” zorunda kaldığı andan itibaren, varolan devlet . 
kummlarmm hiçbir işe yaramayacağını görmüştü.

Thiers'in askerleri Belleville'deki son barikatları 
temizlerken, Pere Lachaise mezarlığındaki çatışmalarda 

200 civarındaki Komüncü Mac Mahon’un güçlerine 
karşı umutsuz direnişlerini sürdürüyorlardı. 

Kendilerinden on kat daha fazla sayıdaki güçlere 
teslim olmalannın ardından, sonraları Federeler Duvan 

adıyla anılacak duvarın önünde yargılanmaksam 
kurşuna dizileceklerdi. Sosyalist militan ve yöneticiler 

her yıl bu duvarın önünde Komüncülerin anısına 
toplanır ve çiçek bırakırlar. Resimde 24 Mayıs 1936 

günü Halk Cephesi yöneticileri Federeler Duvan 
önünde görülüyor.

Komün’e kadar devlet, seçimle oluşan yasama, yasama tarafından atanan ve/veya geleneksel 
yollarla oluşan yürütme ve yalnızca geleneksel aristokratik yoldan oluşan yargı işlevlerinin bir



İZ Paris Komünü

Kurşuna dizilmiş yirmi bin Komüncüden birer tabuta 
kavuşma şansına erişmiş olanlar, Versailles cellattan 
için yalnızca birer sayı olarak önem taşıyorlardı artık. 
Belçika burjuvazisinin yayın organı olan Etoile 
gazetesinin muhabiri, Versailles birlikleri Paris'i ele 
geçirdikten sonra Komüncülerin uğradıktan katliamı 
nasıl karşıladıklarını şöyle anlatıyordu: "Çoğunluk 
ölümü, Arapların yaptığı gibi, kayıtsızlık ve yüzlerinde 
bir tiksinti ile, nefret ve öfke belirtisi göstermeksizin, 
cellatlarına küfretmeksizin karşıladı. Bu idamlara 
katılan askerlerden birisi bana şunu anlattı: ‘Bu 
heriflerden kırkını Passy'de vurduk. Hepsi asker gibi 
öldü. Kimileri kollarını kavuşturarak dimdik başları 
yukarıda durdu. Kimileri de göğüslerini açarak bize; 
Ateş edin! Ölümden korkmuyoruz! diye bağırdılar. 
Vurduklarımızdan bir teki bile titremedi. Özellikle, bize 
tek başına bir tabur kadar kayıp verdiren b ir topçuyu 
hatırlıyorum. Tek başına bir topu kullanıyordu. Kırk 
beş dakika boyunca bizi topa tuttu. Sonunda biz 
üstün geldik ve barikatını ele geçirdik. ‘Şimdi sıra 
sizde dedi. İyi atışlar yaptım ama, ölmesini de 
bilirim." General Clinchant'ın birliklerinden b ir asker 
de esir aldıkları seksen dört asiyi nasıl öldürdüklerini 
anlattı. "Sanki talime gidiyormuş gibi sıraya dizildiler. 
Bir teki bile kaçmaya kalkışmadı. İyi kumaştan 
dikilmiş pantolonunu çizmelerinin içine sokmuş, 
belinde bir asker palaskası olan yakışıklı b ir adam 
bize sükûnet içinde şunlan söylüyordu: ‘Göğsüme 
ateş etmeye çalışın; dikkat edin de kafam 
parçalanmasın.' Hepimiz ateş ettik ama zavallı adamın 
kafasının yarısı uçmuştu."

toplamıydı. Komün’ün en devrimci atılımı, devletin tüm işlevlerinin yalnızca seçimle gelen 
kurumlar tarafından yerine getirileceğini karara bağlaması oldu. Bu kararı, Komün’ü insanlık 
tarihindeki ilk ve tek gerçek “demokrasi” yönetimi haline getirdi. Komün; (1 ) Zorunlu 
askerliğe dayalı ve yöneticileri seçilmemiş bir kurum tarafından atanan sürekli orduyu lağvetti 
ve yerine gönüllü ve seçime dayalı halk milisini getirdi; (2 ) Devletin yasama ve yürütme 
organlanm tek bir seçilmiş kurum çerçevesinde birleştirdi; (3 ) Bürokrasiyi ve. tüm yöneticilik 
görevlerini seçime ve her an görevden geri ahnabilme tahdidine bağlı kıldı, böylece 
yöneticiliği kalıcı bir toplumsal statü olmaktan çıkardı; (4 ) Yönetici maaşlarını en yüksek işçi 
ücretiyle sınırladı ve böylece “yöneticiliği” maddi açıdan da cazip olmaktan çıkardı. Bu 
tedbirler kurumsal anlamında devleti ortadan kaldınyor, yerine (gene kurumsal anlamda) 
yurttaşlann gönüllü birliğini geçiriyordu. Kuşkusuz bu kurumsal tedbirlerin pratikte aynı 
mükemmellikte işleyeceğini beklemek yanlış olurdu. Komün kalıcı bir yapıya dönüşseydi, bu 
tedbirlerden kiminin işlerlik kazanamaması, kiminin ise yozlaşması beklenebilirdi. Ancak . 
Komün bu kuşkulann doğrulanması ya da yalanlanması için zaman bırakmadı. Bu anlamda 
Komün’ün erken yenilgisi, aldığı tedbirlerin pratik işlerliğinin sınanamamış olması. Komün 
derslerinin salt teorik planda kalmasının da nedeni oldu. Komün derslerinden çıkan pratik 
sonuçların bazılannm sınanması için daha 46 yıl beklemek gerekecekti.

Komün’ün sosyalizmini ele alan Marx, işçi sınıfının Komün’den mucizeler beklemediğini, onun 
halk kararnameleriyle uygulanacak hazırlop ütopyaları olmadığını, bir ülküyü gerçekleştirmekle 
değil, yalnızca yıkılmakta olan eski burjuva toplumun kendi bağrında taşıdığı yeni toplum 
öğelerini, boyunduruktan kurtarmakla yükümlü olduğunu belirtiyordu. Gerçekte koşullar, Paris 
deneyimini sınırlandırmışlardı, ancak “Paris Komünü elbette Fransa’nın bütün büyük sanayi 
merkezlerine örnek hizmeti görecekti” . Sözcüklerin benzerliğine karşın bu 1871 Komün’ü, 
hiçbir bakımdan Ortaçağ komünlerine benzemiyordu. “Toplumsal yaşamın daha eski ve hatta 
sönmüş biçimleriyle belli bir benzerlik gösteren yepyeni tarihsel biçimlerin, haksız yere 
onların yinelenmesi olarak görülmeleri, genellikle bu yeni biçimlerin yazgısı”ydı. Marx’a göre 
ulusun birliği, “Komün’ün geliştirme zamanı bulmadığı bu ulusal örgütlenme taslağı”nda 
parçalanmayacak, tersine yeni bir içerik ve yeni biçimler bulacaktı. “Büyük ulusların bu 
birliği, başlangıçta zor aracıyla gerçekleşmiş olmasına rağmen, şimdi toplumsal üretimin güçlü 
bir etkeni durumuna gelmiş” bulunuyordu. Bu birlik yok edilmemeli, ama iktidarda üreticiler 
olduğu için, kendisine burjuva “aşın merkeziyetçilik” modellerinden başka modeller bulmalıydı

Paris Komünü Proletarya Diktatörlüğü müydü?

Fransa’da İç Savaş’ta Marx, Paris Komünü dolayısıyla “proletarya diktatörlüğü”nden söz 
etmiyordu. Daha sonra, Enternasyonalin yedinci yılı dolayısıyla 25 Eylül 1871’de Londra’daki 
yıldönümü toplantısında yaptığı bir konuşmada, siyasal iktidarın işçi smıh tarahndan fethini, 
yani bir devlet tipi olarak proletarya diktatörlüğünü simgeleyen Komün’ün, yeni bir sınıf 
hükümeti biçimini bulamadığını, yani bir devlet biçimi olarak proletarya diktatörlüğü olmadığın 
ileri sürüyordu. Ancak “sosyal-demokrat hamkafa”ya karşı devlet tipi olarak proletarya 
diktatörlüğünü savunan Engels, Paris Komünü’nün yirminci yıldönümünde, “Kari Marx’m 
Fransa’da İç Savaş’ma Giriş”inin sonunda, 18 Mart 1891’de şöyle yazacaktı: “Bu diktatörlüğün 
neye benzediğini b ilm fk ister miydiniz baylar? Paris Komünü’ne bakın. Paris Komünü, 
proletarya diktatörlüğüydü.” -

Bir başka deyişle Marx, olayın ötesinde, o olayı temelden ve tarihsel olarak neyin 
belirlediğini kavramak ve onu kapitalizmden sosyalizme geçişle ilgili kuramsal sonuçlann 
çıkarılması olanaklı bir toplumsal deneyim durumuna getirmek istiyordu. Komün’ün aldığı 
önlemleri sayarken, onun büyük önleminin kendi varoluşu olduğunu ileri süren Marx’in bu 
sözüne, son çözümlemede büyük bir anlam vermek. Komün olayının kendisiyle, Marx’in 
Komün üzerine geliştirdiği yorumu karıştırmamak gerekiyordu.

Böylece 1871’den başlayarak, yenilgiden az sonra, daha Komün’ün dumanları tüterken, daha 
Komüncüler üzerinde bastırma önlemleri uygulanırken, olayın anlamı üzerinde, sürüp giden 
bir tartışma açıldı. Ancak Komün, kendisini önceleyen işçi ve sosyalist hareketin bir deneyim 
alanı olmakla birlikte, Komün’den sonra gelişecek dünya sosyalizmindeki farklı anlayışlar 
arasında bir ayrım çizgisi de oluşturuyordu. Çünkü Komün, yöneldiği tercihler bakımından, 
Komün’den önceki Fransız sosyalizmi olmadan anlaşılamazdı. Ama yalnızca “varoluşu”yla bile 
ortaya yeni sorunlar çıkarmıştı; sosyalizm ve işçi hareketi, gitgide dönüşen İktisadî ve 
toplumsal bir bağlam içinde kendileri de dönüşerek, bu yeni sorunlara yeni çözümler 
arayacaklardı. Komün’ün ortaya çıkardığı başlıca sorunlar şöyle sıralanabilirdi: Devletin niteliği; 
merkeziyetçilik mi, federalizm mi; işçi derneklerinin işlevi; “mülksüzleştiricilerin 
mülksüzleştirilmesi” ; “kolektivist” bir dünyada İktisadî yönetim biçimleri; demokrasi ve 
sosyalizm arasındaki ilişkiler; yurtseverlik ve enternasyonalizm; kendiliğindenlik ve örgüdenme; 
“içgüdüsel” tepkiler mi, yoksa bilimsel bir öğretinin sindirilmesi mi; siyasal bir parti gereği 
ve bu partinin tanımı, vb.

Fransa’da İç Savaş’ın sonunda şöyle diyordu Marx: “İşçi Paris Komünü’yle birlikte, yeni bir 
toplumun şanlı öncüsü olarak her zaman yüceltilecektir. Şehiderinin anısı, işçi sınıfının soylu 
yüreğinde yasayacaktır.”
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M a rx  ve Komün Yorumu
KARL M A R X

Fransa’da İç Sav'aş’tan seçilmiş Komün’le ilgili 
bölümler.

18 Mart sabahı Paris, gökgürültüsünü andıran Vive la 
Commune! (Yaşasın Komün!) çığlığıyla uyandı. Pek! ama 
Komün, burjuvaziyi ve sağduyuyu öylesine tedirgin eden 
bu sfenks, nedir?

Merkez Komite, 18 Mart bildirgesinde şöyle diyordu: 
"Başkent proleterleri, yönetici sınıfların tükenmişlik ve 
ihaneti karşısında, kamu işlerinin yönetimini ellerine 
alarak işleri yoluna koymak zamanının geldiğini anladı
lar. (...) Proletarya (...) kaderini kendi eline almanın 
ve iktidarı, fethederek geleceğinin zaferini sağlamanın, 
kendi kaçınılmaz görevi olduğunu anladı."

Ama işçi sınıfı, devlet makinesini oiduğu gibi almak 
ve onu kendi hesabına işletmekle yetinemez.

Sürekli ordu, polis, bürokrasi, din adamları ve yargıç
lar gibi, sistemli ve aşamalı bir iş bölümü planına göre 
biçimlendirilmiş ve her yerde varolan organlanyla birlik
te merkezî devlet iktidarının kökeni, doğmakta olan bur
juva toplumunun, feodalizme karşı giriştiği mücadelede 
güçlü bir silah hizmeti gördüğü mutlak krallık çağına 
kadar uzanır. (...)

İmparatorluk (...) köylülüğe, yani sermaye ve emek 
çelişkisi içinde doğrudan doğruya yer almayan savaşı
mına doğrudan doğruya katılmayan o geniş üreticiler 
yığınına dayanmak iddiasındaydı. Parlamentarlzme ve 
dolayısıyla hükümetin varlıklı sınıflara apaçık bağımlılı
ğına son vererek, işçi sınıfını kurtardığını ileri sürüyor
du. Diğer yandan, varlıklı sınıfları da işçi sınıfı üzerinde
ki ekonomik üstünlüklerini koruyarak, kurtarmak isti
yordu: Son olarak da, aldatıcı ulusal görkem yanılsama
sını herkes İçin yeniden canlandırarak, bütün sınıfların 
birliğini kurmuş olmakla böbürleniyordu. Gerçeklikte bur
juvazinin ulusu yönetme yeteneğini çoktan yitirmiş -ve 
işçi sınıfının henüz elde edememiş- bulunduğu bir dö
nemde, tek olanaklı hükümet biçimi de buydu. (...) Top
lumun çok üstünde durur gibi görünen devlet iktidarı, 
gene de bu toplumun hem en büyük rezaleti ve hem 
de bütün bozulmuşluklarının yuvasıydı. (...)

İmparatorluğun doğrudan antitezi. Komün oldu. Paris 
proletaryasının. Şubat Devrimi’ni ilan ederken yükseltti
ği “sosyal cumhuriyet" çığlığı, sınıf egemenliğinin yal
nız kralcı biçimini değil, ama kendisini de kaldıracak 
bir cumhuriyet için duyulan belirsiz bir özlemden başka 
bir şeyi dile getirmiyordu. Komün, bu cumhuriyetin olum
lu biçimi oldu. (...)

Komün, kentin çeşitli ilçelerinden kamu oylamasıyla 
seçilen belediye meclisi üyelerinden oluşuyordu. Bu 
üyeler sorumluydular ve her an görevlerinden alınabili
yorlardı. Komün üyelerinin çoğu doğal olarak işçilerden 
ya da işçi sınıfının ünlü temsilcilerinden oluşuyordu. 
Komün’ün parlamenter bir örgüt değil, aynı zamanda 
hem yürütme hem yasamadan sorumlu, etkin bir örgüt 
olması gerekiyordu. Siyasal ayrıcalıklarına hemen son 
verilen polis merkezî hükümetin aleti olmaktan çıkarıldı 
ve Komün’ün sorumlu ve her an görevden alınabilir 
bir görevlisi durumuna dönüştürüldü. Yönetimin tüm 
öbür dallarındaki memurlar da aynı duruma getirildi. 
Komün üyelerinden en ait düzeydeki görevlilere kadar, 
kamu hizmetlilerine işçi ücretleri ödenecekti. (...) Yalnız 
belediye yönetimi değil, ayrıca o zamana kadar devletin 
gördüğü bütün işler de Komün’ün eline geçti.
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Üstte: Paris ve Versailles arasında Fransa. Ortada: 
Yaşamının otüzüç yılını hapiste geçiren Blanqui’ye 
"a f”  takkesi giydiriliyor. Altta: Vendom Alanı’ndan 

"Serbest Geçiş Kartı".

Eski hükümetin maddi iktidar aletleri olan sürekli or
duyla polis kaldırıldıktan sonra Komün, manevi baskı 
aleti olan “ rahipler iktidan” nı da ortadan kaldırmaya 
girişti; varlıklı kurumlar oluşturan tüm kiliselerin dağıtı
lıp, müiksüzleştirilmelerini kararlaştırdı. (...) Öğretim ku- 
rumlarının tümü, hem parasız olarak halka açıldı, hem 
de kiliseyle devletin her türlü müdahalesinden kurtanl- 
dı. Böylece öğrenim herkes için ulaşılabilir hâle gelmek
le kalmıyor, aynca bilimin kendisi de sınıf önyargıları 
ve hükümet iktidannın ona vurmuş oldukları zincirler
den kurtanlıyordu. (...)

Paris Komünü elbette Fransa’nın bütün büyük sanayi 
merkezleri için bir teşkil edecekti. Komün rejimi Paris’te 
ve ikincil merkezlerde bir kez kurulduktan sonra eski 
merkezî hükümet, yerini taşra illerinde de üreticilerin 
kendi hükümetlerine bırakmak zorunda kalacaktı. Ko
mün’ün geliştirme zamanı bulamadığı kısa bir ulusal 
örgütlenme taslağıyla, komünün en küçük kırsal yerleş
me merkezlerinin bile siyasal biçimi olması gerektiği 
ve kırsal bölgelerde sürekli ordunun, hizmet süresi son 
derece kısa bir halk milisiyle değiştirilmesi gerektiği 
açıkça ortaya kondu. Her ilin kırsal komünleri, ortak 
işlerini ilin yönetim merkezindeki bir temsilciler meclisi 
aracıyla yönetecek ve bu il meclisleri de Paris’teki ulu
sal yetkililer kuruluna kendi temsilcilerini gönderecek
lerdi; temsilciler her an görevden geri alınabilecek ve 
seçmenlerinin emredici vekâletleriyle bağlı olacaklardı. 
Genel oy hakkı, her üç ya da altı yılda bir halkı parlamen
toda yönetici sınıfın hangi üyesinin temsil edeceği ve 
ayakları altına alacağını kararlaştıracak yerde, tıpkı ken
di işi için işçi ve yönetim personeli arayan herhangi 
bir işverene hizmet eden bireysel seçim hakkı gibi, ko
münler halinde örgütlenen halka hizmet edecekti. Ko
mün’ün birçok yorumlara konu olması ve ondan sağla
nan yarariann çokluğu, daha önceki bütün hükümet 
biçimlerinin aslen baskıcı bir nitelik taşımalanna karşın, 
onun yaygınlaşmaya son derece yatkın bir siyasal biçim 
olduğunu göstermektedir. Onun gerçek gizemi şudur: 
Komün aslen bir işçi sınıfı hükümeti, üreticiler sınıfının 
temellükçüler sınıfına karşı yürüttüğü mücadelenin so
nucu, emeğin iktisadi kurtuluşunu gerçekleştirmek ola
nağını sağlamak için bulunmuş son siyasal biçimdi. (...)

Öyleyse Komün, sınıfların varlığını, dolayısıyla sınıf 
egemenliğinin dayandığı iktisadi temelleri ortadan kal
dırmak için bir kaldıraç hizmeti görmeliydi. Emek bir 
kfez kurtulunca, her insan bir emekçi durumuna gelir 
ve üretken çalışma bir sınıfın simgesi olmaktan çıkar.

(...) Evet baylar Komün, birçok kişinin emeğini birkaç 
kişinin zenginliği durumuna getiren o sınıf mülkiyetini 
kaldırmak istiyordu. Mülksüzleştiricilerin müiksüzleşti- 
rilmesini amaçlıyordu. Üretim araçlarını, bugün asıl iş
levleri emeği köleleştirme ve sömürme araçları olan 
toprağı ve sermayeyi, özgür ve birleşmiş bir emeğin 
sıradan aletleri durumuna dönüştürerek, bireysel mülki
yeti bir gerçeklik durumuna getirmek istiyordu. (...)

İşçi sınıfı Komün’den mucizeler beklemiyordu. İşçi 
sınıfının halk fermanlarıyla kabul ettirilecek hazıriop ütop- 
yalan yoktur. İşçi sınıfı, kendi kurtuluşunu ve bu kurtu
luşla birlikte güncel toplumun ekonomik gelişmesiyle 
karşı konmaz bir biçimde yöneldiği o daha yüksek yaşa
mı gerçekleştirmek için, uzun mücadelelerden, koşulla- 
n ve insanlan baştan başa dönüştürecek tüm bir tarihsel 
süreçler dizisinden geçmek zorunda olduğunu bilmek
tedir. İşçi sınıfı, bir ülküyü gerçekleştirmekle değil, yal
nızca yıkılmakta olan eski burjuva toplumun kendi bağ
rında taşıdığı yeni toplum öğeleri karşısındaki engelleri 
kaldırmakla yükümlüdür. (...)

(...) Komün, orta sınıfın kendi içinde sürekli anlaşmaz-
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ik nedeni olan borç ve alacak sorununu bilgece çöze- 
■ek, orta sınıfı kurtarmıştı. (...) Bu büyük orta sınıf yığını- 
ıın minnettarlığı bugünkü sert sınamaya dayanacak mı? 
3unu ancak zaman gösterecek.

Komün köylülere, “ Bizim zaferimiz, sizin tek 
ijmudunuzdur" derken, yerden göğe kadar haklıydı. (...) 
1848’de burjuvazi, frank başına 45 santimlik ek vergiyle 
|(öylünün toprak parçasını ağır bir yük altına sokmuştu. 
Üstelik bu işi devrim adına yapmıştı. Oysa şimdi, Prus- 
yaiıiar'a ödenecek beş milyarlık tazminatı köylünün 
^muzlarına yüklemek için devrime karşı bir iç savaş 
kışkırtıyor. Buna karşılık Komün, ilk bildirgelerinden bi
rinde, savaşın gerçek sorumlularının onun giderlerini 
de ödemek zorunda olduklarını bildirdi. Komün köylüyü 
(an vergisinden kurtaracak, ona ucuz bir hükümet sağ- 
ayacak, bugünkü sülüklerini, noteri, avukatı, mübaşiri 
ve öteki adlî vampirleri, onun etrafından seçilmiş ve 
ona karşı sorumlu, ücretli Komün görevlileri durumuna 
dönüştürecekti. Onu kır bekçisinin, jandarma ve valinirt 
tortıahkianndan kurtaracak, rahip tarafından alıklaştırıl
masının yerini, öğretmen tarafından eğitilmesini sağla
yacaktı. (...)

Öyleyse Komün, Fransız toplumunun tüm sağlıklı öğe
lerinin gerçek temsilcisi ve dolayısıyla gerçek ulusal 
hükümet olduğu kadar, aynı zamanda bir işçi hükümeti 
ve böylece emeğin kurtuluşunun gözüpek savunucusu 
olarak, sözcüğün gerçek anlamında uluslararası bir hü
kümetti de. İki Fransız eyaletini Almanya’ya katan Prus
ya ordusunun gözleri önünde Komün, tüm dünya emek
çilerini Fransa’ya katıyordu.

(...) Thiers, burjuvazi ve İkinci İmparatorluk (...), Po
lonya’yı (...) Rusya’ya teslim ediyorlardı. Komünse, Po
lonya’nın kahraman oğullarına, onları Paris savunucula- 
ının başına geçirmek onurunu kazandırdı. Ve açtığının 
Jllincinde olduğu tarih çağını açıkça göstermek için, 
Mr yandan galip Prusyalılar’ın, öte yandan Bonapartçı 
generaller tarafından yönetilen Bonaparte ordusunun 
gözleri önünde, savaş övüncesinin o büyük simgesi 
olan Vendöme sütununu deviriverdi.

İşçi Paris, Komünü ile birlikte, yeni bir toplumun ön
cüsü olarak her zaman yüceltilecektir. Şehitlerinin anı
sı, işçi sınıfının soylu yüreğinde yaşayacaktır. Cellatları
mı tarih daha şimdiden sonsuz bir teşhir direğine çiviledi 
Ve rahiplerinin tüm dualan, günahlarını bağışlatamaya- 
caktır. •

K ugelm ann'a M e k tu p la r
KARL M A R X

Marx’in 12 Nisan 1871’de Kugelmann’a yazdığı 
mektup.

(...) 18 Brumaire’inin son bölümünde, eğer yeniden 
okursan göreceğin gibi, Fransa'daki gelecek devrim gi
rişiminin bürokratik ve askeri makineyi, şimdiye kadar- 
kinden farklı olarak, artık başka ellere geçirmeye değil, 
ortadan kaldırmaya dayanacağını belirtiyorum. Kıta üze
rindeki her gerçek halk devriminin ilk koşulu budur. 
Kahraman Parisli arkadaşlarımızın giriştiği şey de, işte 
budur. Ne büyük bir esneklik, ne büyük bir tarihsel 
girişkenlik, ne büyük bir özveri yeteneğiyle dolu şu 
Parislileri Düşmandan daha çok iç ihanet tarafından 
altı ay boyunca aç bırakılıp yıkıma uğratıldıktan sonra, 
sanki Fransa’yla Almanya arasında hiçbir savaş olma
mış, sanki yabancı hiçbir zaman Paris kapılarına dayan
mamış gibi, Prusya süngüleri altında başkaidırıyorlarl 
Tarih daha böylesine büyük bir örnek görmedi! Eğer 
yenilirlerse, bunun nedeni yalnızca “ soyluluk''lan ola
cak. İlkin Vinoy, sonra da Paris ulusal muhafızının gerici 
öğeleri alanı boş bıraktıktan sonra, hemen Versailles 
üzerine yürümeleri gerekirdi. Vicdan titizliği yüzünden, 
uygun zaman kaçınidı. Sanki şu pis Thiers ucubesi, 
Paris’i silahsızlandırmaya kalkışarak daha önce başiat-
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üstte: "Monarşi" ve "Cumhuriyet" taburelerinin 
üzerinde denge bulmaya çalışan Thiers. Üstten İkinci: 

Meclisin Prusya ile barış antlaşmasını onayladığı 1 
Mart 1871 tarihli oturum sonuçlarının duyurusu. Alttan 
ikinci: "La Caricature”  dergisinin Felix Pyat'nın yazısı 
nedeniyle toplatılan sayısı. Altta: Napoleon Bismarck'a 

teslim oluyor.

mamış gibi, iç savaş başlatmak istemediler. İkinci yan
lış: Merkez Komite, yerini Komün’e vermek için görevle
rini çok çabuk bıraktı. Gene çok büyük bir “ onur” titizli
ği yüzünden! Her ne olursa olsun Paris ayaklanması, 
hatta eski toplumun kurtları, domuzları ve köpekleri 
tarafından boyun eğdirilecek bile olsa, partimizin Paris 
Haziran ayaklanmasından sonraki en büyük başarısıdır. 
Bir şu Parisli titanlara bakılsın, bir de ölüm şenlikleri 
yapan, pis kışla ve kilise, feodalite ve hamkafalılık ko
kan şu kutsal Roma-Prusya-Germen imparatorluğu kö
lelerine (...)

Londra, 17 Nisan 1871

(...) 13 Haziran 1849 türü vb. küçük burjuva gösterile
ri, Paris’teki şu andaki mücadeleyle karşılaştırmanı hiç 
anlamıyorum.

Eğer mücadeleye kesin başarı olasılıklarına sahip ola
rak giriiseydi, tarihi yapmak elbette çok kolay olurdu. 
Öte yandan, eğer “ rastiantılâr” mücadelede hiçbir rol 
oynamasalardı, tarih çok gizemli bir nitelik taşırdı. Bu 
beklenmedik rastlantılar olayların genel gidişi üzerinde 
elbette etkili olur ve başka beklenmedik rastlantılarla 
ödünlenirler. Ancak hareketin hızlanma ya da yavaşla
ması, aralarında hareketi yönetmeye ilk çağrılan önder
lerin özelliklerinin de bulundukları bu türlü “ rastlantı'’- 
lara son derece bağlıdır.

Bu kez şanssız ve tayin edici “ rastlantı”yı Fransız 
toplumunun genel koşullarına değil, PrusyalIların Fran
sa’daki varlıklarında ve Paris’in burnunun dibinde olma
larında aramak gerekiyor. Parisliler bunu çok iyi biliyor
lardı. Bunu Versailles’dakI burjuva itler de iyi biliyorlar
dı. İşte bu nedenle de Parislileri ya vuruşmayı kabul 
etme, ya da savaşmadan yenik düşme seçeneği karşı
sında bıraktılar. Son durumda işçi sınıfının göz yılgınlı
ğı, bazı “ önder” lerin yitirilmesinden çok daha büyük 
bir felâket olurdu. Paris’in verdiği kavga sayesinde, 
işçi sınıfının kapitalist sınıf ve kapitalist devlet karşısın
daki savaşımı yeni bir evreye girdi. Bu kavganın sonucu 
ne olursa olsun, dünya çapında tarihsel bir önem taşı
yan yeni bir çıkış noktası kazanmış bulunuyoruz. (...) •

Lenin ve  "K u g e lm a n n 'a  
M e k tu p la r"

L E N İN

Marx'tan Kugelmann’a Mektuplar’\n Rusça 
çevirisine önsözden bir irâiüm.

(...) Eylül 1870’te Marx, ayaklanmanın bir çılgınlık ola
cağını söylüyordu; Nisan 1871 ’de, yığınsal bir halk hare
keti gördüğü zaman, onu dünya tarihsel devrim hareke
tinde bir gelişme oluşturan büyük olaylara katılan bir 
adamın son derece büyük ilgisiyle izledi.

Bu girişim, bürokratik ve askeri makineyi yalnızca 
başka ellere geçirme girişimi değil, onu yıkma girişimi
dir diyerek, Proudhoncular ve Blanquiciler tarafından 
yönetilen “ kahraman” Paris işçilerini göklere çıkardı. 
“ Ne büyük bir esneklik, ne büyük bir tarihsel girişken
lik, ne büyük bir özveri yeteneğiyle dolu şu Parisliler!” 
diye yazıyordu. “ Tarih daha böylesine büyük bir örnek 
görmedi.”

Marx, yığınların tarihsel girişkenliğini her şeyin üstün
de tuttu. (...) “ çılgınca gözüpek” ve "göğün fethine 
çıkmaya hazır” Parislilerin kendiliğinden eylemlerini, 
Marx, Londra'da sürgünde, o kendine özgü tüm coşkun
luk ve coşkuyla yaşamış olduğu kitlesel mücadeleye 
katılan biri olarak eleştirdi. (...)

Eylül 1870'te Marx, ayaklanmanın bir çılgınlık olacağı
nı söylüyordu. Ama yığmlar ayaklanınca Marx, bürokra
tik dersler vermek değil, savaşım içinde onlarla birlikte
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ilerlemek, onlarla birlikte öğrenmek İstedi. Mücadelenin 
başarı şansını önceden tam bir kesinlilde iıesaplama 
yolundaki her girişimin bağışlanmaz bir şarlatanlık ve 
çokbilmişlik olacağını anladı. İşçi sınıfının dünya tarihini 
kahramanca, büyük bir özveri ve büyük bir girişkenlik 
ruhuyla geiiştirme olgusuna her şeyden çok önem ver
di. Marx, tarihe “ önceden anlamak kolaydı... silaha sa- 
nlmamak gerekirdi" diye ahkâm kesen küçük-burjuva 
aydın olarak bakmıyor, onu başarı olasılıklarını önceden 
ve yanılgıya düşmeden tahmin edemeyen kimseler açı
sından- ele alıyordu.

Marx, tarihin bazı anlarında umutsuz bir dava için 
bile olsa, kitlelerin zorlu bir mücadeleye girişmesini,on
lan gelecekteki mücadeleye hazırlamak bakımından vaz
geçilmez olduğunu da görüyordu.(...) •

Lenin ve Komün D ersleri
L E N İN

Lenin'in 23 Mart 1908 Zagraniçnaya gazetesinde 
yayınlanan makalesinden bir bölüm.

1848 Devrimi’ne son veren hükümet darbesinden sonra 
Fransa, 18 yıl boyunca Napoleoncu rejimin boyunduru
ğu altına girdi. Bu rejim ülkeyi hem ulusal alçalmaya, 
hem de ekonomik yıkıma götürdü. Eski rejime karşı 
ayaklanan proletarya, Fransa’nın Alman istilasından kur- 
tanlması ve işçilerin kapitalizmin boyunduruğundan sos
yalist kurtuluşu gibi, biri ulusal öteki toplumsal, iki gö
rev birden yüklendi. Komün’ün en özgül özelliğini, bu 
iki görevin bir araya gelmesi oluşturdu.

Burjuvazi o zaman, bir "ulusal savunma hükümeti” 
kurdu. Ulusun bağımsızlığı için proletarya, bu hüküme
tin yönetimi altında savaşacaktı. Asıl görevini Paris pro
letaryasına karşr mücadele etmekte gören bir “ halka 
ihanet” hükümetiydi bu. Ancak yurtseverce yanılsama
larıyla körleşen proletarya, bunu anlayamıyordu. Kay
nağını 18. yüzyıldaki Büyük Oevrim’den alan yurtsever
lik düşüncesi, Komün’deki sosyalistlerin kafasına da 
egemen oldu ve örneğin söz götürmez devrimci ve ateş
li sosyalizm yandaşı Blanqui bile, yayımlamaya başladı
ğı gazetesi için o Yurt tehlikede! burjuva çığlığından 
daha uygun bir ad bulamadı.

Bu iki çelişik amacın -yurtseverlik ve sosyalizm- bir 
araya gelmesi, Fransız sosyalistlerin ölümcül yanılgısını 
oluşturdu. Daha Enternasyonal’in Eylül 1870 bildirge
sinde Marx, kendini aldatıcı ulusal görüşe kaptırma teh
likesine karşı Fransız proletaryasını uyarıyordu. Ona 
göre Büyük Devrim’den bu yana derin değişiklikler ol
muş, sınıf karşıtlıkları keskinleşmiş ve Büyük Devrim 
sırasında tüm Avrupa gericiliğine karşı savaşımın, o 
zaman devrimci ulusun tümünü birleştirmesine karşın 
bugün tersine, proletarya kendi çıkarlarını artık kendisi
ne düşman öteki sınıfların çıkarlarıyla birleştiremiyordu. 
Ulusal alçalmanın sorumluluğunu burjuvazi taşımalıydı! 
Proletaryanın sorunu, sosyalizm yoluyla emeği burjuva
zi boyunduruğundan kurtarmak için mücadele vermekti.

Ve gerçekten de burjuva “ yurtseverlik"inin gerçek 
yüzü, kendini göstermekte gecikmedi. Prusyalılar’la yüz 
kızartıcı bir banş imzalandıktan sonra Versailles hükü
meti, kendi gerçek görevine dönerek, ödünü patlatan 
silahları Paris proletaryasının elinden almak üzere bir 
saldırıya girişti. İşçiler bu saldırıyı. Komün ilanı ve iç 
savaşla yanıtladı.

Sosyalist proletaryanın birçok tarikata bölünmüş ol
masına rağmen Komün, burjuvazinin önermekten başka 
bir şey bilmediği görevleri, proletaryanın nasıl bir oybir
liğiyle yerine getirmesini bildiğinin parlak bir örneğini 
ortaya koydu. İktidardaki proletarya, özel ve karmaşık 
yasalara başvurmaksızın, yalnızca eylemler aracılığıyla 
toplumsal rejimi demokratlaştırdı, bürokrasiye son ver
di ve görevlilerin halk tarafından seçilmesini sağladı.
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Üstte: Daumier'nin Komüncüler deseni. Ortada: III. 
Napoleon’un darbe yaptığı gün olan 2  Aralık adını 

taşıyan sokağın, cumhuriyetin ilan edildiği gün 4 Eylül 
olarak değiştirilmesi. Altta: Cumhuriyetin savunulması 

için yapılmış alegori.

Ama iki yanılgı parlak bir zaferin meyvelerini yok etti. 
Birincisi, proletarya yarı yolda durdu; “ mülksüzleştirici- 
lerl mülksüzleştirme"ye girişecek yerde, ülkede ortak 
bir ulusal görevle birleşen yüce bir adaletin kurulması 
üzerine düşlere kapıldı; örneğin bankalar gibi kurumlara 
hiç dokunulmadı, sosyalistler arasında henüz "adil 
değişim” vb. üzerindeki Proudhoncu kuram hüküm sü
rüyordu. İkinci yanılgıysa, proletaryanın aşırı yüce gö
nüllülüğü oldu; düşmanlannı ortadan kaldıracak yerde 
proletarya, onlar üzerinde manevi bir etkide bulunmaya 
çalıştı; iç savaşta salt askerî eylemlerin önemini savsadı 
ve Paris’teki zaferini Versailles'a karşı gözüpek bir sal
dırıyla sonuçlandıracak yerde oyalandı ve Versailles hü
kümetine hain güçleri toplamak ve kendini kanlı Mayıs 
haftasına hazırlamak zamanını kazandırdı.

Ama töm yanılgılarına karşı Komün, 19. yüzyılın en 
yüce proleter hareketinin en ulu örneğiydi. Marx, Ko
mün’ün tarihsel anlam ve önemine çok büyük bir değer 
veriyordu. Ona göre işçiler, Vefsaylılar güruhu Paris 
proletaryasının silahlarını kalleşçe ele geçirmeye girişti
ği sırada, eğer o silahları savaşmadan bırakmış olsalar
dı, bu korkaklığın proleter hareket İçinde yol açacağı 
göz yılgınlığının zararı, silahlarını savunurken işçi sınıfı 
tarafından kavgada uğranılan kayıplardan çok daha bü
yük olurdu. Komün'ün uğradığı kayıplar ne kadar büyük 
olursa olsun, proletaryanın genel savaşımı bakımından 
taşıdığı önem, buna değerdi. Komün, Avupa’daki sos
yalist hareketi derinden derine canlandırdı, iç savaşın 
gücünü ortaya koydu; yurtseverce yanılsamaları dağıttı 
ve burjuvazinin ulusal özlemlerine karşı duyulan saf 
yürekli inancı ortadan kaldırdı. Komün Avrupa proletar
yasına, sosyalist devrim sorunlannı somut olarak ortaya 
koymasını öğretti. (...) •

Lenin ve  Komün

Lenin'in 5 Şubat 1907’de kaleme aldığı, Marx’in 
Dr. Kugelmann’a Mektupları'nın Rusça çevirisine 

önsözden bir bölüm.

(...) Marx’in Komün’ü değerlendirmesi Kugelmann’a 
mektuplarını taçlandırmaktadır.

1870 Eylülünde Komün’den altı ay önce Marx, Fransız 
işçilerine doğrudan bir uyarma yaptı. Ayaklanma umut
suz bir budalalık eylemi olacaktır diyordu ünlü Enter
nasyonal hitabında. 1792 ruhunda bir hareketin olasılı
ğına ilişkin milliyetçi yanılsamalan önceden sergiledi. 
Olaydan sonra değil, ama olaydan birkaç ay önce, "sila
ha sarılmayınız" diyebilmişti.

Ve Eylül’de umutsuz diye adlandırdığı bu dava Mart 
1871'de fiilen biçimlendiğinde nasıl davrandı? (...)

12 Nisan 1871’de Marx, Kugelmann’a heyecan dolu 
bir mektup yazar: “ Her Rus sosyal-demokratının ve her 
okumuş Rus İşçisinin evinin duvarında asılı görmeyi 
istediğimiz bir mektuptur bu."

Eylül 1870’te Marx ayaklanmayı umutsuz bir budalalık 
eylemi olarak adlandırıyordu: Ama Nisan 1871 'de halkın 
kitle hareketini gördüğü zaman, tarihsel devrimci hare
kete ileri bir adım olarak damgasını vuran büyük olayla
rın içinde yer alan bir kimsenin keskin dikkatiyle onu 
gözlemiştir.

Bu, diyor, “ bürokratik askerî mekanizmayı yerle bir 
etme girişimidir, başka ellere aktarma girişimi değil". 
Ve Proudhoncu ve Blanquicilerin önderlik ettiği 
"kahraman”  Parisli işçiler için en yüce övgüler söyle
miştir. “ Bu Parislilerdeki” diye yazıyor, “ ne esneklik, 
ne tarihsel inisiyatif, ne fedakârlık yeteneği. ... Tarih 
bu büyüklükte benzer bir örneğe sahip değildir” .
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Marx'in her şeyin üzerinde değer verdiği şey, yığınla- 
nn tarihsel inisiyatifi idi. (...)

Ve bütün Itendine özgü ateşiiiiği ve isteğiyle tepki 
gösterdiği kitle mücadelesinde yer alan biri gibi Marx, 
o sırada Londra'da yaşadığı sürgünde “göğü titretmeye 
hazır" olan “ pervasız kahraman” Parislilerin acil adım- 
larmı eleştirmeye koyuldu. (...)

Ama Marx, devrimci mücadelenin daha yüksek bi
çimlerinin tekniğini tartışmaktan korkan çocuk sürüsü
nün aklıyla hareket etmiyordu. Onun tartıştığı tamamıy
la ayaklanmanın teknik sorunlarıydı. Savunma mı, yok
sa saldırı mı? diye soruyordu, sanki askerî hareket he
men Londra'nın dışarısında oluyormuş gibi. Ve bunun 
kuşkusuz saldırı olması gerektiğini kararına vardı: “He
men Versay’a yürümeliydiler."

“Hemen Versay’a yürümeliydiler” - göğü titretmek 
biçimindeki "umutsuz budala eylemine” başlayan ayak
lanmacılar böyle yapmalıydı.

Marx, teknik eleştirisine devam ederken “ ikinci hata 
diyordu", Merkez Komitesi (Askerîkumanda -buna dik
kat ediniz- Ulusal Muhafız'ın Merkez Komitesi kastedili
yor) “ iktidarını pek çabuk teslim etti.”

Marx önderlerin olgunlaşmamış kalkışıma karşı nasıl 
uyarılacağını biliyordu. Ama göğü titreten proletaryaya 
karşı, tutumu Blanqui ve Proudhon'un yanlış teorileri 
ve yanılgılarına karşın tüm hareketi daha yüksek bir 
düzeye çıkaran yığınların mücadelesi içine katılan bir 
kimsenin, pratik bir öğütleyicinin tutumuydu.

“Bununla birlikte” diye yazıyordu, “ Paris'teki bu kal
kışım -eski toplumun kurtları, domuzları ve aşağıhk kö
pekleri tarafından ezilmiş olsa bile- Haziran Ayaklanma- 
sı'ndan bu yana, partimizin en şanlı hareketidir...”

Ve Komün'ün tek bir yanılgısını bile proletaryadan 
gizlemeksizin, Marx bu kahramanca harekete bugüne 
kadar “gökyüzü” uğruna savaşta en iyi kılavuz olan 
ve liberal ve radikal “domuz” için de korkutucu bir 
umacı görevi yapan bir yapıt armağan etti.

(...) Kugelmann anlaşılan mücadelenin umutsuzluğu
na ve romantizmine karşı olarak realizme değinerek 
Marx'a bazı kuşkularını ifade eden bir yanıt verdi -Her 
halükârda Komün'ü, bir ayaklanmayı 13 Haziran 1849'da 
Paris'teki barışçı gösteri ile kıyaslıyordu.

Marx hemen Kugelmann'a sert bir ders verdi.

"Eğer mücadeleye yalnızca yanılmaz uygunluktaki fır
satlar koşuluyla girişilmiş olsaydı" diye yazıyordu, "dün
ya tarihini yapmak gerçekten çok kolay olurdu".

Eylül 1870’te Marx, ayaklanmayı umutsuz bir budala
lık eylemi olarak niteliyordu. Ama yığınlar ayağa kalkın
ca, Marx mücadelenin süreci içerisinde onlarla birlikte 
yürümek, onlarla birlikte öğrenmek istedi ve onlara bü
rokratik öğütler vermek istemedi. Önceden fırsatları kuş
kusuz bir doğrulukta hesaplama girişiminin şarlatanlık 
ya da iflah olmaz bir bilgiçlik olacağını anlıyordu. Onun 
her şeyin üstünde değer verdiği şey, işçi sınıfının kahra
manca ve fedakârca dünya tarihini yapmada inisiyatifi 
ele alması idi. Marx dünya tarihini “ önceden tahmin 
etmek zor değildi... Bunu yapmamaları gerekirdi” öğüt
lerini veren darkafalı aydın açısından değil de, fırsatları 
önceden yanılmaz bir biçimde hesaplama durumunda 
olmaksızın, onu yapanların görüşü açısından görmüştür.

Aynı zamanda Marx, tarihte, umutsuz bir dava için 
bile olsa, yığınların umutsuz bir mücadelesinin, bu yı
ğınların daha ileri eğitiminde ve bir sonraki mücadele 
için yetişmesinde temel olduğu anların bulunduğunu 
değerlendirebilmişti. •
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sokaklarında Komün duyurulan.

" V a ta n  T e h lik e d e "
B L A N Q U I

19 Eylül 1870 tarihinde, Blanqui tarafından 
kaleme alınan bildiri.

4 Eylül'de, tehlikenin büyüklüğü karşısında, cumhuri
yetçiler bir bütün halinde, muhalefetlerini bir kenara 
bırakarak geçici hükümete destek verdiler.

Bu desteğin tek koşulu, yabancı istilacıya karşı ortak 
savunmaydı. Kimse aklını ve düşüncesini bir kenara 
bırakmamıştı. Bütün zihinleri meşgul eden tek soru “Va
tan gerçekten korunuyor mü?” idi.

Bağımsızlık sorununu özgürlük sorunundan ayrı tut
maya çalışmak boşunadır.

İmparator ihanet etti ve düştü, çünkü bir eliyle dışarıy
la savaşırken, diğer eliyle içeriye baskı yapmak istiyor
du. Sol eli sağ elini felç etti ve bu ordularımızın imhasına 
neden oldu; ülkeyi bir uçurumun kenarına getirdi.

Ama ne yazık ki, bundan ders alınmadı. Coşku dolu 
anlar geride kaldı, öldürücü antagonizma yeniden hort
ladı. Ağustos ayı koşulları geri geldi. Geçici hükümet, 
İmparatorluğun silik bir taklidinden başka bir şey değildir.

Geçici hükümet, halka karşı daima kuşkulu. Bu ne
denle Prusya yerine Paris'e karşı önlem alıyor, çünkü 
Prusya’dan ziyade devrimden korkuyor.

Bu kopuşun sorumlusu kimdir? İttifakı ilk önce kim 
bozdu? İttifak ulusal savunma çizgisinde kurulmuştu.

4 Eylül’den sonra, İmparatorluğun ve Prusya’nın çı
karları çakıştı. Bonaparte ve Guillaume müttefik oldular. 
Monarşi, Cumhuriyete, yani Fransa’ya karşı işgal güçle
riyle işbirliği yapmaktadır.

Daha ilk günden beri, monarşistler Cumhuriyetten 
tiksinmekteler. Açıkça düşmanın saflarına geçtiler. Ba
sın her gün ihanetlerini sergiliyor.

4 Eylül'den beri, cumhuriyetçiler, karışıklık ve komplo 
hazırlayıcıları olan, zorbalığın uşakları belediye başkan- 
ları ve savcıların azledilmesini geçici hükümetten iste
mekteler.

Hükümet bu talebe kulağını kapamış bulunuyor.

Emniyet müdürü, belediye muhafızlarını cumhuriyet 
muhafızlarına, çavuşları da bekçilere dönüştürdü. Bu
günden itibaren iktidar bu milislere dayanıyor.

Bizim taleplerimize daima, sükûnete ve itaate çağn 
ile cevap veriliyor. Yurtseverlerin fedakârlık duygulan 
sömürülüyor.

“ Birlik” kelimesi, bütün özgürlük düşmanlarının sa
vaş aleti haline geldi. Herkes iyi bilsin ki, cumhuriyetçi
ler için anlaşma, karşı devrimcilere kölelik etme anlamı
na gelmiyor. Cumhuriyetçiler, cumhuriyetin imhası için 
değil, selameti için birlik istiyorlar. •

P aris 'e  Çağn
THİERS

Başbakan Thiers'in Komün'ün ilanından bir gün 
önce 17 Mart 1871’de Parislilere yönelttiği duyuru

Parisliler,

İşte gene sîzlere, aklınıza, yurtseverlik duygularınıza 
sesleniyor ve işitilec%ğimizi umuyoruz.

Bir zamandır, karanlık niyetli birtakım kişiler, şehrinizi
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terketmiş bulunan PrusyalIlara karşı direnmek balıane- 
siyle şehrin bir kısmına hâkim olup, Ulusal Muhafız Ala- 
yı'na tek başına hâkim olduğunu iddia eden gizli bir 
komitenin emriyle, orada metrisler kurup nöbet tutarak, 
sizieri de kendileriyle birlikte nöbet tutmağa zorlayarak, 
başınızda bulunmağa pek lâyık General d ’Aurelle’in oto
ritesine karşı gelmekte ve bütün yurttaşların oylarıyla 
kurulmuş olan meşru hükümete karşı bir hükümet kur
mak istemektedirler.

Size bunca kötülük etmiş ve 31 Ekim’de de ilk şamarı 
gene sizden yemiş olan bu adamlar, şehrinizden yalnız 
bir geçiş yapan ve kesin gidişleri bütün bu düzensizlik
lerden ötürü geciken PrusyalIlara karşı sizieri savunmak 
iddiasıyla, ateşlendiği takdirde evlerinizi, çoluk çocuğu
nuzu ve bizzat sizieri yakıp kül edecek olan topları oraya 
buraya dikmekte, böylelikle de Cumhuriyeti, savunacak 
yerde tehlikeye atmaktadırlar. Çünkü Fransız kamuo
yunda Cumhuriyetin kaçınılmaz biçimde bir düzensizlik 
getirdiği kanısı yerleşecek olursa. Cumhuriyet elden 
gitmiş olacaktır. Onlara inanmayınız, sîzlere olanca sa
mimiyetimizle açıkladığımızı dikkatle dinleyiniz.

Bütün milletin güvenine sahip olan hükümet,devlet- 
ten çalınan ve şu anda sadece sizieri tehdit eden bu 
toplan alabilir, ticaret hayatını öldüren bu gülünç met
risleri kaldırabilir, dış savaşın ardından bir iç savaşı 
da körüklemekten çekinmeyen suçluları adaletin elleri
ne teslim edebilirdi, ama aldatılmış insanlara kendilerini 
aldatan insanlardan kopmak fırsatını vermek istedi.

Ama, iyi niyetli kişilerin kötü niyetlilerden ayrılabilme
leri için tanınan bu zaman, sizin kendi huzurunuzdan, 
sizin kendi refahınızdan ve bütün Fransa’nın refahından 
çalınmış bir zamandır. Ve işte bunun için, ilelebet uzatıl
maması gerekir.

Bu durum sürdükçe, ticaret hayatı felce uğramış, dük
kânlarınız boş, dört bir yandan yağmakta olan siparişler 
ertelenmiş kalacak; kredi açılmayacak ve yurdu düş
mandan temizlemek için hükümetin ihtiyaç duyduğu 
sermayeler gelmekte tereddüt edecektir. Bütün Fran
sa’nın çıkarı için oiduğu kadar sizin kendi çıkarınız ve 
şehrinizin çıkarı için de, hükümet harekete geçmekte 
kararlıdır. Ayrı hükümet kurmağa teşebbüs eden suçlu
lar, normal adalet mercilerine teslim edilecektir. Devlet
ten çalınmış olan toplar, mazgallarına yerleştirilecektir. 
Gecikmeye gelmeyen bu adalet ve akıl işlemlerini bir 
an önce gerçekleştirebilmek üzere hükümet, sîzlerin 
yardımına güvenmektedir. İyi yurttaşlar kötülerden ay
nisin: Devlet kuvvetine karşı direnmek yerine ona yar
dımcı olsunlar. Böylece, şehirlerine refahın dönüşünü 
çabuklaştırmış olacaklar ve düzensizliğin Fransız kamu
oyunda itibardan düşürdüğü Cumhuriyete de en büyük 
hizmeti yapacaklardır.

Parisliler, sîzlere bu dille konuşmamızın sebebi, sağ
duyunuza, aklınıza ve yurtseverliğinize duyduğumuz hay
ranlıktır. Ama bu ihtardan sonra, kuvvete başvurursak 
bizi mazur görmelisiniz. Çünkü refahınızın temeli olan 
düzenin, bir gün daha gecikmeksizin ve her ne pahasına 
olursa olsun, tam ve eldeğmemiş bir şekilde hemen 
geri dönmesi gerekmektedir. •

Kom ün'ün İ lk  Günü
Ulusal Muhafız Birliği Merkez Komitesi’nin 19 

Mart 1871’de yayınladığı bildiri:

FRANSIZ CUMHURİYETİ 
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK 

HALKA

Yurttaşlar,

Paris halkı, kendisine kabul ettirilmek istenen boyun
duruğu söküp attı.

Cumhuriyete kastetmek isteyen utanmaz çılgınları kor-
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Kiraz Zamanı
JEAN-BAPTİSTE CLEMENT

Ciement'in Kira^ Zamanı adii şiiri 1866 yıiırtda 
yazılmış olmasına rağmen Paris Komün'ü ile 

öz<Jeştiğı için o tarihten itibaren Komün’ün adeta 
sembolü oldu. İşçi ozan Jean-Baptiste Clement 
(1838-1903) Komün Kof>se/i‘ne seçilmişti. Kanlı 

haha boyunca barikatlarda savaştı. Kurşuna 
dizilmiş Komüncülere adadığı bir şiirinin başlığı 

Kani! Hafta ıdı.

Kiraz zamanımız geldiğinde,
Neşeli bülbüller ve karatavuklar 
Bayram edecekler.
Güzel kadınlar çılgına döftecekler 
Ve aşıklar kor gibi b ir kalbe.

. 'K ira z  zamanımız geldiğinde,
Karatavuklar daha iyi ötecek.

Ama çok kısadır kiraz zamanı,
İnsanlar ikişer ikişer
Kulağına küpe yapmanın rüyasını görerek 
Yaprağın altına kan damlaları halinde düşen 
Benzer tenli aşk kirazları toplanmaya giderler. 
Ama çok kısadır kiraz zamant 
Rüya görerek toplanan mercanlar gibi.

Sizin kiraz zamanınız geldiğinde 
Aşkın acısından korkuyorsanız eğer.
Güzel kadınlardan kaçının.
Vahşi acılardan korkmayan ben.
Bir gün bile acı çekmeden yaşamayacağım. 
Kiraz zamanınız geldiğinde,
Sizin de acılı aşklarınız olacak.

Kiraz zamanını her zaman seveceğim: 
Kalbimde tam da o zamandan kalma 
Açık b ir yara taşıyorum.
Ve açılsa da talihim  
Acımı asla dindirmeyecek.
Kiraz zamanını her zaman seveceğim 
Ve kalbime gömdüğüm hatırayı.

m

m

LE VENGEUR

üstte: Daumier’nin karikatürü: Sağ, Fransa’ya 
monarşiyi layık görüyor. Altta: Pyat’nm cumhuriyetçi 

gazetesi: İntikamcı”

kusuzca, tahrik etmeksizin bekledi.

Bu defasında, ordudaki kardeşlerimiz özgürlüklerimi
zin kutsal sandığına el atmak istemediler. Hepsine şük
ranlarımızı sunar ve Paris’te Fransa’nın elele, getireceği 
bütün sonuçlarıyla alkışlanan bir cumhuriyetin, istilalar 
ve iç savaşlar devrine artık nihai olarak son verecek 
olan yegâne hükümetin temelini atmasını dileriz.

Sıkıyönetim kaldırılmıştır.

Bütün Paris halkı, kendi kesimlerinde Komün (bucak) 
seçimlerine çağrılmış bulunuyor. •

Paris Belediye Binası, 19 Mart 1871

S okak Savası
CLUSERET

Sokak savaşları kuralları hakkında Cluseret’in 
notlan.

Savaş Öncesi: İşgal edilecek yerler iyi belirlenmelidir.

1) Temel hedef. Belediye Sarayı’dır. Bir taşra şehri 
sözkonusuysa, ilk önce işgal edilecek yer valiliktir.

2) İkinci yerler, bakanlıklar, bankalar ve polis merkez
leridir. Bakanlıklar arasında öncelikli yerler, içişleri ve 
savaş bakanlıklarıdır.

3) Yeraltı telegraf telleri, gaz ve su şebekesi ile lağım
lar iyice incelenmelidir.

4) Belirlenmiş hedeflerin civarındaki evler denetim 
altına alınmalıdır.

5) Hedefleri imha etmeye yönelik el bombaları, dina
mitler, ve yakıcı maddeler önceden hazırlanmalıdır.

6) Eylemden önce, baskı güçlerini harekete geçirecek 
her tür toplantı, gösteri ve olaydan kaçınmak gerekir. 
Düşmanın derin bir uykuda olması, eylemi kolaylaştırır.

7) Arama ihtimallerine karşı, hiç bir zaman ev, sokak, 
kişi adları, yazılı biçimde saklanmamalıdır.

8) Kullanılması gerekebilecek maddelerin, kimyevi 
maddeler, silah, ilk yardım malzemesi vs. elde edilebile
ceği dükkanlar önceden özenle seçilmelidir.

Son Hazırlıklar: Yukarıda sıralanan koşullar yerine ge
tirildikten sonra, eylem komitesi işaret verir. Her eylem 
grubu, en hızlı biçimde diğer grupların işiyle ilgilenme
den harekete geçer.

Önceden belirlenmiş gruplar, belirlenmiş yerlerde der
hal barikatları kurmaya başlarlar. Barikatlar, düşman 
güçlerinin hareketini kısıtlamak, bir bölgeden başka böl
geye yardım sevketmek ve nihayet moralini bozmak 
amacıyla, etraftaki binalardan düşman üstüne her türlü 
eşyanın atılabllmesini olanaklı kılacak tarzda kurulmalı
dır. Arabaları devirerek, fıçıları ve kaldınm taşlarını bü
yük tahta veya madeni eşyalarla destekleyerek olabildi
ğince güçlü barikatlar kurulabilir. Barikatların önüne, 
kırık şişe parçaları serpiştirmek, çivili tahtaları yerlere 
koymak, patlayıcılar yerleştirmek çok yararlı olur.

Savaş Sırasında: Binaları ele geçirmek için belirlen
miş grubun bir parçası önce giriş katını denetim altına 
alır, diğer parçası üst katlara çıkar ve hemen yandaki 
binaya bakan duvarı deler. Her binadan yandaki binaya 
geçmek için süratle duvarlar delinmeiidir. Başarı, eyle
min hızına doğrudan bağlıdır. Yüz binayı işgal etmek 
için kullanılacak zaman süresinde, düşman ancak bir 
binayı geri almalıdır.
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Direnen veya savunulamayacak her ev yakılmalıdır. 
Sokak operasyonu tamamlandıktan sonra, yeraltmdaki 
hedeflerle ilgileniimelidir.

Askeri bir eylem için en elverişli zaman gece saat 
2’ye doğrudur. Ulusal Bayram günleri de tercih edilebi
lir. III. NapolĞon darbe için 2 Aralık gecesi saat 4'ü 
tercih etti, ki bu da yaz saatiyle 2 ’ye tekâbUl ediyordu.

Saint-Bartheiemy gece yarısı harekete geçti. Rostop- 
chine Moskova'yı gece yaktı.

Son Aşama: Askerle subay ayrı düşünülmeli. Askerler 
müdahale ettiğinde kadın ve çocuklar öne atılmalı, as
kerlere sarılmalı, onlarla kardeşleşmelidir. Bu sırada 
subaylara ateş açılmalıdır.

Ele geçmek yerine düşman güçleriyle birlikte havaya 
uçmak tercih edilmelidir. Bu düşmanın moralini boza
cak ve ayaklanmayı cesaretlendirecektir. İsyancının ölü
mü çocuklarının geleceğini güvence altına alacak, zafe
rin kaçınılmazlığı fikrini kafalara kazıyacak ve ölümsüz 
destanların konusu olacaktır. •

Pariş A lem leri
AR TH U R  R IM B A U D

ünlü Fransız şairi Arthur Rimbaud (1854-1891) 
Komün günlerinde Paris'e gelmiş ve birkaç gün 
kalmıştır. Buna dair kesin kanıt bulunmamakla 

birlikte yazdığı şiir o günleri yansıtmaktadır.

Rahat olsun içiniz! Yangınlar önlenecektir.
İşte rıhtımlar, işte caddeler ve işte 
Işık saçan hafif mavilikte bir akşam 
Bombaların kızıllığıyla aydınlanan evleri 
( . . .)

Kataplasma yiyen azgın dişi köpekler.
Kumarhaneler bekliyor sizi. Koşun!
Ve derin ürperişlerle sokağa yayılan 
Bu zevk gecesinde yiyin patlayıncaya dek!
İçin bakalım için, kahır saçan ayyaşlar!
Olanca gücüyle ışık, size çevrilince birden 
Salyalarınızla dolacak kadehleriniz 
Ve gözleriniz uzaklarda, heykelleşeceksiniz.

Pislik dolu yürekler eyy, ey leş kokan ağızlar!
Daha çabuk işleyin, vakit yok, daha çabuk!
Şarap getirin bu iğrenç heriflere, yığın masalara. 
Doldurun utançtan boşalan midesini Galipler'in!

(...)

Acılann kenti oyy, oy ölmüş gibi duran kent!
Baş ve göğüslerin Geleceğe uzanıyor işte, 
Solukluğunda milyarlarca kapı açan Geleceğe.
Ve karanlık Geçmiş ancak kutsayabilir seni!

Sonsuz acılar için bir daha doğan vücut, sen, 
Korkunç hayatı içiyorsun işte yudum yudum yeniden! 
Leş böceklerinin uğultusunu duyuyorsun işte damarlannda 
Ve pınl pırıl aşkını kirleten o soğuk parmakları!

(...)

Seni böyle kirlenmiş görmek acıysa da.
Hiçbir kentten bu kadar iğrenç bir yara 
Açılmadıysa da bugüne dek Tabiat'ın bağrına.
Gene de güzelsin Paris, daha da daha da güzelsin! 
Şiirlerin şiiri olarak çıktın bu fırtınadan.
Derin güçlerin sonsuz itişiyle ayaktasın:
Eserin oluşuyor Kutsal Kent, onlar için gürlüyor ölüm!

Nizam yeniden kuruldu: Zevk ve sefa âlemleri 
Eski hırsızları eğlendiriyor gene eski hırıltılarla.
Ve surlann kahraman kanıyla kızıllaşan bedeni 
Kefen rengi gökyüzüne vuruyor sinsi pırıltılarla!
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EGLISE ST-EUSTACHE
Seaure (ous It's Şoirg â 8 heııtf-ıt

üstte: 3. İlçe Belediyesi'nin eğitimin laikleştirilmesine 
ilişkin duyurusu. Ortada: Paris Merkez Kulübü’nün 

açılış ilanı. Altta; Bir kadın Komüncü: Clara Fournier.

K ad m la r ve Komün
Paris’in Savunulması ve Yaralılara Yardım için 

Kadınlar Birliği Merkez Komitesi'nin bildirisi.

Alkışladığımız toplumsal devrim adına; eşitlik, adalet 
ve emeğin hak iddialan adına, “Paris’in Savunulması 
ve Yaralılara Yardım İçin Kadınlar Birliği” , önceki gün 
duvar ilânlarıyla yayınlanan ve bir gericiler topluluğu
nun eseri olan iğrenç bildiriyi bütün gücüyle protesto 
eder.

Adı geçen bildiri, Parisli kadınların ne pahasına olursa 
olsun iMirış istediklerini nakletmektedir.

Özgürlükle despotizm, halkla cellatları arasında uzlaş
ma!..

Hayır, Paris'in emekçi kadınları barış değil, kıyasıya 
bir savaş istemektedir!

Bugün bir uzlaşma, ihanettir!.. Uzlaşmak, mutlak bir 
toplumsal reformu alkışlayan, yücelten kadın işçilerin 
özlemlerini inkâr etmek; halen varolan bütün toplumsal 
ve hukukî ilişkilerin yıkılmasını istemek ve bütün ayrıca
lıkların, bütün sömürmelerin, kısaca sermaye egemenli
ğinin emeğin egemenliğinin yerine geçmesini kabul et
mek; bir tek kelimeyle, emekçinin kendi kendisini özgür 
kılmasını reddetmek olur!..

Kuşatma sırasında altı ay acı çekmek ve ihanet gör
mek; altı hafta boyunca, güçbirliği etmiş sömürücülerle 
büyük bir mücadele; hürriyet davası için dökülen oluk 
oluk kan: İşte bunlar bizim zafer ve intikam unvanları- 
mızdır!..

Bugünkü mücadelenin sonu, halkın davasının zafere 
ulaşmasından başka bir şey olamaz... Paris gerilemeye- 
cektir, çünkü elinde geleceğin bayrağını tutmaktadır. 
Son saat çaldı: Emekçilere yer açın; cellatları yıkılsın 
gitsin! Eylem ve enerji!..

Özgüriük ağacı, özgürlük düşmanlarının kanıyla sula
narak büyür!..

Her birleşmiş ve azimkâr, toplumsal bunalımların her 
zaman ardı sıra getirdiği acılarla yetişmiş ve aydınlan
mış, halkın ve devrimci ilkelerin temsilcisi olduğuna 
ve sosyal devrimin filizlerini taşıdığına inandıkları Ko
mün'e yürekten bağlı olan Parisli kadınlar, büyük tehli
ke anında kendilerinin de -irtica, kapıları zorlayacak olur
sa; barikatlarda, Paris tabyalarının üstünde- tıpkı erkek 
kardeşleri gibi, Komün’ün, yani halkın zaferi için kanla
rını dökmesini bildiklerini ispat edeceklerdir!

İşte o zaman, muzaffer, ortak çıkarları için birleşen 
ve anlaşan, kadın ve erkek emekçiler, tam bir dayanış
ma içinde son bir gayretle bütün sömürü ve sömürücü 
kalıntılarını ebediyen yok edecekler!

Yaşasın Toplumsal Devrim!
Yaşasın Çalışma!
Yaşasın Komün!
Paris, 6 Mayıs 1871

Merkez Komitesi Yürütme Komisyonu 
LE MEL, JACQUIER, LEFEVRE, LELOUP, DIMITRIYEVA

H erm ann Ju n g 'a  M ektu p
YELIZAVETA D IM ITR IY E V A

1884 sonrası Enternasyonal Genel Konsey üyesi 
Jong’a Dimitriyeva 24 Nisan 1871'de bu mektubu 

göndermişti.

Sayın Bay,

Postayla bir şey yollamak imkânsız. Haberleşme ke
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silmiş durumda; yollanan her şey Versailleslılann eline 
geçiyor. Serraillier Komün’e atandı. Kendisi iıaien çoit 
iyidir. Saint-Oenis’den yedi mektup yollatmasına rağ
men öyle aniışılıyor id hiçbiri Londra'ya varmamış. Size 
Caiais’den bir telgraf, Paris’ten de bir mektup gönder
miştim; ama o zamandan beri bütün araştırma ve soruş- 
turmaianma rağmen Londra'ya giden hiç kimse bulama
dım. Paris bu yüzden telef olacakken siz nasıl oluyor 
da orada bir şey yapmadan oturabiliyorsunuz? Ne paha- 
sma olursa olsun, taşrayı kışkırtmak gerekli; yardımımı
za koşsun. Paris halkı kahramanca döğüşüyor (kısmen), 
ama böyle terkedilmek hiç hesapta yoktu. Dobrowski 
iyi döğüşüyor ve Paris gerçekten devrimci. Erzak da 
hiç eksik değil. Biliyorsunuz, ben kütümserimdir ve hiç- 
|bir şeyi iyi gözle görmem. Yani bu günlerden birinde 
bir barikatın üstünde ölmeyi bekliyorum. Genel bir sal
dırı bekleniyor. (...)

Çok hastayım. Bronşit oldum ve ateşim var. Çok çalı
şıyorum. Paris’in bütün kadınlarını ayaklandırıyoruz. Ge
nel toplantılar yapıyorum. Bütün ilçelerde, doğrudan 
doğruya belediyelerde Savunma Komiteleri kurduk. Ay
rıca da bir Merkez Komitesi.. Ve bütün bunlar, “Paris'in 
Savunulması ve Yaralılara Yardım İçin Kadınlar Blrliği” - 
ni örgütlendirmek için. Hükümetle temasa geçiyoruz; 
işin yürüyeceğini sanıyorum. (...) Komün zafere ulaşır
sa, siyasal olan örgütümüz toplumsal bir nitelik kazana
cak ve uluslararası şubeler kuracağız. Köylülere zama
nında tıeyanname yollanmadı. Hatta öyle sanıyorum ki 
benim bütün sözlerimize rağmen yalnız zamanında de
ğil, hiç beyanname yollanmadı. Merkez Komitesi yetki
lerini hemen teslim etmedi; tarafları zayıflatan bazı so
runlar ve olaylar çıktı. Ama ondan beri her şey daha 
sağlam bir biçimde örgütleniyor. Sanırım elden gelen 
ler şey yapıldı. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim, 
say Thiers’in güzel gözlerinin bu satırların üstünde ge- 
sinmesi ihtimali var. Çünkü bu satırları yerine ulaştırma- 
İ\ üstüne alan ve bana “ In f ’ten (Enternasyonal'isn) 
laber getirmiş olan Bâle şehrinden İsviçreli bir kâtibin 
>ağ salim Londra'ya ulaşabilmesi de ayrı bir sorun. 

•

Komün D uvarı
E U G E N E  P O W E R

1911'de Lenin Komüncülerin önünde kurşuna 
dizildiği duvarı ziyaret etmiş ve bir konuşma 

yapmıştı. Bu tarihten itibaren sosyalistler 1871 
savaşçılarını anmak için her yıl bu duvarın 

önünde toplanırlar ve binlerce çelenk bırakırlar.

îenin hikâyen. Burjuvazi,
3u duvarda yazılıdır..
şte bunda, bu Charonne duvarı
yiayıs mağluplarının bu kemik yığını,
-ier yıl silahsızlandırılmış Paris 
3uraya çelengini koymaya gelir...

" D o v a ir - i B elediye  
T a ra fd â râ n ı"

REŞAT

Paris Komün'ü Osmanlı basınında da tartışıldı, 
Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı İbret bu 

konuda ilgi çekici yazıların yeraldığı bir gazeteydi.
5 Haziran 1871 tarihli 3. sayıda Namık Kemal'in 
arkadaşı Reşat Bey’in yazdığı "Devair-i Belediye 

Tarafdârânı”  (Bu deyim Komüncüler, Komün 
taraftarları anlamına gelmektedir) başlıklı yazıda 

çok açık olarak Komün yönetimi övülmekte, 
Versailles yanlıları ile Thiers'in terörü yerilerek. 
Komüncüleri» suçsuz olduğu savunulmaktadır. 
Reşat Bey Thiers'in Cezayir'de vatanperver

BtPmiOtE FR.HCAISE IISE ET ISDIVISIBLE
UW;,RTB, ET.ALITE. PBATERNİTE

V OUVEBTURE
------ '  DC

CLUB COMMUNAL
A

lE G L IS E  S A İIT -S Ü LP IC E

SEANCE TOUS LES SOIRS A 8 HEUftES

/ O U M A L  O F E I C I E L
HSfDBLKlUB fBİNCAISÎ

Üstte: Bertall’in bir federe gravürü. Üstten İkinci: 
Komün Kulübü'nün açılış ilar«. Alttan İkinci: Komün’e 

iki farklı yaklaşım: Mülk sahibi: “ Her şey kötü” ; 
Mülksüz: "H er şey iyi” . Altta: Resmi gazete

Müslüman halka aziyet ettiğini ve hatta bir köyü 
olduğu gibi yaktığını da eklemektedir. Bundan üç 
gün sonra Basirefte  çıkan bir yazıda ise İbret’e 

Komün'ü savunduğu için teşekkür etmekte, 
"Devair-i Belediye Tarafdârânını müdafaa için 
söylenilen sözler o kadar doğru ve o kadar 

haklıdır ki..”  diyerek gazetenin yayını ile 
dayanışma gösterilmektedir. Bu arada ibret’ie 

çıkan yazıdan sonra Phare de Bosphore, 
Komüncülerin isteklerinde haksız olmadığını ancak 
Komün’ün yarattığı şiddetin, tahriblerin, yangınların 

bizzat Komüncüler tarafından çıkartıldığını öne 
sürecek ve Komün yönetimini lekelemeye 

çalışacaktı. Ancak 12 Haziran 1871’de bu kez 
Reşat Bey’le birlikte Namık Kemal'in imzasını 

taşıyan “ Reddiye" başlıklı bir yazı yayınlanarak 
bir önceki makalede savunulan görüşler 

tekrarlanarak Phare de Bosphore'a ihtar edilecekti. 
Kerim Sadi'nin araştırmaları sonucunda günışığına 

çıkmış ve Namık Kemal’in de Komüncülerin 
savunucusu olduğunu kanıtlayan bu yazıları 

sunuyoruz.

“ Burada söylediğini bilmemek ve bilmediğini söyle
mek illetine müptelâ olan bazı ukalânın neşriyatına ba
karak Parisin İhtilâl’! Ahirine sebep Devair-i Belediye 
Tarafdârânıijiı Iştirâk-i Emvâi ve İyâl mezhebinde zanno- 
lunmuş gördüm.

Vakıa Komün maddesinden müştak olan komünist 
keiimesi İştirâk-i Emvâl ve İyâl fikr-i fâsidinde buiunan 
bir iki bedbahta isimoimuş ise de bunu tâmim ile komün 
tarafdârânına dahi komünist demek ve komünist İle ko- 
münalisti fark edecek kadar Fransızca bilmeden Fransa- 
nın ahvâli hakkında beyan-ı mütalâaya kalkışmak ceha- 
letden hâsıl olma gayet maskara bir cesarettir.”

“ 18 Mart 1871 erbâb-ı ihtilâlinin Pariste zimâmı idare
yi ele almaları ve Versay Hükümeti tarafından kuvve-i 
mücbire gösterildiği takdirde hak ve hürriyeti muhafaza 
için silâha sarılmaları birinci derecede mücerred cum
huriyetin bekası ve bu cihetle istikbali temin ile yirmi 
senedenberi İmparatorluk sayesinde zulüm ve flsk ile 
çürümek derecesine gelmiş olan Fransanın yeniden ih
yası niyetinden ileri gelmiş bir fekk-i merkeziyyet dâvası 
üzerine mübtenidir. İmparatorluk idaresi semeresi ola
rak Fransa maddi ve manevî bunca ziyan görmüş ve 
en sonra hemen bütün bütün perişan olmak derecesin
de belâlara uğramış velhâsıl şimdiki cumhuriyetini yedi 
sekiz milyar frank ve iki büyük eyâlet fedâ ederek kaza- 

■ nabilmiş iken artık cumhuriyeti emniyetli bir esas üzeri
ne vaz’eylemek emelinde bulunmak her Fransızın hakkı 
ve bu iddiada Israr etmek vazifesi olduğu nasıl inkâr 
olunur?”

“ Bahusus o zaman Bordodaki Şurây-ı Ümmet impara
torluk veya krallık tarafdârânından mürekkep olduğu 
gibi Mösyö Tiyerin dahi Lui Filip hanedânı sayesinde 
yetişmiş bir adam olması ve daima o familyaya sitayiş- 
kâr bulunması cumhuriyetin bekâsını istiyenlere bittabi 
bir emniyetsizlik göstermişti. Hattâ Paris ehalisinin Vik
tor Hügoiar, Gambettallar, Lui Blanlar gibi Şurây-ı Üm
met âzalığına intihap ettikleri ekâbirin kâffesi serkârda 
bulunan Mösyö Tiyer ile Mecliste bulunan imparatorluk 
ve krallık tarafdârânını cumhuriyetin devamına kâfil gör
medikleri için istifa ederek çekilmişlerdi.

Bu istifa Paris ehalisini büsbütün heyecana düşürdü. 
Herkeste mütebassırâne ve gayet ihtiyatkârâne davran
mak fikri zuhur eyledi.

Vaktâkl Hükümet tarafından Paris, ehalisinin eslihası 
talep olundu (çünkü bu vak’a harbin akabinde zuhur 
eylediğinden ehalinin silâhları daha toplanmamıştı), ehali 
Hükümetin bu emrine mutavaatten istinkâf eyledi. Zira 
zaten kulaklar dolgun olduğundan Hükümetin bu hare
keti Cumhuriyeti mahv için ehallyl âciz bırakmak niyetiy
le tedarik olunmuş bir desise zannolundu. Mümanaat 
gösterildi. Hükümet ise işin azacağını düşünmeden ve
ya vazife etmeden bilâlüzum istimâl-i cebre kalkışınca
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ehali tarafından datii mukabele edildi.

İşte bu suretle 18 Mart 71 de Pariste ehali ile asker 
ufak bir kavgaya tutuştular. Bu kavgada ehali galebe 
ederek askeri ve Mösyö Tiyerin memurlarını Paris’ten 
çıkardı. Ve o halde memleketin ümur-u idaresi erbâb-ı 
ihtilâlin eiine geçerek KOMÜN yani Devair-i Belediye 
usulü ilân otundu.”

“Bunlar iki ay kadar Paris’te hükümet ettiler, tştirâk-ı 
emvâi kaide-i fâsidesini icra eylemek şöyle dursun para
sını peşin vermeden kimseden bir habbe aldılar mı? 
Ve Fransa Bankasında milyonlarca akçe mevcut ve ida
resi kendi ellerinde iken bir akçesine dokundular mı? 
Para lâzım oldukça Paris şehri nâmına senet vererek 
cüz’i bir şey aldılar. Onun da cümlesi idare-i belediyeye 
ve askere sarf eyledikleri divân-ı harpte muhakeme olun
dukları zaman sabit oldu. Hal böyle iken onlara iştirâk-ı 
Emvâl tarafdarı demeğe hakkaniyet razı olur mu?

Ailenin hürmet ve hususiyetine riayet en küvette bu
lunan ve günden güne terakki etmekte olan Amerikada, 
İngilterede, Belçikada, İsviçrede komün usulü mevcut 
iken bu usulün Fransada dahi tesisini istiyeniere iştirâk-i 
iyâl tarafdârı demeğe akıl cevaz verir mi?

Hattâ, Mösyö Tiyerin bile İhtilâlin zuhurunda mükâle- 
me için biddefaat Paristen gönderilen meb’usân ile uzun 
uzun müzakerata girişerek yalnız teferruatta gösterdiği 
birtakım müşkilâttan başka komün usulünü esasen ka
bul eylemesi dâvâda bulunanların yağmager-i ırz -ümâi 
olmadıklarına delil olmaz mı?”

"Vakıa Komün idaresinin en son zamanlarında bir 
kaç bahtsızı kurşuna dizmeğe mecbur olması teessüf 
olunur mesaiiden ise de işin dikkatle mütalâası bundaki 
mes’uiiyetin tamamen Versay Hükümeti üzerine düşe
ceğini derhal meydana kor.

Şöyle ki Versay idare-i askeriyesinin komün asâkir-i 
müttefikasından aldıkları üserayı bilâ muhakeme idama 
hükmeylemekte oian israr-ı garibini men'edebilmek için 
Devair-i Belediye birkaç zatı rehin suretiyle tevfik ede
rek şu idam işinde devam olunursa mevkurların hayatı 
tehlikeye bırakılmış olacağını Versaya bildirmiş ve bu 
teşebbüsün semeresi görülmek ve ehemmiyeti olmak 
için bu rehinleri Versay Hükümetince kıymetli olan rüh- 
ban güruhundan seçmeğe mecbur olmuştu.

Lâkin, Versay Hükümetinin gözüne hırs-ı câh ve ahz-i 
intikamdan başka bir şey görünmediğinden taht-ı tevkif
te bulunanları ve ihtarât-ı vakıayı aslâ düşünmeksizin 
yine evvelki gibi hemen tuttuğunu kurşuna dizdi. Bu 
ise rehin halinde olan biçarelerin Komün tarafından idam 
olunmasına rıza göstermekten başka bir ma’nâ kabul 
etmiyeceğinden bundaki mes’uiiyete Versay Hüküme
tinden başka merci bulunamaz.”

“Şurası dahi hatırdan çıkmamalıdır ki, Devair-i Beledi
ye bunlan idam eylemekten mümkün olduğu kadar içti
nap etmişti. Buna delil ise Versay askeri ta Parise girin- 
ceyedek biçarelerin hayatta bulunmasıdır. Komün ida
resi daha zuhur eder etmez idam cezasını lâğvetmiş 
ve bunu ispat için eşafo denilen katil makinesini enzâr-ı 
umumiyede resmen yakmış iken kâffe-i a'mâlden ve 
hattâ âzâsının her biri hayatından ümidi kestiği zaman
larda yeis ve hiddetle birkaç adamı kurşuna dizmesine 
nasıl hunrizlik manâsı verilebilir? Eğer bu adamlar hun
riz olsa üç dört kişiyle iktifa etmez. Pariste bulunan 
taife-i rühbânın cümlesini idam ederlerdi. Çünkü rüh- 
banların hâmisi olan Versaylılar Devair-i Belediye tara
fından ellerine kim geçti ise idam ettiler.

Demek ki o facianın tabiat-ı maslahattan neşet etmiş 
bir çirkin vak’a olduğunda her akıl ittifaka mecburdur.”

“Harik bahsi ise müfteriyât-ı vâkıanın en garibidir. 
Hafi olmadığı vecihle Paris’te yanan mahaller Tüilieri 
Sarayı ile Daire-i Belediye ve Adliye-i Maliye Nezaretleri- 
le sair ufak tefek ebniyeden ibarettir. Bu mahallerin

üstte; Gustave Dore’nin, yerel giysili bir kadın 
aracılığıyla, Alsace’in PrusyalIlara bırakılmasına 

tepkisini dile getirdiği gravürü. Ortada; Thiers’i cellat 
rolünde gösteren karikatür. Altta; ibret Gazetesi gün 4 

Eylül.

önünde Devair-i Belediye askerinin metrisleri bulundu
ğu cihetle bu metrisleri zapt ve tahrip için Versay askeri 
günlerce obüs ve humbara attıkları müstıet iken bu 
mahallerin Komün tarafından Ihrak olunduğu iddiasına 
nasıl cesaret olunabilir?

Ve bir de eğer Komün’ün maksadı Parisi yakmak olay
dı buna kim mâni olurdu? Monmartr mahallesinde bulu
nan seksen pâre top bu maksadı iki saatte hasıl eyleme
ğe muktedir değil miydi? Hâsılı Versaylılar Paris’e gir
dikleri gün şehrin her tarafını birden zaptedemiyerek 
tam sekiz gün uğraştıklarından şu sekiz gün zarfında 
Paris’in her tarafına ateş bırakmağa ve kiliseleri ikişer 
varil barut ile atmağa İdare-i Belediye kadir değilmiydl? 
Bu suallerin cevabı şüphesiz tasdikidir.

Versaylıların attığı gizli güllelerle Cizvitlerin çıkardığı 
bir kaç deninin şerrine uğrayan salif-üzzikir binalardan 
maada hiçbir kilisenin ve ebniye-i âzimeden hiç birinin 
harbolmaması harik isnâdâtını külliyen reddetmez mi?”

“ Bunların Versaylılar eline düştükçe gerek muhake
mede haksız görünerek akreplere bile olmıyacak müca- 
zâta olmaları sırf mağlup oluşlarındandır. Mağlubiyet 
ise bir vakitte haksızlığa delâlet eylemez.”

“ Komün’ün gayet âdil bir fiili ve Tiyer cumhurunun 
gayet zalimane bir hareketi vardır ki burada onun beya- 
nlyle iktlfâ ederiz.

Komün İdaresi Cezayir ehalisinin Fransızlarla hem cins 
ve hemmezhep olmadıkları için istiklâlini ilân etti. Hal
buki Mösyö Tiyer’in Hükümeti Cezayirde silâha sarılan 
vatanperverlerden müdafâa-i hâmiyyetkârânelerine ga
lebe edemediği bir köy ehalisini umumen diri diri ateşle 
yaktı!..” •

" R e d d iy e "
REŞAD -  KEMAL

Her şeyden evvel Phare de Bosphore’a şunu ihtar 
ederiz ki sakın mütercimlerine itimat etmesin çünkü 
muharrirlerinin Fransızca yazabildiği kadar olsun Türk
çe anlayamıyorlar. Muharrirlerinin yazdığı şeyler ziyade
ce ikdam edilir ve farz ve tasavvurda kusur olunmaz 
da içlerindeki edvat ve tabirat makamın münasebet aldı
ğı kelimelerle tebdil olursa yalan yanlış bir mana İfade 
edebiliyor. Fakat mütercimleri sırf mevhumattan bahs 
ediyorlar. Hiç söz anlamıyorlar.

Biz hiçbir vakit hiçbir yerde burada bulunan akvam-ı 
gayrimüslimenin terbiyet ve marifette bir derece-i âliye- 
ye değil, bir mertebe-i adiyeye bile vasıl olduğundan 
bahsetmedik. Bilakis onların da nimet-i maariften mah
rumiyette bizden his ve işareti kabil bir farkları olmadığı
nı görmekle daima müteessifiz.

Bir kavmin tutalım ki birkaç adi mektebi olsun da 
binde biri okunur okunmaz derecede adını yazmaya, 
yüz binde biri okuduğu gazeteyi yalan yanlış anlamaya 
muktedir bulunsun. Bununla başka bir kavme numune-l 
teşvik olarak gösterilmesi nasıl kabil olabilir?

Devair-i belediye taraftaranı hakkında olan makaleye 
gelince ibret’te onların mesleklerinde hakkaniyet ve hak
larında vukubulan isnadattan beraet-i zimmetlerine dair 
iki buçuk sütuna kadar delall göstermişti.

Phare de Bosphore ise -mösyö Thier dahi orada bu
lunduğundan mıdır nedir?- yalnız daire-i belediye taraf- 
taranının ihtiyar ettikleri halde haksız olmadığından bah
sediyor. Yalnız birtakım ebniye-i miriyenin onların bazı 
tevabii tarafından yakıldığı erkek ve kadın birtakım pet
rolcülerin itirafıyla müsbit olduğunu gösteriyor. •
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I f .  ih e d e  G iyoiin in  
Yakılm asına İlişk in  K a ra r

11. ilçe Alt-Komitesi’nin giyotinin imhası için 
verdiği kararın metni.

6 Nisan 1871

Yurttaşlar,

iğrenç hükümet tarafından yeni bir giyotin tipinin yap
tırılmakta olduğunu öğrendik - daha kolay taşman ve 
daha hızlı bir giyotin.

11. İlçe Alt-Komitesi monarşist hakimiyetin bu iğrenç 
araçlarına el konmasını emretmiş, ve sonsuza dek yoke- 
dilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bu yüzden sözkonusu giyotinler yeni özgürlüğümü
zün perçinlenmesi ve ilçemizin arınması için 6 Nisan
1871 ’de. Place de la Mairie’de saat onda yakılacaktır. •

Versailles A skerlerine Çağrı

23 Mayıs’ta Paris barikatlarında döğüşen
Komüncülerin Versailles birliklerine yaptıkları çağrı.

23 Mayıs 1871

Versailles ordusunun askerleri,

Bizler aile babalarıyız.

Çocuklarımız, sizler gibi asker despotluğu karşısında 
eğilmesinler diye döğüşüyoruz.

Bir gün sizin de çocuklarınız olacak.

Eğer bugün halka ateş açarsanız, tıpkı bizim Haziran 
1848'de ve Aralık 1851 ’de halkı katledenleri lanetlediği
miz gibi, çocuklarınız da sizi lanetleyecektir.

İki ay önce, Paris ordusundaki kardeşleriniz, Fransa’
ya ihanet eden korkaklara nefretini halkın yanına geçe
rek gösterdiler. Sizi onlar gibi davranmaya çağırıyoruz.

Askerler, evlatlarımız, kardeşlerimiz: Sözlerimizi din
leyin ve vicdanınızın sesine uyun. •

Komün'ün P a ris 'i E legefirişi
PROSPER O LIV ER  LISSAG ARAY

Lissagaray’ye Faillet tarafından anlatılan Vergi 
Idaresi’nin Komüncüler tarafından ele 

geçirilmesinin öyküsü:

“24 Mart akşamı Enternasyonal üyesi olan Faillet ve 
Combault Doğrudan Vergiler İdaresi’ne gittiler. Müdür, 
bu işi tehdit altında yaptığını yazılı olarak belirttikten 
sonra anahtarları teslim etti. İdaredeki işlerden haber
dar olan Yurttaş X, Faillet ve Combault’ya yardımcı 
olmaya talip oldu.

Büyük kayıt defteri ve vergi toplanması için gereken 
diğer malzeme kaybolmuştu. Vergilerin 1869 listesine 
göre toplanması kararlaştırıldı. Kırk vergi tahsil bürosu
nun çalışanları, listeyi yapacak tahakkuk memurları kaç
mıştı. Tahsildarların yerine, bazıları Enternasyonal üye
si işçiler, bazıları da özel ya da kamu sektöründen me
murlar olan kırk kişi geçirildi. Kaçmayan eski memurla- 
nn bazılan yerlerinde bırakıldı, ancak başlarına güvenilir 
biri getirildi. Yurttaş X ’in varlığı, eski çalışanlardan ço
ğunun yeni yönetim altında işlerine devam etmeve ikna
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Komüncülerin anısına yapılmış anıt.

edilmelerini sağladı.”

Lissagaray’le Louis Debock tarafından anlatılan 
Milli Matbaa’nın Komüncüler tarafından ele 

geçirilişinin öyküsü:

“ 18 Mart akşamı saat beşte, Pindy ve Louis Debock 
bir taburla matbaaya girdiler ve oraya yerleştiler. Müdür 
Haurâau basımevine gelip pazarlık etmeye çalıştı, sonra 
tekrar evine döndü. Gece, Debock Haureau’nun evine 
giderek matbaa çalışanlarının listesini istedi. Haureau 
bu fırsattan yararlanarak kendisinin de bir cumhuriyetçi 
olduğunu, National dergisinin yayımcılığını yaptığını, 
Marrast, Arago ve diğerlerinin dostu olduğunu söyledi. 
Ancak 18 Mart hareketinin hiçbir anlamı olmadığını söy
leyerek karşı çıktığını bildirdi. Kendisine taşınması İçin 
birkaç gün mehil verildi. (...)

Maaşların önemli bir bölümü azaltıldı; küçük memur
larla işçilerinkiler ise arttırıldı. 18 Martta işçilerin onbeş 
günlük ücreti memurların bir haftalık ücretlerine eşitti. 
Komün bu eşitsizliği ortadan kaldırdı. Versailles’ın zafe
rinden sonra, işçilere bu çalıştıkları günlere alt ücretler 
bile ödenmedi. (...)

Komün’den sonra Cumhuriyetçi Birlik gazetelerinde 
arşivler ve Milli Matbaa’nın alevlerden kurtarıldığı yazıl
dı. Bu yalandı, çünkü 24 Mayıs'ta Debock’un talebi üze
rine arşive şöyle bir emir gönderilmişti:

Em ir -A rş iv  yakılmayacak- Belediye Sarayı'nda görev
l i  A lbay Pindy.

Matbaa, da mahallenin işgal edilmesine dek Debock 
tarafından işgal altında tutuldu. 24 Mayıs gecesi Kamu 
Selameti Komitesi’nden Resmi Gazete'nin basılması için 
gereken belgeleri istetti. Ertesi gün bir cevap alamama
sı ve Versailles birliklerinin ilerlemeye devam etmesi 
üzerine Bellevllle’e çekildi. 24 Mayıs’ı izleyen günlerde 
yayınlanan üç bildirge ve poster onun emriyle basıl
d ı.” •

Komün Tarihi
PROSPER O LIV ER  LISSAGARAY

Kendisi de Komün'ün son günlerine kadar 
Paris'te bulunan Lissagaray’nin 1877'de 

yayınlanan Komün Tarihi kitabından bir bölüm.
Dombrowski ile "Kamu Selameti Komitesi" 

arasında geçenler, komitenin bir üyesi tarafından 
Lissagaray'e aktarılmıştır.

“ Daha sonra bir akşam, subaylarından birisi aracılı
ğıyla Versailles'ın ondan bir randevu istediğini söyledi. 
Bu görüşmeden Komün yararına bir şeyler elde edilip 
edilemeyeceğini sordu. Bütün olup bitenleri anlatması 
şartıyla görüşmesine izin vermeyi kararlaştırdık. O ak
şam, onu takip etmesi ve eğer boyun eğerse yakalaması 
için birini görevlendirdik. Bundan sonra Dombrowski 
yakından izlendi -bu yakın takip sayesinde Versailles’ın 
bir kadın kullanarak onu Luxembourg civarına çekme 
girişimi engellendi- ve ben, ona olan güvenimizi sarsa
cak hiçbir şey öğrenmediğimizi beyan ederim.

"Bir sonraki gün kapılardan birindeki görevine ihanet 
etmesi karşılığında 1 milyon teklif edildiğini anlatttı. 
Bize kışkırtıcıların adreslerini (8 Rue de la Michaudiere) 
ve gördüğü kişilerin isimlerini verdi, ki bunların arasın
da Paris Borsası'ndan bir İmalatçı da vardı; ayrıca diğer 
randevusunun ertesi gün olduğunu söyledi... Nasıl bir
kaç bin Versailleslının Paris’e çekilip ele geçirilebilece
ğini açıkladı. Pyat ve ben bu gjrişime karşı çıktık. O 
da ısrar etmedi; takat bir sonraki gün için 20 bin adam 
ve havan topları sağlamamızı istedi... Versailles süvari 
birliğini istihkâm menzili içine bir şaşırtmayla çekmeye 
karar vermişti... 20 bin yerine, 3 bin ya da 4 bin adam, 
500 ağır silah yerine sadece 50 tane toplanabildi...” •


