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KARL MARX'IN FRANSA VA IÇ SAVAŞINA GlRlŞ2 
FRlEDRlCH ENGELS 

ENTERNASYONAL Genel Konseyinin Fransa 'da Iç Savaş 
üzerine çağnsının, kısa bir sürede yeni bir baskısını hazırla
mak ve buna bir giriş eklemek zorunda kaldım. Bundan ötü
rü burada, en temel konular üzerinde durmaktan başka bir 
şey yapamam. 

Daha büyük olan bu çalışmadan önce, Genel Konseyin 
Fransız-Alman savaşı üzerindeki daha kısa olan iki çağrısını 
veriyorum. llkin Iç Savaş'ta, birincisi olmaksızın kendi başı
na iyice anlaşılabilir olmayan ikinci çağrıya göndermede bu
lunulduğu için. Sonra, gene Marx tarafından yazılan bu iki 
çağrıda, tıpkı Iç Savaş derecesinde, yazann kanıtını ilk kez 
olarak Louis Banapart'ın 18 Brumaire'inde3 verdiği ve büyük 
tarihsel olayların nitelik, anlam ve zorunlu sonuçlannı, daha 
bu olaylar gözümüzün önünde. olup bittiği ya da daha yeni 
tamamlandığı anda açıkça kavranmasını sağlayan şaşılası 

7 



yeteneğin üstün örnekleri görüldüğü için. Ve son olarak da 
Almanya'da bugün bile, bu olayların Marx tarafından önce
den bildirilen sonuçlanna katlanmak zorunda olduğumuz 
için. 

Birinci çağrının önceden haber verdiği şeyin, yani eğer 
Almanya'nın Louis Bonaparte'a karşı savunma savaşı, Fran
sız halkına karşı bir fetih savaşı biçiminde yozlaşırsa, ba
ğımsızlık savaşı4 denilen savaşlardan sonra Almanya üzeri
ne çöken tüm acılann yeni bir yoğunlukta yeniden canlana
cakları kehanetinin gerçekleştiği görülmedi mi? Demagogla
ra5 karşı kovuşturmaların yerini almak üzere, aynı keyfe 
bağlı polis yönetimi ile, yasanın tıpatıp aynı korkunç yorum
lama biçimi ile, olağanüstü yasa ve sosyalist avının6 geçtiği 
Bismarck egemenliği altında bir başka yirmi yıl daha yaşa
madık mı? 

Alsace-Lorraine'in ilhakının Fransa'yı Rusya'nın kolları
na atacağı ve bu ilhaktan sonra Almanya'nın, ya Rusya'nın 
haraca bağlanmış uşağı durumuna geleceği, ya da kısa bir 
soluk alma zamanından sonra, yeni bir savaş için, ve doğru
sunu söylemek gerekirse "bir ırklar savaşı, birleşmiş Latin 
ve Slav ırkiarına karşı bir savaş için"* silahianma zorunda 
kalacağı yolundaki kehanet, harfi harfine gerçekleşmedi mi? 
Fransız illerinin ilhakı, Fransa'yı Rusya'nın koliarına itmedi 
mi? Küçük Prusya'nın, "Avrupa'nın birinci devleti" olmadan 
önce, Kutsal-Rusya'nın ayaklarına serme alışkanlığında bu
lunduğu hizmetlerden daha da aşağılık hizmetler sunacak 
kadar alçalan Bismarck, tam yirmi yıl boyunca, çarın gözüne 
girmek için boşuna çabalamadı mı? Ve prensierin bütün itti
fak antlaşmalarının daha birinci günü toz olup gidecekleri 
bir savaş tehdidinin, Demokles'in kılıcı gibi her gün kafamı
zın üzerinde sallanıp durduğu görülmüyor mu? Sonucunun 
mutlak belirsizliğinden başka hiçbir şeyi kesin olmayan bir 
savaş, tüm Avrupa'yı on beş-yirmi milyon silahlı adamın kı
np geçirmesine teslim edecek bir ırklar savaşı. V��_ğer bu 
savaş henüz patlak vermi�sar bUB-un. tek ne.d�Di.b.üyil�-�§: 

* Bkz: Bu yapıtın 34. sayfası. -Ed. 
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keri devletlerden en güçlüsününJ onun sona! sonucunu önce-
deri görme ffiütlak-öXa,nali�ll""��;,�Şı��iia-!2-r�iii k:iUıif�-
sıdır. 

·· iS70 uluslararası işçi siyasetinin bu parlak ve yan unu
tulmuş öngörü kanıtlannı yeniden Alman işçilennin gözü 
önüne sermek, şimdi her zamandan daha zorunlu. 

Bu iki çağn için doğru olan şey, Fransa 'da lç Savaş üze
rindeki çağn için de doğrudur. 28 Mayıs günü, Komünün son 
savaşçılan Belleville7 yamaçlan üzerinde, üstün düşman 
güçlerine yenik düşüyor ve iki gün sonra, 30 Mayıs günü 
Marx, Genel Konsey karşısında, Paris Komününün tarihsel 
anlamının birkaç keskin, ama öylesine kavrayışlı ve özellikle 
bu konuda yazılmış son derece zengin yazının tümünde eşi 
boşuna aranacak derecede doğru çizgi içinde ortaya konduğu 
bu çalışmayı okuyordu. 

Fransa'nın 1 789'dan sonraki iktisadi ve siyasal gelişmesi 
sonucu, elli yıldan beri Paris'te hiçbir devrim, proleter bir ni
teliğe bürünmeksizin patlak vermedi. Öyle ki zaferden son
ra, onu kanı pahasına satın alan proletarya, kendi öz istem
leriyle sahneye giriyordu. Bu istemler, Paris işÇileri tarafın
dan erişiimiş bulunan olgunluk dereceşj�egör_�_l!_z_��lt_bu�a� 
nık, hatta kanşık bir nitelik taŞiyorlardı. Ama, kısacası! J:ı�p� . 
si de kapitaıistier ·ve .. iŞÇiler araimidili karşit11ğii:l Örtada� 
kaldınlmasını amaçlıyo:flardı. ·Bu işin naı:ııf y�p�);:!ça_ğı_j.s_e, 
doğrusunu söylemek -g�r�k"fr·�� · bÜinıı)iyqrı:J.J:I. Ancak henüz 
ne kadar belirsiz bir biçimde ileri sürülmüş olursa olsun iste
ğin kendisi, tek başına kurulu toplumsal düzen bakımından 
bir tehlike içeriyordu. Bu isteği ileri süren işçiler, henüz si
lahlı idiler. Öyleyse iktidarda olan buıjuvalann ilk görevi, iş
çilerin silahsızlandırılmasıydı. Bundan ötürü, işçilerin kanı 
pahasına kazanılmış her devrimden sonra, işçilerin yenilgi
siyle sonuçlanan yeni bir savaşım patlak veriyordu. 

Bu ilk kez 1848'de böyle oldu. Parlamenter muhalefetin 
liberal buıjuvalan, kendi partilerinin egemenliğini güvence 
altına alacak seçim reformunun yapılmasını istedikleri şö
lenler düzenliyorlardı. Hükümete karşı savaşırolannda hal-
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ka gitgide daha çok dayanmak zorunda kaldıklan için gitgi
de buıjuvazi ve küçük buıjuvazinin radikal ve cumhuriyetçi 
katmanıarına üstünlük tanımalan gerekiyordu. Ama bu kat
manıann arkasında da devrimci işçiler vardı ve bu işçiler 
1830'dan başlayarak buıjuvalann ve hatta cumhuriyetçile
cin düşündüklerinden çok daha büyük bir siyasal bağımsız
lık kazanmış bulunuyorlardı. Hükümet ve muhalefet arasın
daki bunalım patlak verince işçiler, sokak savaşlanna giriş
tiler. Ne Louis-Philippe kaldı, ne de seçim reformu; Louis
Philippe'in yerine zaferi kazanan işçilerin adlandırdıklan 
gibi, "Toplumsal" cumhuriyet kuruldu. Toplumsal cumhuri
yetten ne anlaşılması gerektiğiniyse kimse, hatta işçiler bile 
pek bilmiyordu. Ama şimdi işçilerin silahlan vardı ve devlet 
içinde bir güç oluşturuyorlardı. Bundan ötürü cumhuriyetçi 
buıjuvalar, iktidara geçince ayaklannın altındaki toprağın 
daha sağlam bir duruma geldiğini sezer sezmez, ilk amaçlan 
işçileri silahsızlandırmak oldu. Bu iş şöyle yapı1dı: Verilen 
sözler kasten çiğnendi, proleterler açıkça aşağılandı, işsizler 
uzak bir ile sürülmeye girişiidi ve böylece işçiler, Haziran 
1848 ayaklanmasına8 zorlandı. Hükümet sayıca üstün güçler 
toplamaya dikkat etmişti. Beş günlük kahramanca bir sa
vaştan sonra, işçiler ezildi. Bunun üzerine savunmasız tut
saklar arasında, Roma Cumhuriyetinin yıkılmasını hazırla
yan iç savaşlardan bu yana eşi benzeri görülmeyen bir insan 
kıyımına girişildL Proletarya, kendi öz çıkarlan ve kendi öz 
istemleriyle ayn bir sınıf olarak buıjuvazinin karşısına çık
ma cüretinde bulunur bulunmaz buıjuvazi, öç almada hangi 
çılgınca yırtıcılığa kadar yükselebileceğini ilk kez gösteriyor
du. Gene de 1871 buıjuvazisinin kudurganlığı karşısında 
1848, henüz bir çocuk oyunundan başka bir şey değildi. 

Ama ceza da kendini bekletmedi. Eğer proletarya Fran
sa'yı henüz yönetebilecek bir durumda değilse, buıjuvazi de 
artık yönetemiyordu. Hiç değilse buıjuvazinin henüz çoğun
lukla kralcı eğilimde olduğu ve üç hanedancı9 parti ile bir 
dördüncü cumhuriyetçi parti biçiminde bölündüğü bu dö
nemde yönetemiyordu. İşte serüvenci Louis Bonaparte'ın 



bütün kilit noktalannı -ordu, polis, yönetim mekanizma
sı- ele geçirerek 2 Aralık 1851'deıo buıjuvazinin son kalesi 
olan Ulusal Meclisi havaya uçurmasını sağlayan şey de, bur
juvazinin bu iç çekişmeleri oldu. İkinci imparatorluk ve 
onunla birlikte de Fransa'nın bir siyaset ve maliye serüven
cileri çetesi tarafından sömürülmesi dönemi başladı. Ama 
aynı zamanda, sanayi de, Louis-Philippe'in dar çaplı, pısınk 
ve büyük buıjuvazinin ancak küçük bir bölümünün egemen
liğini simgeleyen sisteminin ona hiçbir zaman kazandırama
yacağı bir gelişme kazandı. Louis Bonaparte, buıjuvalan iş
çilere karşı ve sırası gelince işçileri de buıjuvalara karşı ko
ruma bahanesiyle, kapitalistlerin elinden siyasal iktidarlan
nı aldı. Buna karşılık Louis Bonaparte'ın egemenliği de spe
külasyon ve sınai etkinliği, uzun sözün kısası, tüm buıjuva
zinin yükselme ve zenginleşmesini, görülmemiş derecede ko
laylaştırdı. imparatorluk sarayı ve çevresi de bu zenginleş
meden, ondan da yüksek bir derecede gelişen rüşvet ve soy
gun payını aldı. 

Ama İkinci imparatorluk demek, Fransız şovenizmine 
bir çağnda bulunmak ve 1814'te yitirilen Birinci imparator
luk sınırlan ya da en azından Birinci Cumhuriyet sınırlan 
üzerinde hak iddia etmek demekti. Eski krallık sınırlan için
de, hatta 1815'in daha da budanmış sınırlan içinde bir Fran
sız İmparatorluğu gibi bir durum, uzun zaman süremezdi. 
Bu durum, devirli savaşlar ve yeni topraklar kazanmak zo
runluluğuna yol açtı. Ancak Fransız şovenleri bakımından, 
Ren nehrinin sol kıyısındaki Alman topraklannın fethi ka
dar çekici gelen hiçbir fetih de yoktu. Ren üzerindeki bir fer
sahlık toprak, onlar için Alpler ya da bir başka yerdeki on 
fersahlık topraktan çok daha önemliydi. İkinci imparatorluk 
varlığını sürdürdükçe, Ren'in sol kıyısına bir ya da birkaç se
ferde yeniden sahip olmak isteğinin ortaya çıkması, bir za
man sorunundan başka bir şey değildi. 1866 Avusturya
Prnsya savaşı11 ile birlikte, bunun da zamanı geldi. Ama Bis
marck'tan ve kendi aşın entrikacı kararsızlık siyasetinden 
umduğu "toprak ödünlemeleri" konusunda düş kınklığına 



uğrayan Bonaparte için, artık savaştan başka bir yol kalma
dı. 1870'de patlak veren savaş, Sedan'da yenilgiye uğraması
na ve Wilhelmshoehe'de şapa oturmasına yol açtı.12 

Bu yenilginin zorunlu sonucuysa, 4 Eylül 1870 Paris dev
rimiydi. imparatorluk, iskambilden bir şato gibi yıkıldı, cum
huriyet, yeniden ilan edildi. Ama düşman kapıdaydı: impa
ratorluk ordulan, ya Metz'de çaresiz bir biçimde kuşatılmış, 
ya da Almanya'da tutsak bir durumdaydılar. Bu umutsuz 
durum içinde halk, eski Yasama meclisindeki Paris milletve
kilierine bir "ulusal savunma hükümeti" kurmak iznini ver
di. Savunmayı sağlamak üzere eli silah tutan Parisliler, işçi
ler büyük çoğunluğu oluşturacak biçimde Ulusal Muhafıza 
girmiş ve silahlanmış olduğu için halk, bu izni seve seve ver
mişti. Ama hemen hemen salt buıjuvalardan oluşan hükü
met ve silahlı proletarya arasındaki çatışma patlak vermek
te gecikmedi. 31 Ekim günü, işçi taburlan Belediye sarayına 
(Hôtel de ville) baskın yaparak hükümet üyelerinin bir bölü
münü tutsak aldı; ihanet, hükümetin Komün seçimlerine he
men gidileceği konusunda yalan yere ant içmesi ve bazı kü
çük-buıjuva taburlann işe kanşması, onlara özgürlüklerini 
kazandırdı ve yabancı bir ordu tarafından kuşatılmış bir 
kent içinde iç savaşa yol açmamak için, aynı hükümet iş ba-
şında bırakıldı. . 

Ensonu, 28 Ocak 1871'de, açlık içinde kıvranan Paris tes
lim oluyordu. Ama, savaş tarihinde o güne değin görülmemiş 
bir onurla. Tabyalar bırakılmış, tahkimatlar silahsızlandınl
mış, savaş tutsağı sayılan ordu ve gezici muhafız birlikleri
nin silahlan teslim edilmişti. Ancak Ulusal Muhafız, silahla
nnı ve toplannı korudu ve yenenlerle yalnızca bir bırakışma 
durumuna geçti. Ve hatta yenenler, Paris'e bir zafer girişi 
yapmaya bile cesaret edemediler. Ancak Paris'in küçük ve 
aynca açık parklarla dolu bir köşesini, onu da yalnız birkaç 
günlüğüne işgali göze alabildiler! Ve bu süre boyunca da, Pa
ris'i 131 gündür kuşatmış bulunan bu birlikler, hiçbir "Prus
yalı"nın yabancı istilacıya bırakılan köşenin dar sınırlannı 
aşmamasını dikkatle gözeten silahlı Paris işçileri tarafından 



kuşatıldılar. Bütün imparatorluk birliklerinin silahlannı 
kendisine teslim ettikleri ordu üzerinde Parisli işçilerin 
uyandırdığı saygı öylesine büyüktü ki, devrim ocağından öç
lerini almak için gelen Prusyalı junkerler (toprak ağalan), 
bu aynı silahlı devrim karşısında saygı ile durmak ve onu se
lamlamak zorunda kaldılar! 

Savaş sırasında Parisli işçiler, savaşın cesaretle sürdü
rolmesini istemekle yetinmişlerdi. Ama Paris'in tesliminden 
sonra banşın ı3 yapılacağı şu sırada, yeni hükümet başkanı 
Thiers şunu anlamak zorundaydı: Parisli işçiler silahlı kala
caklan sürece, varlıklı sınıflann -büyük toprak sahipleri ve 
kapitalistler- egemenliği sürekli olarak tehlike karşısında 
kalacaktı. lik işi onlan silahsızlandırmaya girişrnek oldu. 18 
Mart günü, Paris kuşatması sırasında halktan toplanan pa
ralarla yapılan ve Ulusal Muhafıza ait olan toplara el koyma 
buyruğunu vererek, ordu birliklerini gönderdi. Girişim başa
nsızlığa uğradı. Paris kendini savunmak için tek bir adam 
gibi ayaklandı ve Paris ile merkezi Versailles'da bulunan 
Fransız hükümeti arasında savaş ilan edildi. 26 Martta Ko
mün seçimleri yapıldı; 28 Martta Komün ilan edildi; o güne 
kadar iktidan elinde tutan Ulusal Muhafız merkez komitesi, 
bir kararname yayınlayarak utanç verici Paris "ahlak zabı
ta"sını kaldırdıktan sonra, iktidan Komüne bıraktı. 30 Mart
ta Komün, askere alm.ayı_ye_diiz.enli _orqq.� kaldırdı ve tüm 
sağlam yurttaşiann katılacaklan Ulusal MuhafıZi •. tek ·ş!Ia.h
lı kuvvet olara}{ ilan. �tti; by!;.ün Elci� 1870 kiralannı, peşin 
ödenen kira�?ı:!: . . h��!l��-�r.�.r.�� .... N!ş!Yla�d_eif.ı:i ��rt�)�Çf(ie 
belediye emniyet sandıkianna yatınlmış her türlü eşya satı-
�ini aüfd;�raiC�jni "gün;KOriiuiı�e _seçilmiŞ olan yabımci�a�ın. 
görevleri de onaylandı, çünkü "Komün bayrağı, dünya cum
huriyetinin bayrağı"ydı .. - 1 Nisanda Komün görevlilerinin 
do!a.yısıyla:I(omün . .üyelerini:ı:ı.de..en_y.üka.e.k_n.ıaaşillıri"; [yılda 
-:-:f-1 6.00_9 fr�ngı _(4.J�Q9 :nta.:r.k.l g�,Çemey�ç�ğiJ��Jjrl�ni��� 
Ert.esigün kilişe_ ile dev!e�i.n _aY!J.lması ve ���ıiş!eri bütç�ıü
nin kaldınlması, bütün kilise mallannın ulusaCmüTkiy�_tf;: 
dönüştüliilıiı:��i1 ... dqlaYf�Y.IA _8. �i�.aric!a .. :b.ii�ün dins�l-�lm&-

13 



imge, dua ve dogmaların, kısacası "herkesin bireysel vicdanı 
ffe ilgili her-·Şeyin"-okulrar·dan uzaklaştırılması kararlaştırıl
dı ve bu karar yavaş yavaş gerçekleştirildi. - 5 Nisanda, 
Versailles birliklerinin tutsak Komün savaşçılarını her gün 
i_dam etmesi karş�sında, rehi�elerin tutuklanmasını öngören 
bir kararname· ilan edildi, ama bu kararname hiçbir zaman 
uygulanmadı.- 6 Nisanda 137. Ulusal Muhafız taburu, gi
dip giyotini aldı ve h�lkın sevinç gösterileri içinde yaktı. -
12 Nisa�da . I{'�m�ii, Naı;ıoleon'un 1809 savaşından sonra 
düşman�an al<_!ığıJ9Pl!i�!� dö.ktürülen Vendôme sütununu, 
Şovenizm ve halklan anlaşmazlığa kişkırtma simgesi olduğu 
gerekçesiyle,"§ikmayı ka.rarlaştırdı. Karar, 16 Mayısta yeri
ne getirildi: -üfN"i����-Komüil, sahipleri tarafından çalış
ması durd\lrı.ılmu.ş.fabrikalann bir sayımının yapılmasını ve 
lJ.u işletmelerin yönetimini o zamana kadar bu işletmelerde 
çalışan ve koqperJ:ı._ijf.bjrlikleri içinde bir araya gelecek olan 
işçilere vernı�):{.Y.� .. �u kooperatif"birlikleri, de bir tek büyük 
�ederasyon !liçiı:r�}?��-:§r_ghilemek üzere planlar hazırlanma
sını kararlaşt:ınlı ..... =-20 Nis.aıı.da fırıncıların gece çalışmasını 
ve tkinci lrrıparatorluktan bu yana polis tarafından seçilen. 
ve birinci sınıfiŞÇrso:ıil.ü'rücüsü olan kişiler elinde tekelleşen 
iş bulma hüroliirin! yasakladı. :Bu bürolar, Paris'teki 20 ilçe
nin (arroıiaissementfbe1ec.1iy�ierine bağlandı.- 30 Nisanda, 
Komün, emniyet sandıklarının ortadan kaldırılmasını karar
laştırdı. lşçileriıı özel g_i_ı:.sömürüsüne yol açan bu sandıklar; 
onların çalıŞma: ı:i.le_tieri_ye �!'�di_lıaklarıyla çelişiyordlJ.. - 5 
lVIayısta Komün, Louis XVI'nın idamının bağışlanması için 
y'ilpılailk'ef'�J:�fF:lii§��[ni:Yikfirmayı--fararlaştırdı. -

Boylece yabancı istilaya karşi s·avaŞın o güne kadar arka 
plana sürdüğü Paris hareketinin sınıfsal niteliği, 18 Marttan 
başlayarak sert ve katıksız bir biçimde ortaya çıktı. Koroün
de hemen yalnızca işçiler ya da işçilerin ünlü temsilcileri yer 
alıyordu; kararları da açıkça proleter bir nitelik taşıyordu. 
K2ın!!:p., ya. din.in_deyktJsru:ş}�!.lc!?_.ö.z�l b. ir sorundan...başka 
�i�LQJ.ın.�<_!_ı�-- _X_?lU.��a.�_i ___ !l��-��rı _ ___ gerçekl�§.t!ı:ilmesi __ gibi, 
cumhuriyetçi burjuvazinin salt korka.,_klılüan sav..sakladığı, 

1 4  



a�ç�ki�.c.L�ın özı:ür etkinliği bakımından zorunlu bir 
. temel oluşturan reformları kararlaştırıyor, ya da doğrUdan 
doğruya işçi s�-n;fı yı:ırarına alini�tn--ve-brr-öfçü(fe .. eskl fôpfüm=-
sal düzende de derin çatlaklar açan kararlan iHın: edtyoYdti. 
Ama kuşatılmış bir kentte bütün bunlar bir ·uygu1ania baş
langıcından başka bir şey olamazdı. Ve mayısın ilk günlerin
den başlayarak, Versailles hükümetinin gitgide çoğalan bir
liklerine karşı savaş, herkesin tek kaygısı durumuna geldi. 

7 Nisanda Versailles'lılar, Paris'in batı cephesindeki Ne
uilly'de, Seine geçidini ele geçirdiler. Buna karşılık ll Nisan
da güney cephesinde General Eudes'ün bir saldırısı üzerine, 
kanlı kayıplar vererek püskürtüldüler. Paris, hem de bu ken
tin Prusyalılar tarafından bombalanmasını kutsallığa saygı
sızlık olarak damgalayan aynı kişiler tarafından, durup din
lenmeksizin bombalanıyordu. Bu aynı kşiler şimdi, Sedan ve 
Metz'deı4 tutsak düşen Fransız askerlerine Paris'i yeniden 
fethettirmek üzere, onların bir an önce yurtlarına gönderil
melerini Prusya hükümetinden dilenircesine istiyorlardı. 
Mayıs başından başlayarak bu birliklerin yavaş yavaş gel
mesi, Versailles'lılara kesin bir üstünlük kazandırdı. Bu du
rum, daha 23 Nisanda, Thiers, Komünün önerisi üzerine 
başlayan ve rehine olarak tutulan Paris başpiskoposu* ile 
bir sürü öteki papazın, Komüne iki kez seçilmekle birlikte 
Clairvaux'da hapiste olan bir tek Blanqui ile değiştirilmesini 
amaçlayan görüşmeleri kestiği zaman ortaya çıktı. Ve Thi
ers'nin dilindeki ton değişikliğinde, kendini daha da çok du
yurdu. O güne kadar savsaklayıcı ve kaypak olan Thiers, bir
denbire saygısız, tehdit edici ve kaba kesiliverdi. Güney cep
hesinde Versailles'lılar 3 Mayısta Moulin-Saquet tabyasını, 9 
Mayısta top ateşiyle baştanbaşa yıkılmış Issy kalesini, 14 
Mayısta da Vanves kalesini aldılar. Batı cephesinde hisaria
ra bitişik birçok köy ve yapıyı ele geçirerek, yavaş yavaş su
run kendisine doğru ilerlediler. 21 Mayısta ihanet ve Ulusal 
Muhafız gözcü postasının savsaklaması sonucu, kente girme
yi başardılar. Kuzey ve doğudaki kaleleri işgal eden Prusya-

* Darboy. -Ed. 
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lılar, Versailles'lılann bırakışınayla kendilerine yasaklanmış 
olan kentin kuzeyindeki topraklardan ilerlemelerine izin ve
rerek, Parislilerin antlaşma dolayısıyla korunduklarını san
dıklan ve bu yüzden pek de asker bulundurmadıkları geniş 
bir cephe üzerinden saldırınalarını sağladılar. Bundan ötürü 
Paris'in batı yarısında, gerçek anlamıyla lüks kentinde an
cak az bir direniş görüldü. İstila birlikleri doğu yarıya, tam 
anlamıyla işçi mahallelere yaklaştıkları ölçüde direniş, daha 
zorlu ve inatçı bir biçime büründü. Komünün son savunucu
ları, ancak sekiz günlük bir savaştan sonradır ki Belleville 
ve Meilmontant tepeleri üzerinde yenik düştüler ve savun
masız erkek, kadın ve çocukların bütün hafta süren ve dur
madan artan yığınsal katliamı, işte o zaman doruğuna vardı. 
Tüfek, artık yeterince çabuk öldürmüyordu; yenikler, yüzler
eesi bir arada, makineli tüfekle kurşuna dizildiler. Son yığın
sal katliamın yapıldığı Pere-Lachaise mezarlığındaki Fede
reler Duvarı, proletarya kendi hakkı için ayaklanmaya cüret 
eder etmez, yönetici sınıfın gösterebileceği taşkın öfkenin 
hem dilsiz hem de belagatli tanığı olarak, bugün hala ayak
tadır. Sonra, bütün Komüncülerin öldürülmesinin olanaksız
lığı görülünce, sıra yığınsal tutuklamalara, tutsaklar sırala
rından gelişigüzel seçilen kurbanların kurşuna dizilmesine, 
ötekilerin de savaş divanlan karşısına çıkarılmayı beklemek 
üzere, büyük kamplara sürgün edilmelerine geldi. Paris'in 
kuzey yarısı çevresinde ordugah kuran Prusya birliklerine, 
hiçbir kaçağı geçİrınerne buyruğu verilmişti; ama erler, ken
dilerine verilen buyruğun sesinden çok insanlığın sesini din
ledikleri zaman, subaylar çoğu kez gözlerini yumdular. Bu 
arada çok insanca davranan ve Komün savaşçısı oldukları 
besbelli birçok insanın geçmesine göz yuman Saksonya ko
lordusunu, özellikle övmek gerekir. 

EGER bugün, yirmi yıl sonra, 1871 Paris Komününün et
kinlik ve tarihsel anlamı üzerine geriye doğru bir göz atar
sak, Fransa 'da lç Savaş'ta bu konuda yapılan betimlemeye 
katılacak bazı eklemeler olduğu ortaya çıkar. 



Komün üyeleri, Ulusal Muhafız Merkez Komitesi'nde \ 
egemen durumda olan bir blanquiciler çoğunluğu ile, çoğu 1 
proud��nc� so�y�listlerden �l�ş�n uı�

.
s�ar�rası Emekçiler 

Dernegı15 uyesı bır azınlık bıçımınde bolumiyorlardı. Genel 
olarak blanquiciler, o sırada ancak proleter devrimci içgüdü 
bakımından sosyalist bir kimlik taşıyorlardı; aralarından an
cak küçük bir bölümü, Alman bilimsel sosyalizmini bilen Va
illant sayesinde, daha büyük bir ilke açıklığına erişmiş bulu
nuyordu. İktisadi düzeyde, bugünkü anlayışımıza göre Ko
münün yapmış olması gereken birçok şeyin yapılmamasın 
işte bu durum açıklar. Kavranması en güç olan şey, kuşku
suz Komünü Fransız Bankasının kapıları önünde durduran 
o kutsal saygıdır. Ayrıca ağır bir siyasal yaniışiıktı bu. Ko
münün elindeki banka, onbin rehineden daha değerliydi. Ko
münle barış imzalanması için, Versailles hükümeti üzerinde 
baskı yapan tüm Fransız burjuvazisi demekti. Ama asıl şaşı
lacak şey, blanquici ve proudhonculardan oluşan Komün ta- 1 
rafından gene de yapılmış olan birçok doğru şeydir. Komü- \1 
nün iktisadi kararlarının sorumluluğunun, şanlı ve daha az 
şanlı yönleriyle, en başta proudhonculara düştüğü kendili- j 
ğinden anlaşılır - tıpkı siyasal edim ve güçsüzlüklerinin so- ' 

1 
rumiuluğunun da blanquicilere düşmesi gibi. Ve her iki du- : 
rumda da tarihin iranisi -doktrinerlerin iktidara geçtikleri ; 
her zaman olduğu gibi-, her iki akım yandaşlarının da ken- ' 
di okul öğretilerinin onlara buyurduğu şeyin tam tersini yap- j 
malarını gerektirdi. 

Küçük köylülük ve zanaatçılığın sosyalisti olan Proud
hon, ortaklaşmadan (association) hiç hoşlanmıyordu. Ortak
laşmanın yarardan çok sakınca içerdiğini, doğası gereği kı
sır, hatta emekçinin özgürlüğünü engellediği için zararlı ol
duğunu; verimsiz ve engelleyici, apaçık ve dolambaçsız bir 
dogma olarak, emekçinin özgürlüğüyle olduğu kadar emek 
tasarrufu ile de çeliştiği için, sakıncalarının yararlarından 
daha hızlı arttığını; onun karşısında rekabet, işbölümü ve 
özel mülkiyetin, iktisadi güçler olarak kalacaklarını söylü
yordu. Emekçiler Ortaklığı (Derneği) ancak, örneğin demir-
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yolları gibi büyük sanayi ve büyük işletmelerin oluşturduğu 
istisnai durumlar -Proudhon bunları böyle adlandınr- için 
yersiz olmayacaktı (bkz: Idee general e de la revolu tion, 16 3. 
inceleme). 

1871 yılında, hatta zanaatçılığın merkezi olan Paris'te 
bile, büyük sanayi bir istisna olmaktan öylesine çıkmıştı ki 
Komünün en önemli kararnamesiyle, yalnız emekçilerin or
taklaşmasına dayanmakla kalmayacak, ayrıca bütün bu or
taklaşmalan (dernekleri) büyük bir federasyon içinde topla
yacak bir büyük sanayi ve hatta manüfaktür örgütü; kısaca
sı Marx'ın Iç Savaş'ta çok haklı olarak söylediği gibi, sonun
da komünizme, yani Proudhon öğretisinin tam tersine vara
cak olan bir örgüt kuruluyordu. Ve Komün işte bu nedenle 
de proudhoncu sosyalizm okulunun mezarı oldu. Bu okul bu
gün Fransız işçi çevrelerinde yitip gitti; şimdi bu çevrelerde, 
"marksist"ler arasında olduğundan daha az olmamak üzere, 
"possibiliste"lerı7 arasında da Marx'ın teorisi söz götürmez 
bir egemenlik sürüyor. Proudhonculara şimdi ancak, "radi
kal" buıjuvazi içinde rastlanıyor. 

Blanquicilerin işleri de daha iyi gitmedi. Komploculuk 
okulunda yetişen ve bu okula özgü sıkı bir disiplinle bağla
nan blanquiciler, görece küçük bir sayıdaki kararlı ve iyi ör
gütlenmiş insanın, zamanı geldiğinde yalnız iktidan ele ge
çirmeye değil, büyük bir yılmazlık ve gözüpeklik göstererek, 
halk yığınını devrime sürüklemek ve onu küçük yönetici bir
lik çevresinde toplamak başansını göstermeye yetecek kadar 
iktidarda kalmaya da yetenekli olduğu düşüncesinden yola 
çıkıyorlardı. Bunun için de her şeyden önce tüm iktidarın, 
yeni devrimci hükümetin elinde sıkı sıkıya ve diktatörce top
lanması gerekiyordu. Ama çoğunlukla bu blanquicilerden 
oluşan Komün ne yaptı? Taşradaki Fransızlar için yayımla
dığı bütün bildirgelerinde Komün, onları tüm Fransız ko
münlerinin Paris ile özgür bir federasyonuna, ilk kez olarak 
gerçekten ulusun kendisi tarafından kurulacak ulusal bir ör
gütlenmeye çağırıyordu. Önceki merkezi hükümetin bastırıcı 
gücüne, yani 1 798'de Napoh�on'un kurduğu ve ondan sonra 
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her yeni hükümet tarafından minnetle yeniden ele alınarak 
karşıtıanna karşı kullanılan ordu, siyasal polis ve bürokrasi
ye gelince, Paris'te alaşağı edilmiş olduğu gibi, her yerde ala
şağı edilmesi gereken şey de işte bu gücün ta kendisiydi. 

Komün, iktidara geçen işçi sınıfının, eski devlet makine
siyle yönetmeye devam edemeyeceğini hemen kabul etme zo
runda kaldı. _Daha yeni kazandığı egemenliği yeniden yitir
memek için işçi sım-fı�-blr":0iiıdaiio-iamariakadar ke!ndisine 
karşı kuTiariila-rresRioaski-inakirie-s!ni-·ortadim kaldırmak, 
ancak öte yandan kendi t��-sÜcfve memuriarınin h��-zaıİıan 
ve istisnasız görevderi alınabilir (revocable) olduklannı ilan 
ederek, onlara karşı da güvehli}t önlemleıjalllla� zorunday
dı. Devletin ayıncı özelliği, o zamana kadar neye day�niyor� 
du? Toplum, başlangıçta basit işbÖİümü a!"ı;ı_çiyl�, kendi orc 
tak çıkarlarını gözetmek için kendi öz organlannı kurmuştu. 
Ama zamanla, doruğunu devlet iktidannin oluşturdugu ·bu 
organlar, kendi özel çıkarianna hizmet etmeye _başla,ya,r�}{ı 
toplumun hizmetkarları ofmaktan çıkıp onun efendileri du
rumuna dönüşmüşlerQ.i. Bunun böyle olduğu, örneğin sadece 
soydan geçme krallıkta değil, demokratik cumhuriyette de 
görülebiliyordu. "Politikacı"lar hiçbir yerde, Kuzey Ameri
ka'da olduklarından daha kendi başına ve daha güçlü bir 
klan oluşturmaz. İktidarda nöbet değiştiren iki büyük parti
den her biri bu ülkede, siyaseti kendine iş edinen, eyaletlerin 
yasama meclislerinde olduğu gibi Birlik yasama meclislerin
deki koltuklar üzerinde de spekülasyon yapan, ya da partile
ri yaranna ajitasyon aracıyla geçinen ve partisinin zaferi 
üzerine çeşitli görevlerle ödüllendirilen kişiler tarafından yö
netilir. Amerikalıların otuz yıldan beri taşınmaz duruma gel
miş bulunan bu boyunduruktan kurtulmak için ne kadar 
çaba gösterdikleri ve her şeye karşın, bu çürüme bataklığına 
durmadan daha derin bir biçimde nasıl battıkları yeterince 
bilinir. Q�y1e..t _g:ğcünüı:ı,_ bl!§!�p._g_!_Ç_ta basit bir aletinden baş
ka bir şey olınadığı..toplum kar_şı_şmJi�_g_��ıl ba_ğımsızlaştığını 
en iyiAmeri.k.a.'.da gönıbiliri�- Bu ülkede ne hanedan vardır, 
ne soyluluk; Kızılderililerin gözetimine atanmış bir avuç as-
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ker bir yana bırakılırsa ne sürekli ordu vardır, ne de değiş
mez görevler ve emeklilik hakkı ile birlikte bürokrasi. Ve 
gene de orada, devlet iktidarını ele geçirmek ve onu hem de 
en utanmaz erekler için en bozulmuş araçlarla sömürmek 
üzere nöbetleşen iki büyük spekülatör politikacılar çetesi 
vardır; ve ulus, sözümona onun hizmetinde olduklarını söyle
yen, ama gerçeklikte ona egemen olup onu soyan bu iki bü
yük politikacılar karteli karşısında, güçsüzdür. 

Başlangıçta toplumun hizmetkarları olan devlet ve dev-
, let organlarının, toplumun efendileri durumuna ve daha ön

ceki bütün rejimlerde kaçınılmaz bir nitelik taşıyan bu dönü
şümünü önlemek için Komün, iki şaşmaz araç kullandı. İl
kin bütün yönetim, adalet ve eğitim görevlilerinin ilgililer ta
rafından seçilerek, gene aynı ilgililer tarafından her an gö
revden geri alınabilmeleri ilkesini kabul etti. İkinci olarak 
da en küçüğünden en büyüğüne bütün hizmetlere, işçilerin 
aldığı ücretten başka bir karşılık ödemedi. Genel olarak öde
diği en yüksek görevli maaşı yılda 6.000 franktı. Böylece, 
temsil organlarına gönderilen delegelerin emredici vekaletle
ri dışında, mevki ve ikbal avcılığına karşı etkin bir engel 
daha konmuş oluyordu. 

Şimdiye kadarki biçimiyle devlet gücünün bu parçalan
ması ve yerine gerçekten demokratik yeni bir iktidar geçiril
mesi, lç Savaş'ın üçüncü bölümünde ayrıntılı bir biçimde be
timlenmiştir. Ancak bu konunun bazı yönleri üzerinde, bura
da kısaca durmak da zorunluydu; çünkü devlet batıl itikadı 
felsefeden, özellikle Almanya'da, burjuvazinin ve hatta bir
çok işçinin ortak bilincine geçti. Filozofların kafasında dev
let, "idea'nın gerçekleşmesi" ya da Tanrının dünya üzerinde
ki felsefi dile çevrilmiş saltanatı, sonsuz doğruluk ve adale
tin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği alandır. Devlete ve dev
lete ilişkin her şeye karşı duyulan ve beşikten beri, tüm top
lumun bütün işleri ve bütün ortak çıkarlarının, şimdiye ka
dar olduğundan, yani devlet ve onun gereğince yerleşmiş oto
riteleri tarafından çekilip çevrildiklerinden başka türlü çeki
lip çevrilemeyeceklerini düşünmeye alışıldığı ölçüde kolay 
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yerleşen o batıl itikada dayalı saygıda işte buradan kaynak
landı. Ve soydan geçme krallığa karşı duyulan güvenden 
kurtulup da, demokratik cumhuriyet için güven beslerneye 
başlandığı zaman, son derece gözüpek bir adım atılmış oldu
ğu s anıldı. �a gerçeklikte devlet, bir .�ımfı.n bir. . ..b.aWs.asıJa
rafından bastirıfrriasına-·yarayan --bir-·niakineden başka bir 
şey. ��_ldı ı:_ ye�J>üKı::aiTıkta .

. 
ne �j.d.a.'r böyieY8e�möKratik 
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ğı gibi, ·en. _�ararh:yfuiler.W1 ·ıie.men . .b:udam.ı.u:.S!..h;ı__şlaması ge
reken bir_ ki)Jijl_Ql<. •.. oldJ.Utudw:; .. ta...kLY�ni.��--ö.zlrtiL�.Q.PJ-1!.�1 
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Sosyal demokrat hamkafa (philistin)ıB son zamanlarda 
proletarya diktatörlüğü sözünün edildiğini duyunca hidayete 
erdirici bir korkuya kapıldı. Eh peki, bu diktatörlüğün neye 
benzediğini görmek ister misiniz baylar? Paris Komününe 
bakın. Paris Komünü, proletarya diktatörlüğüydü. 

Londra, Paris Komününün 20. yıldönümü için, 18 Mart 1891. 

Neue Zeit, Bd. 2, n" 28, 
1890-1891 içinde, ve Marx'ın 
Fransa 'da Iç Savaş, Berlin 1891, 
yapıtı içinde yayımlandı. 
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ULUSLARARASI EMEKÇİLER DERNEGİ 
GENEL KONSEYİNİN FRANSIZ-ALMAN SAVAŞI 

ÜZERİNE BİRİNCİ ÇAGRISP9 
KARL M ARX  

AVRUPA VE BİRLEŞİK DEVLETLER'DEKl 
DERNEK ÜYELERİNE 

Kasım 1864'te, Uluslararası Emekçiler Derneğinin açılış 
töreni çağrısında şöyle diyorduk: 

"Eğer emekçi sınıfların kurtuluşu, onlann birlik ve kar
deşçe yardımlaşmalarını gerektiriyorsa, canice niyetler izle
yen bir dış siyaset, birbirlerine karşı ulusal önyargılar dikti
ği ve korsanlık savaşlannda halkın kanını ve malını saçıp 
savurduğu sürece, bu sınıflar bu büyük görevin üstesinden 
nasıl gelebilir?" 

Enternasyonalin benimsediği dış siyaseti de şu terimler
le tanımlıyorduk: 

"Bireyler arasındaki ilişkileri yönetmesi gereken basit 
ahlak ve adalet kurallannın, uluslar arasındaki ilişkilerde 
de yüce yasalar olarak kabul edilmesi gerekir". 20 
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İktidarını Fransa'daki sınıflar savaşımını sömürerek ka
pan ve onu dışardaki süreli savaşlar aracıyla sürdüren Louis 
Bonaparte'ın, daha baştan beri Enternasyonale tehlikeli bir 
düşman olarak davranmasında şaşılacak hiçbir şey yok. Ple
hisitin2ı öngününde Louis Bonaparte, Enternasyonalin ken
disine karşı bir cinayet komplosuna karışan gizli bir dernek 
olduğu yolundaki, dörtbaşı bayındır saçmalığa kısa zamanda 
kendi öz yargıçları tarafından ortaya çıkarılan bir bahaneyle 
Uluslararası Emekçiler Derneği yönetim komitelerinin Pa
ris, Lyon, Rouen, Marsilya, Brest, vb., tüm Fransa'daki üye
lerine karşı bir baskın düzenledi. Enternasyonalin Fransız 
seksiyonlarının gerçek suçu neydi? Plebisite olumlu oy ver
menin, içte despotizmden, dışta da savaştan yana oy vermek 
anlamına geldiğini söylemişlerdi. Eğer Fransa'nın bütün bü
yük kentlerinde, bütün sanayi merkezlerinde işçi sınıfı, ple
lıisiti yoksamak için tek bir adam gibi ayağa kalkmışsa, bu 
gerçekten onların başarısı oldu. Ne yazık ki, kırsal bölgelerin 
hantal bilisizliği, dengede ağır bastı. Borsalar, hükümetler, 
egemen sınıflar ve Avrupa basını, plebisiti Fransız imparato
runun Fransız işçi sınıfı üzerindeki büyük bir zaferi olarak 
kutladılar. Gerçeklikte bir bireyin değil, ama koca ulusların 
iildürülme işareti oldu bu. 

Temmuz 1870 savaş komplosu,22 1851 Aralık coup d'Etat' 
sının* düzeltilmiş bir baskısından başka bir şey değildir. İlk 
lıakışta, iş, öylesine saçma görünüyordu ki, Fransa onu ger
ı;ekten ciddiye almak istemiyordu. Fransa daha çok, bakan
ların savaş üzerindeki sözlerini basit bir borsa spekülasyonu 
manevrası olarak eleştİren milletvekiline** inanıyordu. 15 
Temmuzda savaş, yasama meclisine ensonu resmen huyurul
duğu zaman tüm muhalefet, geçici savaş ödeneklerine karşı 
oy verdi. Hatta Thiers bile savaşı, "iğrenç" olarak kınadı. Pa
ris'in tüm bağımsız gazeteleri, savaşa karşı çıktı ve, şaşıla
cak şey, taşra basını da hemen hemen oybirliğiyle onlara ka
tıldı. 

* Hükümet darbesi. -ç. 
** Jules Favre. -Ed. 



Bununla birlikte Entemasyonalin Parisli üyeleri, yeni
den işe koyuldular 12 Temmuz günlü Reveilde23 ["Uyanış"], 
aşağıdaki parçalan aldığımız "Tüm Ülkeler Emekçilerine" 
başlıklı bildirgelerini yayımladılar: 

"Bir kez daha, diyorlardı, Avrupa dengesi ve ulusal onur 
bahanesi ileri sürülerek, siyasal niyetler dünya banşını teh
dit ediyor. Fransız, Alman, İspanyol emekçileri, seslerimiz 
savaşa karşı bir kınama çığlığı içinde birleşsin! ... Bir üstün
lük ya da hanedan sorunu için savaş, emekçilerin gözünde 
canice bir saçmalıktan başka bir şey olamaz. Kendilerini kan 
vergisinden bağışık tutan ya da halkiann başına gelen fela
ketlerde yeni bir spekülasyon kaynağı bulan kimselerin sa
vaş çığlıklannı bizler, banş, iş ve özgürlük isteyen bizler pro
testo ediyoruz! ... Almanya'daki kardeşler! Bölünmemiz, 
Ren'in her iki kıyısında da despotizmin dört başı bayındır bir 
zaferinden başka bir şey getiremez. Tüm ülkelerin emekçile
ri! Ortak çabalanmızın sonucu ne olursa olsun biz, Uluslara
rası Emekçiler Derneğinin ülke sınırlan tanımaz üyeleri, biz 
size, bozulmaz bir dayanışma güvencesi olarak, Fransa 
emekçilerinin iyi dilek ve selamlannı gönderiyoruz!" 

Paris seksiyonurouzun bu bildirgesi, birçok benzer Fran
sız çağnlan ile izlendi. Biz burada bu çağnlardan sadece 22 
Temmuz günkü Marseillaise'de23 yayımlanan Neuilly-sur
Seine bildirisinden bir parça alabiliyoruz: 

"Savaş adil midir? Savaş ulusal mıdır? Hayır! Savaş, bir 
hanedan savaşıdır. İnsanlık, demokrasi ve Fransa'nın gerçek 
çıkarlan adına, Entemasyonalin savaşa karşı protestosuna 
tamamen ve var gücümüzle katılıyoruz!" 

Bu protestolar, çok geçmeden belirtici bir olayın da gös
terdiği gibi, Fransa işçilerinin gerçek duygulannı dile getiri
yorlardı. llkin Louis Bonaparte'ın başkanlığı altında örgüt
lenmiş olan On Aralık Çetesi, 24 savaş ateşi çırpınmalannı 
göstermek üzere, "iş gömlekleri" giydirilerek Paris sokaklan
na salıverildiği zaman, dış mahallelerin gerçek işçileri hanş
tan yana öylesine ezici gösterilerle yanıt verdiler ki polis mü
dürü Pietri, sadık Paris halkının uzun zaman bastınlmış 
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yurtseverliği ile savaş için taşkın coşkusunu yeterince gös
terdiğini öne sürerek, bütün bu sokak siyasetine hemen son 
vermenin iyi olacağını düşündü. 

Louis Bonaparte'ın Prnsya'ya karşı açtığı savaşın gidişi 
ne olursa olsun, İkinci İmparatorluğun ölüm çanı, Paris'te 
daha şimdiden çalmış bulunuyor. İmparatorluk, başlamış ol
duğu gibi, bir parodi ile bitecektir. Ama Louis Bonaparte'a 
on sekiz yıl boyunca kan dökücü onanlmış imparatorluk 
kaba-güldürüsünü oynama iznini verenlerin, Avrupa hükü
metleri ile egemen sınıfları olduğunu da unutmayalım. 

Alman yanından savaş, bir savunma savaşıdır. Ama Al
manya'yı kendini savunma zorunluluğu içine kim soktu? Lo
uis Bonaparte'ın onunla savaşmasını kim sağladı? Prusya! 
bu aynı Louis Bonaparte ile, içerde halk muhalefetini ezmek 
ve Almanya'yı Hohenzollern hanedanına bağlamak için gizli
ce elbirliği eden, Bismarck'tır. Eğer Sadowa savaşı25 kazanı
lacak yerde yitirilmiş olsaydı, Fransız taburları Prusya'nın 
müttefikleri olarak Almanya'yı doldururlardı. Zaferinden 
sonra Prusya, bir an için bile olsa, köleleştirilmiş bir Fransa 
karşısına özgür bir Almanya çıkarmayı düşündü mü? Tam 
tersine. Bir yandan kendi öz sisteminin tüm doğuştan güzel
liklerini özenle korurken, onlara bir de İkinci İmparatorlu
ğun tüm püf noktalarını, gerçek despotizmi ile düzmece de
mokratizmini, siyasal aldatmacaları ile mali dalaverelerini, 
tumturaklı lafazanlığı ile aşağılık hokkabazlıklarını ekledi. 
O zamana değin Ren'in sadece bir kıyısında çiçek açan bona
partçılık, şimdi öbür kıyısında da benzerini buluyordu. Böy
lesine bir durum, savaştan başka neye yol açabilirdi? 

Eğer Alman işçi sınıfı bugünkü savaşın sıkı sıkıya savu
_nucU.::�ıiTieiT�nL;Y-ifiiiP.-Fxansı.z. hallu;r;ıa karşı �ir s�y�ş=��çi
minde yozlaşmasına izin verirse, ister zafer ister yenilgi, her 
ikisi de hir yıkı� ob�-akt{r: -Baiimsızlık savaşı denilen sa
vaşlardan sonra Almanya üzerine çökim türıi acılar, yeril bir 
yoğunlukla yenideıl ��tııall.acaklardır. 

Bununla birlikte Enternasyonal ilkeleri, Alman işçi sınıfı 
içinde böylesine yürek karartıcı bir sonuçtan korkmamızı ge-
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rektirmeyecek kadar yayılmış ve kökleşmiştir. Fransız işçile
rin sesleri, Almanya'da bir yankı bulmuştur. 16 Temmuzda 
Brunswick'te yapılan bir işçi yığın mitinginde, Paris bildirge
si ile tam bir birlik içinde olunduğu açıklanmış, Fransa'ya 
karşı her türlü ulusal uyuşmazlık fikri yadsınmış ve şu söz
cüklerle biten kararlar kabul edilmiştir: 

"Biz bütün savaşların, ama her şeyin üstünde hanedan 
savaşlarının düşmanıyız . .. . Derin bir sıkıntı ve derin bir acı 
ile, bir savunma savaşına kaçınılmaz bir kötülük olarak kat
lanmak zorunda kaldık; ama biz aynı zamanda tüm Alman 
işçi sınıfını, savaş ya da barışa karar vermek yetkisinin 
halkların kendileri için isteyerek ve böylece onları kendi öz 
yazgılarının efendileri durumuna getirerek, bu engin top
lumsal mutsuzluğun geri dönmesini olanaksız bir duruma 
getirmek için çalışmaya da çağırıyoruz." 

Chemnitz'de 50.000 Saksonya işçisini temsil eden bir de
legeler mitingi, şu kararı oybirliği ile kabul etti: 

"Alman demokrasisi ve özellikle sosyaldemokrat parti iş
çileri adına, bu savaşın salt hanedan savaşı olduğunu ilan 
ederiz ... Fransa işçilerinin bize uzattıkları kardeşçe eli sık
ınakla mutluyuz. Uluslararası Emekçiler Derneğinin, Bütün 
ülkelerin proleterleri, birleşin! sloganına bağlı olarak bütün 
ülkelerin işçilerinin dostlarımız ve bütün ülkelerin despotla
rının da düşmanlarımız olduklarını hiçbir zaman unutmaya
cağız !"  

Enternasyonalin Berlin seksiyonu da Paris bildirgesini 
yanı tlamışır: 

"Protestonuza büyük bir ciddilikle katılıyoruz . . .  Ne bora
zan sesinin, ne top gürlemesinin, ne yengi ne de yenilginin, 
bizi bütün ülkeler işçilerinin birliği için ortak çalışmadan 
döndüremeyeceğine büyük bir ciddilikle söz veriyoruz." 

Dileriz ki öyle olsun! 
Bu intihar savaşının arka planında, Rusya'nın korkunç 

yüzü fırsat kollamaktadır. Güncel savaş işaretinin, tam da 
Rus hükümetinin kendi stratejik demiryollarını bitirip, bir

_liklerini Prut yönünde topladığı bir anda verilmesi, kötü bir 
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işaretti:r.:..Almanlann bonapartçı saldınya karşı bir savunma 
savaşında haklı olarak kazandıklan sevgi ne kadar büyük 
olursa olsun, eğer Alman hükümetinin Kazağa başvurması
na ya da Kazak yardımı kabul etmesine izin verirlerse, bu 
sevgiyi hemen yitireceklerdir. Almanya'nın, Napoleon l'e 
karşı verdiği savunma savaşından4 sonra, onlarca yıl boyun
ca çann ayaklanna kapanıp kaldığım unutmasınlar. 

İngiliz işçi sınıfı, Fransa ve Almanya emekçilerine kar
deşçe bir el uzatıyor. İngiliz işçi sınıfı, kendini duyuran kor
kunç savaş nasıl bir yol izlerse izlesin, bütün ülkeler işçileri
ni dayanışmasının sonunda savaşı yok edeceğine derinden 
derine inanıyor. Resmi Fransa ile resmi Almanya, kendileri
ni bir kardeş öldürme savaşımı içine atarlarken, Fransa ve 
Almanya işçileri, birbirlerine banş ve dostluk mesajlan gön
deriyorlar. Çte��!� -��_:.i-���--�şi_g9!.91ro�Y.fiHl .. P.!l.P�P��r���-g!gY., 
daha aydı�.ffQ1ec�..YoJ�ç�1.2!. . __ 1:3� .. <ı_�_,j�tlıiadi sefale
ti ve siy�s�Ull,ş\tın.J�ğı ileJürl:it.te_eski tQplı!.:rııa katşıt .o!JırFJ.k. 
her ulus içind� �YJU.ilke,. Emek ilkw. egemen dıım.!lla gele
ceği için, uluslarararsı kuralının Barış olacağı yeni bir "iophı
mun doğmak ta ol(l_uğı.ınu:�di\..tanitlıiöiC!)luslarar���-�-!11-��Çi
Ier Derneii,luı.,x..eni .. tQI!lnmıın .Ö.D�<tiir-

256, High Holborn, London, Western Central, 23 Temmuz 1870. 

Marx tarafından 19-23 Temmuz 
1870'te yazılmıştır. 

Temmuz 1870'te broşür 
olarak İngiliz dilinde ve 
Ağustos-Eylül 1870'te broşür 
olarak ve devirli basında, Almanca, 
Fransızca ve Rusça dillerinde yayımlanmıştır 
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ULUSLARARASI EMEKÇILER DERNEGl 
GENEL KONSEYİNİN FRANSIZ-ALMAN SAVAŞI 

ÜZERİNE lKlNCl ÇAGRISI26 
KARL MARX 

AVRUPA VE BlRLEŞlK DEVLETLER'DEKl 
DERNEK ÜYELERlNE 

23 Temmuz günlü birinci çağnmızda şöyle diyorduk: 
"İkinci İmparatorluğun ölüm çanı, Paris'te daha şimdi

den çalmış bulunuyor. Imparatorluk, başlamış olduğu gibi, 
bir parodi ile bitecektir. Ama Louis Bonaparte'a on sekiz yıl 
boyunca kan dökücü onanlmış imparatorluk kaba-güldürü
sünü oynama iznini verenlerin, Avrupa hükümetleri ile ege
men sınıflan olduğunu da unutmayalım."* 

Böylece, hatta savaş harekatı gerçekten başlamadan 
önce bile biz, bonapartçı kuruntuyu geçmişe kanşmış bir şey 
olarak ele alıyorduk. 

İkinci İmparatorluğun yaşayabilirliği üzerinde yanılma
dığımiz gibi, Alman savaşının "sıkı sıkıya savunucu niteliği-

* Bkz: Bu yapıtın 25. sayfası. -Ed. 

28 



ni yitirip, Fransız halkına karşı bir savaş biçiminde yozlaş
ması"ndan korkmakta da haksız değildik. Gerçeklikte Louis 
Bonaparte'ın teslim olması, Sedan teslim şartlaşmasıı2 ve 
Paris'te cumhuriyetin ilanı ile birlikte, savunma savaşı son 
buldu. Ama bu olaylardan çok önce, daha imparatorluk ordu
larının derin kokuşmuşluğu ortaya çıktığı sırada, Prusya as
keri kamarillası fetih yolunu seçmiş bulunuyordu. Gerçi yolu 
üzerinde kötü bir engel vardı: Kral Wilhelm 'in savaşın başın
daki bildirgeleri. Kuzey Almanya Diyetindeki hükümdarlık 
söylevinde kral, Fransız halkı ile değil, Fransızların impara
toru ile savaşacağını büyük bir ciddilik içinde açıklamıştı. ı ı 
Ağustos günü Fransız halkı için yayınladığı bir bildirgede de 
:;;öyle diyordu:* 

"İmparator Napoleon, Fransız halkı ile barış içinde yaşa
mak isteyen ve her zaman istemekte olan Alman ulusuna 
karşı, karadan ve denizden saldırıya geçti. Bu saldırıyı püs
kürtrnek için Alman ordularının komutasını elime almış ve 
;ıskeri zorunluluklardan ötürü Fransa sınırlarını aşmak zo
runda kalmış bulunuyorum." 

Alman ordularının komutasını kral, ancak "saldırıyı püs
kürtrnek için" eline aldığını açıklayarak, savaşın "salt savu
nucu niteliği"ni olumlamakla yetinmiyor, Fransa sınırlarını 
sadece "askeri zorunluluklardan ötürü" aşmak zorunda kal
mış bulunduğunu da ekliyordu. Savunucu bir savaş, "askeri 
zorunluluklar"ın gerektirdiği saldırıcı bir harekatı, elbette 
dışlayamazdı. 

Böylece bu çok dindar kral, Fransa ve dünya önünde, sıkı 
sıkıya savunucu bir savaş yapacağına söz vermiş bulunuyor
du. Onu bu cafcaflı sözden nasıl kurtarmalıydı? Sahneye ko
yucular onu, Alman ulusunun kesin buyruğuna istemeye is
temeye boyun eğen bir kral olarak göstermeliydiler. Profe
sörleri, kapitalistleri, belediye meclisi üyeleri ve yazar
çizerleri ile birlikte Almanya liberal burjuvazisine, hemen 

* Marx tarafından yazılan ve 1870'te ayrı olarak yayınlanan çeviride, 
hu türnce ve ona eşlik eden bildirge alıntısı çıkarılmış, daha sonraki metin 
de, "Profesörleri, kapitalistleri . . .  " sözcükleri ile başlayan tümceye kadar kı
saca verilmişti. -Ed. 
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yönergeyi verdiler. Siyasal özgürlük için savaşımlarında, 
1846'dan 1870'e değin görülmemiş bir kararsızlık, yetenek
sizlik ve ödleklik örneği gösteren bu burjuvazi, Avrupa sah
nesine Alman yurtseverliğinin kükreyen asianı rolüyle çık
maktan elbette büyük bir sevinç duydu. Kendine siyasal ba
ğımsızlık görünüşü verdi ve Prusya hükümetine ... bilin ba
kalım neyi zorla kabul ettirmeye çalıştı? Gene bu hükümetin 
gizli planlarını! Bağıra çağıra Fransız Cumhuriyetinin par
çalanmasını isteyerek, Louis Bonaparte'ın yanılmazlığına 
olan direngen ve yarı -dindar inancından ötürü haksızlığını 
kabul etti. Biraz da bu gözüpek yurtseverlerin ileri sürdükle
rini dinleyelim! 

Alsace-Lorraine halkının, kendini Almanya'nın kollarına 
atmak için yanıp tutuştuğunu ileri sürmek cüretinde bulun
muyorlar. Tam tersine, Fransız yurtseverliğinden ötürü ce
zalandınlmak için, kentten bağımsız bir kale tarafından ko
runan Strasbourg, kenti yakıp yıkan ve savunmasız kent 
halkının büyük bir bölümünü öldüren patlayıcı "Alman" 
obüsleriyle, altı gün boyunca kesin olarak nedensiz ve bar
barca bir biçimde bombalandı ! Gene de bu iller toprağının, 
eski Alman imparatorluğunun bir parçasını oluşturduğu bir 
zaman olmuştu.27 Bu nedenle, görünüşe göre toprağın ve bu 
toprakta yetişen insanal varlıkların, zaman aşımına bağlı ol
mayan Alman milliyeti olarak zoralırnma çarptırıtmaları ge
rekiyordu. Eğer Avrupa haritası bu antikacı kafasına göre 
yeniden çizilecekse, Brandenburg Seçici prensinin, Prns
ya'daki yurtlukları dolayısıyla, Polonya Cumhuriyetinin ba
ğımlısı ( Vassal) olduğunu aman unutmayalım.28 

Bununla birlikte bu kötü niyetli yurtseverler, Almanca 
konuşan Alsace ve Lorraine'i, Fransız saldırısına karşı "mad
di bir güvence" olarak istiyorlar. Bu aşağılık kanıt birçok 
kendi halinde kişiyi şaşırttığından, üzerinde uzunca durmak 
zorundayız. 

Kuşku yok ki Ren'in öteki kıyısının dış görünüşüne oran
la, Alsace'ın genel dış görünüşü ve Basel ile Germersheim 
arasında hemen hemen yarı yolda Strasbourg gibi büyük bir 
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müstahkem mevkiin varlığı, Güney Almanya'ya karşı bir 
Fransız saldınsını çok kolaylaştınr, oysa Fransa'ya Güney 
Almanya'dan gelen bir saldın karşısına özel güçlükler çıkar
tırlar. Üstelik, Almanca konuşan Alsace ve Lorraine'in ilha
kının, bütün uzantısı boyunca Vosges dağlan doruğuna ve 
onun kuzey geçitlerini koruyan kalelere egemen olacağı için, 
Güney Almanya'ya çok daha güçlü bir sınır sağlayacağından 
da hiç bir kuşku yok. Eğer Metz de ilhak edilseydi, Fransa 
bir anda Almanya'ya karşı bellibaşlı iki harekat üssünden 
yoksun kalırdı; ama onu Nancy ya da Verdun'de yeni üsler 
kurmaktan alıkoyamazdı bu. Koblenz, Mainz, Germersheim, 
Rastadt ve Ulm gibi, Fransa'ya karşı her türlü (ve bu savaş
ta adamakıllı kullanılmış bulunan) harekat üssüne sahip ol
duğu sürece Almanya, Strasbourg ile Metz'i, o kıyıda bulu
nan azbuçuk önemli topu topu bu iki kaleyi, Fransa'ya hangi 
yüzle çok görebilir? 

Üstelik Strasbourg Güney Almanya'yı, ancak Kuzey AIJ 
manya'dan ayn bir güç olduğu sürece tehdit eder. Güney Al- ı 
manya, ı 792'den ı 795'e değin bu yönden hiç bir zaman saldı
nya uğramadı, çünkü Fransız Devrimine karşı Prusya, onun 
ortağı idi; ama ı 795'te Prusya ayn bir banş yapar ve Güneyi 
kendi başına bırakır bırakmaz, Strasbourg'un üs olarak kul
lanılması ile Güney Almanya'ya karşı saldınlar başladı ve 
ı809'a kadar sürdü. Gerçekte birleşmiş Almanya, bugünkü 
savaşta olduğu gibi, bütün askerlerini Saarlouis ve Landau 
arasında toplayarak ve Mainz-Metz hattı üzerinde ilerleye
rek ya da savaşmayı kabul ederek, Strasbourg'u ve Alsa
ce'taki herhangi bir Fransız ordusunu her zaman zararsız 
bir duruma getirebilir. Alman birliklerinin büyük bir bölümü 
orada beklediği sürece, Strasbourg'dan Almanya'ya doğru 
ilerleyen her Fransız ordusu geriden çevrilecek ve bağlantı
lannın tehlikeye girdiğini görecektir. Eğer bugünkü kam
panyanın tanıtladığı bir şey varsa, o da Almanya'dan Fran
sa'ya saidırmanın ne kadar kolay olduğudur. 

Ama askeri düşünceleri, uluslann sınırlan saptanırken 
uyulması gereken bir ilke durumuna getirmek de bir saçma-
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lık ve bir çağdışılık değil midir? Eğer bu kurala uymak ge
rekseydi, Avusturya, Venedik ve Mincio hattı üzerinde ve 
Fransa'da, kuzey-doğudan gelecek bir saldınya, Berlin'in gü
ney-batıdan gelecek bir saldınya olduğundan kesenkes daha 
açık bulunan Paris'i korumak için, Ren hattı üzerinde hala 
hak sahibi olurdu. Eğer sınıriann askeri çıkariara göre sap
tanmalan gerekseydi, toprak isteklerinin sonu gelmezdi, 
çünkü her askeri hat, zorunlu olarak kusurludur ve biraz 
daha toprak ilhak edilerek düzeltilebilir; üstelik bu hat, hiç
bir zaman kesin ve denksever bir biçimde saptanamaz, çün
kü her zaman yenilene yenen tarafından zorla kabul ettirilir 
ve bunun sonucu, daha o zamandan yeni savaşiann tohumu
nu kendinde taşır. 

Tüm tarihin verdiği ders, budur. Bu ders bireyler için ol
duğu gibi, uluslar için de geçerlidir. Saldın olanaklannı elle
rinden almak için, onlan tüm savunma araçlanndan yoksun 
bırakmak gerekir. Onlann sadece boğazına sanlmakla kal
mamak, ama öldürmek gerekir. Eğer dünyada bir galip, bir 
ulusun güçlerini kırmak için "maddi güvenceler" aldıysa, bu 
galip Tilsitt antlaşması29 ve bu antlaşmayı Prnsya'ya ve Al
manya'nın geri kalan bölümüne uygulama biçimiyle, Na
poleon I olmuştur. Gene de birkaç yıl sonra, Napoleon I'in 
devsel gücü Alman halkı karşısında çürük bir kamış gibi kı
nldı. Napoleon I'in kendisinden koparmış bulunduğu "maddi 
güvenceler" karşısında Prusya'nın, en çılgınca düşlerinde 
bile Fransa'ya dayatabileceği ya da dayatma cüretinde bulu
nacağı "maddi güvenceler" nedir ki? Ama sonuç bu kez de, 
daha az yıkıcı olmayacaktır. Vereceği cezalan tarih, Fran
sa'dan kopanlan kilometre karelerin sayısı ile değil, ama 19. 
yüzyılın ikinci yansında fetih siyasetinin hortlatmaya cesa
ret ettiği suçun büyüklüğü ile ölçeeektir. 

Ama, diyorlar töton yurtseverliği sözcüleri, 30 Almanlar 
ile Fransızlan kanştırmamak gerekir. Bizim istediğimiz şey, 
şan şeref değil, güvenliktir. Almanlar aslında banşçıl bir 
halktır. Onlann bilgece koruyuculuğu altında, fetih bile gele
cek bir savaş nedeni olmaktan çıkarak, bir sonsuz banş gü-
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vencesi durumuna dönüşür. Kuşku yok ki 18. yüzyıl devrimi
ni süngü ile yıkma yüce amaciyla 1792 yılında Fransa'ya sal
dıranlar, Almanlar değildir. İtalya'yı boyunduruk altında tu
tarak, Macaristan'ı ezerek, Polonya'yı parçalayarak ellerini 
lekelemiş olan ülke, Almanya mıdır? Bütün sağlam erkek 
nüfusu, her ikisi de tanrısal yetkilere sahip şefiere edilgin 
bir bağlılık içinde tutulan -biri iş başında bir sürekli ordu, 
öbürü de izinde bir sürekli ordu oluşturan- iki parçaya bö
len Almanya'nın güncel askeri sistemi, böylesine bir askeri 
sistem, barışı sürdürmek için "maddi bir güvence" ve üstüne 
üstlük uygarlığın son ereğidir kuşkusuz! Başka her yerde ol
duğu gibi Almanya'da da, günün güçlülerinin yağcıları, ya
lancı övgüler tütsüsüyle halkın kafasını zehirlemektedirler. 

Metz ve Strasbourg'daki Fransız kalelerini görünce öfke
lenmiş olduklarını ileri süren bu Alman yurtseverleri, Varşo
va, Modlin ve İvangorod'daki geniş Moskof tahkimat siste
minde hiçbir kötülük görmüyorlar. İmparatorluk saldırısının 
korkunçluğu karşısında öfkeden tir tir titrerken, çarlık vesa
yetinin alçaklığı karşısında gözlerini yumuyorlar. 

Tıpkı 1865'te Louis Bonaparte ve Bismarck arasında söz
ler alınıp sözler verildiği gibi, 1870'te de Gorçakov ile Bis
marck arasında sözler alınıp sözler verildi.3ı Tıpkı Louis Bo
naparte'ın, Avusturya ile Prusya'nın karşılıklı yıpranmaları 
sonucu, 1866 savaşının kendisini Almanya'nın tek buyurucu
su durumuna getireceğini söyleyerek böbürlendiği gibi, Alek, 
sandr da Almanya ile Fransa'nın karşılıklı yıpranması sonu
cu, 1870 savaşının kendisini Batı Avrupa'nın tek buyurucu
su durumuna getireceğini söyleyerek böbürleniyordu. Tıpkı 
İkinci İmparatorluğun Kuzey Almanya Konfederasyonunu32 
kendi varlığı ile bağdaşmaz saydığı gibi, otokratik Rusya da 
Prusya yönetimi altındaki bir Alman imparatorluğu yüzün
den kendini tehlikede görse gerekir. Eski siyasal sistemin 
yasası budur. Bu sistemin alanı içinde, birinin kazancı, öbü
rünün kaybıdır. Çarın Avrupa üzerindeki ağır basan etkisi, 
kökünü Almanya üzerindeki geleneksel otoritesinden alır. 
Rusya'nın içinde volkanik toplumsal güçlerin, otokrasinin en 
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derin temellerini güçten düşürmekle tehdit ettikleri bir sıra
da çar, Rusya'nın dışında böyle bir sayınlık kaybına katlana
bilir mi? Daha şimdiden Moskova gazeteleri, bonapartçı ga
zetelerin 1866 savaşından sonraki dilini kullanıyorlar. Töton 
yurtseverleri, Fransa'yı Rusya'nın kollanna atarak, Alman
ya'da barış ve özgürlüğün* güvence altına alınacağına ger
çekten inanıyorlar mı? Eğer silah üstünlüğü, başarı büyük
lenınesi ve hanedan entrikalan, Almanya'yı Fransız toprak
larının bir soygununa götürürse, o zaman onun için alınabi
lecek iki karar kalacaktır. Ya bütün tehlikeyi göze alarak, 
Rus yayılmasının dolaysız aleti olacak,** ya da kısa bir so
luklanmadan sonra, kendini yeniden bir başka "savunucu" 
savaşa, o yeni icat "yerelleştirilmiş" savaşlardan birine değil, 
ama bir ırklar savaşına, birleşmiş Latin ve Slav ırkianna 
karşı bir savaşa hazırlama zorunda kalacaktır.*** 

Alman işçi sınıfı, engelleyemeyeceği savaşı, Alman ba
ğımsızlığı ve Almanya ile Avrupa'nın İkinci İmparatorluğun 
ezici karabasanından kurtuluşu için bir savaş olarakı can
dan gönülden destekledi, Açlıktan yan ölmüş ailelerini arka
lannda bırakarak, kahraman ordulann başlıca gücünü sağ
layanlar, kırsal emekçilerle birleşen Alman işçileriydi. Dışar
da savaşlada kınlan bu işçiler, ülkelerinde sefalet yüzünden 
bir kez daha kınlacaklardır.**** Sıralan gelince, şimdi ileri 
atılıyor ve "güvenceler" istiyorlar: engin özverilerinin boş 
yere yapılmadıklan güvencesi, özgürlüğü elde ettiklerinin 
güvencesi, bonapartçı ordular üzerinde kazanılan zaferin, 

* 1870 Almanca baskıda, "banş ve özgürlük" sözcüklerinden önce, "ba
�msızhk" sözcüğü de vardı. -Ed. 

** 1870 Almanca baskıda şu ekleme var: "ki bu da zaten Hohenzollernle
rin geleneği içindedir". -Ed. 

*** 1870 Almanca baskıda şu ek türnce de var: "Sağduyulannı yitinniş 
bulunan burjuva yurtseverlerin, Almanya'ya 'garanti ettikleri' banş pers
pektifi işte budur." -Ed. 

**** 1870 Almanca baskıda bu tümceyi şu türnceler izlemektedir: "Bunun
la birlikte bizim yurtsever yaygaracılanmız, onlara teselli makamında, ser
mayenin yurdu olmadı�nı ve ücreti de uluslararası yurtsevmez arz ve talep 
yasasının belirlediğini söyleyeceklerdir. Bu koşullarda, işçi sınıfının kendi 
sözünü söyleme ve buıjuva baylan kendi adına konuşturmama zamanı gel
memiş midir?" -Ed. 
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1815'te olduğu gibi, Alman halkının yenilgisi durumuna dö
nüşmeyeceğinin33 güvencesi; ve bu güveneelerin ilki olarak 
da, Fransa için onurlu bir barış, ve Fransız Cumhuriyetinin 
tanınmasını istiyorlar. 

5 Eylülde Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi Merkez 
Komitesi, ısrarla bu güvenceler üzerinde duran bir bildirge 
yayımladı: 

"Biz, deniyordu bildirgede, Alsace ve Lorraine'in ilhakını 
protesto ediyoruz. Ve biz Alman işçi sınıfı adına konuşmanın 
bilincine sahibiz. Fransa ve Almanya'nın ortak yararına, ba
rış ve özgürlük yararına, Doğu barbarlığına karşı Batı uy
garlığı adına, Alman işçileri Alsace ve Lorraine'in ilhakı kar
şısında sessiz kalmayacak... Proletaryanın uluslararası or
tak davası için biz, bütün ülkeler işçi arkadaşianınıza bağlı 
kalacağız."  

Ne yazık ki hemen bir başarı kazanmalarına da bel bağ
layamayız. Fransız işçileri barış içinde saldırganı durdura
mamışlarken, Alman işçileri silah şıkırtısı ortasında yeneni 
durudurabilirler mi? Alman işçilerinin bildirgesi, Louis Bo
naparte'ın kamu hukuku suçlusu olarak Fransız Cumhuriye
tine teslim edilmesini istiyor. Yöneticileriyse tersine, Fran
sa'yı yıkmaya en uygun adam olarak onu Tuileries sarayına 
yeniden oturtmak için daha şimdiden ellerinden geleni yapı
yorlar. Ne olursa olsun tarih, Alman işçi sınıfının, Alman 
burjuvazisi kadar uysal bir maddeden yapılmadığını göstere
cektir. Alman işçi sınıfı, görevini yerine getirecektir. 

Fransa'da cumhuriyetin kurulmasını, onun gibi biz de se
lamlıyoruz; ama temelsiz çıkmalarını dilediğimiz kaygılar da 
duymuyor değiliz. Bu cumhuriyet tahtı devirmemiş, ama sa
dece onun boş bırakılan yerini almıştır.* Bir toplumsal fetih 
olarak değil, ama bir ulusal savunma önlemi olarak ilan edil
miştir. Kısmen ünlü orleanscılar,9 kısmen de 1848 Haziran 
ayaklanmasının8 kimileri üzerinde silinmez bir yüzkarası 
bıraktığı burjuva cumhuriyetçilerden oluşan bir geçici hükü-

* 1870 Almanca baskıda, bu türncenin sonu "ama sadece onun Alman 
s lingüleri sayesinde boş bırakılan yerini almıştır" biçimindedir. -Ed. 
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metin ellerindedir. Bu hükümet üyeleri arasındaki işbölü
mü, hiç de iyiye yorumlanacak gibi değil. Orleanscılar ordu 
ve polisin güçlü mevzilerini ele geçirmiş, oysa cumhuriyetçi 
bilineniere gevezelikten başka bir şey yapılmayan bakanlık
lar düşmüştür. İlk davranışlarından bazıları, onlara impara
torluktan kalıt olarak sadece yıkıntıların değil, ama işçi sını
fı korkusunun da kaldığını yeterince açık bir biçimde göste
riyor. Eğer cumhuriyet adına şimdi aşırı sözlerle olanaksız 
şeyler vaat ediliyorsa, bu sakın sonunda "olanaklı" bir hükü
met isternek için olmasın? Hükümette görev alan bazı burju
valar gözünde, cumhuriyet sakın orleanscı bir onarıma geçiş 
hizmeti görecek bir şey olmasın? 

Öyleyse Fransız işçi sınıfı, son derece güç koşullar içinde 
bulunuyor. Yeni hükümeti her yıkma girişimi, düşman he
men hemen Paris kapılarına dayandığı bir sırada, umutsuz 
bir çılgınlık olacaktır. Fransız işçileri, yurttaşlık görevlerini 
yerine getirmelidirler;*

-
ama aynı, zamanda, Fransız köylüle

rinin kendilerini Birinci İmparatorluğun ulusal anıları ile al
dattıkları gibi, 1 792'nin ulusal anıları tarafından da sürük
lenmemelidirler. Onların görevi geçmişi yeniden başlatmak 
değil, geleceği kurmaktır. Yöntemli bir biçimde kendi şınıf 
örgütlerini kurmaya girişrnek amacıyla, cumhuriyetçi özgür
lükten serinkanlılıkla ve korkusuzca yararlanmalıdırlar. 
Fransa'nın canlanması ve ortaklaşa görevimiz olan emeğin 
kurtuluşu için, onları yeni bir güç, büyük bir güç ile donata
caktır bu. Cumhuriyetin geleceği, onların yılmazlık ve bilge
liğine bağlıdır. 

İngiliz işçileri, kendi hükümetlerinin Fransız Cumhuri
yetini tanımakta gösterdiği isteksizliği yenmek için gerekli 
önlemleri, dıştan gelen kurtarıcı bir baskı aracıyla, daha 
şimdiden almış bulunuyorlar.34 Britanya hükümetinin gün
cel savsaklamasının ereği, büyük bir olasılıkla, jakobenlere 
karşı 1792 savaşının ve hükümet darbesini 10 onaylamakta 
vaktiyle gösterdiği uygunsuz ivediliğin günahlarını bağışlat-

* 1870 Almanca baskıda, "yurttaşlık görevlerini", "yapmaktan geri kal
mayacakları yurttaşlık görevlerini" biçimindedir. -Ed. 

36 



maktır. İngiliz işçileri kendi hükümetlerinden, İngiliz basını
nın bir bölümünün çığlık çığlığa isteme küstahlığını göster
diği Fransa'nın parçalanmasına bütün gücüyle karşı çıkma
sını da istiyorlar.* Yirmi yıl boyunca Louis Bonaparte'ı Avru
pa'nın koruyucusu olarak göklere çıkarmış ve Amerikalı zen
ci köle satıcılarının ayaklanmasını35 çılgınca yüreklendirmiş 
olan da, işte bu basındır. O zaman olduğu gibi şimdi de, zen
ci köle satıcıları için çalışıyor bu basın. 

Uluslararası Emekçiler Derneğinin bütün ülkelerdeki 
seksiyonları, işçi sınıfını eyleme çağırsın ... Eğer işçiler görev-· 
lerini unutur, eğer hareketsiz kalırlarsa, bugünkü korkunç 
savaş daha da korkunç uluslararası çatışmaların hazırlayıcı
sından başka bir şey olmayacak ve her ulusta kılıç, toprak ve 
sermaye senyörlüğünün, işçiler üzerindeki yenilenmiş bir za
f'erine yol açacaktır. 

Vive la Republique!** 

256, High Holborn, London, Western Central, 9 Eylül 1870. 

Marx tarafından 6-9 Eylül 
1870'te yazıldı 

11, 12 , 13 Eylül 1870'te İngiliz 
dilinde broşür biçiminde, 
Eylül-Aralık 1870'te Almanca 
broşür biçiminde ve devirli basında 
Almanca ve Fransızca olarak 
yayımiandı 

* 1870 Almanca baskıda, türncenin İngiliz basını ile ilgili parçası şöyle
d i r: " . . .  İngiliz basınının bir bölümünün o Alman yurtseverlerinden daha az 
gi ı ı·ültü ile istemediği . . . " -Ed. 

'"'' Yaşasın Cumhuriyet. -ç. 
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ULUSLARARASI EMEKÇİLER DERNEGİ GENEL 
KONSEYİNİN 1871'DE FRANSA'DA İÇ 

SAVAŞ ÜZERİNE ÇAGRISP 
KARL MARX 

AVRUPA VE BİRLEŞİK DEVLETLER'DEKl 
TÜM DERNEK ÜYELERINE 

4 Eylül 1870 günü Paris işçileri, hemen hemen bir anda 
Fransa'nın bir ucundan öbür ucuna bir tek uyumsuz ses çık
maksızın alkışianan cumhuriyeti ilan ettikleri zaman, devlet 
adamı olarak Thiers ve general olarak Trochu ile birlikte, 
mevki peşinde koşan bir entrikacı avukatlar topluluğu, bele
diye sarayını (hôtel de ville) ellerine geçirdi. Bu adamlar o sı
rada, bütün tarihsel bunalım dönemlerinde Fransa'yı temsil 
bakımından Paris'e düşen göreve öylesine bağnaz bir inançla 
dolu idiler ki, Fransa hükümetinden hileyle kaptıkları görev 
sanlarını haklı göstermek için, günü geçmiş Paris temsilcisi 
vekaletlerinin kopyasını çıkarmayı yeterli gördüler. Son sa
vaş üzerindeki ikinci çağrımızda, başa geçişlerinden beş gün 
sonra bu adamların kim olduklarını size söylüyorduk. Bu
nunla birlikte işçi sınıfının gerçek temsilcileri henüz bona-
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partçı zindanlarda ve Prusyalılar da kent üzerine yürümekte 
olduklan için hazırlıksız yakalanan Paris, salt ulusal savun
ma erekleri bakımından kullanılması kesin koşuluna bağlı 
olarak, bu iktidar alınışına göz yumdu. Oysa Paris işçi sınıfı
n ı  silahlandırmadan, onu gerçek bir güç olarak örgütleyip 
saflarını savaş içinde yetiştirmeden, Paris nasıl savunulabi-
1 irdi? Ama silahlandınlmış Paris demek, silahlı devrim de
m ekti. Paris'in Prusyalı saldırgana karşı kazandığı bir zafer, 
�,ransız işçisinin Fransız kapitalistine ve onun devlet asalak
larına karşı kazandığı bir zafer demekti. 

Ulusal görev ile sınıf çıkarı arasındaki bu çatışmada ulu
sal savunma hükümeti, bir an bile duraksamadı ve bir ulu
sal ihanet hükümeti durumuna dönüştü. 

Aldığı ilk önlem, cumhuriyetin bir kral ile trampa edil
mesi karşılığında, aracılık dilemek üzere Thiers'yi tüm Avru
pa saraylarını dolaşmaya göndermek oldu. Kuşatmanın baş
lamasından dört ay sonra, teslim sözcüğünü ilk kez olarak 
dile getirmek için uygun zamanın geldiğine inandıklarında 
Trochu, Jules Favre ve meslektaşlarından birkaçının da hu
zurunda, toplanmış bulunan Paris belediye başkanlarına 
şöyle bir söylev çekti: 

"Daha 4 Eylül akşamı, meslektaşlanmın bana yönelttik
leri ilk soru şu oldu: Paris, herhangi bir başarı şansıyla bir 
kuşatmaya dayanabilir ve Prusya ordusuna direnebilir mi? 
Bu soruyu olumsuz yanıtlamada duraksamadım. Beni dinle
yen meslektaşiarımdan bazıları, doğru söylediğime ve kanı
mı değiştirmediğime tanıklık edebilir. Onlara bu aynı terim
lerle, Prusya ordusunun bir kuşatmasına karşı dayanmaya 
kalkışmanın, işleriri güncel durumunda bir çılgınlık olacağı
nı söyledim. Kuşkusuz, diye ekledim, bu kahramanca bir çıl
gınlık olurdu, ama işte hepsi o kadar . . .  Olaylar (onun kendi
sinin yönettiği olaylar) öngörülerimi yalanlamadı." 

Trochu'nün bu gönül açıcı söylevciği, sonradan orada bu
lunan belediye başkanlanndan biri olan Bay Corbon tarafın
dan yayımlandı. -

Böylece, daha cumhuriyetin ilan edildiği akşam Troc-
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hu'nün planı, meslektaşlanmn da bildiği gibi'\.Paris'in tesli
miydi. Eğer ulusal savunma Thiers, Favre ve b.empalanmn 
kişisel hükümetleri için bir bahaneden daha çok bir şey ol
muş olsaydı, 4 Eylül türedileri, 5 Eylülde hükümetten el çe
ker, Paris halkını Trochu "plan"ından haberdar eder ve onu 
ya hemen teslim olması, ya da kendi yazgısım kendi eline al
ması için zorlarlardı. Ama bunun yerine alçak sahtekarlar, 
Parislilerin kahramanca çılgınlığım iyileştirmeyi kararlaş
tırdı. Buna göre Parisliler, bir açlık rejiminden geçirilecek, 
kafalan şişirilecek ve bu arada gürültülü gösterilerle aldatı
lacaklardı: Trochu, "Paris valisi, hiçbir zaman teslim olma
yacak"; Jules Favre, dışişleri bakanı, "topraklanmızdan bir 
santim, kalelerimizden tek taş" venneyecekti! Gambetta'ya 
yazdığı bir mektupta bu aynı Jules Favre, kendilerini kendi
sine karşı "savunduklan" şeyin Prusya askerleri değil, ama 
Paris emekçileri olduğunu itiraf ediyordu. Tüm kuşatma sü
resince, Trochu'nün Paris ordusunun komutasım bilgece 
kendilerine verdiği bonapartçı haydutlar, kendi aralanndaki 
yazışmalannda bu savunma güldürüsü üzerine karşılıklı gır
gır geçtiler. (Örneğin Paris Savunma Ordusu topçu başko
mutam ve Legion d'Honneur büyük-haç nişam hamili Alp
honse Simon Guiod'nun, topçu tümgenerali Suzane ile, Ko
mün Resmi Gazetesi36 tarafından yayımlanan yazışmasına 
bakınız.) Sahtekarlık maskesi, ensonu 28 Ocak 1871 günü 
düşürüldü. Sonuna kadar alçalmakta gerçek bir kahraman
lık gösteren ulusal savunma hükümeti, Paris'in tesliminde, 
Louis Bonaparte'ın bile Sedan'da tiksinti içinde kabule ya
naşmadığı kadar aşağılık bir rol oynadı ve Bismarck'ın ruh
satma dayanan Fransa hükümeti olarak göründü. 18 Mart 
olaylanndan sonra teslimiyetçiler (capitulards)37 Versailles'a 
çılgınca kaçışlannda, ihanetlerinin yazılı kamtlanm Paris'in 
ellerinde bıraktı. Ancak bu kanıtlan ortadan kaldınnak için 
bu adamlar, Komünün iliere çağnsında dediği gibi, "Paris'i 
bir kan denizi içinde bir yıkıntılar yığım durumuna getir
mekte duraksamayacak" adamlardı. 

Ama bu ereğe erişmek amacıyla böylesine bir istekle sal-



dırmak için, savunma hükümeti yönetici üyelerinden bazıla
rının, ayrıca kendilerine özgü nedenleri de vardı. 

Bırakışmanın imzalanmasından az sonra, şimdi Jules 
Favre'ın verdiği kesin buyruk üzerine kurşuna dizilen ve 
Ulusal Meclisteki Paris temsilcilerinden biri olan Bay Mil
here, Cezayir'de oturan bir ayyaşın karısı ile nikahsız yaşa
yan Jules Favre'ın, birçok yılları kapsayan en gözüpek sahte 
belgelerin hazırlanması sayesinde, nikahsız karısından olan 
çocukları adına, onu zengin bir adam durumuna getiren 
önemli bir miras elde etmeyi başardığını ve yasal mirasçılar 
tarafından açılan bir davada, ancak bonapartçı yargı kurul
larının suç ortaklığı sayesinde bir skandaldan kurtulabildiği
ni tanıtlayan bir gerçek hukuksal belgeler dizisi yayımlıyor
du. Bu kuruluk dolu hukuksal belgelerden, büyük bir bela
gat yardımıyla da kurtulamayacağından, Paris halkını aile
ye, dine, düzene ve mülkiyete karşı isyan içinde bulunan bir 
kürek kaçkınları çetesi olarak öfkeli bir biçimde suçlamak 
için iç savaşın patlamasını sessiz sedasız bekleyen Jules 
Favre, o zaman yaşamında ilk kez olarak dilini tuttu. 4 Ey
lülden sonra bu aynı sahtekar, iktidara daha yeni geçmişti 
ki, Etendarcf38 kepazeliği davasında imparatorluk dönemin
de bile sahtekarlıktan içeri atılan Pic ve Taillefer'i, duygu
daşlık sonucu özgür bırakıyordu. Bu adamlardan biri olan 
Taillefer, Komün döneminde Paris'e dönmeye cüret ettiğin
den, hemen içeri atıldı ve bunun üzerine Jules Favre, Ulusal 
Meclis kürsüsünden, Paris'in tüm kendi İpten kazıktan kur
tulmuşlarını özgürlüğe kavuşturduğunu haykırmaya koyul
du. 

İmparatorluk içişleri bakanı olmak için boş yere çalışıp 
çabaladıktan sonra, kendi kendini cumhuriyetin içişleri ba
kanı atayan Ernest Picard, ulusal savunma hükümetinin bu 
Falstaffı,* Paris borsasından dolandırıcı olarak kovulan ( 13 
Temmuz 1867 tarihli polis müdürlüğü raporuna bakınız) ve 
5, rue Palestro adresindeki Societe generale39 şubelerinden 
birinin müdürü olduğu sırada, 300.000 franklık bir hırsızlık 

* Almanca baskıda: Karl Vogt, İngilizce baskıda: Joe Miller. -Ed. 
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yaptığı, kendi itirafı üzerine ortaya çıkan (ll Aralık 1868 ta
rihli polis müdürlüğü raporuna bakınız) Arthur Picard tara
fından kendi Electeur Libre40 gazetesinin müdürlüğüne geti
rildi. Borsa simsarlarının çoğu, bakanın gazetesinin resmi 
yalanları ile şaşırtılırken Arthur, Fransız ordularının yıkı
mından çıkar sağlamak üzere içişleri ile borsa arasıda mekik 
dokuyordu. Bu iki saygıdeğer kardeşin tüm mali yazışmala
rı, Komünün eline geçti. 

4 Eylülden önce meteliksiz bir avukat olan Jules Ferry, 
kuşatma sırasında Paris belediye başkanı olarak dolandırıcı
lık yoluyla kıtlıktan bir servet çıkarmayı başardı. Kötü yöne
timinin hesabını vereceği gün, aynı zamanda mahkum edil
diği gün de olacaktır. 

Öyleyse bu adamlar, tickets-of-leave'lerini* ancak Pa
ris'in yıkıntıları içinde bulabilirlerdi, Bismarck'a gerekli olan 
adamların da ta kendileriydiler. Birkaç düzenbazlıktan son
ra, o güne değin hükümetin gizli danışmanı olan Thiers, ba
kan olarak kendi tickets-of-leave men'leri (salıverilmişleri) 
ile birlikte, hop hükümetin başına geçti. 

Thiers, bu biçimsiz bücür, yarım yüzyıla yakın bir süre
den beri Fransız burjuvazisini büyüledi, çünkü Fransız bur
juvazisinin kendi öz sınıf bozulmuşluğunun en gelişmiş en
telektüel dışavurumuydu. Devlet adamı olmadan önce, tarih
çi olarak yalandaki ustalığının kanıtını vermiş bulunuyordu. 
Onun devlet yaşamının günlük olgular defteri, Fransa'nın 
başına gelen mutsuzlukların tarihidir. 1830'dan önce cumhu
riyetçilerin müttefiki olmasına rağmen, koruyucusu Laffit
te'e ihanet ederek, Louis-Philippe döneminde ustaca hükü
mete sokuldu. Din adamlarına karşı, Saint-Germain
l'Auxerrois kilisesi ile başpiskoposluğun yağma edildikleri 
karışıklıkları kışkırtarak ve düşes de Berry'nin önce espi-

* Cezalannın büyük bir bölümünü çekmiş olduklarından, malıkumiara 
Ingiltere'de bazan verilen ve onlara özgür olarak ama polis gözetimi altında 
yaşama hakkı kazandıran oturma iznini belirleyen deyim. Bu oturma izinle
ri tickets-of-leave (koşul! u salıverilme ya da şartlı tahliye belgeleri) adını ta
şır ve bunlardan yararlananlara da tickets-of-leave men ( içerden salıveril
mişler ya da şartlı tahliye edilenler) denir. ( 1871 Almanca baskı için not.) 
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yon-bakanı, sonra da ebe-gardiyanı olarak, kralın gozune 
girdi.41 Cumhuriyetçilecin Transnonain sokağındaki katlİa
rnı ve ardından basın ve dernek kurma hakkına karşı çıkarı
lan iğrenç Eylül yasalan, onun eseriydi.42 Mart 1840'ta, hü
kümet başkanı olarak suyun üstüne yeniden çıktığı zaman, 
Paris istihkamlan planı ile Fransa'yı şaşırttı.43 Bu planı, Pa
ris'in özgürlüğüne karşı kalleşçe bir plan olarak eleştiren 
cumhuriyetçileri, Milletvekilleri Meclisi kürsüsünde şöyle 
yanıtladı: 

"Ne! lstihkamlann özgürlüğü tehlikeye düşürebileceğini 
düşünmek, ha! Ve ilkin hangisi olursa olsun, hükümetin bir 
gün başkenti bombalayarak kendini ayakta tutmaya girişe
bileceğini düşünmek demek, hükümete kara çalmak demek
tir . . . .  Ama böyle bir hükümet, zaferinden sonra yüz kez 
daha güçsüz olacaktır." 

Kuşkusuz, bu kaleleri önceden Prusyalılara teslim eden 
bu hükümetten başka hiçbir hükümet, kendi kalelerinin ate
şini Paris'e karşı çevirmeyi hiçbir zaman göze alamazdı. 

Ocak 1848'de Kral Bomba Palermo'yu bombaladığı za
man,44 o sırada uzun süredir hükümet dışı bulunan Thiers, 
Milletvekilleri Meclisinde yeniden ortaya çıkarak şöyle de
mişti: 

"Baylar, Palermo'da olup bitenleri biliyorsunuz; kırkse
kiz saat boyunca büyük bir kentin bombalandığını öğrenince 
hepiniz (parlamenter olarak konuşmak gerekirse) dehşetten 
titrediniz. Kim tarafından? Savaş haklannı kullanan yaban
cı bir düşman tarafından mı? Hayır baylar, kendi öz hükü
meti tarafından. Peki neden? Çünkü bu bahtsız kent, kendi 
haklannı istiyordu. Evet, kendi haklannı istemiş olduğu 
için, Palermo kırk sekiz saat bombalandı! Bundan ötürü Av
rupa kamuoyuna başvurmama izin verin. Avrupa'nın belki 
de en büyük kürsüsünden, bu türlü davranışlara karşı tik
sinti sözleri (gerçekten sadece sözler) yankılatmak, insanlığa 
bir hizmette bulunmaktır . . . .  Ülkesine hizmetlerde bulun
muş olan (Bay Thiers'nin hiç yapmadığı şey) naip Espartero 
Barselona'yı, ayaklanmayı bastırmak için bombaladığını ile-

43 



ri sürdüğü zaman, dünyanın her yanından bir öfke çığlığı 
yükselmişti." 

On sekiz ay sonra Bay Thiers, Roma'nın bir Fransız or
dusu tarafından bombatanmasının en yaman savunucuları 
arasında idi.45 Gerçekte Kral Bomba'nın, bombalamasını 
kırk sekiz saatle sınırlamaktan başka bir suçu olmasa gerek. 

Şubat devriminden birkaç gün önce, Guizot'nun kendisi
ni mahkum ettiği iktidardan ve onun nimetlerinden uzakta
ki uzun sürgünden ötürü öfkelenen ve havada yakın bir halk 
ayaklanmasının kokusunu alan Thiers, ona Mirabeau
mouche* takma adını kazandıran o sözde kahramanca üslup 
ile, milletvekilleri meclisinde şöyle diyordu: 

"Ben sadece Fransa'da değil, ama Avrupa'da da devrim 
partisindenim. Dilerim ki devrim hükümeti ılımlılann elle
rinde kalsın; ama eğer hükümet ateşli kimselerin, hatta ra
dikallerin bile eline geçse, ben gene de davamı bırakmayaca
ğım. Her zaman devrim partisiden olacağım."  

Şubat devrimi geldi çattı. Devrim, küçük adamın düşledi
ği gibi, Guizot kabinesinin yerine bir Thiers kabinesi geçire
cek yerde, Louis-Phillippe'in yerine cumhuriyeti geçirdi. 
Halk zaferinin birinci günü, emekçilerin önemsememesinin 
kendisini onların nefretinden koruduğunu unutan Thiers, 
özene bezene saklandı. Gene de, dillere destan cesareti ile, 
haziran insan kınmları8 kamu alanını onun etkinlik türü 
için temizleyineeye değin, bu alandan kaçmakta devam etti. 
Haziran kıyımının ardından, "düzen partisi"nin46 ve yönetici 
sınıfın tüm düşman fesat komitelerinin, halkı ezmek için bir
likte ve krallığı her biri kendi gönlüne göre yeniden kurmak 
için de birbirlerine karşı komplolar düzenledikleri o anonim 
saltanat fasılasını oluşturan parlamenter cumhuriyetin yö
netici beyni durumuna geldi. Bugün olduğu gibi o zaman da 
Thiers cumhuriyetçileri, cumhuriyetin güçlenmesine karşı 
tek engel olarak eleştiriyordu; bugün olduğu gibi o zaman da 
cumhuriyet ile, cellatın Don Carlos ile konuştuğu gibi konu
şuyordu: "Seni öldüreceğim, ama senin kendi iyiliğin için." O 

* Sinek-Mirabeau. -ç. 
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zaman olduğu gibi bugün de, zaferinin ertesi günü şöyle hay
kırabilecektir: "L'Empire est fait!"* Zorunlu özgürlükler üze
rindeki ikiyüzlü öğütlerine ve kendisini aldatarak ve parla
mentarizm dışına fırlatıp atan Louis Bonaparte'a karşı kişi
sel hıncına rağmen -ve parlamentarizmin yapay havası dı
:;ıında, küçük adam, onun çok iyi bildiği gibi pörsür ve hiçliğe 
döner-, Roma'nın Fransız birliklerince işgalinden başlaya
rak, Alman birliğine karşı, bu birlik Prusya despotizmine al
datıcı bir görünüş hizmeti göreceği için değil, ama Alman
ya'nın bölünmüşlüğü üzerindeki Fransa'nın geleneksel hak
kına bir saldın olacağı için sert sövüp saymalan ile kışkırttı
ğı Prusya savaşına kadar, İkinci İmparatorluğun bütün al
çaklıklarına batmıştı. Cüce kollan ile, tarihsel çizme boyacı
sı olduğu Napoleon I'in kılıcını Avrupa'nın karşısında salla
masını sevdiğinden, 1840'taki Londra Antlaşmasından47 
1871'deki Paris'in teslimine ve Paris'e karşı, Bismarck'ın 
yüksek izniyle Sedanız ve Metzı4 tutsaklannı ileri sürdüğü 
bugünkü iç savaşa kadar dış siyaseti, her zaman Fransa'nın 
bütünsel alçalmasıyla taçlandı. Yeteneğinin bükülgenliğine 
ve izlediği ereklerio değişkenliğine karşın bu adam, tüm ya
şamı boyunca en geri kafalı göreneğe bağlı kalmıştı. Çağdaş 
toplumdaki derin akımlann, ona her zaman saklı kalacağı 
açıktır; ama çağdaş yaşamın yüzeyindeki en gözle görülür 
değişiklikler bile, tüm diriliği dile sığınmış bulunan bir kafa
yı tiksindiriyordu. Bundan ötürü, günü geçmiş Fransız koru
yuculuk sisteminden her sapmayı, bir saygısızlık olarak gös
termekten hiç bıkmadı. Louis-Phillippe'in bakanı iken, de
miryollannı çılgınca bir kuruntu olarak yerdi ve daha sonra, 
Louis Bonaparte döneminde muhalefette iken, çürümüş 
Fransız ordu sistemini her düzeltme girişimini, kutsal şeyle
re karşı bir saygısızlık olarak kınadı. Uzun siyasal yaşamın
da, ne kadar önemsiz olursa olsun, kendini herhangi bir pra
tik yarar taşıyan bir tek önlemden bile suçlu duruma düşür
medi. Thiers sadece zenginlik doymazlığında ve zenginlik 
üreten insanlara karşı beslediği düşmanlıkta tutarlı davran-

* Imparatorluk kurulmuştur! -ç. 
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dı. Louis-Philippe dönemindeki ilk bakanlığına Eyüp pey
gamber kadar yoksul girdi, oradan milyoner olarak çıktı. 
Aynı kral dönemindeki son bakanlığı ( 1 Mart 1840 günlü ola
nı), onu Milletvekilleri Meclisinde zirnınetine para geçirme 
suçlamaları ile karşı karşıya bıraktı ve bu suçlamalara karşı 
o, Jules Favre ya da herhangi bir başka timsah kadar büyük 
bir kolaylıkla saçıp savurduğu bir şey olan gözyaşları ile ya
nıt vermekle yetindi. Bordeaux'da* Fransa'yı yakın bir mali 
yıkımdan kurtarmak için aldığı ilk önlem, 1869 yılında Pa
ris'teki seçmenleri kendine çekmek için sözünü ettiği "tu
tumlu cumhuriyet"in ilk ve son sözü olarak, kendi kendine 
yılda üç milyon gelir sağlamak oldu. 1830 Milletvekilleri 
Meclisindeki eski meslektaşlarından biri ve kapitalist olma
sına karşın gene de Komünün canla başla bağlı bir üyesi 
olan Bay Beslay, son günlerde Thiers'ye bir afişte şöyle çıkı
şıyordu: 

"Emeğin sermayeye köle edilmesi, her zaman siyasetini
zin temeli oldu ve emek cumhuriyetinin belediye sarayına 
yerleştiğini gördüğünüz günden bu yana Fransa'ya, Bunlar 
canidir! diye haykırmaktan hiçbir zaman geri kalmadınız." 

Küçük siyasal itliklerde usta, yalan yere yemin ve iha
nette virtüöz, her türlü bayağı kurnazlıklara, sinsi yollara ve 
partilerin parlamentodaki aşağılık savaşım kalleşliklerine 
eli yatkın, bir kez bakanlıktan kovulduktan sonra düşünce 
yerine sınıf önyargıları, gözüpeklik yerine kendini gösterme 
merakı ile, yeniden bakan olunca onu kan içinde bağmak 
üzere, bir devrim ateşlerneye her zaman hazır, kamusal ya
şamının iğrençliği ölçüsünde aşağılık bir özel yaşam süren 
bu adam, bir Fransız Sulla'sı rolünü oynadığı şu anda bile, 
davranışlarının tiksinçliğini, farfaralıklarının gülünçlüğü ile 
daha da belirginleştirmekten kendini alamıyor. 

Paris'in teslim şartlaşması, Prusya'ya yalnız Paris'i de
ğil, ama tüm Fransa'yı teslim ederek, 4 Eylül kapkaççıları
nın, Trochu'nün söylediği gibi, düşmanla daha o akşam baş
lattıkları uzun bir entrikalar ve ihanetler dizisini bir sonuca 

* 189 1 Almanca baskıda tarih de eklenmiştir: .. 1871 "de··. -Ed. 
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bağladı. Öte yandan bu şartlaşma, bu kapkaççıların şimdi 
Prusya'nın yardımıyla cumhuriyete ve Paris'e karşı girişe
cekleri iç savaşı da başlatıyordu. Tuzak, teslim koşullannın 
ta içinde kurulmuştu. O sırada, topraklann üçte-birinden 
çoğu düşmanın elindeydi, başkentin illerle bağlantısı kesil
miş, bütün ilişkiler kopanlmıştı. Bu koşullar içinde Fran
sa'nın gerçek bir temsilini (representation) seçmek, hazırlık
lar için gerekli zaman verilmedikçe, olanaksızdı. Teslim şart
Iaşmasında ulusal bir meclisin sekiz gün içinde seçilmesi işte 
bu nedenle yer aldı; öyleki Fransa'nın birçok bölgesinde, ya
pılacak seçimlerin haberi ancak oylamanın öngünü geldi. Ay
rıca bu meclis, teslim şartlaşmasının açık bir maddesine 
göre, ancak savaş ya da barışı kararlaştırmak ve gerektiğin
de bir barış antıaşması imzalamak amacıyla seçilecekti. Bı
rakışma koşullannın savaşın devamını olanaksız kıldığını ve 
Bismarck tarafından dayatılan barışı onaylamak için, Fran
sa'nın en kötü insanlannın en iyi insanlar olduklannı halkın 
sezmemesi olanaksızdı. Ama bütün bu önlemlerle yetinme
yen Thiers, hatta bırakışmanın gizemi Paris'te açığa vurul
madan önce, bundan böyle orleanscıların yanında artık hoş
görü ile karşılanamayacak bonapartçılann9 yerini alacak 
olan lejitimist partiyi güçlendirip canlandırmak üzere illerde 
bir seçim turuna çıkıyordu. Thiers lejitimistlerden korkmu
yordu. Gericilik aleti olarak, çağdaş Fransa'yı yönetmeleri 
olanaksız ve dolayısıyla küçümsenecek rakipler oluşturan, 
Thiers'nin kendi sözlerine göre (Milletvekilleri Meclisi, 5 
Ocak 1833) etkinliği "her zaman yabancı istilası, iç savaş ve 
anarşi ile sınırlı kalan" bir partiden daha iyisi olabilir miydi? 

Bu lejitimistler, onca zamandır bekledikleri o geçmişe yö
nelik bin yılın geldiğine gerçekten inanıyorlardı. Yabancı İsti
lası çizmeleri altında bir Fransa vardı; bir imparatorluğun yı
kılışı ve bir Bonaparte'ın tutsaklığı vardı; ensonu, kendileri 
vardı. Tarihin tekerleği, 1816'nın "bulunmaz meclis"inde*48 
durmak üzere, gözle görülürcesine tersine dönmüştü. Cum-

* 1871 ve 1891 Almanca baskılarda şöyle belginleştirilir: "(Landrat'lar 
ve junkerler Meclisi)". -Ed. 
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huriyet meclislerinde, 1848'den 1851'e değin, bu lejitimistler 
kendi bilgili ve yetişmiş parlamenter sözcüleri tarafından 
temsil edilmişlerdi; şimdi partinin basit askerleri, Fransa'nın 
bütün Pourceaugnac'lan* meclise üşüşüyorlardı. 

Bu "köylüler" Meclisi49 Bordeaux'da toplanır toplanmaz, 
Thiers ona banş hazırlıklannın, bir parlamenter tartışma
dan bile geçirilmeksizin, hemen kabul edilmesi gerektiğini 
açıkça bildirdi; Prusya onlann cumhuriyete ve onun kalesi 
olan Paris'e karşı savaş açmalanna ancak bu koşulla izin ve
riyordu. Karşıdevrimin, gerçekte yitirecek zamanı yoktu. 
İkinci İmparatorluk, ulusal borcu iki katından çoğuna çıkar
mış ve bütün büyük kentleri ağır bir biçimde borçlandırmış
tı. Savaş, vergileri korkunç bir biçimde şişirmiş ve ulusal 
kaynaklan acımaksızın kınp geçirmişti. Yıkımı tamamla
mak üzere, Fransız toprağı üzerindeki askerlerinden bir ya
nm milyonun bakımını, beş milyarlık tazminatını ve geciken 
taksitlerin %5 faizini isteyen Prusyalı Shylock da orada idi. 
Hesap pusulasını kim ödeyecekti? Zenginliği kendilerine mal 
edenler, kendi başlattıklan bir savaşın giderlerini bu zen
ginlik üreticilerinin sırtına yüklemeyi, ancak cumhuriyeti 
zorla devirerek umut edebilirlerdi. İşte toprak mülkiyeti ve 
sermayenin bu yurtsever temsilcilerini, saldırganın gözleri 
ve yüksek koruyuculuğu altında, dış savaşa bir de iç savaş, 
bir zenci köle satıcılan ayaklanması eklerneye götüren şey, 
böylece Fransa'nın engin yıkımının ta kendisiydi. 

Komplonun yolunu kapamak üzere, büyük bir engel var
dı: Paris. Paris'i silahsızlandırmak, başannın ilk koşuluydu. 
Bunun sonucu Paris, Thiers tarafından, silahlannı teslim et
mesi için uyanldı. Ardından Paris, "köylüler" Meclisinin çıl
gınca karşı-cumhuriyetçi gösterileri ve Thiers'nin cumhuri
yetin yasal statüsü üzerindeki kaypak açıklamalan; Paris'in 
başını kesme ve başkentsizleştirme (dtkapiter et de decapita
liser) tehdidi; orleanscı elçilerin atanması; ticari vadeler ve 
kiralar üzerindeki, Paris sanayi ve ticaretini yıkımla tehdit 
eden Dufaure yasalan;50 ne olursa olsun her türlü yayının 

* Yazınsal ve Mitolojik Adlar Dizinine bakınız. -Ed. 
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her nüshası üzerinden alınan iki santimlik Pouyer-Quertier 
vergisi; Blanqui ve Flouren'a karşı ölüm kararlan; cumhuri
yetçi gazetelerin kapatılması; Ulusal Meclis'in Versailles'a 
taşınması; Palikao tarafından ilan edilen ve 4 Eylülde kaldı
nlan sıkıyönetimin yenilenmesi; aralıkçı5ı Vinoy'nın Paris 
valisi, imparatorluk jandarması Valentin'in polis müdürü, 
ensonu cizvit general d'Aurelle de Paladines'in Ulusal Muha
fız başkomutanı olarak atanması gibi olaylarla tedirgin edil
di. 

Şimdi de Bay Thiers'ye ve onun buyruğu altında çalışan 
ulusal savunma görevlilerine sorulacak bir sorumuz var. Bi
lindiği gibi, kendi maliye bakanı Bay Pouyer-Quertier aracı
lığıyla Thiers, hemen ödenmesi gereken iki milyarlık bir 
borçlanma imzalamıştı. Peki, 

12 Bu işin Thiers, Jules Favre, Emest Picard, Pouyer
Quertier ve Jules Simon'un ceplerine yüzlerce milyonluk bir 
rüşvet girecek biçimde düzenlendiği ve 

22 Paris'in "yatıştınlma"sına kadar hiçbir ödemenin ya
pılmayacağı,52 doğru mudur, değil midir? 

Her halde işin çok ivedi olması gerekir, çünkü Thiers ve 
Jules Favre, Bordeaux Meclisi çoğunluğu adına, utanmadan 
Paris'in Prusya birlikleri tarafından işgal edilmesini istedi
ler. Ama Almanya'ya dönüşünde kendisine hayran hayran 
bakan Frankfurt hamkafalanna açıkça ve bıyık altından gü
lerek söylediği gibi bu, Bismarck'ın oyununa girmiyordu. 

II 

Karşıdevrimci komplonun yolu üzerindeki tek ciddi en
gel, silahlanmış Paris'ti. Öyleyse, Paris'i silahsızlandırmak 
gerekiyordu! Bu nokta üzerinde Bordeaux Meclisi, içtenliğin 
ta kendisiydi. Eğer bu meclis köylülerinin bağınp çağırmala
n bunu anlatmak için yeterli olmasaydı, Paris'in Thiers ta
rafından triumviranın -aralıkçı Vinoy, bonapartçı jandar
ma V alentin ve cizvit general d'Aurelle de Paladines- seve
cen özenişine bırakılması bir kuşku gölgesi bile bırakmazdı. 
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Paris'in silahsızlandınlmasının gerçek eregını saygısızca 
ilan etmelerine rağmen komplocular, yalanların en apaçığı, 
en yüzsüzü olan bir bahane ile ondan silahlarını teslim et
mesini istediler. Ulusal Muhafızın toplan, diyordu Thiers, 
devlete aittir ve devlete geri verilmelidir. Oysa gerçek baş
kaydı. Bismarck'ın tutsaklannın ona Fransa'yı teslim ettik
leri, ama başkente boyun eğdirme kesin niyetiyle kendileri
ne kalabalık bir muhafız birliği ayırdıkiarı teslim şartlaşma
sı gününden başlayarak, Paris tetikteydi. Ulusal Muhafız ye
niden örgütlendi ve başkomutanlığı, eski bonapartçı kurulu
şun bazı döküntüleri dışında birliğin tümü tarafından seçi
l!'ln bir merkez korniteye verildi. Prusyalılann Paris'e girişle
rinin öngünü Merkez Komite, teslimiyetçiler tarafından 
Prusyalılann işgal edecekleri mahalleler ve dolaylarında 
kahpece yüzüstü bırakılan top ve makineli tüfeklerin Mont
marte, Belleville ve La Villette'e taşınmasını sağladı. Bu top
lar, Ulusal Muhafızın topladığı paralarla alınmıştı. 28 Ocak 
teslim sözleşmesinde resmen Ulusal Muhafızın özel malı ola
rak tanınmış ve bu nitelikle, hükümete ait tüm silahların 
galiplere tesliminden ayrı tutulmuştu. Ve Paris'e karşı savaş 
açmak için Thiers, ne denli hafif olursa olsun, her türlü ba
haneden öylesine yoksundu ki, apaçık bir yalana başvurmak 
zorunda kaldı: Ulusal Muhafızın toplannın, devletin malı ol
duğunu ileri sürdü. 

Topların alınması elbette Paris'in ve dolayısıyla 4 Eylül 
devriminin genel silahsızlandınlmasına bir başlangıçtan 
başka bir şey olmayacaktı. Ama bu devrim, Fransa'nın yasal 
rejimi durumuna gelmişti. Bu devrimin yapıtı olan cumhuri
yet, galipler tarafından teslim şartiaşmasında bile tanınmış
tı. Teslim şartıaşmasından sonra, cumhuriyet bütün yabancı 
devletler tarafından tanındı ve Ulusal Meclis onun adına 
toplantıya çağrıldı. Bordeaux'da toplanan Ulusal Meclisin ve 
onun yürütme gücünün tek yasal görev sanı, Paris emekçile
rinin 4 Eylül devrimiydi. 4 Eylül olmasaydı, Ulusal Meclis 
yerini hemen, 1869'da bir prusya rejimi altında değil, bir 
Fransız rejimi altında genel oy aracıyla seçilen ve devrim ta-
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rafından zorla dağıtılan yasama meclisine bırakmak zorun
da kalırdı. Thiers ve "salıverilmiş" adamlan Louis Bonapar
te'tan, kendilerini bir Cayenne53 yolculuğundan kurtaran 
izin belgeleri koparmak için, onun karşısında el pençe divan 
durmak zorunda kalırlardı. Ulusal Meclisin yetkileri, Prusya 
ile banş koşullanın kararlaştırmakla yükümlü bir noterin 
yetkilerinden başka bir şey değildi. Gerçek bürünümü her 
zaman silahlanmış Paris, bu devrimi yapan Paris, onun için 
dayanılmaz açlık acılanna ve beş aylık bir kuşatmaya katla
nan, Trochu planına rağmen direnmesini sürdürerek, bu di
renmeyi taşrada zorlu bir savunma savaşının temeli duru
muna getiren Paris olan bu. devrimde Ulusal Meclis, bir ara 
olaydan başka bir şey değildi. Ve şimdi Paris ya Bordea
ux'nun başkaldırmış zenci köle satiCıTannın onur kin'Ci'Kesiiı 
büyrug\i�ü:Zenöe-sffii1ilannı teslim edecek ve kendi 4 Eylül 
aevıiiiiiiıiri,Lôllis lronaparte'ın iktidannın onun kralcı ra
kiplerine· ba:siı-b'tr aıttai"itı'ilasınaanoaşka hiçbır arilama geı:- · 

medi�. :_kabul �<:tece:K;ya -aa"KenaiiiTlKiiiCiliiiparatorluğu 
�o�an ve�ô'""ı1?1Ik2�yucu ye�ay&ti attında tam bır çurume
ye . �n o!gunlaşan siyasal ve toplumsal koşullar devrimci 
bir biÇliii(Ie altüst edilmeksızın kurtariiiak ve canlandırmak ��.� �Ulj!�piayan- Yransa'ıll�, ona canla başla bağlı savu
E.�"!:!su olarak gösterecekti. Beş aylık bir açlık sonucu daha 
da güçsüzleşen Paris, bir an bile duraksamadı. Kendi kalele
rinde ve kendi üzerine çevrilen Prusya toplannın tehdidine 
kadar her şeye meydan okuyan Paris, Fransız komploculan
na karşı bir direncin tüm tehlikelerini kahramanca göze al
mak karanna vardı. Gene de, Paris'in sürükleneceği bir iç 
savaş korkusu içinde Merkez Komite, Meclisin kışkırtmalan
na, yürütme gücünün zorbalıklanna ve birliklerin Paris ve 
dolaylannda tehdit edici bir toplanmasına karşın, salt savu
nucu tutumunu korudu. 

Demek ki Vinoy'yı bir polis memurlan sürüsü ve birkaç 
ordu alayının başında, Ulusal Muhafızın toplanın baskıola 
ele geçirmek üzere Montmartre'a karşı bir gece seferine gön
dererek, iç savaşı Thiers başlattı. Ulusal Muhafızın direnme-
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si ve ordunun halk ile kardeşleşmesi karşısında bu girişimin 
nasıl başansızlığa uğradığı biliniyor. D'Aurelle de Paladines, 
kendi zafer bültenini önceden bastırmış ve Thiers, kendi 
coup d'Etat* önlemlerini açıklayan afişleri çoktan hazırla
mıştı. Bütün bunlann yerini, Thiers'nin Ulusal Muhafızı si
lahlarının sahibi olarak bırakma yolundaki soylu kararını 
açıklayan çağrılannın alması gerekti; Thiers Ulusal Muhafı
zın bu silahlan, başkaldıncılara karşı hükümet ile birleşrnek 
için kullanacağına kesin gözüyle baktığını söylüyordu. Ken
dilerine yapılan küçük Thiers çevresinde bu birleşme çağrısı
na, 300.000 Ulusal Muhafızdan sadece 300'ü yanıt verdi. 
Şanlı 18 Mart işçi devrimi, Paris üzerindeki söz götürmez 
egemenliğini kurdu. Merkez komite, geçici devrim hükümeti 
durumuna geldi. Avrupa bir an için, siyaset ve savaştaki 
yeni ve heyecan uyandıncı başanlannın bir gerçeklik gölge
sine sahip bir şey mi, yoksa hanidir geçip gitmiş bir geçmişin 
düşleri mi olduğunu kendi kendine soruyormuş gibi görün
dü. 

18 Marttan başlayarak Versailles birliklerinin Paris'e gi
rişine kadar proleter devrim, devrimlerde ve hele "yüksek sı
nıflar"ın karşı devrimlerinde bol bol görülen zor eylemlerin
den öylesine bağışık kaldı ki, düşmanlan öfkelerini kusmak 
için General Lecomte ve General Clement Thomas'nın öldü
rülmeleri ile Vendôme alanı olayından başka bir konu bula
madılar. 

Montmartre'a karşı gece saldınsına katılan bonapartçı 
subaylardan biri olan General Lecomte, Pigalle alanında 81. 
ordu alayına silahsız siviller üzerine dört kez ateş etmesi 
buyruğunu vermiş ve erlerinin buyruklara uymaması üzeri
ne onlara sövüp saymıştı. Kadınlan ve çocuklan kurşunlaya
cak yerde, kendi erieri onu kurşunladılar. Erler tarafından 
işçi sınıfı düşmanlannın okulunda kazanılan kökleşmiş alış
kanlıklar, bu erler işçi sınıfından yana geçer geçmez elbette 
değişmeyecektir. Aynı erler, Clement Thomas'yı da öldürdü. 

Eski bir kırgın assubay olan "General" Clement Thomas, 

* Hükümet darbesi. -ç. 
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Louis-Philippe döneminin son zamanlannda, başkalannın 
suçunu üzerine alan kimse (gtkant responsable*) ve bu çok 
kavgacı gazetenin görevli düellocusu ikili niteliğiyle çalış
mak üzere, cumhuriyetçi le Nationaf>4 gazetesi yazı kurulu
na girmişti. Şubat devriminden55 sonra iktidara geçen Natio
nalciler, bu eski assubayı generale dönüştürdüler. Bu iş, 
onun da Jules Favre gibi korkunç kışkırtıcılanndan ve en al
çak cellatlanndan biri olduğu haziran kıyımının8 öngünün
de oldu. Sonra, general sanı da kendisi de, 1 Kasım 1870 
günü yeniden su yüzüne çıkmak üzere, uzun bir süre boyun
ca ortadan kayboldu. Bir gün önce belediye sarayında tutsak 
edilen savunma hükümeti, Blanqui, Flourens ve işçi sınıfı
nın öteki temsilcilerine, zorla ele geçirdiği iktidan Paris'te 
özgürce seçilecek bir Komüne bırakacağına resmen söz ver
mişti. 56 Sözünde duracak yerde bu hükümet, Paris üzerine 
şimdi Bonaparte'ın Korsikalılannın yerini tutan Trochu'nün 
Bretonlannı salıverdi.57 Ancak böylesine bir andını bozmayla 
adını kirletmek istemeyen general Tamisier, Ulusal Muhafız 
başkomutanlığından istifa etti ve onun yerine, Clement Tho
mas yeniden generalliğe getirildi. Bütün komutanlığı boyun
ca Prusyalılar'la değil, Paris Ulusal Muhafızıyla savaştı. Pa
ris'in genel silahlanmasını engelledi, burjuva taburlannı işçi 
taburlanna karşı kışkırttı, Trochu "plan"ına karşı çıkan su
baylan uzaklaştırdı ve lekeleyici korkaklık suçlaması altın
da, kahramanlığı şimdi en amansız düşmanlannın bile hay
ranlığını çeken proleter taburlan terhis etti. Clement Tho
mas, 1848 Haziranında Paris işçi sınıfının kişisel düşmanı 
olarak kazandığı rütbe şeritlerini yeniden kazanmaktan bü
yük bir övünç duyuyordu. 18 Marttan birkaç gün önce, "Pa
ris ayaktakımının kaymak tabakasının işini bitirrnek"için, 
savaş bakanı Le Flô'ya kendi kafasından bir plan sunuyordu. 
Vinoy'nın bozguna uğramasından sonra, savaşıma amaWr 
espiyon niteliğiyle girişrnekten kendini alamadı. Galler pren
sesi, Londra'ya girdiği gün kalabalıkta ezilen insaniann yaz-

* Sorumlu yönetici. Bu parçayı, 1871 ve 1891 Almanca baskılarda şu 
açıklama izlemektedir: "Başkası yerine hapis cezalannı çekmek için tutul
muş adam." -Ed. 
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gısından ne kadar sorumlu ise, Merkez Komite ve Paris 
emekçileri de Clement Thomas ile Lecomte'un öldürülmesin
den tastamam o kadar sorumluydu. 

Silahsız yurttaşların Verdôme alanındaki sözde katliamı, 
bu yalanı yaymak için salt Avrupa gazeteciliği uşak takımı
na güvenerek, bay Thiers ve köylülerin Mecliste hiç sözünü 
etmedikleri bir mittir. "Düzenciler", Paris gericileri, 18 Mart 
zaferinden tir tir titrediler. Bu onlar için, ensonu gelen halk 
cezasının işaretiydi. 1848 Haziran günlerinden 22 Ocak 
187158 gününe kadar, buyruklan üzerine öldürülen kurhan
Iann hayaletleri karşılannda dikiliyorlardı. Korkulan, tek 
cezalan oldu. Hatta polisler bile (sergents de ville), yapılma-

. sı gerektiği gibi silahsızlandınlacak ve kilit altına kanacak
lan yerde, Versailles'da güvenliğe kavuşmak üzere Paris ka
pılannı ardına kadar açık buldular. DüzeneHer sadece itilip 
kakılmamakla kalmadılar, aynca bir araya gelme ve Pa
ris'in göbeğinde bile birçok güçlü mevzi işgal etme olanağını 
da buldular. Merkez Komite'nin bu hoşgörürlüğü, silahlı işçi
lerin "düzen partisi"nin alışkanlıklanyla öylesine bağdaşmaz 
bir özellik oluşturan bu yüce gönüllülüğü, "düzen partisi" ta
rafından haksız yere bir güçsüzlük duyusunun belirtisi ola
rak yorumlandı. Vinoy'nın topları ve mitrailleuse'leri* ile ba
şaramadığı şeyi, onun silahsız bir gösteri örtüsü altında yap
maya girişme yolundaki budalaca planının nedeni budur. 22 
Mart günü, saflarında bütün petit creveler** ve başında da 
imparatorluğun alışılmış ünlüleri, Heeckeren'ler Coetlo
gon'lar, Henry de PEme'ler vb. bulunan kışkırtıcı bir "kibar 
tabaka" baylan alayı, kibar mahallelerden yola çıktı. Banş
çıl bir gösteri ödlek bahanesi altında, ama gizlice öldürücü 
silahlar taşıyan bir çete, yürüyüş kolu biçiminde düzenlendi, 
yolu üzerinde rasladığı Ulusal Muhafız nöbetçi ve devriyele
rini hırpalayıp silahsızlandırdı ve "Kahrolsun Merkez Komi
te! Kahrolsun katiller! Yaşasın Ulusal Meclis!" çığlıkları ile 
rue de la Paix'den (Banş sokağı) place Vendôme'a (Vendôme 

* Makineli tüfek. -ç. 
** Kibarh�a özenen işsiz güçsüz delikanlı. -ç. 
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alanı) çıkan çete, nöbet bekleyen muhafız kollannı zorlama
ya ve onlann koruduldan Ulusal Muhafız karargahını bas
kıola almaya kalkıştı. Tabanca atışlanna karşılık olarak, ge
rekli uyarmalarda bulunuldu ve bu uyarmalann etkisiz kal
ması üzerine Ulusal Muhafız generali* ateş komutu verdi. 
Birtek salvo, "saygıdeğer topluluk"lannın şöyle bir gösterili
şinin Paris devrimi üzerinde, Yeşu'nun borulannın Eriha 
kenti surlan üzerinde gösterdikleri etkinin tıpkısını göstere
ceğini uman alık delikanlılan, çılgınca bir kaçış içinde dar
ma duman etti. Kaçaklar arkalannda iki ölü, dokuz ağır ya
ralı (aralannda bir de merkez komite üyesi**) Ulusal Muha
fız ile, "silahsız" gösterilerinin "banşçıl" niteliğini iyice tanıt
layan, tüm manfetlerinin sağa sola saçılmış tabancalar, bı
çaklar ve kılıçlı bastonlarla dolu sahnesini bırakıyorlardı. 13 
Haziran 1849'da Paris Ulusal Muhafızı Fransız birlikleri ta
rafından Roma'ya yapılan saldınnın45 hainliğine karşı pro
testoda bulunmak için gerçekten banşçıl bir gösteri düzenle
diği zaman, o sırada düzen partisi generali olan Changami
er, birliklerini her yandan onlan vurmak ve kılıçtan geçir
mek ve atlannın ayaklan altında çiğnemek buyruğu ile bu 
silahsız insanlar üzerine sürdüğü için, Ulusal Meclis ve özel
likle Bay Thiers tarafından toplumun kurtancısı olarak al
kışlanmıştı. O zaman Paris sıkıyönetim altına alınmış, Dufa
ure yeni baskı yasalannı ivedilikle meclisten geçirmişti. 
Yeni tutuklamalar yapılmış, yeni yasaklamalar konmuş, 
yeni bir terör uygulanmıştı. Ama "aşağı sınıflar", bu işlerde 
başka türlü davranıyorlardı. 1871 Merkez Komitesi, "banşçıl 
gösteri" kahramanlannı düpedüz bilmezlikten geldi; öyle ki 
sadece iki gün sonra bunlar, Versailles'a doğru ünlü kaçan 
kaçananın taçlandırdığı o silahlı gösteri için, Aıniral Sai
set'nin buyruğu altında toplanabilecek bir duruma geldi. 
Thiers tarafından Montmartre'daki gece hınzlığı girişimiyle 
başlatılan iç savaşı kabul etmekte gösterdiği tiksinti yüzün
den Merkez Komite, bu kez de o sıralarda adamakıllı savun-

* Bergeret. -Ed. 
** MaljournaL -Ed. 
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masız bir durumda bulunan Versailles üzerine hemen yürü
mernek ve böylece Thiers ile köylülerinin komplolarına bir 
son vermemekle kesin bir yanlışlık yaptı. Bunun üzerine, 
Koroünün seçim günü olan 26 Martta, düzen partisinin gü
cünü bir de seçim sandıklannda denemesine izin verildi. O 
gün, Paris mairie'lerinde* düzen partisi üyeleri, içlerinden 
onlan uygun bir zaman ve uygun bir yerde temizleme andını 
homurdanarak, çok yüce gönüllü galipleriye tatlı hanşma 
sözleri teati ettiler. 

Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakın. Thiers Nisan baş
lannda Paris'e karşı ikinci kampanyasını açtı. Versailles'a 
getirilen ilk Parisli tutsaklar kafılesi, Ernest Picard elleri 
ceplerinde, alay ederek onlann çevresinde aylak aylak dola
şır ve Bayan Thiers ile Bayan Favre, nedimelerinin ortasın
da, balkanlanndan Versailleslı güruhun alçakhklannı alkış
larlarken, insanı çileden çıkancı canavarlıklarla karşı karşı
ya kaldı. Ele geçirilen savaşçılar, umursamazhkla öldürüldü; 
yiğit dostumuz, demir döküm işçisi General Duval, sorgusuz 
sualsiz kurşuna dizildi; İkinci İmparatorluğun içki 
alemlerindeki utanmazca davranışlanyla öylesine ünlenen 
kansının pezevengi Galliffet, yayınladığı bir bildirgeyle, ken
di avcılan tarafından bastınlıp silahsızlandınlan küçük bir 
Ulusal Muhafız birliğinin, yüzbaşı ve teğmenleri ile birlikte 
öldürülmesini buyurmuş olmakla böbürlendi. Kaçak Vinoy, 
federeler saflannda yakalanan her erin öldürülmesini huyu
ran günlük buyruğu için, Thiers tarafından Legion d'Honne
ur'ün büyük-haç nişanı ile ödüllendirildi. Jandarma Desma
rets, 3 1  Ekim 1870'de savunma hükümetinin başlannı kur
taran şövalye ruhlu ve yüce gönüllü Flourens'i,59 bir kasap 
gibi, haince parçalamış olduğu için madalya aldı. Bu cinaye
tin "güçlendirici ayrıntılan", Thiers tarafından Ulusal Mec
liste hoşnutlukla sergilendi. Bir Timurlenk rolü oynaması 
kabul edilen parlamenter bir Tom Pouce'un** kendini beğen
miş böbürlenmesiyle, küçüklüğüne karşı ayaklananlara, 

* Belediye başkanlıklan. -ç. 
** Parmak Tom, Parmak Çocuk -ç. 



hasta arabalan için yansızlık hakkına kadar uygarlar arası 
hiçbir savaş güvencesi tanımayı kabul etmedi. Voltaire tara
fından daha önce sözü edilen60 o kaplanca içgüdülerini başı
boş bırakmasına bir an için izin verilen maymundan daha 
korkunç bir şey yoktur. (Bkz: Ekler, s. 35.*) 

Komünün misillerneyi huyuran ve görevinin "Paris'i Ver
sailles haydutlannın yamyamca davranışianna karşı koru
mak ve göze göz, dişe diş istemek"61 olduğunu açıklayan 7 
Nisan günlü buyrultusundan sonra Thiers, tutsaklara bar
barca davranılmasını gene de durdurmadı. Üstelik, bültenle
rinde onlara sövdü de: "Hiçbir zaman, diye yazıyordu, na
muslu insaniann bakışlannı alçalmış bir demokrasinin bun
dan daha bozulmuş çehreleri acılara salmamıştır" - Thi
ers'nin kendisi ve "salıverilmiş" bakanlan gibi namuslu in
sanların bakışlannı. Gene de bir zaman süresince, tutsakla
rın öldürülmesi ertelendi. Ama Thiers ve aralıkçı51 generalle
ri, Paris'te Ulusal Muhafız kılığında yakalanan kendi jan
darma espiyonlannın bile , üzerlerinde yangın bombalan ile 
yakalanan Sergents de ville'lerin** bile bağışlandıklannı öğ
renir öğrenmez, Komünün misilierne üzerindeki buyrultusu
nun boş bir tehdit olduğunu anlar anlamaz, tutsakların yı
ğınsal öldürülmeleri yeniden başladı ve sonuna değin ardı 
arası kesilmeden sürdürüldü. Ulusal Muhafıziann sığındık
ları evler jandarmalarca çevrildi, üzerlerine petrol döküldü 
ve yakıldı (bu iş ilk kez burada çözüldü); yan-kömürleşmiş 
cesetler, daha sonra Ternes'de kurulan gezici basın hastane
si tarafından kaldınldı. 25 Nisan günü Belle-Epine'de atlı 
bir avcılar birliğine teslim olan dört Ulusal Muhafız, daha 
sonra Galliffet'nin yaraşır dengi bir yüzbaşı tarafından, bir
biri ardına vuruldu. Yüzbaşının dört kurbanından, ölü diye 
bırakılmış bulunan Scheffer adlı biri yerde sürüne sürüne 
Paris ileri karakolianna döndü ve bu olay üzerine bir Ko
mün komisyonu karşısında tanıklık etti. Tolain bu komisyo
nun raporu üzerine savaş bakanından açıklama istediği za-

* Bkz: Bu yapıtın 90. sayfası. -Ed. 

** Polislerin. -ç. 



man, köylüler onun sesini çığlıklarıyla bastırdılar ve Le 
Flô'nun yanıt vermesini engellediler. Kahramanlıklarından 
söz etmek, "şanlı" ordularının onuruna bir saldırı olurdu. 
Thiers'nin bültenlerinin, Moulin-Saquet'de uyurken basılan 
federelerin süngülendiklerini ve Ciamart'daki yığınsal cina
yeti haber verirken kullandığı saygısız ton, Londra'daki ger
çekten aşırı duyarlı olmayan Times'ın62 bile sinirlerine do
kundu. Ama bugün Paris'i bombalayan ve yabancı fatihin 
koruması altında bir zenci köle satıcıları ayaklanması kışkır
tan kimseler tarafından işlenen salt başlangıç niteliğindeki 
canavarlıkları saymaya girişmek, gülünç olur. Bütün bu tüy
ler ürpertici şeyler ortasında, cüce omuzları üzerine çöken 
korkunç sorumluluk üzerine bitmez tükenmez parlamenter 
yakınmalarını unutan Thiers, meclisin rahatça çalıştığını 
söyleyerek böbürleniyor ve bazen aralıkçı generaller, bazen 
de Alman prensleri ile yaptığı aralıksız içki alemleri aracıyla 
sindiriminin, hatta Lecomte ve Ciement Thomas'nın hayalet
leriyle bile, en küçük bir bozukluğa uğramadığını tanıtlıyor. 

III 

18 Mart sabahı Paris, gökgürültüsünü andıran Vive la 
Commune!* çığlığıyla uyandı. Peki ama Komün, buıjuva 
sağduyuyu öylesine tedirgin eden bu sfenks nedir? 

"Başkent proleterleri, diyordu 18 Mart bildirgesinde Mer
kez Komite, yönetici sınıfların tükenmişlik ve ihanetleri kar
şısında kamu işlerinin yönetimini ellerine alarak işleri yolu
na koymak zamanlarının geldiğini anladı. Proletarya kaderi
ni kendi eline almanın ve iktidan fethederek geleceğinin za
ferini sağlamanın, kendi kaçınılmaz görevi olduğunu anladı. 

Ama işçi sınıfı devlet makinesini olduğu gibi almak ve 
onu keİ}di hesabına işletmekle yetin�m�z . . 

Sürekli ordu, polis, bürokrasi, din adamları ve yargıçlar 
gibi, sistemli ve aşamalı bir işbölümü planına göre biçimlen
dirilmiş ve her yerde var olan organlarıyla, merkezi devlet 

* Yaşasın Komün! -ç. 
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iktidarı, doğmakta olan burjuva topluma feodalizme karşı gi
riştiği savaşımiarda güçlü bir silah hizmeti gördüğü mutlak 
krallık çağına kadar çıkar. Bununla birlikte her türlü orta
çağ kalıntıları, senyörlerin ve soyluların üstünlük hakları, 
yerel ayrıcalıklar, belediye ve lonca tekelleri, taşra anayasa
ları yüzünden, gelişmesi engellenmiş bulunuyordu. 18. yüz
yıl Fransız Devriminin dev süpürgesi bütün bu geçmiş za
man kalıntılarını silip süpürdü ve böylece toplumsal dayana
ğı, modern devlet üstyapısı karşısına çıkan son engellerden 
de kurtardı. Modern devlet, kendisi de yan-feodal bir nitelik 
taşıyan eski -Avrypa'nın ,modern Fransa'ya karşı koalisyon 
savaŞfarinin ÜrÜnü oları Birinci lmparatorluk döneminde ku
ruldu. Daha sonraki rejimler sırasında parlamenter denetim 
altına, yani varlıklı sınıfların doğrudan denetimi altına ali� 
nan hükümet, sadece engin ulusal b�!"çhmn ve ezici _vergil�
rin fideliği olmak_�a kalmadi.; otorite, çık�z:, �ev ki_ gibi da;xa
nılmaz çekicilikleriyle, bir yandan yönetici sınıfların rakip 
fesat komiteleri ye serüvencileri arasında uyuşmazlık nedeni 
durumuna gelirken, öte yandan toplumun iktisadi .deği�ik
likleriyle birlikte siyasal niteliği. de de�ştj. Modern sanayi
nin ilerlemesi geliştikçe, serm�ye ile �rnek arasındaki sınıf 
karşıtligi--da genişliyor, yoğunlaşıyor, devlet iktidan gitgide 
sermayenin emek üzerindeki ulusal bir iktidar, toplum�al 
kölelik ereklerine göre. örgütlenm�ş toplumsal bir güç, bir �ı
mf egemenliği aygıtı niteliğiıü.Jq!zamyordu, * Sınıflar savaşı
mında bir ilerleme gösteren her devrimden sonra, devlet ikti
darının salt bastıncı niteliği gitgide daha açık bir biçimde or
taya çıkıyordu. 1830 devrimi, hükümeti toprak sahiplerin
den kapitalistlere;" "iŞÇileriri. en uzak düşmanlanndan en do
laysız düşmanianna geçir�i! Şubat Devrimi55 adına devlet 
iktidarini " ele" geçiren ciımhurlyetçi bui]U:valar; iŞçı ""8"1riilinı 
' 'topi���-aı--cumhunye�E.!....��a!i�-��opl�msaro-a,Jımsiziipilı 
güvence altına alan cumhuriyetten başka bir şey olmadığına 
inandınria�·v�ü.Y:aiar üe toprak sahiplerinin kralcı yığı·-

·-···--

* 1871 Almanca baskı, bu türncenin sonunu biraz farklı bir yazılış için
de vermektedir: "Devlet iktidan gitgide emeği ezmeye yönelik bir kamu ikti
dan, bir sınıf egemenliği aygıtı niteliği kazanıyordu." -Ed. 
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nma ��' hük_ümetin mali kaygı ve üstünlüklerini tam bir gü
venlik içinde "cumhuriyetçi" burj uvalara bırakabileceklerini 
tanıtlamak ereğiyle, bu iktidarı haziran kıyımlarını · kışK.ırt
mak için kullandı. Bununla birlikte, kahramanca haziran 
başarılarından sonra cumhuriyetçi burjuvalara, artık kap
kaççılar sınıfının bütün rakip fraction et faction'ları* tarafın
dan ve üretici sınıftarla şimdi açıkça ortaya çıkan karşıtlık
lar içinde kurulan bir koalisyon olan "düzen partisi"nin ilk 
saflarından, artçı birliğine geçmekten başka bir şey kalmı
yordu. Hisse senetli [anonim -ç.] şirket biçimindeki hükü
metlerinin upuygun biçimi, Louis Bonaparte'ın başkanlığın
da, " vile multitude"e** sınıf terörizmi ve özgür haksızlık reji
mi olan Republique parlementaire*** oldu. Her ne kadar 
parlamenter cumhuriyet, Bay Thiers'nin dediği gibi, "onları 
(yönetici sınıfın çeşitli bölüntülerini)  en az bölen" cumhuri
yet idiyse de, buna karşılık bu sınıf ile onun seyrek safları 
dışında yaşayan tüm toplum arasında bir uçurum yaratıyor
du. Birlikleri, kendi öz uyuşmazlıktarının daha önceki hükü
metler döneminde devlet iktidarı için ortaya çıkardığı engel
leri ortadan kaldırıyordu. Proletaryanın ayaklanma t�lı_ljkesi 
karşısında birleşik _ Yarh.k.lı _şı,rııf, J>.lJ.P._tıg Y..ıeriıı� f!ı;:vlet ikti
darını, kimsenin gözünün yaşına bak.roaksızın�:ç_af1ml;ı, 
sermayenin emeğe karşı ul�saJ savaş silah!_ olarak kqll�_ıı<lı, 
Üreticiler yığınına karşı sürekli sa�aşında v�rlıklı si.nıf, sa
dece yürütme gücünü durmadan artan baskı güçleriyle do
natma zorunda değil, ayrıca kendi öz parlamenter kalesini, 
yani Ulusal Meclisi de, yürütme gücüne karşı tüm savunma 
araçlarından yavaş yavaş yoksun bırakma zorunda kaldı. 
Louis Bonaparte'ın kişiliğinde, yürütme gücü varlıklı sınıfın 
temsilcilerini kovdu. "Düzen partisi" cumhuriyetinin doğal 
ürünü, İkinci lmparatorluk oldu. 

lmparatorll).]{, doğum belgesi yerine hükümet darbesi, 10 

vize yerine genel oy hakkı ve krallık asası yerine de kılıç ara
c!lığıyla köylülüğe, yani sermaye ve emek savaşımına doğru-

* Bölüntü ve fesat komiteleri. -ç. 
** Aşağılık yığın. -ç. 

*** Parlamenter cumhuriyet. -ç. 
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dan doğruya katdnıayan o_geniş üreticiler yığınına dayan
mak iddiasındaydı. parlamentariı;_m� ;e)J"QyTece�: Iiiik}frrietin 
varlıklı sınıflara apaçık bağımlılığına son vererek,.işçi sımfı
nı kurtardığını ileri sürüyordu. İşçi sınıfı üzerindeki.ikt_isadi 
üstünlüklerini koruyarak....Jl.arlıklı. sım.flJ!:ı::ı kurtarmak isti� 
yora\i-"Sön Olara:K "di,"-�lusal . görkem yanıls_��-i_şı{i� ·herke� 
için yeriiden canla,ndırarak, büiiin sıiıiflir:m. bidiğim kı.imı.ı,ış 
olmakla böbü�l�n�.Y.9E�hı,L Gerçeklikte burjuvazinin ulusu yö
netme yeteneğini çoktan yitirmiş -ve işçi sınıfının henüz 
elde etinemiŞ- bulunduğu bir dönemde, tek olanaklı hükü
met biçimi de buydu� _Bu hükümet bütün dünyada, toplumun 
kurtancısı olarak alkışlandı. Onun egemenliği altında tüm 
siyasal kaygılardan kurtulan burjuva toplum hiçbir zaman 
düşünmediği bir gelişme yaşadı. Şş.nçıyi ve ticareti, dev bo
yutlar kazandı. Mali dolandıncılık, kozmopolit içki alemleri
ni göklere çıkardı. Yığınların sefaleti ta.ntanalı, yapmacık. re
zilce bir lüksün uta.nmazca bir sergile.nmesiyle açık bir kar
�ıtlık oluşturuyordu._Toplumun çok üstünde durur gibi görü
nen devet iktidarı, gene de bu toplumun hem en büyük reza
leti, hem de tüm bozulmuşluklarının yuvasıydı. Devletin 
kendisinin ve kurtarmış olduğu toplumun çürümüşlüğü, bu 
rejimin ağırlık merkezini Paris'ten Berlin'e taşımaya susa
mış Prusya süngüleri tarafından açığa çıkarıldı, .  Doğmak ta 
olan buıjuva toplumun feodalizmden kendi öz kurtuluş aleti 
olarak dünyay�:g�!i.rd.t�LY�)y!_ç�_:_g�1!§.�!l lm!jtıva _toplumun, 
sonunda emeıP sermayeye bir köleleştirme. .aracı durumuna 
dönüştürdüğü bu .. devl�t iktidarının ;he_:ıp _�!L.d.eğerdP.n düş
müş, hem de en son biçimi_ı:}i_�J!lp�rya._li,?::ı;n.Ql.!J§LlU'\lYOidu. 

İmparatorluğun doğrudan antitezi, Komün oldu. Paris 
proletarya���:� _ ��:ıp.ini ilan eder��n yükseiHiği 
"toplum��l._çQ�hı�fiyet" çığlığı, _şı:rı:ıf_�gEl..I!l�F�.:!E Y.�ln�
kralcı biçimini değil, arıui" kendisini kaldıracak bir cumhuri
yet için duyulan.be1irsiz biı:. özl�nıdeıl:'b.aŞk,d)f�-Şe;ıll.dile ge
tirmiyordu. Kon:rüJ4. bu. cumhuriyetin ohunlıı hiçimü::di-

Eski hükümet iktidarının merkezi ve aynı zamanda 
Fransız işçi sınıfının da toplumsal kalesi olan Paris, Thiers 
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ve köylülerinin, imparatorluğun onlara bıraktığı o eski hü
kümet iktidannı onarmak ve sürdürmek için kalkıştıklan gi
rişime karşı silaha sanlmıştı. J>aris ancak kuşatma sonuçu 
ordudan kurtulduğu ve onun yerine çoğunluğu jşçiler tara
fından oluşturulan bir Ulusal Muhafı.zı geçirmiş bulunduğU 
iÇin direnebiliyordu. Artık sürekli bir kurum haline .dönüştü" ... 
ıiilmesi gereken şey de, işte bu durumdu. Bu yüzden. Komü.:-. .  
n ün ilk kara:ıj, sürekli ordunun kaldınlması ve. yerine silahlı 
halkın geçirilmesi oldu. 

Komün, kentin çeşitli ilçelerinden kamu oylamasıyla se
çilen belediye meclisi üyelerinden bileşiyordu. Bu üyeler so- . 
rumiuydular ve her an görevlerinden geri alınabiliyorlardı. 
Komün üyelerinin çoğu, doğal olarak işçilerden ya da işçi sı
nıfının ünlü temsilcilerinden oluşuyordu. Komünün parla
menter bir örgüt değil, aynı zamanda hem yürü.tm�ci hem-de 
yasamacı· etkin ]:)ir ö:r;güt olması gerekiyordu. Polisin siyasal 
ayncalıklanna hemen son verilerek, merkezi hükümetiri ale
ti olmaktan· çıkanldı ve Komünün sorumlu ve her an görev
den geri alınabilir bir görevlisi durumuna getirildi. Yöneti
inin tüm öbür dallanndaki memurlar da aynı duruma dönüş
türüldü. Komün üyelerinden en alt düzeydeki görevlilere ka
dar, bütün kamu hizmetleri karşılığında işçi ücretleri ödene
cekti. Yüksek devlet görevlilerinin geleneksel rüşvet ve tem
sil ödenekleri, bu yüksek görevlilerin kendileriyle birlikte or
tadan kalktı. Kamu hizmetleri, merkezi hükümet tarafından 
korunan kimselerin özel mülkiyeti olmaktan çıktı. Yalnız be
İediye yönetimi değil, ayrıca o zamana kadar devl�hn gördü
ğü bütün işler de Komünün eline geçti. 

Eski hükümetin maddi iktidar aletleri olan sürekli ordu 
ve polis kaldınldıktan sonra Komün, manevi baskı alet� olan 
"rahiplerin iktidan"nı da ort_adan kaldır!?aya �Ş�j_��:�:Eklı . 
kurumlar oluşturan tüm kiliselecin dağıtılıp mül'ksü�Jeştiril
IQ�lecini karalaşiırdı. Rahipler, öncelleri olan havariler gibi, 
müminlerin sadakalan ile yaşamak üzere, özel yaşamın dün
ya işleriden dingin elçekmişliğine gönderildiler. pğretim ku
:rumlannın tüm�, heın p�rasız olarak halka açıldı, hem de - . .... ... ,. 
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kilise ile devle.tin. her tü,r.l� lllÜ,da}ıal�.�ip.�eı.:ı: l�u:rt.!3.nldJ . . Böy
lece öğretimin yalnızca herkesin I19:rcı dur_u..m�ı:a .g�Ji.I:tl��; 
siyle kalınmıyor, aynca bilimin. kendisi .de sııu.f...öD.yatgılan 
ve hükümet iktidannın onu vurmuş bıılun.dul.tl.a:ı:L�incirler
den kurtanlıy�_:r.<lq .... 

Adalet görevlileri, daha sonra bozmak üzere, sırayla bağ
lılık yemini etmiş olduklım art arda gele� bü��!ı.J� .. 9.Js.v.ınet.l!z: 
re aşağılık bağımlılıklannı gizlemekten başka bir işe yara
mayan o yapmacık bağımsızlıktan yoksunlaştınldı. Ö.�:k.i 
kamu görevlileri gibi yargıçlar ve hakemler de görE;v� .se.çim..,. 
le gelecek, sorumlu ve geri alınabilir olaç!3,klardı. 

Paris komünü elbette Fransa'nın bütün büyük sanayi 
merkezlerine örnek hizmeti görecekti. Komün rejimi Paris'te 
ve ikincil merkezlerde bir kez kurulduktan sonra eski mer
kezi hükümet, yerini taşra illerinde de üreticilerin kendi hü
kümetlerine bırakmak zorunda kalacaktı. Komünün geliştir
me zamanı bulamadığı kısa bir ulusal örgütlenme taslağıyla, 
Koroünün en küçük kırsal yerleşme merkezlerinin bile siya
sal biçimi olması ve kırsal bölgelerde sürekli ordunun, hiz
met süresi son derece kısa bir halk milisiyle değiştirilmesi 
gerektiği açıkça ortaya kondu. Her ilin kırsal komünleri, or
tak işlerini ilin yönetim merkezindeki bir temsilcileı: meclisi 
aracıyla yönetecek ve bu il meclisleri de Paris'teki ul.ııs_al �t
k ililer kuruluna kendi temsilcilerini göll��:r:�c�!i)�·�dj.;...t.em�il� 
ciler her an görevden geri alınabilecek ve seçmenlerinin em
redici vekaletleriyle bağlı olacaklardı. ·Bir mer'Kezfnüküme
te gene de kalan az sayıda ama önemli görevler, gerçeğe ay
kırılığı biline biline söylendiği gibi kaldınlmayacak, ancak 
komünal, yani sıkı sıkıya sorumlu görevliler tarafından yü
rütüleceklerdi. U!:ı,ı._sun birliği bozulm..�.nw�� tam tersine, Ko
m ün anayasasıyla örgütlenecekti. Bu 'QirlU� • .onÜn CisimleŞ
ınesi olduğunu ileri : sürınekle .bklik.te, .gerç..�k���-t.İlUsÜn-asa
lak bir uru olmasına rağmen ulustan bağımsız ve onun ü�
rinde yer almak isteyen devlet iktidannın ortadan_kÇ!}dın.!
rnasıyla bir gerçeklik durumuna gelecektj. Eski hükümet ik
tidarının, salt bastıncı organlannı kesip atmak önemli oldu-
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ğu halde, yasal işlevleri topluma karşı bir üstünlük iddiasın
da bulunan bir otoriteden çekilip alınarak toplumun sorum
lu hizmetkarlarına verilecekti. Genel oy hakkı, her üç ya da 
altı yılda bir halkı parlamentoda yönetici sınıfın hangi üyesi
nin temsil edeceği ve ayaklar altına alacağını kararlaştırma
ya yarayacak tıpkı kendi işi için işçi ve yönetim personeli 
arayan herhangi bir işverene hizmet eden bireysel seçim 
hakkı gibi, komünler biçiminde örgütlenen halkın kendi iş
letmeleri için işçiler, denetimeHer ve muhasebeciler bulması
na yarayacaktı. Ve bireyler gibi toplulukların da, gerçek iş
ler konusunda genel olarak herkesi kendi yerine koymasını 
ve eğer bir yanlışlık yaparlarsa, onu da hemen düzeltmesini 
bildikleri herkesçe bilinen bir gerçektir. Öte yandan Komün 
anlayışına hiçbir şey, kamu oylaması yerine hiyerarşik bir 
görevlendirme geçirmekten daha uzak olamazdı. 

Toplumsal yaşamın daha eski ve hatta sönmüş biçimle
riyle belli bir benzerlik gösteren yepyeni tarihsel oluşumla
nn haksız yere o biçimlerin bir yinelenmesi olarak görülme
leri genellikle bu yeni oluşumlann kurtutamadıklan bir yaz
gıdır. Nitekim çağdaş devlet iktidannı paramparça eden bu 
yeni Komünde de ilkin bu devlet iktidanna öngelen ardın
dan onun temelini oluşturan ortaçağ komünlerinin bir can
lanması görülmek istendi. Komünal kuruluş haksız yere baş
langıçta zor yoluyla kurulmasına rağmen, şimdi güçlü bir 
toplumsal üretim etkeni durumuna gelen uluslann o büyük 
birliğini, Montesquieu ve Girondenler'in63 düşlerine uygun 
bir küçük devletler federasyonu biçiminde bir bozma girişimi 
olarak görüldü. �OIJ1'PI!_ :V.Et-devlet.iJüidan karşıtlığı, haksız 
yere aşın merkeziyetçiliğe karşı eski sa.yaş�m1n aşın }jir biçi
�i olarak görül!fü. Özel tarihsel koşullar öteki ülkeierde bur.:
juva hükümet biçiminin, Fransa' da olduğu biçiİndeld klasik 
gelişmesini engelleyebilir ve Ingiltere'de olduğu �bi büyük 
merkezi devlet organlannın, bozulmuş kilise yönetim kurul
lan ( vestries), çıkarcı belediye meclis üyeleri ve kentlerde ve � .  .. 

köylerde yırtıcı yardım bürosu yöneticileri ve gerçekten soy-
dan geçme sulh yargıçlarıyla tamamlanmasına izin verebilir-
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ler. Komünal kuruluş, o güne kadar toplumun sırtından geçi
nen ve onun özgür hareketini kötürümleştiren asalak devlet 
tarafından emilen tüm güçleri toplumsal gövdeye geri vere
cekti. Yalnızca bu olguyla bile komünal kuruluş, Fransa'nın 
canlanmasının çıkış noktası olabilirdi. - Fransız taşra kent
leri buıjuvazisi Komünde, bu sınıfın Louis-Philippe döne
minde kır üzerinde uyguladığı ve Louis Napoleon döneminde 
de yerini kınn kentler üzerindeki sözde egemenliğine bıra
kan egemenliğin bir onanlma girişimini gördü. Gerçeklikte 
komünal kuruluş kırsal üreticileri il yönetim merkezlerinin 
düşünsel yönetimi altına koyacak ve onlara, kent işçilerinin 
kişiliğinde, çıkarlannın doğal koruyuculannı bulmak güven
cesini sağlayacaktı. - Koroünün sadece varlığı bile, apaçık 
bir şey olarak, belediye özgürlüğünü içeriyordu. Ancak bun
dan böyle bu özgürlük, artık kaldınlan devlet iktidan karşı
sında bir engel oluşturmaktan çıkmıştı. Paris Komününe, 
kentlerin yönetimini Prnsya polis devleti makinesindeki ba
sit ikincil çarklardan başka bir şey olmama derecesine düşü
ren o eski ı 79 ı Fransız Belediye örgütünün karikatürü olan 
Prnsya belediye rejiminin özlemlerini yükleme düşüncesi, 
ancak ve ancak eğer kendi kan ve demir entrikalanna gö
mülmüş olmasaydı, kafasal çapına öylesine uygun düşen 
eski Kladderadatsch (Berlin Punch u)64 yazarlığı mesleğine 
seve seve dönecek olan bir Bismarck'ın usuna, ancak ve an
cak böylesine bir kafaya gelebilirdi. 

Komün, sürekli ordu* ve devlet memurculuğu gibi iki bü
yük gider kaynağını ortadan kaldırarak, bütün buıjuva dev
rimierin o ucuz hükümet sloganını gerçekleştirdi. Koroünün 
varlığı bile sınıf egemenliğinin, hiç değilse Avrupa'da, olağan 
yükü ve vazgeçilmez maskesi olan krallığın yokluğunu önge
rektiriyordu. Komün c ri ete er ekten demokratik ku
rumlar temeli"nrsağlıyordıı Ama 

* Bu "sürekli ordu'' sözcüğü, 1871 ve 1891 Almanca baskılarda yoktur. 
-Ed. 
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Komünle ilgili yorumların ve Koroünden beklenen yarar
Iann çeşitliliği, öteki bütün hükümet biçimlerinin o zamana 
kadar daha çok bastırmaya önem vermelerine karşın onun 
yayılmaya çok elverişli bir siyasal biçim olduğunu gösterir. 
Koroünün gerçek gizemini onun her şeyqen önce. bir. i,Şfi sını
li1iiJFiiiri.eti;* . . üreticiler sınıfının sahiplenenler __ sın!fm.a._karŞ� 
yürüttüğü savaşıının bir sonucu, ensonu bulup�ıı v�-�-�.ek'in 
iktisadi ku,�ı,ıluş.u_p.un gerçekleşme olanağını sağlayJIJl .. .sjya
sal biçim alınaşı oluşturur . .  

B u  son koşul olmasaydı, komünal kuruluş..blı; • .  olanaksız
lık ve bir aldatmaca .olurdu . .  Üreticinin siyasal egemenli� 
onun toplumsal köleliğinin sürdürülmesiyle bağdaşamaz. 
Öyleyse, Komün, sınıfların varoluşunun, dolayısıyla sınıf 
egemenliğinin dayandığı iktisadi temelleri ortadan kaldır
mak için bir kaldıraç hizmeti görmeliydi. Emek bir kez kur
tulunca her insan bir emekçi durumuna gelir ve üretken ça
lışma, bir sınıfın öz niteliği olmaktan çıkar. 

Tuhaf şeydir. Emekçilerin kurtuluşu üzerindeki son alt
mış yılın bütün cafcaflı söylevlerine ve tüm engin yazınma 
karşın işçiler, nerede olursa olsun, kendi öz davalarını ele al
maya görsünler; sanki kapitalist toplum, daha tüm çelişkile
ri gelişmemiş, daha bütün yalanları ortaya çıkmamış, daha 
pis gerçekliği gözler önüne serilmemiş de, henüz bakir suç
suzluğunun en arı durumu içinde yaşıyormuşcasına, serma
ye ve ücretli kölelik gibi iki kutbu (toprak sahibi artık kapi
talistin komandit ortağından başka bir şey değildir) kapsa
yan güncel toplum sözcülerinin tüm savunurolu lafazanhkla
nnın gürlediği hemen duyuluyor. Komün, diye haykırıyorlar, 
tüm uygarlığın temeli olan mülkiyeti kaldırmak istiyor. Evet 
baylar Komün, büyük bir yığının emeğini birkaç kişinin zen
ginliği durumuna getiren o sınıf mülkiyetini kaldırmak isti'
yordu. Mülksüzleştiricilerin mülksüzleştirilmesini amaçh
yordu. Üretim araçlarını, bugün özsel olarak emeği köleleş
tirme ve sömürü araçlan olan toprağı ve sermayeyi, özgür ve 

* 1871 ve 1891 Almanca baskılarda "işçi sınıfı hükümeti" sözcükleri ita
lik dizilmiştir. -Ed. 
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birleşmiş bir emeğin sıradan aletleri durumuna dönüştüre
rek, bireysel mülkiyeti bir gerçeklik durumuna getirmek isti
yordu . Ama komünizmdir bu, o "olanaksız" komünizm! Ne 
yani, egemen sınıflann güncel sistemi sonsuza değin sürdür
menin olanaksızlığını aniayacak kadar kavrayışlı olan üyele
ri -bunlann sayısı kabanktır-, kooperatif üretimin usan
dıncı ve gürültücü havarileri durumuna geldi. Ama eğer koo- · 

peratif üretim bir aldatmaca ve bir tuzak olarak kalmaya
caksa; eğer kapitalist sistemin yerini alacaksa; eğer koopera
tİf topluluklann tümü, ulusal üretimi kendi denetimleri altı
na alan ve kapitalist üretimin kaçınılmaz yazgısı olan sürek
li anarşi ve devirli sarsıntılara son veren ortaklaşa bir plana 
göre düzenleyecekse baylar, eğer bu komünizm değilse, o çok 
"olanaklı" komünizm değilse, nedir peki? 

İşçi sınıfı Koroünden mucizeler beklemiyordu. İşçi sınıfı
nın par decret du peuple* uygulanacak hazırlop ütopyalan 
yoktur. İşçi sınıfı kendi öz kurtuluşunu ve bu kurtuluşla bir
likte güncel toplumun kendi iktisadi gelişmesiyle karşı kon
maz bir biçimde yöneldiği o daha yüksek yaşam biçimini ger
çekleştirmek için uzun savaşımlardan, koşullan ve insanlan 
baştan başa dönüştürecek tüm bir tarihsel süreçler dizisin
den geçmek zorunda olduğunu biliyor. İşçi sınıfı bir ülkü)ji 
gerçekleştirmekle değil, yalnızca yıkılmalcla olan eski �_üiJu
va tö�üii k�ıı� :tnda taşıdiğı yeni toplum Qğelti� kar
§ıslllda enge len rmakla �ümlüdür . Tarihsel göre
vinin tam bilinci ve davranışında ona yaraşır olma kahra
manca karanyla işçi sınıfı, basın uşaklannın kaba sövgüleri 
ve bilisiz yavanlıklan karşısında, sekterce fıkirlerini bilimsel 
yanılmazlığın kesinliği üzerinden döktüren kurulu düzen 
tutkunu buıjuva doktrinerlerin kasıntılı kayırınası karşısın
da, gülümsemekle yetinebilir. 

Paris Komünü devrimin yönetimini kendi ellerine aldığı 
zaman; basit işçiler ilk kez olarak "doğal üstlerinin"** hükü
met ayncalıklanna dokunma cüretini gösterip, eşi görülme-

* Halk kararnamesiyle. -ç. 
** 1871 ve 1891 Almanca baskılarda, burada, "varlıklı sınıflar" biçimin

de bir ekleme var. -Ed. 

67 



miş bir güçlük içinde, yapacaklarını gösterişsiz, bilinçli ve et
kili bir biçimde yaptıklan zaman (ve büyük bir bilimsel oto, 
riteye* inanmak gerekirse, en yükseği Londra'nın herhangi 
bir okul sekreteri için gereken en düşük ücretin ancak beşte 
birine erişen ücretler karşılığı yaptıkları zaman) eski dünya, 
belediye sarayı üzerinde dalgalanan emek cumhuriyetinin 
simgesi kızıl bayrak karşısında, öfke sarsıntıları içinde iki 
büklüm oldu. 

Ve bununla birlikte bu devrim, işçi sınıfının yalnızca zen
gin kapitalistler ayrık olmak üzere, hatta Paris orta sınıfının 
büyük bölümü -dükkancılar, satıcılar, tüccarlar- tarafın
dan bile, toplumsal girişkenliğe yetenekli tek sınıf olarak 
açıkça tanındığı ilk devrimdi . Komün, orta sınıfın kendi için
de sürekli anlaşmazlıklar nedeni olan borç ve alacak sorunu
nu bilgece çözere k, onu kurtarmıştı. 65 Orta sınıfın bu aynı 
bölümü, Haziran 1848'deki işçi ayaklanmasının8 ezilmesine 
katılmış ve Kurucu Meclis tarafından alacaklılarına hemen 
saygısızca kurban edilmişti.66 Ama onun bugün işçi sınıfı ya
nında yer almak için tek nedeni, bu değildi. Artık Komün ya 
da yeniden hangi ad altında belirirse belirsin imparatorluk 
dışında bir seçenek olmadığını seziyordu. Imparatorluk, 
kamu zenginliğini saçıp savurması, özendirdiği büyük mali 

· dolandıncılık . ve Sermayenin yapay olarak hızlandırılmış 
merkezileşmesine ve bu sınıfın büyük bir bölümünün mülk
süzleştirilmesine sağladığı destekle, iktisadi bakımdan onu 
[�rta sınıfı -ç.] yıkmıştı. Imparatorluk bu sınıfı siyasal ba
kımdan incitmiş, çocuklarının eğitimini frere ignoran
tin'lere67 vererek volterciliğine meydan okumuş, neden oldu
ğu yıkımiara karşılık imparatorluğun yıkılmasından başka 
bir ödünleme bırakmayan bir savaşa başı eğik sokarak, onun 
Fransız ulusal duygpsunu ayaklandırmıştı . Tüm bonapartçı 
ve kapitalist yüksek boheme'in Paris dışına göçünden sonra, 
gerçekte orta sınıfın gerçek düzen partisi, kendini Komün 
bayrağı altına giren ve Thiers'nin önceden tasarlanmış plan-

* Almanca baskılar bu büyük bilimsel otoritenin kim olduğunu belirti
yor: "(Profesör Huxley)". -Ed. 
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larına karşı onu savunan "Cumhuriyetçi Birlik"68 biçimi al
tında gösterdi. Bu büyük orta sınıf yığınının minnettarlığı 
bugünkü sert sınamaya dayanacak mı? Bunu ancak zaman 
gösterecek. 

Komün köylülere, "Bizim zaferimiz sizin tek umannız
dır"derken, yerden göğe kadar haklıydı. Versailles'da yu
murtlanıp metelik etmez övüngen Avrupa gazetecileri tara
fından yinelenen tüm yalanların en şaşılacaklanndan biri 
de, Ulusal Meclis köylülerinin Fransız köylülüğünü temsil 
ettikleri yalanıydı. Fransız köylüsünün, 1815'ten sonra bir 
milyori tazminat ödemek zorunda kaldığı adamlara karşı du
yuğu sevgi, biraz düşünülsün. 69 Onun gözünde büyük bir 
toprak sahibinin varlığı bile, daha kendiliğinden onun 1789 
kazanımlan üzerine bir el uzatmadır. 1848'de buıjuvazi, 
frank başına 45 santimlik bir ek vergiyle onun toprak parça
sını ağır yükler altına sokmuş, ancak bu işi devrim adına 
yapmıştı; oysa şimdi, Prusyalılara ödenecek beş mily�rlık 
tazminatı köylünün omuzlarına yüklemek için, devrime kar
şı bir iç savaş kışkırtıyordu. Buna karşılık Komün, ilk bildir
gelerinden birinde, savaşın gerçek yaratıcılannın onun gi�· 
derı:�rliıi __  de ö_del!le� _z��ı:ı:���-���t:ki�!ıriı· bild1ni��)�o
mün köylüyü kan vergisiniden kıırtaracak.J}!)._ş,_ .w;;.ıgJili:.hü
kümet sağlayacak, bugünkü sülüklerini.. ı:wt.�h �Y?.katı�}i
başi� ve öteki aqli vampir��!'!ı. 9.n�ı;ı. _t.a�!3:f!�c!_!!_�miş ve 
ona karşı sorumlu olan ücretli _ _ K�!:n.�.r!. S.Q!�Y._lileri durumuna 
dön\!§tü.recekti. 'Ü�\1.-gBTde-cba mpet.ı:ei.u, �- j�!!.<J�!'J!l-� .Y� ..Y.!l!i= 
nin zo�l)�lık.la.rınEiaH-kul"teraeal{r-rahlı!_ tarafından alıklaştı
rıimanın yeri_ne� . öğr�t,m.en .. taı:a.fı.n$!.@ ..!li!.��I!!L��çireceKti. 
Ve Fransız köylüsü, her şeyden önce hesap adamıyaı. Rahip 
aylığının tahsildar tarafından zorla alınması yerine, kiliseye 
bağlı olanların dinsel içgüdülerinin kendiliğinden ortaya çık
masına bağlı olmasını son derece usa yatkın bulacaktı. Ko
mün hükümetinin -ve sadece onun- Fransız köylüsüne 
umudunu aşıladığı büyük dolaysız iyilikler, işte bunlardı. 
Öyleyse burada, köylünün toprak parçası üzerine bir karaba-

* Kır bekçisi. -ç. 



san gibi çöken ipotekli borç, her gün büyüyen proletariat fon
cier (kırsal proletarya) ve onun bu toprak parçasından, mo
dern tanının gelişmesi ve kapitalist işleme biçiminin rekabe
ti sonucu gitgide daha hızlı bir gidişle gerçekleşen mülksüz
leştirilmesi gibi, sadece Komünün köylü yaranna çözmeye 
yetenekli ve aynı zamanda da zorunlu olduğu daha karma
şık, ama dirimsel somut sorunlar üzerinde uzun uzadıya 
durmanın hiçbir gereği yoktur. 

Fransız köylüsü, Louis Bonaparte'ı cumhurbaşkanı seçti; 
ama düzen partisi, İkinci İmparatorluğu kurdu. Gerçeklikte 
Fransız köylüsü neye gereksinme duyduğunu, kendi mairei
ni* hükümetin valisine, kendi öğretmenini hükümetin rahi
bine ve kendi öz kişiliğini de hükümetin jandarmasına karşı 
çıkararak, 1849 ve 1850'de göstermeye başladı. Düzen parti
si46 tarafından Ocak ve Şubat 1850'de yapılan tüm yasalar, 
köylülere karşı açık baskı önlemlerinden oluştu. Köylü bona
partçıydı; çünkü büyük devrim, ondan sağlamış olduğu bü
tün çıkarlarla birlikte, onun gözünde Napoleon'da kişileşi
yordu. İkinci lmparatorluk döneminde hızla dağılan bu ya
nılsama (ve bu yanılsama, doğası gereği "köylüler"e düşman
dı), geçmişin bu önyargısı, Koroünün köylülüğünün yaşayan 
çıkarianna ve ivedi gereksinmelerine yönelttiği çağnya nasıl 
direnebilirdi? 

"Köylüler", Komün Paris'i ile taşra ilieri arasındaki üç 
aylık özgür bir bağlantı süresinin, köylülerin genel bir ayak
lanmasına yol açacağını biliyorlardı (onlann başlıca kaygıla
n, gerçekte buydu); Paris çevresinde, sanki sığır vebasının 
yayılmasını önlemek içinmiş gibi, bir polis ablukası kurmak
ta gösterdikleri kaygılı çabukluğun nedeni de buydu. 

Öyleyse Komün, Fransız toplumunun tüm sağlıklı öğele
rinin gerçek temsilcisi ve dolayısıyla gerçek ulusal hükümet 
olduğu kadar, aynı zamanda bir işçi hükümeti ve böylece 
emeğin kurtuluşunun gözüpek bir savunucusu olarak sözcü
ğün gerçek anlamında uluslararası bir hükümetti de. İki 
Fransız eyaJetini Almanya'ya katan Prusya ordusunun göz-

* Belediye başkanı. -ç. 
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leri önünde Komün, tüm dünya emekçilerini Fransa'ya katı
yordu. 

İkinci lmparatorluk, kozmopolit dolandıncılığın büyük 
panayın olmuştu. Tüm ülkelerin dolandıncılan, içki alemle
rine ve Fransız halkını soyup soğana çevirmesine katılmak 
amacıyla, onun çağnsına koşup gelmişlerdi. İşte o dönemde 
Thiers'nin sağ kolunu Romanyalı eğlence düşkünü Ganesco, 
sol kolunu da Rus çaşıtı Markovski oluşturuyordu. Komün 
tüm yabancılara, ölümsüz bir dava uğruna ölmek onurunu 
sundu. lhaneti yüzünden-yitiri.J.en._dış savaş ve yabancı sal
dırganla birlikte düzenlediği kgnıployla kışkırtılan iç sav�
a!"?�ı_nda-billJU:��B._ Frı:ınsa_jla_Qtııran 1\lınanlara karŞ!�!§ 
avl!i!._l __ ��!!���rtseverliğini g��nı bul_
muştu. K�mün �se bir_A!!.nan i§çisin�_ kendi çalışma bak:a:r_!ı 
yaplC.Tfiier�Jıurjuvazi, İkinci l�atorluk, gürültülü ya-_ 
kın!��=--ğöSterile:r:ix!� __ Polon.r�Y-1:-. .  ��.!Illil_®..!L.!ilda tmışlardı; 
oys_a KeE�����. �n.� -�EP-�i_z._ç� !ıA���-� et�ikl�ri Rusyua._tes
lim_ _ _  �.d.iy.arlımb.�.K9.!�!i!�.i�e PolQI!Y.ı!.lli!!._��hr�ı:ı..!L9.IDIJJı:ırı
na, ** onlan_Paris savunuculannm h..!!Ş�!!!'l _g�çi!'!!!,ek OP,J!!:'!J.nu 
verdf." v� açtıg}nıi-i -billndiiiie-oldu-� yeni tarih ça�nı açıkça 
gösfe-rn;,ek amacıyla, bir yandan galip Prusyalılann, öte yan
dan bonapartçı generaller tarafından yönetilen Bonaparte 
ordusunun gözleri önünde, savaş övüncesinin o büyük simge
si olan Vendôme sütununu70 deviriverdi. 

Koroünün en büyük toplumsal önemini, varlığı ve etkinli
ği oluşturdu. Özel önlemleriyse, halk tarafından bir halk hü
kümeti eğilimini ortaya koymaktan başka bir şey yapamaz
lardı. Fınn işçileri için gece çalışmasının yasaklanması ve iş
verenler arasında yürürlükte olan bir uygulamanın, çeşitli 
bahanelerle işçilerinden cezalar keserek ücretleri düşürmeye 
dayanan ve böylece işverenin yasamacı, yargıç ve yürütme 
gücü işlevlerini kendi kişiliğinde birleştirmesi.ne ve üstelik 
paralan da cebine indirmesine yarayan uygulamanın ceza 
tehdidi altında yasaklanması, bu türlü önlemlerdi. Bu nite-

* Leo Frankel. -Ed. 
** J. Dombrowski ve W. WrobleV'{ski. -Ed. 
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likte bir başka önlem de, kapitalistleri ister sıvışıp gitmiş, is
terse işi durdurmayı yeğlemiş olsunlar, kapatılan bütün 
atölye ve fabrikalann, karşılığı ödenmesi koşuluyla işçi bir
liklerine verilmesi oldu. 

Komünün mali önlemleri kuşatılmış bir kentin durumu
na uygun olarak, öngörülü ve ılımlı önlemlerdi. Haussmann* 
döneminde büyük mali ortaklıklar ve bayındırlık işleri giri
şimcileri tarafından Paris kenti zaranna yapılan olağanüstü 
hırsızlıklar açısından Komün, onların mallarını zoralırnma 
uğratmakta Orleans hanedanının mallarını zoralırnma uğra
tan Louis-Napoleon'dan çok daha haklı olurdu. Her ikisi de 
mallannın büyük bir bölümünü kilisenin yağınalanınasm
dan sağlayan Hohenzollernler ve İngiliz oligarklan, kilisenin 
laikleştirilmesinden sadece 8.000 frank sağlayan Komüne 
elbette ifrit oldular. 

Versailles hükümeti, biraz cesaret ve güç toplar topla
maz, Komüne karşı en zorlu araçlan kullanırken; düşünce
nin özgürce söylenınesini engeller ve bu yolda tüm Fransa 
büyük kentler delegelerinin toplantılannın yasaklanmasına 
değin giderken; Versailles ve Fransa'nın geri kalan bölümü
nü, İkinci İmparatorluğun casusluk ağını aşan bir casusluk 
ağı içine sokarken; Paris'te basılan tüm gazeteleri engizis
yoncuya dönüştürülmüş jandarmalan tarafından yaktınr ve 
Paris'ten gelen ve Paris'e giden bütün mektuplan açtınrken; 
Ulusal Mecliste Paris'ten yana bir söz etme yolunda en çe
kingen denemeler, hatta 1816 Bulunmaz Meclisinde4B bile 
görülmemiş bir biçimde, çığlıklar altında boğulurken; Versa
illes'lılar tarafından Paris dışıp.da yürütülen kanlı savaş ve 
Paris içinde satınalma ve komplo girişimleri sürüdürülürken 
Komün, sanki banş içindeymiş gibi, liberalizmin bütün ge
rek ve görüşlerine uymaya çalışınakla görevine utanılacak 
bir biçimde ihanet etmiş olmaz mıydı? Komün hükümeti Bay 
Thiers hükümetiyle aynı nitelikte olmuş olsaydı, Paris'te dü-

* Baron Haussmann, tkinci lmparatorluk döneminde Seine ilinin, yani 
Paris kentinin valisi. İşçi ayaklanmaianna karşı savaşımı kolaylaştırmak 
için, bir dizi kentçilik çalışması yaptırdı. (Lenin tarafindan hazırlanan 1905 
Rusça baskı için not.) -Ed. 
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zen partisi gazetelerini yasaklamak için, Versailles'da Ko
mün gazetelerinin yasaklanmasından daha iyi fırsat bula
mazdı. 

Tam da_ F!:_����ü� kı.ıxtarmanın telL,y.olu...olarak kiliseye 
dönmeyi ileri .s\.!r<;lıJ,ı-,le:ri _sırada, .dinsiz..imnnsıi'i Ksmiiniin 
Picpı,ıs ma.nastın . .ik. Ş_ı;t_int� Laurentkil.ises.ini.n-oldukça_��.Khl_ 
gize�lerini ortaya çı�l!_:ı:ması,_ :'köylüle.r''_ic,in kuşkusuz öfke
Ieri"diricl}il.r_ şejdj,_7 1  Ve Bay Thiers'ye karşı ne büyük bir yer
gi: Savaşları yitirme, teslim şartlaşmaları imzalama ve Wil
helmshoehe'de sigara sarmadaki becerikliliklerine tanıklık 
olarak Bay Thiers, bonapartçı generaller üzerine büyük
haçlar yağdırırken �omün, görevlerini savsadık.larLkuşku: 
sunu dağurdukları anda, generallerini görevden.alLy.oı: .v:ELtu
tukluyordu. Koroüne takma bir _ad altında giı:en_ve.Lygn'� 
yalın [yani hileli olmayan -,-ç.]iflastan altı.günlük biı:Jıapi.s._ 
cezasına çarptırılmış olan bir üyesiııin, * Komünün buy.ı:uğu 
üzerin�. Koroünden çıkartılıp . tutuklanması, hal;l_ Fran_sa _çi�: 
şişleri bakanı olan, hala Fransa'yı Bismarck'a satma.vı .sür
düren ve hala o hükümet örneği Belçika'ya buyr�klanm ga
yatan kalpazan Jules Favre'ın yüzüne kl'!rş�, _ bile ist�y�_ �ay
rulmuş bir sövgü değil miydi? Ama kuşkusuz Komün, eski 
tipte bütün hükümetlerin istisnasız yaptıkları gibi, yanıl
mazlık savında bulunmuyordu. Tüm davranış ve sözlerini 
yayımlıyor, halkı büti.in eksiklikl����n �ilgile.nd.!riyü;d.u. 

Her devrimde, onun gerçek temsilcilerinin yanına bam
başka nitelikte adamlar da karışır. Bunlardan bazıları, bü
yük bir saygıyla bağlı oldukları geçmiş devrimierin kalıntısı
dır. Güncel hareketi anlamayan bu adamlar, bilinen dürüst
lük ve cesaretleri, ya da salt geleneğin gücüyle, halk üzerin
de hala büyük bir etkiye sahiptir. Bazıları da, günün hükü
metine karşı yıllardan beri aynı basmakalıp tumturaklı tes
pih dualarını yineleye yineleye, kendilerini eşi bulunmaz 
devrimciler olarak gösteren basit yaygaracılardır. Hatta 18 
Marttan sonra bile, bu türlü bazı adamların ortaya çıktığı 
görüldü ve bazı durumlarda bunlar, birinci planda roller oy-

* Blanchet. -Ed. 
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namasını da başardı. Güçleri ölçüsünde bu adamlar, daha 
Ö!lceki devrimierin tam gelişmesini engelledikJ�rLID.bi •. .işçi 
'?iiüniiin gerÇek eylemiiii de engelledi. Kaçınılmaz bir k_ö_tü
lüktür. bu adamlar, zamanla bunlardan kurtulunur; ama işte 
Komüne bunun için zaman bırakılmadı .

.
. . ... . 

Paris'te Komün tarafından yapılan değişiklik, gerçekte 
ne olağanüstü bir değişikliktil İkinci İmparatorluğun bozul
muş Paris'inin, en küçük bir izi bile kalmadı. Artık Britanya
lı büyük toprak sahiplerinin absanteist72 İrlandalılann, 
Amerikalı eski zenci köle satıcılan ve har vurup harman sa
vuranların, eski Rus toprak kölesi sahipleri ve Romanya bo
yarlannın buluşma yeri değildi Paris. Artık cesetler morga 
taşınmıyor, gece saldınları, hırsızlıklar olmuyordu. Gerçekte 
1848 Şubat günlerinden bu yana, ilk kez olarak Paris sokak
lan, hem de hiç bir tür polis olmaksızın, güvenli bir duruma 
geldi. 

"Artık adam öldürme, hırsızlık, saldın gibi şeylerden söz 
edildiğini duymuyoruz, diyordu bir Komün üyesi; sanki polis 
tüm tutucu müşterilerinin topunu, kendisiyle birlikte Versa
illes'a sürüklemiş!" 

Aşifteler, koruyuculannın -ailenin, dinin ve her şeyin 
üstünde de mülkiyetİn koruyuculan olan kiriş-kıranlann 
(francs-fileurs)- ardından gitmişlerdi. Onların yerine orta
ya, ilkçağ kadınlan gibi kahraman, soylu ve özverili gerçek 
Paris kadınlan çıktı. Çalışan, düşünen, savaşan, kanayan, 
yeni bir toplum yaratmakla meşgul, kapılarına dayanmış 
yamyamlan neredeyse unutan, tarihsel girişkenliğinin eaş� 
kusü ·iÇiride ışıldayan bir Paris! 
· · - Paris'teki bu yeni dünyanın karşısında, bir de Versail
les'daki eski dünyaya bakın! Meclisteki varlıklanyla zenci 
köle satıcılann ayaklanmasını onaylayan, parlamenter cum
huriyeti ayakta tutmak için hükümet başına yerleşen yaşlı 
şarlatanın kendini beğenmişliğine güvenen ve geçmişin ha
yaletleri gibi, Jeu de Paume'da* toplanarak, 1 789'u karika-

* Jeu de Paume, 1789 Ulusal Meclisinin ünlü bir karan aldığı salon.73 
( 1871 Almanca baskı için Engels'in notu.) 
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türleştiren bir tufan öncesi cumhuriyetçileri kuyruğu ile ulu
sun kanına susamış, lejitimist ve orleanscı, tüm ölmüş rejim
Ierin şu vampirler meclisine bakın! Demek ki Fransa'da öl
müş olan her şeyin temsilcisi, sadece Louis Bonaparte gene
rallerinin kılıçlarının desteğiyle bir yaşam görünüşü kaza
nan bu meclistil Paris, tüm gerçek; Versailles, tüm yalan ve 
Thiers'nin ağzından yayılan yalan demekti l 

Bir Seine-et-Oise belediyeleri temsilciler kuruluna Thi
ers, şöyle diyordu: "Sözüme güvenebilirsiniz, onu hiçbir za
man tutmazlık etmedim."  

Meclisin kendisine, "Fransa'nın o güne değin gördüğü en 
özgürce seçilmiş ve en liberal meclis" olduğunu söylüyor; 
onun başıbozuk asker takımına, "dünyanın hayran olduğu ve 
Fransa'nın o güne değin gördüğü en güzel ordu" olduğunu 
söylüyor; taşra illerine, Paris'i bombalamadığını, bunun bir 
masal olduğunu söylüyordu. 

"Eğer birkaç top atıldıysa bu, Versailles ordusu tarafın
dan değil, kendilerini göstermeye bile cesaret edemedikleri 
zaman dövüştüklerine inandırmak için, bazı başkaldırıcılar 
tarafından atılmıştır." 

Taşra illerine, "Versailles topçusu Paris'i bombalamıyor, 
yalnızca zaman zaman topa tutuyor" diyordu. 

Paris başpiskoposuna, Versailles birliklerine yüklenen 
sözümona idamlar ve misillemelerin( ! ) ,  saçma sözlerden baş
ka bir şey olmadıklarını söylüyordu. Paris'e sadece "onu ezen 
iğrenç zorbalardan kurtulmak" istediğini, gerçekte "Paris 
Komününün, bir avuç ip kaçkımndan başka bir şey olmadığı
nı" söylüyordu. 

Bay Thiers'nin Paris'i, "aşağılık yığın"ın gerçek Paris'i 
değil, ama düşsel bir Paris, kiriş-kıranların 74 Paris'i, bulvar
larda gezmeyi seven erkek ve kadınların Paris'iydi; uşakları, 
dolandırıcıları, yazınsal bohemi ve aşifteleriyle şimdi Versa
illes, Saint-Denis, Rueil ve Saint Germain'i dolduran, iç sa
vaşı hoş bir perde arası oyunundan başka bir şey olarak gör
meyen, yapılmakta olan savaşa cep dürbünüyle bakan, top 
seslerini sayan ve gösterinin Porte-Saint-Martin tiyatrosun-
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da hiç gönnediği kadar iyi sahnelendiğine kendi öz onuru ve 
fahişelerinin onuru üzerine yemin eden zengin, kapitalist, 
yaldızlı, aylak Paris'ti. Düşen adamlar, gerçekten ölüydü; ya
ralılann çığlıkları, gerçek çığlıklardı ve görüyor musunuz, 
bütün bunlar ne kadar da yoğun bir tarihsel nitelik taşıyor
du! 

Tıpkı Kobienz göçmenlerinin, Bay de Calanne'un Fran
sa'sı gibi,75 Bay Thiers'nin Paris'i de işte buydu. 

IV 

Zenci köle satıcılannın Paris'i yıkmak için ilk komplo gi
rişimleri, onu Prusyalılara işgal ettinne girişimleri olduysa 
da bu girişim, Bismarck'ın kabul etmemesi üzerine başarı
sızlığa uğradı. İkincisi, yani 18 Marttaki komplo girişimiyse, 
ordunun bozguna uğramasına ve tüm yönetimi kendisini iz
lemeye zorlayan hükümetin Versailles'a kaçmasına yol açtı. 
Bunun üzerine Thiers, Paris'le görüşmeler yapıyonnuş gibi 
görünerek, Paris'e karşı savaşa hazırlanmak için zaman ka
zandı. Ama bir orduyu nerde bulmalıydı? Ordu alaylarının 
sayıca güçsüz kalıntıları, pek de güvenilir gibi değildiler. 
Thiers'nin taşra illerine yaptığı ve onları Ulusal Muhafızları 
ve gönüllüleriyle Versailles'ın yardımına koşmaya çağıran 
ivedi çağnlar, düpedüz havada kaldı. Sadece Bretagne, ak 
bir bayrak altında savaşan, her biri göğsünde ak kumaştan 
bir lsa yüreği taşıyan ve savaş çığlıkları da " Vive le roıT'* 
olan bir avuç chouan76 gönderdi. Bunun üzerine Thiers alela
cele gemicilerden, sömürge piyadelerinden, papaya bağlı zu
haflardan,76 Pietri'nin sergents de ville ve Mouchardların
dan** oluşan alaca bulaca bir çete toplamak zorunda kaldı. 
Gene de Bismarck'ın, iç savaşın sürdürülmesi ve Versailles 
hükümetinin Prnsya'ya kölece bağlı kalmasına kıtıkıtma ye
tecek sayıda salıverdiği imparatorluk savaş tutsakları yurt
larına geri gönderilmeseydi bu ordu, gülünç bir biçimde ye-

* Yaşasın kral! -ç. 
** Polis ve hafiyelerinden. --ç. 
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tersiz kalırdı. Savaş sırasında jandarmalann, en tehlikeli 
bütün görevlere kendileri atılarak bu orduyu sürüklemeye 
çalışmalan gerekirken bile Versailles polisi, Versailles ordu
sunu gözetme zorunda kaldı. Düşen kaleler zaptedilmedi, sa
tın alındı. Federelerin yiğitliği, Paris'in direnişinin kendi öz 
stratejik dehası ve buyruğu altındaki süngülerle kırılamaya
cağına Thiers'yi inandırdı. 

Bu arada Thiers'nin, taşra illeriyle ilişkileri gitgide güç
leşiyordu. Thiers ve "köylüler"inin tasasım dağıtacak bir tek 
onama bildirisi bile gelmiyordu. Tam tersine . . .  Her yandan, 
hiç de saygılı olmayan bir tonla, cumhuriyetin açıkça tanın
ması, komünal özgürlüklerin doğrulanması ve görev süresi 
biten Ulusal Meclisin dağıtılması çerçevesinde Paris'le barış
ma isteyen elçilik kurullan ve çağrılar, yağmur gibi yağıyor
du. Bunlar o kadar büyük bir sayıda geliyorlardı ki Thi
ers'nin adalet bakanı Dufaure, savcılara yayımladığı 23 Ni
san günlü genelgesinde, "banşma sloganını" bir suç olarak 
izlemelerini buyuruyordul Bunun üzerine, kampanyasının 
başansından umutsuzluğa düşmeye başlayan Thiers taktik 
değiştirmeye karar verdi ve bütün ülkede, Ulusal Meclise 
kendi kabul ettirdiği yeni belediye yasasına göre, 30 Ni
san'da belediye seçimlerinin yapılmasını buyurdu. Valileri
nin entrikalanna olduğu kadar polis baskısına da güvenen 
Thiers, taşra illerinin yargısının, Ulusal Meclis'e o güne ka
dar hiçbir zaman sahip olmadığı bir manevi güç kazandırma
sını ve bu illerin ayrıca, Paris'in fethi için gereksinme duydu
ğu maddi gücü ensonu kendisine göndermesini bekliyordu. 

Paris'e karşı kendi bültenlerinde göklere çıkardığı kendi 
eşkiyalık savaşını ve bakanlannın tüm Fransa'da bir terör 
egemenliği kurma girişimlerini Thiers, daha başından beri, 
birden çok amaca hizmet edecek küçük bir barışma komedi
sinin eşliğinde yürütmeye çalışıyordu. Bu komedi taşra ille
rini aldatacak, Paris'in burjuva öğelerini kendine çekecek ve 
her şeyin üstünde, Ulusal Meclis'in düzmece cumhuriyetleri
ne, Paris karşısındaki ihanetlerini Thiers'ye olan inançları 
arkasında gizlemek fırsatını verecekti. 2 1  Mart günü, daha 
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hiçbir ordusu yokken Thiers, Ulusal Meclis'e şöyle demişti: 
"Ne olursa olsun, Paris'e karşı ordu göndermeyeceğim." 
27 Mart günü, gene kürsüye çıkıyordu: 
"Ben cumhuriyeti bir oldubitti olarak buldum ve onu ko

ruyup sürdürmekte de kararlıyım." 
Gerçeklikte "köylüler"inin böğürmeleri Versailles'da 

cumhuriyet'in adının bile anılmasını hastınrken o, Lyon ve 
Marsilya'daki devrimi77 cumhuriyet adına bastırıyordu. Bu 
başarıdan sonra da, artık "varsayılı bir olgu"dan başka bir 
şey olmayan "oldubitti"nin gücünü kırdı. İhtiyat gereği Bor
deaux'dan kirişi kırdırtmış olduğu Orleans prensleri şimdi, 
yasanın açıkça çiğnenmesiyle, Dreux'de her türlü entrika çe
virme iznine sahip bulunuyorlardı. Paris ve taşra ilieri dele
geleriyle yaptığı bitmez tükenmez görüşmelerde, Thiers ta
rafından verilen ödünler durmadan ton ve renk değiştirmele
rine karşın, eninde sonunda her zaman şuna varıyordu: Bü
yük bir olasılıkla öcü, "Lecomte ve Clement Thomas'nın öl
dürülmesine karışan bir avuç cani"yle sınırlı kalacaktı - el
bette Paris ve Fransa'nın Bay Thiers'nin kişiliğini, hiç bir çe
kince ileri sürmeksizin, cumhuriyetierin en iyisi olarak tanı
maları koşuluyla; yani tıpkı onun 1830'da Louis-Philippe 
için yapmış olduğu gibi. Bu ödünlere gelince onları, Mecliste 
bakanlar tarafından bu ödünler konusunda yapılan resmi 
yorumlar aracıyla yadsıtma zahmetine katlanmakla da ye
tinmiyordu. Onun iş görmek için, kendi Dufaure'u vardı. Du
faure, bu yaşlı orteanscı avukat, şimdi 1871 'de Thiers döne
minde olduğu gibi, 1830'da Louis-Philippe döneminde ve 
1848'de Louis Bonaparte'ın başkanlığı döneminde de, her za
man sıkıyönetim adalet bakanlığı yapmıştı. Bakan olmadığı 
sıralarda, Paris kapitalistlerini savunarak bir servet yapmış, 
kendi yaptığı yasalara karşı dava açarak siyasal bir sermaye 
durumuna gelmişti. Şimdi, Paris'in düşüşünden sonra, cum
huriyetçi özgürlüğün son kalıntılarının da kökünü kazıyacak 
temsil edici bir yasalar dizisini Ulusal Meclis'ten çabucak çı
kartmakla yetinmeyip,78 sıkıyönetim mahkemelerinin kendi 
gönlünce çok yavaş olan yargılama yöntemini kısaltarak79 ve 
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çok sert yeni bir sürgün yasası önererek, Paris'in yazgısını 
önceden sezdiriyordu. Siyasal alanda ölüm cezasını kaldıran 
1848 Devrimi, onun yerine sürgün cezasını geçirmişti. Louis 
Bonaparte, hiç değilse teoride, giyotin rejimini yeniden kur
maya cüret edememişti. Henüz Parislilerin başkaldıncılar 
değil, ama katiller olduklannı yavaş yavaş aşılama cesareti
ne sahip olmayan "köylüler" Meclisi, Paris'e karşı öncelen
miş öcünü Dufaure'un sürgün yasasıyla sınırlandırmak zo
runda kaldı. Eğer bu komedi, Thiers'nin de istediği gibi, ge
viş getiren hayvan beyinleriyle ne onun oyununu, ne de iki
yüzlülük, kararsızlık ve oyalama zorunluluğunu anlayan 
"köylüler"in öfke çığlıkianna yol açmasaydı, bütün bu koşul
lar karşısında Thiers bile, kendi barışma komedisini sürdü
remezdi. 

Yakında yapılacak olan 30 Nisan belediye seçimleri ere
�riyle Thiers, 27 Nisan'da büyük barışma sahnelerinden biri
ni oynadı. Duygusal bir belagat tufanı ortasında, Meclis kür
süsünden şöyle haykırdı: 

"Paris'in, bizi Fransız kanı dökmeye zorlayan komplo
sundan başka, cumhuriyete karşı hiçbir komplo yoktur. Söy
ledim ve gene söylüyorum ki bu dinsiz silahlar, onları tutan 
ellerden düşer düşmez ceza, sadece küçük bir sayıdaki kamu 
hukuku suçlusunun dışlanacağı bir bağışlama kararıyla, he
men durdurulacaktır." 

Ve "köylüler"in zorla sözünü kesmesi üzerine, şöyle dedi: 
"Baylar, söyleyin bana, yalvarırım size, haksız mıyım? 

Suçluların ancak bir avuç oldukları gereğini söylememden, 
gerçekten pişmanlık mı duyuyorsunuz? Mutsuzluklarımız 
ortasında, Clement Thomas ve General Lecomte'un kanını 
dökmeye yetenekli kişilerin ender ayrıklamalardan başka 
bir şey olmamaları, mutlu bir şey değil mi?" 

Gene de Fransa, Thiers'nin parlamenter bir siren şarkısı 
olmasıyla sevine sevine övündüğü bu konuşmayı duymamaz
lıktan geldi. Hala Fransa'ya kalan 35.000 Komün tarafından 
seçilen 700.000 belediye meclisi üyesi içinde, lejitimistler, 
orleanscılar ve bonapartçılar9 bir arada, 8.000'i bile bulmu-
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yorlardı. Bunu izleyen ek seçimler, daha da düşmanca sonuç
lar verdi. Böylece taşra illerinden, öylesine gereksinme duy
duğu maddi gücü sağlayacak yerde Ulusal Meclis, son mane
vi güç iddiasını, ülke genel oyunun dışavurumu olma iddiası
nı da yitirdi. Bozgunu tamamlamak üzere de, Fransa'nın 
tüm kentlerinde yeni seçilen belediye meclisleri, bir Bordea
ux karşı-meclisi oluşturarak, kapkaççı Versailles Meclisine 
açıkça gözdağı verdi. 

Bismarck tarafından uzun zamandır beklenen kesin ey
lem sırası, ensonu gelmişti. Banşın kesinlikle düzenlenmesi 
bakımından, Frankfurt'a tam yetkili temsilciler göndennesi 
için Thiers'yi uyardı. Efendisinin çağnsı karşısında alçakgö
nüllü bir saygı gösteren Thiers, Pouyer-Quertier ile destek
lenmiş olan kendi sadık Jules Favre'ını göndermekte ivecen
lik etti. Rouenlı "ünlü" bir iplik fabrikatörü, Ikinci Impara
torluğun ateşli ve hatta kölece bağlı bir yandaşı olan Pouyer
Quertier, Ikinci Imparatorlukta lngiltere'yle, kendi öz dük
kan çıkarları bakımından zararlı ticaret antlaşmasından80 
başka hiçbir kusur görmüyordu. Thiers'nin maliye bakanı 
olarak Bordeaux'ya yerleşir yerleşmez, bu "dinsiz" antlaşma
yı kınıyor, yakında kaldırılacağını sezdiriyor ve hatta, daha 
önceki hiçbir uluslararası artıaşmanın bu işe karşı çıkmarlı
ğını söylediği Alsace'a karşı eski koruyucu gümrük tarifele
rini hemen yürürülüğe sokmaya kalkışma saygısızlığını bile, 
ama boş yere (Bismarck'ı hesaba katmaksızın), gösteriyordu. 
Karşı devrimi Rouen'da ücretleri düşünne aracı ve Fransız 
taşra illerinin bırakılınasını da Fransa'da kendi mallannın 
fiyatını yükseltme aracı olarak gören bu adam Jules Favre 
için, tüm mesleğinin doruğu olan son ihanetinde, yaraşır da
lavere arkadaşı olarak tam da biçilmiş kaftan değil miydi? 

Bu yetkin tam yetkili temsilciler çifti Frankfurt'a varır 
varmaz kaba Bismarck, onlan hemen şu buyurucu seçenekle 
karşıladı: "Ya imparatorluğun yeniden kurulması, ya da be
nim banş koşullanrom kayıtsız şartsız kabulü!"  Bu koşullar, 
savaş tazminatlannın ödenmesi vadelerinin bir kısaltılması
nı ve Bismarck kendini Fransa'da işlerin gidişinden hoşnut 



sayıncaya değin, Paris istihkamlarının Prusya birlikleri ta
rafından sürekli işgalini içeriyordu. Böylece de Prusya, Fran
sa'nın iç işlerinde yüce hakem olarak tanınmış bulunuyordu! 
Buna karşılık Paris'in yokedilmesi için, tutsak bonapartçı or
duyu özgür bırakınayı ve imparator Wilhelm'in ordulannın 
doğrudan yardımını öneriyordu. Tazminatın ilk taksiclinin 
ödenmesini Paris'in "yatıştırılması"na bağlayarak, iyi niyeti
nin güvencesini de veriyordu. Thiers ve tam yetkili temsilci
leri, böyle bir yemi elbette açgözlülükle yuttu. 

10 Mayıs'ta imzaladıkları barış antlaşmasını 18 Mayısta 
Versailles Meclis'ine onaylattılar. 

Barışın imzalanması ile bonapartçı tutsakların gelmesi 
arasındaki sürede cumhuriyetçi yardakçıları, Paris'in kanı
nın dökülmesi hazırlıklarına gözlerini yummak için bir ba
hane bulmak acıklı gereksinmesini duyduklarından Thiers, 
kendini hanşma komedisine yeniden başlamak zorunda gör
dü. 8 Mayıs'ta bile, bir orta sınıf uzlaştırıcılar kurulunu şöy
le yanıtlıyordu: 

"Başkaldırıcılar boyun eğmeye karar verdikleri zaman 
Paris kapıları, General Clement Thomas ile General Leeom
te'un katilleri dışında herkese, bir hafta boyunca açık kala
caktır. " 

Birkaç gün sonra bu sözler konusunda, "köylüler" tara
fından sert bir biçimde sorguya çekilince, açıklamalarda bu
lunmayı kabul etmediyse de onlara, şu aniatımlı bilgiyi ver
mekten de geri kalmadı. 

"Aramızda sabırsızlar, çok ivecen adamlar var diyorum. 
Sekiz gün daha beklemeleri gerekiyor; bu sekiz gün sonun
da, artık tehlike kalmayacak ve o zaman görev, onların cesa
ret ve yetenekleri düzeyinde olacaktır. "  

Mac-Mahon ona az zaman sonra Paris'e girebileceğini 
söyleyecek duruma gelir gelmez Thiers, Mecliste "Paris'e 
elde yasa gireceğini ve askerlerimizin canına kıyan ve kamu
sal anıtlanmızı yıkan ip kaçkınlarından tam bir kefaret iste
yeceği"ni açıkladı. 

Karar zamanı yaklaşınca Meclise, "Acımasız olacağım" 
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dedi; Paris'e mahkum edildiğini ve kendi bonapartçı haydut
lanna da, Paris'ten istedikleri kadar öç almak için açık karta 
sahip olduklannı söyledi. Ensonu ihanet, 21  Mayısta Gene
ral Douay'ye Paris kapılarını açınca Thiers, 22 Mayısta "köy
lüler" e, kendi barışma komedisinin anlamamakta öylesine 
ayak diredikleri "erek"ini açıkladı. 

"Birkaç gün önce size, ereğimize yaklaştığımızı söylemiş
tim, bugün size şunu söylemeye geldim: Ereğe eriştik. Dü
zen, adalet ve uygarlık, en sonunda zaferi kazandı!" 

Gerçekten de öyleydi. Buıjuva düzeninin uygarlık ve 
adaleti, bu düzenin köleleri ne zaman efendilerine karşı baş
kaldırsa, kendi korkunç yüzlerini açıkça gösterirler. O za
man bu uygarlık ve bu adalet, maskesiz yabanıllık ve yasa
sız öç alma olarak, ereklerini açığa vurur. Sahiplenici ve üre
tici arasındaki sınıf savaşımındaki her yeni bunalım, bu ger
çeği daha açık bir biçimde ortaya çıkarır. 1871'in sözle anla
tılmaz alçaklığı karşısında, buıjuvalann Haziran 1848 cana
varlıkları bile hiç kalır. Asker bozuntulannın iblisçe savaş 
başarıları, paralı askerleri ve savunucuları olduklan bu uy
garlığın doğuştan ruhunu ne kadar yansıtıyorsa, Paris halkı
nın -erkek, kadın ve çocuk- Versailles'lılann girişinden 
sonraki sekiz gün boyunca dövüşürken gösterdiği kahraman
ca esigemezlik ruhu da, onun davasının büyüklüğünü o ka
dar yansıtıyor. En büyük sorunu, savaş bittikten sonra kendi 
yolaçtığı ceset yığınlanndan nasıl kurtulacağını bilmek olan, 
gerçekten övünçlü uygarlık! 

Thiers ve köpeklerinin davranışının bir benzerini bul
mak için, Sulla ve iki Roma triumvirasının zamanlarına ka
dar çıkmamız gerekir.81 Soğukkanlılıkla uygulanmış aynı yı
ğınsal insan kınmı; toplu öldürmede aynı yaş ve cinsiyet 
kaygısızlığı; tutsaklara aynı işkence sistemi; aynı sert davra
nışlar, ama bu kez bütün sınıfa karşı; bir tekinin kaçabilece
ği korkusuyla, saklanan önderlerin aynı yabanıl avı, siyasal 
ve özel düşmanların aynı ihbarı; savaşıma tamamen yabancı 
kişilerin öldürülmesi kaşısında aynı kayıtsızlık Sadece şu 
fark var: Romalıların sürgünleri toptan halletmek için henüz 
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makineli tüfekleri yoktu ve onların ne "elde yasa"lan, ne de 
ağızlarında "uygarlık" sloganı vardı. 

Ve bu korkunç şeylerden sonra, kendi öz basını tarafın
dan betimlenen biçimiyle, bu burjuva uygarlığın daha da iğ
renç olan öteki yüzüne bakın! 

"Dağınık ateş sesleri, diye yazıyor bir Londra tory gazete
sinin Paris muhabiri, uzakta hala yankı uyandınr, yüzüstü 
bırakılmış zavallı yaralılar Pere-Lachaise'in mezar taşlan 
arasında ölür, paniğe kapılmış 6.000 başkaldıncı umutsuz
luk cançekişmesi içinde yeraltı mezarlığı labirentlerinde do
laşır, makineli tüfekle yirmişer yirmişer öldürülmek üzere 
zavallılar sokaklardan itile kakıla geçirilirken, cafe'lerin ab
sent, bilardo ve domino tutkunlarıyla dolup taştığını, yitik 
kızların bulvarlarda gezindiklerini görmek ve sefihlerin göz
de lokantaların cabinet particulier'lerinden* gelen gürültüle
rinin gecenin sessizliğini bozduğunu işitmek, isyan ettirici 
bir şey." 

Bay Edouard Herve, Komün tarafından yasaklanan Ver
sailles yandaşı bir gazete olan Journal de Paris'de82 şöyle ya
zıyor: 

"Paris halkının ( ! )  hoşnutluğunu dünkü gösterme biçimi, 
hafifmeşrep olmaktan da öte bir şeydi ve bunun zamanla 
daha da kötüleşeceğinden korkarız. Şimdi Paris'te iyiden iyi
ye yersiz bir bayram havası var ve bize Parisiens de la 
decadence** denmesini istemiyorsak, bu duruma bir sonver
mek gerekiyor. "  

Sonra Tacitus'un şu parçasını aktarıyor: 
"Bununla birlikte bu korkunç savaşımın ertesi günü, hat

ta savaşım büsbütün bitmeden önce, alçalmış ve bozulmuş 
Roma, vücudunu tüketmiş ve ruhunu kirletmiş olduğu şeh
vet bataklığında yeniden yüzmeye başladı: alibi proelia et 
vulnera, alibi balnea popinoeque (burada savaşlar ve yara
lar, orada hamamlar ve meyhaneler). "  

Yalnız Bay Herve, sözünü ettiği "Paris halkı"nın, Bay 

* Özel odalarından. -ç. 
** Çöküş dönemi Parislileri. -ç. 
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Thiers'nin: Paris halkından, Versailles, Saint-Denis, Rueil ve 
Saint-Germain'den yığın yığın geri dönen kiriş-kırıcılardan, 
"çöküş" Paris'inden başka bir şey olmadığını söylemeyi unu
tuyor. 

Yeni ve daha iyi bir toplumun esirgemezlik dolu savunu
cularına karşı kazandığı bütün kanlı zaferlerinde, emeğin 
köleleştirilmesi üzerine kurulu bu kıyıcı toplum kurbanları
nın iniltilerini, yankısı bütün dünyada çınlayan bir karaçal
ma yuhalamasıyla boğııyor. Koruünün dingin işçi Paris'i, 
"düzen" köpekleri tarafından hemen bir rezalethaneye dö
nüştürüldü. Ve bu korkunç dönüşüm, bütün ülkeler burjuva 
anlayışına neyi gösteriyor? Elbette Koruünün uygarlığa karşı 
komplo kurduğıınu! Paris halkı, Komün uğruna kendini coş
ku içinde öldürtüyor. Ölülerinin sayısı, tarihte bilinen bütün 
öbür savaşlardaki ölülerin sayısını geçiyor. Bu neyi gösteri
yor? Elbette Komünün, halkın hükümeti değil, ama bir avuç 
caninin zorbalıkla ele geçirdiği bir hükümet olduğıınu! Paris 
kadınları barikatlar üzerinde ve idam mangaları karşısında 
canlarını seve seve veriyorlar. Bu neyi gösteriyor? Elbette 
Komün iblisinin, onları cadılar ve cadalozlar* durumuna dö
nüştürdüğünü! Koruünün iki aylık söz götürmez bir egemen
lik boyunca gösterdiği ölçülülüğün eşi, ancak savunmasının 
kahramanlığında görülebilir. Bu neyi gösteriyor? Elbette Ko
münün, ancak cançekişme sırasında koyvereceği şeytanca iç
güdülerinin kana susamışlığını, bir ölçülülük ve insanlık 
maskesi altında, aylar boyunca özenle sakladığını! 

İşçi Paris, kendi kendini kahramanca yakarken, yapıları 
ve anıtları ateşlerle sarmaladı. Proletaryanın canlı gövdesini 
paramparça ederken, efendileri artık konutlarının el değme
miş mimarlığına tantanayla geri döneceklerini düşünmeme
liydiler. Versailles hükümeti, "kundakçılar!" diye haykırıyor 
ve en uzak köylere değin tüm ajanlarına, profesyonel kun
dakçı olma kuşkusuyla, düşmanlarını her yerde kovalama 
yönergesini veriyor. Savaştan sonraki yığınsal insan kırımı-

* En Megeres et en Hecates. Yunan mitologyasının bu öç ve cehennem 
tanrıçalarını böyle çevirdim. Yazınsal ve Mitolojik Adlar Dizinine bakınız. 
ç. 
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na gönül hoşluğuyla bakan tüm dünya burjuvazisi, tuğla ve 
harcın değerinin bilinmemesi karşısında tiksintiyle irkiliyor! 

Hükümetler donanınalarma "öldürme, yakma ve yıkma" 
yetkisini verdikleri zaman, bu bir kundakçılık yetkisi midir? 
Britanya birlikleri Washington'daki Capitole'ü ve Çin impa
ratorunun yazlık sarayını bile bile ateşe verdikleri zaman,83 
bu bir kundakçılık eylemi miydi? Prusyalılar, askeri neden
lerden ötürü değil, ama salt öç alma hırsıyla Chateaudun 
gibi kentleri ve sayısız köyleri petrol dökerek yaktıkları za
man bu bir kundakçılık davranışı mıydı? Altı hafta boyunca 
Thiers, sadece içinde insan olan evleri ateşe verme bahane
siyle Paris'i bombaladığı zaman, bu bir kundakçı işi miydi? 
Savaşta ateş, herhangi bir başka silah kadar törel bir silah
tır. Düşman tarafından işgal edilen yapılar, ateşe verilmek 
için bombalanır. Eğer bu yapıların savunucuları geri çekil
mek zorunda kalırlarsa, saldırganların kullanmasını engel
lemek için bu yapıları kendileri ateşe verir. Yakılmak, dün
yanın bütün düzenli ordularının savaş cephesi üzerinde bu
lunan bütün yapıların her zaman kaçınılmaz bir yazgısı ol
muştur. Ama tarihteki tek haklı savaş olan kölelerin baskıcı
Ianna karşı savaşımında bu, hiç de böyle değiydir! Komün, 
ateşi sadece bir savunma aracı olarak kullandı. O onu, Ha
ussmann'ın kesin olarak topçu ateşi için açtığı dosdoğru ve 
upuzun caddeleri Versailles birliklerine kapatmak için kul
landı; O onu, tam da Versailles'lıların ilerlerken, en az Ko
mün ateşi kadar yapı yıkan obüs toplarını kullandıkları bi
çimde, geri çekilmesini örtrnek için kullandı. Hangi yapıların 
savunma ve hangi yapıların saldırı nedeniyle yıkıldığı bugün 
bile tartışılıyor. Ve savunma, Versailles'lı birlikler tutsakla
rı n yığınsal katliamına başlamadan önce ateşe başvurmadı. 
Öte yandan Komün, eğer uruarsız bir duruma düşerse, kendi 
kendini Paris'in yıkıntıları altına gömeceğini ve Paris'i, Ulu
sal Savunma hükümetinin, ama sadece ihanetini gizlemek 
için sözvermiş olduğu gibi ikinci bir Moskova84 durumuna 
getireceğini, çok zaman önce açıkça bildirmiş bulunuyordu. 
Trochu, gerekli petrolü işte bu amaçla getirtmişti. Komün, 
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düşmanlannın Paris halkının yaşarnı için hiçbir kaygı duy
rnadıklannı, ama kendi yapıları için çok büyük bir kaygı 
duyduklarını biliyordu. Ve Thiers, kendi payına öcünde ya
tışrnaz olacağını onlara bildirmişti. Bir yanda kendi hazır
lanmış ordusu, öte yanda da çıkış yollarını kapatan Prusyalı
lar elinin altında olur olmaz, şu açıklamayı yaptı: "Acımasız 
olacağım! Kefalet tam ve adalet taş yürekli olacak."  Eğer Pa
ris işçilerinin yaptıkları vandalizrn* idiyse bu, hıristiyanla
rın hıristiyan olmayan ilkçağın gerçekten paha biçilmez baş
yapıtlan üzerinde yaptıkları gibi zafer vandalizrni değil, 
umutsuz savunma vandalizrniydi. Ve hatta bu vandalizrn, 
yükselen bir yeni toplum ile yıkılan bir eskisi arasındaki 
devsel savaşırn kaçınılmaz ve görece önemsiz sonucu olarak 
tarih tarafından da doğrulandı. Ayrıca bu vandalizrn, turist 
Paris'ine yer açmak için tarihsel Paris'i yerle bir eden Ha
ussrnann vandalizrninden çok daha az bir vandalizrndi. 

Ama, başta Paris başpiskoposu, altmışdört rehinenin Pa
ris Komünü tarafından öldürülmesi! Haziran 1848'de buıju
vazi ve ordusu, silahsız savaş tutsaklarının öldürülmesi gibi 
savaş uygularnasında uzun zamandır ortadan kalkan bir 
adet çıkarmıştı. O günden bu yana bu kaba adet Avrupa ve 
Hindistan'daki bütün halk ayaklanmalarının bastırılması sı
rasında izlendi. Bu durum da bu adetin, gerçek bir "uygarlık 
ilerlemesi" oluşturduğunu gösterir! Öte yandan Prusyalılar 
Fransa'da, başkalarının davranışlarının hesabını yaşarnları 
pahasına verecek suçsuz insanlar olan rehine alma adetini 
yeniden canlandırdı. Gördüğümüz gibi Thiers, daha çatışma
mm başlarında, tutsak koruüncüleri öldürme insani uygula
masını yeniden canlandırdığı zaman, Kornün de onların ya
şamını korumak için, Prusyalıların rehine alma uygularnası
na başvurma zorunluluğu karşısında kaldı. Rehineler, Ver
sailles tarafından uygulanan tutsakların sürekli öldürülmesi 
yüzünden, ölümü bin kez hak etmiş bulunuyorlardı. Mac
Mahon pretorienlerinin85 Paris'e girişlerini kutlarnak için 
yaptıklan insan kırımından sonra, bunların yaşarnlan daha 

* Vandalisme, güzel şeyleri yakıp yıkma eğilimi, vandallık. -ç. 
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uzun süre nasıl esirgenebilirdi? Burjuva hükümetlerin 
amansız kandökücülüğüne karşı son güvence de -rehine 
alınması- boş bir cakaya mı çevrilmeliydi? Başpiskopos 
Darboy'nın gerçek katili, Thiers'nin ta kendisidir. Komün, 
başpiskopos ile üstelik bir sürü papazı, o sıralarda Thi
ers'nin elinde bulunan bir tek Blanqui'ye karşı, birçok kez 
değiştirme önerisinde bulunmuştu. Thiers bu önerileri dik
kafalılıkla geri çevirdi. O, Blanqui ile Komüne bir baş vere
ceğini, oysa başpiskoposun ceset biçimi altında amaçlarına 
çok daha iyi yarayacağını biliyordu. Thiers, Cavaignac örne
ğini izliyordu. Cavaignac ve onun düzen adamları, başkaldı
ranları başpiskopos Affre'ın öldürücüleri olarak lekelemek 
için, 1848 Haziranında az dehşet çığlıklan atmamışlardı! Ve 
gene de başpiskoposun düzen askerleri tarafından öldürül
düğünü, çok iyi biliyorlardı. Olay yerinde bulunan başpisko
pos naibi Jacquemet, onlara olup biteni hemen anlatmıştı. 

Düzen partisinin kendi kan alemlerinde, kurhanianna 
çalmaktan hiçbir zaman geri kalmadığı bütün bu karaçalma 
konseri, sadece günümüz burjuvasının kendini, plebe karşı 
kendi elindeki her türlü silahı haklı gören, oysa plebin elin
deki en küçük silalım bile kendiliğinden bir suç oluşturduğu
nu düşünen eski zamanlar baronunun törel kalıtçısı olarak 
gördüğünü ortaya koyuyor. 

Egemen sınıfın devrimi, yabancı saldırganın koruması 
altında yürütülen bir iç savaş aracıyla yıkmak için düzenle
diği ve bizim ta 4 Eylülden Mac-Mahon pretorienlerinin Sa
int-Cloud kapısından girişine değin izlemiş olduğumuz 
komplo, doruk noktasına Paris insan kınmıyla erişti. Bis
marck, henüz 1849 Prusya Chambre introuvable'ında86 ba
sit bir köylü iken dilediği o büyük kentlerin genel yıkılışının 
belki de ilk taksidini gördüğü Paris yıkıntılarını, hoşnutluk 
içinde seyrediyor. Paris proletaryasının cesetlerini hoşnut
luk içinde seyrediyor. Onun için bu, sadece devrimin kökü
nün kazınması değil, ama şimdi kafası, hem de Fransız hü
kümetinin ta kendisi tarafından kesilen Fransa'nın, yavaş 
yavaş sönmesidir de. Tüm mutlu devlet adamlarına özgü o 
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kavrayış kıtlığı ile Bismarck, bu olağanüstü tarihsel olayın 
yüzeyinden başkasını görmüyor. Zaferini, kendini sadece ye
nilen hükümetin jandarması değil, ama aylıklı haydudu du
rumuna da getirerek taçlandıran bir galibi tarih, bundan 
önce ne zaman göstermiştir? Prusya ile Paris Komünü ara
sında bir savaş yoktu. Tersine, Komün banş hazırlıklannı 
kabul etmiş ve Prusya da yansızlığını açıklamıştı. Demek ki 
Prusya, savaşan bir taraf değildi. O bir haydut gibi davran
dı; kendi üstüne hiçbir risk almadığı için, korkak bir haydut 
gibi; kan bedelinin, kendi 500 milyonunun ödenmesini, önce
den Paris'in düşüşüne bağlamış olduğu için, aylıklı bir hay
dut gibi. Ve böylece tanntanımaz ve sefih Fransa'nın, dindar 
ve ahlaklı Almanya'nın eliyle cezalandınlması olarak, Tann 
tarafından buyrulan bu savaşın gerçek niteliği de ortaya çı
kıyordu! Hatta ilkçağ hukukçulannın anladıklan anlamda 
bile uluslararası hukukun bu eşi görülmemiş çiğneoişi "uy
gar" Avrupa hükümetlerini, Petersburg hükümetinin basit 
bir aleti olan hain Prusya hükümetini uluslann gözünden 
düşürmeye yöneltecek yerde, sadece Paris çevresinde kuru
lan çifte kordondan kaçan bazı kurbanların da Versailles cel
latlanna teslim edilip edilmemesi gerektiğini düşünmeye gö
türüyor! 

Modem zamaniann en korkunç savaşından sonra, yeni
len ve yenenin proletaryayı ortaklaşa katliamı için kardeş
leşmeleri, bu görülmemiş olay, Bismarck'ın düşündüğü gibi 
yükselen bir yeni toplumun kesin ezilmesini değil, ama eski 
buıjuva toplumun tam bir dağılışını gösteriyor. Eski toplu
mun hala yetenekli olduğu en yüksek kahramanlık çabası, 
ulusal bir savaştır. Oysa şimdi ulusal savaşın, hükümetlerin 
sınıflar savaşımını geciktirmeye yönelik ve bu sınıf savaşımı 
iç savaş biçiminde patlak verir vermez bir yana atılan, katık
sız bir aldatmaca olduğu da görüldü. Sınıf egemenliği, kendi
ni artık ulusal bir üniforma altında gizleyemez; ulusal hükü
metler, proletaryaya karşı ancak bir bütün oluştururlar! 

1871 Yortusundan sonra, Fransız işçileri ile onlann 
emek ürünlerini sahiplenen kimseler arasında ne banş, ne 

88 



de kabul edilebilir bir bırakışma olabilir. Paralı bir asker bo
zuntusunun demirden eli, her iki sınıfı da bir zaman ortak 
bir baskı altında tutabilir. Ama savaşım, durmadan büyüyen 
bir genişlikle hep yeniden başlayacaktır; ve son galibe gelin
ce, bu konuda hiçbir kuşku yoktur: ya kapkaççılar azınlığı, 
ya da büyük emekçi çoğunluk. Ve Fransız işçi sınıfı, modern 
proletaryanın öncüsünden başka bir şey değildir. 

Avrupa hükümetleri böylece, Paris karşısında sınıf ege
menliğinin uluslararası niteliğini ortaya koyarlarken kendi
lerine göre bu mutsuzluklann kaynağı olan ve sermayenin 
kozmopolit kamplosuna karşı çıkan emeğin uluslararası 
karşı örgütünü oluşturan Uluslararası Emekçiler Derneğini 
yuhalıyorlar. Thiers bu derneği Emeğin, kendini onun kurta
ncısı gibi gösteren zorbası olarak kötülüyordu. Picard, Fran
sız enternasyonalcileriyle yabancı ülkelerdeki enternasyo
nalciler arasındaki bağlantılann kesilmesi buyruğunu veri
yordu. Kont Jaubert, Thiers'nin daha 1835'te suç ortağı olan 
o yaşlı mumya, tüm uygar hükümetler için en büyük soru
nun Enternasyonalin kökünü kazımak olduğunu ilan ediyor. 
Ulusal Meclisin "köylüler"i, Enternasyonale karşı böğürüyor
lar ve tüm Avrupa basını bu koroya katılıyor. Birliğimize ta
mamen yabancı, saygıdeğer bir Fransız yazan,* düşüncesini 
şu sözlerle dile getiriyor: 

"Ulusal Muhafız Merkez Komite üyelerinin olduğu ka
dar, Komün üyelerinin de çok büyük bir bölümü Uluslarara
sı Emekçiler Derneğinin en etkin, en akıllı ve en gözüpek ki
şilerinden...  aşın derecede dürüst, içten, akıllı, canla başla 
bağlı, temiz ve sözcüğün iyi anlamında bağnaz insanlardan 
oluşuyor." 

Polis kafası iliklerine işlemiş buıjuva anlayışı, Uluslara
rası Emekçiler Derneğini doğal olarak, merkez otoritesi za
man zaman çeşitli ülkelerde patlamalar huyuran bir tür gizli 
fesat komitesi olarak tasarlıyor. Gerçekte bizim Derneğimiz, 
uygar dünyanın çeşitli ülkelerinin en ileri işçilerini birleşti
ren uluslararası bir bağdan başka bir şey değildir. Nerede 

* Büyük bir olasılıkla Robinet. -Ed. 



olursa olsun, sınıf savaşımı hangi biçim altında ve hangi ko
şullar içinde gerçeklik kazanırsa kazansın, Derneğimiz üye
lerinin ilk safta bulunmalan çok doğaldır. Onun üzerinde 
bittiği toprak, modern toplumun ta kendisidir. Büyük kanlar 
dökülmesi pahasına da olsa, oradan söküp atılamaz o. Ouy 
oradan söküp atmak için hükümetlerin, kendi asalak varo
luşlannın başlıca koşulunu · oh.iştu�an .. $.eiT;ıayenln..:.E!üek 
üzerindeki despotluğunun kökünü kazımala:ı:-ı .. gerekir. 
- İşçi Paris, Komünü ile birlikte, yeni" bi� topl;;-un şanlı 
öncüsü olarak her zaman yüceltilecektir. Şehitlerinin anısı, 
işçi sınıfının soylu yüreğinde yaşayacaktır. Cellatlannıysa 
tarih, daha şimdiden sonsuz bir teşhir direğine çiviledi ve ra
hiplerinin tüm dualan, günahlarını bağışlatamayacaktır. 

256, High Holborn, London, Western Central, 30 Mayıs 1871.  

EKLER 

I 

"Tutsaklar kafilesi Ulrich caddesinde durdu ve kaldının 
üzerinde, yola karşı, dört-beş sıra biçiminde dizildi. General 
Marki de Galliffet ve kurmayı, atianndan indiler ve sıranın 
solundan bir yoklamaya başladılar. Sıralann önünden yavaş 
yavaş yürüyen ve göz ucuyla bakan general, şurada burada 
duruyor, bir adamın omuzuna vuruyor ve onu sıradan çıkart
tınyordu. Çoğu durumda, daha geniş bir konuşma olmaksı
zın, bu biçimde seçilen kişi, böylece az zamanda küçük bir ek 
kafilenin oluşmuş bulunduğu yolun ortasına itiliyordu . 
. . .  Yanlışlık için bolca yer vardı. Atlı bir subay, General Gal
liffet'ye, özel bir saldın dolayısıyla bir erkek ve bir kadını 
gösterdi. Sıralardan fırlayan kadın diz çöktü ve kollannı aça
rak, ateşli sözlerle suçsuz olduğunu söyledi. Bunun üzerine 
general, acıya aldırmaz bir çehre ve heyecansız bir duruşla, 
ona şöyle dedi: 'Bayan, ben Paris'in bütün tiyatrolanna git-
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tim, oyununuzun benim üzerimde hiçbir etkisi olmayacak. 
Komedi oynama zahmetine de�ez .. .' O gün yanında bulu
nanlardan göze görünecek derecede daha uzun boylu, daha 
pis ya da daha çirkin olmak, iyi bir şey değildi. Özellikle bir 
kişi dikkatimi çekti; çünkü o bu dünyanın acılanndan tez 
kurtuluşunu, kınk bumuna borçluydu . . .  Böylece yüz kadar 
kişinin seçilmesinden sonra, bir idam mangası onlan teslim 
aldı ve ölüm mahkumlannı arkada bırakan kafile, yürüyüşü
ne yeniden başladı. Birkaç dakika sonra, ardımızdan bir 
yaylım ateş başladı ve bir çeyrek saatten çok sürdü. Böylesi
ne hızlı bir biçimde ölüme mahkum edilen bu mutsuzlar, işte 
böyle idam edildi." (Daily News'un87 Paris muhabiri, 8 Hazi
ran.) 

"İkinci İmparatorluğun içki alemlerindeki utanmazca 
davranışlanyla büyük bir ün kazanan kansının pezevengi" 
olan bu Galliffet, bir Fransız "Teğmen Piştov" şöhretine hak 
kazandı. ' ·· ·  · · 

"İhtiyatlı bir gazete olan ve heyecan uyandınna düşkünü 
olmayan Le Temps, 88 iyice öldürülmeyen tamamen ölmeden 
önce gömülen insaniann tüyler ürpertici bir öyküsünü anla
tıyor. Öldürülen insanlardan çoğu, aralanndan bazılan ya
nın yamalak olmak üzere, Saint-Jacques-la-Boucherie arka
sındaki alana gömüldü. Gündüz işlek sokaklann gürültüsü 
herhangi bir şeyin farkedilmesini engelliyordu, ama gecenin 
sesizliği içinde, çevredeki evlerde oturanlar uzaktan gelen 
iniltilerle uyandınldı ve sabah, büzülmüş bir elin topraktan 
çıktığı görüldü. Sonuç olarak, cesetlerin çıkanlmasına giriş
me buyruğu verildi . . .  Birçok yaralının canlı canlı gömüldü
ğünden en küçük bir kuşku yok. Brunel, geçen 24 Mayıs 
günü, metresiyle birlikte Vendôme alanındaki bir evin avlu
sunda öldürüldüğü zaman, cesetler 27 Mayıs öğleden sonra
ya kadar orada kaldı. Mezarcılar cesetleri almaya geldikleri 
zaman, kadını henüz yaşar buldular ve onu ambulansa taşı
dılar; dört kurşun yemiş olmasına ra�en kadın, şimdi tehli
ke dışındadır." (Evening Standardın89 Paris muhabiri, 8 Ha
ziran.)  



Il 

Aşağıdaki mektup, Londra'da çıkan Times62 gazetesinin 
13 Haziran günlü sayısında yayımlandı:90 

TIMES YAYIMCILARINA 

Bayım, 
6 Haziran 1871'de Bay Jules Favre, bütün Avrupa dev

letlerine bir bildirge göndererek, Uluslararası Emekçiler 
Derneğineı5 karşı bir ölüm avı açmak amacıyla onlara baş
vurdu. Birkaç gözlem, bu belgeyi belirginleştirmeye yetecek. 

Tüzüğümüzün girişinde Enternasyonalin, "28 Eylül 1864 
günü Londra, Longrace, St. Martin's Hall'de düzenlenen her
kese açık bir toplantıda" kurulmuş olduğu açıklanmıştır. Ki
şisel nedenlerinden ötürü Jules Favre, kuruluş tarihini 
1862'den öneeye atıyor. 

llkelerimizi açıklama ereğiyle, Enternasyonalin '25 Mart 
1869 günlü gazetesi"ni aktardığını bildiriyor. Ve neyi aktan
yor? Enternasyonal olmayan bir derneğin gazetesini. O bu 
türlü bir manevraya, henüz görece genç bir avukatken, Ca
bet tarafından alçaltıcı yazı yayımlama nedeniyle dava edi
len le NationaJ54 gazetesini savunmak zorunda kaldığı za
man da başvurmuştu. O zaman da, kendi kafasından kattık
lannı okuyarak, Cabet'nin yergi yazılanndan parçalar oku
duğunu ileri sürmüş, mahkemenin aynı oturumunda meyda
na çıkan ve Cabet'nin hoşgörüsü olmasaydı, Jules Favre'ın 
Paris barosundan atılmasına yol açacak olan bu manevrayı 
çevirmişti. Onun tarafından Enternasyonal belgeleri olarak 
aktanlan belgelerden hiçbiri, Enternasyonale ait değildir. 
Örneğin, şöyle diyor: 

"İttifak tanntanımaz olduğunu ilan eder, der Temmuz 
1869'da Londra'da kurulmuş olan Genel Konsey." 

Genel Konsey, hiçbir zaman böyle bir belge yayımlama
mıştır. Tersine o lttifak'ın, Jules Favre tarafından anılan Ce
nevre Sosyalist Demokrasi Ittifakı'nın (Alliance de la 
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democratie socialiste) kuruluş tüzüğünü aşağılayan bir belge 
yayımlamıştır.91 

Jules Favre, kısmen imparatorluğa karşı yöneltilmiş ol
duğunu da ileri sürdüğü genelgesinin bir ucundan öbürüne, 
imparatorluk savcılarının Enternasyonal üzerine uydurduk
ları ve hatta bu imparatorluk mahkemeleri karşısında bile 
setilee yıkılmış bulunan polis uydurmalarını yinelemekten 
başka bir şey yapmıyor. 

Son savaş üzerindeki (geçen temmuz ve eylüldeki) her iki 
çağrısında da Enternasyonal Genel Konseyinin, Fransa'ya 
karşı Prusya fetih planını kınamış olduğu bilinir. Savaş baş
ladıktan az sonra, Jules Favre'ın özel sekreteri olan Bay Re
itlingen, Konsey aracılığı ile ulusal savunma hükümeti yara
rına, Bismarck'a karşı bir gösteri düzenlenmesi için bazı Ge
nel Konsey üyelerine, elbette boşyere başvurmuştur; bu üye
lerden, cumhuriyet adının anılmaması özellikle istenmişti. 
Genel Konsey'in 9 Eylül günlü çağrısında, Paris işçilerinin 
Jules Favre ve meslektaşlarına karşı kesin olarak uyanlma
Ianna rağmen, Jules Favre'ın Londra'ya beklenen gelişi onu
ruı;ıa, kuşkusuz en iyi niyetlerle gösteri hazırlıkları yapılmış
tı. 

Eğer Enternasyonal de, Jules Favre konusunda bütün 
Avrupa hükümetlerine, onların müteveffa Bay Milliere tara
fından Paris'te yayımianmış olan belgeler üzerine özel dikka
tini çeken bir genelge gönderseydi, Jules Favre ne derdi? 

Saygılı hizmetkannızım, bayım. 

JOHN HALES 
Uluslararası Emekçiler Derneği 

Genel Kurul Sekreteri 

256, High Holborn, London, Western Central, 12 Haziran. 

"Uluslararası Dernek ve erekleri" üzerindeki bir makale
de, Londra'da yayımlanan (24 Haziran günlü) Spectator,92 
sofu bir haberci olarak, benzer başka manfetler arasında ve 



Jules Favre'ın yapmış olduğundan daha da eksiksiz bir bi
çimde, "ittifak"ın yukarda sözü geçen belgesini, Enternasyo
nalin yapıtı olarak aktanyor ve bu iş yukardaki yanıtın Ti
mes'da yayımlanmasından on bir gün sonra yapılmış bulu
nuyor. Bu bizi şaşırtmadı. Çok zaman önce Büyük Frederic, 
tüm cizvitler içinde protestan cizvitlerin, en kötü cizvitler ol
duklarını söylemekten hoşlanıyordu. 

Marx taranndan Nisan-Mayıs 
1871'de yazıldı. 

1871 Haziran ortasında Londra'da ve 
1871-1872 yıllan içinde de çeşitli 
Avrupa ülkeleri ve Birleşik Devletler'de 
ayn bir broşür biçiminde 
yayımiandı 
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PARlS KOMÜNÜ ÜZERİNE 
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KARL MARX'IN ULUSAL SAVUNMA HÜKÜMET! 
ÜZERİNE KONUŞMASJ93 

GENEL KONSEYIN 17 OCAK 1871 GÜNLÜ OTURUM 
TUTANAKLARlNDAN BİR PARÇA* 

Yurttaş Marx, birçok İngiliz üyenin varlığı gözönüne alı
nırsa, çok önemli bir açıklamada bulunacağım dedi. St. Ja
mes's Hall'deki son mitingde Odger, Fransız hükümeti konu
sunda gerçeğe aykın bir şey söyledi. İkinci çağnmızda, geçici 
hükümet üyelerinden bazılannın, 1848 Devriminden bu 
yana alçaklık lekeleriyle belirlendiklerini söylemiştik. Od
ger, onlann yüzüne vurulacak hiç bir şey olmadığını bildirdi. 
Favre, cumhuriyetin temsilcisi olarak düşünülebilir, ama le
kesiz yurtsever Jules Favre olarak düşünülemez. Şimdi Fav
re üzerine konuşmanın biçimi, onu ön plana koymak, cum
huriyeti sahneden hemen hemen silmek sonucunu veriyor. 
İşte Favre'ın davranışlanndan bir örnek: 1848 Devriminden 
sonra Favre, içişleri sekreterliğine getirildi. Flocon hasta ol
duğu için Ledru-Rollin, Favre'ı seçti. Yaptığı ilk işlerden biri, 
orduyu Paris'e geri getirmek oldu. Bu da sonradan, burjuva
zinin işçileri kurşunlamasını sağladı. Daha sonra halk, mec
l isin burjuva temsilcilerinden oluştuğunu anlayınca, Polon
ya'dan yana gösteri yaptı ve meclis'e girdi.94 Onlan yatıştır
mak için başkan, Louis Blanc'tan göstericilere bir konuşma 
yapmasını rica etti, o da bu konuşmayı yaptı. Rusya ile bir 
savaş, cumhuriyeti kurtanrdı. Jules Favre'ın birkaç gün son
ra yaptığı ilk iş, göstericilerle gizli anlaşma yaptığı gerekçe-

* 21 Ocak 1871 günlü The Eastern Post gazetesi n9 121'de imzasız ola
rak yayınlanan konuşma özeti. İngilizce yazılmıştır. 
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siyle, Louis Blanc'ı kovuşturma yetkisi isternek oldu. Meclis, 
Favre'ın bu işi yapmak için hükümet tarafından görevlendi
rildiğini sandı, ama hükümetin bütün öteki üyeleri, (önle
min) Favre'ın özel işi olduğunu söyledi. Geçici hükümet, ha
ziran ayaklanmasını8 kışkırtmak için komplo düzenledi. 
Halk üzerine ateş açıldıktan sonra Favre, Yürütme Komisyo
nunun95 kaldınlmasını önerdi. Ayın 27'sinde, yargılanma
dan tutuklanan kişilerin sürülmesini bildiren buyrultuyu 
hazırladı; 15.000 kişi sürüldü. Kasımda meclis, henüz sürüi
memiş bulunan mahkumların bir bölümünün durumunu ye
niden incelemek zorunda kaldı. Sadece Brest'te, aralanndan 
l.OOO'i özgür bırakıldı. Askeri bir komisyon tarafından yargı
lanan en tehlikeli sürgünlerden birçoğu serbest bırakılırken 
öbürleri ancak hafif hapis cezalarına mahkum edildi. Sonra
dan bağışlama önergeleri verildi, Favre bunlara hep karşı 
çıktı. Şubat olayları dışında, devrimin tümü üzerine bir so
ruşturma komisyonu kurulmasını isteyenlerden biri de oydu. 
Basın üzerindeki yasaların, o güne değin görülmemiş ve Na
poleon'un kullanmasını bildiği en alçakçasını kabul ettirme
ye katkıda bulundu.96 Favre, Temmuz Monarşisi bonapartçı
lanyla ilişkilerini sürdürüyordu ve Napoleon'u Ulusal Mecli
se sokmak için tüm etkisini kullandı. İmparatorluğun kurul
masına doğru ilk adım olan Roma seferinin45 yapılmasını 
sağlamak için, özenle çalıştı. 
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FRİEDRİCH ENGELS'İN PARİS'TEKl 18 MART 
DEVRİMİ ÜZERİNE KONUŞMASI97 

GENEL KONSEYlN 21 MART 1871 GÜNLÜ OTURUM 
TUTANAKLARlNDAN BİR PARÇA* 

Yurttaş Engels, daha sonra Paris'teki durumu anlattı. 
Paris'ten hafta içinde alınan ve Serraillier'nin daha önce sö
t.ünü ettiği mektupların, o zamana kadar anlaşılmaz kalan 
�eyleri aydınlattığılll söyledi. Bir avuç adamın, bir miktar 
topu ansızın ellerine geçirip, onlan ellerinde tuttuklan izie
nimi edinilmişti. Tüm basın, tüm muhabirler, bu adamlan 
ortadan kaldırmak gerektiğini yazmışlardı; ama Fransız hü
kümeti, uygun zamanı bekleyerek oyalıyordu. Paris komite
mizden alınan haber, Ulusal Muhafızıann bu toplan almak 
için para ödediklerini ve onlan ellerinde tutmak istediklerini 
bildiriyordu. Oylamadan sonra cumhuriyetin, seçilmiş olan 
meclisle hiç de güvenlik içinde bulunmadığını anlamışlar
dı.98 Prusyalılar Paris'e girince toplar, onlann menzili dışına 
konmak için, kentin bir başka bölümüne taşınmışlardı. Hü
kümet işte o zaman toplar üzerindeki iddiasını ileri sürdü ve 
onlan Ulusal Muhafızıardan almaya girişti. Aurelle de Pala
dines, Ulusal Muhafızıann başkomutanı ve polis müdürü 
olarak atandı.** Napoleon döneminde bu adam, jandarma 
başkomutanı ve papazlann kötülük ortağı idi. Orleans Pis
koposu Dupanloup'nun buyruğu üzerine, ordusu Almanlarla 

* 25 Mart 1871 günlü The Eastern Post gazetesi n• 130'da imzasız ola
rak yayınlanan konuşma özeti. İngilizce yazılmıştır. 

** Bir sonraki oturumda, 28 Mart 1871'de Engels, 21 Mart tutanağında 
lıir yanlışlık bulunduğunu bildirdi: "General Aurelle de Paladines ile Gene
ral Valentin bir tek ve aynı kişi durumuna gelmiş. Polis müdürü olarak ata
nan bu sonuncusudur (Valentin -ç.)" -Ed. 
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yaptığı bir çatışmada yenildiği sırada o, kilisede beş saatlik 
bir günah çıkarma ayini yapıyordu. Bu durum, hükümetin 
niyetleri konusunda hiçbir kuşku bırakmıyordu. 

Ulusal Muhafız o zaman, direnmek için hazırlandı. 260 
taburdan 215'i, askerler ve subaylar birlikte, bir Merkez Ko
mite örgütledi. Her bölükten seçilen bir delege aracılığıyla, 
Merkez Komiteyi seçen yerel ilçe komiteleri oluşturuldu. 

Yirmi ilçeden, yalnızca beşi delege seçmedi. Meclis Ver
sailles'a taşınınca hükümet, Paris'i devrimcilerden temizle
rneye ve toplarını almaya girişti. Paris'e giren birlikler, 1851 
coup d'Etat'sı* sırasında askerleri bulvarlardaki halkı kur
şunlamış olan Vinoy'nın koroutası altında eyleme geçecekler
di. Sabahın erken saatlerinde kısmi bir başarı kazandılarsa
da, Ulusal Muhafızlar ne olup bittiğini anlar anlamaz, asker
ler halkla kardeşleşirlerken, toplarını almak için harekete 
geçti. Kent halkın elindeydi; ateş etmeyen birlikler Marsil
ya'ya gönderiliyor ve meclis, bunları ne yapacağını bilmiyor
du. Merkez Komite üyelerinden hiçbiri, ünlü bir kişiliğe sa
hip değil -orada ne Felix Pyat ne de bu soydan kişiler var
' ama hepsi de işçi sınıfı içinde iyi bilinen kişiler. Romitede 
dört Enternasyonal üyesi var. 

Komün, ertesi gün seçilecekti. Basın özgürlüğüne saygı 
gösterileceği ilan edildi, ama çürümüş bonapartçı basma de
ğil. Kabul edilen kararların en önemlisi, barış hazırlıklarını 
göz önünde tutma gerektiği kararıdır. Prusyalılar henüz çok 
yakında ve eğer onları çatışma dışında tutmak başansı gös
terilebilirse, başarı şanslan da bir o kadar artar. 

* 1851 hükümet darbesi. -ç. 
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Bayım, 

TIMES BAŞYAZARINA99 
KARL MARX* 

Geniş ölçüde yayılan uydurmalan yalanlamak ıçın sü
tunlannızdan yeniden yararlanmama izin verir misiniz? 

30 Mart tarihli bir Paris telgrafı, Gaulois'nınıoo "Paris 
Devrimi Londra'dan Örgütlenmiş" heyecan uyandıncı başlığı 
altında, geçen cumartesinin Londra gazetelerini süsleyen bir 
parça içeriyor. Paris petite presse'ini** bütün dünyada alay 
konusu durumuna getiren ayakta uyutma öyküleri imalatın
da, le Figaroıoo ve Paris-Journa1101 ile son savaş sırasında 
tam bir başarıyla yarışan Gaulois, haber bekleyen okurun 
hep "Credo quia absurdum est"*** kuralı ile yetineceğine her 
zamandan çok inanmış gibi görünüyor. Baron Münchau
ı:ıen'in kendisi, Bay Thiers henüz hiçbir resmi görev taşıma
dığı sırada, "18 Mart'ta Paris'te patlak veren komplo"yu, 
aynı Bay Thiers'nin Paris ffiusal Muhafızını silahsızlandır
ma girişimiyle ortaya çıkan komployu, "geçen şubatın son 
günleri" Londra'da örgütlerneye girişir miydi? Bay Assi ve 
Bay Blanqui'yi, benimle birlikte gizli bir toplantıda komplo 
kurmak için Londra'ya düşsel bir gezi yapmaya göndermekle 
yetinmeyen Gaulois, bu toplantıya iki düşsel kişi daha ekli-

* 4 Nisan 1871 günlü The Times gazetesi n" 27028'de ve 6 Nisan 1871 
ı-:ünlü The Daily News gazetesi n" 7780'de yayınlandı. İngilizce yazılmıştır. 

** Küçük basın. -ç. 
"'** "Saçma olduğu için inanıyorum" anlamına gelen ve 2. ve 3. yüzyıllar

da yaşayan hıristiyan yazar Tertullianus'a maledilen söz. -Ed. 



yor: "İtalya genel görevlisi Bentini" adında biriyle "İngiltere 
genel görevlisi Dermott" adında biri. Bana Paris-Journal ta
rafından verilen "Enternasyonal yüce önderi" makamında 
beni, aynı yüce gönüllülükle onaylıyor. Korkanm ki bu iki 
ünlü gazeteye önem vermeyerek, Uluslararası Emekçiler 
Demeği15 Genel Konseyi, yolunu ne bir "önder" ne de bir 
"başkan" ile tıkamayarak, işine devam edecek. 

Size saygılanını sunmakla onur duyanm, Bayım. 

Londra, 3 Nisan Karl Marx 



FRIEDRICH ENGELS'IN PARIS KOMÜNÜ ÜZERINE 
KONUŞMAS I 

GENEL KONSEYlN l l  NİSAN 1871 GÜNLÜ OTURUM 
TUTANAKUUUNDAN PARÇA* 

Yurttaş Engels, anlatacak bir başka şeyi olduğunu söyle
di ve şöyle dedi: Şu son zamanlarda basın, Dernek15 tarafın
dan gerçekleştirilen harikalar üzerine öykülerle taşıyor. Ta
rih bakımından sonuncusu, Marx'ın 1857'de Bismarck'ın özel 
sekreteri olduğunu bildiren bir Paris gazetesi tarafından an
latılıyor. 

Engels daha sonra Paris olaylan, bunlar üzerine hiç bir 
şey söylemeksizin, kendi yollannı izlemeye bırakılamaz di
yor. Ulusal Muhafız Merkez Komitesi işi yönettiği sürece her 
şey iyi gitmişti, ama seçimlerden102 sonra bol bol söylev var, 
hiç bir iş yok. Versailles güçsüz olduğu sırada ona karşı ha
rekete geçmek gerekirdi, ama uygun zaman kaçınldı. Şimdi 
Versailles, üstünlüğü kazanmış gibi görünüyor ve Parislileri 
hırpalıyor. Insanlar yenilgiye zorlanmaya, uzun zaman kat
lanmayacaklardır. Toprak yitiriyor, cephanelerini hemen he
men boş yere saçıp savuruyor ve erzaklannı yiyorlar. Paris' 
in bir yanı açık kaldıkça, onlar açlıkla boyun eğmeye zorla
namazlar. Favre, Prnsya yardımını geri çevirdi.1°3 1848 Ha
ziranında,8 çatışmalar dört günde bitti, ama emekçilerin top
lan yoktu. Bu kez bu iş o kadar çabuk bitmeyecek. Louis Na
poleon, işçileri top ateşine tutmak için geniş sokaklar yaptı. 
Ama şimdi bu, işçilerin yaranna çalışıyor: karşı taraf üzeri-

* tık kez 18 mart 1932 günlü Pravda n° 77"de Rusça olarak yayınlandı. 
İngilizce yazılmıştır . 
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ne sokaklarda top ateşi açacak olanlar onlardır. Emekçiler 
-200.000 kişi- tüm öbür ayaklanmalara göre çok daha iyi 
örgütlenmiş [bulunuyorlar]. Durum güç, şanslan iki hafta 
önceki kadar iyi değil... 
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KARL MARX'IN PARlS KOMÜNÜ ÜZERİNE 
KONUŞMASI 

GENEL KONSEY!N 25 NISAN 1871 GÜNLÜ OTURUM 
TUTANAKLARINDAN PARÇA* 

[Marx] . . . ya da gazeteler.** Komün ile Londra arasında
ki ticari ilişkiler, aynı zamanda bizim bağlantımızı sağlama
yı da yüldenecek bir gezginci görevli tarafından kurulacağı
na göre, iş daha sonra düzelecektir. 

17. ilçenin boş yerlerini doldurmak üzere, Serraillier ile 
Dupont seçildi.l04 Serraillier, Dupont'un mutlaka seçileceği
ni yazdı, ama oylamarlan sonra artık hiçbir şey yazmadı; 
gene de Manchester'e yazmış olabilir. Gelmiş olandan çok 
daha fazla mektup yazılmış olduğu anlaşılıyor. 

Felix Pyat ile Vesinier, Paris'te Serraillier ve Dupont 
üzerine kara çalmalar yaydılarsa da, Serraillier onlan bir 
dava ile tehdit ettiği zaman, olayı yadsıdılar. Paris'e hemen 
yazmak ve Pyat'yı Serraillier ile Dupont'a kara çalmaya gö
türen nedenleri açıklamak gerekiyordu ve yurttaş Matters
headın önerisi üzerine, yazma işi yurttaş Marx'a verildi. ıos 

[Marx]: Mektuplar savunma çizgisi gerisinden Lafargue 
tarafından postalanmış; demiryolu ile geliş sırasında gecik
mişler; Fransız ve Prusya hükümetlerinin ikisi de, onlan de
netimden geçirmiş. Mektuplardaki bilgilerin büyük bölümü 
eski, ama gazetelerde atianmış olan bazı olaylardan söz edi-

* 29 Nisan 1871 günlü The Eastern Post gazetesi n• 135'te imzasız ola
rak yayınlanan konuşma özeti. Bu versiyon ilk kez Paris Komünü ÇakJnda 
I. Enternasyonal (1941) başlıklı kitapta Rusça olarak yayınlandı. Ingilizce 
yazılmıştır. 

** Tutanaklann bir sayfası yitiktir. -Ed. 
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liyor. Paris'te olup bitenler üzerine taşranın, kuşatma sıra
sındaki kadar az şey bildiği söyleniyor. Dövüşülen yerler dı
şında, böyle bir dinginlik hiçbir zaman egemen olmamış. 
Orta sınıfın büyük bir bölümü, Belleville Ulusal Muhafızia
nna katılmış. Büyük kapitalistler kaçmışlar, küçük tüccar 
ve zanaatçılar işçi sınıfı ile birlikteler. Halkın ve Ulusal Mu
hafızlann coşkusunu kimse tasarlayamaz; Versailleslılar 
eğer Paris'e girebileceklerine inanıyorlarsa, adamakıllı deli
dirler. Paris, taşrada bir ayaklanmaya inanmıyor ve kendi
sine karşı üstün güçler toplandığını biliyor, ama bu konuda 
korkusu yok; korktuğu şey, Prnsya müdahalesi ve yiyecek 
kıtlığıdır. Kiralar ve ticaret senetleri üzerindeki kararname
ler, ustaca iki iştir; bu kararlar alınmasaydı, tüccar ve zana
atçıların 3/4'ü iflas ederdi. Duval ve Flourens'ın öldürülmesi, 
bir öç isteği uyandırdı. Flourens ailesi ve Komün, ölümleri
nin nedenlerini aydınlatmak amacıyla bir yasa adamını yet
kilendirdiler, ama boşuna. Flourens, bir evde öldürülmüş. 

Tel yazılan imalatı üzerine bazı bilgiler aldık. Brutto* 
ulusal savunma hükümetinin hesaplannı gözden geçirdiği 
zaman, geliştirilmiş taşınabilir bir giyotin yapılması için 
para ödenmiş olduğunu gördü. Koroünün buyruğu üzerine 
bu giyotin bulundu ve herkesin gözü önünde yakıldı. Gaz şir
keti, belediyeye bir milyon franktan çok borçluydu, ama zo
ralımına değin hiçbir ödeme isteği göstermedi. O zaman bor
cu tutannda bir bordro, Fransa Bankasına verilmişti. Tel ya
zılan ve muhabirler, bütün bunlar üzerine çeşitli versiyonlar 
veriyor. Özellikle Komün'ün bu kadar ucuz yönetmesini gör
mek, öfke uyandınyor. Sadece en yüksek görevliler, yılda 
6.000 frank gibi bir şey alıyorlar, tüm öbürleri bir işçi ücre
tinden başka bir şey almıyor. 

Çağn, ** gelecek oturum için hazır olacak. 

* Aslında Protot. -Ed. 
** Fransa 'da Iç Savaş söz konusu ediliyor. -Ed. 
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TOLAIN'lN ULUSLARARASI EMEKÇlLER 
DERNEGlNDEN ÇIKARILMASI ÜZERİNE GENEL 

KONSEY KARARJ106 
FRlEDRlCH ENGELS* 

Uluslararası Emekçiler Derneği Genel Konseyi, yurttaş 
Tolain'in işçi sınıfı temsilcisi olarak Ulusal Meclise seçildik
ten sonra, davasına en yüz kızartıcı bir biçimde ihanet etme
si olgusu konusunda Paris Seksiyonlan Federal Konseyinin 
bu yurttaşın Dernekten çıkanlması üzerine, Genel Konseyin 
onaylamaya çağrıldığı karan göz önünde tutarak, her UED 
Fransız üyesinin yerinin kapkaççı ve karşıdevrimci Versail
les Meclisinde de�il, söz götürmez bir biçimde Paris Komünü 
saflannda bulundu�nu gözönünde tutarak, 

Paris Federal Konseyi karannı onaylar ve yurttaş Tola
in'in UED'den çıkanldığını bildirir. 

Genel Konsey, Paris Federal Konseyi'nin söz konusu ka
rar metnini ancak 25 Nisan günü ele geçirdiği için, bu konu
da daha önce herhangi bir karar alma olanaksızlığı içinde 
bulunuyordu. 

* 25 Nisan 1871 günü yazıldı. 29 Nisan günlü The Eastern Post gazete
si n• 135'te, 14 Mayıs 1871 günlü L'International n"122'de, 24 Mayıs 1871 
günlü Der Volksstaat gazetesi n2 42'de yayınlandı. İngilizce yazılmıştır. 

107 



FRİEDRİCH ENGELS'İN PARİS KOMÜNÜ ÜZERİNE 
KONUŞMASI 

GENEL KONSEYİN 19 MAYIS 1871 GÜNLÜ OTURUM 
TUTANAKLARlNDAN BİR PARÇA* 

. . .  Yurttaş Engels daha sonra çağnnın [Fransa 'da lç Sa
vaş -Ed.] henüz hazır olmadığını bildirdi. Yurttaş Marx'ın 
ciddi bir rahatsızlığı vardı ve çağrı üzerindeki çalışma, sağlı
ğını bozmuştu. Bununla birlikte çağrı, cumartesi hazır ola
cak ve alt komiteı07 akşam üzeri saat beşten sonra ne zaman 
isterse Marx'ın evinde toplanabilecek. 

Buradan bir Komün habercisi geçti, haberler iyidir. İzin 
belgesi olmayanların girişini önlemek için, sert önlemler 
alınması gerekmiş. Versailles casuslarının istedikleri gibi ge
zip dolaştıkları anlaşılmış. Büyük saldırı, başarısızlığa uğra
mış. Versailles ordusu, Ulusal Muhafızlar ve surlar arasın
dan geçmeye kalkışmışsa da, şimdi ancak bir yerden, daha 
önce ona bir başarısızlığa malolan yerden saldırıya geçebile
cek durumda. Savunma güçleniyor. Komün, Ciamart'da bi
raz toprak yitirdi [ama] geri aldı. Ordu surları ele geçirme 
başarısını gösterse bile, ardında o güne kadar görülmemiş 
bir kavgaya yol açacak barikatlar var. İlk kez olarak barikat
lar top, savaş tüfeği ve kurallara göre örgütlenmiş güçler 
aracıyla savunulacak. Versailles taşradan asker toplayama
mış, hatta kentlerde düzeni sağlamak için askerlerin bir bö
lümünü göndermek bile gerekmiş. Thiers belediye meclisleri 
üyelerinin, siyasal sorunları incelemek için Bordeaux'da top-

* tık kez, Paris Komünü döneminde I. Enternasyonal ( 1941)  adlı kitap
ta Rusça olarak yayınlandı. İngilizce yazılmıştır. 

1 08 



lanmalanna bile izin veremiyor; bunu engellemek için, Na
poleon döneminde kabul edilen bir yasaya başvurma zorun
da kalmış. 
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KARL MARX'IN PARIS KOMÜNÜ ÜZERINE 
KONUŞMASP08 

GENEL KONSEYlN 23 MAYIS 1871 GÜNLÜ OTURUM 
TUTANAKLARlNDAN PARÇA* 

Yurttaş Marx hasta olduğunu ve söz verdiği çağrıyı biti
remediğini, ama gelecek salıya hazır olacağını umduğunu 
söyledi. Paris çatışmalanndan söz eden Marx, korkularını 
açıkladı ve işin sonu yaklaşmışa benzer, dedi, ama Komün 
ezilse bile, savaşım sadece ertelenecek. Komün ilkeleri ölüm
süzdür ve yok edilemezler; işçi sınıfı kurtuluşunu elde edece
ği güne değin bu ilkeler, kendilerini zorla kabul ettirmekten 
geri kalmayacaklar. Paris Komününü, Thiers'in jandarmala
rı işini gören Prusyalılann yardımıyla yenmekteler. Komü
nün yıkılmasını öngören komplo, Bismarck, Thiers ve Favre 
tarafından tezgahlandı; Bismarck Frankfurt'ta, Thiers ile 
Favre'ın kendisinden müdahale etmesini istediklerini doğru
ladı. Sonuçlar, onlara yardım etmek için Bismarck'ın, Alman 
askerlerinin yaşamını tehlikeye atmaksızın -elde edilecek 
bir çıkar olduğu zaman insan yaşamlarını koruma kaygısı 
taşıdığı için değil, ama Fransa'ya daha da ağır bir hesap su
nabilmek bakımından, onu elden gelen en büyük yıkım içine 
atmak istediği için- her şeyi yapmaya hazır olduğunu gös
teriyor. Thiers'nin sözleşmede öngörülenden daha çok askere 
sahip olmasına, ama Paris'e ancak kısıtlı yiyecek maddesi 
gitmesine izin verdi. Tüm bunlar, eski öyküler. Iktidardaki 
sınıflar, işçi sınıfına boyun eğdirmek için her zaman birleş-

* 27 Mayıs 1871 günlü The Eastern Post gazetesi n" 139'da yayınlandı. 
İngilizce yazılmıştır. 
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mişlerdir. Daha ll .  yüzyılda, Fransız ve Narman şövalyeleri 
birbirleriyle savaştıklan sırada, köylüler ayaklanmışlardı. 
Şövalyeler, köylü hareketini ezmek için, hemen anlaşmazlık
lannı unutup birleştiler. Prusyalılann kendi polis görevleri
ni nasıl yerine getirdiklerini göstermek için, işgal ettikleri 
Rouen'da, Enternasyonal üyesi olduklan bahanesiyle 500 
kişiyi tutukladıklan anımsatılabilir. Enternasyonal korku 
salıyor. Bir gün Fransız Meclisinde, Kont Jaubert -kuru
muş bir mumya, 1834'te bakan, basma karşı yöneltilen ön
lemleri desteklemesiyle ünlü-, düzenin yeniden kurulma
sından sonra hükümetin ilk ödevinin, Enternasyonalin et
kinliği üzerine bir soruşturma yapmak ve onu ortadan kal
dırmak olacağını söylediği bir söylev çekti. 

l l l  



BURJUVA BASlNlN ENTERNASYONAL VE PARİS 
KOMÜNÜ KARŞISINDAKİ KARA ÇALMALARINA 

KARŞI KARL MARX'IN YAPTIGI KONUŞMANIN ÖZET! 
GENEL KONSEYlN 6 HAZİRAN 1871 GÜNLÜ OTURUMU 

ÜZERİNDEKİ BASIN BÜLTENİNDEN PARÇA* 

Yurttaş Marx Konseyin dikkatini, İngiliz basınının Paris 
Komünü konusunda yazdığı yüz kızartıcı yalanlar üzerine 
çekti. Bu yalancı uydurmalar, gerçeğin bilinmesi korkusuyla 
Fransız ve Prusya polisleri tarafından imal edilmiştir. Mil
liE�re'in, Koroünün en inatçı üyelerinden biri olduğu ileri sü
rülüyor. Gerçekte o hiç bir zaman Komün üyeliği yapmadı, 
ama Paris milletvekili olduğuna göre, onu kurşuna dizrnek 
için bir neden bulmak gerekiyordu. Polis ve onun hafiyeleri 
rolüne çıkan İngiliz basını, Thiers'ye yardımcı oldu. Thi
ers'nin kandökücü siyasetini doğrulamak için, Koroüne ve 
Enternasyonale kara çalınakla uğraşıldı. Basın, Enternasyo
nalin birçok erek ve ilkelerini yeterince bilir. Enternasyona
lin imparatorluk zamanında Paris'te uğradığı kovuşturma
larla ilgilenmişti. Basın temsilcileri Derneğin çeşitli kongre
lerinde bulunmuş ve basın, Dernek çalışmalan üzerine ha
berler yayımlamıştı. Ve gene de Fenianlann, Carbonarilerin, 
Marianne Derneği ıo9 ve öteki başka gizli derneklerin Dernek 
üyesi olduklan yolundaki haber, tüm gazetelerde verildi. Ba
sında Albay Handerson'ın, bazı söylentilere göre Londra'da 
bulunan Genel Konseyin toplandığı yeri bilip bilmediği so
ruşturuldu. Bütün bunlar, sadece Enternasyonale karşı alı
nabilecek her türlü önlemi doğrulamak için düşünüldü. 

* 10 Haziran 1871 günlü The Eastern Post gazetesi n" 141'de yayınlan
dı. İngilizce yazılmıştır. 
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"Yüksek sınıflar", Enternasyonal ilkelerinden ürküntü duyu
yor. 

Contemporary Review1 10 tarafından yayımlanan bir ma
kalede Marx, Mazzini'nin Paris Komününü kınarnası üzeri
ne de dikkat çekmek istedi. Mazzini'nin işçi hareketiyle her 
zaman savaştığı gerçeği, gerektiği kadar geniş bir biçimde 
bilinmiyor. Mazzini, Haziran 1848'de başkaldırıcılara göz aç
tırmamıştı. Bu da ona, o zaman bugünkünden daha yürekli 
olan Louis Blanc tarafından bir yanıt verilmesine yol açmış
tı. 

Kalabalık bir aile babası olan Pierre Leroux, Londra'da 
iş bulduğu zaman, onu yüzüstü bırakan Mazzini'dir. Olgu
lar, eski moda cumhuriyetçiliğiyle Mazzini'nin hiçbir şey an
lamadığım ve hiçbir şey yapmadığını gösteriyor. Milliyetçi
lik özendirmeleriyle o, İtalya'yı askeri zorbalığa götürdü. 
Kendi imgeleme gücünde yarattığı devlet, onun için her şey; 
gerçek toplum ise, hiçbir şeydir. Halk kendini bu türlü in
sanlardan ne kadar çabuk kurtanrsa, o kadar iyi olacaktır. 
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GENEL KONSEYlN TIMES YAZlKURULUNA 
BlLDlRGESt11 ı 

KARL MARX* 

TIMES YAZI KURULUNA 

Derneğimizin Genel Konseyi, Enternasyonal üzerindeki 
19 Haziran 1871 günlü başyazımza yanıt olarak, size şunlan 
bildirmemi benden istedi: 

Paris-JournaP0ı ve benzer gazeteler tarafından yayımla
nan ve bütün aynntılan Versailles polisi tarafından uyduro
lan düşsel Paris bildirgelerini, bizim Fransa'da iç savaş üze
rindeki Çağrı'mız ile aynı sınıfa koyuyorsunuz. 

Şöyle diyorsunuz: 
"Profesör Beesly tarafından yayımlanan ve geçen gün bu 

sütunlarda sözü edilen Siyasal Notlar, onun tam onayıyla 
Konsey çağrısı içinde de yer alıyor ve bu durum da bizi, eski 
imparatora toplumun kurtancısı sanını vermenin ne kadar 
doğru olduğunu kavrayabilecek bir duruma getiriyor." 

Oysa Konsey kendi çağrısında, Siyasal Notlardan ünlü 
ve saygın bir Fransız bilgini olan bir yazann, son Paris dev
rimine kanşmış Enternasyonal üyelerinin kişisel nitelikleri 
üzerindeki tanıklığından başka hiçbir şey aktarmadı. Bunun 
"eski imparator" ve onun kurtardığı toplum ile ne ilişkisi 
var? Dernek "program''ı, sizin dediğiniz gibi, "bundan yedi 
yıl önce" Bay Tolain ve Bay Odger tarafından "hazır
lan"mamıştır. 28 Eylül 1864 günü, Long Acre, St. Martin's 

* 20 Haziran 1871 dolaylarında Karl Marx tarafından yazıldı. İlk kez 
K. Marx ve F. Engels, Yapıtlar, 1. baskı, c. xııı, ıı. bölüm (1940) içinde Rusça 
olarak yayınlandı. Ingilizce yazılmıştır. 
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Hall'deki genel kurulda seçilen geçici Konsey tarafından ha
zırlanmıştır. Bay Tolain, hiçbir zaman bu Konseyin üyesi ol
madı ve bu program kaleme alındığı sırada da, Londra'da de
ğildi. 

Siz "Milliere"in, "Komünün en inatçı üyelerinden biri" ol
duğunu söylüyorsunuz. Oysa Milliere, hiçbir zaman Komün 
üyesi olmadı. 

"Şu son zamanlara kadar, diyorsunuz daha ilerde, Der
nek başkanı olan Assinin de sözünü etmeliyiz", vb . .  

Assi hiçbir zaman Enternasyonal üyesi olmadı ve "Der
nek başkanı" görevine gelince bu görev, bundan çok zaman 
önce, 1868'de kaldırıldı. ı ı2 
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GENEL KONSEYİN LONDRA'DAKl STANDARD 
GAZETESl BAŞYAZARINA MEKTUBU 

KARL MARX* 

STANDARD BAŞYAZARINA 1 13 

Enternasyonal üzerindeki (19 Haziran tarihli) başyazı
nızda, şöyle yazıyorsunuz: 

"Komünden yana son zamanlarda ortaya atılan iki prog
ramdan (Londra programı ve Paris programı) Paris programı 
daha dürüst ve daha açık olma gibi bir değer taşıyor." 

Talihsizlik sonucu "Paris" bildirgesi, bizim Paris örgütü
müz tarafından değil, "Versailles polisi" tarafından ortaya 
atılmıştır. 

Şöyle diyorsunuz: 
"Londra enternasyonalistleri, 'eski toplumun yıkılınası 

gerektiği ve zorunlu olarak yıkılacağı'nı ilan etmede, Parisli 
meslektaşlarından daha az ateşlilik göstermiyorlar. Kamu
sal yapıların ateşe verilmesi ve rehinelerin öldürülmesin
den, 'toplumu yıkma yolunda devsel bir çaba' ,  hatta eğer bu 
kez başarı kazanmasa bile, başarı kazanana değin sürdürü
lecek bir çaba olarak söz ediyorlar." 

Dernek Genel Konseyi çağrımızın, sizin bize yüklediğiniz 
sözlerin hangi sayfasının hangi satırlarında bulunduğunu 
göstermenizi diler! 

* 20 Haziran 1871'de K. Marx tarafından yazıldı. İlk kez K. Marx ve F. 
Engels, Yapıtlar, 1. baskı, c. xııı, ıı. bölüm ( 1940) içinde, Rusça olarak yayın
landı. İngilizce yazılmıştır. 
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GENEL KONSEY!N, HOLYOAKE'IN BİR MEKTUBU 
KONUSUNUAKl BİLDİRGES!1 14 

FRİEDRİCH ENGELS* 

DAILY NEWSl7 BAŞYAZARINA 

Bayım, 
Uluslararası Emekçiler Derneği Genel Konseyi benden, 

Bay George Jacop Holyoake'ın salı günkü Daily News tara
fından yayımlanan mektubuna yanıt olarak, aşağıdaki açık
lamayı yapmamı istedi: 

1. Konsey tarafından yayımlanan çağrının, "Versail
les'da bir ölüm ya da sürgün nedeni olabileceği" yolundaki 
anıştırmaya ilişkin olarak Konsey, Paris'teki dostlarının Bay 
Holyoake'den daha iyi yargıçlar olduklarını düşünüyor. 

2. Bizim Konseyde bütün resmi belgelerimizin altına, 
varolan ya da olmayan bütün üyelerinin adlarını yazmak 
gibi bir kuralımız vardır.* *  

3. Bu çağrının, "bir Sakson ya  da Kelt kalemi tarafın
dan açıkça gözden geçirilmiş bulunmasına karşın, bir İngiliz 
ürünü olamayacağı" savıyla ilgili olarak Konsey, bir ulusla
rarası örgüt metinlerinin, kolayca anlaşılabileceği gibi, özgül 
ulusal nitelik taşıyamayacaklarının göz önünde tutulmasını 
diliyor. Ne olursa olsun Konseyin, bu durumda saklayacak 
hiçbir şeyi yoktur. Çağrı, Konseyin daha önceki birçok yayını 

* 20 Haziran 1871 günü F. Engels tarafından yazılmıştır. 23 Haziran 
1871 günlü The Daily News gazetesinde ve 24 Haziran 1871 günlü The Eas
tern Post gazetesi n" 143'te yayınlandı. İngilizce yazılmıştır 

** Engels'in özgün metninde, şöyle devam eder: "Ama söz konusu du
rumda ve istisnai olarak, varolmayan üyelerin kesin düşünce uygunluğunu 
da istedik." -Ed. 
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gibi, Almanya muhabir sekreterimiz doktor Karl Marx tara
fından yazılmıştı. Oybirliği ile onaylanmıştı ve kimse de onu 
değiştirmemişti. 

4. Geçen yıl George Jacob Holyoake, Konsey üyeliğine 
adaylığını koymuş, ama kabul edilmemişti. 

Üstün saygılarımı lütfen kabul edin, bayım. 

256, High Holborn, London, 
Western Central, 
21 Haziran 1871 

JOHN HALES 
Uluslararası Emekçiler Derneği 

Genel Konsey Sekreteri 
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GENEL KONSEYlN SPECTAT0�2 VE EXAMINER 
GAZETELERİ BAŞYAZARLARINA MEKTUBUlls 

FRlEDRlCH ENGELS* 

SPECTATOR (VE EXAMINER) BAŞYAZARINA 

Bayım, 
Bugün İngiliz basınını sannış olan (ve hepsi de ilk kez 

olarak ünlü Paris-JoumaP01 tarafından yayımlanan) Enter
nasyonalin Paris'teki sözde bildirge ve öteki yayınlannın, is
tisnasız hepsinin saf Versailles polisi imalatı olduklannı 
okurlannızın bilgisine sunarsanız, Uluslararası Emekçiler 
Derneği Genel Konseyini çok minnettar kılarsınız. 

En derin, vb . .  

* 21 Haziran 1871'de F .  Engels tarafından yazıldı. Ilk kez K. Marx ve 
F. Engels, Yapıtlar, 1.  baskı, c.xııı, u. bölüm ( 1940) içinde, Rusça olarak ya
yınlandı. lngilizçe yazılmıştır. 
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Bayım, 

DAILY NEWS BAŞYAZARINA1 16 

KARL MARX* 

Otuzdan çok üyeden oluşan bir Konsey, kendi belgelerini 
elbette kendisi yazamaz. O bu işi, geri çevirme ya da değiş
tirme hakkını saklı tutarak, üyelerinden birine ya da öbürü
ne vermek zorundadır. Benim kaleme aldığım Fransa'da iç 
savaş üzerindeki Çağn, Enternasyonal Genel Konseyi tara
fından oybirliğiyle kabul edilmişti ve dolayısıyla, Genel Kon
sey görüşlerinin resmi dışavurumunu temsil ediyordu. Jules 
Favre ve hempalanna karşı yöneltilen kişisel suçlamalara 
gelince, durum farklıdır. Bu konuda Konseyin büyük çoğun
luğu, benim dürüstlüğüme güvenmek zorunda kalmıştır. 
Konseyin bir başka üyesinin,** Bay John Hales'in Bay Hol
yoake'a yanıtında, beni çağnnın yazarı olarak göstermesini 
öngören önergesini destekleme nedenim de budur. Kendimi 
bu suçlamaların tek sorumlusu sayarak, bu mektupla Jules 
Favre ve hempalanna, beni kara çalmadan ötürü adalete 
vermeleri için meydan okuyorum. Bay Llewelyn Davies, 
mektubunda şöyle yazıyor: 

"Fransızlann birbirlerine öylesine eli açıklıkla dağıttıkla
n kişisel alçaklık suçlamalarını okumak acı verici. "  

Bu yargı, William Cobbet'nin İngilizlerde sık sık alay ko-

* 1 Temmuz 1871 günlü The Eastern Post gazetesi n"144'te ve 27 Hazi
ran 1871 günlü The Daily News gazet�sinde (bazı kesintilerle) yayınlandı. 
İngilizce yazılmıştır. 

** F. Engels. -Ed. 
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nusu yaptığı o ikiyüzlü kendini beğenmişlik kokusunu yay
mıyor mu? Bay Llewelyn Davies'e öldürülmüş, tutsak ya da 
kaçak komüncülere karşı, polis hizmetinde en lekeleyici kara 
çalmalan hazırlayan Fransız petite presse'i ile, söz konusu 
küçük basın için açıkça dile getirdiği küçümserneye karşın 
bugün bu kara çalmalan yinelemeye devam eden İngiliz ba
sınından hangisinin daha kötü olduğunu sormakta bir sakın
ca görmeyeceğim. Zaten Bay David Urquhart gibi bir adam 
tarafından müteveffa Lord Palmerston'a karşı tam çeyrek 
yüzyıl boyunca yöneltilen suçlamalar kadar ağır suçlamala
nn Fransa'da değil de, örneğin İngiltere'de örtbas edilebildi
ğini saptamak da, Fransızlar için sıkıntı verici bir şey değil
dir.1 17 

1. Modena-Villas, Maitland parc, 
Haverstok-Hill, 26 Haziran 
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GENEL KONSEYlN HOLYOAKE VE LUCRAFT'IN 
MEKTUPLARI KONUSUNDAKl BlLDlRGEStııs 

FRlEDRlCH ENGELS* 

DAILY NEWS YAZI KURULUNA 

Bayım, 
Uluslararası Emekçiler Derneği Genel Konseyi benden, 

Bay G. J. Holyoake ve Bay B. Lucraft'ın, pazartesi sayınızda 
yayımlanan mektuplannı yanıtlamarnı istedi. Konsey tuta
naklanna bakınca, bunun için kendisine gereğince izin veri
len Bay Holyoake'ın, 16 Kasım 1869 günlü oturuma katıldı
ğını, bu oturumda sözü geçen Konsey üyesi olmak ve Enter
nasyonalin 1870'te Paris'te toplanacak gelecek genel kongre
sine katılmak istediğini dile getirdiğini saptadım. Aynima
sından sonra Bay John Weston, onun Konseye adaylığını 
koydu, ancak bu öneri öyle bir kabul gördü ki Bay W es ton, 
daha çok direnmeden bu öneriyi kendis{ geri aldı. Bay Luc
raft'ın çağnnın onaylandığı oturumda bulunmadığı yolunda
ki bildirgesine gelince, Bay Lucraft'ın Fransa'da iç savaş üze
rindeki çağn metninin 30 Mayıstaki gelecek oturumda oku
nup tartışılacağının resmen açıklandığı Konseyin 23 Mayıs 
1871 günlü oturumunda hazır bulunduğunu söylemek zorun
dayım. Yani Bay Lucraft'ın, bu elverişli durumda bulunup 
bulunmayacağını karariaştırma vakti vardı. O sadece resmi 
belgelerinin altına, bulunsun bulunmasın, tüm üyelerinin 
adını yazmanın bir Konsey kuralı olduğunu bilmekle kalmı-

* F. Engels tarafından 27 Haziran 1871 günü yazıldı. 29 Haziran 1871 
günlü The Daily News gazetesinde ve 1 Temmuz 1871 günlü The Eastern 
Post gazetesi n2 144'te yayınlandı. İngilizce yazılmıştır. 
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yordu, aynca bu kuralın ateşli bir yandaşı da olmuş ve 23 
Mayıs günü, örneğin kendisini bağışık tutmak için yapılan 
girişimiere birçok kez karşı çıkmıştı, ardından kendi öz giriş
kenliğiyle, Konseyi "Paris Komünü için duyduğu büyük ya
kınlık"tan bilgili de kılmıştı. Konseyin 20 Haziran salı akşa
mı yaptığı oturumda Bay Lucraft, o anda bile çağrıyı henüz 
okumadığını ve onu sadece basındaki tepkilere göre değer
lendirdiğini kabul etmek zorunda kaldı. Bay Odger'in yalan
lamasının bende uyandırdığı tüm saygı ile söyleyebileceğim 
tek şey, onun kişisel olarak hazır bulunduğu ve konseyin he
men bir çağrı yayınlama tasansından bilgili olduğu, metnin 
altında adının bulunmasına söyleyecek herhangi bir şeyinin 
olup olmadığının sorulduğu, onun da bunu bir hayır ile ya
nıtladığıdır. Herkes kendi sonucunu kendi çıkarsın. Bay Luc
raft ile Bay Odger'in istifalannın, Konsey tarafından oybirli
ği ile kabul edildiğini de ekleyebilirim. 

Üstün saygılanını lütfen kabul edin, Bayım. 

256, High Holbom, London, 
Westem Central 

JOHN HALES 
Uluslararası Emekçiler Derneği 

Genel Konsey Sekreteri 
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FRANSA 'DA lÇ SAVAŞ ÜZERİNE ÇAGRI 
VE lNGİLİZ BASINJ119 

FRİEDRİCH ENGELS* 
lPARÇAl 

Londra, 30 Haziran. 
Londra Londra olalı, hiçbir basılı metin Enternasyonal 

Genel Konseyinin çağrısı kadar güçlü bir etki uyandırmadı. 
Başlangıçta, büyük basın gene kendi gözde yöntemine, bu iş
ten hiç sözetmeme yöntemine başvurmayı denedi, ama bu 
yöntemin bu kez sökmeyeceğini anlaması için birkaç gün 
yetti. Telegraph,ı20 Standard, 1 13 Spectator,92 Pall Mall Ga
zette, ı2ı Times,62 başyazılannı birbiri arkasına bu "ilginç 
belge"ye ayırma zorunda kaldı. Sonra gazetelerde, dikkati 
çağrının çeşitli noktaları üzerine çeken okur mektupları ya
yımlandı. Daha sonra yeni başyazılar ve hafta sonunda da, 
haftalık dergilerdeki öbür yankılar geldi. Tüm basın t>irlik 
içinde, Enternasyonalin ·hesaba katılması gereken ve y�rlığı 
susarak ortadan kaldınlamayacak büyük bir Avrupa .ğiTCü
olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Hepsi de çağrının ya
zınsal üslup değerini teslim etti; Spec.tator'a bakılırsa, dili 
William Cobbett'in dili kadar güçlü. Buıjuva basının, prole
ter görüş açısını böylesine gözüpek bir biçimde savunan ve 
böylesine büyük bir kararlılıkla Paris Komününden yana çı
kan bir belgeyi, hemen hemen ağız birliğiyle yuhalamasını 
beklemek gerekirdi. Paris polisi hizmetindeki gazeteler tara
fından imal edilen "Stieberlikler"ı22 marifetiyle, Enternasyo-

* F. Engels tarafından 30 Haziran 1871 günü yazıldı. 5 Temmuz 1871 
günü Der Volksstaat gazetesi nQ 54'te yayınlandı. Almanca yazılmıştır. 
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nal Genel Konseyi tarafından yapılan resmi yalanlamaya 
rağmen, Jules Favre'ın sorumluluğunu Enternasyonalin sır
tına yıkmak istediği bambaşka bir örgütten (bakuninci sos
yalist demokrasi ittifakı)91 gelen belgelerin, Enternasyonale 
yüklenmeleri de şaşırtıcı değil . Ama sonunda tüm bu karga
şalık, hamkafanın kendisini de yordu. Gerçek bir doğrulukla 
davranan tek gazete olan Examiner, 1 15 ayrıntılı bir makale
de kesin olarak Enternasyonalden yana çıkarken, Daily 
News gerileme borusunu çaldı. Basının döktürdüğü tezgah
tar dilinin etkisiyle, Genel Konseyin -biri (Odger) uzun za
mandan beri burjuva ile düşüp kalkan, öbürü de (Lucraft), 
Londra okullan Konseyine seçildikten sonra, görünüşe göre 
"saygıdeğer" kimselerin kanısına daha çok kulak kabartan
iki Eritanyalı üyesi, Genel Konseyden ayrıldıklarını açıkladı 
ve istifalan oybirliğiyle kabul edildi. Yerlerine başka iki İn
giliz işçisi* çoktan geçirilmiş bulunuyor ve onlar, kesin sonu
ca götüren bir anda proletaryaya ihanet etmenin ne demek 
olduğunu çok çabuk anlayacaklar. 

Bir İngiliz protestan papazı, Llewelyn Davies, Daily 
News'a Jules Favre ile hempaları üzerine yayımlanan çağn
da yer alan kabalıklardan yakındı ve Genel Konseye karşı 
Fransız hükümetinin adalete başvurması yoluyla da olsa, bu 
suçlamalann doğruluk ya da yanlışlığının ortaya çıkanlması 
dileğinde bulundu. Ertesi gün Karl Marx, aynı gazetede, çağ
rının yazan olarak sözü geçen suçlamalann kişisel sorumlu
luğunu yüklendiğini açıkladı. Bununla birlikte Fransız elçili
ği, kara çalıcı sözleri nedeniyle ona karşı dava açma emrini 
almamış gibi görünüyor. Ensonu Pall Mall Gazette, ne olursa 
olsun bu işin yararsız olduğunu, bir devlet adamının kişili
ğinin, devlet adamı olarak, her zaman dokunulmazlığa sahip 
bulunduğunu sadece kamusal davranışlannın saldırı konusu 
olabileceğini yazdı. Kuşkusuz, eğer Britanya devlet adamla
nnın kişiliğine bağlı her şey ortaya serilseydi, bu iş oligarşi 
ve burjuvazi dünyası için kıyamet gününün kopmasına yol 
açardı. 

* J. Roach ve A. Taylor. -Ed. 
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KARL MARX'IN THE WORLD GAZETESI MUHABlRl 
lLE BlR KONUŞMASININ METNtı2a 

[PARÇA]* 

Londra, 3 Temmuz 

...  Düpedüz konuya girdim. Herkes, dedim, Enternasyonal ko
nusunda oldukça kötü şeyler düşünüyor; kimse onun neyle uğraştı
ğını kesinlikle söyleyemeden, herkes ona karşı bir nefret duyuyor. 
Gizi başkalanndan daha iyi çözdüğünü düşünen bazı kimseler, 
onun bir yüzüne işçinin doğruluk ve tatlı gülümsemesini, öteki yü
züne komplocunun alaylı sıntmasını bayrak gibi çeken bir tür Ja
nus olduğunu söylüyorlar. Marx'tan, bu türlü teorilerin aydınlat
makta güçsüz kaldıklan bir gizem üzerine aydınlık getinnesini di
ledim. Öyle sanıyorum ki inandığımız şey ona çok gülünç geldi�n
den, bilgin katılasıya güldü. 

- Bu işte hiçbir giz yok, aziz bayım, diye başladı Hans 
Breitmann lehçesininı24 çok özentili biçimiyle, Derneğimi
zinıs açıkça çalıştığını ve ayrıntılı çalışma tutanaklannı, bu 
konuda bilgi edinmek isteyenler için yayımlarlığını dik kafa
lılıkla bilmezden gelen kimselerin alıklığından başka, bu işte 
hiçbir giz yok. Tüzüğümüzü bir peni karşılığında satın alabi
li!" ve bir şilin karşılığında da, bizim üzerimize size hemen 
hemen bizim kadar uzun bilgi veren broşürler edinebilirsi
niz. 

R. L.: "Hemen hemen", bu pekala olanaklı; ama en önemli bilgi, 

* 18 Temmuz 187 1'de The World gazetesinde ve 12 Ağustos 1871'de 
haftalık Woodhull and Clafiin 's Weekly dergisi n• 13/65'te yayınlandı. İngi
lizce yazılmıştır. 
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benim öwenemeyeceğim şey olmayacak mı? Size karşı büsbütün 
açık olmak ve soruyu alelade gözlemcinin düşündüğü gibi sormak 
gerekirse diyebilirim ki, size yönelen genel kınama, yı�nın bilgisiz 
kötülüğünden her halde daha çok bir şey anlamına geliyor. Ve bana 
şimdi söylemiş olduğunuz şeyden sonra, Entemasyonalin gerçekte 
ne olduğunu sormama izin verir misiniz? 

Dr. Marx: Onu oluşturan kimselere, yani işçilere bakma
nız yeter. 

R. L.: Evet, ama asker her zaman ona buyruk veren hükümeti 
temsil etmez. Üyelerinizden birkaçını tanının ve komploculann do
kunduklan kumaştan dokunmamış olduklanna inanmak isterim. 
Üstelik milyonlarca kişi tarafından paylaşılan bir giz, artık bir giz 
değildir. Peki ya onlar gözüpek ve umanm ki eklersem beni bağış
larsınız, pek de dürüst olmayan bir çetenin aletlerinden başka bir 
şey değilseler? 

Dr. Marx: Bunu gösteren hiçbir şey yok. 

R. L.: Ya son Paris ayaklanması? 

Dr. Marx: Bana ilkin komplo olduğunun, bütün olup bi
tenlerin zamanın koşullannın haklı sonucu olmadığının ka
nıtı gösterilsin; ya da, eğer komplo varsa, Uluslararası Der
neğin bu komploya katıldığının kanıtlan verilsin. 

R. L.: O kadar çok Demek üyesinin Kornündeki varlığı. 

Dr. Marx: Bu durumda, masonlann bireysel katılımlan 
savsaklanamayacak kadar çok oldu�na göre, bu bir mason
lar komplosudur da. Gerçekte papa, eğer her ayaklanmayı 
onlann hesabına yazsaydı, şaşırmazdım. Ama daha iyisi, bir 
başka açıklamaya bakın. Paris ayaklanması, Paris işçileri
nin işiydi. En yetenekli işçiler, ister istemez onun önder ve 
yürütücüleri olacaklardı; oysa, en yetenekli işçiler, çoğu za
man Uluslararası Derneğin üyesidir. Gene de Demek, der
nek olarak, onlann davranışlanndan sorumlu tutulamaz. 
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R. L.: Dünya bunu bir başka gözle görecek. Herkes Londra'dan 
gelen gizli buyruklardan ve hatta mali destekten söz ediyor. Der
nek etkinliklerinin açık niteliginin, her türlü gizli ilişkiler olanağı
m dıştaladığı söylenebilir mi? 

Dr. Marx: Dünyada var olan hangi örgüt, kendi işini res
mi ve resmi olmayan ilişki yoUanna başvurmaksızın yerine 
getirmiştir? Ama, din ve ahlak sorunlan üzerindeki belli bir 
papasal egemenlik ve bir entrika merkezinden yayılan buy
rultular gibi Lo_ndra'da!l gönderile� _ _  g!zli b.ııY.ndtl�rdan söz 
etmek, Enterriasyonalin içyüzü 'üzerinde adama}oili .yaiiıl-
jlıak_Eı.lllaınnıa gel!r . . .  · ·· · · 

-·· ·· 
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PARİS'TEKl AMERİKAN ELÇİSİ BAY W ASHBURNE 
KARŞlSlNDA KARL MARX125 

ULUSLARARASI EMEKÇİLER DERNEGİNİN AMERlKA 
BİRLEŞlK DEVLETLERl'NDEKl SEKSIYONLARI 

NEW YORK MERKEZ KOMlTESINE* 

Yurttaşlar, 
Dernek Genel Konseyi, Amerikan elçisi Bay W ashbur

ne'un Fransa'daki iç savaş sırasında takındığı tavır üzerine 
size açıkça bilgi vermeyi görevi sayar. 

I 

Aşağıdaki bildirim, Paris'te on yedi yıl yaşayan ve iç sa
vaş sırasında Londra'da çıkan Daily Telegraph120 ve New 
York Heralcf126 gazetelerinin muhabirliğini yapan bir İskoç
yalı olan Bay Robert Reid tarafından yazılmıştır. Bu arada 
Bay Reid'in çektiği kısa tel yazılannı bile, Daily Telegraph'ın 
Versailles hükümeti yaranna tahrif ettiğini de belirtelim. 

Şimdi İngiltere'de olan Bay Reid, bildirimini yeminli bil
dirgeyle doğrulamaya hazırdır. 

"Top gürlernelerine kanşan genel tehlike çanlan, bütün 
gece sürdü. Uyumak olanaksız. Peki, diye soruyordum kendi 
kendime, Avrupa ve Amerika temsilcileri nerdeler? Bu suç
suz kanı dökülmesi ortasında, bir arabulma çabasına giriş
memeleri olanaklı mı? Bu saçma düşüneeye daha çok daya
namadım ve Bay Washburne'un kentte olduğunu bildiğim
den, hemen onu görmeye karar verdim. Sanınm 17 Nisan 

* Karl Marx tarafından yazıldı. 13 Temmuz 187l'de broşür olarak ve 
Temmuz-Eylül 1871'de çeşitli Enternasyonal organlannda yayınlandı. İngi
lizce yazılmıştır. 
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günüydü; her ne olursa olsun, gerçek tarih, Lord Lyons'a 
aynı gün yazmış olduğum mektup aracıyla saptanabilir. 
Washburne'ün konutunun yolu üzerindeki Champs
Elysees'den geçerken, yaralılar ve can çekişenlerle dolu bir 
ambulanslar yığınına rasladım. Zafer Anıtı yöresinde havan 
topu merrnileri patlıyor ve birçok suçsuz, Thiers'nin kurban
lannın uzun listesine ekleniyordu. 

"Chaillot sokağı no 95'e gelince, kapıcıya Birleşik Devlet
ler elçisini nasıl bulabileceğimi sordum, o da beni birinci 
kata gönderdi. Paris'te oturduğunuz kanat ya da kat, servet 
ve konumunuzun en güvenilir göstergesidir - bir çeşit top
lumsal barometre. Evin sokağa bakan yüzüne göre zemin 
katta bir markinin, avluya bakan pencerelere göre dördüncü 
katta alçakgönüllü bir makinistin yaşadığını anlarsınız bu
rada; onlan ayıran merdiven, aralannda kazılan toplumsal 
uçurumu belirler. Merdiveni tırmanırken, kızıl külot ve ipek 
çoraplı gürbüz uşaklada karşılaşmadığımdan, şöyle düşün
düm: 'Evet! Amerikalılar paralarıyla ne yapacaklannı bili
yorlar; bizlerse, parayı sokağa atıyoruz.' 

"Sekreterin odasına girerken, Bay Washburne'ü sordum. 
'Kendisini mi görmek istiyorsunuz?' 'Evet. ' Geldiğim bildiril
dikten sonra, yanına bırakıldım. Rahatça bir koltuğa otur
muş, gazetesini okuyordu. Ayağa kalkmasını bekledim, ama 
o, gözünü gazetesinden ayırmadan, insanların genellikle çok 
nazik oldukları bir ülkede görülmemiş kabalıktaki bir davra
nışla, istifini hiç bozmadı. 

"Bay Washburne'a, bir arabuluculuğa girişmemenin bi
zim için insanlık dışı bir şey olacağını söyledim. Başarı ko
nusunda önyargıya varmaksızın, ne olursa olsun bunu dene
mek bizim görevimizdi; üstelik Prusyalılar, Versailles'ı kesin 
bir çözüme ulaşmak için sıkıştırdıklanna göre, zaman da 
özellikle uygun gibi görünüyordu. Amerika ile İngiltere'nin 
ortak etkisi, teraziyi barıştan yana eğebilirdi. 

"'Parisliler başkaldırmış kişilerdir, diye yanıtladı Bay 
Washburne, silahlarını teslim etmeleri gerekir. ' Buna karşı
lık, Ulusal Muhafızıann silah taşıma yasal hakkına sahip ol-
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duklannı, ama sorunun burada olmadığını söyledim. İnsan 
severlik ayaklar altında çiğnendiW. zaman, uygar dünyanın 
işe kanşma hakkı vardır ve sizden bunun için Lord Lyons ile 
birlikte çalışınanızı istiyorum. Bay Washburne: 'Şu Verilies
lılar hiçbir şey anlamak istemiyorlar.' - 'Eğer kabul etmez
lerse, ınanevi sorumluluk onlann olacaktır.' Bay Washburne: 
'Sanmıyorum. Ben bu konuda hiçbir şey yapamam. Sizin 
Lord Lyons'u kendinizin görmesi daha iyi olur.' 

"Görüşrnerniz böyle bitti. Bay Washburne'den derin bir 
düş kınklığı içinde ayrıldım. Kaba ve kurumlu, demokratik 
bir cumhuriyet temsilcisinde bulunması beklenebilecek kar
deşlik duygulanndan büsbütün yoksun bir adam olduğunu 
gördüm. Lord Cowley Fransa'da ternsilciliğirnizi yaparken, 
kendisiyle iki kez görüşrnek onuruna erdirn. Açık yürekli ve 
çelebi davranışı, Amerikan elçisinin soğuk kendini beğenmiş 
ve düzrnece aristokratik davranışıyla şaşırtıcı bir karşıtlık 
oluşturuyordu. 

"Britanya hükümetinin, bütün insanseverlerin lanetini 
üzerine çekrneksizin, Neuilly canavarlıklannın yanısıra, Cia
ınart ve Moulin-Saquet toplu insan kınrnlan gibi canavarlık
lara ilgisiz bir gözle bakarnayacağına inanmış olduğumdan, 
Lord Lyons'u da İngiltere'nin, hanştırmaya götürrnek için in
sanlık adına her şeyi yapma göreviyle karşı karşıya bulun
duğuna inandırmaya çalıştım. Lord Lyons bana, sekreteri 
Bay Edward Malet aracılığıyla sözlü olarak, rnektuburnu hü
kümete göndermiş bulunduğu ve bu konuda verebileceW.rn 
başka her türlü bilgiyi seve seve göndereceği yanıtını ver
dirtti. Bir anda koşullar, bir banştırrna için son derece uy
gun bir duruma geldi ve eğer hükümetirniz ağırlığını terazi
ye koysaydı, dünya Paris kasaplığından kurtanlırdı. Ancak 
ne olursa olsun eğer, Britanya hükümeti ödevini yerine geti
rernediyse, bu Lord Lyons'un kusuru deW.ldir. 

"Ama Bay Washbume'a dönelim. 24 Mayıs çarşamba sa
bahı Capucines bulvanndan geçiyorduın. Adımla çağnldığı
rnı işiterek başıını çevirdim ve kalabalık bir Amerikalılar 
topluluğu ortasında, açık bir landon araba içinde oturan Bay 
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Washburne ile birlikte, Dr. Hossart'ı gördüm. Selam sabah
tan sonra, Dr. Hossart'a takıldım. Çok geçmeden konuşma, 
çevrede olup biten dehşet sahneleri üzerine gelerek, genel 
bir nitelik kazandı. Bunun üzerine Bay Washburne, sözleri
nin doğruluğuna güvenen bir adam havasıyla sözü bana yö
nelterek, şöyle dedi: 'Komüne katılanların hepsi, ona yakın
lık duyanların hepsi, kurşuna dizilecek.' Heyhat, yakınlık 
duymak suçuyla yaşlıları ve gençleri öldürdüklerini biliyor
dum, ama Bay Washburne'ün ağzından, bunu yarı resmi bir 
biçimde duymayı beklemiyordum. Bununla birlikte o, bu 
kanlı tümceyi yinelediği sırada, henüz başpiskoposu kurtar
manın zamanıydı." ı27 

II  

24 Mayıs'ta Bay Washburne'ün sekreteri, XI. ilçe beledi
yesinde toplanan Komüne, Versailles'lılar ve feciereler ara
sında Prusyalılar'ın, aşağıdaki koşullarla bir hakemlik yap
malarını önermek zorunda kaldı. 

"Çatışmaların durdurulması. 
"Bir yandan Komünün, öte yandan Ulusal Meclisin yeni

den seçilmesi. 
"Versailles birlikleri Paris'ten ayrılsın ve istihkamlarda

ki ve çevredeki kendi ordugahlarına çekilsin. 
"Ulusal Muhafız Paris'i korumaya devam etsin. 
"Federeler ordusunda hizmet eden ve etmiş olan kimsele

re hiçbir ceza verilmesin. 
"Olağanüstü oturumda Komün, yalnızca Fransa'ya Kuru

cu Meclis genel seçimlerini hazırlamak için iki aylık bir süre 
verilmesi koşuluyla, bu önerileri kabul etti. 

"Amerikan elçilik sekreteriyle ikinci bir görüşme yapıldı. 
25 Mayıs sabah oturumunda Komün, tam yetkili elçi niteli
ğiyle, içlerinde Vermorel, Delescluze ve Arnold'un da bulun
dukları beş yurttaşı, Bay Washburne'ün sekreterinin bildir
diğine göre, bir Prusya delegesinin bulunacağı Vincennes'a 
delege olarak göndermeyi kararlaştırdı. Ama bu elçiler kuru-
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lu, Vincennes kapısında nöbette olan Ulusal Muhafızlar ta
rafından engellendi. Aynı Amerikan sekreteriyle yeni ve son 
bir görüşme üzerine, kendisine bir gezi izin belgesi verilen 
yurttaş Arnold, 26 Mayıs'ta Saint-Denis'ye geldi ve . . .  orada 
Prusyalılar tarafından kabul edilmedi. 

"Prusyalılann yansızlık ve savaşanlar arasına arabulucu 
olarak girmek isteklerinin yeniden doğduğu umudunu uyan
dıran bu Amerikan müdahalesinin sonucu, en kritik zaman
da savunmanın, iki gün için kötürümleşmesi oldu. Görüşme
lerin gizlilik içinde yapılması için alınan önlemlere rağmen 
Ulusal Muhafızlar, çok geçmeden her şeyi duydu ve Prns
ya'nın yansızlığına inanarak, tutsak edilmek üzere Prusya 
hatlanna kadar koşuştu. Prusyalılann bu güvenden nasıl 
yaradandıklan bilinir: Kaçaklann bir bölümü devriyeler ta
rafından vuruldu ve teslim olanlar da Versailles hükümetine 
teslim edildi. 

"Tüm iç savaş süresince Bay Washburne, sekreteri aracı
lığıyla Komüne, sadece diplomat durumunun kendisini açık
ça göstermekten alıkoyduğu ateşli sevgi ve Versailles hükü
metine karşı beslediği zorlu nefret konusunda güvence ver
mekten hiçbir zaman geri kalmadı." 

Bu ikinci bildirim de, tıpkı Bay Reid gibi gerekirse bildi
rimini yeminli bildirgeyle doğrulamaya hazır bir Paris Ko
münü üyesi* tarafından yapıldı. 

Bay W ashburne'un davranışını doğru bir biçimde değer
lendirmek için, Bay Reid ve bu Paris Komünü üyesinin ta
nıklıklannı bir tek ve aynı sözün iki görünüşü olarak birbiri
ne bağlamak gerekiyor. Bay Reid'a komüncülerin başianna 
gelecekleri hak eden "başkaldıncılar" olduklannı söyleyen 
Bay Washburne, Komün'e de onun davası için beslediği sevgi 
ve Versailles hükümetine karşı duyduğu nefret konusunda 
güvence veriyor. Aynı 24 Mayıs günü içinde Bay Washbur
ne, Dr. Hossart ve birçok Amerikalı önünde Bay Reid'a, sa
dece komüncülerin değil, ama Koroüne yakınlık duyanlann 
da elbette ölümü hak ettiklerini söylerken, sekreterinin ağ-

* A. Serraillier. -Ed. 

133 



zıyla da Komüne, Komün üyeleriyle federeler ordusu erleri
nin yaşayacaklarını bildiriyor. 

Sevgili yurttaşlar, şimdi sizden bu olgulan Birleşik Dev
letler işçi sınıfına bildirmenizi ve ondan, Bay Washbume'un 
kişiliginin Bir Amerikan Cumhuriyet temsilcisinin kişiligine 
uyup uymadığını sormanızı istiyoruz. 

256, High Holborn, London, 
Westem Central, ll Temmuz 1871 
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Bayım, 

TIMES BAŞYAZARINA128 
FRlEDRİCH ENGELS* 

Versailles'da tutsak olan komüncülerin duruşmasındaki 
yeni savsaklama konusunda Times'ın gözlemleri, herhalde 
Fransız halkının duygulannın tam üstüne basıyor ve onları 
dile getiriyor. Journal Oflicielin bu gözlemlere yanıt veren 
öfkeli notu, bunu bir kez daha tanıtlıyor: Times'ın makalesi 
üzerine Paris basını, güncel koşullar içinde hiçbir yayımlan
ma olana� olmayan birçok protesto yazısı aldı. Önümde, res
mi konumu sözünü ettiği olgulardan bilgi sahibi olmasını 
sağlayan ve bu nedenle bu açıklanması güç savsaklamanın 
nedenleri üzerindeki tanıklığı belli bir değer taşıyabilecek 
olan bir Fransızın mektubu var. İşte bu mektuptan birkaç 
parça: 

"3. savaş konseyinin duruşmalara ne zaman başlayacağı
nı şimdiye kadar kimse bilmiyor. Bunun da nedeni, Commis
saire de la Republique** yüzbaşı Grimal'in yerine daha gü
venilir bir kişinin geçirilmiş olması gibi görünüyor. Son daki
kada mahkeme önünde okunacak suçlama belgesi (ithamna
me) incelenince, Yüzbaşı Grimal'in biraz cumhuriyetçi olabi
leceği, Faidherbe'in vb. koroutası altında Kuzey ordusunda 
hizmet gördüğü vb. anlaşıldı. Bunun üzerine bir başka subay 

* F. Engels tarafından yazıldı. lik kez K. Marx ve F. Engels, Yapıtlar, · 
1. baskı, c.xııı, ıı. bölüm ( 1940) içinde Rusça olarak yayınlandı. İngilizce ya
zılmıştır. 

** Cumhuriyet komiseri. -ç. 



birdenbire odasına girdi ve ona şöyle dedi: İşte görev belgem, 
sizin ardılınızım ben. Zavallı yüzbaşı az kalsın küçük dilini 
yutuyordu . . .  

"Bay Thiers, her şeyi kendi yapma iddiasında. Bu hasta
lık öyle ileriye gidiyor ki, tüm yansızlık kurallanna karşıt 
olarak, sadece bütün juges d'instruction'lan* kendi odasına 
çağırınakla kalmıyor, aynca salona alınacak dinleyicileri de 
seçmeye kalkıyor. Bay B. de Saint-Hilaire aracılığıyla giriş 
belgelerini kendisi dağıtıyor . . .  

"Bu zaman içinde Satory tutsaklan, sinekler gibi ölüyor. 
Acımasız ölüm, kendi işini bu devlet adamcıklannın adale
tinden daha çabuk görüyor . . .  Versailles hücrelerinde, Fran
sızca tek sözcük konuşamayan iri yan bir yiğit var, lrlandalı 
oldugu sanılıyor. Bu işe nasıl kanştığını kimse bilmiyor. Tut
saklar arasında .. . adında çok dürüst bir adam da var .. .  İki 
aydır hücresinde ve henüz durumu incelenmedi. Utanılacak 
şey." 

Londra, 7 Ağustos 1871 

* Sorgu yargıçlannı. -ç. 
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LA VER1TE134 BAŞYAZARINA 
KARL MARX* 

Sayın Başyazar, 

International Working Men's 
Association, 256, High Holborn, 
London, Westem Central 
30 A�stos 1871 

Bugünkü Daily News'daB7 Bay Renaut'nun, Fransız köy
lülerini yıkılınası olanaklı bütün şatolan yakmaya vb. çağı
ran bir bildirgeyi Enternasyonale yüklediğini okuyan Ulusla
rarası Emekçiler Derneği Genel Konsey genel sekreteri Bay 
John Hales, Assy'nin avukatı Bay L. Bigot'ya hemen şu telg
rafı gönderdi: 

"Entemasyonale yüklenen kundakçı bildirge bir kalpa
zanlıktır. Bu konuda bir İngiliz yargıcı karşısında yeminli 
bildirimde bulunmaya hazınz."  

Şimdi Fransız halkına, saygıdeğer gazeteniz aracılığıyla 
hemen bildirmek isterim ki Fransız hükümet birlikleri Pa
ris'e girdikten sonra, Enternasyonal adına Paris 'te basılan 
bütün bildirgeler, istisnasız bütün bildirgeler, düzmece bil
dirgelerdir. 

Size bu bildirimi sadece namusuro hakkı için yapmakla 
kalmıyorum, aynca bir İngiliz yargıç karşısında yeminli bil
dirimde ("the affldavit") bulunmaya da hazınm. 

Bu rezil uydurmalann kaynağını, doğrudan doğruya po
* 3 Eylül 1871 günlü Le Soir, n2 862 ile öbür burjuva gazetelerde ve 10 

Eylül 1871 günlü Internationale n2139 ile 13 Eylül 1871 günlü Der Volks· 
staat n• 74'te yayınlandı. Fransızca yazılmıştır. 
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listen bile değil, ama Standardın113 (tory gazete) son sayıla
nndan birinde "kibar fahişeler çevresi organlan" olarak ad
landırdığı o Paris gazetelerinden birine bağlı bir adam olan 
B. adlı birinden aldığına inanmakta haklıyım. 

Üstün saygılanmı kabul edin, Bayım. 

KARL MARX 
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lŞÇl SINIFININ SİYASAL ETK1NL1Gl ÜZERİNE 
21 EYLÜL 1871 GÜNÜ ENTERNASYONALlN LONDRA 

KONFERANSINDA129 YAPILAN KONUŞMA* 

FRlEDRlCH ENGELS 
LPARÇAl 

Siyasal alanda mutlak çekimserlik olanaksızdır; bundan 
ötürü bütün çekimser gazeteler ge'rçekte siyaset yapar. An
cak siyasetin nasıl yapıldığı ve hangi siyasetin yapıldığı 
önemli. Bizim için çekimserlik, ayrıca olanaksızdır. İşçi par
tisi, ülkelerin çoğunda daha şimdiden siyasal parti olarak 
mevcut. Çekimserlik öğütleyerek onu yıkmak, bizim işimiz 
değil. Güncel yaş�nth...Y.amlan _!ı�ümetler tarafından ister 
�iyaşal, ·ıster . toplumsal_ erek!�k..2_r[ara···aayati,lan� �T;fii:sal 
bask,ı, 

_ _ _  �şçilıp_�-��:s�nl�_:_l�-�e�e.§iı1J€lr. .. �jy�tle _ _ _  lJ.�Ş:U.��a-
zo:rJu_yor. Onlara çe'Kımserlık ögütlemek, onlan bUIJUVa sıya
ietin.. köl"tannıi '' atmak demektir. Hele proletaryanın siyasal 
etkinliğini gÜndeme-getiren.Pa;is Komünü ertesinde çekim
serlik, büsbütün olanaksızdır. 

* Eksiksiz bir biçimde ilk kez olarak Internationale communiste dergi
sinde yayınlandı, n" 29, 1934. Fransızca yazılmıştır. 
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ALMANYA VE İNGİLTERE'DE ULUSLARARASI 
EMEKÇİLER DERNEGİNİN DURUMU ÜZERİNE 

KONUŞMA130 
ENTERNASYONALlN LONDRA KONFERANSININ 22 EYLÜL 1871 

GÜNLÜ OTURUM TUTANAKLARlNDAN PARÇALAR* 
KARL MARX 

Komün sırasında Alman işçileri, mitingler ve kendilerine 
ait olan gazeteler aracılığıyla, Paris devrimcileriyle dayamş
malanm olumlamaktan geri kalmadı. Ve komün yenildİkten 
sonra da Breslau'da, Prusya polisinin boş yere engellemeye 
çalıştığı bir miting yaptı. Bu mitingde ve Almanya'nın çeşitli 
kentlerindeki öbür mitinglerde, Paris Komününü alkışladı. 
Ensonu İmparator Wilhelm ve ordusunun Berlin'e muzaffer 
girişleri sırasında, bu galipler halk tarafından "Yaşasın Ko
mün!" çığlığıyla karşılandı.** 

* Fransızca yazılmıştır. 
** Özgün tutanaklarda bundan sonra şu türnce geliyor: "İşçiler, sosyalist 

özlemleri dışavuracak tek Alman partisini temsil ettiklerini tanıtladı." -Ed. 
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ENTERNASYONAL'İN YEDl YILI 
25 EYLÜL 1871 GÜNLÜ LONDRA'DAKl YlLDÖNÜMÜ TOPLANTISINDA 

YAPILAN KONUŞMANIN BASIN ÖZETl131 

KARL MARX* 
lPARÇAl 

Son hareketi komün oluşturdu. Şimdiye kadarki bütün 
hareketlerin en önemlisi Komündü -ve bunu da kimse yad
sıyama-z_:_; Çü�kü köinün.;-siyii�al iktidann işçi sınıfı tarafın
dan fethiıli simğeliyÜr(fu.·· Komün üzerine . çok yanılmalar· 
'oldu. O yeni b..i:r .. $�nıf hükümeti biçimini bulamadı. Tüm ça� 
lışma araÇiannın üreticiye verilmesiyle var olan :t>ş.skı koşul� 
iannı ortadan kaldırarak yeJ>ö.ylece çalış:rm;ıya_y�teııekli her� 
kesi, yaşall!asına katkıda bulunmak için _çalışmaya zorlaya
rak, sınıf egemenlik ve bas.lusını;n tek temeliıil 'örtadan kal
dınyoruz. Ama böyle bir değişikli@n gerçekleştirilebilmesin._ 
den önce, ilk koşulu proleter bir ordu olan proletarya dikta�· 

· törlüğü zorunlu bir duruma gelir. İşçi sınıfı kurtuluş hakkını 
savaş alanında kazanmalıdır. Enternasyonalin görevi, emek 
güçlerini gelecekteki savaşım için örgütlernek ve birleştir.
mektir. 

* 15 Ekim 1871 günlü The World gazetesinde yayınlandı. İngilizce ya
zılmıştır. 
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ENTERNASYONALDEKl SÖZDE BÖLÜNMELERı32 
KARL MARX VE FRlEDRlCH ENGELS* 

[PARÇA] 

Paris Komününün yıkılmasından sonra Genel Konseyin 
ilk işi, Fransa'da iç savaş üzerindeki bildirgesini yayımla
mak oldu. Bu bildirge Genel Konseyi Komünün, o sırada Av
rupa burjuvazisi, basını ve hükümetleri tarafından Paris 
mağluplannın en alçakça kara çalmalada bunaltılmasına 
yol açan tüm davranışlanyla dayanışık bir duruma getiriyor
du. İşçi sınıfının bile bir bölümü, başansızlığa uğrayanın 
kendi bayrağı olduğunu henüz anlamamıştı. Bunun bir kanı
tını da konsey, üyelerinden ikisinin, yurttaş Odger ile yurt
taş Lucraft'ın, bildirgeyle her türlü dayanışmayı yadsıyan is
tifalannda gördü. İşçi sınıfının Paris olaylan üzerindeki gö
rüş birliğinin, bu Bildirgenin tüm uygar ülkelerde yayımlan
masıyla başladığı söylenebilir. 

Bir başka yandan da Enternasyonal, ıs bu Bildirge nede
niyle, Genel Konseyin karşı-yanıtlanyla desteklenen bir po
lemik içine girmek zorunda kalan burjuva basında ve özellik
le İngiliz büyük basınında, en güçlülerinden bir propaganda 
aracı buldu. 

Birçok Komün mültecisinin Londra'ya gelmesi, Genel 
Konseyi yardım komitesi biçiminde örgütlenme ve 8 aydan 
çok bir süre, kendi sürekli işlerinin tamamen dışında bulu
nan bu işle uğraşmak zorunda bıraktı. ı33 Komün mağluplan 

* Ocak sonu ve 5 Mart 1872 arasında K. Marx ve F. Engels tarafından 
yazıldı. 1872'de Cenevre'de broşür olarak yayınlandı. Fransızca yazılmıştır. 
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ve sürgünlerinin burjuvaziden bekleyecek hiçbir şeyleri ol
madığı ortadaydı. İşçi sınıfına gelince, yardım istekleri güç 
bir anda geliyordu. İsviçre ve Belçika, yardım edecekleri ya 
da Londra'ya gidişlerini kolaylaştıracaklan mülteci konten
janlannı daha önce kabul etmiş bulunuyorlardı. Almanya, 
Avusturya ve İspanya'da toplanan paralar, İsviçre'ye gönde
rilmişti. İngiltere'de kesin kavgaya Newcastle'da girişilen 9 
saatlik işgünü için büyük savaşımı34 hem işçilerin bireysel 
katkılarını, hem de trade-unionların tüzüğe göre ancak mes
leki savaşıma ayrılabilecek düzenli fonlannı tüketmişti. Bu
nunla birlikte, ardı arası kesilmez girişimler ve yazışmalar 
aracıyla Konsey, her hafta dağıttığı parayı, küçük küçük tu
tarlar olarak toplayabildi. Amerikan işçileri, Konseyin çağ
nsını en geniş biçimde yanıtladı. Ya bir de Konsey, burjuva
zinin ürkmüş imgeleme gücünün öylesine büyük bir eli açık
lıkla uluslararası kasaya yatırdığı milyonlan toplayabilsey-
d· ı ı. 

Mayıs 1871'den sonra bazı Komün mültecileri, savaş so
nucu artık temsil edilemeyen Fransız öğenin yerine geçmek 
üzere Konseye çağnldı. Bu biçimde katılan üyeler arasında, 
eski enternasyonalciler ve devrimci gözüpeklikleriyle tanı
nan kişilerden oluşan ve seçimleri Paris komününe karşı 
gösterilen saygıyı simgeleyen bir azınlık vardı. 
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18 MART 1871 KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLAMAK IÇIN YAPILAN MITINGDE ALINAN 

KARARLAR135 
KARL MARX* 

18 Mart 1871'in yıldönümünü kutlamak için yapılan mi
tingde, aşağıdaki kararlar alındı: 

I 
Miting 18 Mart günü başlayan şanlı hareketi, insanlığı 

sınıflar rejiminden ebediyen kurtaracak büyük toplumsal 
devrimin şafağı olarak görür. 

II 
Miting tüm Avrupa'da, kralcı ya da cumhuriyetçi, hükü

met biçimleri ne olursa olsun, emekçilere karşı duyduklan 
nefret içinde birleşen buıjuva sınıfların ahmaklık ve cinayet
lerinin, eski toplumu ölüme mahkum ettiğini ilan eder. 

III 

Miting, bütün hükümetlerin Enternasyonale karşı açtık
ları haçlılar seferinin ve Prusyalı galiplerin tehditleri gibi 
Versailles katillerinin tehditlerinin de, başanlarının boşlu
ğunu gösterdiğini ve Thiers ile Wilhelm'in birleşmiş güçleri 
tarafından ezilen kahraman öncüsünün arkasında, evrensel 
proletaryanın tehdit edici ordusunun varlığını ortaya koydu
ğunu bildirir. 

* 13-18 Mart 1872 arasında Marx tarafından yazıldı. 24 Mart 1872'de 
La Liberte (n• 12) ve 30 Mart 1872'de The International Herald (n°) gazete
lerinde yayınlandı. Fransızca yazılmıştır. 
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KOMÜNIST PARTI MANIFESTOSU 
1872 ALMANCA BASKIYA ÖNSözıas 

KARL MARX VE FRlEDRlCH ENGELS* 
lPARÇAl 

Bu manifesto'da sergilenen genel ilkeler, koşullann son 
yinni beş yıl içinde çok değişmesine rağmen tüm doğrulukla
nnı genellikle bugün de korumaktadır, olsa olsa, şurada bu
rada bazı aynntılan gözden geçirmek gerekir. Manifesto il
kelerin uygulamasının, her yerde ve her zaman verilmiş ta
rihsel koşullara bağlı olacağını ve dolayısıyla II. bölümün so
nunda sayılan devrimci önlemlere çok önem verilmemesi ge
rektiğini kendisi açıklar. Bu parça birçok bakımdan, bugün 
bambaşka bir biçimde yazılabilirdi. �üyük sanayi�in _sorı yir
mi beş yıl içiJlde� engin ilerlemelerCve··işçi s.ü:ı.ıfının. Parti 
ola!A� Jirjiiit�nmesinde buna "ktfŞuf o_larak. .. geriJ6k�tirQiği _ _ 
iiiı:!�rn�l�r_şo_nucu bu progtairi.ı <1n.�� Şubat-.devriuı� v� _ard.�n
dan _ö_��.UiJde iki afôoyunca· siya_�a.Liki.idan ilk kez olarak 
prOletaryanın eline geçfr"Em Paris· Kom�!l.ü deneyimleri doht
yıszyla,. bugün bazı_n9ktiil!ı.nla eskimiştir. Komün özellikle 
"işÇi sınıfının, deV"Iet makinesini .. oldutti �bi almak ve onu 
kendi hesabına işletmekle yetinemeyeceğini" tanıtlamıştır 
(bkz: Fransa'da İç Savaş, Uluslararası Emekçiler Derneği 
Genel Konseyi Çağnsı, Almanca baskı, bu fıkrin uzun uzun 
açındmidığı s. 19). ** 

Londra, 24 Haziran 1872 

* Das Kommunistische Manifest başlığı altında broşür biçiminde yayın
landı. Neue Ausgabe mit einemVorwort der Verfasser, Leipzig 1872. 

** Bkz: Bu yapıtın 58. sayfası. -Ed. 
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PARİS KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAK 
İÇİN 21 MART 1881 GÜNÜ LONDRA'DA DÜZENLENEN 

SLA V MİTİNGİ BAŞKANINA 
KARL MARX VE FRlEDRlCH ENGELS* 

Yurttaş, 
Mitinginize katılacak durumda olmadığımızı size bildir

mekle büyük üzüntü duyuyoruz. 
Paris Komünü "düzen" savunuculan tarafından işlenen 

tüyler ürpertici insan kınmı altında ezildiği zaman, yenenler 
on yıldan az bir zaman sonra uzak Petersburg'da, belki de 
uzun ve zorlu çatışmalar sonucu, sonunda ve kesinlikle bir 
Rus Komünü kurulmasına yol açacak bir olayın137 ortaya çı
kacağını düşünmüyorlardı bile. 

Paris'i kuşatarak ve böylece egemen burjuvaziyi halkı si
lahlandırma zorunda bırakarak Komünü hazırlayan Prusya 
Kralı,** on yıl sonra kendi öz başkentinde sosyalistler tara
fından kuşatılan bu aynı Prusya kralı, kendi tahtını ancak 
kendi başkenti Berlin'de sıkıyönetim ilan ederek kurtarabi
lecek durumda.138 

Öte yandan Komünün yıkılışından sonra, kovuşturmala
nyla Uluslararası Emekçiler Derneğini biçimsel dış örgütün
den vazgeçmek zorunda bırakan kıta hükümetleri (büyük 
uluslararası işçi hareketini buyrultular ve aynklama yasala
rı ile ortadan kaldırabileceklerini sanan hükümetler), on yıl 
sonra bu aynı uluslararası işçi hareketinin her zamandan 

* 21 Mart 1881'de K. Marx ve F. Engels tarafından yazıldı . İngilizce ya
zılmıştır. 

** Wilhelm I. -Ed. 
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daha güçlü, sadece Avrupa işçi sınıfını değil, aynca Amerika 
işçi sınıfını da kazanacağını ve ortak çıkarlar için ve ortak 
bir düşmana karşı ortak savaşımın, onlan kendiliğinden 
daha geniş ve her türlü dış örgütlenme biçimlerini durma
dan daha çok aşan yeni bir Enternasyonal içinde birleştirece
ğini akıllarından bile geçirmiyorlardı. 

Demek ki eski dünya güçlerinin kökünün kazındığını 
sandıkları Komün, her zamandan daha güçlü olarak yaşıyor 
ve biz de sizinle birlikte şöyle haykırabiliyoruz: Yaşasın Ko
mün! 

1 4 7  



PARİS KOMÜNÜNÜN YlLDÖNÜMÜ DOLAYISIYLAı39 
FRİEDRİCH ENGELS* 

Bu akşam sizinle aynı zamanda ve sizinle birlikte, İki 
Dünya işçileri de proleter evrimin en şanh ve en trajik evre
sini kutluyor. Bir tarihi olduktan sonra ilk kez olarak işçi sı
nıfı, 187l'de büyük bir başkentte siyasal iktidarı eline geçiri
yordu. Bu, heyhat! bir düşten başka bir şey olmadı. Bir yan
dan eski Fransız imparatorluğunun paralı askerleri, öte yan
dan Prusyalılar arasında kalan Komün, eşi görülmemiş ve 
hiç unutulmayacak bir insan kırımı içinde çabucak bastırıl
dı. Gericilik, zaferi kazandıktan sonra, hiçbir sınır tanımadı. 
Sosyalizm kan içinde boğulmuş, proletarya ebediyen köleleş
tirilmiş gibi görünüyordu. Bu yenilgiden sonra, on beş yıl 
geçti. Bu zaman boyunca bütün ülkelerde, toprak ve serma
ye sahiplerinin hizmetinde olan iktidar, işçi başkaldırması
nın son geçici isteklerine de son vermek için hiçbir şey karşı
sında gerilemedi. 

Çevrenize bakın. Her zamandan daha canlı olan devrim
ci işçi sosyalizmi, bugün karşısında her yerdeki yöneticilerin, 
Bismarck kadar Fransız radikallerin de, bütün Rusyalılar'ın 
çarı gibi Amerika'nın borsa krallarının da tir tir titredikleri 
bir güçtür. 

Hepsi bu kadar değil. 
Bütün düşmanlarımızın ne yaparlarsa yapsınlar, kendi-

* 15 Mart 1886'da yazıldı. 27 Mart 1886'da Le Social iste, n" 3l 'de yayın
landı. Fransızca yazılmıştır. 
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lerine rağmen bizim için çalıştıkları bir noktaya gelmiş bulu
nuyoruz. 

Onlar Enternasyonali15 öldürdüklerini sanıyorlar. Ve bu
gün proleterlerin uluslararası birliği, çeşitli ülkelerin dev
rimci işçileri arasındaki kardeşlik, Komün öncesinde oldu
ğundan bin kez daha güçlü, bin kez daha yaygın. Enternas
yonalin artık gerçek anlamda bir örgüte gereksinmesi yok; 
Avrupa ve Amerika emekçilerinin, kendiliğinden ve ateşli el
birliğiyle yaşayıp büyüyor o. 

Almanya'da işçi hareketini ezmek için Bismarck, en al
çakça olanlara kadar tüm araçları kullanıp tüketti. Sonuç: 
Koruünden önce karşısında dört sosyalist milletvekili vardı. 
Kıyıcılıkları, bugün yirmi beş sosyalist milletvekili seçtirtti. 
Ve Alman proleterleri, eğer bu iş için para alsaydı bundan 
daha iyi devrimci propaganda yapamayacak olan büyük şan
söiye ile gırgır geçiyorlar. 

Fransa'da liste biçiminde oylama, 140 salt avukatların, ga
zetecilerin ve sermaye sözcüsü öteki siyasal serüvencilerin 
seçimini sağlama bağlamak için özellikle bulunmuş en iyi 
buıjuva oylaması, size zorla kabul ettirildi. Ve bu zenginler 
oylaması, buıjuvazi için ne yaptı? Fransız parlamentosu için
de, sadece sahne üzerinde görünmesi bile bütün buıjuva par
tiler saflarında şaşkınlık yaratan devrimci bir sosyalist işçi 
partisi oluşturdu. 

İşte şimdi bu noktadayız. Bütün olaylar bizim yararımı
za çalışıyor. Proletaryanın ilerlemelerini önlemek için en iyi 
hesaplanan önlemler, onun muzaffer yürüyüşünü daha da 
hızlandırmaktan başka bir sonuç vermiyor. Düşman savaşsa 
bile, bizim için savaşmaya mahkum. Ve o bizim için öylesine 
ve o kadar iyi savaşıyor ki bugün, 18 Mart 1886'da Kaliforni
ya ve Aveyron'un proleter madencisinden, Sibirya'nın kürek 
mahkümu madencisine kadar binlerce işçinin göğsünden 
aynı çığlık kopuyor: 

"Yaşasın Komün! Yaşasın emekçilerin uluslararası birli
ği!" 
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PARİS KOMÜNÜNÜN 2 1. YlLDÖNÜMÜ DOLAYlSlYLA 
FRANSIZ EMEKÇİLERlNE KUTLAMA MESAJI 

FRİEDRİCH ENGELS* 

Londra, 17 Mart 1892 

Kadın ve erkek yurttaşlar, 
Paris halkının, aynı zamanda hem Versailles'da dalgala

nan üç renkli Fransız bayrağına, hem de Prusyalılar tarafın
dan işgal edilen istihkamlar üzerinde dalgalanan üç renkli 
Alman bayrağına meydan okuyarak kızıl bayrağı çekeli, bu
gün 2 1  yıl oluyor. 

Kızıl bayrak, yenenierin de, yenilenlerin de görünmez ol
dukları bir düzeye yükselen Paris proletaryası idi. 

Komünün tarihsel büyüklüğünü oluşturan şey, onun son 
derece yüksek uluslararası ni.teliğiydi. Her türlü burjuva şo
ven duygusuna karşı o, gözüpekçe bir meydan okumaydı. 
Tüm ülkeler proletaryası, bu işte yanılmadı. Varsın burjuva
lar kendi 14 Temmuzlannı, kendi 22 Eylüllerini kutlasın. ı4ı 

Proletaryanın bayramı, her yerde ve her zaman 18 Mart ola
caktır. 

İğrenç burjuvazinin, Komünün mezarı üzerine yığdığı iğ
renç karaçalmaların nedeni budur. Ama daha ilk günden son 
güne değin Paris başkaldırıcılarının ve sonra da yenik prole
terlerin düşüncelerini benirusernekte hiçbir sakınca görme
yen Uluslararası Emekçiler Derneğinin nedeni de budur. As
lında Komünün öldüğü yerde, EnternasyonaP5 de yaşayama-

* 26 Mart 1892"de Le Socialiste, n9 79"da yayınlandı. Fransızca yazıl
mıştır. 
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dı: "Komüncülere ölüm" çığlığı üzerine Enternasyonal, Avru
pa'nın bir ucundan öbürüne ezildi. 

Pekala! Montmarte tepesinde topların geri alınmasından 
bu yana yirmi bir yıl geçti. 1871'de doğan çocuklar, bugün er
ginleştiler ve yönetici sınıfların alıklığı sayesinde, silah kul
lanmasını, elde silah örgütlenip kendini savunma sanatını 
öğrenen askerler durumuna geldiler. Öldüğü söylenen Ko
mün, ebediyen ortadan kalktığı sanılan Enternasyonal, canlı 
ve 187l'dekinden yirmi kez daha güçlü olarak, işte aranızda
lar. Yüzler, çağnmıza yanıt veren binler ve binler de milyon
lar durumuna geldi. Dünya proletaryasının, Birinci Enter
nasyonalin önceden görüp hazırlayabildiği birliği, bugün bir 
gerçekliktir. Ve üstüne üstlük 1871'de Komün Paris'inin çev
resindeki istihkamlan işgal eden Prusya askerlerinin oğulla
n, işçi sınıfının bütünsel ve sonal kurtuluşu için, Paris Ko
müncülerinin oğullan ile yan yana, bugün milyonlada ve bi
rinci safta savaşıyorlar. 

Yaşasın Komün! 
Yaşasın uluslararası toplumsal devrim! 

FRlED. ENGELS 
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PARİS KOMÜNÜNÜN 23. YlLDÖNÜMÜ DOLAYlSıYLA 
FRANSIZ İŞÇİ PARTİSİ ULUSAL KONSEYlNEı42 

FRİEDRİCH ENGELS* 

Londra, 18 Mart 1894 

Proletaryanın zaferini sağlayarak, sınıf karşıtlıklan ve 
uluslar arasındaki savaşırnlara son verecek ve uygar ülkeler
de banş ve mutluluğu gerçekleştirecek uluslararası bir 18 
Martın yakın gelişine sizinle birlikte kadeh kaldınyorum. 

* 25 Mart 1894 günlü Le Socialiste, n° 183'te yayınlandı. Fransızca ya
zılmıştır. 
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MEKTUPLAR 

MARX'TAN BORDEAUX'DAKİ PAUL LAFARGUE'A 
(LONDRA, 23 MART 1871J* 

Sevgili Paul, 
Ilişikte, Serraillier'nin 18 Mart 1871 günlü Courrier de 

l'Europe'da yayımlanan (bu Fransız gazetesi Londra'da ya
yımlanıyor), 14 Mart günlü Paris-Journalin, daha önce kuş
kusuz bilgili olduğunuz saygısız yutturmacası konusundaki 
bildirimini bulacaksınız. 143 

Aşağıdaki bildirim, 22 Mart 1871 günlü Times tarafın
dan, Uluslararası Dernek15 başlığı altında yayımlandı: 

"Bay Karl Marx bizden, 16 Mart günü -Paris muhabiri
mizden- yayımladığımız mektuptaki, 'Karl Marx . . .  Parisli 
Demek üyelerinden birine yazdığı bir mektupta, bu kentteki 
demek üyelerinin tutumundan hoşnut olmadığını, kendileri
ni siyasal entrikalar içine atarak dernek tüzüğünü çiğnedik
lerini, işçileri örgütleyecek yerde onlann örgütlerini bozduk
lannı, vb. bildirmiştir' yolundaki savı yalanlamamızı isti
yor." 

* Ingilizce yazılmıştır. 
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"Bay Karl Marx bize, bu bildirinin 'hiç kuşkusuz', sözde 
mektubun in extenso yayımlanacağının da vaat edildiği 14 
Mart günlü Paris-Journaldan alındığını ve 19 Mart günlü 
Paris-Journalın101 Londra 28 Şubat 1871 tarihli ve kendisi 
tarafından imzalanmış varsayılı, Bay Marx'ın, baştanbaşa 
küstahça bir düzmece olduğun u açıkladığı bir mektup içerdi
ğini bildiriyor. " 

Şu gerici pis Paris basınının ikinci dalaveresine geçiyo
rum. Alman "Enternasyonalciler"in Paris "Enternasyonalci
ler"i tarafından sözde dıştalanmalarını öğrenir öğrenmez, 
bize tüm bu öykünün bulvar basınının bir uydurmasından 
başka bir şey olmadığı yanıtını veren Parisli "kardeş ve dost
lar"ımıza yazdık. Bu zaman boyunca, Enternasyonalin dağıl
ması ve Paris işçilerinin düzelmez bozulmasını göstererek, 
bu eğlenceli öykü üzerine uzun başyazılar ayıran tüm Lond
ra basınında, düzmece haberler bir yangın gibi yayılıyor. 

Bugünkü (23 Mart 1871) Times, Genel Konseyin şu bildi
rimini yayımlıyor: 

"Bayım, 

"Paris anti-germen birliği 
"Times gazetesi direktörüne 

"İngiliz basınında dolaşan bir haber, Uluslararası Emek
çiler Derneğinin Parisli üyelerinin, bütün Almanların Derne
ğimizden çıkarılmaları gerektiğini bildirecek derecede "anti
germen" denilen Birlik ile birleştiklerini ileri sürüyor. 

"Bu haber, gerçeklerin tam tersidir. Derneğimizin Pa
ris'teki Federal Konseyi de, bu Konsey tarafından temsil edi
len Paris seksiyonlarının herhangi biri de, hiç bir zaman 
böyle bir karar almayı düşünmemişlerdir. Anti-germen deni
len birlik -böyle bir birlik olduğu kadarıyla- salt burjuvazi 
ve soyluluğun işidir; bu birlik Jockey Club144 tarafından ku
rulmuş ve Akademinin, borsanın, bazı banka ve yapımevleri
nin vb. katılmaları sayesinde varlığını sürdürebilmiştir. 
Emekçi sınıfların bu birlikle hiçbir ilgisi yoktur. 
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"Bu kara çalmanın amacı açıktır. Son savaşın patlama
sından az zaman önce Enternasyonal, daha sonraki bütün 
olayiann sorumluluğunun kendisine yüktendiğini gördü. 
Şimdi de aynı şey yineleniyor. İsviçre ve Prusya basını, En
ternasyonali Almaniann Zürih'te uğradıkları son hakaretie
rin kökeninde olmakla suçlarken, ı45 le Courrier de Lyon, le 
Courrier de la Gironde, 146 la Liberte vb. gibi Fransız gazete
leri Enternasyonalin, Prusya elçisinin başkanlığında, Cenev
re ve Bern'de, Prusyalılar ve Enternasyonalciler birarada, 
Lyon'u fethetmek ve yağma edip kılıçtan geçirmek ereğiyle 
bir planın hazırlandığı sözde gizli toplantılanndan söz edi
yorlar. 

"Uluslararası Emekçiler Derneği Genel Konseyinin dileği 
üzerine. 

"Londra, 22 Mart J. G. ECCARIUS 
Genel sekreter" 

MARX'TAN LEIPZIG'DEKİ WILHELM LIEBKNECHT'E 
([LONDRA), 6 NİSAN 1871)* 

... P.�!isliler yeniliy��: bu açık, ve kendi kusurlanyla ye
niliyor; ensonu, aşın bir dürüstlükten doğan bir kusur bu. 
Merkez Komite ve daha sonra da Komün, o pis Thiers cücesi
ne düşman güçleri toplama zamanını bıraktılar: 1) Çünkü, 
.sanki Thiers P-aris'i zorla si!�h�2_�andırmaya çalışarak .iÇJi=..-_ 
vaşı da;!ı���-başla�ma��.! sankiır�.s��lıfaf}aoanu� !la 
savaşı kaı:arla.ş_tırm�..YI! .. Ça�lan Olusaf Meclis hemen cum-
l!rinxet.e.saxaş ilan etmemiŞJri.QLTiüdıi�J!I9.Jii:ı�Y.Ii..i.!i#:cf���-iÇ� 
ı>�y;:ışı başlatmak.-.istemediler1 21Jktidarı .ı:.9rl!! .. �lıı-Kwmi§. 
�ln,:ıa).{lf! .. s�çl.aumama.l5.J�Ez _g_ertçH!@E.R.a.ri�!�.ki )'�!!1!gişio.
den (Ven�ôme alanı) hemen. sonu. .V&ı:saiües..üzerine.�rüye
cek yerd�, örgiitlepmefii w dahaa:ıaman..isteyen..KÖmimü· 

··s!Ç,.J!!�kle, �-b.tı:�.n.yitirdiJer. 
Paris'teki iç olaylar üzerine gazetelerin yazdıklannın tek 

* Almanca yazılmıştır. 
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sözüne inanma. Yalan ve düzmecilikten başka hiçbir şey yok 
o yazılanlarda. Buıjuva gazeteciliğin pis okunmazlığı, kendi
ni hiçbir zaman böylesine bir parlaklıkla göstermedi. 

Birleşik Almanya imparatorunun, birleşik imparatorluk 
ve Berlin birleşik parlamentosunun dış dünya için yokmuş 
gibi görünmelen çok ilginç. Paris'ten gelen en küçük bir esin
ti, daha çok ilgi uyandınyor. 

\ 

MARX'TAN HANOVER'DEKİ LUDWIG KUGELMANN'A 
(LONDRA, 12 NİSAN 1871)* 

. - - c ·  . • • •  18 Brumaire'imin3 son bölümünde, eğer yeniden okur-' san göreceğİn gibi, Fransa'daki _gel�Ç_�L.del!:rim....gi:rj_şj.minin 
t>fi:r��-��ik ve 

-�
skeri -��kjg,e�i._şim_ili.y�_l5.adal:ki.nden farklı 

olarak aitiKl)aş'KaeıTere geçirmeye değil, ortadş,r;ı...kaldırma
ya dayariacag-ım ·-betirtif'ôrtrfii.,:: l{iti 'üzerindeki her. gerçek 
halk de.vriminin.J.IIS, k"oş�l� budur. Kahraman Parisli arka
daşlanmızın giriştiği şey de, işte bu. Ne büyük bir esneklik, 
ne büyük bir tarihsel girişkenlik, ne büyük bir özveri yetene
ğiyle bezenik şu Parislilerı Düşmandan da çok iç ihanet tara
fından altı ay boyunca aç bırakılıp yıkıma uğratıldıktan son
ra, sanki Fransa'yla Almanya arasında hiçbir savaş olma
mış, sanki yabancı hiçbir zaman Paris kapılarına dayanma
mış gibi, Prusya süngüleri altında başkaldınyorlar! Tarih 
daha böylesine büyük bir örnek görmedi! _Eğer yenilirlers�, .. . 
bunun nedeni yalnızca "soylulukları" olacak. İlkin Vinoy, 
sonra da Paris Ulusal Muhafızının gerici öğele_ri alal!ı. b_()il)ı:... 
raktıktan sonra, hemen Versailles üzerine yürümeleri_g�r�
Jtirdi. Vicdan titizliği yüzünden; uygun zaman kaçınldı. San
ki şu pis Thiers ucubesi, Paris'i silahsızlandırmaya kalkışa
rak daha önce başlatmamış gibi, iç savaşı başlatmak isteme
diler. İkinci yanlış: Merkez Komite, yerini Komüne vermek 
için görevlerini çok çabuk bıraktı. Gene çok büyük bir "onur" 
titizliği yüzünden! Her ne olursa olsun Paris ayaklanması, 

* Almanca yazılmıştır. 
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hatta eski toplumun kurtlan, domuzlan ve köpekleri tarafın
dan boyun eğdirilecek olsa bile, partimizin Paris Haziran 
ayaklanmasından sonraki en büyük başansıdır. Bir şu Pa
risli titanlara bakılsın, bir de ölüm şenlikleri yapan ve pis 
kışla ve kilise, feodalite ve hamkafalılık kokan şu Kutsal 
Roma Prusya-Germen imparatorluğu kölelerine . . .  

MARX'TAN HANOVER'DEKİ LUDWIG KUGELMANN'A 
([LONDRA], 17 NİSAN 1871)* 

. . . 13 Haziran 1849 türü küçük-buıjuva gösterileriı47 Pa
ris'teki güncel savaşırola karşılaştırmanı hiç anlayamıyorum. 

Eğer savaşıma kesin başarı olasılıklan olmadan . girilme
seydi, tanhl. yapmak elbette çok kolay olurdu. Öte yandan, 
eğer "raslantı"lar savaşımda hiçbir rol oynamasalardı, tarih 
çok gizemsel bir nitelik kazanırdı. Bu beklenmedi� :raslai:ıtı
ljır olaylariii genel gidişi üzerinde elbette et!-tili olup . "Qaş_lgı,. 
�eJdenln.ed!_k r_asiia_ııtıiar!ı:t ödünlenirler. Ancak hareketi,n . 
hızlanmasa da yavaşlaması, aralannda hareketi yönetmeye 
)lk çağnlan önderlerin özelliklerinin de bulundukları bu tür
lü "rastl_�ntı"lara son derec� bağlıdır . . 

�u seferlik şanssız ve kararlaştıncı "rastlantı"yı Fransız 
toplumunun genel koşullannda değil, Prusyalılann Fran
sa'daki varlıklannda ve Paris'in burnunun dibinde olİnaia
;;_nda arl:!ma,15_gerekiyor ... Parisliler bunu çok iyi biliyorlardı 
Bunu Versailles'daki buıjuva itler de iyi biliyorlardı. İşte bu 
nedenle de Parislileri ya vuruşmayı kabul etme, ya da savaş
madan yenik düşme seçeneği karşısında bıraktılar. Son du
rumda işçi sınıfının göz yılgınlığı, bazı "önder"lerin yitirilme
sinden çok daha büyük bir felaket olurdu. Paris'in. verdiği. 
kavga sayesinde, işçi sınıfının kaP.italist sınıf ve kapit�st 
4eilet \tarş�sındaki sa;aŞ{:ıiii ye�i bir��reye girdi.13ii k;vga
nın sonucu ne_ olursa olsun, dünya çapında tarfhsei"bir 'öiı.im 
�?ş1ya_I.l, y�_riL!? .. iJ:.ç!�.ı§.no\5-taşı kazanmış bJ,llunuyÇ?!J!?;-

* Almanca yazılmıştır. 
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MARX'TAN PARlS'TEKl LEO FRANKEL'E148 

!LONDRA, yaklaşık 26 NlSAN 1871]* 

[Karalama] 
Sevgili Yurttaş, 
Genel Konsey tarafından ve Genel Konsey adına, yurt

taş F. Pyat tarafından Serraillier'ye** karşı yöneltilen alçak
ça kara çalmalan en kesin bir biçimde yalanlamakla görev
lendiritmiş bulunuyorum. Bu adamın tüm hıncı, tek bir kay
naktan fışkınyor: Enternasyonale karşı duyduğu nefret. Içi
ne hafiyelerin, eski imparatorluk muhafızlannın ve Haymar
ket kadın simsarlannın sızdığı ve Genel Konsey tarafından 
dıştalanan sözde Londra Fransız seksiyonu aracıyla Pyat, 
kendini herkese karşı üyesi olmadığı Derneğimizin gizli baş
kanı olarak göstermeye ve bizi Londra'daki gülünç gösterile
riyle, yurttaş Tridon'un Brüksel'deki eğleşmesi sırasında 
hakkından aynca geldiği Paris'teki tehlikeli patavatsızlıkla
nnın sorumlusu durumuna getirmeye çalıştı. Bunun üzerine 
Genel Konsey, bu alçak entrikacıyı açıkça kınamak zorunda 
kaldı.*** Dupont ve Serraillier'ye karşı bu öfkenin nedeni, 
bu. Serraillier, sözde Fransız seksiyonundaki aşağılık aletle
rini, Pyat'nın şimdi Paris'te yaydığı kara çalmalann hesabı
nı vermek üzere bir Ingiliz mahkemesi karşısına çıkarınakla 
tehdit ettiği zaman, Fransız seksiyonunun kendisi bile bun
lan karaçalıcı söylentiler olarak kınayıp damgalamıştı. 

Serraillier'nin siyasal yaşamı kara çalmaya elverişli ol
madığından,**** özel yaşamına saldırdı. Eğer Pyat'nın özel 
yaşamı Serraillier'nin yaşamı kadar temiz olsaydı, o burada, 
Londra'da, bazı sert bakaretiere uğramazdı . . .  ***** 

* Fransızca yazılmıştır. 
** Elyazmalanndaki "Konsey delegesi" sözcükleri çizilmiştir. -Ed. 

*** K. Marx: F. Pyat'nın Konuşması Üzerine Genel Konseyin Karan. -Ed. 
**** Elyazmasında şöyle devam ediyor: "Hatta Bay Pyat, cesareti dillere 

destan olan bu "yiğit" adamın bile,". Bu türncecik çizilmiştir. -Ed. 
***** Elyazmasında şunlar da vardı: "bazılan tarafından, bir Fransız işçisi 
tarafından, Londra'da uğTadığı [sert] ve açık [hakaretlere uğTarnazdı]. Ozet 
olarak: Serraillier'nin suçu, niyetleri bozmakta gösterdiği direnmedir . . .  " 
Bunlann hepsi çizilmiş. Sonra bir boşluk geliyor. -Ed. 
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Genel Konsey bu günlerde, Komün üzerine bir çağrı ya
yımlayacaktır. *  Şimdiye kadar Genel Konsey, bu bildirgeyi 
erteliyordu, çünkü Paris seksiyonundan her gün doğru ha
berler bekliyordu. Boşuna! Tek söz bile gelmedi! Konsey ar
tık bekleyemezdi; çünkü tasalı İngiliz işçileri, ondan açıkla
malar bekliyor. 

Bu arada, zaman yitirilmemişti. Çeşitli sekreterler tara
fından Kıtadaki ve Birleşik Devletler'deki seksiyaniara gön
derilen mektuplar aracıyla işçiler, her yerde bu yüce Paris 
devriminin gerçek niteliği üzerinde aydınlatılmıştı. 

Yurttaşın mektubunu aldım ve bildiğiniz şeyin gönderil
mesine ilişkin ziyaretini kabul ettim. Paris'te yapılan yanlış
lık, işlemleri kolaylaştırmak bakımından gerekli** belgelerin 
verilmemesiydi. Şimdi elinizde serbestçe alınıp satılan ve satış 
işlemlerinin yapılabileceği yüzde 3'lüklerden olduğunu sanıyo
rum. Yurttaş size bütün öbür gerekli açıklamaları verecek. 

Senet ona tam bir güvenlik içinde verilebilir. 

MARX'TAN PARİS'TEKl LEO FRANKEL 
VE LOUIS E U GENE V ARLIN'E 

( [LONDRAJ, 13 MAYIS 1871)*** 

[Karalama] 
Sevgili yurttaşlar Frankel ve Varlin! 
Belgeleri getirenle**** görüşmelerde bulundum. 
Versailles itleri için tehlikeli belgeleri güvenli bir yere 

koymak uygun olmaz mı? Böyle bir önlernin hiçbir zararı do
kunmaz. 

Bana Bordeaux'dan, son belediye seçimlerinde dört en
ternasyonalcinin seçildiğini yazdılar. 149 Taşra ilieri kayna
maya başlıyor. Ne yazık ki eylemleri, yerel ve "barışçıl" .  

* Fransa 'da Iç Savaş. -Ed. 
** Elyazmasında, "gerekli"den önce (üstü çizilmiş olarak) "satış ve ciro 

işleri için" sözcükleri bulunuyordu. -Ed. 
*** Fransızca yazılmıştır. 

**** Anlaşıldığına göre Eilau. -Ed. 
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Dünyanın bütün köşelerindeki seksiyonlarımıza, sizi destek
leyen yüzlerce mektup yazdım. Ayrıca işçi sınıfı, başından 
beri Koroünden yanaydı. 

İngiltere'nin buıjuva gazeteleri bile, ilk canavarlıklarına 
döndüler. Zaman zaman bu gazetelere, elverişli paragraflar 
sokuşturabildim. 

Komün, kişisel çekişme ve tartışmalarla çok zaman yitir
mişe benziyor. İşçilerin etkilerinden başka etkilerin de oldu
ğu görülüyor. Eğer yitirilen zamanı kazanacak zamanımız 
olsaydı, bütün bunların hiçbir önemi olmazdı. 

Sizin Paris dışında, İngiltere ya da başka yerlerde yap
mak istediğiniz her şeyi çabuk yapmak, iyiden iyiye zorunlu. 
Prusyalılar istihkamları Versailleslıların eline vermeyecek
ler, ancak kesin barışın imzalanmasından sonraı39 (26 Ma
yıs),* hükümetin Paris'i jandarmalarıyla kuşatmasına izin 
vereceklerdir. Bildiğiniz gibi Thiers ve hempaları, Pouyer
Quertier'ye imzalattıkları barış antlaşmalarına büyük bir 
rüşvet koşulu koydukları için, Alman bankacıların Bismarck 
aracılığıyla sunulan yardımlarını kabul etmediler. Yoksa 
rüşveti yitirirlerdi. Kendi antlaşmalarının gerçekleşmesinin 
önkoşulu Paris'in fethi olduğundan, Bismarck'tan ilk taksi
din Paris'in işgaline kadar ertelenmesini rica ettiler. Bis
marck, bu koşulu kabul etti. Prusya'nın bu paraya çok acil 
bir gereksinmesi olduğundan, Paris'in işgalini çabuklaştır
mak için V ersailles 'lılara elden gelen tüm kolaylıkları göste
recektir. Öyleyse dikkat edin! 

MARX'TAN LONDRA'DAKl EDUARD SPENSER BEESLY'YE 
(LONDRA, 12 HAZİRAN 1871)** 

1, Maitland Park Road, N. W . 

. . .  Bir dostum üç dört güne kadar Paris'e hareket ediyor. 

* Elyazmasında (üstü çizilmiş olarak) şöyle devam ediyordu: "'bu işi 
Thiers'ye bırakacaklardır."' -Ed. 

** Almanca yazılmıştır. 
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Paris'te hala saklanan birkaç Komün üyesi için, ona kurala 
uygun pasaportlar sağlayacağım. Eğer sizin ya da dostları
nızdan birinin orada yapılacak işleri varsa, lütfen bana bildi
rın. 

Beni avutan şey, makalelerim ve Komün'le ilişkilerim ko
nusunda "petite presse"de* her gün yayımlanan ve yayım
ıandıkça da Paris'ten bana gönderilen deliliklerdir. Bunlar, 
Versailles polisinin elinde gerçek belgeler bulunmadığını 
gösteriyor. Benim Komünle ilişkilerim, bütün yıl Paris ile 
Londra arasında dolaşan bir Alman ticaret adamı tarafından 
sağlanmıştı. Her şey sözlü olarak iletiliyordu; iki olay dışın
da: 

Birincisi, gene bu aracı yoluyla, benden bazı senetleri 
Londra borsasında nasıl satabileceklerini sordukları mek
tuplarına yanıt olarak Komün üyelerine bir mektup gönder
dim.** 

İkincisi, ı ı Mayıs günü, yıkımdan on gün önce, onlara 
aynı yoldan Bismarck ve Favre arasındaki gizli Frankfurt 
antlaşmasının139 ayrıntılarını ilettim. 

Bu bilgiyi, Bismarck'ın sağkolu*** ve eskiden (ı848-ı853 
arası) başkanlığını yaptığım gizli bir dernek üyesi olan bir 
adamdan aldım. Bana Almanya'dan ve Almanya konusunda 
gönderdiği bütün raporları sakladığımı, bu adam iyi bilir. 
Bundan ötürü yaşamı, benim ağız sıkılığıma bağlıdır. Bu 
yüzden, bana iyi niyetli olduğunu tanıtlamak için çaba göste
rir. Kugelmann'ı görmek için bu yıl Hanover'e döndüğüm 
takdirde, size söylediğim gibi Bismarck'ın beni tutukiataca
ğım bana bildiren adam, işte bu adamdır. 

Ah, eğer Komün uyarılarımı bir dinleseydi! Komün üye
lerine Montmarte tepelerinin kuzey yanını, Prusyalılar yanı
nı pekiştirmelerini öğütlüyordum ve bunu yapacak zaman
ları da vardı. Böyle yapınaziarsa bir tuzağa düşeceklerini, 
onlara önceden söylüyordum. Pyat, Grousset ve Vesinier'nin 
gerçek yüzlerini onlara gösterdim. Komün düşmanlarının öf-

* Küçük basında. --ç. 
** Daha önce Leo Frankel"e 26 Nisan 1871 dolaylarında yazılan mektu

ba bakınız. -Ed. 
*** Johannes Miquel. -Ed. 
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kesini biraz yatıştırmak için onlardan, ulusal savunma üye
lerini lekeleyen tüm belgeleri hemen Londra'ya göndermele
rini istiyordum; Versailleslılann planını kısmen bozahilirdi 
bu. 

Versailleslılar bu belgeleri bulmuş olsalardı, düzmece 
belgeler yayımlamazlardı. 

Enternasyonalin çağrısı, çarşambadan önce yayımlanma
yacak; yayımlanır yayımlanmaz size bir nüsha gönderece
ğim. Üç dört forma için öngörülen bir metin, iki forma üzeri
ne basıldı. Bu da birçok düzeltme, gözden geçirme ve dizgi 
yanlışlıkianna yol açtı. Gecikmenin nedeni, bu. 

KARL MARX 

ENGELS'TEN LEIPZIG'DEKİ WILHELM LIEBKNECHT'E 
(LONDRA, 22 HAZİRAN 1871)* 

... Bu son ciddi bunalım da Alman işçileri, öteki bütün iş
çilerin davranışından çok daha yüksek, çok daha dikkate de
ğer bir davranış gösterdi. Bebel de onlan çok güzel bir biçim
de temsil etti; Komün üzerindeki konuşması, tüm Ingiliz ba
sınını yanıtladı ve burada büyük bir etki uyandırdı. ı5o 

MARX'TAN NEW YORK'TAKl FRIEDRICH BOLTE'YE 
CBRIGHTON, 25 AGUSTOS 1871)* 

Gelecek hafta Genel Konseyin, sürgün edilen koroüncüle
re yardım üzerine bir çağrısını alacaksınız. ı5ı Bu adamıann 
çoğu (80-90 kişi) Londra'da bulunuyor. Genel Konsey onlan 
şimdiye değin ölümden kurtardı, ama son iki hafta içinde ge
lenlerin sayısı her gün artarken, parasal kaynaklanmız öyle
sine kötü bir biçimde eridi ki bu adamlar, çok acıklı bir du
rum içine düştü. New York'ta elden gelen her şeyin yapılaca-

* Almanca yazılmıştır. 



ğını umanm. Almanya'da partinin bütün parası oradaki po
lis kovuşturmaları kurbanıanna yapılan yardım tarafından 
yutuldu; Avusturya, İspanya ve İtalya'da da aynı şey oldu. l52 
İsviçre'de göçmenlerin, ancak küçük bir bölümünün de söz 
konusu olmasına rağmen, sadece onların gereksinmelerini 
karşılamak zorunda değil, ayrıca Sankt Gallen lokavtı nede
niyle, Enternasyonal üyelerine de yardım etmek zorunda
yız. ı53 Belçika'da ensonu, az sayıda da olsa göçmen var, ama 
buna Belçikalıların, Londra yolculuğu yapacaklann yardımı
na koşmak zorunda olmaları ekleniyor. 

Bu koşullar sonucu Londra'daki göçmenlerin büyük bölü
müne ayrılan bütün para, yalnız İngiltere'de toplandı. Şimdi 
Genel Konsey'de Komün üyelerinden Serraillier, Vaillant, 
Theisz, Longuet, Frankel ve Komün görevlilerinden Delaha
ye, Rochat, Bas[tolica] , Ch[alain] yer alıyorlar. 

ENGELS'TEN BARMEN'DEKİ ELISE ENGELS'E 
(LONDRA, 21 EKİM 1871) * 

Sevgili Anne, 
Sana bu kadar zamandır yazmamarnın nedeni, siyasal 

etkinliğime ilişkin son düşüncelerine, seni kırmayacak bir 
biçimde yanıt vermek istememdir. Ama Köln[ische] Zei
tung'daki154 şu alçakça yalanlarla, hele o yürek karartıcı 
Wachenhusen'in bayağılıklarıyla üst üste karşılaştığım za
man, savaş sırasında tüm Fransız basınında geniş bir yalan
dan başka bir şey görmeyen bu adamlann, şimdi en küçük 
polis uydurmacasını, satılmış bir Paris gazetesinin Komün 
üzerindeki en küçük kara çalıcı müdahalesini bütün Alman
ya'da nasıl bir İncil sözü olarak ilan ettiklerini okuduğum za
man, kendimi bu iş için hiç de uygun olmayan bir durumda 
görüyorum. Prusyalılar biçiminde kurşuna dizilen bir avuç 
rehine konusunda, Prusyalılar gibi ateşe verilen iki üç saray 
konusunda (çünkü tüm geri kalanı yalandır) çığlıklar atılı-

* Almanca yazılmıştır. 
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yor, ama Versailleslılann hileyle silahsızlandırdıktan sonra 
toptan öldürdükleri 40.000 erkek, kadın ve çocuğa gelince, 
bir kişi bile bundan söz etmiyor! 

ENGELS'TEN TORİNO'DA.Kl CARLO TERZAGHI'YE 
(LONDRA, 14[- 15] OCAK 1872)* 

' r :. ·�· -� ......... ! ,... . . "' \ , • ( ;·. ' '1t. s ' 

[Karalama] 

[2. VARYANTJ 

256, High Holborn 

��:is . �Q.!ll.QI!�!l.!!ı:!_.Y.�şamıf!� .!!la]Q.l��L§e� . .m�.r_M.ıjyetçi
Fk ve otorite el<._s*liği ol<l�:._?.�f.erd�.!l. sof!fa . .  QtQı?-te_y.L.X .. t>.· ne 
isterseniz yapın, ama savaşım için tüm . güçlerimizi bir ara
ya getirmek ve ayni-saldin no'Kfası üzeririd� töplama:k.�()!:Un� 
day1Z. Ve otorite ve merkeziyetçilikten tüm koşullar içinde 
kötülenecek iki şey olarak söz edildiği zaman, bana öy_��- geli
yor ki bunu söyleyenler ya bir devrimin ne olduğunu bihrii�
yor, ya da sözde devrimcilerden başka bir şey değiller: 

ENGELS'TEN HOBOKEN'DEKİ FRIEDRICH ADOLF SORGE'YE 
(LONDRA, 12[- 17 ]  EYLÜL 1874)** 

Senin gidişinleı55 eski Enternasyonal, varlığını tamamen 
yitirdi. Ve bu da iyi bir şey. Tüm Avrupa'da egemen olan 
baskının, daha yeni yeni uyanan işçi hareketine birlik ve her 
türlü iç polemikten çekinme buyurduğu İkinci İmparatorluk 
dönemine ait bir şeydi o. Proletaryanın ancak ortak kozmo
polit çıkarlarının birinci plana gelebildikleri bir döneme ait
ti; Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka, harekete ya daha 
yeni girmiş, ya da o sırada girmekteydi. 1864'te hareketin te
orik niteliği, gerçeklikte tüm Avrupa'da, yeni yığınlar içinde 
demek istiyorum, henüz çok belirsiz bir nitelik taşıyordu. Al
man komünizmi henüz, işçi partisi biçiminde ortaya çıkma-

* Almanca ve İtalyanca yazılmıştır. 
** Almanca yazılmıştır. 
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mıştı, proudhonculuk kendi özel saplantılarına gösteri yaptı
ramayacak kadar güçsüzdü. Bakunun'in yeni aşlığı, henüz 
kendi kafasında varolmamıştı; hatta İngiliz trade-unionlar 
başkanlan bile, harekete tüzük gerekçelerinde dile getirilen 
program temelinde girebileceklerini sanıyorlardı. 

İlk büyük başarı, tüm bölüntülerin bu doğal birliğini bo
zacaktı. Başan, her ne kadar Enternasyonal onu oluşturmak 
için parmağını bile kımıldatmadıysa da, söz götürmez bir bi
çimde onun çocuğu olan ve Enternasyonalin de bu ölçüde iti
raza yer kalmayacak bir biçimde ondan sorumlu tutulduğu 
Komün oldu. Koroünden ötürü . Enternasyonal. Avruı:ıa:da 
manevi bir güç ·ailrumuna ·g�linci; �yu.i:ın.ı:ı�J!.lL hemen başla
dı. Her eğilim, -ba_ş�iıYi_ _!<�p._Ei_.r_���na sömü::...ıD.el{"l'Sfii:�fliu. 
Sonunda, kaçinilmaz olan dağılma geldı çattı. 
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MARX'TAN LAHEY'DEKİ FERDINAND DOMELA 
NIEUWENHUIS'YE 

(LONDRA, 22 ŞUBAT 1881)* 

41, Maitland Park Road, N. W . 

. . .  Karşıma kuşkusuz Paris Komünü olayını çıkartacaksı
nız; ama bunun olağanüstü koşullar içinde bir tek kentin 
ayaklanması olduğu bir yana bırakılsa bile, Komün çoğunlu
ğu hiçbir zaman sosyalist değildi ve olamazdı da. En küçük 
bir sağduyu sonucu, o gene de Versailles ile tüm halk yığını 
için yararlı olacak bir uzlaşma sağlayabilirdi: o zaman yapı
lacak tek şey buydu. Fransa bankasına elkonması, Versailles 
palavracılannın gözünü korkutmaya yeterdi, vb., vb . .  

* Almanca yazılmıştır. 
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ENGELS'TEN DRESDEN'DEKİ AUGUSTE BEBEL'E 
(LONDRA, 29 EKlM 1884) 

Fransa'da partimizden yeni bir yükselme bekliyorum. In
sanlar orada, Komünün sonuçlannı henüz yerli yerine koy
muş değiller. Onun Fransız proJetaryası açısından yol açtığı 
gerileme, güç bakımından ancak Avrupa üzerinde yaratılan 
etkiyle karşılaştınlabilir. Üç ay boyunca iktidan elde tut
mak -hem de Paris'te- ve dünyayı yolundan çevirecek yer
de, kendi öz yeteneksizliği yüzünden yok olmak (bugün olup 
bitenler işte bu güdükleştirilmiş biçimde gösteriliyor), parti
nin yaşayabilir olmadığını ortaya koyuyor bu. Komünün 
aynı zamanda hem özgül olarak Fransız bir nitelik taşıyan 
eski sosyalizmin mezan ve hem de Fransa için yeni uluslara
rası komünizmin beşiği olduğunu görmeyen kimselerin alı
şılmış söylevleridir bunlar. 

* Almanca yazılmıştır. 
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AÇlKLAYlCI NOTLAR 

ı Uluslararası Emekçiler Derneği [Birinci Enternasyonal -ç.] 
Genel Konseyinin Fransa'da iç savaş üzerindeki çağrısı, bilimsel 
komünizmin önemli yapıtlanndan biridir. Marksist ögretinin sınıf
lar savaşımı, devlet, devrim ve proletarya diktatörlüğü üzerindeki 
savlan, bu yapıtta, Komünün verdiği dersler temelinde yeni bir ge
lişme gösterir. 

Paris Komününün ilanından hemen sonra Marx, bu konudaki 
Alman, İngiliz ve Fransız gazete makaleleri, Paris'ten gelen mek
tuplardaki bilgiler vb. gibi bütün verileri topladı ve titizlikle incele
di. Genel Konseyin 18 Nisan 187 1 günlü oturumunda, tüm Enter
nasyonal üyeleri için, "savaşımın Fransa'daki genel eğilimi" üzerine 
bir çağrı (Adresse) yayınianmasını önerdi; bu çagrıyı yazmakla gö
revlendirildi. Marx bundan sonra hemen işe koyuldu ve bütün ma
yıs ayı boyunca çalışmasını sürdürdü; Fransa 'da lç Savaş'ın birinci 
ve ikinci taslaklanm yazdı ve daha sonra kesin metnin düzenlen
mesine girişti. 30 Mayıs 1871 günü, Paris'teki son barikatın da düş
mesinden iki gün sonra Genel Konsey, Marx'ın okuduğu Fransa 'da 
Iç Savaş metnini oybirliği ile onayladı. 

Fransa 'da Iç Savaş, 13 Haziran 1871 günü, Londra'da İngilizce 
olarak yayımlandı. Birinci baskı çabucak tükendiğinden, az sonra 
işçiler arasında indirimli fiyatla satılan ikinci bir İngilizce baskı ya
yımlandı. Marx bu baskıda, ilk baskıda bulunan dizgi yanlışlıklan
nı düzeltti; "Ekler"e ikinci bir belge eklendi. Genel Konseyin çagrıyı 
imzalayan üyeler listesinde bazı değişiklikler oldu. Şöyle ki buıjuva 
basında çagrı ile uyuşmazlıklannı dışavurmuş ve Genel Konseyden 
aynlmış olan trade-unioncu Lucraft ve Odger'in adlan silindi ve 
Genel Konseyin yeni üyelerinin adlan eklendi. Ağustos 1871'de, 
Fransa 'da Iç Savaş'ın, Marx'ın daha önceki baskılarda bulunan bazı 
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yanlışlıklan düzelttiği üçüncü bir baskısı yayımlandı. 
1871 ve 1872 yıllannda Fransa 'da lç Savaş, Fransızca, Alman

ca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca ve Hollanda diline çevrildi, çeşitli 
Avrupa ülkeleri ve ABD'de devirli basında ve aynbasımlar biçimin
de yayımlandı. 

Engels tarafından yapılan Almanca çeviri, Almanya Sosyal
Demokrat Partisi (eisenachçılar) merkez organı Der Volksstaat ga
zetesinde Haziran-Temmuz 1871'de ve kısmen Enternasyonalin ls
viçre'deki Alman seksiyonlan organı Der Vorbote dergisinde (Ağus
tos-Ekim 1871 sayısında), sonra da Leipzig'de broşür biçiminde ya
yımlandı. Metni çevirirken Engels, bazı küçük değişiklikler yaptı. 
1876'da, Paris Komününün beşinci yıldönümü nedeniyle lç Savaş'ın 
metne bazı açıklıklar getiren yeni bir Almanca baskısı yayımlandı. 

1891'de Fransa 'da lç Savaş'ın, Paris Komününün yirminci yıl
dönümü için yeni bir baskısını hazırlarken Engels, metni bir kez 
daha gözden geçirdi ve yeni bir giriş yazdı. Engels bu baskıda, 
Uluslararası Emekçiler Derneği Genel Konseyini, Fransız-Alman 
savaşı üzerine, daha sonraki baskılarda Fransa 'da lç Savaş ile bir
likte yayımlanması adet olan ve Marx tarafından yazılan birinci ve 
ikinci çağnsına da yer verdi. 

Fransa 'da lç Savaş, Fransızcada ilk kez olarak Brüksel'de, En
ternasyonalin Belçika seksiyonlar organı Internationale gazetesin
de, Temmuz-Eylül 1871'de yayımlandı. 1872'de Brüksel'de, kendi
sine ulaştınlan provalarda birçok düzeltmeler yapan ve birçok par
çalan yeniden çeviren Marx tarafından gözden geçirilen bir çeviri 
biçiminde, Fransızca bir aynbasım yayımlandı. 

Fransa 'da lç Savaş'ın ilk Rusça çevirisi 1871'de Zürih'te yayım
landı; bu metin sonradan birçok kez yeniden basıldı ya da teksir 
edildi. 1905'te Fransa 'da lç Savaş, 1871 Almanca baskısından çevri
lerek, V. Lenin'in yönetimi altında Rusça olarak yayımiandı 
("Brevestnik" Yayınları, Odesa). - 3, 38. 

2 Bu giriş Engels tarafından Marx'ın yapıtının, 1891'de Alman
ya Sosyal-Demokrat Partisi tarafından, Paris Komününün 20. yıl
dönümü nedeniyle yayımlanan Almanca üçüncü baskısı için yazıldı. 
Engels, Paris Komünü deneyi ile onun Fransa 'da lç Savaş'ta Marx 
tarafından yazılan teorik genelleştirilmesinin tarihsel anlam ve 
önemini belirttikten sonra Engels, özellikle Komün üyesi blanquiler 
ile proudhonculann etkinliği üzerinde durarak, Paris Komünü tari
hi ile ilgili bazı katkılarda bulunuyordu. - 7. 

3 Louis Bonapartein 18 Brumaire 'i Aralık 1851-Mart 1852 ara
sında yazıldı. Fransa'daki 1848-1851 devrim olaylannın tahliline 
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dayanan Marx, bu yapıtta tarihsel materyalizmin, sınıflar savaşımı 
ve proleter devrimin, proletarya diktatörlüğünün başlıca savlannı 
geliştirdi. Muzaffer proletarya için buıjuva devlet makinesini kır
ma zorunluluğu üzerindeki, Fransa 'da !ç Savaş'ta ortaya konan tez, 
ilk kez olarak bu yapıtta dile getirildi. Bkz: Karl Marx, Louis Bona
partein 18 Brumaire 'i, Sol Yayınlan, Ankara 1976. - 7, 156. 

4 Söz konusu "bağımsızlık savaşı", Alman halkının, Napoleon 
egemenliğine karşı ulusal kurtuluş savaşıdır (1813-1814). - 8, 27. 

5 Alman gerici çevreleri, napolyoncu Fransa'ya karşı savaşlan 
izleyen dönemde, Alman devletlerindeki gerici rejime karşı çıkan ve 
Almanya'nın birleştirilmesini isteyerek siyasal gösteriler düzenle
yen muhalefet hareketi üyelerine demagog adını veriyorlardı. Bu 
hareket içinde özellikle aydınlar ve öğrenciler, özellikle jimnastik 
dernekleri yer aldı. Kamu güçleri, "demagog"lan kovuşturdular. -
8. 

6 Sosyalist/ere Karşı Olağanüstü Yasa, Almanya'da 21 Ekim 
1878'de kabul edildi. Tüm sosyal-demokrat örgütler, işçi yığın ör
gütleri, işçi basını yasaklandı, sosyalist yayınlara el kondu, sosyal
demokratlar baskı altına alındı. İşçi hareketinin baskısı altında, 1 
Ekim 1890 günü bu yasa kaldınldı. - 8. 

7 Belleville, aynı addaki bir tepe üzerinde, Komünün son savun
ma yeri olan Paris işçi mahallesi. Mayıs 1871'de, bu mahallede so
kak savaşlan verildi. - 9. 

8 Paris proletaryasının, Fransız buıjuvazisi tarafından canavar
ca bastınlan, 23-26 Haziran arasındaki kahramanca ayaklanması. 
Bu ayaklanma, proletarya ile buıjuvazi arasındaki büyük iç savaş 
tarihinde ilk ayaklanmadır. Haziran ayaklanmasının yenilgisi, Av
rupa'da karşı-devrimin bir saldın işareti oldu. - 10, 35, 44, 53, 68, 
98, 103. 

9 Orleanscılar, Temmuz 1830 devriminden sonra iktidara gelen 
ve 1848'de devrilen, Bourbonlar hanedanının küçük kolu olan 
Orleans ailesi yandaşlan; bunlar mali aristokrasİ ile büyük buıju
vazinin çıkarlannı temsil ediyorlardı. 

Lejitimistler, 1 792'de devrilen Bourbonlar'ın yandaşlan, büyük 
toprak soyluluğu ile yüksek din adamlan katmanının çıkarlannı 
temsil ediyorlardı; parti, 1830'da, bu hanedanın ikinci dirilişinden 
sonra oluştu. İkinci imparatorluk boyunca (1852-1870), halk deste
ğinden yaradanamayan lejitimistler, siyasal yergiler yayınlamakla 
yetindi. 1871'de lejitimistler, karşı-devrimci güçlerin Paris Komü-

1 69 



nüne karşı genel seferberliği sırasında, yeniden etkili bir duruma 
geldi. 

Bonapartçılar, Birinci ( 1804-1814) ve İkinci İmparatorluğun yı
kılmasından sonra, Fransa'da Bonapartlar hanedamnın yeniden 
kurulması yandaşlan. - 10, 35, 47, 79. 

10 10 Aralık 1848'den sonra Fransa cumhurbaşkanlığına getiri
len Louis Bonaparte tarafından gerçekleştirilen 2 Aralık 1851 hü
kümet darbesi söz konusu ediliyor. Ülkenin Yasama Meclisi ve Da
nıştay gibi başlıca örgenlikleri o gün dağıtıldı. Birçok milletvekili 
tutuklandı, otuz iki ilde sıkıyönetim ilan edildi, sosyalist ve cumhu
riyetçi liderler Fransa dışına atıldı. 14 Ocak'ta, iktidan başkanın 
ellerinde toplayan yeni bir anayasa kabul edildi; 2 Aralık 1852 
günü de Louis Bonaparte, Napoleon III adı altında, Fransızlann 
imparatoru ilan edildi. - ll,  36, 60. 

l l 1866 Avustuıya-Prusya Savaşı, Prusya'nın zaferi ile, bu iki 
ülke arasındaki uzun bir yanşmaya son verdi ve Prusya'mn desteği 
altında Almanya'nın birleşmesini önceden belirledi. Prusya, İtalya 
ile ittifak kurduğundan, birçok Alman devleti Avusturya'nın yanın
daydı. Prag Banş Antıaşması uyannca Avusturya, Schleswig
Holstein dükalığı üzerindeki haklanm Prusya'ya devrediyor, ona 
önemsiz bir ödenti ödüyor ve Venedik'i de İtalya'ya bırakıyordu. Vi
yana kongresi tarafından 1815'te kurulan ve otuzdan çok Alman 
devletini biraraya getiren Germen Konfederasyonu dağılıyor ve 
onun yerine, Avusturya dışında ve Prnsya'nın desteği altında, Ku
zey Almanya Konfederasyonu kuruluyordu. Prusya, Hanover krallı
ğım, Hessen-Kassel seçici prensliğini, Nassau Büyük-Dükalığını ve 
Main-üzeri-Frankfurt özgür kentini kendine katıyordu. - ll.  

12 1 ve 2 Aralık 1870'te Sedan'da, Fransız-Alman savaşının, 
Fransız birliklerinin çözülmesi ile sonuçlanan kesin çatışmalann
dan biri yapıldı. Fransız komutanlığı tarafından 2 Eylül 1870 günü 
imzalanan teslim şartiaşması gereğince, 5 Eylül 1870'ten 19 Mart 
1871'e değin, Prusya krallarının şatosu olan Wilhelmshoehe'de en
terne edilen Napoleon III başta olmak üzere, 80.000'den çok Fran
sız er ve subayı kayıtsız şartsız teslim oldu. Sedan bozgunu, İkinci 
İmparatorluğun yıkdışını çabuklaştırdı ve 4 Eylül 1870 günü Fran
sa'da cumhuriyet ilan edilmesi sonucunu verdi. - 12, 29, 45. 

13 Versailles'da 26 Şubat 1871 günü bir yanda Thiers ve Jules 
Favre, öte yanda da Bismarck olmak üzere imzalanan Fransa ve 
Almanya arasındaki banş hazırlıklan söz konusu ediliyor. Buna 
göre Fransa, Almanya'ya Alsace ve Lorraine'in doğusunu bırakacak 
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ve 5 milyar franklık bir savaş tazminatı ödeyecekti. Para ödenene 
değin, ülkenin bir bölümü Alman işgali altında kalacaktı. Kesin ba
nş antiaşması 10 Mayıs 1871 günü Main-üzeri-Franfurt'ta imzalan
dı. - 13. 

14 Mareşal Bazaine birlikleri, Ekim 1870'te, kenti kuşatan Al
man birlikleri karşısında, Metz'de teslim oldular. Daha sonra 
Metz'de, (ve Sedan'da) tutsak düşen Fransız askerleri, Paris Romü
nünün kanlar içinde hastınlması için kullanıldılar. - 15, 45. 

15 Uluslararası Emekçiler Derneği (Birinci Enternasyonal), 
Marx ve Engels tarafından yönetilen bu demek ( 1864-1876), prole
taryanın ilk büyük örgütünü oluşturdu. Enternasyonal, başlıca ka
pitalist ülkelerin öncü işçilerine bilimsel sosyalizm düşüncelerini 
tanıttı ve "emekçilerin sermayeye karşı devrimci saldınsını hazırla
mak için dünya emekçiler örgütünün temellerini" attı (V. Lenine, 
CEuvres, Paris-Moscou, s. 29, s. 309). - 17, 92, 102, 103, 126, 142, 
149, 150, 153. 

16 Proudhon, ldee gemkale de la revolution au XIX. siecle (19. 
Yüzyılda Genel Devrim Düşüncesi), Paris 1851. Marx'tan Engels'e 
8 Agustos 1851 tarihli bir mektupta ve Engels'in Proudhon 'un "19. 
Yüzyılda Genel Devrim Düşüncesi" Kitabının Eleştirel Tahlili yapı
tında (Marx-Engels Arşivleri, c. x, s. 5-34) yazann düşüncelerinin 
bir eleştirisi bulunur. - 18. 

17 Possibilistes (olanakçılar), Fransız sosyalist hareketi içinde, 
1882'de Fransa Sosyalist Partisinin bölünmesine yolaçan Brousse 
ve Malon tarafından yönetilen oportünist akım. Bu akımın lider leri, 
sadece elde edilmesi olanaklı olan şeyi elde etme yolundaki refor
mİst ilkeyi benimsemişlerdi; takma adlan da burdan gelir. - 18. 

18 Engels'in Giriş'inin, Alman sosyal-demokrasisinin teorik der
gisi olan Neue Zeit'taki ilk yayımlanışı sırasında, yazı kurulu, me
tinde bir değişiklik yapmakta sakınca görmedi: elyazmasının son 
paragrafında kullanılan "sosyal-demokrat hamkafa" ("le philistin 
social-democrate") deyimi yerine "Alman hamkafa" ("philistin alle
mancl') deyimi kondu. Engels bu keyfi değişikliği onaylamadığını 
bildirdi, ama büyük bir olasılıkla bu yapıtın aynı zamandaki yayım
lannda aynlık görmek istemediğinden, aynbasımda değiştirilen 
sözcüklere dokunmadı. Bu baskıda asıl metne uyulmuştur. - 21. 

19 Uluslarası Emekçiler Derneğinin Fransız-Alman Sa vaşı Üze
rine Birinci Çağrısı, Marx tarafından 19-23 Temmuz 1870'te yazıl
dı.19 Temmuz 1870 günü, çatışmalann başlamasından sonra Genel 
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Konsey, Genel Konsey Sürekli Komitesinin 23 Temmuzda kabul et
tiği ve Genel Konseyin de 26 Temmuz 1870 günü oybirliği ile onay
ladıgi çağrının yazılması işini Marx'a verdi. Çağrı ilk kez Pall Mall 
Gazette'de (n2 1702, 28 Temmuz 1870) ve birkaç gün sonra da bro
şür olarak (1000 nüsha) İngilizce yayımlandı. Çağrı, İngiliz taşra 
gazeteleri tarafından tamamen ya da kısmen yeniden yayımlandı. 

lik yayın ve aynbasım çabucak tükendiğinden, Genel Konsey 2 
Ağustos 1870 günü ek bir baskı yayımlamayı kararlaştırdı. Çağrı, 
ilk yayındaki yanlışlıklann düzeltilmesinden sonra, Genel Konse
yİn Fransız-Alman savaşı üzerine ikinci çağrısı ile aynı zamanda, 
Eylül 1870'te İngilizce olarak yeniden yayımlandı. 

Genel Konsey, 9 Ağustos günü, birinci çağrıyı Almanca ve 
Fransızcaya çevirmek ve yaymakla görevli bir komisyon atadı. Çağ
n, Leipzig'de, 7 Ağustos 1870 günlü Der Volksstaat gazetesinde, ilk 
kez olarak Almanca yayımiandı (W. Liebknecht çevirisi). Çeviriyi 
gördüğü zaman Marx, onu düzeltti ve metnin yansından çoğunu ye
niden çevirdi. Çağrı, Ağustos 1870'te Cenevre'de, Der Vorbote der
gisinde Almanca olarak yayımiandı ve broşür olarak da basıldı. 
1891 yılında, Paris Komününün 20. yıldönümü nedeniyle Engels, 
Fransa 'da lç Savaş'ın, Berlin'de, sosyal-demokrat Vorwarts gazetesi 
yayınlan tarafından yayımlanan Almanca baskısında, Genel Kon
seyin birinci ve ikinci çağrılannı da yayımladı. Birinci ve ikinci çağ
niann çevirisi, o zaman Engels tarafından gözden geçirilmişti. 

Ağustos 1870'te çağrı, İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesi
nin Enternasyonal organı olan Egalite gazetesinde ve Derneğin Bel
çika organlan olan Internationale ve le Mirabeau gazetelerinde 
Fransızca olarak yayımlandı. Çağrı aynı zamanda, Genel Konseyin 
bir komisyonu tarafından yapılan bir çeviriyle, Fransızca bir broşür 
biçiminde de yayımlanmıştı. 

Birinci çağrının Rusça çevirisi Cenevre'de, Enternasyonalin 
Rus seksiyonu organı olan Narodnoye Dyelo gazetesinde, Ağustos
Eylül 1870'te yayımlandı. 1905'te birinci ve ikinci çağrılar, V. 1. Le
nin'in yönetimi altında yayımlanan ve 1871 Almanca baskısına 
göre çevrilen Fransa 'da lç Savaş ile birlikte yayımiandı (not 1'e ba
kınız). Fransız-Alman savaşı üzerine birinci ve ikinci çağrılar, son
radan Fransa 'da lç Sa vaş ile birlikte Rusçada birçok kez yayımlan
dı. - 22. 

20 Uluslararası Emekçiler Derneği açılış töreni çağrısı (not 15'e 
bakınız) Marx tarafından Ekim 1864'te, Dernek'in kurulmasından 
az sonra yazılmış, ve onun ilk program belgesi olmuştur. Bu çağrı, 
proletaryanın kapitalist toplumdaki durumu üzerine kısa bir özet 
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veriyor ve savaşımının görev ve amaçlarını (uluslararası ilişkiler 
alanındakiler dahil) kolay anlaşılır bir biçim altında belirtiyordu. 
Çağrı, 1 Kasım 1864'te, Enternasyonalin ilk yönetim organı olan 
Geçici Komite tarafından oybirliği ile onaylanmıştır. - 22. 

21 Mayıs 1870'te Napoh)on III hükümeti, nüfusun geniş kat
manlarında derin hoşnutsuzluk uyandıran İkinci İmparatorluğun 
sallanan rejimini pekiştirrnek niyetiyle bir plebisit düzenledi. Soru
lan sorular öylesine kaleme alınmıştı ki, tüm demokratik reformla
ra karşı çıkmaksızın, kimse İkinci İmparatorluğun siyaseti karşı
sındaki muhalefetini dile getiremiyordu. Bu demagojik manevraya 
karşın plebisit, rejime muhalif güçlerin arttığını gösterdi. 

Plebisiti hazırlarken hükümet, işçi hareketine karşı geniş bir 
baskı kampanyası düzenledi, işçi örgütlerine karşı dizginsiz bir ka
raçalma işine girişti; işçi örgütlerinin erekleri, olduğundan başka 
türlü gösterildi ve "kızıl tehlike" bayrağı sallanarak, orta katmanla
rın korkutulmasına çalışıldı. 

Enternasyonalin Paris Federasyonu ile Paris İşçi Sendikaları 
Birlikleri Federal Odası, 24 Nisan 1870 günü Paris'te, bonapartçı 
plebisit manevrasının içyüzünü açıklayan ve işçilere plebisite katıl
mamalarını öğütleyen bir bildirge yayınladı. Plebisitin öngünü Pa
ris federasyonu üyeleri, Napoleon III'ü öldürme ereğiyle komplo ha
zırlama suçlaması ile tutuklandılar; polis tarafından yapılan bu 
suçlama, Fransa'nın birçok kentindeki Enternasyonal üyelerine 
karşı hemen baskı önlemlerine girişen hükümet için bir bahane 
oluşturdu. Paris federasyonu üyelerinin duruşması (22 Haziran-5 
Temmuz 1870), suçlamanın yalancı niteliğini ortaya koydu; gene de 
birçok enternasyonal üyesi, salt Enternasyonal üyesi oldukları için, 
hapis cezasına çarptırıldı. Enternasyonalin Fransa'daki kavuşturul
ması, işçi sınıfında sert protestolara yol açtı. - 23. 

22 Fransız-Alman savaşı 19 Temmuz 1870'te başladı. - 23. 

23 Reveil ( "Uyanış"), sol cumhuriyetçilerin organı (ilkin hafta
lık, sonra 1869 Mayısından başlayarak günlük). Temmuz 1868-
0cak 1870 arasında Paris'te yayımlandı. Ekim 1870'te, ulusal sa
vunma hükümetine karşı cephe aldı. 

Marseillaise ( "Marsilyalı"),  sol cumhuriyetçilerin organı; Ekim 
1869' dan Eylül 1870'e değin Paris'te günlük olarak çıktı. Enternas
yonalin etkinliği ve işçi hareketi üzerine bilgiler yayınladı. - 24. 

24 On Aralık Derneği (koruyucusu Louis Bonaparte'ın, 10 Ara
lık 1848 günü cumhurbaşkanlığına seçilmesini amınsatmak için 
böyle adlandırılmış), 1849 yılında kurulan ve her şeyden önce top-
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lurndaki yerini yitirmiş siyasal serüvenci askercil (militarist) çevre
lerin temsilcileri, vb. gibi öğelerden oluşan gizli bonapartçı dernek. 
Kasım 1850'de biçimsel olarak dağıtıldıktan sonra da dernek, etkin
liğini sürdürdü; üyelerinden bazıları bonapartçı bir propaganda yü
rüttü ve 2 Aralık 185 1 hükümet darbesine katıldı. Louis Banapar
te 'ın 18 Brumaire'i adlı yapıtında Marx, On Aralık Derneği üzerine 
ayrıntılı bir betimleme yaptı. 

Louis Napoleon Bonaparte'ın serüvenci planlarını desteklemek 
üzere, 15 Temmuz 1870 günü, polisin elbirliği ile şovence bir göste
ri düzenlenmişti. - 24. 

25 (Königgratz, bugün Hradec Kralove adı ile de tanınan) Sado
wa savaşı, bir yanda Avusturya ve Saksonya birlikleri ile, öte yan
da da Prusya birlikleri arasında, 3 Temmuz 1866'da Bohemya'da 
oldu ve Avusturya-Prusya savaşının sonucunu belirledi (not l l 'e 
bakınız). - 25. 

26 Uluslararası Emekçiler Derneği Genel Konseyinin Fransız
Alman Savaşı Üzerine !kinci Çağrısı, Marx tarafından 6-9 Eylül 
1870'te yazıldı. 

6 Eylül 1870 günü Enternasyonal Genel Konseyi, İkinci İmpa
ratorluğun yıkılınası ve savaşın yeni bir evresinin başlaması üzeri
ne oluşan durumu inceledi ve Fransız-Alman savaşı üzerine ikinci 
bir çağrı yayımlamayı kararlaştırdı; bu erekle, Marx'ı da kapsayan 
özel bir komisyon atandı. Çağrıyı yazmak için Marx, Engels tarafın
dan gönderilen ve Prusya militarist, toprak ağaları ve burjuvaları
nın, Fransız topraklarını ilhak etme isteğini stratejik düşüncelerle 
doğrulamaya çalışma girişimlerinin içyüzünü açıklayan gereçler
den yararlandı. Çağrı metni, Genel Konseyin olağanüstü bir oturu
munda (9 Eylül 1870) oybirliği ile onaylandı ve sözünü etmemekte 
hemen hemen oybirliği gösteren Londra'nın bütün burjuva gazete
lerine gönderildi. l l  ve 13 Eylül günleri çağrı, broşür biçiminde ve 
İngilizce olarak yayımlandı; eylül sonunda da, birinci baskıda sap
tanan baskı yanlışlıkları düzeltildikten sonra ve redaksiyon düzelt
meleriyle birlikte, birinci ve ikinci çağrılar bir arada yayımlandı. 

Karl Marx, Alman işçilerine yönelik birkaç türnce ekleyerek, 
ama başka bazı parçaları da çıkararak, ikinci çağrıyı Almancaya çe
virdi. Çeviri, 21 Eylül 1870 günü Der Volksstaat gazetesinde ve 
Ekim-Kasım 1870'te de Der Vorbote dergisinde yayımlandı; Cenev
re'de de broşür biçiminde çıkarıldı. 189l 'de Engels, Fransa'da lç Sa
vaş'ın Almanca baskısında ikinci çağrıya da yer verdi. Çeviri, bu 
baskı için Engels tarafından gözden geçirildi. 

Ekim 1870'te İkinci çağrı International ve Egalite gazetelerinde 
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Fransızca olarak yayımiandı (parçalar). Rusça ilk kez olarak 
1905'te V. 1. Lenin'in yönetimi altında Almanca baskıya göre çevri
len Fransa 'da lç Savaş metni ile birlikte yayımlandı. - 28. 

27Almanya, 1806 Ağustosuna değin, 10. yüzyılda kurulmuş ve 
imparatorun yüce iktidannı tanıyan feodal prenslikler ile özgür 
kentlerden oluşan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun bir 
parçası idi. - 30. 

28 1618'de Braı:ı.denburg Seçici Prensliği , 16. yüzyılda tötonik ve 
Polanya Krallığına bağımlı topraklar üzerinde kurulan Prusya dü
kalığı (Doğu Prusya) ile birleşti. Prusya dükası olan Brandenburg 
Seçici Prensi, 1657'ye değin Polanya bağımiısı kaldı; o tarihte, 
Prusya yurtluklan üzerindeki egemenlik haklannın tanınmasını 
sağlamak için, Polanya'nın İsveç'e karşı giriştiği savaştaki güçlük
lerinden yararlandı. - 30. 

29 Tilsitt An tlaşması, napolyoncu Fransa ile savaşı yitiren 
Fransız düşmanı dördüncü koalisyon üyeleri olan Rusya ve Prusya 
arasında, 7-9 Temmuz 1807'de imzalandı. Banş koşullan, toprakla
rının büyük bir bölümünün budandığını gören Prusya için son dere
ce ağırdı. Rusya hiç bir toprak yitimine uğramıyor, ama Fransa'nın 
Avrupa'daki konumlarının güçlenınesini kabul etmek ve İngilte
re'ye karşı kıta ablukasına katılmak zorunda kalıyordu. Napoleon I 
tarafından dayatılan yağma banşı, Alman halkı arasında büyük bir 
hoşnutsuzluğa yol açtı ve napolyoncu egemenliğe karşı 1813'te baş
layan kurtuluş hareketi için ortamı hazırladı. - 32. 

30 Tötonlar, Germen kökenli eski halklar; adlan bazan genel 
olarak Almanlan adlandırmak için kullanılır. Marx burada bu söz
cüğün Alman milliyetçileri tarafından kullanılmasına alaylı bir 
anıştırmada bulunuyor. - 32. 

31 Ekim 1865'te, Biarritz'deki bir görüşme sırasında Bismarck, 
Napoleon III'ten, Prusya ile İtalya arasında bir ittifak ve Prusya ile 
Avusturya arasında da bir savaş için Fransa'nın onayını sağladı. 
Napoleon III, Prusya'nın bir bozguna uğraması durumunda, çatış
maya kendi yararına katılabilmeyi hesaphyordu. 

Fransa ile Prusya arasındaki 1870-1871 savaşının başında, 
Rusya Dışişleri Bakanı Gorçakov, Berlin'de Bismarck ile yaptığı gö
rüşmeler sırasında ülkesinin, savaş durumunda Prusya karşısında 
iyi dilekli bir yansızlık izleyeceğini ve Avusturya üzerinde diploma
tik bir baskı uygulayacağını açıkladı; Prusya hükümeti de, kendi 
payına, Rusya'nın Doğu siyasetini engellemeyeceğine söz verdi. -
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33. 

32 Kuzey Almanya Konfederasyonu, Avusturya-Prusya savaşın
daki Prusya'nın zaferinden sonra (not l l'e bakınız), Prusya'nın ko
ruyuculuğu altında 1867'de kuruldu. Bu konfederasyona, 19 Alman 
devleti ile biçimsel bakımdan egemen tanınmış üç özgür kent girdi. 
Kuzey Almanya Konfederasyonunun kuruluşu, Prusya'nın egemen 
konumunu güvence altına alıyordu. Prusya kralı, Konfederasyon 
başkanı ve federal birlikler başkomutanı ilan edildi. Dış siyaset, 
onun elindeydi. Genel oy ile seçilen Reichtag'ın yasama yetkileri 
çok sınırlı idi; kabul ettiği yasalar, ancak bileşimi bakımından geçi
ci olan Konfederal Konsey ve başkanın onaması ile yürürlüğe giri
yorlardı. 1870'te Konfederasyon, Bavyera, Baden, Wurtemberg ve 
Hessen-Darm-stadt'ın katılması ile, daha da büyüdü. Alman İmpa
ratorluğu'nun kurulmasından sonra, 1871 Ocağında varlığını yitir
di. - 33. 

33 Marx, Napoleon egemenliğinin yıkılmasından sonra, Alman
ya'da gericiliğin kazandığı zafere anıştırmada bulunuyor. Napoleon 
l'e karşı, birçok Avrupa ülkesi halkları ile birlikte Alman halkının 
geniş katmanlarının da katıldıkları kurtuluş savaşı sonuçlarından 
yararlananlar, Avrupa'nın, gerici soylulukça desteklenen mutlaki
yetçi devlet başkanları oldu. Avrupa ülkelerinin yazgıları, başında 
Avusturya, Prusya ve Rusya bulunan Kutsal-İttifak üyesi hüküm
darların ellerine verildi. Almanya'da feodal parçalanma varlığını 
sürdürdü, feodal mutlakiyetçi rejim güç kazandı, soyluluğun tüm 
ayrıcalıkları korundu, köylülerin sömürü ve bağımlılığı daha da pe
kişti. - 35. 

34 Marx İngiliz işçilerinin, 4 Eylül 1870'te ilan edilen Fransız 
Cumhuriyetinin tanınması için giriştikleri hareketten söz ediyor. 5 
Eylülden başlayarak Londra, Birmingham, Newcastle ve başka 
bazı kentlerde, katılanların Fransız halkına sempatilerini dışavur
dukları, önergeler ve dilekçeler aracıyla İngiliz hükümetinin Fran
sız Cumhuriyetini hemen tanımasını istedikleri miting ve gösteriler 
düzenlendi. Enternasyonal Genel Konseyi, Fransa'da cumhuriyetin 
tanınması hareketinin örgütlenmesine doğrudan doğruya katıldı. 
- 36. 

35 Kuzeyin sanayici eyaletleri ile Güneyin köleci eyaletleri ara
sındaki Amerika Birleşik Devletleri Ayrılık Savaşı ( 1861-1865) .  İn
giliz yönetici sınıfları köle sahibi çiftçileri destekliyor ve savaşa ka
tılmaya hazırlanıyorlardı. Bununla birlikte, İngiltere işçi sınıfı bur
juvazinin siyasetine karşı çıktı ve bu askeri müdahaleyi önledi. -
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37. 

36 Resmi Gazete, 20 Mart-24 Mayıs 1871 arasında, Paris Romü
nünün resmi organı olarak yayımlanan Fransız Cumhuriyeti Resmi 
Gazetesı'nin kısaltılmış adı. Gazete, Paris'te 5 Eylül 1870'ten sonra 
yayımlanan Fransız Cumhuriyeti Resmi Gazetesi adını değiştirme
di (Paris Komünü döneminde, Thiers hükümetinin organı da aynı 
başlık altında Versailles'da yayımlandı) .  Gazetenin 30 Mart sayısı 
Paris Kom ün ü Resmi Gazetesi başlığı altında yayımlandı. - 40. 

37 28 Ocak 1871 günü Bismarck ile ulusal savunma hükümeti 
temsilcisi Jules Favre "Bırakışma ve Paris'in teslimi üzerine bir 
sözleşme" imzaladılar. Bu utanılacak teslim şartlaşması, Fran
sa'nın ulusal çıkarianna bir ihanet oluşturuyordu. Prusyalılar tara
fından ileri sürülen alçaltıcı İstekiere boyun eğen Favre, on beş 
günlük bir süre içinde 200 milyon franklık bir savaş tazminatının 
ödenmesi, Paris kalelerinden çoğunun teslimi, Paris ordusu salıra 
topları ile cephanesinin Prusyalılara verilmesi gibi şartları kabul 
ediyordu. 

"Teslimiyetçiler" ( "capitulards"), 1870-1871 kuşatması sırasın
da Paris'in teslim edilmesinden yana olanlara verilen horgörücü 
takma ad. - 40. 

38 L 'Etentard ( "Sancak"), bonapartçı eğilimli gazete; 1866-1868 
arasında Paris'te yayımlandı. Gazetenin finansmanına kaynak hiz
meti gören hileli işlemlerin açığa çıkması üzerine, kapandı. - 41 .  

39  Fransa'da 1852 yılında anonim şirket olarak kurulan büyük 
banka, Societe generale du Credit Mobilier. Bu bankanın gelirleri
nin başlıca kaynağını, senetler üzerinde spekülasyon oluşturuyor
du. Cnıdit Mobilier, İkinci İmparatorluk yönetici çevreleriyle sıkı 
bir bağlılık içindeydi. Şirket, 1867'de iflas etti ve 1871'de kesin ola
rak tasfiye edildi. New York Daily Tribune gazetesinde yayımlanan 
birçok makalede Marx, Cn)dit Mobilier'nin içyüzünü ortaya koydu. 
- 41 .  

40 L 'Electeur Libre ( "Özgür Seçmen") ,  Paris'te 1868-1871 ara
sında yayımlanan sağ cumhuriyetçilerio organı haftalık (sonra, 
Fransız-Alman savaşının başlaması üzerine günlük) gazete; 1870-
1871'de, ulusal savunma hükümeti maliye bakanlığına bağlandı. -
42. 

41 14 ve 15 Şubat 1831 günleri Paris'te, dük de Berry'nin anısı
na yapılan dinsel bir törenin yol açtığı lejitimist (not 9'a bakınız) 
gösteriye karşı protesto olarak, kalabalık bir yığın Saint-Germain-
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l'Auxerrois kilisesi ile başpiskopos Monsenyör Quelen'ın sarayını 
yağma etti. Kilise ve başpiskoposluğun yağma edilmesinde hazır 
bulunan Thiers, Ulusal Muhafızın yığına engel olmamasını öğütle
di. 

1832'de, o zaman içişleri bakanı olan Thiers'nin buyruğu üzeri
ne, Fransa tahtında hak ileri süren lejitimist dük de Chambord'un 
annesi düşes de Berry tutuklandı ve gizli evliliğini kulaktan kula
ğa yaymak ve siyasal bakımdan onu böylece lekelemek ereğiyle, al
çaltıcı bir tıbbi muayeneden geçirildi. - 43. 

42 Marx, o zaman içişleri bakanı olan Thiers'nin, Paris halkının 
13-14 Nisan 1834 günleri, Temmuz monarşisine karşı, gizli İnsan 
Haklan Derneği tarafından yönetilen ayaklanmasının bastırılma
sındaki aşağılık rolüne anıştırmada bulunuyor. Bu bastırmaya, 
Transnonain sokağındaki bir evde oturanlan öldüren ordu tarafın
dan gösterilen kan dökücülük de eşlik ediyordu. 

Eylül Yasaları. Fransız hükümeti tarafından Eylül 1835'te ya
yımlanan gerici yasalar. Bu yasalar, sendika ve başka toplulukların 
kurulma haklarını kısıtlıyor ve basma karşı sert önlemler getiriyor
lardı. Bu arada devirli basın için mali teminat akçalarının artırıl
masını ve özel mülkiyet ile yürürlükteki rejime karşı her türlü mu
halefet için de hapis ve ağır para cezalarını öngörüyorlardı. - 43. 

43 Ocak 1841 'de Thiers, Milletvekilleri Meclisine Paris yöresin
de bir pekiştirme kuşağının kurulması yolunda bir tasarı sundu. 
Devrimci demokratik çevreler, bu tasarıyı halk hareketlerini ezme
ye yönelik bir hazırlık önlemi olarak gördüler. Thiers tasarısının, 
işçi mahalleleri yakınında son derece güçlü istihkamlar kurulması
nı öngördüğü belirtiliyordu. - 43. 

44 Ocak 1848'de Napali Kralı Ferdinand II'nin (sonradan aynı 
yılın güzünde Messina'nın bombalanması nedeniyle "Kral Bomba" 
adı takılan Ferdinancia II'nin) birlikleri, İtalyan devletlerinde 1848-
1849 burjuva devriminin başlama işareti hizmetini görecek olan 
halk ayaklanmasını bastırmak amacıyla Palermo'ya karşı topçu 
ateşi açmışlardı. - 43. 

45 Nisan 1849'da, Avusturya ve Napali'nin müttefiki olan Fran
sa, Roma Cumhuriyetini ezmek ve orada papanın cismani iktidan
k yeniden kurmak için, Roma Cumhuriyetine karşı bir müdahale 
örgütledi. Roma kuşatıldı ve Fransız topçusunun zorlu bir bombar
dımanına uğradı; kahramanca bir dirence rağmen, Roma cumhuri
yeti yıkıldı ve ölümsüz kent, Fransız birlikleri tarafından işgal edil
di. - 44, 55, 98. 



46 Le Parti de l 'ordre (Düzen Partisi) 1848'de bir tutucu büyük 
burjuvazi partisi olarak kuruldu. Bu parti, Fransa'nın iki kralcı bö
lüntüsünün, lejitimistler ve orleanscılann (not 9'a bakınız) bir koa
lisyonunu oluşturuyordu. 1849'dan sonra ve 2 Aralık 1851 hükümet 
darbesine kadar Düzen Partisi, İkinci Cumhuriyet yasama mecli
sinde en güçlü parti olma durumunu korudu. Bu partinin halk düş
manı siyaseti bozguna uğradı; bundan da, İkinci İmparatorluk reji
mini kurmak üzere, Louis Bonaparte kliği yararlandı. - 44, 70. 

47 15 Temmuz 1840 günü İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya 
ve Osmanlı İmparatorluğu Londra'da, Fransa'nın katılımı olmaksı
zın, Fransa tarafından desteklenen Mısır hidivi Mehmet Ali'ye kar
şı Osmanlı sultanına bir yardım verilmesi konusunda bir antlaşma 
imzaladılar. Fransa ile Avrupa devletleri arasında neredeyse bir sa
vaş patlayacaktı, ama kral Louis-Philippe bir çatışmaya girmemeyi 
yeğ tuttu ve Mehmet Ali'yi desteklemekten vazgeçti. - 45. 

48 La Chambre introuvable, 1815-1816'da, Fransa'nın aşın geri
cilerden bileşmiş Milletvekilleri Meclisi. - 4 7, 72. 

49 L 'Assemblee de "ruraux", kırsal seçim bölgelerinden seçilmiş 
taşralı toprak sahipleri, memurlar, rantiye ve tüccarlar gibi, çoğun
lukla gerici kralcılardan oluşan 1871 Ulusal Meclisine verilen aşa
ğılayıcı takma ad. - 48. 

50 10 Mart 1871 'de Ulusal Meclis, 13 Ağustos ile 12 Kasım 1870 
arasında imzalanan alacakların ödenmesinin ertelenmesi üzerine 
bir yasa kabul etti (yedi aylık bir süre), 12 Kasımdan sonra imzala
nan alacaklar için erteleme yoktu. Buna göre yasa, işçileri ve nüfu
sun varlıklı olmayan katmanlarını sert bir biçimde cezalandınyor
du ve büyük bir sayıdaki küçük sanayici ve tüccarın iflas etmesine 
de yol açtı. - 48. 

5 1 Decembriseur (Aralıkçı) ,  2 Aralık 1851 hükümet darbesinin 
ve bu darbe doğrultusundaki eylemlerin yandaşı. Vinoy, hükümet 
darbesine doğrudan doğruya katıldı ve illerden birindeki cumhuri
yetçi ayaklanma girişimlerini bastırmak için asker gönderdi. - 49, 
57. 

52 Gazetelere göre, Thiers ve öbür bakanlar, çıkarmaya karar 
verdikleri iç borçlanma (istikraz) üzerinden "komisyon" olarak 300 
milyon franktan çok para alacaklardı. Thiers sonradan kendileri ile 
görüşmelere girişilen mali çevrelerin Paris'teki devrimin hızla has
tınlmasını istediklerini kabul edecektir. Borçlanma yasası, 20 Ha
ziran 187 1 'de Paris Komününün yıkılmasından sonra kabul edildi. 
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- 49. 

53 Cayenne, siyasal ve kamu hukuku sürgünlerinin eski ceza 
sömürgesi olan Fransız Guyane'ı (Güney Amerika) kenti. - 5 1 .  

54 Le National, Paris'te 1830-185 1  arasında yayımlanan, ılımlı 
buıjuva cumhuriyetçilerinin organı günlük gazete. - 53, 92. 

55 Paris'te, Louis-Philippe'i deviren ve İkinci Cumhuriyeti baş
latan 22-24 Şubat 1848 günlerindeki ayaklanma. - 53, 59. 

56 3 1  Ekim 1870'de Metz teslim şartlaşması, Bourges bozgunu 
ve ulusal savunma hükümetinin isteği üzerine Prusyalılar ile Thi
ers tarafından girişilen görüşmeler haber alınınca, Paris işçileri ile 
Ulusal Muhafızın devrimci öğeleri ayaklandı, belediye sarayını ele 
geçirdi ve Blanqui tarafından yönetilen devrimci bir iktidar organı 
-Halk Kurtuluş Komitesi- kurdu. İşçilerin baskısı altında ulusal 
savunma hükümeti, işbaşından çekilmek ve komün seçimlerini 1 
Kasımda yapmak yolunda söz vermek zorunda kaldı. Bununla bir
likte, Paris güçlerinin örgütlenme eksikliğinden ve ayaklanmayı yö
neten blanquiciler ve küçük-buıjuva jakoben demokratlar arasında
ki ayrılıklardan yararlanan hükümet, Ulusal Muhafızın kendisine 
bağlı kalan taburlarını eyleme sokarak belediye sarayını ele geçirdi 
ve iktidannı yeniden kurdu. - 53. 

57 Breton'Iar, Bretagne'dan toplanan ve Trochu'nün Paris'teki 
devrimci hareketi bastırmak için jandarma gücü olarak kullandığı 
gezici muhafız. 

Korsikalılar, İkinci İmparatorluk döneminde, jandarmaların 
çoğu Korsika'dan toplanmıştı. - 53. 

58 22 Ocak 1871 'de Blanqui'nin girişimi üzerine, Paris proletar
yası ile Ulusal Muhafızın, ulusal savunma hükümetinin çekilmesi
ni ve Koroünün kurulmasını isteyen devrimci bir gösterisi düzen
lendi. Bu gösteri, belediye sarayı önünde nöbet tutan Breton'ların 
ateşi altında dağıtıldı. Hükümet, birçok göstericiyi tutuklattı, Pa
ris'teki tüm kulüplerin kapatılmasını buyurdu, halk topluluklarını 
yasakladı ve birçok gazetenin yayımianmasını durdurdu. Devrimci 
hareketi terör aracıyla bastıran hükümet, Paris'in teslimi hazırlık
larına girişti. - 54 . 

59 3 1  Ekim olayları (not 56'ya bakınız) sırasında ulusal savun
ma hükümeti üyeleri, belediye sarayında tutuklu kaldılar. Flourens 
onların, ayaklananlardan birinin önerdiği gibi kurşuna dizilmeleri
ni engelledi. - 56. 
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60 Voltaire, Candide, bölüm 22. - 57. 

61  Rehineler üzerine buyrultu, Komün tarafından 5 Nisan ı871 
günü kabul edildi. (Marx, buyrultu tarihi olarak, buyrultunun İngi
liz basınında yayımlandığı günü veriyor.) Bu buyrultu uyarınca, 
Versailles ile gizli anlaşma durumunda olmakla suçlanan herkes, 
suçları tanıtlandığı takdirde, rehine sayılacaktı. Bu önlem aracıyla 
Komün, federelerin Versailles'lılar tarafından idam edilmesini önle
mek istiyordu. - 57. 

62 The Times, Londra'da ı 785'ten beri yayımlanan büyük tutu
cu günlük gazete. - 58, 92, ı24. 

63 Girondins (Girondenler), ı 789 Devrimi sırasında oluşan bü
yük sanayi, ticaret ve toprak burjuvazisinin partisi; adını, bu parti
nin birçok yöneticisinin Yasama Meclisi ve Konvansiyon'da temsil 
ettikleri Gironde ilinden almıştır. Girondenler, illerin özerklik ve 
federasyon haklarının savunulması örtüsü altında, jakobenlere ve 
onları destekleyen devrimci yığınlara karşı çıkıyorlardı. - 64. 

64 Kladderadatsch, Berlin'de ı848'den sonra yayımlanan, hafta
lık resimli güldürü dergisi. 

Punch, ı84l 'den sonra Londra'da yayımlanan liberal burjuva 
eğilimli Punch or the London Charivari İngiliz haftalık güldürü 
dergisi. - 65. 

65 Paris Komününün, bütün alacakların ödenmesinin üç yıl er
telenmesi ve bu alacaklardan doğan faizlerin kaldırılması üzerinde
ki ı6 Nisan ı871 Kararnamesi söz konusu ediliyor. - 68. 

66 Marx, devrim yüzünden işlerdeki durgunluk sonucu iflas et
tiğini tanıtlayan borçlular için ödemelerin ertelenmesini öngören 
"dostça konkordatolar" üzerindeki bir yasa tasarısının 22 Ağustos 
ı848'de Kurucu Meclis tarafından geri çevrilmesini anıştırıyor. -
68. 

67 Freres ignorantins, kendini yoksulların eğitimine adamak 
üzere ı680'de Reims'de kurulan dinsel bir tarikatın keşişleri tara
fından alınan ad. Tarikat okullarında öğrenciler, her şeyden önce 
dinsel bir eğitimden geçiyor ve çok belirsiz genel bilgiler ediniyor
du. Marx burada, burjuva Fransa'da sağlanan ilköğretimin düşük 
düzeyi ve papazca niteliğine anıştırmada bulunuyor. - 68. 

68 Union republicaine des departements (İllerin Cumhuriyetçi 
Birliği), Fransa'nın çeşitli bölgelerinden çıkan, ama Paris'te oturan 
küçük-burjuva katmanlar temsilcilerinden oluşan siyasal örgüt; bu 
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örgüt Komüne yandaştı, halkı Versailles hükümetine ve kralcı ulu
sal meclise karşı savaşıma ve Paris Komününü bütün illerde des
teklemeye çağırıyordu. - 69. 

69 Marx, Charles X hükümeti tarafından topraklan devrim sı
rasında zoralıma uğrayan eski göçmenlerin zararlarının ödenmesi 
üzerine, 27 Nisan ı825'te kabul edilen gerici bir yasayı anıştınyor. 
- 69. 

70 Napoleon I'in zaferlerini anmak için Paris'teki Vendôme ala
nı üzerine ı806-ı8ıO yılları arasında dikilen sütun. ı6 Mayıs 
ı871 'de Vendôme sütunu, Paris Komününün buyrultusu üzerine 
yerle bir edildi. - 7 1 .  

71  Picpus manastırında yapılan aramalar sonucu, uzun yıllar 
boyunca hücrelerinde hapsedilmiş kadınlar bulundu. Aynı zaman
da işkence aletleri de bulundu. Saint Laurent kilisesi yanında bulu
nan gizli bir mezarlık, cinayetler işlendiğinin kanıtı oldu. Bu olgu
lar, 5 Mayıs ı871 günlü Mot d 'ordre gazetesinde ve Dinsel Toplu
lukların Cinayetleri broşüründe açıklandı. - 73. 

72 Absanteistler, toprak kahyalannın yönetimine bırakılan ya 
da sonradan ezici koşullarla küçük çiftlik kiracılarına parça parça 
yeniden kiralayan spekülatör aracılara kiralanan topraklarından 
uzakta yaşama alışkanlığını edinmiş bulunan büyük toprak sahip
leri. - 74. 

73 20 haziran ı 789 günü, Louis XVI hükümetinin, kendini Ulu
sal Meclis ilan etmiş bulunan Etats generaux'yu dağıtma yolunda
ki bir girişimine yanıt olarak, Versailles'daki Jeu de Paume salo
nunda toplanmış olan Tiers etat (burjuvazi) milletvekilleri, Fran
sa'ya bir anayasa vermeden dağılınama andını içtiler. Jeu de Pau
me salonu andı, ı 789 Devrimine başlangıç hizmeti gören olaylar
dan biri oldu. - 74not. 

74 Francs-fileurs, kuşatma sırasında kentten kaçmış bulunan 
Paris burjuvalarına takılan alaylı ad. Francs-tireurs (başıbozuk sa
vaşçı) ile sözcük oyunu. - 75. 

75 Koblenz, ı 789 Devrimi sırasında kralcı soyluluğun bir göç 
merkezi olan ve devrimci Fransa'ya karşı müdahalenin hazırlandığı 
Almanya kenti. Bu kent, feodal mutlakiyetçi devletler tarafından 
desteklenen ve başında Louis XVI'nın eski bakanı, aşın gerici dük 
de Calanne'un bulunduğu bir göçmenler hükümetinin merkezi du
rumuna geldi. - 76. 
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76 Chouanlar, Versailles ordusuna Bretagne'dan katılan bir bir
liğe, 1789 Devrimi sırasında bu bölgenin baş kaldıran karşıdevrim
cilerine andınşma yoluyla Koroüncüler tarafından verilen ad. 

Zouaves pontificaux (papaya bağlı zuhaflar), genç soylular ara
sından toplanan ve Fransız zuhaflan örneğine göre yetiştirilen mu
hafız birliği. Eylül 1870'te, papanın cismani iktidannın kaldınlma
sından sonra, papaya bağlı zuhaflar Fransa'ya aktanldı ve Fransız
Alman savaşına katıldı. Savaştan sonra alay, Paris Komününün 
hastınlmasına katıldı. - 76. 

77 Paris'te Paris Komününün kurulmasına yol açan 18 Mart 
proleter devriminin etkisi altında Lyon, Marsilya ve Fransa'nın 
bazı başka kentlerinde devrimci eylemler görüldü. 22 Martta Lyon 
ulusal muhafızlan ve emekçileri, belediye sarayını ele geçirdi. 26 
Martta, Paris'ten bir delegasyonun gelmesinden sonra, Lyon'da Ko
mün ilan edildi ve Komün seçimlerini hazırlamak için geçici bir ko
misyon kuruldu. Elinde halk yığınlanndan ve Ulusal Muhafızdan 
kopmuş küçük askeri güçlerinden başka bir şey bulunmayan Ko
mün, yetkilerinden vazgeçti. 30 Nisan'da Lyon'da emekçiler tarafın
dan girişilen yeni bir eylem, askerler ve polis tarafından bastınldı. 

Marsilya'da ayaklanan halk, belediye sarayını ele geçirdi ve va
liyi tutukladı. Bir il komisyonu kuruldu ve 5 Nisan'da Komün se
çimlerinin yapılması kararlaştınldı, ama 4 Nisan günü kenti bom
balayan hükümet birlikleri tarafından, ayaklanma bastırıldı. - 78. 

78 Basın üzerindeki gerici yasalann (1819 ve 1849 yasalan) ön
lemlerini yeniden yürürlüğe koyan ve iktidara muhalif basın organ
lannın yasaklanmasına değin giden sert cezalar öngören basın suç
lannın izlenmesi ve İkinci İmparatorluğun görevlerinden alınan 
memurlannın eski görevlerine dönmeleri üzerine bir yasa; Komün 
tarafından zoralıma uğratılan maliann geri verilmesi üzerine çıka
nlan özel bir yasa ise, yapılmış olan bütün zoralımlan kamu huku
ku suçu sayıyordu. - 78. 

79 Dufaure tarafından Ulusal Meclise sunulan bir yasa, askeri 
malıkernelerin yargılama yöntemini, 1867 askeri yasaya göre daha 
da kısaltıyordu. Yasa, ordu komutanlığı ve savaş bakanının, daha 
önce soruşturma yapılmaksızın, zorunlu gördükleri önlemleri alma 
hakkını doğruluyordu; duruşma (yargıtay yargılaması dahil) kapalı 
olacak, karar kırk sekiz saat içinde verilip uygulanacaktı. - 78. 

80 İngiltere ile Fransa arasında 23 Ocak 1860'ta imzalanan ti
caret antlaşması. Fransa gümrük alanında koruyuculuktan vazge
çiyor ve gümrük vergileri yerine emtia fiyatlannın %30'unu geçme-
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yecek olan vergiler koyuyordu. Bu antlaşma, İngiliz mallannın 
üşüşmesi sonucu, iç pazar üzerindeki rekabeti yoğunlaştırdı ve bu 
da Fransız sanayicilerinin hoşuna gitmedi. - 81. 

81 Eski Roma'nın MÖ 1. yüzyılda Roma Cumhuriyeti bunalımı
nın çeşitli aşamalannda yaşadığı kanlı terör ve baskılar söz konusu 
ediliyor. 

Sulla diktatörlüğü (MÖ 82-79). 
Sırası ile Pompeius, Sezar ve Crassus, sonra da Octavianus, 

Antonius ve Lepidus tarafından kurulan birinci ve ikinci Triumvi
ralar CMÖ 60-53 ve 43-36). - 82. 

82 Journal de Paris ("Paris Gazetesi"), 1867'den sonra yayımla
nan orleanscı eğilimde haftalık bir gazete. - 83. 

83 Ağustos 1814'te İngiltere ve Birleşik Devletler arasındaki 
savaş sırasında İngiliz birlikleri, Washington'u işgal ettikten sonra 
Capitol'ü (Kongre), Beyaz Sarayı ve başkentin öteki kamu yapılan
nı ateşe verdi. 

Ekim 1860'ta İngiltere ve Fransa'nın Çin'e karşı sömürgeci fe
tih savaşı sırasında İngiliz-Fransız birlikleri, Çin sanatının çok zen
gin başyapıt koleksiyonu olan Pekin yakınlanndaki Yazlık Sarayı 
ateşe verdi. - 85. 

84 1812 güzünde Moskova halkı, düşman askerlerinin rahat 
kışlık mahalleleri almasını ve yiyecek stoklanna elkoymasını engel
lemek için, Napoleon ordusu tarafından işgal edilen kentin büyük 
bir bölümünü yakmıştı. - 85. 

85 Roma'da pretorienler (ya da muhafız erleri), bir ordu başko
mutanı ya da im paratorun kişiliğini korumakla görevli kimselerden 
oluşuyordu. Roma İmparatorluğu'nda pretorienler, yasadışı hükü
met değişikliklerine sürekli olarak katılmış ve çoğu kez kendi 
adamlannı tahta çıkannışlardı. Bundan ötürü "pretorien" sözcüğü, 
paralı asker anlayışını, askercil kliklerin zulüm ve kural dışı yöne
timini anlatmak için kullanılır. - 86. 

86 Marx, Prusya Meclisine, Fransız Meclisi ile benzeterek, 
"Chambre introuvable" (bulunmaz meclis) adını veriyor (48 no'lu 
nota bakınız). Ocak-Şubat 1849'da seçilen meclis soylu, ayncalıklı 
bir "senyörler meclisi" ile, sadece "bağımsız Prusyalılar" tarafından 
seçilen ikinci bir meclisten oluşuyor, bu da ona bir sağ çoğunluk 
sağlıyordu. İkinci meclise seçilmiş olan Bismarck, oradaki aşın sağ 
topluluk liderlerinden biriydi. - 87. 
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87 The Daily News, 1846-1930 arasında Londra'da yayımlanan 
sanayici buıjuvazinin organı, İngiliz liberal gazete. - 91, l l  7, 137. 

88 Le Temps ("Zaman"), 1861-1943 arasında Paris'te yayımla
nan, büyük buıjuvazinin organı, tutucu günlük gazete. - 91. 

89 The Evep.ing Standard, Standard gazetesinin akşam baskısı; 
1857-1905 arasında Londra'da yayımlandı. - 91. 

90 Enternasyonal Genel Konseyinin, Jules Favre'ın 6 Haziran 
1871 günlü genelgesi konusunda Marx ve Engels tarafından hazır
lanan bildirgesi, Fransa 'da lç Savaş'ın ikinci ve üçüncü baskılan ile 
1871, 1876 ve 1891 Almanca baskılarda yer aldı. Bildirge bazı gaze
telerde aynca yayımlandı. - 92. 

91 Marx tarafından yazılan "Uluslararası Emekçiler Derneği ve 
Sosyalist Demokrasi İttifakı" başlıklı genelge-mektup sözkonusu 
ediliyor. 

Sosyalist Demokrasi Ittifakı, Bakunin tarafından 1868 yılında 
Cenevre'de kurulan örgüt. İttifak üyeleri kendi programlannda, sı
nıflann eşitleştirilmesini ve devletin ortadan kaldınlmasını ilan 
ediyorlardı. İşçi sınıfı için siyasal savaşını zorunluluğunu yadsıyor
lardı. İttifakın küçük-buıjuva anarşist programı İtalya, İsviçre, İs
panya ve öbür ülkelerin sanayi bakımından azgelişmiş bölgelerin
de, destek buldu. 1869'da İttifak Genel Konseye, Entemasyonale 
bir kabul isteğinde bulundu. Genel Konsey, İttifakın bağımsız örgüt 
olarak varlığına son vermesi koşuluyla, İttifak seksiyonlarının En-

. 
temasyonale katılmasını kabul etti. Ama Entemasyonale katıldık
tan sonra İttifak üyeleri, Emekçiler Derneği içinde kendi gizli ör
gütlerini korudular ve Bakunin başta olmak üzere, Genel Konseye 
karşı savaşıma giriştiler. Paris Komününün ezilmesinden sonra Ba
kunin ve yandaşlan, özel bir sertlikle, proletarya diktatörlü� ve 
işçi sınıfının demokratik merkeziyetçilik ilkeleri üzerine kurulu si
yasal bir partisinin güçlenmesi fikrine karşı çıktıklan zaman, İtti
fakın Entemasyonale karşı savaşımı daha da keskinleşti. I. Enter
nasyonalin Eylül 1872'deki Lahey kongresi, İttifak liderleri Baku
nin ve Guillaume'un Enternasyonalden çıkanlmasını çoğunlukla 
kabul etti. - 93, 125. 

92 The Spectator, 1828'den sonra Londra'da yayımlanan liberal 
eğilimli İngiliz haftalığı. - 93, 119, 124. 

93 Karl Marx'ın 17 Ocak 1871'de Genel Konsey oturumunda 
yaptığı Ulusal Savunma hükümeti üzerine konuşma, 10 Ocak'ta 
Londra'da, Saint-James Hall mitinginde, bu hükümet ve onun dı-
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şişleri bakanı Jules Favre üzerine Odger tarafından yapılan övgüye 
karşı yöneltilmişti. Karadenizin yansızlaştırılması üzerindeki 1856 
Paris Antlaşmasının bazı koşullannı gözden geçirecek uluslararası 
bir konferans nedeniyle Jules Favre'ın Londra'ya gelmesi bekleni
yordu. Odger, ulusal savunma hükümetini öven ve bu hükümet 
üzerine Fransız-Alman savaşı üzerine Genel Konseyin ikinci çağrı
sında yapılan sınıfsal değerlendirmesine ters düşen bir önerge 
önermişti. Odger'in konuşmasının Marx tarafından yapılan eleştiri
si nedeniyle Genel Konsey, Enternasyonal üyeleri için miting ve 
toplantılarda ilkesel bir tutum takınma zorunluluğunu tartıştı. -
97. 

94 Paris'te 15 Mayıs 1848 günü devrimci kulüpler tarafından 
örgütlenen ve özellikle işçi olmak üzere 150.000 kişi toplayan bir 
gösteri söz konusu ediliyor. Göstericiler o gün, Polonya sorununu 
inceleyecek olan Kurucu Meclise doğru yöneldiler. Meclise girdiler 
ve bağımsızlığı için savaşım veren Polonya'ya askeri bir yardım da 
bulunulmasını ve işşizlik ve sefalete karşı savaşmak üzere sert ön
lemler alınmasını istediler. Bu istemler geri çevrilince göstericiler 
meclisin dağıldığını ve devrimci bir hükümetin kurulduğunu ilan 
ettiler. Gösteri, askerler ve Ulusal Muhafızın buıjuva birlikleri ta
rafından dağıtıldı. - 97. 

95 lstifa eden geçici hükümet yerine 10 Mayıs 1848 günü Kuru
cu Meclis tarafından kurulan Komisyon (Fransız cumhuriyeti hü
kümeti yürütme gücü) söz konusu ediliyor. Komisyon, Cavaig
nac'ın kendi diktatörlüğünü kurduğu tarih olan 24 Haziran 1848'e 
değin varlığını sürdürdü. - 98. 

96 Basın üzerine, Kurucu Meclis tarafından 9 ve 1 1  Ağustos 
1848 günleri kabul edilen gerici yasalar söz konusu ediliyor. Bu ya
salar, ilerici ve işçi dergi ve gazetelerini kapanmaya mahkum eden 
yüksek bir teminat akçesi koşulu getiriyorlardı; hükümete ve özel 
mülkiyete karşı her türlü davranışa karşı sert yaptırımlar (hapis ve 
para cezalan) öngörülmüştü. - 98. 

97 Engels'in bu konuşması, Genel Konsey karşısında, Paris'teki 
18 Mart 1871 proleter devrimi, komüncülerin kahramanca savaşı
mı ve Paris Komününün etkinliği üzerine, Marx ve Engels tarafın
dan düzenli olarak yapılan ilk konuşmalardan biridir. Engels'in ko
nuşmasının yer aldığı oturumiann tutanağı, yanlışlıkla 14 Mart 
olarak tarihlenmişti; denetimden sonra Marx, düzelterek 21 Mart 
olarak yazdı. - 99. 
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98 8 Şubat 187 1 'de seçilen ve 12 Şubat 187l'de Bordeaux'da 
açılmış olduğu ilan edilen gerici Ulusal Meclis söz konusu ediliyor 
(not 49'a bakınız ). - 99. 

99 Marx, Daily News'a da (not 87'ye bakınız) benzer bir mektup 
yolladı; gazete bu mektubu 6 Nisan 1871'de yayımladı. - 101.  

100 Le Gaulois, büyük burjuvazi ve soyluluğun organı, kralcı 
günlük gazete; Paris'te 1867-1929 arasında yayımlandı. Le Figaro, 
Paris'te 1826'dan bu yana yayımlanan tutucu gazete; İkinci tınpa
ratorluk hükümetine bağlandı. - 101.  

101  Paris-Journal, polise bağlı gerici günlük gazete; Paris'te 
1868-1874 arasında yayımlandı. İkinci İmparatorluk siyasetini, 
ulusal savunma hükümetini ve Thiers hükümetini destekledi; En
ternasyonal ve paris Komününe karşı iğrenç bir karaçalmaya giriş
ti, komüncülere karşı savaşım verdi. - 101,  1 14, 1 19, 154. 

102 26 Mart 1871 günü yapılan Komün seçimleri söz konusu 
ediliyor. Paris ayaklanmasının zaferinden sonra Ulusal Muhafız 
Merkez Komitesi, 18-28 Mart 1871 arası iktidarı eline aldı ve sonra 
Komüne devretti. - 103. 

103 Engels Favre'ın, Versailles hükümetini Paris Komününü 
bastırmak ereğiyle Bismarck ile bir anlaşma yaptığı yolundaki suç
lamadan temizlemek için, 10 Nisan 1871'de Ulusal Mecliste yaptığı 
ve ikiyüzlülükle, hükümetin Bismarck tarafından önerilen yardımı 
kabul etmediğini açıkladığı konuşmasına anıştırmada bulunuyor. 
Karşı devrimci Fransız burjuvazisinin, işçi hareketini bastırmak 
için düşmanla vardığı gizli anlaşma, Marx ve Engels tarafından çe
şitli konuşma ve makalelerde, en başta da Fransa 'da lç Savaş'ta or
taya kondu. - 103. 

104 Serraillier, Komüne 16 Nisan 187l'de düzenlenen ara se
çimler sonucu, 2. ilçeden seçildi; Genel Konsey üyesi Eugene Du
pont'un adayhğı da önerilmişti, ama bundan vazgeçmek gerekti, 
çünkü İngiltere'den Paris'e gitme olanaksızlığı içindeydi; Anthime 
J. M. Dupont, 17 .  ilçeden seçildi . - 105. 

105 Genel Konsey tarafından Marx [25 Nisan günü, -ç.],  Pa
ris'teki L. Frankel'e bir mektup yazmakla görevlendirildi (bu kita
bın 369-370. sayfalanna bakınız). Marx bu mektubu 26 Nisan günü 
yazdı ve radikal F. Pyat tarafından Serraillier üzerine yayılan ka
raçalmayı teşhir etti. - 105. 

106 Paris işçilerinin temsilcisi olarak Şubat 1871'de Ulusal Mec-
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lise seçilen Tolain, Koruünün ilanından sonra etkinliği Paris devri
mini bastırmayı amaçlayan mecliste kaldı ve işçi milletvekilierine 
kesinlikle bu gerici meclisten ayrılmalarını huyuran Koruünün iste
ğini yerine getirmeyi kabul etmedi. Tolain'in ihaneti, sağ proudhon
culann karşıdevrim saflarına geçişini gösteriyordu. Bunun üzerine 
Enternasyonal Paris seksiyonları Federal Konseyi, Tolain'i işçi da
vasına ihanet eden biri olarak Uluslararası Emekçiler Derneğinden 
çıkarmayı kararlaştırdı ve 16 Nisan 187l 'de bu kararı, Enternasyo
nal Paris seksiyonlanndan birinin organı olan la Revolution politi
que et sociale'de ( ''Siyasal ve Toplumsal Devrim") yayımladı. 

Paris seksiyonları Federal Konseyinin karar metni eline geçme
den önce Genel Konsey, Tolain'in burjuvazi saflarına geçişi konu
sunda Londra'ya gelen haberler üzerine, Tolain'in ihanet sorununu 
inceledi ve onu açıkça kınadı. 25 Nisan'da karar metnini aldıktan 
sonra Genel Konsey, Tolain sorununu konuşma konusu yaptı ve 
Enternasyonalden çıkanlması üzerindeki kararı onayladı. - 107. 

107 Daha 1864'te, Uluslararası Emekçiler Derneğinin etkinliği
nin başlarında, program ve tüzüğünü hazırlamak için oluşturulan 
komisyonun devamı olan Enternasyonal Genel Konseyi Sürekli Ko
mite ya da alt komitesi söz konusu ediliyor. Sürekli Komite, çeşitli 
ülkeler sekreterleri, Genel Konsey Genel Sekreteri ve Veznadarı 
kapsıyordu. Tüzük tarafından öngörülen Sürekli Komite, yürütme 
organı olarak çalışıyor; Marx'ın yönetimi altında, Enternasyonalin 
günlük işlerine ilişkin çeşitli yönetim görevlerini görüyor, ardından 
Genel Konseyin incelemesine sunulan belgeleri hazırlıyordu. -
108. 

108 Marx'ın 23 Mayıs 1871 günlü Genel Konsey oturumundaki 
konuşması, Versailles hükümetini teşhir etmek ve Thiers'nin hazır
ladığı canice bastırmalara karşı bir protesto yükseltmek zorunlulu
ğunun yol açtığı sorunların tartışılmasını başlattı. Engels sorun 
üzerindeki konuşmasında (tutanak, bu konuşmadan sadece kısa bir 
not içeriyor), Komün üyelerine karşı sert davranmayacağı yolunda 
yalancı vaatlerde bulunan Thiers'nin kalleşliğini belirtti. Bu aynı 
oturumda Genel Kurul, Versailles hükümetinin barbarca davranış
Iarına son verdirrnek için İngiltere'de ne gibi önlemler alınabileceği
ni aydınlatmakla görevli bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı. 
- 1 10. 

109 Fenianlar Derneği, 1850 yıllan sonunda Amerika'daki İr
landa göçmenleri arasında, sonra da İrlanda'da kurulan devrimci 
İrlanda derneği. Üyeleri, İrlanda'nın bağımsızlığı ve cumhuriyetin 
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ilan edilmesi için savaştı. İrlanda köylülüğü çıkarlannın sözcüsü 
olan Fenianların çoğu, kent küçük burjuvazisi ve soylu olmayan ay
dın çevrelerden geliyorlardı. Marx ve Engels, İngiliz işçi sınıfının 
eylemleriyle birleşen yığın eylemleri yoluna sokmak için çalıştıklan 
bu hareketin yüksek derecede devrimci niteliğini vurgulamakla bir
likte, Fenianlar hareketinin güçsüz yönlerini de birçok kez eleşti
rip, komplocu taktikleri, sekter ve milliyetçi yanlışlıklan için onları 
yerdi. 

Carbonari, İtalya'da 19. yüzyılın ilk otuz yılında ve Fransa'da 
20 yıllannda etkinlik gösteren gizli bir dernek üyeleri. 

Marianne, Fransa'da 1850'de kurulan gizli bir cumhuriyetçi 
derneğin adı; İkinci İmparatorluk döneminde, kendine erek olarak 
Napoleon III'e karşı savaşmayı saptadı. - 1 12. 

ı ıo The Contemporary Review, 1866'dan sonra Londra'da ya
yımlanan liberal buıjuva eğilimli aylık dergi. Mazzini'nin Marx ta
rafından söz konusu edilen makalesi, derginin Haziran 1871 sayı
sında yayımlandı. - 1 13. 

ııı  Genel Konseyin Times yazı kuruluna bildirgesi, 19 Hazi
ran'da bu gazetede Paris Komünü ve Enternasyonale karaçalan bir 
başyazı yayımlanması üzerine, Marx tarafından yazılmıştı. Makale 
yazarı, Louis Bonaparte'ın devrimci hareketin bastırılmasındaki 
"değim"lerini övüyordu. 

Times yazı kurulu bildirgeyi, gazeteye koymayı kabul etmedi. 
Engels, Marx'ın taslağı üzerinde, ayrıntı niteliğinde bazı değişiklik
ler yapmıştır. - 1 14. 

1 12 U. E. D. Genel Konsey sürekli başkanlığı görevi, Konseyin 
24 Eylül 1867 tarihli bir kararı gereği kaldırılmıştı. - 1 15. 

1 13 Marx'ın, Standard gazetesinde yayımıanmayan mektup tas
lağının son paragrafını Engels gözden geçirip değiştirmişti. 

The Standard, Londra'da 1827'de kurulan tutucu İngiliz gazete
si. - 1 16, 124, 138. 

1 14 Genel Konsey bildirgesi, Fransa 'da lç Savaş'ın anlam ve 
önemini çarpıtmak ve İngiltere işçileri üzerindeki etkisini hafiflet
mek için, yapıtın yazarlarının İngiliz işçi hareketinden kopmuş bu
lunduklarını ileri süren İngiliz reformcusu G. J. Holyoake'ın bir 
mektubunun, 20 Haziran 1871'de Daily News tarafından yayımlan
ması üzerine, Engels tarafından yazılmıştı. İngiliz trade-unioncu 
yöneticileri -Odger ve Lucraft'a anıştırmada bulunuyordu- öven 
Holyoake, onların imzalannın çağrının altında yer almaması gerek-
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tiğini söylüyordu; bu da onları, çağrıyı onaylamamaya çağırmak an
lamına geliyordu. Marx'ın istemiş olduğu gibi bu bildirgede, Genel 
konsey adına, Fransa 'da 1ç Savaş yazarının Marx olduğu belirtil
mişti. 20 Haziran 1871'de Bildirge Genel Konsey tarafından onay
landı. - 1 17. 

1 15 Bu mektup, Enternasyonalin (bütün ayrıntılan ile Fransız 
polisi tarafından düzenlenen) sözde gösterileri üzerine gerici Fran
sız basını resmi bildirilerinin gazeteler tarafından yayımlanması 
üzerine, Marx'ın önerisiyle Engels tarafından yazıldı. Marx'ın bir 
yalanlamada bulunma önerisi, 20 Haziran 187 1 günlü oturumunda, 
Genel Konsey tarafından onaylanmıştı. Bununla birlikte, her iki 
gazetenin yazı kurulu da mektubu yayınlamadı. 

The Examiner, burjuva liberal eğilimli İngiliz haftalık dergi; 
1808-1881 arası Londra'da yayımlandı . - 1 19, 125. 

1 16 Marx'ın bu mektubu, 26 Haziran 1871 günlü Daily News ga
zetesinde, bir kilise adamı olan L. Davies, trade-unioncu B. Lucraft 
ve G. J. Holyoake tarafından imzalanmış olan mektupların yayım
lanması nedeniyle yazıldı; G. J. Holyoake, Genel Konseyin 2 1  Hazi
ran günlü bildirgesinden bilgi sahibi olduktan sonra, kendini Fran
sa 'da 1ç Savaş üzerine yeni kara çalmalara vermişti. Lucraft mek
tubunda, yapıtın savlarına açıkça karşı çıkıyor ve Genel Konseyden 
ayrıldığını bildiriyordu. Gazete yazı kurulu, Marx'ın mektubunun 
İngiliz burjuva basınını teşhir eden ikinci yarısını yayımlamayı ka
bul etmediğinden mektup, Eastern Posfa gönderildi ve 1 Temmuz 
187 1 'de Marx'ın, Daily News gazetesinin mektubunu ne kadar başı
boş biçimde budadığını belirttiği 27 Haziran 187 1 günlü Genel 
Konsey oturumu özetiyle birlikte, o gazetede yayımlandı. Mektu
bun bir parçası da, 27 Haziran 1871 günlü Pall Mall Gazette'de ya
yımlanmıştı. - 120. 

1 17 İngiliz gazeteci ve tutucu siyasetçi David Urquhart tarafın
dan 1830 ve 1840 yılları içinde yayımlanan ve Palmerston'ın dış si
yasetini teşhir eden makale ve belgeler söz konusu ediliyor. Bu be
legeler, The Portfolio diplomatik belgeler derlernesi ve öteki çeşitli 
basın organları içinde yayımlandı. Yönetici sınıfların diplomasisini 
ara vermeden teşhir eden Marx, 1853'te "Lord Palmerston" başlığı 
altında topladığı bir makaleler dizisi yazmak için, özellikle Urqu
hart tarafından yayımlanan belgelerden yararlandı. Aynı vesileyle, 
Urquhart'ın gerici görüşlerini de eleştirdi. - 121.  

1 18 Genel Konseyin, Holyoake ve Lucraft'ın 26 Haziran 1871 
günlü Daily News'da yayımlanan mektupları konusunda Engels ta-
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rafından kaleme alınan bildirgesi, 27 Haziran 1871 günlü oturum
da onaylandı. Genel Konsey bu oturumda, Genel Konseyin Fran
sa'da İç Savaş üzerindeki çağnsını onaylamayan trade-unioncu 
Lucraft ve Odger'in ihanetini teşhir etti ve onların Genel Kuruldan 
ayrılma kararlan üzerine, gerçekte onlan Enternasyonal dışına 
atan bir önergeyi benimsedi. - 122. 

1 19 Engels'in notu, Der Volksstaat gazetesinde başlıksız yayım
lanmıştı. Güncel başlık, SBKPMK'ne bağlı Marksizm-Leninizm 
Enstitüsü tarafından verilmiştir. - 124. 

120 The Daily Telegraph, ilkin liberal, ardından ( 1880'den son
ra) tutucu Londra gazetesi; 1885'ten 1937'ye değin bu ad altında 
çıktı. 1937'den bu yana, Morning Post ile birleşmesinden sonra, The 
Daily Telegraph and Morning Post adı altında yayımlandı. - 124, 
129. 

121 The Pall Mall Gazette, Londra'da, 1865'ten 1920'ye değin 
yayımlanan günlük gazete; 60-70 yıllannda tutucu bir eğilim taşı
yordu. 1870-1871 yıllannda gazete, Marx ve Engels'in yazılannı ya
yımladıysa da 1871 sonlannda, burjuva basının Enternasyonal ve 
Paris Komününe karşı kampanyasına katıldı. Bunun üzerine Marx 
ve Engels, gazeteyle ilişkilerini kesme yolunu tuttu. - 124. 

122 Paris Komününü ve Enternasyonali saygınlıktan düşürmek 
için, Komünistler Birliği militanianna karşı Köln duruşmasının 
(1852) başlıca düzenleyicilerinden biri olan Stieber tarafından yöne
tilen Prnsya polisinin yararlandığı düzmece belgeler gibi, polis hiz
metindeki Paris basını tarafından yayımlanan makaleler ve uydu
rolan düzmece belgeler söz konusu ediliyor. - 124. 

123 Marx'ın bu konuşması, New York'ta çıkan The World gaze
tesi muhabiri R. Landor tarafından not edildi ve 18 Temmuz 
1871'de ilkin bu gazete, ardından 12 Ağustos 1871'de Woodhull and 
Claflins Weekly haftalık dergisi tarafından yayımlandı. Landor, 
makalesinin sonunda, konuşmayı belleğinde kaldığı gibi not ettiği
ni belirtiyordu. - 126. 

124 Hans Breitman Baladları'nı yazmak için, Amerikan güldürü 
yazan Charles Godfrey Lelland (1824-1903) tarafından kullanılan 
bir tür İngiliz-Alman lehçesi söz konusu ediliyor. - 126. 

125 Genel Konseyin New York Uluslararası Emekçiler Derneği 
seksiyonlan Merkez Komitesine çağnsı olan Paris 'teki Amerikan 
Elçisi B. Washburne'de Marx, Daily Telegraph'ın Paris muhabiri 
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Robert Reid'in bir mektubu ( 1. bölüm) ile Paris Komünü ve Genel 
Konsey üyesi Auguste Serraillier'nin bir bildiriminden (2. bölüm) 
yararlandı. Londra'ya dönüşünde Reid, Paris'teki eğleşmesi sırasın
da büyük yakınlık duyduğu Komün yararındaki eylemlerine katıl
mak amacıyla Marx ve Genel Konsey'le ilişki kurdu. 7 Temmuz'da 
Enternasyonal Genel Konseyi sürekli Komitesi, Washburne'ın Ko
mün karşısındaki yıkıcı etkinliği sorununu inceledi ve Marx tara
fından sunulan çağrı metnini kabul etti. Çağrı, l l  Temmuz'da Ge
nel Konsey tarafından onaylandı ve Londra'da broşür biçiminde ya
yımlandı. Enternasyonalin New York seksiyonları, bu belgeyi bü
yük tirajlı bir burjuva gazetesinde ( The Sun) yayımiatmak üzere 
anlaştı. Çağrının başına, Koroünün gerçek anlamını açıklayan bir 
giriş makalesi eklendi. Washburne bu makalede, toplumun sırtın
dan yaşayan büyük asalaklar ailesinin temsilcisi olarak nitelendi. 
New York Komitesi işçileri, işçi sınıfı düşmanları tarafından satın 
alınan gazetelerde yayımlanan haberlere inanmamaya çağırıyordu. 

Paris 'teki Amerikan Elçisi B. Washburne çağrısı, 1871 yaz ve 
güzü boyunca, çeşitli Avrupa ve birleşik Devletler işçi gazetelerinde 
birçok kez yayımlandı. Washburne'un maskesini düşürtmemek 
amacıyla Thiers hükümeti, ajanları sayesinde Genel Konsey çağrı
sının Fransa'da yayımianmasını engelledi. - 129. 

126 The New York Herald, Cumhuriyetçi Partinin, 1835'ten 
1924'e değin yayımlanan günlük organı. - 129. 

127 Federelerin öldürülmesi üzerine rehine olarak tutuklanan 
başpiskopos Darboy'nın, Versailles tarafından zindana atılan Blan
qui ile değiştirilmesi konusunda Paris Komünü tarafından yapılan 
öneriyi kabul ettirmek için, Thiers hükümeti üzerinde herhangi bir 
girişimde bulunmayı kabul etmeyen Washburne'ın tutumuna anış
tırma. - 132. 

128 Bildirinin başında, Karl Marx'ın burada bulunmayan bir de 
mektubu vardı. Her iki belge de Times tarafından yayımlanmadı. 
- 135. 

129 I .  Enternasyonalin Londra Konferansı, 1 7-23 Eylül 1871 'de 
toplandı. Paris komününün yenilgisinden sonra Uluslararası 
Emekçiler Derneği üyeleri üzerine canavarca baskıların çöktüğü 
bir sırada toplanan konferans, görece dar tutuldu ve gizli oturum 
biçiminde yapıldı. Konferans, proleter bir parti kurulması yolunda 
Marx ve Engels'in yürüttüğü savaşımda bir aşama oluşturdu. Kon
ferans'ta "İşçi sınıfının siyasal etkinliği üzerine", bağımsız bir prole
ter partinin kurulmasından, uluslararası işçi hareketinin temel il-
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kelerinden biri olarak söz edilen bir karar benimsendi. Proleter par
ti taktik ve örgütlenme ilkelerini içeren birçok karar alınarak sek
tarizm ve reformizme karşı çıkıldı. Londra konferansı, Marx ve En
gels ile yandaşlannın bakuninciliğe karşı amansız savaşırolannın 
etkisi altında kaldı ve proleter ilke anlayışının anarşist oportünizm 
üzerindeki zaferini büyük ölçüde kolaylaştırdı. - 139. 

130 Bu konuşma Marx'ın, Genel Konsey Almanya muhabir sek
reteri olarak kaleme aldığı kısa bir rapordan oluşuyordu. - 140. 

131 Enternasyonalin yedinci yıldönümünü kutlamak için düzen
lenen özel bir toplantıda Karl Marx tarafından yapılan konuşma. 
Bu toplantıda Genel Konsey üyeleri, Paris Komününe katılanlar, 
Marx ve Engels'in silah arkadaşlan bulunuyorlardı. - 141. 

132 "Enternasyonaldeki sözde bölünmeler", Uluslararası Emek
çiler Derneği Genel Konseyininin, Ocak 1872'nin ikinci yansı ile 
Mart başlan arasında Marx ve Engels tarafından kaleme alınan 
gizli genelgesi. Enternasyonali bölmek ve yönetimini ele almak iste
yen bakunincilere karşı Marx ve Engels'in savaşırolannin bir evre
sini kapsayan bu belgede, tüm ülkeler proletaryasına anarşistlerin 
gerçek amaçlan, onlann işçi sınıfına yabancı öğelerle ilişkileri gös
teriliyor, ve Bakunin tarafından yönetilen Sosyalist Demokrasi İtti
fakının etkinliğini, işçi sınıfına düşman olarak teşhir ediliyordu 
(not 91'e bakınız). - 142. 

133 Haziran 1871'den sonra, kendilerini Versailles hükümetinin 
kovuşturmalanndan kurtarabilen koroüncüler Londra'ya gelmeye 
başladıklan zaman, Genel Konsey göçmenlerin yerleşmesine yar
dımcı olmak için para topladı. Karl Marx bu etkinliğin ekseni oldu. 
Temmuz içinde Genel Konsey, başkalan arasında Marx ve En
gels'in de katıldıklan bir göçmenlere yardım komitesi kurdu. -
142. 

134 1860'larda dokuz saatlik işgünü, İngiliz işçilerinin başlıca 
istemlerinden biriydi. Mayıs 187l'de Newcastle gemi ve makine iş
çileri, Dokuz Saatlik İşgünü İçin Savaşım Derneğinin yönetimi al
tında büyük bir grev ilan etmişlerdi. Grev sert bir görünüm kazan
dı, çünkü Dernek, sendikalı olmayan işçileri de greve katmasını bil
miş ve Enternasyonal Genel Konseyinden, grev kıncılann İngilte
re'ye girişine engel olmasını istemişti. Konsey işçilere Newcastle sa
vaşımının önemini açıklamak için, üyelerinden ikisini delege olarak 
kıta üzerine gönderdi. Enternasyonalin gözüpek çalışmalan saye
sinde, grev kıncılann girişi engellendi ve Ekim 1871'de Newcastle 
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işçileri haklannı kazandı. - 137, 143. 

135 20 Şubat 1872'de Enternasyonal Genel Konseyi, Paris ko
mününün birinci yıldönümünü Londra'da büyük bir mitingle kutla
mayı kararlaştırdı. Bir komisyon kuruldu ve Karl Marx, başlıca ko
nuşmacılardan biri olarak seçildi. Kararlaştınlan salon sahibi salo
nunu kiralamayı kabul etmediğinden, herkese açık miting yapıla
madı. Gene de 18 Mart günü, Enternasyonal üyeleri eski komüncü
ler, törensel bir toplantıda ilk proleter devrimin yıldönümünü kut
ladılar. Komün üyeleri Theisz ve Camelinat ile Genel Konsey üyesi 
Milner'in önerileri üzerine, bu toplantıda üç karar kabul edildi; ba
sında da yayımlanan bu karariann bize kadar gelen elyazması met
ni, Marx'ın kızı Jenny tarafından kopya edildi ve yazar tarafından 
da görüldü. - 144. 

136 Komünist Parti Manifestosu'nun Marx ve Engels tarafından 
bir önsöz yazılarak ve metinde aynntı niteliğinde bazı düzeltmeler 
yapılarak gerçekleştirilen Almanca baskısı, Alman Sosyal Demok
rat İşçi Partisi Merkez Komitesinin girişimiyle Volksstaat gazete
sinde yayımlandı. 1872 baskısı, tıpkı 1883 ve 1890 Almanca baskı
lannda olduğu gibi, Komünist Manifesto adı ile yayımlandı. - 145. 

137 1 Mart 1881 'de İmparator Alexandr II, gizli devrimci örgüt 
"Narodnaya Volya" (Halkın İradesi) Yürütme Komitesi karanyla öl
dürüldü. - 146. 

138 1878'de yürürlüğe konulan sosyalistlere karşı yasa sözkonu
su ediliyor; bu yasa, 1880 ilkyazında beş yıl uzatıldı. - 146. 

139 Engels tarafından bu mektup, Paris Komününün 15. yıldö
nümü dolayısıyla, ondan kendileriyle dayanışmasını açıkça bildir
mesini dileyen Fransız sosyalistlerinin isteğine yanıt olarak yazıldı. 
- 148, 160, 161. 

140 Fransa'da 1885'e kadar yürürlükte bulunan seçim sistemi 
"dar bölgeler" sistemiydi: milletvekilleri meclisine her seçim bölge
sinden bir tek temsilci seçilirdi. Haziran 1885'te ılımlı cumhuriyet
çilerin girişimi üzerine, il çapında listeler sistemi kabul edildi. 
1889'a kadar yürürlükte kalan bu sisteme göre, küçük seçim bölge
leri il çapında bir araya getiriliyorlardı. Seçmen oyunu, çeşitli parti
lerden adaylan içeren bir listeye göre kullanıyordu; her ilde 70.000 
kişi başına bir milletvekili düşecek biçimde seçilebilecek adayiann 
toplam sayısı için oy verecekti. Bir milletvekili eğer oylann mutlak 
çoğunluğunu kazanmışsa, birinci turda seçiliyordu; ikinci turda se
çilmek için, görece çoğunluk yetiyordu. - 149. 
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141 14 Temm uz 1 789, Paris halkı tarafından Eastille'in düşü
rüldüğü gün, devrimin başlangıcını belirler. 

22 Eylül 1 792, 2ı Eylül ı 792'de ilan edilen Fransız Cumhuriye
tinin birinci günü. Bu gün, ı 793'te kabul edilen devrimci takvimin 
ilk günü sayıldı. - ı50. 

142 Fransız lşçi Partisi, ı879'da Jules Guesde ve Paul Lafargue 
önderliğinde kurulan Fransa'nın ilk marksist partisi. Marx ve En
gels, 80'li ve 90'lı yıllann başında, partinin etkinliği üzerinde sü
rekli bir etki gösterdiler; ı880'de Marx, bir parti programı girişi 
yazdı. 

İşçi Partisi, olanakçılardan (not ı 7'ye bakınız) kendini ayıra
rak, Fransız proletaryası üzerindeki etkisini pekiştirdi; sanayi böl
geleri, partinin dayanağını oluşturdu. İşçi Partisi sistemli bir mark
sizm propagandası yaptı, reformizmi, uzlaşma eğilimini teşhir etti 
ve uluslararası işçi hareketinin birliğini destekledi, Fransız burju
vazisinin sömürge siyasetiyle savaştı. Bununla birlikte, ı890 yılla
nnda sekter ve dogmatik nitelikte yanlışlıklar işledi. ı890'da İşçi 
Partisi öteki devrimci topluluklada birlikte, sonradan Fransız Sos
yalist Partisini oluşturacak olan devrimci sosyalist birliği kurdu. -
ı52. 

143 ı4 Mart ı871'de gerici Paris-Journal gazetesi, elinde 
Marx'tan Serrailler'ye yazılan ve Enternasyonalin Fransız ve Al
man üyeleri arasında var olan anlaşmazlıklan gösteren bir mektup 
bulunduğunu ileri sürdü. Düzmece mektup, ı9 Mart'ta yayımlandı. 
Bu kara çalma, Times dahil İngiliz basını tarafından da benimsen
di. Paris-Journalin, Enternasyonal'deki Fransız ve Alman üyeler 
arasında aynlık çıkarmayı amaçlayan bu tutumu, Marx tarafından 
2ı Mart ı871 günlü Genel konsey oturumunda ve onun isteği üzeri
ne Engels tarafından Times'a yazılan bir mektupta teşhir edildi. 
Gene Marx'ın isteği üzerine Serraillier'de, kendi ppyına, Paris
JournaliD. yalanlarını teşhir eden bir mektup gönderdi (ı6 mart 
ı871'de yayımlanan bu mektup metnini içeren le Courrier de l 'Eu
rope gazetesiniri bir kesintisi, Marx tarafından Lafargue'a gönderi
len mektuba eklenmişti). 

Gerici Fransız basınının, Alman milliyetinden olan kişilerin 
Enternasyonalin Fransız seksiyonlanndan çıkanlacaklan yolunda
ki bir başka ipsiz sapsız yalanı, Genel Konseyin 2ı Mart ı871 gün
lü oturumunda teşhir edildi. Marx bu mektuplan, Enternasyonalin 
Parisli üyelerinin yararına sunulacaklan düşüncesiyle, Lafargue'a 
iletmişti. 

Le Courrier de J 'Europe ("Avrupa Habercisi"),  orleanscı Fransız 
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gazetesi; 1840'tan 1899'a kadar Londra'da yayımlanılı. - 153. 

144 Burada 1871 'in birinci yansında Paris'te kurulan Prusya 
düşmanı birlik söz konusu ediliyor. 

Jockey Club, Paris'te 1833'te kurulan soylular derneği. - 154. 

145 Mart 1871'de, Fransa'ya karşı kazanılan zafer nedeniyle Zü
rih'te, varlıklı sınıflardan bazı Almanlar, törensel olarak toplanma
ya çağrıldı. Toplantıda, İsviçre'de enterne edilen bir Fransız subay
lan grubuyla Almanlar arasında bir çatışma çıktı. Çeşitli ülkeler iş
çileri arasındaki kışkırtıcı bir kampanyayı körükleyen gerici basın, 
bu olayın suçunu Enternasyonale yüklerneye kalkıştı. Enternasyo
nalin İsviçre seksiyonu, burjuva basın tarfından yürütülen kara 
çalmayı, özel bir bildirgede teşhir etti. Kentin bazı işçi sendikalan, 
Enternasyonal üyelerinin Zürih olayianna katıldıklannı yalanla
mak için bir bildirge yayınladı. - 155. 

146 Le Courrier de Lyon ("Lyon Habercisi"), Fransız cumhuru
yetçi burjuva haftalık gazete; 1834'ten 1939'a kadar yayımlandı. 

Le Courrier de la Gironde ("Gironde Habercisi"), 1 792'den son
ra Bordeaux'da yayımlanan gerici Fransız gazetesi. - 155. 

147 Roma Cumhuriyetine Fransız birlikleri tarafından girişilen 
bir saldınya karşı protesto olarak Fransız Ulusal Muhafızının bir 
gösterisi söz konusu ediliyor (not 45'e bakınız). - 157. 

148 Bu mektup karalamasını Marx, Genel Konseyin 25 Nisan 
1871 günlü oturumunda, Paris Komününe seçilen Genel Konsey 
üyeleri Serraillier ve Dupont'a karşı Pyat ve Vesignier tarafından 
ortaya atılan kara çalmalara yanıt vermekle görevlendirildikten 
sonra yazmıştı. Pyat özellikle, 1871 Nisan ara seçimlerinde Komün 
üyesi seçilen ve Frankel tarafından yönetilen Çalışma ve Değişim 
Komisyonuna giren Paris'teki Genel Konsey temsilcisi Serraillier'ye 
kara çalmaya kalkışmıştı. Serraillier'nin Kornündeki etkisini yok 
etmeye çalışan Pyat, Serraillier'nin siyasal ve ahlaki ününe leke 
düşüren asılsız söylentiler yaymıştı. Çalışma ve Değişim Komisyo
nu, işin incelenmesinden sonra, Serraillier'e yönelik karaçalıcı söy
lentilere karşı kesin bir yalanlamada bulundu. - 158. 

149 Nisan 1871'de Bordeaux'da, zaferi demokratik güçlere ka
zandıran belediye seçimleri sırasında, Enternasyonal seksiyonunun 
dört delegesi seçilmişti; sunduklan program, Paris Komünü progra
mının benzeriydi. - 159. 

150 Bebel'in 25 Mayıs 1871'de Reichtag'da yaptığı konuşma söz 
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konusu ediliyor. Konuşmasında Bebel, sağcı milletvekillerinin ka
raçalıcı saidıniarına karşı ateşli bir biçimde koroüncüleri savun
muş ve sonuç olarak şöyle demişti : ''Fransız proletaryasının 'Şatola
ra savaş! Kulübelere barış! SefaJet ve aylaklığa ölüm!' savaş çığlık
ları, tüm Avrupa proletaryasının savaş çığlığı olacaktır. " - 162. 

151 Bu çağrı Marx tarafından yazılmış ve Sorge'ye gönderilmiş
ti; metni elimizde bulunmuyor. - 162. 

152 Gerici Avrupa hükümetleri tarafından Enternasyonale kar
şı girişilen ve Paris Komününün yenilgisinden sonra daha da pekiş
tirilen davranışlar söz konusu ediliyor. 

5 Eylül 1870'te, Prusya'nın Fransa'ya karşı savaştaki gerçek 
ereklerini teşhir eden bir bildiri yayımlamış oldukları için 9 Eylül 
1870'te Almanya'da, Alman Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Komite 
üyeleri Bracke, Bonhorst, Spier, Kühn ve Grale ile basımevi işçisi 
Sievers tutuklandı. Kasım 1871'de, aylar süren tutukluluktan son
ra bu adamlar, devlet güvenliğine zarar verme düzmece suçlaması 
ile yargılanıp hapse mahkum edildi. 

Temmuz 1870'te yurt ihanetiyle suçlanan Avusturya sosyal de
mokratları Oberwinder, Most, A. Scheu ve bazı başkaları, devrimci 
etkinlikleri nedeniyle ağır hapis cezalarına çarptınldı. 

20 Ağustos 187 1 'de polis, Enternasyonal Napoli seksiyonunun 
altını üstüne getirdi. 

1871 ilkyaz ve yazında İspanyol hükümeti, işçi örgütleri ve En
ternasyonal seksiyanlarına karşı baskı önlemleri uyguladı. İspan
yol federal Konsey üyeleri Mora, Morago ve Lorenzo, Lizbon'a göç
rnek zorunda kaldılar. - 163. 

153 Sankt Gallen tekstil işçilerinin son derece güç koşullar için
de çalışmak zorunda kalması, apre işçileriyle işverenler arasında 
bir çatışmaya yol açtı . İşçiler işgününde bir kısalma ve ücretlerde 
bir artış istiyorlardı. İşverenler bir işçi delegasyonu ile konuşmayı 
kabul etmediler ve Enternasyonal üyesi olan işçileri işten attılar. 
Grev, Enternasyonalin İsviçre örgütlerince desteklendi ve bu da iş
çilerin, Eylül 1871'e değin dayanmalarını sağladı. Kamu otoriteleri 
çatışmaya müdahale etti ve grev bir uzlaşma ile tamamlandı. İşçile
rin istemleri tam olarak karşılanmadıysa da grev, Sankt Gal
len'deki proleter dayanışması ve Enternasyonal etkisinin pekişıne
si bakımından büyük bir anlam taşıyordu. - 163. 

154 Kölnische Zeitung, 1802'den sonra Köln'de yayımlanan, bü
yük Renanya burjuvazisinin ve ulusal liberal partinin organı, gün
lük Alman gazetesi; 1870 yılları içinde Bismarck'ın sözcülüğünü 
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yaptı. - 163. 

155 Ağustos 1874'te Sorge, Lahey Kongresinin bir karan üzeri
ne, 1872'de New York'a taşınan Enternasyonal Genel Konseyinden 
aynldı. İstifası, Eylül 1874'te resmen açıklandı. - 164. 
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ğı sırada, 1848 Haziran ayak
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Aurelle de Paladines, Louis Jean
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sız generali, papaz egemenliği 
yanlısı; Fransız-Alman savaşına 
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Ulusal Muhafız komutanı; 1871 
Ulusal Meclisinde milletvekili. 
- 49, 52. 
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gazete yazan; Almanya'da 
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narodnik, anarşizmin ideologla
rından biri; I. Enternasyonal 
üyesi, orada kendini marksiz
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rak gösterdi; bölücü etkinliği 
nedeniyle, Lahey kongresinde 
( 1872) Enternasyonalden çıka
rıldı . - 125. 

Barthelemy - Saint - Hilaire, Jules 
( 1805-1895 ). - Fransız filozof ve 
siyasetçisi, ılımlı buıjuva cum
huriyetçi; 1871 Ulusal Meclis 
üyesi; 1871-1873'te Thiers'nin 
başmühürdarı; 1880-188l'de dı
şişleri bakanı. - 136. 

Bastolica Andre ( 1845-1884). -
Fransa ve İspanya'da işçi hare
keti militanı, tipograf; I. Enter
nasyonal üyesi, Bakunin yanda
şı; Ekim-Kasım 1870'te, Marsil
ya devrimci hareketine katıldı; 
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1867'den başlayarak Alman İşçi 
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Enternasyonal üyesi, ( 1867'den 
sonra) Reichstag'da milletvekili; 
Alman sosyal-demokrat parti 
kurucu ve önderlerinden biri; 
lasalcılara karşı savaştı. Fran
sız-Alman savaşı sırasında, en
ternasyonalist konumlan be
nimsedi, Paris komününün des
teklenmesinden yana çıktı; 
Marx ve Engels'in dost ve silah 
arkadaşı. İkinci Enternasyonal
de çalıştı; XIX. yüzyıl sonlan ile 
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mizm ve revizyonizme karşı sa
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Chambord'un annesi; 1832'de, 
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cumhuriyetçi; Paris komünü
nün yenilgisinden sonra, Versa
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Blanc, Louis ( 181 1-1882). - Fransız 
küçük-buıjuva sosyalisti, tarih
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Paris işçilerinin Haziran ayak
lanmasını canavarca bastırdı; 
yürütme gücü başkanı (Hazi
ran-Aralık 1848). - 87. 

Changarnier, Nicolas-Anne-Theo-
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dule ( 1793-1877). - Fransız ge
neral ve buıjuva siyasetçisi, 
kralcı, 1848 Haziran ayaklan
masından sonra, Paris gamizo
nu ve Ulusal Muhafızına komu
ta etti; 13 Haziran 1849 gösteri
sinin dağltılmasına katıldı; 2 
Aralık 1851 hükümet darbesin
den sonra, tutuklanıp sürüldü; 
Fransız-Alman savaşına katıldı; 
1871 musa! Meclisinde millet
vekili. - 55. 

Cobbet William ( 1762-1835). - İngi
liz siyasetçi ve gazete yazan, 
küçük-buıjuva radikalizminin 
gözde temsilcisi; ülkesindeki si
yasal sistemin demokratlaştıni
ması için savaştı. - 120, 124. 

Corbon, Claude-Anthime ( 1808-
1891). - Fransız siyasetçisi, 
cumhuriyetçi; İkinci İmparator
luğun çöküşünden sonra, Paris 
ilçelerinden birinde belediye 
başkanı oldu; musa! mecliste 
milletvekili ( 1871). - 39. 

Cousin-Montauban, Charles-Guil
laume-Marie-Apollinaire
Antoine Comte de Palikao 
(1 796-1878). - Fransız generali, 
bonapartçı; 1860'ta Çin'e gönde
rilen İngiliz-Fransız birliklerine 
komuta etti; savaş bakanı ve 
hükümet başkanı oldu (Ağus
tos-Eylül 1870) - 49. 

Cowley, Henry Richard Charles 
Wellesley. - Kont, İngiliz diplo
matı, Paris elçisi. - 131. 

D 

Darboy, Georges ( 1813-1871). -
Fransız tannbilimci, 1863'te Pa
ris başpiskoposu; Mayıs 1871'de 
koroüncüler tarafından rehine 
olarak kurşuna dizildL - 87. 

Davies, John Llewelyn (1826-1916). 
- İngiliz rahip ve tannbilimcisi, 
liberal. - 120, 121, 125. 

Delahaye, Pierre-Louis (doğumu 
1820). - Fransız makine işçisi, 



1864'ten başlayarak I. Enter
nasyonal üyesi, komüncü; Paris 
komününün yenilgisinden son
ra, İngiltere'ye göçetti; I. Enter
nasyonal Genel Konsey üyesi 
( 1871-1872). - 163. 

Delescluze, Louis Charles ( 1809-
1871). - Fransız siyasetçi ve ga
zetecisi, küçük-buıjuva devrim
ci; 1830 ve 1848 Devrimlerine 
katıldı; 1871 Ulusal Meclisinde 
milletvekili, Paris Komünü üye
si, Paris Komünü askeri delege
si; 1871 Mayısında Paris bari
katlan üzerinde öldü. - 132. 

Desmarets. - Fransız jandanna su
bayı, G. Flourens'ın katili. - 56. 

Dombrowski, Jaroslaw (1836-1871). 
- Polonyalı devrimci demokrat, 
1860 yıllannda Polonya ulusal 
kurtuluş hareketine katıldı; Pa
ris Komünü generali; 1871 Ma
yıs başlanndan başlayarak, 
tüm Komün silahlı kuvvetleri
nin başkomutanı; barikatlar 
üzerinde öldü. - 71not. 

Douay, Felix (1816-1879). - Fransız 
generali; Fransız-Alman savaşı
na katıldı, Sedan'da tutsak düş
tü; Paris Komününün celladı, 
Versailles 4. kolordusuna komu
ta etti. - 82. 

Dufaure, Jules-Annand-Stanislas 
(1798-1881). - Fransız avukat 
ve devlet adamı, orleanscı, Paris 
Komününün celladı; bayındırlık 
bakanı ( 1839-1840), içişleri ba
kanı (1848 ve 1849), adalet ba
kanı (1871-1873; 1875-1876, 
1877-1879), Bakanlar Kurulu 
başkanı ( 1876, 1877-1879). - 48, 
55, 77, 78, 79. 

Dupanloup, Felix (1802-1878). -
Fransız tannbilimci ve siyaset
çi, Katolik parti liderlerinden 
biri, Orleans piskoposu 
(1849'dan sonra), 1871 Ulusal 
Meclisi milletvekili. - 99. 

Dupont, Eugene (1831-1881). -
Uluslararası işçi hareketinin 

önemli kişilerinden, Fransız iş
çisi, müzik aletleri uzmanı; Pa
ris 1848 Haziran ayaklanması
na katıldı; 1862'den sonra Lond
ra'da yaşadı; I. Enternasyonal 
Genel konsey üyesi (Kasım 
1864-1872); marksist. - 105, 
158. 

Duval, Emile Victor ( 1841-1871). -
Fransız işçi hareketi militanı, 
döküm işçisi; I. Enternasyonal 
üyesi, Ulusal Muhafız ve Paris 
Komünü Merkez Komite üyesi; 
4 Nisan 1871'de tutsak düştü ve 
Versailles askerleri tarafından 
kurşuna dizildi. - 56, 106. 

E 

Eccarius, Johann George ( 1818-
1889). - Alman ve uluslararası 
işçi hareketinin gözde militanı, 
işçi-yazar, terzi; Londra'ya gö
çetti; Doğrular Birliği, sonra Ko
münistler Birliği üyesi, I. Enter
nasyonal Genel Konsey üyesi 
(1864-1872); Konsey genel sek
reteri (1867-1871), Amerika mu
habir-sekreteri (1870-1872); İn
giliz trade-unionlannın refor
mİst liderlerine katıldı. - 155. 

Eilau. - Alman tüccan; Marx ile Pa
ris Komünü militanlan arasın
da aracılık yaptı, belge ve mek
tup taşıdı. - 159. 

Engels, Elisabeth Franziska (1797-
1873). - Friedrich Engels'in an
nesi. -133. 

Espartero, Baldomera ( 1793-1879). 
- İspanyol general ve devlet 
adamı, ilericiler partisi lideri, 
İspanya naibi ( 1841-1843), hü
kümet başkanı (1854-1856). -
43. 

Eudes, Emile-Desire-François (1843 
-1888). - Fransız devrimcisi, 
blankici, Ulusal Muhafız gene
rali ve Paris Komünü üyesi, Ko
münün yenilgisinden sonra, ls
viçre'ye, sonra da İngiltere'ye 
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göçetti; Fransa'ya dönüşünde 
( 1880 affından sonra), blankici
ler Devrimci Merkez Komitesi 
örgütleyicilerinden biri oldu. -
15. 

F 

Faidherbe, Louis-Leon-Cesar (1818-
1889). - Fransız generali, Fran
sız-Alman savaşına katıldı. -
135. 

Favre, Jules (1809-1880). - Fransız 
avukat ve siyasetçisi, ılımlı bur
juva cumhuriyetçi liderlerden 
biri, 1848'de, içişleri bakanlığı 
genel sekreteri, sonra dışişleri 
bakanlığı yardımcısı; Ulusal Sa
vunma ve Thiers hükümetlerin
de dışişleri bakanı (1870-1871); 
Almanya ile Paris'in teslim şart
Iaşması ve banş üzerindeki gö
rüşmeleri yürüttü; Paris Koroü
nünün celladı. - 39, 40, 41, 46, 
49, 53, 56, 73, 80, 92, 93, 94, 97, 
98, 103, 110, 120, 125, 161. 

Flocon, Ferdinand ( 1800-1866). -
Fransız siyasetçi ve gazete ya
zan, küçük-buıjuva demokrat, 
La Reforme gazetesi yazarlann
dan biri; 1848'de Geçici Hükü
met üyesi oldu. - 97. 

Flourens, Gustave (1838-1871). -
Fransız devrimci doA-abilimcisi, 
blankici, 31 Ekim 1870 ve 22 
Ocak 1871 Paris ayaklanmalan 
yöneticilerinden biri; Paris Ko
münü üyesi; 1871 Nisanında 
Versaylılar tarafından canavar
ca öldürüldü. - 53, 56, 106. 

Frankel, Leo (1844-1896). - Macar 
ve uluslararası işçi hareketinin 
gözde militanı, mücevherci; Pa
ris Komünü üyesi, Çalışma ve 
DeA"işim Komisyonunun başına 
geçti; I. Enternasyonal Genel 
Konsey üyesi ( 1871-1872), Ma
caristan Genel İşçi Partisinin 
kuruculanndan biri; Marx ve 
Engels'in silah arkadaşı. 

7 1not,158, 159, 161not, 163. 
Frederic Il, Büyük (1712-1786). 

Prusya kralı (1740-1786). - 94. 

G 

Galliffet, Gaston Alexandra-
Auguste, Marquis de (1830-
1909). - Fransız generali, Fran
sız-Alman savaşına katıldı, Se
dan'da tutsak düştü, sonra Pa
ris Komününe karşı savaşa ka
tılmak üzere özgür bırakıldı; 
Paris Komününün cellatlann
dan biri, Versailles ordusunun 
bir süvari tugayına komuta etti. 
- 56, 57, 90, 91. 

Ganesco, Gregori (yaklaşık 1830-
1877). - Romanya doğumlu 
Fransız gazetecisi; İkinci Impa
ratorluk döneminde bonapartçı, 
sonra Thiers hükümeti yandaşı. 
- 71. 

Gambetta, Leon ( 1838-1882). -
Fransız burjuva cumhuriyetçi 
siyaset adamı, Ulusal savunma 
Hükümeti üyesi (1870-1871); 
Bakanlar Kurulu başkanı ve dı
şişleri bakanı (1881-1882). - 40. 

Gorçakov, Aleksandr Mihayloviç, 
prens ( 1798-1883). - Diplomat 
ve devlet adamı, Rusya dışişleri 
bakanı (1856-1882). - 33. 

Grimal. - Fransız subayı, koroüncü
leri yargılamak için kurulmuş 
bulunan Versailles savaş kon
seylerinden birinin savcısı. -
135. 

Grousset, Pascal (1844-1909). -
Fransız gazete yazan ve devlet 
adamı, blankici; Ulusal Muhafız 
ve Paris Komünü Merkez Komi
te üyesi, Dış ilişkiler komisyonu 
başkanı, sürüldüA"ü Yeni
Kaledonya'dan 1874'te kaçtı; 
sonradan buıjuvaziye yatkın ko
numlar üzerine geçti. - 161. 

Guiod, Alphanse-Simon (doğumu 
1805). - Fransız generali, Fran
sız-Alman savaşına katıldı, 
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1870-1871 Paris kuşatması sıra
sında topçu başkomutanı. - 40. 

Guizot, François-Pierre-Guillaume 
(1787-1874). - Fransız buıjuva 
tarihçi ve devlet adamı; 
1840'dan 1848 Şubat devrimine 
de�n Fransa iç ve dış siyasetini 
fiilen yönetti, büyük mali buıju
vazinin çıkarlannı temsil edi
yordu. - 44. 

H 

Hales, John (dojtumu 1839). - İngi
liz trade-unionlan militanı, do
kumacı, I. Enternasyonal Genel 
Konsey üye ve sekreteri ( 1866-
1872); 1872 başlanndan sonra 
Britanya federal konsey refor
mist kanadının başına geçti; 
Marx ve yandaşlanna karşı sa
vaştı ve Ingiltere'deki I. Enter
nasyonal örgütlerinin yönetimi
ni eline geçirmeye çalıştı. - 93, 
1 18, 120, 123, 137. 

Haussmann, Georges-Eugene 
( 1809-1891). - Fransız siyaset 
adamı, bonapartçı; 2 Aralık 
1851 hükümet darbesine katıl
dı; Seine ili valisi (1853-1870), 
Paris'in bayındırlık çalışmalan
nı yönetti. - 72, 85, 86. 

Heeckeren, Georges-Charles d�t
hes, baron de (1812-1895). -
Fransız siyaset adamı, kralcı; 
1834-1837'de Rus ordusunda su
bay, Aleksandr Puşkin'in katili; 
1848'den sonra bonapartçı, lkin
ci Imparatorluk senatörü, 22 
Mart 1871 Paris karşı-devrimci 
ayaklanmasının düzenleyicile
rinden biri. - 54. 

Hervt§, Edouard (1835-1899). 
Fransız gazete yazan, Journal 
de Paris gazetesi kurucu ve ya
zarlanndan biri, liberal buıju
va, İkinci İmparatorlujtun yıkılı
şından sonra, orlı�anscı. - 83. 

Hohenzollernler Brandebourg 
elektörleri (1415-1 701), Prusya 

krallan ( 1  701-1918) ve Alman
ya lmparatorlan ( 1871-1918) 
hanedanı. - 25, 34not, 72. 

Holyoake, George Jacob (1817-
1906). - İngiliz gazete yazan, 
reformist; 1830-1840 yıllannda 
Owen yandaşlan ve çartistlere 
katıldı, sonra kooperatif hare
ket militanı oldu. - 1 17, 118, 
120, 122. 

Huxley, Thomas Henry ( 1825-
1895). - İngiliz dojtabilimci, 
Darwin'in çömezi ve öjtretisinin 
yayıcısı, felsefede tutarsız ma
teryalist. - 68not. 

J 

Jaubert, Hippolyte-François, comte 
de (1798-1874). - Fransız siya
set adamı, kralcı, Thiers hükü
metinde bayındırlık bakanı 
(1840), 1871 Ulusal Meclisinde 
milletvekili. - 89, lll .  

K 

Kugelmann, Ludwig (1830-1902). -
Alman hekim, Almanya'daki 
1848-1849 Devrimine katıldı; I. 
Enternasyonal üyesi. 1862'den 
1874'e de�n, Almanya'daki dev
rim üzerine bilgi verdi� Karl 
Marx ile mektuplaştı; Marx ve 
Engels'in dostu. - 156, 157, 161. 

L 

Lafargue, Paul ( 1842-1911). - Ulus
lararası işçi hareketinin gözde 
militanı, marksizmin yayıcısı, I. 
Enternasyonal Genel Konsey 
üyesi, Entenasyonal'in Fransa 
(1869-1870), İspanya ve Porte
kiz'deki ( 1871-1872) Seksiyonla
nnın kurulmasına katıldı; Fran
sız lşçi Partisi kuruculanndan 
biri; Marx ve Engels'in çömez ve 
silah arkadaşı. - 105, 153. 

Laffltte, Jacques (1767-1844). -

204 



Fransız büyük bankacı ve siya
setçisi, orleanscı, mali buıjuvazi 
temsilcisi, 1830'dan 183 l'e de
ğin hükümet başkanı. - 42. 

Lecomte, Claude-Martin (18 17-
1871). Fransız generali ,  Fran
sız-Alman savaşına katıldı, 18 
Mart 1871 günü, Thiers hükü
metinin Ulusal Muhafızın topla
rını elegeçirme girişiminin başa
rısızlığa uğraması üzerine, baş
kaldıran askerler tarafından 
kurşuna dizildi. - 52, 54, 58, 78, 
79, 81 .  

Ledru-Rollin, Alexandre Auguste 
( 1807-1874). - Fransız gazete 
yazan ve siyaset adamı, küçük
burjuva demokratların önderle
rinden biri, Reform gazetesi 
başyazarı; 1848'de, Geçici Hü
kümet üyesi, Montagne partisi
ni yönettiği Kurucu ve Yasama 
Meclisinde milletvekili; 13 Hazi
ran 1849 gösterisinden sonra, 
1870 başlarına değin yaşadığı 
İngiltere'ye göç etti; 1871 Ulu
sal Meclisinde milletvekili, Al
manya ile barış antlaşmasını 
protesto etmek için bu meclis
ten istifa etti. - 97. 

Le Flô, Adolphe-Emmaunel-Charles 
( 1804-1887).  - Fransız general, 
siyasetçi ve diplomatı, kralcı; 
Ulusal Savunma Hükümeti ve 
Thiers Hükümetinde savaş ba
kanı ( 1870-187 1) ,  1871 Ulusal 
Meclisinde milletvekili, Peters
burg büyükelçisi ( 1848-1849, 
1871-1879). - 53, 58. 

Leroux, Pierre ( 1  797-1871).  - Fran
sız küçük-buıjuva gazete yaza
n, ütopyacı sosyalist, hıristiyan 
sosyalizmi temsilcilerinden biri; 
185 1-1852'de, İngiltere'de göç
menlik yaşamı sürdü. -113. 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900). 
Alman ve uluslararası işçi hare
ketinin seçkin kişisi; 1848-1849 
devrimine katıldı; Komünistler 
Birliği ve Birinci Enternasyonal 

üyesi, lasalcılarla savaştı ve Al
man işçi hareketi içinde Enter
nasyonal ilkelerinin yerleşmesi 
için savaşım verdi; 1867'de, Re
ichstag milletvekili; Alman sos
yal-demokrasisinin kurum ve 
önderlerinden biri, Volksstaat 
gazetesi başyazarı ( 1869-1876), 
bazı sorunlarda uzlaştırıcı ko
numları benimsedi; Fransız
Alman savaşı ve Paris Komünü 
sırasında Prusya toprak ağaları 
ve burjuvalarının ilhakçı tasarı
Ianna karşı çıktı; Paris komünü 
savunucusu; Marx ve Engels'in 
dost ve silah arkadaşı. - 155, 
162. 

Longuet, Charles ( 1839-1903). -
Fransız işçi hareketi militanı, 
gazeteci, prudoncu, I. Enternas
yonal Genel Konsey üyesi 
( 1866-1867, 1871-1872); Paris 
savunmasına katıldı ( 1870-
1871), Paris Komünü üyesi; Ko
münün yenilgisinden sonra In
giltere'ye göçetti, sonradan 
Fransız işçi partisindeki oportü
nist akıma (olanakçılara) katıl
dı. - 163. 

Louis XVI ( 1754-1793). - Fransa 
kralı (1 774-1 792), Devrim sıra
sında kafası giyotin ile kesildi. -
14. 

Louis Bonaparte. - bkz: Napoleon 
III. 

Louis-Napoleon - bkz: Napoleon III. 
Louis-Philippe (1 773-1850). - Or

leans dükü, 1830'dan 1848'e de
ğin Fransa kralı. - 10, ll ,  42, 
44, 45, 46, 53, 65, 78. 

Lucraft, Benjamin ( 1809-1897). -
Ingiliz trade-unionlarının refor
mİst liderlerinden biri, maran
goz; Birinci enternasyonal Ge
nel Konsey üyesi (1864-1871);  
1871'de Paris Komünü ve Genel 
Konseyin "Fransa'da Iç Savaş" 
çağrısına karşı çıktı; davranışı
nı kınayan Genel Konseyden ay
rıldı. -122, 123, 125, 142. 
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Lyons, Richard, Bickerton Pemell, 
lord ( 181 7-1887). - İngiliz diplo
mat, Washington tam yetkili 
büyükelçisi (1858-1865), İstan
bul (1865-1867) ve Paris ( 1867-
1887) büyükelçisi. - 130, 131. 

M 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice
Maurice (1808-1893). - Fransız 
gerici siyaset adamı, mareşal, 
bonapartçı; Fransız-Alman sa
vaşına katıldı, Paris Komü
nü'nün celladı, Versailles ordu
su başkomutanı; Üçüncü Cum
huriyet başkanı (1873-1879). -
81, 86, 87. 

Malet, Edward Baldwin ( 1837-
1908). - İngiliz diplomat, Paris 
elçilik sekreteri ( 1867-1871). -
131. 

Maljournal (do�mu 1843). - mu
sal muhafız subayı, Birinci En
ternasyonal üyesi, Ulusal Mu
hafız Merkez komite üyesi, Ko
müncü. - 55not. 

Markovski. - Çar hükümetinin 
Fransa'daki ajanı; 1871'de, Thi
ers'nin işbirlikçilerinden biri. -
71. 

Mazzini, Guiseppe. - İtalyan dev
rimci burjuva demokrat, İtal
ya'daki ulusal kurtuluş hareketi 
önderlerinden biri; 1849'da, 
Roma cumhuriyeti Geçici Hükü
met başkanı; 1850'de, Lond
ra'daki Avrupa Demokrasisi 
Merkez Komitesi örgütçülerin
den biri; 1864'te, Birinci Enter
nasyonalin kuruluşu sırasında, 
bu örgütü etkisi altına almaya 
kalkıştı; 1871'de, Paris komünü 
ve Genel Konseye karşı çıktı. -
113. 

Miller, Joe ( 1684-1 738). - İngiliz 
Komedi aktörü. - 41not. 

Milliere, Jean-Baptise (1817-1871). 
- Fransız gazeteci, sol prudon
cu, 1871 musa! Meclisinde mil-

letvekili; bu mecliste Thiers hü
kümetini eleştirdi ve Paris Ko
mününü savundu; 1871 Mayı
sında Versaylılar tarafından 
kurşuna dizildi. - 41, 93, 112, 
115. 

Miquel, Johannes (1828-1901). - Al
man siyasetçi ve maliyecisi; 
1840 yıllannda, Komünistler 
Birliği üyesi; sonradan, ulusal
liberal, Reichstag milletvekili. -
161not. 

Mirabeau, Honore-Gabriel (1749-
1 791). - 1789 Fransız devrimi
nin seçkin kişisi; büyük burju
vazi ve burjuvalaşmış soyluluk 
çıkarlannın sözcüsü. - 44. 

Montesquieu, Charles ( 1689-1 755). 
- Aydınlıklar yüzyılı Fransız 
toplumbilimci, iktisatçı ve yaza
n, anayasal krallık teorisyeni. -
64. 

Mottershead, Thomas. - İngiliz do
kuma işçisi, Birinci Enternasyo
nal Genel Konsey üyesi (1869-
1872); reformİst konumlan be
nimsedi, Genel Konsey ve Bri
tanya Federal Konseyinde, 
Marx çizgisine karşı çıktı. -
105. 

N 

Napoleon I. Bonaparte (1769-1821). 
Fransızlann imparatoru 

(1804-1814 ve 1815). - 14, 18, 
27, 32, 45. 

Napoleon IIJ (Louis Napoleon Bona
parte). (1808-1873). - Napoleon 
I'in ye�eni, İkinci Cumhuriyet 
başkanı (1848-1851), Fransızla
nn imparatoru (1852-1870). - 7, 
8, 10, ll, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
33, 35, 37, 40, 45, 51, 60, 65, 70, 
72, 75, 78, 79, 98, 99, 103, 109. 

Nieuwenhuis, Ferdinand Domela 
( 1846-1919). - Hollanda işçi ha
reketi militanı, ülkesinin sos
yal-demokrat partisinin kurucu
lanndan biri; 1888'den sonra 

206 



parlamentoda milletvekili oldu; 
XIX. yüzyılın 90 yıllannda, 
anarşizme kaydı. - 165. 

o 

Odger, George ( 1820-1877). - İngiliz 
trade-unionlannın refonnist li
derlerinden biri, kunduracı; Bi
rinci Enternasyonal Genel Ku
rulunun önce üye (1864-1871) 
sonra başkanı ( 1864-1867); İn
giltere'de seçim refonnu kam
panyasında, burjuvazi ile anlaş
tı; 1871'de, Paris komünü ile 
Genel Konseyin "Fransa'da İç 
Savaş" çağnsına karşı çıktı, dö
nekli�ni onaylamayan Genel 
Konseyden aynldı; sonradan, 
Enternasyonal yöneticileri ve 
Paris Komünü militanianna 
karşı karaçalma kampanyasını 
sürdürdü. - 97, 1 14, 123, 125, 
142. 

OrJeanslar. - Fransız krallık hane
danı (1830-1848). - 72, 75, 78, 
79. 

p 

Paladines. - bkz: Aurelle de Paladi
nes. 

Palikao. - bkz: Cousin-Montauban. 
Palmerston, Henry John Temple, 

lord (1784-1865). - İngiliz dev
let adamı, tory, 1830'dan sonra, 
Whigierin liderlerinden biri, bu 
partinin sa� ö�elerine dayandı; 
dışişleri bakanı ( 1830-1834, 
1836-1841 ve 1846-1851), içişle
ri bakanı ( 1852-1855) ve başba
kan (1855-1858 ve 1859-1865). -
121. 

Pene, Henri de (1830-1888). - Fran
sız gazeteci, kralcı, 22 Mart 
1871 Paris karşı-devrimci ayak
lanmasının düzenleyicilerinden 
biri. - 54. 

Pic, Jules. - Fransız gazeteci, bona
partçı, Etendardın yayıncısı. -
41. 

Picard, Eugime-Arthur (do�mu 
1825). - Fransız siyaset ve işa
damı, ılımlı buıjuva cumhuri
yetçi, Electeur libre gazetesi 
başyazarı, Ernest Picard'ın kar
deşi. - 42. 

Picard, Ernest ( 1821-1877). - Fran
sız avukat ve siyasetçisi, ılımlı 
burjuva cumhuriyetçi, Ulusal 
Savunma Hükümetinde maliye 
bakanı (1870-1871), Thiers hü
kümetinde içişleri bakanı, Paris 
Komününün cellatlanndan biri. 
- 41, 49, 56, 89. 

Pietri, Joseph-Marie (1820-1902). -
Fransız siyaset adamı, bona
partçı, Paris polis müdürü. -
24, 76. 

Pouyer-Quertier, Augustin-Thomas 
(1820-1891). - Fransız büyük 
fabrikatörü ve siyasetçisi, hima
yeci, maliye bakanı ( 1871-1872); 
Almanya ile, Main-üzeri-Frank
furt'ta yapılan banş görüşmele
rine katıldı (1871). - 49, 80, 160. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865). - Fransız gazete yazan, 
iktisatçı ve toplumbilimcisi, kü
çük-burjuvazi ideolo�, anarşiz
min babalanndan biri. - 17, 18. 

Pyat, Felix ( 1810-1889). - Fransız 
gazeteci, oyun yazan ve siyaset 
adamı, küçük-burjuva demok
rat; 1848 Devrimine katıldı; ba
ğımsız işçi hareketi düşmanı, 
yıllar boyunca Marx ve I. Enter
nasyonale karşı bir karaçalma 
kampanyası yürüttü; 1871 Ulu
sal Meclisinde milletvekili, Pa
ris Komünü üyesi, Komünün ye
nilmesinden sonra, İngiltere'ye 
göçetti. - 100, 105, 158, 161. 

R 

Reid, Robert. - İngiliz gazeteci, 
1871'de İngiliz ve Amerikan ba
sınının Fransa muhabiri, Paris 
Komünü sempatizanı. - 129, 
133. 
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Reitlingen. - J. Favre'ın dostu ve 
sekreteri. - 93. 

Renaut. - Fransız avukat, 1871'de, 
Versailles mahkemesi karşısın
da, Paris Komünü üyesi Rasto
ni'un savunucusu. - 137. 

Roach, John. - İngiliz işçi hareketi 
militanı, I. Enternasyonal Ge
nel Kurul üyesi ( 1871- 1872), re
formist kanadına katıldığı Bri
tanya Federal Konseyin muha
bir-sekreteri, I. Enternasyonal 
Lahey Kongresi kararianna 
karşı çıktı. - 125not. 

Robinet, Jean-François-Eugene 
( 1825-1899). - Fransız hekim ve 
tarihçi, pozitivist, cumhuriyetçi; 
1848 Devrimine katıldı; 1870-
1871 kuşatması sırasında Paris 
ilçelerinden birinin belediye 
başkanı; Cumhuriyetçi Paris 
Haklan Dernejp üyesi; Versail
les ile Komün arasında banş 
yandaşı. - 89not. 

Rochat, Charles. - Fransız işçi ha
reketi militanı, I. Enternasyo
nal Paris Federal konsey üyesi, 
komüncü, I. Enternasyonal Ge
nel Konsey üyesi. - 163. 

s 

Saint-Hilaire. - bkz: Barthelemy
Saint- Hilaire, Jules. 

Scheffer. - Fransız Ulusal Muhafız 
askeri, komüncü. - 57. 

Serraillier, Auguste (doğıımu1840). 
- Fransız ve uluslararası işçi 
hareketi militanı, Birinci Enter
nasyonal Genel Konsey üyesi 
( 1869-1872); 1870 Eylülünde, 
İkinci İmparatorluğıın yıkılına
sından sonra, Genel Konsey ve
kili olarak Paris'e gönderildi; 
Paris Komünü üyesi, Marx'ın 
siyasetini destekledi. - 99, 105, 
153, 158, 163. 

Simon-Jules (1814-1896). - Fransız 
devlet adamı, idealist filozof, 

ılımlı burjuva cumhuriyetçi, 
Ulusal Savunma Hükümeti üye
si, Ulusal Savunma ve Thiers 
hükümetlerinde ejptim bakanı 
( 1870-1873); 1871 Ulusal Mecli
sinde milletvekili, Paris Koroü
nüne karşı savaşımın elebaşla
nndan biri, Bakanlar Kurulu 
başkanı ( 1876-1877). - 49. 

Sorge, Friedrich-Adolf ( 1848-1906). 
- Amerikan ve uluslararası işçi 
ve sosyalist hareketin seçkin ki
şisi; Almanya'da 1848 Devrimi
ne katıldı; 1858'de Birleşik Dev
letlere göçetti; Birinci Enternas
yonal Amerikan seksiyonlannın 
örgütleyicisi, etkin marksizm 
propagandacısı; Marx ve En
gels'in çömez ve silah arkadaşı. 
- 164. 

Suzane, Louis ( 1810-1876). - Fran
sız generali, savaş bakanlığı 
topçu bölümü başkanı, Fransız 
ordusu üzerine yazılmış birçok 
yapıt sahibi. - 40. 

Sylla, (Lucius Cornelius Sulla) (MÖ 
138-78). - Romalı general ve 
devlet adamı, konsül (MÖ 88) ve 
diktatör (MÖ 82-79). - 46, 82. 

T 

Tacite, (Publius Cornelius Tacitus) 
(55-122 dolaylannda). - Latin 

tarihçi, Cermanya ve Yıllıklar 
yazan. - 83. 

Taillefer. - Bonapartçı gazeteci, E
tendard rezaletine kanştı. - 41. 

Tamisier, François-Laurent-Al-
phonse 0809-1880). - Fransız 
general ve siyasetçisi, cumhuri
yetçi; Paris Ulusal Muhafız ko
mutanı (Eylül-Ekim 1870), 1871 
Ulusal Meclisinde milletvekili. 
- 53. 

Taylor, Alfred. - İngiliz işçisi, I. En
ternasyonal Genel Konsey üyesi 
( 1871-1872). - 125not. 

Tertullien, (Quintus Septimius Flo
rens Tertullianus) ( 150-222 do-
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!aylan}. - Hıristiyan tannbilim
ci, bilim düşmanı. - lOlnot. 

Terzaghi, Carlo ( doğumu 1845 do
laylarında}. - İtalyan avukat, 
Torino'daki "Proletaryanın kur
tuluşu" işçi derneği sekreteri; 
1872'de polis ajanı oldu. - 164. 

Theisz, Albert ( 1839-1880). - Fran
sız işçi hareketi militanı, metal 
yontucusu; prudoncu, Paris ko
münü üyesi, Koroünün yenilgi
sinden sonra İngiltere'ye göçet
ti, I. Enternasyonal Genel kon
sey üyesi. - 163. 

Thiers, Adolphe ( 1  797-1877). 
Fransız buıjuva tarihçi ve dev
let adamı, orleanscı, içişleri ba
kanı ( 1 832-1834), başbakan 
( 1836-1840}, yürütme gücü baş
kanı (bakanlar kurulu başkanı) 
( 1871 )  cumhurbaşkanı ( 1871-
1873}, Paris Komününün cella
dı. - 13, 15, 23, 38, 39, 40, 42-
52, 54-58, 60, 61 ,  68, 7 1-82, 84-
87, 89, 101,  108, 1 10, 1 12, 130, 
136, 144, 155, 156, 160. 

Thomas, C/ement ( 1 809- 1871). -
Fransız siyasetçi ve generali, 
ılımlı burjuva devrimci; Pa
ris'teki 1848 Haziran ayaklan
masının ezilmesine katıldı; Pa
ris Ulusal Muhafız komutanı 
<Kasım 1870-Şubat 1871} ,  ken
tin savunmasını baltaladı; 18 
Mart 1871 günü, başkaldıran 
askerler tarafından kurşuna di
zildi. - 52, 53, 54, 58, 78, 79, 81 .  

Timurlenk ( Tamer/an) ( 1336-1405}. 
- Moğol komutanı ve fatihi. -56. 

Tolain, Henri Louis ( 1828-1897). -
Fransız sağ prudoncu gravür iş
çisi, I .  Enternasyonal Paris sek
siyonu yöneticilerinden biri; 
1871 Ulusal Meclisinde millet
vekili; Paris Komünü sırasında, 
Versaylılar safına geçti ve En
ternasyonalden çıkan ldı. - 57, 
107, 1 14. 

Tridon,Edme-Marie-Gustave ( 1841-
1871 ). - Fransız siyasetçisi ve 
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gazete yazarı, blankici, Birinci 
Enternasyonal üyesi, 1871 Ulu
sal Meclisinde milletvekili; isti
fa etti, Paris Komünü üyesi, Ko
münün yenilgisinden sonra, 
Belçika'ya göçetti. - 158. 

Trochu, Louis-Jules ( 1815- 1896}. -
Fransız generali, bonapartçı 
Ulusal Savunma Hükümeti baş
kanı (Eylül 1870-Şubat 187 1 }  ve 
1871 'de Paris genel valisi; Paris 
Komününün cellatlarından biri. 
1872'de istifa etti ve her türlü 
siyasal etkinlikten vazgeçti. -
38, 39, 40, 46, 51 , 53, 85. 

u 

Urquhart, David ( 1805-1877}. - İn
giliz gerici diplomat, gazete ya
zan ve siyasetçisi; Palmerston 
ve Whigl.erin dış siyaseti üzeri
ne açıklamalarda bulundu. -
121 .  

V 

Vaillant, Edouard ( 1840-1915). -
Fransız sosyalisti, blankici, Pa
ris Komünü üyesi, Birinci En
ternasyonal Genel konsey üyesi 
( 1871-1872), Fransız Sosyalist 
Parti kuruculanndan biri, son
radan reformist. - 17,  163. 

Valentin, Louis-Ernest. - Fransız 
generali, bonapartçı, 18 Mart 
1871 ayaklanması öngünü veka
leten Paris polis müdürü. - 49, 
99not. 

Var lin, Louis-Eugene ( 1838- 187 1 ). -
Fransız işçi hareketinin seçkin 
kişisi, ciltçi; sol prudoncu, Birin
ci Enternasyonalin Fransa'daki 
seksiyonlarının yöneticilerinden 
biri; Ulusal Muhafız ve Paris 
Komünü Merkez Komite üyesi; 
28 Mayıs 1871 günü Versaylılar 
tarafından kurşuna dizildi. 
159. 

Vermorel, Auguste ( 1841-1871) .  



Fransız gazete yazan, prudon
cu, Paris Komünü üyesi; 1871 
Mayısındaki Paris sokak çatış
maları sırasında ağırca yaralan
dı ve tutsaklıkta öldü. - 132. 

Wsinier, Pierre ( 1826-1902). 
Fransız küçük-buıjuva gazete 
yazan, Paris Komünü üyesi, Ko
münün yenilmesinden sonra ln
giltere'ye göçetti; Marx ve Birin
ci Enternasyonal Genel Konse
yine karşı çıktı. - 105, 161. 

Vinoy, Joseph ( 1800-1880). - Fran
sız generali, bonapartçı, 2 Ara
lık 1851 hükümet darbesine ka
tıldı; Fransız-Alman savaşına 
katıldı; 22 Ocak 1871'den sonra, 
Paris valisi; Paris Komününün 
cellatlanndan biri, VersaiJles 
yedek ordusuna komuta etti. -
49, 51, 53, 54, 56, 100, 156. 

Vogt, KarJ (1817-1895). - Alman do
jtabilimci, kaba materyalizm 
yandaşı, küçük-buıjuva demok
rat; 1848-1849'da, Frankfurt 
Ulusal Meclisinde sol kanat mil
�etvekili; Haziran 1848'de, beş 
ımparatorluk naibinden biri 
oldu; 1849'da yurtdışına göçetti; 
50-60 yıllarında, Louis Banapar
te hesabına gizli ajanlık yaptı; 
proleter devrimcilere karşı ka
raçalma kampanyasının etkin 
yürütücüsü. - 41not. 

Voltaire, François-Marie (Arouet) 
( 1694-1778) - Yaradancı Fran-

210 

sız filozofu, Aydınlıklar yüzyılı
nın yergici yazan, tarihçi, mut
lakiyet ve katoliklijte karşı sa
vaştı. - 57. 

w 

Wachenhusen, Hans ( 1823-1898). 
Alman buıjuva gazeteci ve yaza
n. - 163. 

Washburne, Elihu Benjamin ( 1816-
1887). - Amerikan siyasetçi ve 
diplomatı, cumhuriyetçi parti 
üyesi, tam yetkili Paris büyü
kelçisi ( 1869-1877); Paris Koroü
nüne karşı yıkıcı ve kışkırtıcı 
bir siyaset izledi. - 129-134. 

Weston, John. - İngiliz işçi hareke
ti militanı, dülger, sonra giri
şimci; Robert Owen yandaşı, Bi
rinci Enternasyonal Genel Kon
sey üyesi ( 1864-1872). - 122. 

Wilhelm I. (1797-1888). - Prusya 
kralı ( 1861-1888), Almanya im
paratoru ( 1871-1888). - 29, 81, 
140, 144. 

Wroblewski, Valeıy (1836-1908). -
Polonyalı devrimci demokrat, 
1863-1864 Polonya Kurtuluş 
Ayaklanması yöneticilerinden 
biri; Paris Komünü generali, Bi
rinci Enternasyonal Genel Kon
sey üyesi ve Polonya muhabir 
sekreteri (1871-72), Lahey 
Kongresi delegesi ( 1872). -
71not. 



YAZlNSAL VE MİTOLOJİK ADLAR D1Z1Nt 

Carlos, don. - Ispanya kralı Phillip
pe Il'nin (1545-1568) oğlu, bir
çok yazınsal yapıtta idealize 
edildi; babası ile karşıtlık içinde 
olduğu için zulme uğradı ve ka
lebentlikte öldü. - 44. 

Eyüp (Job). - Kutsal Kitap'ta, her 
türlü acıya katlanan, dindarlığı 
ve boyuneğmesi nedeniyle Tann 
tarafından ödüllendirilen doğru 
adam temsilcisi [Eyüp peygam
ber -ç.J. - 46. 

Falstaff. - Shakespeare'in Wind
sor'un Şen Dulları ve Henri W 
adlı yapıtlannın, düzenbaz, kor
kak, övüngen ve ayyaş kişisi. -
41. 

Hıkate. - Yunan mitolojisinde, Ce
hennem zebanilerinin egemeni 
(çoğu kez üç baş ya da üç gövde 
ile temsil edilen) üç biçimli ay 
tannçası, cehennemsel büyü 
tannçası. - 84not. 

Megere - Yunan mitolojisinde, nef
ret ve kıskançlık simgesi üç 
öfke tannçasından (Erinyeler) 
biri; günlük dilde, şirret, eli 
bayraklı kadın. - 84not. 
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Mesih ya da lsa-Mesih. - Söylence
ye göre hıristiyanlığın kurucu
su. - 76. 

Münchausen. - Alman edebiyatının 
farfaracılığı ile tanınmış masal 
kişisi. - 101. 

Pistalet (Piştov). - Shakespeare'in 
Henri IV ve Henri V dramlan 
ile, Windsor'un Şen Dulları ko
medisinin, hileci, düzenbaz ve 
farfaracı kişisi. - 91. 

Pourceaugnac. - Molü�re'in, Monsie
ur de Pourceaugnac adlı kome
di-balesinin, taşralı toprakağa
sı, darkafalı ve biJisiz bir adam 
olan baş kişisi. - 48. 

Shylock. - Shakespeare'in, Venedik 
taeiri komedisinin, acımasız te
feciyi canlandıran baş kişisi. -
48. 

Yeşu (Josue). - Nuh'un oğlu, Kutsal 
Kitaba göre, duvarlan rahipleri
nin boru sesleri ve savaşçılan
nın çığlıklan ile yıkılan Eriha 
(Jeriko) kentini kuşatan kişi. -
55. 
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