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FRIED"RICH ENGELS 

Bilimsel sosyalizmin Marx ile birlikte kurucusu Friedrich Engels, 28 Kasım 
1820'de Almanya'nın Barmen kentinde do�du. Babası bir pamuklu dokuma 
fabrikatörüydü. 1837'de babasının zoruyla okulu bırakarak onun işinde- ça
lışmaya başladı. 1844 Eylülünde, Paris'te Marx'la tanıştı. 1847'de Lond
ra'da bir Komünistler Birli� kurulmasıyla sonuçlanacak çabalara Brüksel 
ve Paris'ten katıldı. Almanya'daki 1848 devrimi sırasında, Marx'la birlikte 
Köln'e geçti ve ayaklanmalara katıldı. 1864'te Uluslararası Emekçiler Der
ne�'nin (Enternasyonal) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve yürütme orga
nına girdi. Marx'ın ölümünden sonra uluslararası işçi hareketinin manevi 

önderi ve en yüksek otoritesi oldu. 5 A�stos l895'te Londra'da"öldü. 

Yazılış sırasıyla başlıca yapıtlan şunlardır: Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England, 1845 (/ngiltere'de Emekçi Sınıflann Durumu); Die heilige 
Familie, -Marx ile-, 1845 (Kutsal Aile); Die deutsche ldeologie, -Marx ile-, 
1845-1846 [1932] (Alman ldeolojisi); ,Grundslitze des Kommunismus, 1847 
(Komünizmin Jtlıeleri); Manifest der kommunistischen Partei, -Marx ile-, 
1848 (Komünist Parti Manifestosu); Der deutsche Bauernkrieg, 1850 (Al
manya' da Köylü Savaşı); Revolution and Counter-revolution in Germany 
in 1848, 1851 (Almanya'da Devrim ve Kar,ı-Devrim); Zur Wohnungsfra
ge, 1872 [ 1878] (Konut Sorunu); Dialektik der Natur, 1873- 1886 [1925] 
(Dolanın Diyalektili); Anti-DUhring, 1876-1878 {Anti-Dühring); Socia
lisme utopique et socialisme scientifique, 1880 (0topik Sosyalizm ve Bi
limsel Sosyalizm); Der Ursprung der Familie des Privateigentums und des 
Staats, 1884 (Ailenin Özel Malkiyelin ve Devletin Kökeni);Ludwig Feu
erbach und der Ausgang der klasissehen deutschen Philosophie, 1886 (Lucl
wig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu); Die Rolle der Ge
walt in der Geschichte, 1887-1888 [1895-1896] (Tarihte Zorun Roltı); Zur 
Kritik des sozialdemokrotischen Prgrammentwurfs, 1891 (Erfurt Progra-

mının Ele,tirisi). Marx ve Engels'in tüm yapıtlan 4 1  ciltte toplanmıştır. 



ÇEvtRENİN NOTU 

llerici amerikan gazetesi New Yo;k Daily Tribune'ün re
daktörlerinden biri olan ve bir süre ütopyacı sosyalizm dü
şüncelerinin etkisi altında kalan Charles Dana, 1848 devri
mi sırasında Köln'e geldi ve Marx'la tanıştı. 1851 yazında 
Dana, Marx'tan gazetesinin Londra muhabirligini yapması
m istedi. Büyük bir geçim sıkıntısı çeken Marx için bu istek, 
tam zamanında gelJyordu. Üste lik ABD'ye göç eden birçok 
alman devrimci, bu gazetenin okuyucusuydu. Gazete, Batı 
Avrupa ilerici çevrelerinde de çok tutuluyordu. 

Marx'ın istegi üzerine Engels, a�stos 1851-eylül. 1852 
arasında New York Daily.Tribune için "Almanya'da devrim 
ve karşıdevrim" başlıklı bir dizi makale yazdı. Bu makaleler, 
gazetenin resmi muhabiri Karl Marx'ın imzasıyla yayımlan- · 
dı. Makalelerin her birini Marx, New York'a gönderilmeden 
önce gözden geçiriyordu. . 

Engels'in bu yapıtı, 1848-1849 alman devrim tarihinin 
ilk ciddi marksist irdelemesini oluşturdu. Bu makalelerde 
Engels, .Almanya tarihinin bu önemli dönemindeki sınıflar 
savaşımı ve partiler deneyiminin bilimsel bir geneliernesini 
yapmaya girişti. Maddeci tarih görüşünün temel tezlerini 
geliştirdi ve bu teziere somut bir boyut kazandırdı. Toplu-
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mun iktisadi temeli ve sınıflar savaşımının siyasal biçimleri 
arasındaki bagıntı, çeşitli sınıfların maddi çıkarlannın bu sı
nıfların devrimdeki konumları üzerindeki etkisi, sınıflar sa
vaşımı ve bu savaşımın toplumun manevi gelişmesi üzerin
deki etkisi ve devrimin olgunlaşmasını düzenleyen yasalar 
gibi önemli sorunları ele aldı. 

Engels'in vargılan, proleter sınıf savaşımının marksist 
stratejisi ve taktigi·açısmdan büyük bir önem taşıyordu. Bu 
yapıtta Engels, tüm devrim boyunca Marx'la birlikte savun
dukları başlıca tezleri toplu bir biçimde ortaya koyuyordu. 
Buna göre alman liberal buıjuvazisi artık buıjuva bir devri
min başına geçebilecek bir yetenek taşımıyor ve kaçınılmaz 
bir biçimde karşıdevrimci konumlara dogı-u kayıyordu. Bu 
karşıdevrimci egilimin toplumsal ve siyasal nedenlerini ince
leyen Engels, burjuva demokratik devrimde proletaryanın 
hegemonyası üzerindeki leninist ögı-etinin kuramsal kay
naklanndan birini de ortaya koyuyordu. 

Almanya'da devrim ve karşıdevrim'de Engels, ulusal 
kurtuluş hareketinin gelişmesi ve alman devrimindeki yeni 
sorunlarını da irdeliyordu. Proleter enternasyonalizm ko
numlarını savunuyor ve Polonyalılar, Macarlar, İtalyanlar, 
Çekler ve öteki ezilen halklar karşısında Prusya ve Avustur
ya yönetici sınıfları tarafından uygulanan ulusal baskı ve 
ulusal anlaşmazlıkların körüklenmesi siyasasını eleştiriyor
du. musal sorunu proletaryanın çıkarları açısından ele alan 
Engels, gericilig-e karşı yönelen ulusal hareketleri destekli
yor ve nesnel olarak gerici devletlerin aleti durumuna düşen 
hareketleri kınıyordu. 

Almanya 'da devrim ve karşıdevrim, Marx'ın Fransa 'da 
sınıf savaşımları, 1848-1850 ve Louis Bonaparte'ın 18 Bru
maire 'i gibi klasik yapıtları arasmda yer alır. Avrupa'daki 
1848�1849 devrimlerinin bir bilançosunu çıkarmaya çalışan 
bu yapıtlar, Marx ve Engels'in devlet ve devrim üzerindeki 
somut düşüncelerini sergilerneye başladıklan yapıtlardır. 

Ankara, 10 mayıs 1992. Kenan Somer 
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ALMANYA'DA DEVRİM 
VE KARŞI-DEVRİM 





BIR 

DEVRİM PATLAK VERDİGİ SIRADA 
ALMANYA1 

AVRUPA kıtasındaki devrimci dramın birinci perdesi bit
ti. 1848 fırtınasından önceki "dünkü güçler", yeniden "günün 
güçleri" durumuna geldi ve az çok tanınmış bir günlük bey
ler, geçici yönetmenler, triomviralar, diktatörler, temsilci bi
lelikleri ile sivil ve askeri komiserler, valiler, yargıçlar, gene
raller, subaylar ve askerler ile birlikte, oralarda in partibus 
infidelium2 yeni hükümetler, Avrupa komiteleri,3 merkez 
komiteleri, ulusal komiteler kurmak ve kuruluşlarını daha 
az düşsel herhangi bir saltık hükümdarın bildirgeleri kadar 
gösterişli bildirgelerle haber vermek için İngiltere'ye, Ameri
ka'ya, yabancı kıyılara atıldılar ve "denizler ötesine taşındı
lar". 

Kıtadaki devrimci parti, ya da daha dogrusu devrimci 
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partiler tarafından savaş hattının bütün noktaları üzerinde 
ugTanılan bozgundan daha göze çarpıcı bir bozgun güç tasar
lanabilir. Ama bu ne anlama gelir? Britanya buıjuvazisinin 
siyasal ve toplumsal üstünlük için mücadelesi 48, Fransız 
burjuvazisiniokİ 40 benzersiz savaşım yılını kapsamadı mı?4 
Ve onların zaferi, tam da yeniden canlandırılmİş krallık her 
zamandan daha saglam olduguna inandıgı anda, her zaman
dan daha yakın olmadı mı? Boş inanın, devrimleri bir avuç 
ajitatörün hınzırlıgına bagiadıgı zamanlar geçti ve iyice geri
de kaldı. Her türl'ü devrimci kargaşalıgın arkasında, günü 
geçmiş kurumların karşılanmasını engelledikleri bir gerek
sinmenin bulundugunu şimdi herkes biliyor. Bu gereksinme
nin kendini, henüz hemen bir başarı saglayacak kadar de
rin, o kadar genel bir biçimde duyurmaması olanaklı; ama 
bu gereksinme}'i her zorla bastırma girişimi onu, engellerini 
parçalayıncaya kadar, daha da belirgin bir duruma getir
mekten başka bir sonuç vermeyecektir. Eger yenilmişsek, 
yapmamız gereken tek şey, baştan başlamaktır. Ve bereket 
versin, hareketin birinci perdesinin sonu ile ikinci perdesi
nin başlaması arasında verilen, kuşkusuz çok kısa süreli 
dinlenme zamanı, bize çok yararlı bir çalışma yapma zamanı 
bırakıyor: Son patlamayı ve bunun bozguna ugTamasını ka
çınılmaz kılan nedenlerin, önderlerden bazılarının rasgele 
çabaları, yetenekleri, kusurları, yanılgı ya da ihanetleri için
de degil ama genel toplumsal durum ve allak bullak olan 
uluslann her birinin varlık koşullan içinde aranması gere
ken nedenlerin irdelenmesi. Birdenbire patlak veren 1848 
Şubat ve Mart hareketlerinin5 tek tek bireylerin işi degil, az 
çok açık bir biçimde anlaşılmış, ama tüm ülkelerdeki birçok 
sınıf tarafından çok farklı bir biçimde duyulmuş ulusal zo
runluluk ve gereksİnınelerin kendiliginden, karşı-konmaz 
gösterileri olduklan genellikle kabul edilen bir olgu; nedir 
ki, karşı-devrimin başan nedenlerini aradıgımız zaman, her 
yerden filanca bay ya da falanca yurttaşın halka "ihanet" et
tigi hazır yanıtını alırsınız. Bu yanıt, duruma göre, dogru ya 
da yanlış olabilir; ama hiçbir durumda hiçbir şeyi açıklamaz 
ve "halk"ın nasıl olup da kendisine böyle ihanet ettirdiginin 
anlaşılmaS'lnı bile saglamaz. Ve tüm agırlık olarak, sadece 
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şu ya da bu yurttaşın güvene deg-er olmadıgırun bilgisinden 
başka bir şeyi bulunmayan bir siyasal partinin geleceg-i ne 
kadar içler acısıdır! 

Üstüne üstlük, devrimci kargaşalıgın oldug-u kadar, bu
nun hastırılına nedenlerinin de ineelenme ve açıklanması, 
tarihsel bakımdan çok büyük bir önem taşır. Devrimi batmış 
bulundug-u kayalıkların içine sürükleyenin Marrast, Ledru
Rollin, Louis Blanc, ya da geçici hükümetin bir başka üyesi 
veya bir arada hepsi oldug-u yolundaki bütün o bayagı ve ki
şisel tartışma ve karşılıklı suçlamalar, bütün o çelişik sav
lar, olup bitenlerin herhangi bir aynqtısını ayırdedebilmek 
için, bütün bu çeşitli hareketleri çok uzaktan gözleroleyen 
Amerikalıya ya da İngilize ne yarar sag-layabilir, nasıl bir 
açıklık getirebilirler? Çog-u iyilik yapmak için oldug-u kadar 
kötülük yapmak için de pek yetenekli olmayan onbir ada
mın,6 36 milyonluk bir ulusu, bu 36 milyonun hepsi de onbir
ler kadar şaşırmış olmadıkça, üç ay içinde yıkıma ug-Tatabil
dig-ine, sag-duyulu hiçbir insan, hiçbir zaman inanmayacak
tır. Ama bir bölümü karanlık içinde el yordamıyla ilerlese 
de, nasıl olup da 36 milyon insan birdenbire izlenecek yolu 
kararlaştırmaya çag-Tildı ve o zaman nasıl oldu da yanlış yo
la saptı ve nasıl oldu da eski önderlerinin yönetimi geçici 
olarak almalarına izin verildi, işte asıl sorun bu. 

Öyleyse, her ne kadar Tribune okurlanna bir yandan 
1848 Alman devrimini zorunlu kılarken, öte yandan bu dev
rimin 1849 ve 1850'deki kaçınılmaz geçici hastınlmasına da 
götüren nedenleri açıklamaya çalışıyorsak da, olayların bu 
ülkede oluştukları biçimde tam bir betimlemesini yapmamız · 
bizden beklenmemeli. Görünüşte beklenmedik, tutarsız ve 
bag-daşmaz bir nitelik taşıyan bu olgular kümesinin tarihe 
hangi ölçüde gireceg-ini, gelecekteki olaylar ve gelecek ku
şakların yargısı kararlaştıracak. Böyle bir iş için zaman da
ha gelmedi; olanaklının sınırlan içinde kalmamız ve eg-er bu 
hareketin başlıca olayları ve kesin dönemeçlerini açıklama
sını ve belki de pek uzak olmayan gelecek patlamanın Al
man halkına vereceg-i yöne ilişkin bir bilgi edinmek için söz
götürmez olaylara dayanan akla-uygun nedenler bulmasını 
becerebilirsek, kendimizi başarılı saymamız gerek. 



Ve ilkin, devrim patlak verdigi sırada Almanya'nın duru
mu neydi? 

Çeşitli halk sınıflarının, her türlü siyasal organizmanın 
temelini oluşturan bileşimi, Almanya'da bütün öbür ülkeler
de oldugundan daha karmaşık idi. İngiltere'de ve Fransa'da 
feodalizm, ya tamamen yok edildigi, ya da bu ülkelerin birin
cisinde oldugu gibi büyük kentlerde ve özellikle başkentte 
toplanmış zengin ve güçlü bir buıjuvazi tarafından bazı an
lamsız biçimlere indirgendigi halde, Almanya'daki feodal 
soyluluk, eski ayrıcalıklarından, büyük bir bölümünü koru
muştu. Feodal toprak mülkiyeti sistemi hemen her yerde 
egemendi. Toprak beyleri, kendilerine bagımlı köylüler (te
nancier) üzerindeki yargılama haklarını bile devam ettiri
yorlardı. Siyasal ayrıcalıklarından, prensler üzerindeki de
netleme hakkından yoksun bırakıldıkları halde, vergi bag-ı
şıklıklarını oldugu gibi, yurtluklarında yaşayan köylülük 
üzerindeki ortaçag egemenlik haklarının da hemen hepsini 
korumuşlardı. Feodalizm bazı bölgelerde öbür bölgelerdekin
den daha parlak bir durumdaydı ama Ren'in sol kıYJsı dışın
da hiçbir yerde tamamen ortadan kalkmamıştı. O sıralarda 
çok kalabalık ve bazan çok da zengin olan bir feodal soylu
luk, resmen ülkenin birinci "zümre"si Wat) sayılıyordu. 
Yüksek devlet memurlarını bu zümre saglıyor, ordudaki su
baylık görevlerini hemen tamamen bu zümre elde tutuyor
du. 

Almanya burjuvazisi, Fransa ya da İngiltere burjuvazisi 
kadar zengin ve yogunlaşmış olmaktan uzaktı. Almanya'nın 
eski yapımevleri (manüfaktürler), buharın girişi ve İngiliz 
san'ayiinin hızlı bir yayılma durumundaki üstünlüg-ü nede
niyle )'1kima ugramışlardı; Napoleon'un kıta abluka sistemi7 
altında oluşmuş ve ülkenin ôbür bölümlerinde de kurulmuş 
daha modern sanayiler, eskilerin kaybını ödünlemiyor ve sa
nayi için, soylulugunkinden başka her türlü zenginlik ve güç 
toplanması karşısında kıskanç hükümetleri, kendi gereksin
melerini gözönünde tutmaya zorlayacak bir ilgi uyandırma
ya yetmiyorlardı. Fransa kendi ipek sanayiini, elli devrim ve 
savaş yılından zaferle geçirdigi halde Almanya, aynı zaman 
süresi içinde eski bez sanayiini hemen hemen yitiriyordu. 
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Ayrıca sanayi bölgeleri az sayıda dağınık ve ülkenin tama
men içlerinde kurulmuş idiler ve ihracat ve ithalat için, ter
cihan Hollanda ya da Belçika limanlan gibi yabancı liman
lardan yararlandıklarından, Baltık ve Kuzey denizindeki bü
yük limanlar ile de ya hiç, ya da çok az ortaklaşa çıkariara 
sahip bulunuyorlardı; ama özellikle, Paris ve Lyon, Londra 
ve Manchester gibi büyük sanayi ve tecim merkezleri yarat
mada yeteneksiz idiler. Alman sanayiinin bu geri durumu
nun birçok nedeni vardı, ama ikisi bu durumu açıklamaya 
yeter: Dünya ticaretinin ana yolu durumuna gelmiş olan At
lantik'ten uzakta bulunan ülkenin elverişsiz coğı"afi durumu 
ile Almanya'nın 16. yüzyıldan günümüze kadar girdiği ve 
topraklan üzerinde verilen sürekli savaşlar. Sayısal güçsüz
lügü ve hele yogunluk eksiklig-i Alman burjuvazisini, İngiliz 
burjuvazisinin 1688'den beri sahip bulundugu ve Fransız 
burjuvazisinin 1 789'da fethettiği o siyasal üstünlügü elde et
mekten alıkoydular. Ama gene de 18 15'ten bu yana8; Alman 
burjuvazisinin zenginliği ve zenginlik ile birlikte siyasal et
kinliği de durmadan artıyordu. Hükümetler, istemeye iste
meye de olsa, hiç değilse onun en ivedi maddi çıkarları önün
de egilme zorunda kaldılar. Hatta haklı olarak denilebilir ki, 
1815-1830 ve 1832�1840 arasında, ikincil devletlerin anaya
salannda burjuvaziye verilmiş her siyasal etkinlik parçası, 
bu iki siyasal gericilik dönemi içinde ondan geri alınmış ve 
bu etkinliğin her parçası daha elle tutulur bir çıkar ödünü 
ile ödünlenmiştir. Burjuvazinin her siyasal yenilgisi, tecim
sel hukuk alanında bir zafer sonucu vermiştir. Ve kuşkusuz 
1818 Prnsya koruyucu gÜmrük tarifesi ile Zollverein'in9 
(gümrük birligi) kurulması, Almanya tecimen ve sanayicileri 

·bakımından, küçücük bir dükalığın meclisinde, onlann oyla
n ile gırgır geçen bakanlara güvensizliklerini bildirme ikircil 
hakkından daha büyük bir deger taşıyordu. Zenginliginin ar
tışı ve teciminin genişlemesi ile burjuvazi çok geçmeden, en 
önemli çıkarlannın gelişmesinin, ülkenin siyasal yapısı tara
fından, onun çeli�ik egilim ve kaprislere sahip 36 prens10 
arasındaki keyfi bölünüşü tarafından, tarımı ve tarıma bagh 
sanayileri engelleyen feodal zincirler tarafından, bilgisiz ol
dugu kadar büyüklük de taslayan bir bürokrasinin tüm te-
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c�msel işlemleri üzerinde uyguladıjp sıkıcı gözetim tarafın
dan önlendiğini gördüg-ü bir evreye girdi. Aym zamanda 
Zollverein'in genişlemesi ve pekişmesi, buharın ulaştırma 
araçlannda genel bir uygulama alam bulması, iç pazar üze
rindeki artan rekabet, çeşitli devletr ve eyaletlerin tecimsel 
sınıflanın birbirine yaklaştınyor, çıkarlarını birleştiriyor ve 
güçlerini merkezleştiriyordu. Dogal sonuç, bütün halinde li

. be ral 'muhalefet kampına geçmeleri ve Alman burjuvazisi
nin, siyasal iktidar için ilk ciddi savaşımının kazanılması ol-
du. Prusya buıjuvazisinin, Almanya'da burjuva hareketin 
yönetimini eline aldıjp tarih olan 1840,11 bu değişikliğin tari
hi 'olarak saptanabilir. Bu 1840-1847 liberal muhalefet hare
ketine gene döneceğiz. 

Ulusun ne soyluluk, ne de buıjuvazi içinde yer alan bü
yük yıjpnı, kentlerde küçük-burjuvalar sınıfı ile işçilerden, 
köylerde de köylülerden bileşiyordu. 

Bu ülkede büyük kapitalistler ve sanayiciler sınıfının ge
lişmesi karşısına konulan engeller sonucu, Almanya'da kü
çük esnaf ve dükkancılar sınıfı son derece kalabalıktır. Bü
yük kentlerde nüfusun çoğunluftunu hemen hemen bu sınıf 
oluşturur; küçük kentlerde, daha etkin ya da daha zengin 
rakipierin yoklugu nedeniyle, bu sınıf kesenkes agır basar. 
Tüm modern devletlerde ve tüm modern devrimlerde çok bü
yük bir önem taşıyan küçük-burjuvazi, son savaşırnlar için
de hemen her zaman kesin bir rol oynamış bulundugu Al
manya'da özellikle önemlidir. Büyük kapitalistler, tecimen 
ve sanayiciler sınıfı .. yani burjuvazi ile proleter ya da çalışan 

·sınıf arasındaki aracı konumu, onun ayırdedici niteliğini be
lirler. Buıjuvazinin konumunu özler ama en küçük bir talih 
tersliği, bu sınıf bireylerini proletarya saflarına düşürür. 
Monarşik ve feodal ülkelerde küçük-buıjuvazi, var olabil
mek için saray ve aristokrasİ satınalıcılar topluluguDa ge
reksinme duyar; bu satınalıcılar topluluftunun yitirilmesi 
onu büyük ölçüde yıkıma ugTatır. O kadar büyük olmayan 
kentlerde, bir askeri garnizon, kantonal bir hükümet, bileli
ği (maiyeti) ile birlikte bir yargılama mahkemesi, çogu kez 
bu küçük-buıjuvalar gönencinin temelini oluşturur: Bu ku
rumları yok edin, dükkancılar, terziler, kunduracılar, ma• 



rangozlar vb. hapı yutar. En zengin sınıfın saflarına yüksel
me umudu ile proleter, hatta yoksul sınıf durumuna düşme 
korkusu arasında bu biçimde durmadan çalkalanan, siyasal 
işlerin yönetiminde bir pay alarak, çıkarlarına öncelik ka
zandırma umudu ile sırasız bir muhalefet yüzünden, en iyi 
müşterilerini elinden alma gücüne sahip bulunduğuna göre, 
varlığını bile elinde tutan bir hükümetin öfkesini uyandırma 
korkusu arasında bölünmüş, güvensizliği tutarı ile ters 
orantılı şöyle böyle bir servete sahip bu sınıf, kanılannda 
son derece sallantılıdır. Güçlü bir feodal ya da monarşik hü
kümetin yönetimi altında saygılı ve boynu eğik bir durumda 
bulunan bu sınıf, buıjuvazi yükseliş yolundayken liberaliz
me eğinir; burjuvazi kendi üstünlüğünü sag-lar sag-lamaz 
zorlu demokratik nöb�tler geçirir; ama altındaki sınıf, prole
tarya, bağımsız bir harekete girişıneye görsün, gene içler 
acısı bir yılgınlık içine düşer. Bu sınıfın Almanya'da sırayla 
bu evrelerin birinden öbürüne nasıl geçtiğini azar azar göre
ceğiz. 

Toplumsal ve siyasal gelişmesinde işçi sınıfı, Alman
ya'da, Alman burjuvazisi o ülkeler burjuvazisinden ne kadar 
geriyse, İngiltere ve Fransa işçi sınıfından bir o kadar geri
dir. Böyle efendiye böyle uşak. Kalabalık, sag-lam, yoğun ve 
akıllı bir proleter sınıf için varlık koşullannın evrimi, kala
balık, zengin, yogun ve güçlü bir buıjuva sınıfın varlık ko
şullarının gelişmesi ile birlikte gider. Buıjuvazinin çeşitli bö
lüntüleri ve hele en ilerici bölüntüsü, büyük sanayiciler, si
yasal iktidarı ellerine alıp da devleti gereksinimleri uyarın
ca dönüştürmeden önce işçi hareketi, hiçbir zaman bağımsız 
değildir, hiçbir zaman salt proleter bir nitelik taşımaz. İşte 
ancak o zamandır ki, patronlar ile işçiler arasındaki çatışma 
eli kulağında bir durum alır ve artık ertelenemez; işçi sınıfı 
artık aldatıcı umutlar, hiçbir zaman gerçekleşemeyecek va
atlerle kendini oyalatmaz; 19. yüzyılın büyük sorunu, prole
terliğin ortadan kaldınlması, açıkça ve gerçek yüzü ile, en 
sonunda birinci plana geçer. Nedir ki, Almanya'da işçi sınıfı
nın büyük çoğunluğu, Büyük Britanya'nın öylesine görkemli 
örneklerini verdiği o modern sanayi prensleri tarafından de·· 
ğil, ama tüm üretim sistemi sadece bir ortaçag- kalıntısı olan 
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küçük zanaatçılar tarafından çahştınhyordu. Ve büyük pa
muk prensi ile küçük kundura onancısı ya da terzi ustası 
arasında nasıl çok büyük bir ayrım varsa, modern sanayi 
Babillerinin öylesine uyanık fabrika işçisi ile küçük bir kır
sal kentin, yaşam koşulları ve çalışma biçimi bundan beşyüz 
yıl önceki lonca kalfalıırının yaşam koşulları ve çalışma biçi
minden çok az ayrılan çekingen terzi işçisi ya da ince maran
goz arasında tıpkı öyle bir ayrım var. Modern yaşama koşul
larının, modern sanayi üretim biçimlerinin bu genel yoklu
gu, modern düşünlerin bir o kadar genel bir yoklugu ile, ge
re� gibi örtüşmektedir. Bu nedenle devrim patlak verdigi 
zaman, emekÇilerin büyük bir bölümünün, baıtıra ça�tıra, he
men loncalann ve ortaçaltın ayrıcalıklı birliklerinin yeni baş
tan kurulmasını istemiş olmasına şaşmanın yeri yok. Evet, 
modern üretim sisteminin a�tır bastıltı sanayi bölgelerinin et
kinli� sayesinde ve çok sayıda emekçinin göçebe yaşamına 
baıtlı karşılıklı ilişki ve entelektüel gelişme sonucu, sınıflan
mn kurtuluşu üzerindeki düşünleri çok açık ve var olan ol
gular ve tarihsel zorunluluklar ile daha bir uyumlu olan güç
lü bir ögeler çekirde� oluştu. Ama bu, bir azınlıktan başka 
bir şey de�ldi. Eger burjuvazinin etkin hareketi 1840'tan 
başlatılabilirse, proleter sınıfın etkin hareketi de Silezya ve 
Bohemya işçilerinin 1844'teki ayaklanmalarıı2 ile başlar, 
ve az sonra bu hareketin çeşitli evrelerini gözden geçirme 
fırsatını bulaca�tız. 

Son olarak, tarım işçileri hileli� ile birlikte, tüm ulusun 
büyük çogunlugunu oluşturan o büyük küçük çiftçiler sınıfı, 
yani köylülük vardı. Ama bu sınıf kendi içinde farklı kat
manlara bölünüyordu. En başta, az çok büyücek çiftiikierin 
sahibi olan ve her biri çok sayıda tarım işçisi çalıştıran hali 
vakti yerinde çiftçiler, Almanya'da Gross- und Mittel-Bauern 
(büyük ve orta köylüler) denilen çiftçiler geliyordu. Bir yan
da vergiden ba�tışık büyük toprak sahipleri ile, öte yanda kü
çük köylüler ve çiftlik yanaşmaları arasında yer alan bu sı
nıf için en doıtal siyasa, apaçık nedenlerden ötürü, kentlerin 
anti-feodal burjuvazisi ile bir baıtlaşmadan başka bir şey de
gildi. Sonra feodalizmin, Fransız devriminin güçlü yumruk
ları altında yenik düştüıtü Ren eyaletinde13 a�tır basan kü-
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çük özgür köylüler geliyordu. Vaktiyle topraklarını agır yü
kümlülükler altına sokan feodal bagımhhklardan satmalma 
yoluyla kurtulabildikleri öteki eyaJetlerde de, şurada bura
da, bu tür özgür ve bagımsız köylüler vardı. Ama bu sınıf 
toprak mülkleri, genellikle toprağın gerçek sahibi köylü de
gil, ona borç para veren tefeci olacak derecede ve çok agır ko
şullarla ipotek edilmiş bulundugu için, sadece sözde kalan 
bir özgür köylüler sınıfı idi. Üçüncü olarak, topraklarmdan 
kovulması güç, ama sürekli bir toprak kirası (rant) ödeme, 
ya da toprak beyine ömür boyu belli tutarda bir iş yapma zo
runda bulunan feodal toprak kiracıları (tenanciers feodaux) 
vardı. Son olarak da durumu, birçok büyük mülkte, İngilte
re'deki aynı sınıfın durumuna tıpatıp benzeyen ve her za
man yoksul, yarı-aç yarı-tok ve efendilerinin köleleri olarak 
yaşayıp ölen tarım işçileri. Tanmsal nüfusun bu son üç sım
fı, küçük özgür köylüler, feodal toprak kiracılan ve tarım iş
çileri, devrimden önce siyasayla pek ilgilenmezlerdi, ama bu 
olayın onlara en parlak geleceklerle dolu yeni bir yaşam aç
ması gerektiği de ortada. Bunlardan her birine, devrim ya
rarlar vaadediyordu ve hareket bir kez iyice başladıktan 
sonra, her birinin nöbet nöbet harekete katılmasını bekle
mek gerekiyordu. Ama aynı derecede ortada olan ve aynca 
tüm modem ülkeler tarihinden aniaşı lan bir başka şey de 
tanmsal nüfusun, geniş bir alan üzerindeki dagılması ve 
içinden az buçuk önemli bir bölümü arasında bir anlaşma 
yaratmanın güçlüg-ü sonucu, hiçbir zaman başanlı bir ba
ğı.msız Qarekete girişemeyeceğidir; kentlerin daha yoğun, 
daha uyanık, harekete geçmesi daha kolay halkının, ona bir 
ilk itiş vermesi gerek. 

Son hareketler patlak verdigi sırada, hep bir arada Al
man ulusunu oluşturan en önemli sınıflann bu kısa betimle
mesi, tutarlılık ve iç birlik yoklugunu olduğu gibi, bu hare
ketleri nitelendiren açık çelişkileri de büyük ölçüde açıkla
maya yetecek. Bu kadar çeşitli, bu kadar karşıt ve böylesine 
garip bir biçimde iç içe geçen çıkarlar, zorluca çatışacak ka
dar ileri gittikleri zaman; bu çelişik çıkarlar, her bölgede, 
her eyalette, çeşitli oranlarda birbirlerine kanştıkları za
man; her şeyin üstünde, ülkede kararlarının agırlığı ile aynı 
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çekişmeyi her yerde her zaman savaşırula yeniden bir sonu
ca vardırma zorunluluğuna çare bulma yollarına başvurabi
lecek bir Londra, bir Paris gibi büyük bir merkez olmadığı 
zaman, savaşımın büyük tutarda kan, enerji ve sermaye 
harcanacağı ve her şeye karşın hiçbir kesin sonucun elde 
edilemeyecegi yalıtık ve aralarında hiçbir bag bulunmayan 
bir çatışmalar yığınına dönüştügünü görmeden başka ne 
beklemeli? 

· 

Almanya'nın büyüklü ·küçüklü üç düzine prenslik halin
deki siyasal bölünmüşlügü de, aynı biçimde, ulusu oluşturan 
ve yerine göre her bölgede degişen ögelerin karışıklık ve çok
luğu ile açıklanır. Ortak çıkarların olmadığı yerde, erek ve 
eylem birlig-i de olmaz. Gerçi Germen Konfederasyonu14 so
nuna dek bozulmaz olarak ilan edildi, ama konfederasyon ile 
onun organı olan diyet, Alman birligini hiçbir zaman temsil 
etmedi . Merkezleşmenin Almanya'da erişilen en yüksek de
recesi , Zollverein'in kuruluşu oldu; bundan ötürü Avusturya, 
özel gümrük engellerinin arkasında kendini savunmaya de
vam ederken, Kuzey denizi devletleri , kendi öz gümrük bir
liklerini kurmaya zorlandılar. Almanya, tüm pratik erekler 
bakımından otuzaltı bağımsız iktidar arasında bölünmüş ol
ma yerine,  sadece üç bağımsız iktidar arasında bölünmüş ol
ma hoşnutluğuna erdi . Elbette Rusya çarının ağır basan et
kisi, 15 18 14'te yerleşmiş olduğu biçimiyle, bundan ötürü hiç
bir degişiklig-e ugramıyordu. 

Öncüllerimizden bu giriş niteligindeki sonuçları çıkart
tıktan sonra, Alman halkının bu çeşitli sınıflarının harekete 
birbiri ardına nasıl katıldıklarını ve 1848 Fransız devrimi 
patlak verdigi zaman, hareketin nasıl bir nitelik kazandığını 
görecegiz.  

Londra, Eylül 1851 



IKI 

PRUSYA DEVLETP6 

ALMANYA'DA orta sınıfın ya da buıjuvazinin siyasal ha
reketi 1840'tan başlatılabilir. Haberci belirtiler, bu ülkelerin 
mali ve sınai sınıfının, artık ona yarı-feodal yarı-bürokratik 
bir ·monarşinin baskısı altında gevşek ve edilgin kalmaya· 
izin vermeyecek bir olgunluk derecesine eriştiğini göstermiş 
bulunuyorlardı. Küçük Alman prensleri, bir yandan kendile
rini Avusturya ve Prusya'nın üstünlüğü, ya da kendi öz dev
letleri soylulugunun etkisi karşısında daha bağımsız kılmak, 
öte yandan Viyana kongresi17 tarafından kendi egemenlikle
ri altında birleştirilen birbirine benzemez eyaJetleri bir bü
tün halinde pekiştirrnek ereğiyle, birbiri ardına, az çok libe
ral anayasalar çıkardılar. Bunu, kendileri için en küçük bir 
tehlike olmaksızın yapabiliyorlardı; çünkü konfederal diye
tin, Avusturya ve Prnsya'nın ellerindeki bu basit kuklanın, 
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hükümran egemenliklerine el uzatmaya kalkışması duru
munda, onun diktatörce kanşmasına karşı direnirken, ka
muoyu ve meclisler tarafından destekleneceklerinden güven
liydiler ve eger tersine, meclisler çok güçlü bir duruma gelir
lerse, her türlü muhalefeti yok etmek için diyetin yetkesin
den (otoritesinden) yararlanmaları olanaklıydı. Bavyera, 
Wurtemberg, Baden ve Hanover\n anayasal kurumları, bu 
koşullar içinde, siyasal iktidar için ciddi bir savaşım başlata
mazlardı; bu nedenle Alman buıjuvazisinin, iki büyük Al
man devletinin siyasa ve anayasasında köklü bir degişim ol
madıkça, ikincil önemde her savaşım ve zaferin etkisiz kala
cagını iyi bilen büyük çogunlugu, küçük devletlerin yasama 
meclislerinde yükselen günlük tartışmalara genellikle ya
bancı kaldı. Bununla bir1ikte, gene bu sırada," profesyonel 
muhalif, liberal bir avukatlar soyu, Rotteck'ler, Welcker'ler, 
Roemer'ler, Jordan'lar, Stüve'ler ve Eisenmann'lar, yirmi yıl
lık az çok parlak ama her zaman verimsiz bir muhalefetten 
sonra, 1848 devrimci deniz baskını tarafından iktidarın do
ruguna çıkarılan ve orada dörtbaşı marnur yeteneksizlik ve 
degersizliklerini kanıtlarlıktan sonra, bir anda hiçlik içine 
atılan o büyük "halk adamları" (Volksmiinner), bu küçük 
meclisler içinden çıktı. Çıkarcı (affairiste) ve profesyonel mu
halif politikacıların Alman topragı üzerindeki bu ilk örnekle
ri, söylevleri ve yazılan ile Alman kulaklarını anayasacılıgın 
diline alıştırdılar ve sadece varlıkları ile burjuvazinin, bu ge
veze avukat ve profesör! erin aslında ne anlama geldiklerini 
pek bilmeden kullanma alışkısında oldukları siyasal lafları, 
onlara gerçek anlamlannı vererek kullanacagı zamanın gel
digini haber verdiler. 

Alman edebiyatı da, 1830 olaylarından sonra Avrupa'yı 
hoşnutsuzluga kışkırtan siyasal coşkunlugun etkisi altında 
kalıyordu. Çagın hemen tüm yazarları, iyi sindirilmemiş bir 
anayasacılık ya da daha da kötü sindirilmiş bir cumhuriyet
çilik vaaz ediyorlardı. İkinci derecedeki bazı edebiyatçılarda, 
yazınsal yapıtlarının kötülügünü, ilgi çekecekleri kuşkusuz 
siyasal anıştırmalarla kapama gitgide bir alışkanlık oluyor
du. Şiir, roman, eleştiri, dram, tüm gökçeyazınsal ürünler, 
"egilim" adı verilen şeyler, yani azçok çekingen bir muhale-
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fet havasıyla dolup taşıyorlardı. Almanya'da 1830'dan. sonra 
hüküm süren düşünler kargaşasını doruguna çıkarmak için, 
bu siyasal muhalefet ögelerine, Alman felsefesinin iyi sindi
rilmemiş üniversite anılan ile iyi anlaşılmamış Fransız sos
yalizmi, özellikle saint-simonismeıB kırmtılan karışıyordu 
ve bu kırk yamalı düşünler karmasını ısıtıp ısıtıp ortaya sü
ren yazarlar takımı da, kendini "genç Almanya"ı9 ya da "mo
dern okul" olarak adiandırma numarasına yattı. Gençlik gü
nahlarından ötürü sonradan pişmanlık duydular; ama üs
luplannı degiştirmediler. 

Ve en sonra Alman felsefesi, Alman zekasındaki gelişme
nin bu en karmaşık ama en de güvenilir termometresi, He
gel Hukuk Felsefesi adlı yapıtmda, anayasal krallıgı en yük
sek ve en yetkin hükümet biçimi olarak ilan ettigi anda, bur
juvaziden yana çıkıyordu. Bir başka deyişle Hegel, Alman 
burjuvazisinin siyasal iktidara yakın geçişini haber veriyor
du. Ölümünden sonra, okulu burada kalmadı. ÖgTencileri 
arasmda en ileri olanları, bir yandan her dinsel inancı sert 
bir eleştiri sınamasından geçirir ve hıristiyanlıgın saygıde
ger yapısını temellerine kadar sarsarken, öte yandan da Al
man kulaklannın o zamana kadar hiç duymadıgı daha atıl
gan siyasal ilkeler üzerinde duruyor ve birinci Fransız devri
mi kahramanıanna saygınlık kazandırmaya çalışıyorlardı. 
Bu düşünlerin büründügü çapraşık felsefi dil, her ne kadar 
hem yazann hem- de okurun kafasını bulandınyorduysa da, 
aynı zamanda sansürün de işin içyüzünü açıkça görmesini 
engelliyor ve böylece "genç hegelciler", yazının öbür kollarm
da bilinmeyen bir basın öz�rlügünden yararlanıyorlardı. 

Böylece Almanya'da, kamuoyunda büyük bir degişikligin 
oluştugu açıktı. Egitimleri ya da konumlannm, hatta salt 
bir krallık altmda bile,. bazı siyasal bilgiler edinmeleri ve az. 
da olsa bagımsız bir siyasal kanı oluşturmalanna izin verdi
gi sınıflann büyük çogunlugu, yavaş yavaş varolan sisteme 
karşı güçlü bir muhalefet ordusu biçiminde birleşiyorlardı. 
Ve eger Almanya'da siyasal gelişmenin yavaşlıgı üzerine bir 
yargıda bulunulacaksa, bütün haberleşme kaynaklannın 
hükümet denetimi altmda oldugu, köy okulu ya da pazar 
okulundan gazete ya da üniversiteye kadar, önceden onun 
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onayını almadan hiçbir şeyin söylenemediği, öğretilemediği, 
basılıp yayınlanamadığı bir ülkede, herhangi bir konuda 
doğru bilgi edinmekte karşılaşılacak güçlükleri hesaba kat-

. mayı da hiç unutmamak gerekir. Örneğin, Viyana'ya bakın. 
Çalışkanlık ve beceri bakımından Almanya'da belki başka 
hiçbir halktan geri kalmayan, yiğitlik, zeka ve devrimci 
eneıji bakımından hepsinden üstün görünen Viyana halkı , 
gene de gerçek çıkarları konusunda hepsinden daha bilgisiz
di ve devrim boyunca hepsinden çok yanlışlık yaptı. Ve bu 
büyük ölçüde, en ilkel siyasal konularda Metternich hükü
metinin onu içinde tutmak başansını gösterdiği hemen he
men kesin bilgisizliğinin sonucuydu. 

Böyle bir sistemde siyasal bilgilenmenin, neden ötürü 
toplumun bu bilgilerin ülkeye gizlice girmelerini ödeme 
araçlarına sahip ve özellikle çıkarları kurulu düzenden en 
çok zarar gören sınıflarının, yani sa[\ayici ve tecimsel sınıfla
rın, tekelinde bulunduğunu anlamak için başka açıklamala
ra gerek yok. Bundan ötürü sanayici ve tecimsel sınıflar az
çok kı lık değiştirmiş bir mutlakiyetİn sürdürolmesine .karşı 
yığın biçiminde birleşen sınıfların ilkleri oldular ve Alman
ya'da gerçek devrimci hareketin başlangıcını, onların muha
lefet saflarına girişlerinden başlatmak gerekir. 

Alman buıjuvazisinin kazan kaldırmasının 1 840'ta, 1 8 15 
Kutsal-Bağlaşma kurucularının son kalıntısı olan son Prns
ya kralının ölümü üzerine başladığı kabul olunabilir. Yeni 
kral, öyle biliniyordu ki babasının yüksek derecede bürokra
tik ve militer monarşisinin bir yandaşı değildi. Fransız bur
juvazisinin Louis XVI'nın tahta çıkışından beklediği şeyi , Al
man burjpvazisi de belirli bir ölçüde, Prusyalı Friedrich Wil
helm IV'ten bekliyordu. Her yanda eski sistemin gününün 
geçtiği ve iflas ettiğini ve bırakılmasının gerektiğini kabul 
etmekte birleşiliyordu: Eski kral zamanında sessiz sedasız 
katlanılmış bulunan şey, şimdi yüksek sesle katlanılmaz bir 
şey olarak ilan ediliyordu. 

Ama eğer Louis XVI, Louis le Desire,20 hiçliğinin yan
bilincinde, hiçbir kesin kanısı olmayan ve özellikle eğitimi 
sırasında edinilmiş alışkanlıklar tarafından yönetilen, sıra
dan ve iddiasız bir budala idiyse, Frfedrich Wilhelm le 
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Desire, bambaşka bir türdendi. Ahlak yoksuniuğu bakımın
dan Fransız aslını geride bırakınakla birlikte, ne iddiasız, ne 
de fikirsiz biriydi, bilimlerden çoğunun başlangıç bilgilerini, 
özenci (dilettante) olarak ögTenmişti ve bundan ötürü, kendi
ni her şeyin üzerine kesin bir yargıda bulunacak kadar bü
yük bir bilgin sanıyordu. Birinci dereceden bir hatip olduğu 
inancına sahipti ve Berlin'de, sözümona nükteci yavanlık ve 
lafazanlık konusunda ondan baskın çıkacak hiçbir gezgiiı sa
tıcı, hilafsız, yoktu. Ve özellikle, kendine özgü düşünlere sa
hipti. Prusya krallıgının bürokratik öğesinden tiksiniyor ve 
onu hor görüyordu, - ama sadece feodal öğeye bir yakınlık 
duyduğu için. Kendisi, "tarihsel okul"dan21 (de Bonald, de 
Maistre ve ilk kuşak Fransız lejitimistlerden22 kimi yazarla
rın düşünlerinden esinlenen bir okul), Berlin Politisches 
Wochenb latt'ın23 kurucu ve başlıca yazarlanndan biri ola
rak, soyluluğun egemen toplumsal konumunun elden geldi
ğince tam bir canlandırılmasını (restauration) gözetiyordu. 
Kral, kendi krallığının birinci soylusu, en başta göz kamaştı
rıcı bir hükümdar bileliği, güçlü bagımlılar (vassal'ler), 
prensler, dükler ve kontlar ve ikinci olarak da zengin ve ka
labalık bir aşağı soylular ile çevriliydi. Kendine candan bağlı 
burjuva ve köylü uyruklan üzerinde canının istediği gibi hü
küm süren bu kral, böylece eksiksiz bir aşamalar sırasının, 
ya da her biri kendi özel ayrıcalıklanndan yararlanacak ve 
öbürlerinden, doğuştan gelme hemen hemen aşılmaz engel
ler ya da saptanmış ve değişmez bir toplumsal konumu ile 
ayrılacak toplumsal kastların başı idi. Bütün bu kastlar ya 
da "krallık zümreleri"nin güç ve etkileri, birbirlerini öylesine 
eksiksiz bir biçimde dengeliyorlardı ki krala tam bir eylem 
bagımsızlıgı kalıyordu - Friedrich Wilhelm IV'ün vaktiyle 
gerçekleştirmeye giriştiği ve şu anda yeniden gerçekleştir
mek için çalıştığı bel i(ieal24 işte buydu. 

Teorik sorunlar üzerinde pek bilgili olmayan Prusya bur
juvazisi, kralının niyetlerinin gerçek anlamını bulgulamak 
için belli bir zaman harcadı. Ama kralın yüreğinde, kendi is
tediğinin tam karşıtı olan şeyler bulunduğunu anlamakta da 
gecikmedi. Babasının ölümü dilini çözer çözmez yeni kral, 
niyetlerini sayısız söylevlerde açıklamakta ivedilik gösterdi 
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ve söylevlerinin, eylemlerinin her biri, buıjuvaziyi ondan her 
kez biraz daha sogutmaktan başka bir sonuç vermiyordu. 
Eger katı ve ürküntü verici gerçeklikler, ozanca düşlerini 
kınnasaydı, buna pek aldırmazdı. Heyhat! Romantizm he
saptan anlamaz ve Don Quichotte'tan bu yana feodalizm he
saba, hancısı olmaksızın katılır. Friedrich Wilhelm IV, Haç
lılar ogullannın her zaman en soylu özgülügü olmuş olan o 
peşin. parayı horgörme özelligini aşırı derecede paylaştı. 
Tahta çıktıgında, aynı zamanda hem masraflı, hem de tu
tumlu bir biçimde örgütlenmiş bir hükümet sistemi ile, şöyle 
böyle donatılmış bir hazine buldu. İki yıl sonra, hazinede en 
küçük bir artık para izi görünmüyordu; para, saray şenlikle
rinde, bagışlarda, gösteriş yolculuklarında, gözü aç ve aylak, 
yırtıcı ve igTenç soylulara yapılan yardımlarda harcanınıştı 
ve olagan vergiler, artık ne saray, ne de devlet gereksinmele
rine yetiy�rd.u. Öyle ki, Majesteleri, çok geçmeden kendini, 
bir yanda ·burdayım diye bagıran bir açık ile, öte yanda da, 
"halkın gelecekteki temsili"nin onayı olmadıkça, her yeni 
borçlanma ya da var olan vergilerdeki her artışı yasa
dışılıkla damgalayan 1820 tarihli bir yasa arasında buluver
di. Bu temsil ortada yoktu; yeni kral bunu gerçekleştinneye 
babasından daha az istekliydi; istemiş olsaydı da, kamuoyu
nun tahta çıkışından beri bambaşka bir biçimde degiştigini 
biliyordu. 

· 

Aslında belirli bir ölçüde, yeni kralın hemen bir anayasa 
bahşetmesini, basın özgürlügü, agırceza kurumu vb. ilan et
mesini, uzun sözün kısası, siyasal üstünlügünü saglama 
baglamak için gereksinme duydugu o banşçı devriini eline 
almasını beklemiş bulunan buıjuvazi, yamlgısını kabul et
mişti ve öfke içinde, krala karşı döndü. Ren eyaJetlerinde ve 
az çok genel bir biçimde tüm Prusya'da buıjuvazi, o derecede 
çileden çıkmıştı ki, kendisini basında temsile yetenekli 
adamlardan yoksun bulundugu için, yukarda söz konusu 
edilmiş olan aşırı felsefi parti ile baglaşmaya kadar gitti. Bu 
baglaşmanın meyvesi, Köln'de çıkan, onbeş ay sonra yasak
lanan, ama Almanya'da modern basının başlangıcım oluştu
ran Rheinische Zeitung25 oldu. Yıl, 1842 idi. 

İktisadi güçlükleTİn ortaçagsal egilimlerini gülünçleştir-



digi zavallı kral, 1813 ve 1815 yıllarında yazılmış ve uzun 
süreden beri unutulmuş vaatlerin son kalıntısı olarak 1820 
yasasında yer alan o 'balk temsili" genel istemine küçük bir 
ödün vermedikçe, hüküm sürmeye devam edemeyece�ni ça
buk anladı. Bu kötü rasıantıdan doğan yasayı uygulamanın 
en az cansıkıcı biçiminin eyalet diyetleri sürekli komiteleri
nin toplantıya çağrılması olduğunu sandı. Eyalet diyetleri 
1823'te kurulmuşlardı. Bu meclisler, krallığın sekiz eyaleti
nin her biri için, şu öğelerden bileşiyorlardı: 1 o yüksek soylu
luk, AJman İmparatorluğunun, başkanları doğuştan sahip 
bulundukları hakla diyet üyeleri olan eski egemen aileleri; 
2° şövalyelerin ya da küçük soyluluğun temsilcileri; 3° kent
ler temsilcileri; 4° köylülüğün ya da küçük çiftçiler sınıfının 
temsllcileri. Bütün, her eyalette, soyluluğun iki bölüntüsü 
diyette her zaman çoğunluğu oluşturacak biçimde örgütlen
mişti. Bu sekiz eyalet diyetinden her biri bir komite seçti ve 
daha sonra o kadar hararetle istenen borçlanınayı oylayacak 
temsili bir meclis oluşturmak üzere Berlin'e çağrılanlar da 
işte bu sekiz komite oldu. Hazinenin dolu olduğu ve borçlan
maya günlük harcamalar için degil, ama bir devlet demiryo
lu yapımı için gereksinme duyulduğu söylendi. Ama bir ara
ya gelmiş bulunan komiteler, kralın istegini kesin bir redle 
karşıladılar; halk temsilcileri olarak davranmaya yetkisiz ol
duklarını bildirdiler ve Majestelerinin, Napoleon'a karşı hal
kın yardımına gereksinme duyduğu zaman babası tarafın
dan yapılmış bulunan temsili anayasa vaadini tutmasını is-
tediler. -

Birleşik koiniteler oturumu, muha1efet ruhunun artık' 
sadece buıjuvazi ile sınırlanmadığını kanıtladı. Köylülüğün 
bir bölümü burjuvaziye katılmış ve kendi topraklan üzerin
de büyük tarım üretimi ile uğraşan ve buğday, yün, alkol ve 
keten ticareti yapan ve bu nedenle mutlakiyet, bürokrasi ve 
feodal restorasyona karşı inancalara gereksinme duyan bir 
çok soylu da, hükümete karşı ve temsili bir anayasadan ya
na çıkmıŞtı. Kralın planı tamamen başansızhğa uğramıştı: 
metelik elde edememi-ş ve muhalefetin gücünü artırmıştı. 
EyaJet diyetlerinin kendilerinin daha sonraki oturumu, kral 
için daha da kötü oldu. Hepsi de reformlar, 1813 ve 1816 va-
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atıerinin yerine getirilmesi, bir anayasa ve basın özgürlügü 
isteklerinde bulundular26. diyetlerden bazılarının kararlan 
daha çok saygısız. bir biçimde kaleme alınmıştı ve çileden çı
kan kralın sert yanıtları, kötülüğü daha da artırmaktan baş
ka bir sonuç vermedi. 

Bu arada hükümetin mali güçlükleri durmadan büyüyor
du. Çeşitli kamu hizmetlerine aynlan paraların dolanlı kul
lanılışı ve devlet hesabına spekülasyon ve tecim yapan ve 
uzun süreden beri devletin simsarı olan tecimsel kuruluş Se
ehandlung27 aracıyla çevrilen karanlık işler sayesinde, görü
nüş bir an için kurtarıldı; devlet parası emisyonlanndaki ar
tış da yeni kaynaklar sağladı ve genellikle bunların gizliliği 
oldukça iyi korundu. Ama bütün bu çıkar yollar az sonra tü
kendi. Bir başka plan denendi: Sermayesini bir yandan dev
letin, öte yandan özel ortakların sağlayacaklan bir bankanın 
kurulması. Devlet, hükümetin banka fonları üzerinden bü
yük tutarlar çekebilmesi ve böylece artık Seehandlung ile 
olanaklı olmayan dolanlı işlemlere yeniden başiayabilmesini 
sağlayacak biçimde, bankanın yönetimini kendi elinde tuta
caktı. Ama beklenebileceği gibi, parasını bu koşullarda ver
meye hazır hiçbir kapitalist çıkmadı; bankanın yönetmeliği
ni değiştirmek ve bir tek hisse senedi bile satılmadan önce, 
hissedarların mülkiyetini hazinenin el uzatmalarına karşı 
güvence altına almak gerekti. Bu plan da başarısızlığa uğra
dıktan sonra, eğer gene de o gizemli "halkın gelecekteki tem
sili"nin onama ve inancasım şart koşmaksızın paralarını 
vermeye hazır kapitalistler bulunabilirse, borçlanmadan 
başka bir yol kalmıyordu. Rothschild'e başvuruldu, o da eğer 
borç, "halk temsili" tarafından inancaya bağlamrsa, bu işi 
hemen üstleneceğini bildirdi; yoksa bu işi başka türlü üst-
lenmek istemiyordu. 

· 

Tüm para bulma umudu böylece uçup gidiyor ve artık o 
can sıkıcı "halk temsili"nden kaçma olanağı kalmıyordu. 
Rothschild'in borç vermeyi reddettiği, 1846 güzünde öğrenil
di ve ertesi yılın şubat ayında kral sekiz eyaJet diyetini Ber
lin'e çağırdı ve onları bir "Birleşik Diyet" halinde topladı. Bu 
diyet, gereksinme durumunda, 1820 yasası tarafından iste
nen görevi yapacaktı; borçlan ve yeni vergileri oylayacaktı, 
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- hakları daha öteye gitmiyordu. Genel yasamada, sadece 
oy kullanmadan tartışmalara karışmak hakkından başka 
bir hakkı olmayacaktı : belirli dönemlerde değil, kralın can'ı 
istediği zamanlarda toplanacak ve hükümetin önüne koyma
yı uygun gördüg-ü sorunlardan başka hiçbir sorunu tartışa
mayacaktı. Diyet üyeleri, dogal olarak kendilerine oynatıl
mak istenen rolden pek hoşnut değildiler. Eyalet meclisle
rinde dile getirdikleri istekleri yenilediler; hükümet ile iliş
kilerinin tadı az zamanda bozuldu ve onlardan, bir kez daha 
sözümona demiryolları yapımı zorunluluguna dayandırılan 
borçlanma istendiği zaman, onlar da kabul etmeyi bir kez 
daha reddettiler. 

Bu oylama, az sonra toplantı dönemine son verdi. Gitgi
de daha da öfkelenen kral, bir kınama ile diyete yol verdi, 
ama hep para sıkıntısı çekiyordu. Ve gerçekte, durumundan 
ürküntüye düşmek için dörtbaşı marnur nedenler de vardı ; 
çünkü burjuvazi tarafından yönetilen, küçük soylulugun bü
yük bir bölümünü kapsayan ve aşagı katmanların çeşitli bö
lüntülerinde toplanmış hoşnutsuzları harekete getiren libe
ral parti, istemlerini sonuçlandırmakta kararlıydı. Kral, açış 
söylevinde, sözcügün modern anlamında bir anayasayı asla, 
asla tanımayacaginı boşuna açıklamıştı; liberal parti, bütün 
sonuçları, basın özgürlügü, agırceza yargıyeri vb. ile birlikte, 
modern ve anti-feodal temsili bir anayasada direniyorrlu ve 
onu elde etmedikçe tek metelik bile vermeyecekti. Bir şey 
apaçıktı: bu böyle daha uzun zaman süremezdi ve iki parti
den biri aşagidan almadıkça, bir kopmaya, kanlı bir savaşı
ma kadar gitmek gerekiyordu. Nedir ki, burjuvazi, bir dev
rim öngününde bulundugunu biliyor ve kendini buna hazır
lıyordu. Eldeki tüm araçlarla, kentlerdeki işçi sınıfı ve ta
rımsal bölgelerdeki köylülerin desteğini saglamaya çalıştı , 
- ve 1847 sonlarında, proletaryanın sevgisini ka.zanmak 
ereğiyle, "sosyalist" oldugunu söylemeyen bir tek ünlü siya
set adamı kalmadıgı çok iyi bilinen bir olgudur. Az sonra bu 
"sosyalist"leri işbaşında göreceğiz . .  

Yönetici burjuvazinin kendini hiç değilse dışardan sosya
list diye göstermedeki bu çabası, Almanya işçi sınıfında olu
şan derin bir değişimden kaynaklanıyordu. 1840'tan bu ya-
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na Fransa ve İsviçre'yi gezip dolaşmış bulunan bazı Alman 
işçileri, o sıralarda Fransız emekçileri arasında geçer akçe 
olan, henüz tohum halindeki sosyalist ve komünist düşünce
lerin az çok etkisi altında kahnışlardı. Bu düşünlerin Fran
sa'da daha 1840'ta uyandırdığı artan ilgi, sosyalizm ve ko
münizmi Almanya'da da moda haline getirdi ve 1843'ten 
başlayarak tüm gazeteler toplumsal sorunlar üzerindeki tar
tışmalarla dolup taşıyordu. Az zamanda Almanya'da, düşün
lerinin yenilig-inden çok _anlaşılmazhğı ile dikkati çeken bir 
sosyalistler okulu oluştu; çabalannın özü, fourieriste, saint
simonienne ve öteki Fransız ögTetilerini Alman felsefesinin 
çapraşık diline çevirmeye dayanıyordu. Bu tarikatten iyiden 
İyiye ayrı olan Alman komünist okulu da, aşağı yukarı aym 
sıralarda kuruldu. 

1844'te Silezyah dokumacıların, Prag basma işçilerinin 
ayaklanması tarafından izlenen ayaklanmaları patlak verdi. 
İşçilerin hükümete karşı degil ama kendi patronlarına karşı, 
kan içinde bastırılan bu ayaklanmaları, derin bir etkide bu
lundu ve işçiler arasında sosyalist ve komünist propaganda
ya yeni bir itilim verdi. 1847 açlık yılındaki ekmek ayaklan
malarında da aynı şey oldu. Uzun sözün kısası, tıpkı anaya
sacı muhalefetin, (büyük feodal toprak · sahipleri ·dışında) 
varlıklı sınıfların büyük çogunluğunu kendi bayr.ağı çevre
sinde toplaması gibi, büyük kentler işçi sınıfı da, yürürlükte� 
ki basın yasaları ile ona bu konuda çok az bir şey öğretilebil
mesine karşın, kurtuluşu için sosyalist ve komünist ögTetile
re güveni.Yordu. Kuşkusuz işçilerden, ereklerinin son d,erece 
açık bir bilgisine sahip olmaları beklenmemeliydi; onlar sa
dece burjuva anayasa programının, kendileri için zorunlu 
olan her şeyi kapsamarlığını ve anayasa tasarılannda kendi 
gereksinmelerinin hiç mi hiç göz önünde tutulmadığını bili
yorlardı. 

O sıralarda Almanya'da hiçbir ayrı cumhuriyetçi parti 
yoktu. Herkes ya anayasal kralcı, ya da az çok açık ı=ıusyalist 
veya komünistti. 

Böylesine koşullar içinde en küçük bir çatışma büyük bir 
devrime yolaçacaktı. Yüksek soyluluk ile belli bir yaştaki 
memur ve subaylar, kurulu sistemin tek güvenilir destegin.i 
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oluştururlarken; 'küçük soylu luk, sanayici burjuvazi, üniver
siteler, her dereceden öğretim üyeleri ve hatta bürokrasi ile 
subaylann aşagı katmaolannın bir bölümü, hepsi hükümete 
karşı birleşmişken; bunların arkasında, hoşnutsuz köylüler 
yıgıru ile büyük kentlerin şimdilik liberal muhalefeti destek
leyen, ama daha şimdiden işleri ellerine alma niyetlerini bel
li eden proleterleri dururken; burjuvazi hükümeti alaşagı et
meye ve proleterler de sırası gelince burjuvaziyi topraga 
görnıneye hazırlanırlarken hükümet, kaçımlmaz bir çatışma
ya götürecek bir yolda yürümeye devamda direniyordu. Al
manya 1848 başlarmda bir devrimin öngünündeydi ve Fran
sız Şubat devrimi patlayışını hızlandırmış olmasaydı bile, bu 
devrim kesenkes olacaktı. 

Bu Paris devriminin Almanya üzerinde yaptıgı etkileri 
görecegiz. 

Londa, Eylül 1851 



ÜÇ 

ÖTEKi ALMAN DEVLETLERi28 

SON makalemizde kendimizi hemen sadece, 1840- 1848 
arasında Alman hareketi içinde en önemli olan devletle, ya
ni Prusya ile baglamıştık. Şimdi aynı dönemdeki öteki Al
man devletlerine hızlı bir göz atmanın zamanıdır. 

1830 devrimci hareketinden sonra küçük devletler, ta
mamıyla konfederal diyetin, yani Avusturya ile Prusya'nın 
diktatorası altına geçmişlerdi. Büyük devletlerin zorlayıcı 
buyruklarına karşı savunma araçları olarak oldugu kadar, 
anayasa yapıcısı prensierin halk tarafından sevilmesini salt
lamak ve Viyana kongresi tarafından hiÇbir yönetici ilke ol
maksızın oluşturulmuş bulunan birbirine benzemez 
(heterogime) eyaletlere bir birlik kazandırmak için de veril
miş olan çeşitli anayasalar, ne kadar düşsel olurlarsa olsun
lar, gene de kendilerini 1830- 1831 çalkantilı dönemi sırasın
da, küçük prensierin yetkeleri (otoriteleri) için de tehlikeli 
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olarak göstennişlerdi. Bundan ötürü hemen hepsi kaldırıldı; 
kaldınlmayan birkaçı da gölgeden bile güçsüzdü. ve bu kü
çük devletlerin meclislerinde gösteriş yapmasına izin veri
len, aşağılık dalkavukluklarla kanşık zavallı muhalefetin 
herhangi bir sonuç verebileceğini düşünmek için de bir Welc
ker, bir Rotteck, bir Dahlmann'ın, tüm o ağzı kalabalık ken
dini begenmişliği gerekiyordu. 

Bu küçük · devletler burjuvazisinin en gözüpek bölümü, 
vaktiyle Avusturya ile Prusya'nın bu uydularında parlamen
ter bir hükümetin gelişmesine baglamış bulundugu tüm 
umutları 1840'tan hemen sonra bir yana bıraktı. Prusya 
burjuvazisi ile ona baglaşık sınıflar, Prusya'da parlamenter 
bir hükümet için savaşımda bulunma yolunda ciddi bir ka
rarlılık gösterir göstermez, Avusturya dışında kalan tüm Al
manya'daki anayasal hareketin yönetimi onlara bırakıldı. 
Daha sonra Frankfurt Ulusal Meclisinden ayrılan ve ayrı 
toplantılarını yaptıklan yere göre, kendilerine Gotha Partisi 
adını veren, Orta Almanya'nın bu anayasacılarının çekirde
ğinin, 1849'da ufak tefek değişikliklerle tüm Almanya tem
silcilerine önerdikleri planı, 1848'den çok önce tasarlamış 
bulundukları bugün artık karşı çıkılamayacak bir gerçek. 
Bunlar Avusturya'nın Germen Konfederasyonundan tama
men çıkarılmasını, Prusya'mn koruyuculugu altında, yeni 
bir anayasa ve federal bir parlamento ile birlikte, yeni bir 
konfederasyonun kurulmasım ve dara küçük devletlerin da
ha büyük devletlere katılmasını düşünüyorlardı. Bütün bun
lar, Prusya anayasal monarşiler safına girer, basın özgürlü
günü saglar, ve Rusya ve Avusturya'mn siyasetinden bağım
sız bir siyaset kabul eder ve böylece küçük devletler anaya
sacılarını, kendi hükümetleri üzerinde gerçek bir denetimde 
bulunacak bir duruma getirir getirmez, -tıygulamaya geçile
cekti. Bu tasarının mucidi Heidelberg'li (Baden) profesör 
Gervinus idi. Böylece Prusya burjuvazisinin kurtuluşu, ge
nel olarak Alman burjuvazisinin kurtuluşu ile Rusya ve 
Avusturya'ya karşı her ikisinin de saldırıcı ve savunucu bir 
baglaşmasının işareti olacaktı; çünkü Avusturya, ilerde gö-= 
receğimiz gibi, kendisi üzerine çok az şey bilinen ve bu bili
nen azıcık şey de halkı için koltuklayıcı olmayan, tamamen 
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barbar bir ülke olarak düşünülüyordu; yani Avusturya Al
manya'nın önemli bir parçası olarak düş�nülmüyordu. 

Toplumun, küçük devletlerdeki öteki sınıflarına gelince, 
onlar da az çok hızlı bir biçimde Prusya'daki sınıfdaşlarının 
izlerinden gittiler. Küçük-burjuvalar hükümetlerinden, ver
gilerin artışından, kendilerini Avusturya ve Prnsya "despo
tizm köleleri" ile karşılaştırdıklarında hep böbürlendikleri o 
sözümona siyasal haklara verilen zararlardan gitgide daha 
hoşnutsuz bir duruma geliyorlardı; ama buraya kadar mu
halefetlerinde, onları yüksek burjuvazinin anayasacıhğın
dan ayrı, bağımsız bir parti olarak gösterebilecek belirli hiç
bir şey yoktu. Hoşnutsuzluk, köylüler arasında da büyüyor
du; ama dingin ve barışık zamanlarda nalkın bu kategorisi
nin, genel oy hakkının 1 var olduğu ülkeler dışında, 
çıkarlarını hiçbir zaman değerlendiremedigi ve bağımsız bir 
sınıf konumunu hiçbir zaman alamadığı bilinir. Kentlerin 
sanayi işçileri sosyalizm ve komünizm "zehir"i ile zehirlen
ıneye başlıyorlardı; ama Prusya dışında biraz önem taşıyan 
az kent ve daha da az sanayi bölgesi olduğundan, bu sınıfın 
hareketi, eylem ve propaganda merkezlerinin yokluğu sonu
cu, küçük devletlerde son derece yavaş bir biçimde gelişiyor
du. 

Siyasal muhalefete özgür bir gelişme verme güçlüğü, 
Prusya'da olsun, küçük devletlerde olsun, Alman katolikligi 
ve özgür topluluklar paralel hareketleri içinde, bir tür dinsel 
bir muhalefet yarattı. Bir devlet kilisesinin hayır duasından 
yararlanan ve siyasal tartışmanın engellendigi ülkelerde, 
cismani iktidara karşı dinsel-olmayan ve tehlikeli muhalefe
tin, tinsel despotizme karşı daha dinsel ve görünüşte daha 
çıkar gözetmez bir savaşım altında nasıl gizlendiği konusun
da, tarih bize birçok örnek sunar. Yaptığı işlerden hiçbirinin 
tartışılmasına izin vermeyen birçok hükümet, şehit yarat
mak ve yığınlarda dinsel bağnazlık uyandırmaktan S!ekine
cektir. İşte böylece 1845'te Almanya'da her devlette, protes
tan ya da Roma katolik dini, ya da her ikisi birden, ülke ya
sasının tamamlayıcı parçası olarak kabul ediliyorlardı. Gene 
her devlette, bu dinsel mezheplerden biri ya da öbürünün, 
ya da hem biri hem de öbürünün din adamları sınıfı (clerge), 
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devlet bürokratik aygıtının esasi� bir bölümünü oluşturuyor 
du. Yani protestan ya da katolik ortodoksluğuna saldırmak, 
din adamları sınıfına saldırmak demek, üstü örtülü bir bi
çimde hükümetin ta kendisine saldırmak demekti. "Alman 
katolikleri"ne gelince, sadece onların varlıklan olgusu Al
manya'nın, özellikle Avusturya ve Bavyera'nın katolik hükü
metlerine karşı başlı başına bir saldın oluşturuyorrlu ve bu 
hükümetler de bunu böyle anlıyorlardı. Özgür topluluklar 
üyeleri bir miktar İngiliz ve Amerikan unitarien'lerine29 
benzeyen protestan ayn-kanışlılar (muteziller), Prusya kralı 
ile onun gözde bakanı olan Eğitim ve Dinişleri bakanı Bay 
Eichhorn'un papaz egemenliğinden yana (clericale) ve sert 
bir biçimde ortodoks eğilimlerine karşı muhalefetlerini hiç 
mi hiç gizlemiyorlardı. Birincisi katolik ülkelerde, ikincisi 
protestan ülkelerde, kısa zamanda hızla yayılan iki yeni 
mezhep, birbirlerinden sadece ayn kökenieri bakımından 
a_yrılıyorlardı; öıtretilerine gelince, şu en önemli nokta üze
rinde tam bir anlaşma içindeydiler: Kabul edilmiş bulunan 
tüm dogmalar, metelik etmezlerdi. Bu belginlik yokluğu, bu 
mezheplerin özünün ta kendisiydi; kubbesi altında bütün Al
manlann birleşebilecekleri büyük tapınağı kurma iddiasın
daydılar; yani dinsel bir biçim altında, o günün bir başka si
yasal düşününü, Alman birliği düşününü betimliyorlardı; 
ama gene de aralarında hiçbir zaman anlaşamadılar. 

Sözünü etmiş bulunduğumuz mezheplerin, bütün Al
manlar için gereksinmelerine, alışkanlık ve begenilerine 
özel olarak uyarlanmış ortak bir din yaratarak, hiç olmazsa 
dinsel alanda gerçekle�tirmeye çalıştıkları Alman birliği dü
şünü, gerçekte, özellikle küçük aevletlerde, çok yayılmıştı. 
Alman İmparatorlugunun Napoleon tarafından yıkılınasm
dan beri,30 Almanya bedeninin disjecta membra'lannın (da
ğınık organlannın) birliği çağrısı, kurulu düzene karşı ve 
gerçekte özellikle saray, idare, ordu giderlerinin, kısacası 
tüm vergi yüklerinin, devletin küçüklük ve güçsüzlügü ile 
ters orantılı olarak arttığı küçük devletlerde, hoşnutsuzlu
ğun en genel açıklanması olmuştu. Ama bu Alman birliği
nin, bir kez gerçekleştikten sonra ne menem bir şey olacağı
nı bilme sorunu üzerinde, partiler anlaşmazlık içindeydiler. 
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1 
Derin bir devrimci kargaşalık istemeyen burjuvazi, görmüş 
bulunduğumuz gibi , "uy�lanabilir" saydıgı çözümle, yani 
Avusturya dışta kalmak üzere. tüm Almanya'nın, anayasal 
bir Prusya hükümetinin üstünlüg-ü altındaki birliği ile yeti
niyordu ve o sıralarda, . tehlikeli fırtınalar kopartmaksızın 
yapılabilecek tek şey de kuşkusuz buydu. Küçük-burjuvalar 
ile köylüler, bu sonuncuların böyle şeylerle ilgilendikleri ka
darıyla, ôylesine gürültülü bir biçimde istedikleri bu Alman 
birliğinin herhangi bir tanımını hiçbir zaman veremediler; 
çoğu gerici feodallerden oluşan az bir sayıdaki düşçüler, Al
man İmparatorluğunun yeniden kurulacaginı umuyorlardı; 
sonradan onları öylesine gülünç bir biçimde yanlış yoldan çe
viren pratik deneyini henüz yapmamış bulundukları İsviçre 
kurumlarına hayran, sözümona radikal bir avuç bilisiz, fede
ral bir cumhuriyetten yana çıkıyordu ve o zaman bir ve bö
lünmez bir Alman Cumhuriyetinden yana çıkmaya cesaret 
eden tek parti, en aşırı parti31 oldu. Öyle ki Alman birliğinin 
kendisi, tehlikeli bir ayrılık,  anlaşmazlık ve hatta bazı du
rumlarda içsavaş sorunuydu. 

Özet olarak 1847 sonlarında, Prusya ve küçük Alman 
devletlerinin durumu, işte buydu. Gücünü sezen burjuvazi, 
feodal ve bürokratik bir despotizmin tecimsel işlemlerini, sı-. 
nai verim yeteneğini, sınıf olarak ortak eylemini güçleştiren 
engellerine daha uzun süre katlanmamakta kararlıydı; top
rak soyluluğunun bir bölümü, o derecede emtia üreticileri 
durumuna dönüşmüştü ki burjuva?i ile aynı çıkariara sahip 
bulunuyor ve onunla aynı ereği güdüyordu; küçük-buıjuvazi 
hoŞnutsuz, vergilere, tecimsel işlerinde karşılaştıgi engellere 
karşı homurdamp duruyordu ama kendisine toplum ve dev
let içinde bir yer saglamaya yetenekli, belirli bir reformlar 
planı yoktu; köylülük, şurada haksız feodal yükümlülükler, 
burada faizciler, tefeciler ve avukatlar tarafından ezilmiş bir 
durumda idi; genel hoşnutsuzluga katılan kentler işçileri de, 
hükümete ve büyük kapitalistlere karşı bir nefret besliyor, 
sosyalist ve komünist düşünler tarafından kazanılmış bulu
nuyorlardı. Kısacası, çeşitli çıkariara sahip, türdeş olmayan, 
ama azçok ilk safında o aynı Prusya buıjuvazisinin ve özel
likle Renanya burjuvazisinin yürüdü@ buıjuvazi tarafından 
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yönetilen bir muhalefet y:ığını vardı. Öte yandan, birçok ko
nu üzerinde anlaşmazlık içinde bulunan hükümetler birbir
l erine ve özellikle koruması kendileri için tek çıkar yol olan 
Prusya'ya k�rşı güvensizlik duyuyorlardı; Prusya'da kamuo
yu tarafından, hatta soyluluğun bir bölümü tarafından yü
züstü bırakılmış bir hükümet ve üstelik, sözcügün tam anla
mıyla meteliksiz ve burjuvazinin muhalefeti karşısında ka
yıtsız şartsız teslim olmadıkça, artan bir açığı kapamak için 
ilk metelig-i sa{tlamakta yeteneksiz bir hükümet, muhalif 
burjuvazinin düşünleri kendisine günden güne daha çok bu
l aşan ve her gün bu düşünlerin daha çok etkisi altında ka
l an bir ordu ve bir bürokrasiye dayanıyordu. 

Hangi ülkenin burjuvazisi, var olan hükümete karşı ikti
dar savaşımı içinde, bundan daha göz kamaştıncı bir ko
numda bulunmuştur? 

Londra, Eylül 1851 
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DÖRT 

AVUSTURYA32 

ŞlMDl Avusturya'ya, 1848' Martma degin yabancı ulusla
rın gözünde hemen hemen İngiltere ile son savaştan önce 
Çin'in oldugu kadar sıkı bir biçimde kapalı o�an bu ülkeye 
bir göz atmamız gerekiyor. 

Burada sadece Alman Avusturya'sını göz önünde tutabi
leceğimiz kendiliğinden anlaşılır. Polonyah, Macar ya da 
İtalyan Avusturyalıların sorunlan konumuzun dışındadır ve 
biz bu sorunları sonradan sadece 1848'den bu yana, Alman 
Avusturyalıların yazgıları üzerinde etkili oldukları ölçüde 
hesaba katacagız. 

· 

Prens Mettemich hükümeti, iki eksen üzerinde dönüyor
du: İlk olarak, Avusturya yetkesi altında bulunan uluslar
dan her birini, benzer bir durumda bulunan öbür ulusların 
tümü aracıyla bagımlılık içinde tutuyor, ikinci olarak, ve bu 
her zaman mutlak krallıkların temel ilkesi olmuştur, iki sı-
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nıfa, feodal toprak sahipleri i le büyük para babalarına daya
nıyor, aynı zamanda, bu iki sınıfın etki ve gücünü, hüküme
te tam bir eylem bagimsızlıgı saglayacak biçimde, denge du
rumunda tutuyordu. Tüm ge1ir1eri her türlü feodal gelirler
den oluşan toprak soylulugu için, kendisini yaşatan sömürü 
tarafından ezilmiş toprak köleleri sınıfına karşı tek koruyu
cusu olan bir hükümeti desteklemek zorunluydu; ve bu soy
luların en yoksul bölümünün, 1846'da Galiçya'da oldugu gi
bi, hükümete karşı başkaldırdıgı her kez, Metternich onlara 
karşı hemen, en dolaysız baskıcılarından korkunç bir öç al
ma fırsatından ne de olsa yararlanan bu serfleri kışkırtıyor
du. 

Öte yandan büyük borsa spekülatörleri de, devletin onla
ra borçlu bulundugu büyük tutarlar aracıyla, Metternich hü
kümetine zincirlenmiş bulunuyorlardı. 1815'te tüm gücünü 
yeniden elde eden, 1820'den sonra İtalya'da mutlak krallıgı 
yeniden kuran, 1 8 10 iflası ile borÇlarının bir bölümünden 
kurtulan Avusturya, barıştan ·az bir zaman sonra, Avrupa 
mali piyasalarındaki saygınhg-Inı yeniden saglamış ve kredi
si arttıkça yeni yeni borçlar almıştı. Böylece Avrupa'nın bü
tün büyük bankerleri, sermayelerinin büyük bölümlerini 
Avusturya fonlanna yatırmış bulunuyorlardı; öyleyse bu ül
kenin kredisini sürdürmesinde hepsinin çıkarı vardı ve 
Avusturya ka.mu kredisi kendini sürdürebilmek için, durma
dan yeni borçlanmalar gerektirdiginden, onlar bakımından, 
daha önce almış bulundukları devlet fonlannın fıyatını yük
sek tutmak için, 'z';ıman zaman yeni sermayeler vermek zo
runlu idi. 1815'i izleyen uzun barış ve AVusturya gibi bin yıl
lık eski bir imparatorlugu yıkmanın görünür olanaksızhgı, 
Metternich hükümetinin kredisini inanılmaz ölçülerde artı
rıyor ve onu Viyana banker ve borsa oyuncularından bile ba
g-Imsız kıhyordu; çünkü Metternich, Frankfurt ve Amster
dam'dan yeterince para saglayabildigi sürece, Avusturya ka
pitalistlerinin ayaklarına kapandıginı görme hoşnutlugtına 
eriyordu. Ayrıca bu kapitalistlerin yazgısı , her bakımdan 
onun elindeydi ; bankerlerin, spekülatör ve devlet üstencile
rinin, mutlak bir krallıktan sızdırmak için her zaman uyuş
tukları büyük karlar, hükümetin onların kişilik ve zengin-
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likleri üzerinde sahip oldugu hemen hemen sınırsız kudretle 
ödünlenmiş bulunuyordu; bundan ötürü, bu yandan korkula
cak bir muhalefet gölgesi bile yoktu. Böylece Mettemich, im
paratorlugun en güçlü ve en etkili iki sınıfının desteğinden 
emindi ; ayrıca, mutlakiyet erekleri bakımından daha iyi ör
gütlenemeyecek bir ordu ve bir bürokrasiye de sahip bulunu
yordu. Avusturya hizmetindeki memur ve subaylar ayrı bir 
tür oluştururlar; babaları imparatora hizmet etmişlerdir ve 
ogulları da aynı şeyi yapacaklardır; onlar, iki başlı kartalın 
kanadı altında toplanmış birçok milliyetten hiçbirine ait de
ğildirler; İmparatorlugun bir ucundan öbürüne, Polonya'dan 
İtalya'ya, Almanya'dan Transilvanya'ya aktarılırlar ve her 
zaman da aktanlmışlardır: Macar, Polonyalı, Alman, Ru
men, İtalyan, Hırvat, "imparatorluk ve krallık yetkesi" dam
gasını taşımayan ve özel bir ulusal nitelikle belirlenen her 
birey, onlar tarafından aynı derecede hor görülür; onların 
milliyeti yoktur, ya da daha dogıusu, gerçek Avusturya ulu
sunu sadece onlar oluştururlar. Zeki ve eneıjik bir devlet 
başkanının elleri arasında, böylesine bir sivil ve asker hiye- . 
rarşinin ne kadar bükülgen ve güçlü bir alet olacağı kolay 
anlaşılır. 

Nüfusun öteki sınıflarına gelince Metternich, gerçek bir 
ancienne regime33 devlet adamı olarak, onlann elbirliğinden 
pek tasalanmıyordu. Onlara karşı bir tek siyasası vardı : ses
siz sedasız bırakarak, onlardan vergi biçimi altında, elden 
geldiğince çok para sızdırmak. Tecim ve sanayi buıjuvazisi ,  
Avusturya'da çok yavaş bir biçimde gelişiyordu. Tuna ticare
ti görece önemsizdi ; ülke sadece bir tek deniz limanına, TR
este'ye sahipti ve bu Jimanın tecimi de çok sınırlıydı . Sanayi
cilere gelince, onlar çogu durumda tüm yabancı rekabetin 
dıştalanınasına kadar giden büyük bir korumadan yararla
nıyorlardı; ama bu üstünlük onlara, aslında vergi ödeme ye
teneklerini artırma ereğiyle verilmiş ve geniş ölçüde sanayi 
için iç kısıtlamalar, gedikler ve öbür feodal loncalar için, hü
kümetin erek ve görüşlerine engel olmadıklan sürece titizce 
korunan ayrıcalıklar ile ödünlenmişti. Küçük esnaf, çeşitli 
meslekleri birbirlerine karşı sürekli bir ayncalıklar savaşı 
içinde .tutan ve aynı zamanda işçi sınıfının toplumsal hiye-
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rarşide yükselme olanaksızlıgı ile bu zorunlu dernekler üye
lerine bir tür soydan geçme kararlılık veren bu ortaçag-sal 
loncalann dar engelleri içine sıkıştınlmıştı. Son olarak köy
lü ve işçiye, basit bir vergileme konusu olarak davranılıyor 
ve onlarla sadece, onları elden geldig-ince o zaman içinde ya
şadıkları ve onlardan önce babalannın da içinde yaşamış ol
dukları varlık koşulları çerçevesinde tutmak için ilgilenili
yordu. · Bu amaçla, eskiden beri yerleşmiş her türlü soydan 
geçme yetke, devlet yetkesi gibi korunmuştu; hükümet, top
rak sahibinin küçük çiftçi, sanayicinin fabrika işçisi, küçük 
zan8atçı ustanın kalfa ve çırak, babanın og-ul üzerindeki yet
kesini her yerde sıkı sıkıya koruyordu ve her türlü itaatsiz
lik, Avusturya adaletinin o evrensel aleti olan sopa ile, bir 
yasa çig-nemesi olarak cezalandınlıyordu. 

Son olarak, bütün bu yapay bir kararlılık yaratma giri
şimlerini genel bir sistem biçiminde toplamak için, ulusun 
önüne konan entelektüel yem de sonsuz sakınırlıklarla seçil
miş ve elden geldig-ince pinti bir tutumlulukla dagıtılmıştı. 
Eg-itim her yerde, başkanlan tıpkı feodal büyük toprak sa
hipleri gibi varolan sistemin korunmasında büyük çıkariara 
sahip olan katolik din adamlannın elleri arasındaydı. Üni
versiteler, ancak çeşitli özel bilgi dallarında çok güçlü olabi
lecek uzmanlar üretebilecek, ama üniversitelerin verdig-i ka
bul edilen o önyargılardan bagışık genel eg-itimi hiç mi hiç 
veremeyecek bir biçimde örgütlenmişlerdi. Macaristan dışın
da, hiçbir devirli basın yoktu, ve Macar gazeteleri de krallı
gın bütün öbür yerlerinde yasaklanmış bulunuyorlar�ı. Ge
nel olarak yazın alanına gelince, bu alan bir yüzyıldan beri 
genişlememiş, hatta Josef II'nin ölümünden sonra yeniden 
daralmıştı. Ve tüm sınırlar boyunca, Avusturya devletleri
nin uygar bir ülke ile sınırdaş oldukları her yerde, yabancı 
bir kitap ya da gazetenin, içerig-i iki üç kez özene bezene in
celenip de zamanın kötü zihniyetinin en küçük lekesinden 
anndırılmaksızın Avusturya'ya geçmesini engellemek içiri, 
gümrükçüler kordonu ile birlikte bir de yazın sansürcüleri 
kordonu kurulmuştu. 

1815'ten sonra, hemen hemen otuz yıl boyunca bu sis
tem, şaşırtıcı bir başarı ile işledi. Avusturya, Avrupa'da he-
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men hemen tanınmıyor, ve Avrupa da Austurya'da bir o ka
dar bilinmiyordu. Nüfusun her sınıfının ve genel olarak nü
fusun toplumsal durumu, en küçük bir degişiklig-e ug-Tama
mışa benziyordu. Sınıftan sınıfa duyulahilen düşmanlık ne 
olursa olsun, -ve bu düşmanhgtn varhgı, Metternich için, 
yukan sınıfları hükümetin tüm haksızlıklarının aleti yapıp, 
böylece tüm tiksintiyi onların üzerine atarak, hatta onun iş
lerini bile .kolaylaştıran, son derece önem1i bir hükümet ko
şulu idi- halk küçük devlet memurlarından ne kadar nefret 
ederse etsin, merkezi hükümete karşı ya çok az bir hoşnut
suzluk vardı, ya da daha dog-Tusu hiç yoktu. İmparatora ta
pılıyordu ve olaylar, bu sistemin sürerlig-i üzerine kuşkı.ıları
nı dile getirirken , babacan bir havayla: "Gene de Mettemich 
i le ben yaşadıkça sürer" diye ekleyen yaşlı François I'e hak 
verir gibi görünüyordu. 

Bununla birlikte, Mettemich'in tüm çabalarını boşa çı
karan yavaş bir yeraltı hareketi gelişiyordu. Sanayi ve tecim 
burjuvazisinin zenginlik ve etkisi artıyordu. Sanayie makine 
ve buhann girişi, başka her yerde oldugu gibi Avusturya'da 
da, toplumun tüm sınıf ilişkileri ve yaşam koşullarını altüst 
etti ; sertleri özgür kişiler, küçük çiftçileri fabrika işçileri du
rumuna dönüştürdü; eski feodal loncaları aşındırdı ve arala
rında birçogunun varlık araçlarını yok etti. Yeni tecim ve sa
nayi nüfusu, her yerde, eski feodal kurumlarla savaşıma gi
rişti. İşlerinin kendisini gitgide daha çok sürükledigi dış ül
kelere yolculuklanndan buıjuvazi, imparatorluk gümrük 
sınırlannın ötesinde yer alan uygar ülkelerden şaşkınlık ve
rici yeni haberler getiriyordu. Son olarak demiryolları yapı
mı, hem sınai hem de entelektüel hareketi hızlandırdı. Avus
turya devlet yapısında tehlikeli bir öge daha, yani parlamen
ter oturumlan ve soylulugun yoksullaşmış ve muhalif yıgtnı
nın, hükümet ve bag-laşıkları olan Macar devlet adarolanna 
(magnats) karşı savaşımiarı ile birlikte, bir de feodal Macar 
anayasası vardı. Diyetin bulundugu yer, Presburg, Viya
na'nın kapılarındaydı. Bütün bu ögeler, kentler burjuvazisi 
arasında, tam bir muhalefet degil, -çünkü muhalefet henüz 
olanaksız bir şeydi-, ama bir hoşnutsuzluk ruhu, anayasal 
olmaktan çok yönetsel nitelikte genel bir reform istegi dog-
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masına katkıda bulundular. Ve tıpkı Prnsya'da oldugu gibi, 
bürokrasinin bir bölümü de burjuvaziye katıldı. Bu soydan 
geçme memurlar kast) arasında, Joseph II gelenekleri unu
tulmamıştı: devlet memurları arasında, zaman zaman ken;. 
dini olanaklı düşsel reformlara kaptıranların en bilgilileri, 
bu imparatorun ilerici ve aydın despotizmini, Metternich'in 
"ataerkil" despotizmine adamakıllı yeg tutuyorlardı. En yok
sul soylulugun-bir bölümü de burjuvaziyle aynı safta yer aldı 
ve nüfusun hükümetten degilse de üstlerinden yakınmak 
için her zaman bol bol neden bulan aşagı sınıflanna gelince, 
çogu durumda bu sınıflar, burjuvazinin r€formcu özlemleri
ne katılmaktan geri kalamaz.lardı:. 

Almanya'da, bu degişiklige yanıt veren özel bir yazın da
lının kurulması, aşagı yukarı bu sıralarda, 1843 ya da 
1844'te oldu. Hepsi de pek öyle yetenekli olmayan ama yahu
di soyuna özgü o iş yatkınlıgJna sahip az bir sayıda Avustur
yalı yazar, romancı, gökçeyazın eleştirmeni, kötü ozan, Leip
zig ve Avusturya dışındaki öteki Alman kentlerinde yerleşti
ler ve oralarda, Mettemich'in verecegi zararlardan uzak, 
Avusturya sorunlan üzerine tonla kitap ve broşür yayımla
dılar. Hem kendileri, hem de yayımcıları , "altın iş"ler yaptı
lar. Tüm Almanya, Avrupa Çini'nin siyasal gizemlerini ög
renme istegiyle tutuşuyordu ve bu yayınları, Bohemya sınırı 
üzerinde büyük ölçüde yapılan kaçakçılık aracıyla elde eden 
Avusturyalıların kendileri daha da merakhydılar. Bu yayın
lar aracıyla açıga vurolan gizemler, elbette pek önemli şey
ler degildiler ve iyi niyetli yazarlar tarafından yazılan ipsiz 
sapsız reform tasarıları, kendilerini siyasal erdenlige (baki
relige) varan bir zararsızlık ile belli ediyorlardı. Avusturya 
için bir anayasa ve özgür bir basın, olmayacak şeyler sayılı
yorlardı; yönetsel reformlar, eyalet diyetlerinin haklarının 
genişlemesi, yabancı kitap ve gazetelerin yurda sokulması 
ve daha yumuşak bir sansür -; işte bu iyi Avusturyalıların 
dürüst ve alçakgönüllü istek' ;;ri, aşagı yukarı buraya kadar 
gidiyordu. 

Avusturya'run Almanya'nın geri kalan bölümü ile ve Al
manya'mn da dünyanın geri kalan bölümü ile yazınsal alış
verişini engeliernekte durmadan artan olanaksızlık, hükü-
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mete karşı bir kamuoyunun oluşmasına büyük bir katkıda 
bulunuyor ve Avusturya nüfusunun bir kısmı için, hiç ol
mazsa biraz siyasal bilgilenme olanagı saghyordu. Avustur
ya, güçsüz bir derecede de olsa, o sıralarda bütün Alman
ya'da yayılan o siyasal-dinsel çalkantı tarafından, 1847 son
larında işte böyle kavrandı ve bu çalkantının gelişmesi 
Avusturya'da her ne kadar daha sessiz oluyorduysa da, üze
rinde etkili olacak ögeleri bulmaktan da geri kalmıyordu. 
Orada, beylerin ya da hükümetlerin haksızlıklan altında 
ezilen serf ya da feodal çiftlik kiracısı köylü vardı ; fabrikacı
nın ona dayatmaktan hoşlandıgı her koşula, polis memuru
nun sopası ile boyun egmeye zorlanan fabrika işçisi vardı ; 
lonca kurallarının, içinde kendisine bagımsız bir durum ya
ratma yolundaki tüm umutlarını yokettigi kalfa vardı; te
cimde adım başında saçma kurallarla karşı karşıya kalan te
cimen vardı ; ayrıcalıklan üzerinde kıskançlıkla titreyen ge
dikliler, ya da burunlarını her yere sokan açgözlü memurlar 
ile bitmez tükenmez bir çatışma içinde bulunan fabrikacı 
vardı; cahil ve kendini begenmiş bir din adamlan sınıfı ya 
da alık ve dedigim dedik üstlere karşı boş yere çabalayıp 
duran ögTetmen, bilim adamı, daha aydın yüksek memur 
vardı. Uzun sözün kısası, bir tek hoşnut sınıf yoktu, çünkü 
hükümetin şurdan burdan vermek zorunda kaldıgı küçük 
ödünler, kendi cebinden degil, -Hazine buna izin veremez
di- ama yüksek soyluluk ve din adamları sınıfının sırtın
dan verilmişti; büyük bankerler ve devlet tahvilleri sahiple
rine gelince, İtalya'daki son olaylar, Macar diyetindeki artan 
muhalefet, alışılmadık hoşnutsuzluk havası, tüm imparator
lukta boy gösteren sıkıştırıcı reform istekleri, bunların Avus
turya lmparatorlugunun saglamlık ve ödeme gücüne karşı 
besledikleri güveni güçlendirecek nitelikte şeyler degildi. 

Böylece Fransa'da, korkutucu fırtınanın kopmasına yol 
açan ve yaşlı François'nın, Mettemich ve kendisi yaşadıkça 
sistemin de yaşayacagı yolundaki sözüne bir yalanlama geti
ren bir olay birdenbire patlak verdigi zaman Avusturya da 
derin bir degişiklige dogru yavaş, ama güvenli adımlarla 
ilerliyordu. 

Londra, Eylül 1851 
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BEŞ 

VİYANA'DA MART AYAKLANMASI34 

24 Şubat 1848'de Louis-Philippe Paris'ten kovuldu ve 
Fransız Cumhuriyeti ilan edildi. 13 Martta da Viyana halkı 
prens Metternich hükümetini devirdi ve onu utanılacak bir 
biçimde ülkeden kaçmak zorunda bıraktı. 18 Martta Berlin 
halkı silaha sarıldı ve 18 saatlik direngen bir savaşırndan 
sonra, kralın karşısında boyun egdigini görmek mutlulugu
na erdi . Küçük Alman devletleri başkentlerinde, aynı za
manda az çok zorlu, ama hepsi de aynı başarıyla sonuçlanan 
ayaklanmalar oldu. Alman halkı her ne kadar ilk devrimini 
iyi bir sonuca ulaştıramadıysa da, hiç degilse devrimci yola 
gerçekten atıldı. 

Burada bu ayaklanmaların çeşitli olayların ayrıntısına 
giremeyiz; açıklamamız gereken şey, bu ayaklanmalann ni
teligi ile nüfusun çeşitli sınıflarının bu ayaklanmalar karşı
sında aldıkları tutumdur. 
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Viyana devriminin, hemen hemen oybirlikli bir nüfus ta
rafından yapılmış oldugu söylenebilir. Buıjuvazi (bankerler 
ve borsa oyuncuları dışında), küçük-buıjuvazi, işçiler, hepsi 
de herkes tarafından nefret edilen bir hükümete, onu des
teklemiş bulunan soylular ve para babaları küçük azınlıgı 
daha ilk saldırıda gölgede kalacak derecede herkes tarafın
dan nefret edilen bir hükümete karşı, tek bir adam gibi 
ayaklandılar. Burjuvazi Metternich tarafından öylesine bir 
siyasal bilgisizlik içinde tutulmuştu ki, anarşi, sosyalizm, te
rör ve kapitalistler sınıfı ile emekçiler sınıfı arasında yakla
şan savaşırnlar egemenligini bildiren Paris haberlerinden 
hiç ama hiçbir şey anlamıyordu. Siyasal masumlugu içinde 
bu haberlere ya hiçbir anlam veremiyor, ya da onlara Met
temich'in kendisini korku yoluyla boyun eğmeye zorlamak 
için uydurdugu iblisçe yalanlar diye bakıyordu. Zaten işçile
rin sınıf olarak davranlarını, ya da özel sınıf çıkarlarını sa
vunmak için ayaklandıklarını hiç görmemişti. Kendi deneyi
ne dayanarak, daha az önce herkesçe nefret edilen bir hükü
meti devirmek için öylesine -candan yürekten birleşmiş bulu
nan sınıflar arasında ayrılıklar çıkmasını olanaklı bir şey 
olarak düşünemiyordu. İşçileri anayasa, jüri, basın özgürlü
ğü vb. gibi tüm noktalar üzerinde kendisi ile anlaşma duru
munda görüyordu. Bundan ötürü, hiç degilse 1848 Martında, 
bütün varlıgıyla hareketin içindeydi ve hareket de, kendi pa
yına, burjuvaziyi bir anda, hiç degilse teoride; devletin ege
men sınıfı katına yükseltti. 

Ama bir dereceye kadar her devrimin her zaman zorunlu 
koşulu olan çeşitli sınıfların bu baglaşmasının uzun ömürlü 
olmaması, bütün devrim1eri(l yazgısıdır. Daha düşman üze
rinde zafer krızanılır kazanılmaz, yeneriler karşıt kamplara 
bolünür ve silahlarını birbirlerine çevirirler. Eski ve karma
şık toplumsal organizmalarda, bir devrimi toplumsal ve si
yasal ilerlemenin öylesine güçlü bir etkeni durumuna geti
ren şey, işte bu sınıflar karşıthgının hızlı ve zorlu gelişmesi
dir: Bu zorlu sarsıntılar sırasında, bir ulusa olagan koşullar 
içinde yüzyılda alacagından daha uzun bir yolu beş yılda aş
tıran şey, işte iktidarda nöbet degiştiren yeni partilerin bu 
kesintisiz ve canlı fışkınşıdır. 
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· Viyana devrimi, burjuvaziyi, teoride egemen S)nıf duru
muna getirdi, yani hükümetten öyle ödünler koparılınıştı ki, 
bu ödünler uygulamaya geçirilir ve bir süre devam ettirilir
se, kaçınılmaz olarak burjuvazinin üstünlügıinü sag-layacak
lardı . Ama pratikte, bu sınıfın üstünlügU sag-lamca kurul
muş olmaktan uzaktı. Gerçi, burjuvazi ve küçük dükkancıla
ra silah veren bir ulusal muhafızın kurulması sayesinde, bu 
sınıf güç ve etki kazandı; gerçi, buıjuvazinin ag-ır bastıg-ı bir 
tür sorumsuz devrimci hükümet olan "güvenlik komitesi"nin 
kurulmasıyla, burjuvazi iktidarın başına geçti. Ama aynı za
manda işçi sınıfı da kısmen silahlanmıştı; çatışma oldugu 
kadarıyla, çatışmanın tüm yükünü ög-renciler ile işçi sınıfı 
taşıma durumunda kalmışlardı ve ulusal muhafızdan daha 
iyi silahlandırılmış ve çok daha disiplinli olan 4.000 kadar 
ög-renci, devrimci silahlı birliklerin çekirdeg-ini, gerçek gücü
nü oluşturmuşlardı ve güvenlik komitesinin elleri arasmda 
basit aletler olmaya hiç de yatkın degildiler. Güvenlik komi
tesini tanımalarına ve hatta onun en coşkulu savunucuları 
olmalarına karşın, gene de bir tür bag-ımsız ve oldukça gü
rültücü bir topluluk olmaktan geri kalmadılar; buıjuvazi ile 
işler arasında aracı bir konum alan, sürekli çalkantılan ile 
işlerin eski dingin görenek içinde gitmesini engelleyen ve 
birçok kez kendi kararlarını güvenlik komitesine dayatan bu 
ög-renciler, Aula'da35 kendi öz toplantılarını düzenlediler. 
Öte yandan, hemen hepsi işlerini yitirmiş bulunan işçilerin 
devlet hesabına kamu işlerinde çalıştınlmaları gerekiyordu 
ve bu amaçla zorunlu para, elbette ya vergi ödeyenierin ce
binden, ya· da Viyana kent kasasından alınacaktı. Bütün 
bunlar Viyana tecimenlerine ister istemez çok kötü geliyo!"
du. Kentin, bir büyük ülkenin zengin ve aristokratik saray
lannın gereksinmeleri için öngörülmüş sanayileri, devrim 
yüzünden, aristokrasİ ve saraYın kaçışı yüzünden, kolayca 
anlaşılabileceg-1 gibi, tamamen kötürümleşmişlerdi; tecim 
Y;.ere serilmiştİ ve ög-renciler ile işçiler tarafından sürdürülen 
sürekli karışıklık, sürekli ajitasyon, yürürlükteki deyime gö
re, ''güveni yeniden sag-lama"ya uygun bir araç deg-ildi. Bun
dan ötürü, az sonra bir yandan burjuvazi ve öte yandan da 
çalkantılı ög-renciler ile işçiler arasında belirli bir sog-ukluk 

47 



dogdu; ve eger uzun zaman boyunca bu sogukluk açık düş
manlık durumuna dönüşm�diyse, bunun nedeni bakanlar 
kurulu ve özellikle sarayın, eski düzeni yeniden kurma sa
bırsızlıklan içinde, en kararlı devrimci grupların kuşkulan 
ve gürültülü eylemlerini haklı çıkarmaktan geri kalmamala
n ve burjuvazinin -gözlerinde bile durmadan eski Mettemich 
despotizmi görüntüsünü uyandırmalandır. Böylece, hükü
metin yeni kazanılan özgürlüklerin bazılann·a dokunınaya 
ya da yıkmaya çalışması üzerine, 15 ve 26 Mayısta, Viya
na'da bütün sınıfların yeni ayaklanmalan oldu ve her fırsat
ta, ulusal muhafız ya da silahlı burjuyazi, ögTenciler ve işçi
ler arasındaki baglaşma yeniden perçinlendi . 

Nüfusun öbür sınıflarına gelince, aristokrasİ i le para ba
baları (ploutocratie) ortadan çekilmişlerdi ve köylüler her 
yerde feodalizmi son kalıntılarına kadar yıkınakla ugTaşı
yorlardı . İtalya'daki savaş36 ve Viyana ile Macaristan'ın sa
raya verdigi kaygılar sonucu, onlara tam bir özgürlük bıra
kılmıştı ; ve onlar da kurtuluş çabalarında, Avusturya'da Al
manya'nın bütün öbür yerlerinden daha büyük başarı gös
terdiler. Avusturya Diyeti, biraz daha sonra, daha önce 
köylüler tarafından pratik olarak atılmış adımları sadece 
onaylamak zorunda kaldı ve prens Schwarzenberg hükümeti 
yeniden kurulma başansını gösterebiimiş olsa da, hiçbir za
man köylülerin feodal köleligini yeniden kurma gücünü gös
teremeyecektir. Ve eger Avusturya, şu .anda bir kez daha gö
rece dingin ve hatta güçlü ise, bu, esas itibariyle halkın bü
yük çogunlugunun, köylülerin, devrimden gerçekten yarar 
saglamış bulunduklan içindir ve yeniden kurulan hüküme
tin zarar verdigi öbür şeyler ne olursa olsun, köylülük tara
fından kazanılmış bu elle dokunulur, bu maddi çıkarlar, bu
güne kadar el deglnemiş olarak kalmıştır. 

Londra, Eylül 1851 
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ALT! 

BERLiN AYAKLANMASJ37 

BERLIN, devrimci hareketin ikinci merkezi oldu. Ve bun
dan önceki makalelerde söylenenlere bakılarak, burada bu 
hareketin, Viyana'da karşılaştıgı hemen tüm sınıfların oy
birlikli desteğini bulmaktan uzak kaldıgı kestirilebilir. Prns
ya'da burjuvazi, hükümet ile gerçek savaşırnlara daha önce
den karışmıştı; "Birleşik Diyet" bir bozuşmaya varmıştı; bir 
burjuva devrimin eli kulagındaydı ve, eğer Şubat devrimi işe 
�arışmamış olsaydı, patlak verdiği anda bu devrim de Viya
na devrimi kadar oybirlikli olabilirdi. Bu olay [Şubat devri
mi -ç.], Prnsya burjuvazisinin kendi hükümetine meydan 
okumaya hazırlandıgı bayraktan bambaşka bir bayrak altın
da gerçekleşmiş olmasına karşın, her şeyi hızlandırdı. Şubat 
devrimi Fransa'da, Prusya buıjuvazisinin kendi ülkesinde 
kuracagı hükümet türünün ta kendisini devirdi . Şubat dev
rimi kendini, işçi sınıfının buıjuvaziye karşı bir devrimi ola
rak gösteriyor, burjuva hükümetin düşüşü ile işçinin kurtu-
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luşunu ilan ediyordu. Nedir ki Prusya burjuvazisi de, şu son 
zamanlarda, kendi ülkesinde gerçekten hayli işçi karışıkhıP 
görmüş bulunuyordu. Hatta Silezya kargaşalıkları tarafın
dan uyandınlan i lk ürkü bir kez dağıldıktan sonra, bu kan
şıkhğı kendi yararına döndürmeyi bile denemiş, ama gene 
de kurtarıcı bir devrimci sosyalizm ve komünizm korkusunu 
içinde saklamıştı : Bu nedenle Paris'te, hükümetin başında 
mülkiyetin, düzenin, dinin, ailenin ve modern buıjuvanın 
öteki tanrılarının en tehliketi düşmanları saydığı adamlan 
görünce, kendi devrimci ateşinin hemen büyük ölçüde soğu
dugunu sezdi.· Fırsatı kaçırmaması gerektiğini ve işçi yığın
larının yardımı olmaksızın yenileceğini biliyordu; ve buna 
karşın cesaret edemedi. Öylesine ki , ilk kısmi eyalet ayak
lanmalarında, hükümetin yanında yer aldı ; beş gün boyun
ca, haberleri tartışmak ve hükümette değişiklikler isternek 
için krallık sarayı önünde yıgın yığın toplanan Berlin halkı
nı yatıştırmaya çalıştı ve en sonunda, Metternich'in düştüğü 
haberi üzerine, kral bazı küçük ödünler verince burjuvazi, 
devrimi tamamlanmış saydı ve halkının tüm dileklerini yeri
ne getirme kayrasında bulunmuş olduğu için Majestelcrine 
teşekkürde ivedilik gösterdi. Ama ounu askerlerin kalabalık 
üzerine saldırması, barikatlar, savaşı m ve krallığın yenilgisi 
izledi. Ve her şey değişti. Burjuvazinin arka planda tutmak 
için çaba gösterdiği işçi sınıfı ,  ileri itilmiş, dövüşmüş ve yen
miş ve bir anda gücünün bilincine varmıştı . Seçim hakkın
da, basın özgürlüğünde, yargıcılar kurulu üyesi olma hak
kında, toplanma hakkında kısıntılar kabul etmek, -

· burjuvazinin çok hoşuna gidecek kısıntılar, çünkü bu kısİntı
lar sadece onun altındaki sımflara zarar verecekti-, artık 
olanaklı degildi. Paris'teki "anarşi" sahnelerinin bir yinelen
me tehlikesi çok yakındı. Bu tehlike karşısında, bütün eski 
anlaşmazlıklar yok oldu. Muzaffer işçiye karşı, henüz kendi 
hesabına ,hiçbir istem i leri sürmüş olmasa da, eskinin dost 
ve düşmanları birleştiler ve buıjuvazi ile devrilen sistem 
yandaşlan arasındaki bağlaşma, Berlin barikatları üzerinde 
kuruldu. Zorunlu ödünler verilecekti, ama sadece kaçınılmaz 1 • 
oldukları ölçüde; '·'Birleşik Diyet"in muhalefet önderleri ile 
bir hükümet kurulacak ve, tacı kurtarmak için yapılan hiz-



metler karşılıgı, eski hükümetin tüm dayanaklannın, feodal 
aristokrasinin, bürokrasinin, ordunun destegi sağlanacaktı. 
Bay Camphausen ile Bay Hansemann, işte bu koşullarla bir 
hükümet kurmaya giriştiler. 

Kaynaşan yıgınların yeni bakanlarda uyandırdıklan kor
ku o kadar büyüktü ki, yetkenin öylesine sarsılmış temelle
rini pekiştirmeye yarayan her şey, onlara iyi görünüyordu. 
·onlar, o zavallı aldatılmış masumlar, eski sistemin her tür
lü yeniden kurulma tehlikesinin savuşturulmuş olduğunu 
sanıyorlardı ve "düzen"i yeniden sağlamak için, tüm eski 
devlet makinesini çalıştırmaya koyuldular. Bir tek bürokrat 
ya da subaya yol verilmedi; eski bürokratik idare sistemine 
en küçük bir degişiklik getirilmedi. Bu bulunmaz anayasal 
ve sorumlu bakanlar, halkın devrimci hareketinin ilk ateşi 
içinde, eski bürokratik küstahlıkları nedeniyle kovmuş bu
lunduğu memurlan bile görevlerine getirdiler. Prusya'da ba
kanların kişiliklerinden başka bir şey degişmedi; çeşitli ba
kanlıklann kurmayına bile dokunulmadı; yeni yöneticilerin 
şakşakçı takımını oluşturan ve kendi iktidar ve iş paylarını 
bekleyen tüm anayasal makam avcılanna gelince, onlara da 
yeniden sağlanacak kararlılıgın, bürokratik personelde ya
pılması şu anda tehlikesiz olmayan degişiklikler yapılması
na izin vermesini beklemeleri söyletildi. 

18  Mart ayaklanmasından sonra tamamen yıkılmış bulu
nan kral, kendisinin bu "liberal" bakanlara ne kadar gerek
sinmesi varsa, onların da kendisine o kadar gereksinmeleri 
olduğunu çabuk kavradı. Taht, ayaklanma tarafından esir
genmişti; taht, "anarşi"ye karşı son engeldi; öyleyse, liberal 
burjuvazi ve şimdi hükümette bulunan önderlerinin, taç ile 
çok iyi ilişkiler içinde bulunmakta çıkarları vardı. Kral ve 
onu çevreleyen geri ci kamarilla38 bunu görmekte gecikmedi
ler ve hükümetin eylemini, zaman zaman önerdigi ufak te
fek reformlara kadar engellemek için, bu durumdan yarar
landılar. 

Hükümetin ilk çabası, az zaman önce zorla sağlanan de
gişikliklere bir tür yasal görünüş vermek oldu. Yeni bir ana
yasa üzerinde taçla anlaşacak yeni bir meclis seçilmesi için, 
yeni bir seçim yasası oylamak amacıyla Birleşik Diyet, hal-
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kın yasal ve anayasal organı olarak, tüm halk muhalefetine 
karşın toplantıya çağnldı. Seçimler iki dereceli olacaktı: seç
menler yığını, temsilcileri seçecek olan belli bir sayıdaki se
çicileri seçiyorlardı. Tüm muhalefete karşın, bu iki dereceli 
seçim sistemi kabul edildi. Sonra Birleşik Diyetten, 25 mil
yon dolarlık bir borçlanma istendi; halk partisi tarafından 
karşı çıkılan bu borçlanma da kabul edildi. 

Bakanlar kurulunun bu eylemleri, halk partisinin, ya da 
o zamandan sonra kendi kendisine verdiği adla, demokratik 
partinin gelişmesine çok hızlı bir atılım verdi. Başında kü
çük tecimenler ve küçük dükkancılar sınıfı bulunan ve devri
min başlannda işçilerin büyük çog"unluğunu kendi bayrağı 
çevresinde toplayan bu parti, tıpkı Fransa'daki gibi tek dere
celi ve genel oy hakkı, tek bir yasama meclisi ve yeni hükü
met sisteminin temeli olarak, 18 Mart devriminin tam ve ek
siksiz kabulünü istedi. En ılıman kanadı, bu biçimde ''de
mokratlaştınlmış" bir krallık ile yetiniyor, en ileri bölüntü 
ise, son erek olarak, cumhuriyetin kurulmasını istiyordu. 
Her iki bölüntü de, Frankfurt Alman illusal Meclisini ülke
nin üst yetkesi olarak tanımakta anlaşıyorlar, oysa anayasa
cılar ile gericiler, son derece devrimci saydıklarını söyledik
leri bu toplulug"un egemenliğinden büyük bir korkuya kapıl
mış gibi görünüyorlardı. 

İşçi sınıfının bağımsız hareketi, devrim tarafından, bir 
zaman için durdurulmuştu. Hareketin o günkü gereklik ve 
koşullan, proleter partinin özgül işlemlerinin hiçbirinin bi
rinci plana çıkarılmasına izin vermeyecek gibi. idiler. Ger
çekten, işçilerin, bağımsız eylemi için güçlükler önceden yok 
edilmedikçe, tek dereceli ve genel oy hakkı saglanmadıkça, 
irili ufaklı otuzaltı devlet Almanya'yı sayısız parçalara böl
mekte devam ettikçe, proleter parti kendisi için kesin bir 
önem taşıyan Paris hareketini izlemek, sonradan kendi kav
gasına girişınesini saglayacak haklann fethi için, küçük 
dükkancılarla elbirliği ile savaşmaktan başka ne yapabilir-
d'? ı .  

Proleter parti siyasal eyleminde, küçük-burjuvalar sını
fından, ya da daha dogrusu demokratik denilen partiden, 
özünde üç noktada ayrılıyordu: birinci olarak, Fransız hare-
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keti üzerindeki yargısı ile, çünk,ü demokratlar Paris aşırı 
partisine39 saldırdılar, oysa proleter devrimciler onu savunu
yorlardı; ikinci olarak, tek ve bölünmez bir Alman Cumhuri
yeti kurma zorunlulugunu ilan etmeleri ile, oysa demokrat
lar arasındaki ultra-aşıncılar, olsa olsa federatif bir cumhu
riyet arkasından iç çekmeye cüret edebiliyorlardı; ve üçüncü 
olarak da, her fırsatta gösterdikleri ve küçük-burjuvalar ta
rafından yönetilen ve özünde küçük-burjuvalardan oluşan 
her partide her zaman eksiklig-i görülecek devrimci eylem ce
saret ve çabukluklan ile. 

Gerçekten devrimci parti olan proleter parti, emekçiler 
yıg-Inını, devrimin başlarında bir eki olduklan demokratla
rın etkisinden kurtarma işini ancak çok kerteli bir biçimde 
başarabiliyordu. Ama sonradan, demokrat önderlerin karar
sızlık, güçsüzlük ve korkaklıgı, işin geri kalanını tamamladı 
ve bugün, son yıllardaki sarsıntıların başlıca sonuçlarından 
birinin de, işçi sınıfının az çok önemli yıg-Inlar biçiminde top
landıgı her yerde, onu 1848 ve 1849'da tükenmez bir yanılgı 
ve başarısızlıklar dizisine götürmüş bulunan o demokratik 
etkiden büsbütün kurtulmuş olması oldugu söylenebilir. 
Ama, öncelemeyelim daha iyi: bu iki yılın olayları, bize de
mokrat bayları iş başında görme olanaklarını geniş ölçüde 
saglayacak. 

Prusya'da köylülük, kendini tüm feodal engellerden bir 
anda kurtarmak için, tıpkı Avusturya'da oldugu gibi, -ama 
daha az bir enerjiyle, çünkü feodalite tarafından genellikle 
biraz daha az ezilmiş bulunuyordu- devrimden yararlan
mıştı. Ama burada, yukarda açıklanan nedenlerden ötürü, 
burjuvazi hemen ona, en eski, en vazgeçilmez baglaşıgı olan 
ona karşı döndü; özel mülkiyete karşı saldın denilen şeyden 
burjuvazi kadar büyük bir korkuya kapılmış bulunan de
mokratlar da onu [köylü•lügü --ç.] desteklemekten kaçındı
lar ve işte böylece, üç aylık bir kurtuluştan sonra, kanlı sa
vaşımlar ve hele Silezya'daki askeri zorbalıklardan sonra fe
odalizm, daha dün anti-feodal olan burjuvazinin elleri ile ye
ni baştan kuruldu. Bundan ötürü burjuvazi, en kesin ve en 
sert bir biçimde, kendi kendini mahkum etmiştir. En iyi bag
laşıklanna karşı, kendine karşı, tarihte hiçbir parti böyle bir 
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ihanette bulunmamıştır ve bu burjuva partiye uygun görüle
cek aşa�lamalar, verilmesi düşünülecek cezalar ne olursa 
olsun o, sadece bu davranışla, bunların hepsini hak etmiş 
olacaktır. 

Londra, Ekim 1851 
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YEDI 

FRANKFURT ULUSAL MECLİSİ40 

BUNDAN önceki altı makalede, Almanya'daki devrimci 
hareketi, Viyana'da 13 Mart ve Berlin'de 18 Mart büyük 
halk zaferlerine kadar izlemiş olduğumuzu okur belki hatır
layacak. Prusya'da olduğu gibi Avusturya'da da anayasal 
hükümetler kurulduğunu, tüm gelecek siyasetin yönetici ku
ralı olarak liberal ya da burjuva ilkeler ilan edildiğini gör
dük; iki büyük eylem merkezi arasındaki tek ayrım şuydu: 
Prusya'da liberal burjuvazi, iki zengin tecimenin, Champha
usen ile Hansemann'ın kişiliklerinde, iktidar dizginlerini 
dogıudan doğruya ele geçiriyordu; oysa, burjuvazinin siyasal 
bakımdan çok daha az yetişmiş bulunduğu Avusturya'da iş
başına geçen ve iktidarı burjuvazi adına kullandıgını bildi
ren, l iberal bürokrasi idi. Ayrıca, toplumun o zamana kadar 
eski hükümete muhalefette birleşmiş bulunan parti ve sınıf
larının, zaferden sonra ve hatta savaşım sırasında nasıl ay-
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rıldıklannı ve zaferdentek başına yararlanan bu aynı liberal 
burjuvazinin, dünkü baglaşıklarına karşı birdenbire nasıl 
döndügünü, daha ileri bir nitelik taşıyan her sınıf ya da her 
partiye karşı nasıl düşmanca bir tutum aldıgını ve yenik feo
dal ve bürokratik güçler ile nasıl bir baglaşma kurdugunu 
da gördük. Gerçekte liberal burjuvazinin, yenilmiş ama yı
kılmamış feodal ve bürokratik partilere karşı kendini ancak 
daha ileri halk partilerine dayanarak gösterebilecegi ve bu 
daha radikalleşmiş yıgınlar seline karşı da feodal soyluluk 
ile bürokrasinin yardımına gereksinme duydugu, daha dev
rimci dramın başlangıcından beri ortadaydı. Böylece, buıju
vazinin, Avusturya ve Prnsya'da iktidarını sürdürmek ve ül
ke kurumlarını kendi gereksinme ve düşünlerine uyarlamak 
için gerekli güce sahip bulunmadıgı, yeterince açıktı. Buıju
va-liberal bakanlar kurulu, koşulların gelişmesine göre, ül
kenin ya yukarı, birlikçi cumhuriyetçilik aşamasına yüksele
cegi, ya da yeni baştan eski dinsel-feodal ve bürokratik rejim 
içine düşecegi geçici bir evreden başka bir şey degildi .  Gene 
de asıl kesin savaşma henüz gelecekteydi ; Mart olaylan sa
dece çatışmayı başlatmıştı. 

Avusturya ile Prusya, Almanya'nın iki yönetici devleti ol
duklarından, Viyana ya da Berlin'deki kesin her devrimci 
zafer, tüm Almanya için de kesin olacaktı. Ve Mart 1848 
olayl annın bu iki kentte kendisine kadar gittikleri nokta, iş
lerin tüm Almanya için gidişini belirledi. Bunun sonucu, 
ikincil küçük devletlerde oluşan hareket üzerinde durmak 
gereksiz olurdu ve aslında biz sadece Avusturya ve Prns
ya'da olup bitenleri göz önünde tutmakla yetinebilirdik -
eger bu ikincil devletlerin varhgı, varlıgı bile Almanya'daki 
anormal durum ile son devrimin bitmemiş niteliginin en çar
pıcı kanıtı olan bir toplulugu oluşturmuş olmasaydı ; öylesine 
acayip, konumunun ta kendisi ile öylesine biçimsiz, ama ge
ne de önemine öylesine inançlı bir topluluk ki tarih herhalde 
bir eşini daha göstermeyecektir. Bu topluluk, Main-üstü
Frankfurt Alman Ulusal (denilen) Meclisi idi. 

Viyana ve Berlin halk zaferlerinden sonra, tüm Almanya 
için temsili bir meclisin toplanması dogal bir sonuçtu. Meclis 
seçildi ve Frankfurt'ta, eski federal diyetin yanında, toplan-
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dı. Halk, Alman Ulusal Meclisinin, uyuşmazlık konusu olan 
bütün sorunları çözmesini ve tüm Germen Konfederasyonu 
için en yüksek yasama yetkesi olarak davranmasını bekli
yordu. Ama gene de onu toplanmaya çağırmış bulunan diyet, 
bu meclisin görevlerini hiçbir biçimde belirlememişti. Karar
namelerinin yasa gücünde olup olmayacaklarını, ya da diyet 
ile çeşitli hükümetlerin onayına sunulup sunulmayacaklan
nı kimse bilmiyordu. · Bu kanşık durum içinde, eğer meclis 
azıcık enerjiye sahip olsaydı , o sıralarda Almanya'da en se
vilmeyen kurum olan diyeti hemen dağıtıp tatil eder ve onun 
yerine, kendi üyeleri arasından seçilmiş federal bir hüküme
ti geçirirdi. Kendini Alman halkının egemen iradesinin tek 
yasal ifadesi olarak ilan eder ve böylece kararnamelerinin 
her birine yasa gücü verirdi. Her şeyden önce, hükümetlerin 
her türlü muhalefetini altetmek için, kendine ülke içinde ye
terince kudretli ,  örgütlü ve silahlı bir güç sağlardı. Ve bütün 
bunlar, devrimin bu ilk dönemi boyunca kolay, çok kolay 
şeylerdi. Ama bunu beklemek, çoğunluğu l iberal avukatlar 
ile doktriner profesörlerden oluşan, Alman zeka ve biliminin 
en iyi, en ince kısmını cisimleştirdiğini iddia ederken, ger
çekte eski ve yıpranmış siyaset adamlannın gülünç iradesiz
liklerini, düşünme ve davranma güçsüzlüklerini tüm Alman
ya'nın gözleri önüne serdikleri bir sahneden başka bir şey ol
mayan bir meclisten çok şey beklemekti, bu kocakarılar mec
l isi , daha varlığının ilk gününden başlayarak en küçük bir 
halk hareketinden, bütün Alman hükümetlerinin bütün ge
rici komplolarından daha çok korkuyordu. Meclis, çalışmala
rını diyetin gözleri önünde yapıyordu; ne diyorum, diyetten 
kararnamelerini onaylamasını adeta dileniyordu; çünkü ilk 
kararları, resmen bu tiksinç topluluk tarafından yayınlana
caktı. Kendi egemenliğini gösterecek yerde, böylesine tehli
keli bir sorunu tartışmaktan özenle kaçındı. Kendini bir 
halk gücü ile çevirecek yerde, hükümetlerin zorla yetkileri 
dışına çıkmalan üzerindeki gündeme geçti ; hemen burnu
nun dibinde, Mainz41 sıkıyönetim altına kondu ve halkı si
lahsızlandırdı; ve Ulusal meclisin kılı bile kıpırdamadı. Da
ha sonra, Avusturya arşidükünü imparatorluk naibi seçti ve 
meclisin tüm kararlannın yasa gücü taşıyacaklarını açıkla-
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dı; ama arşidük Jean, yeni makamına ancak butün hükü
metlerin onayı alındıktan sonra yerleşti ve oraya meclis ta
rafından değil, diyet tarafından yerleştirildi; ve meclis ka
rarnamelerinin yasal gücüne gelince bu, önemli, hükümetler 
tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiş ve meclisin de hiç
bir zaman ıüstelememiş bulunduğu bir konuydu; sorun açık 
kalıyordu. Böylece büyük bir egemen ulusun tek yasal tem
silcisi olduğunu ileri sürerken, gene de ne· hakla.rını kabul 
ettirme iradesine, ne de haklarını kabul ettirme gücüne sa
hip, tuhaf bir meclis görünümü karşısında kalındı . Bu mecli
sin herhangi bir pratik sonuçtan yoksun tartışmaları, teorik 
bir değer bile taşımıyordu; çünkü orada çağı geçmiş felsefe 
ve hukuk okullarının, yinelene yinelene kabak tadı vermiş 
en beylik düşüncelerini dönüp dönüp okumaktan başka bir 
şey yapılmıyordu; orada söylenmiş ya da daha doğrusu kem
küm edilmiş her tümce, daha önce bin kez basılmış ve bin 
kez daha iyi söylenmişti. 

Böylece, Almanya'nın bu sözümona yeni merkezi yetkesi, 
her şeyi nasıl bulmuşsa öyle bırakıyordu. Almanya'nın öyle
sine beklenen birliğini gerçekleştirmek şöyle dursun, Alman
ya'yı yöneten prenslerden en önemsizini bile tahtından in
dirmedi ; ülkenin çeşitli eyaletleri arasındaki bağlan sıkıştır
mak için hiçbir şey yapmadı ; Hanover'i Prusya'dan, Prus
ya'yı Avusturyıı.'dan ayıran gümrük engellerini ortadan 
kaldırmak için küçük parmağını bile kımıldatmadı ; Prus
ya'da nehir ulaştırmasını her yerde engelleyen tiksinç geçiş 
paralarını kaldırmak için en küçük bir girişimde bile bulun
madı. Ama meclis ne kadar az iş yapıyorsa,· o kadar yüksek
ten atıyordu. Bir Alman donanınası kurdu - ama kağıt üze
rinde; Polonya ile Schleswig'i topraklarına kattı; Alman 
Avusturyası'nın İtalya'ya karşı savaşmasına izin verdi, ama 
İtalyanların Avusturyalılan, Almanya'daki güvenli geri çe
kilmelerinde izlemelerini yasakladı; Fransız Cumhuriyetini 
üç kez, sonra bir kez daha, alkış salvoları ile alkışiadı ve ül
kelerine, Almanya üzerine gelirken sahip olduklarından 
mutlaka çok daha kanşık fikirlerle dönen Macar elçllerini 
kabul etti. 

Bu meclis, devrimin başında, tüm Alman hükümetleri-
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nin en çok tiksindikleri şey olmuştu. Yetkisinin, içinde bıra
kılması zorunlu bulunan belirsiz niteliği nedeniyle, ondan 
tamamen diktatörce ve devrimci bir eylem bekleniyordu. 
Bundan ötürü bu hükümetler, bu korkulan toplulugun etki
sini hafifletmek ereğiyle geniş bir entrikalar ağı hazırladı
lar; ama sagduyulu olmaktan çok, şanslı çıktılar; çünkü bu 
meclis hükümetlerin işini, onların kendi başlarına yapabile
ceklerinden çok daha iyi yapıyordu� Bu entrikalann ilk sıra
sında, yerel yasama meclislerinin toplantıya çagnlması bu
l unuyordu; bunun sonucu sadece küçiik devletler kendi ya
sama meclislerini toplantıya çağırınakla kalmadılar, ama 
Prusya ile Avusturya da kurucu meclislerini topladılar. Bu 
kurucu meclislerde, tıpkı Frankfurt parlamentosunda' oldu
gu gibi, liberal burjuvazi ya da baglaşıklan, yani liberal avu
katlar ile bürokratlar çogunlukta idiler ve işler bu meclisie
rin her birinde aşağı yukarı özdeş bir gidiş kazandı. Tek ay
rım, Alman Ulusal Meclisinin düşsel bir ülkenin parlamen
tosu olmasıydı; çünkü bu meclis, aslında kendi varlığının ilk 
koşulu olan birleşik bir Almanya kurma görevini reddetmiş
ti ; kendi kafasında yarattığı düşsel bir hükümetin, düşsel ve 
hiçbir zaman gerçekleştirilemez önlemlerini tartışıyor ve 
kimsenin kendine dert etmedig-l düşsel karar tasanlarını oy
luyordu; oysa Avusturya ve Prusya'da kurucu topluluklar, 
hiç değilse gerçek hükümetler devirip kuran ve çatışma du
rumunda kaldıkları prensiere kendi kararlarını, hiç degilse 
bir zaman için zorla kabul ettiren gerçek parlamentolar idi
ler. Onlar da korkaktılar ve devrimci çözümleri kabul edecek 
görüş genişliğinden yoksun · bulunuyorlardı; onlar da halka 
ihanet ettiler ve iktidarı feodal , bürokratik ve askeri despo
tizmin ellerine bıraktılar. Ama hiç değilse, ivedi bir önem ta
şıyan pratik sorunlan tartışmak ve öbür insanlarla birlikte 
toprak üzerinde yaşamak zorundaydılar; oysa Frankfurt ge
vezeleri, hiçbir zaman, düşlerin göksel krallığında aylak ay
lak dolaşabildikleri zaman oldugu kadar mutlu değildiler. 
Bundan ötürü Berlin ve Viyana kurucu meclislerinin otu
rumları, Alman devrim tarihinin önemlı bir bölümünü oluş
tururlar; oysa Frankfurt tımarhanesinin ipsiz sapsız geveze
likleri, sadece gökçeyazınsal tuhaflıklar ve antika yapıtlar 
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koleksiyonculannı ilgilendirir. 
Ülkenin, ulusun ortaklaşa gücünü ufalayan ve yokeden 

tiksinç bölünmüşlügüne bir son verme zorunlulugunu derin
den derine sezen Alman halkı, Ulusal mecliste, hiç değilse 
bir zaman için, yeni bir çagin başlangıcını görmeyi bekliyor
du. Ama bu bilge Süleymanlar toplulugunun çocukça davra
nışları, ulusal coşkunlugu çabucak söndürdü. Malmoe bıra
kışmasının (Eylül 1848)42 yol açtıgi yüz kızartıcı oturumlar, 
ulusa özgür bir eylem alanı açacagı umulmuşken, tersine, 
eşsiz bir korkaklıga kapılarak, sadece bugünkü karşı
devrimci sistemin üzerine kuroldugu temelleri ilk saglam
l ıkları içinde canlandıran bir meclise karşı, halkta büyük bir 
öfke uyandırdı. 

Londra, Ocak 1852 
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SEKIZ 

POLONYALILAR, ÇEKLER VE ALMANLAR43 

BUNDAN önceki makalelerde söylenmiş olanlardan, 1848 
Mart devrimini yeni bir devrim izlemedikçe Almanya'da her 
şeyin, zorunlu olarak bu olaydan önce bulunduğu noktaya 
gelecegi, daha şimdiden açıkça ortaya çıkar. Ama üstüne bi
raz ışık tutmaya çalıştıgimız tarihsel olay öylesine karmaşık 
bir özlükte ki Alman devriminin dış ilişkileri denebilecek 
olan şeyi göz önünde tutmadan, daha sonraki olaylar açıkça 
anlaşılamaz. Ve bu dış ilişkiler de, iç sorunlar kadar karışık 
bir nitelikteydiler. 

· 

Almanya'nın Elbe, Saale ve Boehmerwald'a kadar tüm 
doğu yarısı, bilindigi gibi or?.ya üşüşmüş bulunan Slav halk
lardan, son bin yıl içinde alınmıştı. Bu topraklann büyük bö
lümü, yüzlerce yıldan beri, tüm Slav milliyeti ve tüm Slav 
dili tamamen ortadan kalkacak derecede Almanlaştırılmıştı 
ve hepsi hepsi 100.000 kişiden az, tamamen yalıtık bazı ka-

61 



hntıları (Pomeranya'da Kasublar, Lausitz'de Vandlar ve So
rablar vb.) bir yana bırakırsak, bu bölüm üzerinde yaşayan
lar, her bakımdan Almandır. Ama tüm eski Polonya sının 
üzerinde ve Çek dilinin konuşulduğu ülkelerde, Bohemya ve 
Moravya'da durum böyle değildir. Burada iki milliyet, her 
bölgede birbirine karışmış durumdadır: Kentler genellikle az 
çok Almandır, oysa Slav öge, gene de yavaş yavaş dagildıgı 
ve Alman etkisinin sürekli ilerleyişi ile geriye püskürtülmüş . 
bulunduğu kirda, agır basar. 

Bu durumun nedeni, şu: daha Charlemagne çagindan 
başlayarak, Almanlar, en sürekli, en direşken çabalarını, 
Doğu Avrupa'nın fethine, kolonizasyonuna, ya da en azından 
uygarlaştırıhp.asına dogTu yönelttiler. Feodal soyluluğun El
be ile Oder arasındaki fetihleri , şövalye askeri zümrelerinin 
Prusya _ve Livonya'daki feodal kolonileri, Batı Avrupa'nın ge
ri kalan bölümünde olduğu gibi Almanya'da da, daha 15.  
yüzyıldan başlayarak toplumsal ve siyasal önem kazanan te
cimen ve sanayici burjuvazi tarafından, ço,k daha geniş ve et
kin bir Almaniaştırma sistemine alan hazırlamaktan başka 
bir şey yapmıyorlardı. Slavlar ve hele Batı Slavlan (Polonya
hlar ve Çekler), esas olarak tarımsal halklardır; sanayi ve ti
carete hiçbir zaman büyük bir önem vermemişlerdir. Bunun 
sonucu, bu bölgelerdeki nüfus artışı ve kentlerin kuruluşu 
ile birlikte tüm sanayi maddeleri üretimi Alman göçmenle
rin eline geçti ve bu metaiarın tarımsal ürünler ile değişimi , 
herhangi bir milliyete ait oldukları ölçüde, bu ülkelerde her 
halde Slav olmaktan çok Alman olan Yahudilerin salt kendi
lerine özgü tekeli durumuna geldi. Durum bütün Dogu Av
rupa'da da, gerçi daha düşük bir derecede, böyle oldu. Saint
Petersburg'da, Peşte'de, Yaş'ta ve hatta İstanbul'da zanaat
çı, küçük tecimen, küçük imalatçı, şu ana kadar, bir Alman
dır; oysa tefeci, meyhaneci, gezgin satıcı -nüfusu seyrek bu 
ülkelerde çok önemli kişi-, çoğu kez,  ana dili son derece bo
zuk bir Almanca olan bir Yahudidir. Böylece, Slav sınırı böl
gelerindeki Alman ögenin önemi kentlerin, tecim ve sanayi
in gelişmesi ile birlikte büyüdü ve entelektüel kültürün tüm 
ögelerini Almanya'dan ithal etmek zorunlu olduğu zaman, 
daha da arttı ; Alman tecimen ve zanaatçısından sonra, Al-



man rahibi, Alman öğretmeni, Alman bilim adamı da Slav 
topraklannda yerleşmeye başladılar. Ve son olarak fatih or
duların tunçtan adımı ya da diplomasinin sıkıntılı, önceden 
iyi düşünülmüş el koyuşu, toplumsal gelişme tarafından yol ' 
açılan ulusal dağılmanın yavaş, ama güvenli i lerleyişini sa
dece izlemekle kalmıyor, birçok kez önünden bile gidiyorlar
dı. Böylece Batı Prusya ve Poznanya'nın büyük bölümleri, 
Polonya'nın ilk paylaşılmasından bu yana, kamusal toprak
lann Alman kolonlara satılması ya da verilmesi, Alman ka
pitalistlere bu bölgelerde fabrika vb. kurmak için saglanan 
kolaylıklar ve çogu kez de ülkenin Polonyalı halkına karşı 
son derece despotça önlemler aracıyla, Almanlaştınlmışlar
dı. 

Son yetmiş yıl, böylece Alman ve Polonya milliyetleri 
arasındaki aynm çizgisinin yerini tamamen degiştirmişti. 
1848 devrimi ile tüm ezilen uluslar hemen bağımsız bir var
lık ve kendi işlerini kendileri düzenleme hakkı istediklerine 
göre, Polonyalılann da hemen kendi ülkelerinin, eski Polon
ya Cumhuriyetinin 1 772'den önceki sınırlan içinde yeni baş
tan kurulmasını istemeleri dogaldı. Gerçi bu sınır, hatta o 
anda bile, Alman ve Polonya milliyetlerini ayırma bakımın
dan elverişsiz bir duruma gelmiş bulunuyordu; sonradan, 
Almaniaştırmadaki ilerlemelerle birlikte, yıldan yıla daha 
da elverişsiz bir duruma geldi; ama Almanlar, Polonya'nın 
yeniden kurulması için öylesine büyük bir coşkunluk göster
diklerinden, sempatilerinin gerçekliginin bir ilk kanıtı ola
rak onlardan kendi ganimet paylanndan vazgeçmelerinin is
tenmesini beklemeleri gerekiyordu. Öte yandan, çogu Al
manlar tarafından yerleşilmi ş. tüm bölgeler, tamamen Al
man koca koca kentler, tarımsal kölelik üzerine dayalı bir 
feodalizm durumundan öteye geçmeye yetenekli oldugunu 
henüz hiçbir zaman kanıtlamamış bir halka geri verilmeli 
miydi? Sorun yeterince karmaşıktı. Tek olanaklı çözümü, 
Rusya ile bir savaş sunuyordu. Bu olasılıkta ortaya çıkan çe
şitli uluslar arasındaki sınır sorunu, ilk iş olarak ortak düş
mana karşı güvenli bir sınır çizme sorununa baglanmış olu
yordu. Doguda geniş topraklara sahip olan Polonyalılar, Batı 
konusunda daha söz anlar olabilirlerdi ; ve sonuçta Riga ve 
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Meme! , onlara Danzig ve Elbing kadar önemli görünebilir
lerdi. Böylece, kıta hareketini sürdürmek için Rusya ile bir 
savaşın zorunlu olduğunu düşünen ve Polonya'nın bir bölü
münün bile ulusal yeniden kuruluşunun bu savaşı kaçınıl
maz kılacagını gözönünde tutan Almanya ileri partisi,  Polon
yahları destekliyordu; buna karşılık iktidardaki burjuva 
parti, Rusya ile herhangi bir ulusal savaşın, daha etkin ve 
daha enerjik adamları iktidara çagırarak kendi düşüşü so
nucunu vereceğini açıkça görüyor ve bundan ötürü, yapma
cıkh bir esrime ile, Alman milliyetinin yayılmasından yana 
çıkıyordu: Polonya devrimci çalkantısının merkezi olan 
Prusya Polonyası, gelecekteki Alman İmparatorluğunun ay
rılmaz bir parçasıydı. Çalkantının ilk günlerinde Polonyah
lara verilmiş bulunan sözler, utanılacak bir biçimde çiğnen
di. Hükümetin izni ile kurulan Polonya birlikleri dagıtıldı ve 
Prusya topçusu tarafından yok edildi; ve daha 1848 Nisan 
ayında, Berlin devriminden ancak altı hafta sonra, Polonya 
hareketi ezilmiş ve Polonyahlar ile Almanlar arasındaki eski 
düşmanlık canlanmış bulunuyordu. Rus otokratına ölçülmez 
bir deg-er taşıyan bu engin hizmeti yapanlar, l iberal tecimen
bakanlar, Camphausen ile Hansemann oldu. Bu Polonya se
ferinin, Prusya ordusunu yeniden örgütleme ve ona kendine 
karşı güven kazandırmanın ilk aracı olduğunu ekiernekte de 
yarar var. Bu ordu, sonradan liberal partiyi cehennemin di
bine gönderdi ve Camphausen ile Hansemann efendilerin 
yoluna koymak için onca zahmet çektikleri hareketi bastırdı. 
"Nerede günah işledilerse, orada çarpıldılar." Ledru
Rollin'den Changarnier'ye "ve Camphausen'den Haynau'ya 
kadar, tüm 1848- 1849 türedilerinin yazgı sı bu oldu. 

Milliyetler sorunu, Bohemya'da bir başka savaşıma yol 
açtı. İki milyon Alman ile üç milyon Slav tarafından yerleşil
miş, Çek di lini konuşan bu ülke, hemen hepsi Çekierin eski 
üstünlügüne ilişkir1 büyük tarihsel anılara sahipti .  Ama son
ra, Slav ailesinin bu kolunun gücü, daha 15 .  yüzyıldaki Hüs
sitler savaşlanndan beri44 kırılmıştı. Çek dilini konuşan 
eyaJetler bölündü; bir bölüm Bohemya krallıgını, bir başkası 
Moravya prensligini oluşturuyor, bir üçüncüsü, Slovaklar ta
rafından yerleşiimiş Karpat dag-lan bölgesi ise, Macaristan'a 
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katılıyordu. Moravyalılar ve Slovaklar, çogu ctıııerını koru
muş olsalar da, uzun süreden beri her türlü dirilik ve ulusal 
duygu kalıntısını yitirmiş bulunuyorlardı. Bohemya'nın dört 
yanından üç yanı, tamamen Alman ülkelerle çevrilmişti. Al
m an öge, kendi öz topraklan üzerinde büyük gelişmeler gös
termişti; hatta başkentte, Prag'da bile, iki milliyet birbirleri
ni az çok dengeliyorlardı; ve her yerde sermaye, tecim, sana
yi ve entelektüel kültür, Almanların elindeydi. Çek milliyet
çilerin başlıca şampiyonu olan profesör Palacky'nin kendisi 
de, şimdi bile, Çek dilini yanlışsız ve yabancı vurgu olmadan 
konuşmasını bilmeyen, kafadan çatlak bir Alman bilim ada
mından başka bir şey degildir. Ama çogu kez oldugu gibi, 
son aörtyüz yıllık tarihin bilinen bütün olaylarının tanıklıgı
na göre ölmekte olan Çek milliyeti, 1848'de eski diriligini ye
niden kazanmak için son bir çabaya girişti - başarısızlıgı , 

. bütün devrimci düşünceler dışında Bohemya'nın, halkının 
bir parçası birkaç yüzyıl boyunca hala Almancadan başka 
bir dil konuşmaya devam edebiise bile, bundan böyle ancak 
Almanya'nın yapıcı bir parçası olarak var olabilecegini ka
nıtlayacak bir çabaya. 

Londra, Şubat 1852 

65 



DOKUZ 

PANSLAVİZM 
SCHLESWİG-HOLSTEİN SAVAŞI45 

BOHEMYA ve Hırvatistan (Alman, Bohemya üzerinde na
sıl etkin olduysa, Macann da kendisi üzerinde öyle etkin ol
dugu, Slav ailesinden ayrılmış öbür üye), Avrupa kıtası üze
rinde "panslavizm" denilen şeyin ocakları idiler. Ne Bobem
ya bagı.msız bir ulus olarak varolabilecek kadar güçlü idi, ne 
de Hırvatistan. Bunların daha eneıjik halklar tarafından 
kaçınılmaz bir biçimde özümlenmeleri sonucunu veren tarih
sel nedenlerin etkisi ile yavaş yavaş kemirilen milliyetleri, 
ancak öbür Slav uluslarla bağlaşma yoluyla yeniden belli bir 
bagı.msızlık kazanmayı umabilirlerdi. 22 milyon Polonyalı, 
45 milyon Rus, 8 milyon Sırp ve Bulgar .vardı: Neden 80 mil
yon Slavın tümüyle, güçlü bir konfederasyon kurulmasın ve 
neden kutsal Slav toprağı üzerinde Türk, Macar, ve hepsinin 
üstünde nefret edilen ama onsuz da yapılamayan Niemetz, 
Alman istilacı, püskürtülmesin ya da kökü kazınmasındı? 
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Uygar Batıyı barbar Doguya, kenti köye, tecim, sanayi ve 
entelektüel yaşamı Slav serllerin ilkel tanroma bag-Imlı kıl
maktan aşagı.sı kurtarmayan bu saçma ve karşı-tarihsel (an
tihistorique) hareket, tarih bilimine meraklı bazı Slavlann 
çalışma odalarında işte böyle hazırlandı. Ama bu acayip teo
rinin arkasında, korkunç Rus İmparatorlu� gerçeklig-i diki
liyordu; o, davranışı ile, tüm Avrupa'yı Slav ırkının ve özel
likle bu ırkın tek önemli bölümü olan Rusların yurtlugU say
ma saYım ilan eden imparatorluk; o, Saint-Petersburg ve 
Mosk.ova gibi iki başkent ile her Rus köylüsü tarafından di
ninin ve ulusunun gerçek metropolü olarak düşünülen "çar� 
kent" (İstanbul, Rusça Tsar'grad, yani çann oturduğu kent), 
gerçekten ·imparatorunun konutu olmadıkça, agırlık merke
zini bulamayacak olan imparatorluk; o, son 150 yıl boyunca 
giriştigi bütün savaşlarda hiç toprak yitirmemiş, ama hep 
kazanmış bulunan imparatorluk [gerçekligi ----ç.] .  Ve Rus si
yasasının moda haline gelmiş ve amaçlarına türetilebilecek 
başka her sistemden daha uygun düşen panslavist sistemi, 
merkezi Avrupa'aa hangi düzenlerle desteklerlig-i bilinir. Öy
leyse Bohemyalı ve Hırvat panslavistler, birileri bile bile, 
öbürleri bilmeden, Rusya'nın dolaysız çıkarına çalışıyorlardı ; 
en iyi olasılıkla, Rus egemenlig-i altındaki Polonya milliyeti
nin yazgısım paylaşacak bir milliyet kuruntusu için, devrim 
davasına ihanet ediyorlardı. Gene de, Polonyalıların övünce
si adına, onların hiçbir zaman bu panslavist tuzaklara ciddi 
bir biçimde aldırmadıklanm söylemek gerek; ve eger az bir 
sayıda aristokrat, çılgına dönmüş panslavistler haline gel
diyse, bunun nedeni Rusya'ya bagı.mlıhkları ile yitirecekleri 
şeylerin, kendi serf köylülerinin ayaklanması ile yitirecekle
ri şeylerden daha az olacagı.m bilmeleriydi. 

Bohemyalılar ve Hırvatlar, o zaman evrensel Slav birligi
ni hazırlamak amacıyla, Prag'da genel bir Slav kongresi top
ladılar. Bu kongre, Avusturya ordusunun müdahalesi olma
saydı bile kesin bir başansızlıga ugTardı. Çeşitli Slav dilleri 
arasındaki farklar, İngilizce, Almanca ve İsveççe arasındaki 
farklar kadar büyüktü ve oturumiann açılışında, konuşma
cılann birbirini anlamasını saglayan ortak bir Slav dili yok
tu. Fransızca denendi, ama Fransızca da çogtınluk için anla-
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şıhr bir dil deg-ildi ; tek ortak duygulan Alınanlara karşı or
tak bir nefret olan zavallı coşkun Slavlar, sonunda herkes 
tarafından anlaşılan tek dil oldu�ndan, düşüncelerini bu 
nefret edilen Alman dili ile açıklamak zorunda kaldılar. Ne 
var ki, aynı saatte, Galiçyalı mızraklı süvariler, Hırvat ve 
Slowk kumbaracılar, Bohemyalı topçu ve zırhlı süva)"iler bi
çimi altında, Prag'da bir başka Slav kongresi daha toplanı
yordu ; ve Windschgraetz koroutası altında, silahlı bu gerçek 
Slav kongresi, yirmi dört saatten daha az bir zamanda, düş
sel bir Slav üstünlüg-ü kurucularını kent dışına kovdu ve on
ları dört bir bucag-a dag-ıttı. 

Avusturya Kurucu diy�tinin Bohemyalı, Moravyalı, Dal
maçyalı temsilcileri ile Polonyalı temsilcilerinin bir· bölümü 
(aristokrasi), bu mecliste Alman ög-eye karşı sistemli bir sa
vaşım yürütüyorlardı. Almanlar ile Polonyalıların bir başka 
bölümü (yoksullaşmış soyluluk), bu mecliste devrimci ilerle
menin başlıca savunucuları idiler, onlara karşı çıkan Slav 
temsilciler yıg-ını, böylece tüm ·hareketlerinin gerici eg-ilimle
rini sergiiemiş olmakla yetinmediler. Prag'daki toplantılan
nı dag-ıtmış bulunan o aynı Avusturya hükümeti ile dolap çe
virip komplo kuracak kadar da alçaldılar. Alçakça davranış
larının k�ırşılıg-I, onlara da ödendi: Sonunda onlara diyette 
bir çog-unluk sag-layan olay olan 1848 Ekim ayaklanması sı
rasında hükümeti desteklerlikten sonra, o sıralarda hemen 
tamamen Slav olan diyet, tıpkı Prag kongresi gibi, Avustur
yalı askerler tarafından dag-ıtıldı ve Panslavistler de yeni
den kımıldadıklan takdirde hapisle tehdit edildiler. Ve elde 
ettikleri tek şey şudur ki Slav mi1liye'tinin, Avusturya ·mer
kezileşmesi tarafından şimdi her yerde altı oyulmaktadır, ve 
bu yalnızca kendi öz bag-nazlık ve körlüklerinin sonucudur. 

Eg-er Macaristan ve Almanya sınırlan anlaşmazlıg-a yol 
açmış olsaydı, kuşkusuz orada da yeni bir çatışma çıkardı . 
Ama bereket versin ki, hiçbir bahane yoktu ve iki ulusun çı
karları birbirine sıkı sıkıya bag-lı oldug-undan aynı düşman
lara, yani Avusturya hükümeti ile panslav bag-nazlıg-ına kar
şı savaştılar. Anlaşmaları bir an bile bozulmadı. Gene de 
İtalyan devrimi Almanya'nın hiç olmazsa bir bölümünü, kar
deş-öldürücü bir savaş içine soktu ve Metternich sisteminin, 
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siyasal zekanın gelişmesini durdurmakta ne derece başanlı 
oldugunu tanıtlamak için burada, 1848'in ilk altı ayı içinde, 
Viyana'da barikatlar üzerine çıkan aynı adamların, coşku 
dolu, İtalyan yurtseverlerine karşı dövüşen orduya katılma
ya gittiklerini saptamak uygun olur. Ama bu acınası düşün 
karışıklıgı uzun ömürlü olmadı. 

Son olarak bir de Danimarka ile Schleswig ve Holstein 
konusunda bir savaş vardı. Milliyetleri, dilleri ve egilimleri 
bakımından tartışmasız Alman olan bu ülkeler, Almanya 
için askeri bakımdan, donanma ve tecimsel bakımdan da ge
reklidirler. Üç yıldan beri bu ülkeler halklan, Danimarka 
sızmasına karşı sert bir savaşım veriyorlardı. Üstelik antlaş
malar da onlara hak veriyordu. Mart devrimi, onlan Dani
markalılar ile açık bir çatışmaya götürdü ve Almanya da on
lan destekledi. Ama Polonya'da, İtalya'da, Bohemya'da ve 
daha sonra da Macaristan'da, askeri harekat çok büyük bir 
sertlikle sürdürülürken, hiç degilse kısmen. halkçı, kısmen 
devrimci tek savaş olan bu savaşta, sonuçsuz bir yürüyüşler 
ve karşı-yürüyüşler sistemi benimsendi ve yabancı diploma
sinin, birçok kahramanca çatışmadan sonra, içler acısı bir 
sona vardıran bir müdahalesi kabul edildi. Savaş sırasında 
Alman hükümeti, Schleswig-Holstein'ın devrimci ordusuna 
her fırsatta ihanet ediyordu ve bu ordu bir kez dag-Itıldıktan 
ya da bölündükten sonra, Danimarkalılann onu kılıçtan ge
çirmesine, bile bile izin verdi. Alman gönüllüleri birligine 
karşı da aynı biçimde davranıldı. 

Ama Alman adının yazgısı her yandan nefretten başka 
bir hasat devşirmezken, anayasal ve liberal hükümetler elle
rini sevinçle ogtışturuyorlardı. Polanya ve Bohemya hareket
lerini ezmeyi başann�lardı. O zamana kadar Almanlar, Po
lonyalılar ve İtalyanlar arasında her türlü ortak anlaşma ve 
her türlü ortak eylemi engellemiş bulunan eski ulusal hınç
lan her yerde yeniden canlandırmışlardı. Halkı iç savaş sah
nelerine ve askeri bastınna önlemlerine alıştırmışlardı. 
Prusya ordusu ile Avusturya ordusu, birincisi Polonya'da, 
ikincisi Prag'da, kendilerine olan güvenlerini yeniden kazan
mışlardı ve devrimci, ama kısa görüşlü gençlik, Reine'nin 
dedigi gibi, "die patriotische Ueberkraft"ı ("yurtsever taşkın-
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lık"ı) düşman güllesi ile ezilsin diye, Schleswig ve Lombardi
ya üzerine yöneltilirken, Avusturya için oldugu gibi Prusya 
için de gerçek eylem aleti olan düzenli ordu, dış ülkeler üze
rindeki zaferleri ile halkın gözündeki saygınlıgını yeniden 
kazanacak bir durumda tutulmuştu. Ama, yineliyoruz, libe
raller tarafından en ileri partiye karşı eylem aracı olarak pe
kiştirilen bu ordular, kendilerine olan güvenlerini ve düzen
celerini belirli bir ölçüde yeniden kazanır kazanmaz, liberal
lere karşı döndüler ve iktidara gene eski rejimin adamlannı 
oturttular. Radetzky, Adige'nin ötesindeki ordugahında, Vi
yana'daki "sorumlu bakanlar"ın ilk emirlerini aldıgı zaman, 
şöyle haykırdı: "Bu bakanlar da kim oluyor? Onlar Avustur
ya hükümeti degil; şu anda, benim ordugahımın dışında bir 
Avusturya yok; ben ve ordum, biziz Avusturya; ve İtalyanla
n yenecegimiz zaman, imparatorlugu imparator için yeniden 
fethedecegiz." Ve yaşlı Radetzky haklıydı, ama sersem "so
rumlu" bakanlar ona dikkat etmediler. 

Londra, Şubat l852 

ON 
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PARİS'TE HAZİRAN AY AKLANMASI 
FRANKFURT ULUSAL MECLİS146 

DAHA Nisan 1848 başlannda, birinci zaferden yararla
nan toplum sınıflanmn yenik düşenlerle hemen kurdukları 
bag-laşma sonucu, devrimci sel tüm Avrupa kıtası üzerinde 
durdurolmuş bulundu. Fransa'da dükkancılar ile buıjuvazi
nin cumhuriyetçi bölüntüsü, proJeteriere karşı kralcı burju
vazi ile birleşmişlerdi; Almanya ve İtalya'da muzaffer burju
vazi, halk ve dükkancılar yıg-Imna karşı, ivedilikle, feodal 
soyluluk, resmi bürokrasi ve ordunun destegini almaya ça
lışmıştı. Az sonra, birleşmiş tutucu ve karşı-devrimci parti
ler, yeniden üste çıktılar. lngiltere'de, sırasız ve kötü hazır
lanmış bir gösteri (10 Ni.san)47 ilerici partinin tam ve kesin 
bir yenilgisine dönüştü. Benzer iki hareket ( 16 Nisan ve 15 
Mayıs)48 Fransa'da da başarısızlığa uı;tradı. İtalya'da kral 
Bomba,49 15 Mayısta tek bir vuruşla yetkesini yeniden ka
zandı. Almanya'da çeşitli yeni burjuva hükümetler ve onla
rın kurucu meclisleri durumlarını pekiştirdiler; ve olaylar 
bakımından öylesine bereketli 15 Mayıs, her ne kadar Viya-
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. na'da bir halk zaferine yol açtıysa da bu, ikincil önemde ve 
muzaffer halk enerjisi alevinin son bir parlaması olarak gö
rülebilecek bir olay oldu. Macaristan'da hareket tam bir ya
salhğın dingin yoUanna sokulmuşa benziyordu ve Prusya 
süngüleri, yukarda görmüş bulundugumuz gibi, Polonya ha
reketini daha tohumunda boğmuştu. işlerin alacağı olası gi
dişe .gelince, daha hiçbir şey belirlenmiş degildi ve devrimci 
partilerin çeşitli ülkelerde yitirdikleri her karıŞ toprak par
çası, onları kesin eylem için saflannı gitgide daha da sıkıaş
tırmaya itelemekten başka bir sonuç vermiyordu. 

Kesin çarpışma yaklaşıyordu. Bu çarpışma ancak Fran
sa'da başlayabilirdi ; çünkü, İngiltere devrimci savaşıma ka
tılmadıkça ve Almanya bölünmüş kaldıkça, ulus�] bağımsız
hğı, uygarlığı ve merkezileşmesi ile çevredeki ülkelere güçlü 
bir sarsıntı itilimi vermeye yetenekli tek ülke, Fransa idi .  
Zaten 2 3  Haziran 1848 günü, Paris'te kanlı savaşım başladı
ğı, her yeni tel yazısı, her yeni haberleşme yazısı, bu savaşı
mın bir yanda tüm işçi halk yığını ve öte yanda da Paris hal
kının orduca desteklenen tüm öbür sınıfları tarafından yürü
tüldügünü Avrupa'nın gözlerine durmadan daha açık bir bi
çimde gösterdigi zaman; çarpışmalar, modern iç savaşlar 
tarihinde eşi görülmemiş bir azgınhkla, ama her iki yanda 
da gözle görülür bir üstünlük olmaksızın, günlerce birbirleri
ni izledikleri zaman bu kavganın, eger ayaklanma zafer ka
zanırsa, tüm kıtayı yeni devrimler selinin basmasına ya da 
eger ezilirse, karşı-devrimci rejimin, hiç degilse geçici olarak 
yeniden kurulmasına yol açacak kesin büyük kavga oldugu 
herkes için açık bir duruma geliyordu. 

Paris proleterleri yenildiler, kın hp geçirildiler, ezildi ler; 
o derecede ki şu anda bile henüz bellerini dogrultmuş degil
ler. Ve hemen Avrupa'nın bir ucundan öbürüne, yeni ve eski 
tutucu ve karşı-devrimciler, olayın anlamını ne kadar iyi an
ladıklarını gösteren bir küstahlıkla, başkaldırdılar. Her yer
de basın saldınya ugradı , toplanma ve birleşme hakkı engel
lendi; herhangi bir küçük taşra kentindeki en küçük olay, 
halkı silahsızlandırmak, sıkıyönetim ilan etmek ve askerle
ri, Cavaignac'ın ögTetmiş bulundugu yeni manevra ve sa�a� 
kurnazlıkları içinde egitmek için bahane hizmeti gördü. Ay-
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rıca şubattan bu yana ilk kez olarak, büyük bir kentteki bir 
halk ayaklanmasının yenilmezliginin bir kuruntu olduğu da 
tanıtlanmıştı: Ordular saygınlıklarını yeniden elde ettiler, 
azbuçuk önemli her sokak savaşındı:ı o zamana kadar dur
madan yenilmiş bulunan birlikler, hatta bu kavga türünde 
bile değerlerine olan güveni yeniden kazandılar. 

Almanya'nın eski feodal ve bürokratik partisinin, bir an
lık bağlaşığından, burjuvaziden kurtulmak ve Almanya'yı 
Mart olaylanndan önceki durumuna döndürmek yolundaki 
i lk açık girişimleri , ilk belirli planları, Paris ouurierlerinin50 
bu yenilgisinden başlatılabilir. Ordu, yeni baştan devletin 
kesin gücü idi ve o burjuvazinin malı degildi, ama kendi ba
şına bir güç oluşturuyordu. H atta 18.48'den önce, küçük rüt
beli subaylardan bir bölümününün anayasal bir hükümet 
için güçlü bir egilim gösterdiklerinin saptandığı Prusya'da 
bile devrim tarafından orduya sokulan düzensizlik, bu ukala 
gençleri gene sı�ı bir bağımlılığa götürmüştü; basit er, su
baylar karşısında biraz özgür davranmakta bir sakınca gör
m emeye başlar başlamaz, disiplin ve körü körüne boyun eğ
me zorunluluğu, onlar için çarpıcı bir açıklık kazanıyordu. 
Yenik soylular ve bürokratlar, bundan böyle izlemeleri gere
ken yolu görmeye başladılar; her zaman daha birleşik, kü
çük ayaklanmalar ve dış savaşlardaki zaferleri ile büyüklen
miş, Fransız askerlerinin kazanmış bulunduğu büyük başa
rının üstüne titreyen orduyu, sürekli olarak halk ile soysuz 
çatışmalar içinde tutmaktan başka yapacak bir şey yoktu; o, 
bir tek büyük darbe ile devrimcileri ezebilir ve burjuva par
lamenterlerin kendini beğenmişliklerine bir son verebilirdi . 
Ve böylesine bir kesin darbeyi indirmek için elverişli an, gel
mekte çok gecikmedi. 

Almanya'da çeşitli partileri yaz boyunca uğraştıran, ba
zen ilginç ama çoğu kez sıkıcı parlamenter oturumlar ve ye
rel savaşırnların sözünü etmeden geçiyoruz. Burjuva çıkarla
rı savunucularının, hiçbiri en küçük bir pratik sonuç verme
yen çok sayıdaki parlamenter zafetlere karşın, aşırı partiler 
arasındaki konumlannın her gün daha savunulmaz bir du
ruma geldiğini genel olarak sezdiklerini ve bunun sonucu, 
bugün gericilerle bir bağlaşma yapma, ertesi gün daha popü-
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ler partilerin gözüne girme yollanın aramalarının gerektigl
ni söylemek yetsin. Bu sürekli kararsızlık, kamuoyundaki 
saygınlıklarına ölüm darbesini vurdu ve olayların gidişi so
nucu içine düştükleri horgörülme, bir anda özellikle bürok
ratlar ile feodallere yaradı. 

Güz başlarında çeşitli partilerin kendi aralanndaki iliş
kiler kızışmış ve öylesine kritik bir duruma gelmişlerdi ki 
kesin bir -kavgayı kaçınılmaz kılıyorlardı. Bu savaşın, de
mokratik ve devrimci yıgıolar ile ordu arasındaki çatışması, 
Frankfutt'ta oldu. Çatışma aslında ikinci dereceden bir 
önem taşıdıgı halde, gene de askeri birliklerin ayaklanma 
üzerinde kazandıg, ilk önemli üstünlüg-ü oluşturuyorrlu ve 
büyük bir moral etkide bulundu. Prusya, çok açık nedenler
den ötürü, Frankfurt meclisi tarafından kurulan hükümet 
hayaletinin Danimarka ile, sadece Schleswig Almanlarını 
Danimarkalıların öcüne teslim etmekle kalmayan, ama ge
nel kanıya göre Danimarka savaşında etkili olan .az çok dev
rimci ilkeleri de tamamen yadsıyan bir bırakışma yapması
na izin verdi. Bu bırakışma, Frankfurt meclisi tarafından, 2 
ya da 3 oyluk bir çogunluk ile reddedildi. Bu kararı düzmece 
bir hükümet bunalımı izledi, ama üç gün sonra meclis, kara
rından döndü ve gerçekte onu iptale ve bırakışınayı onayla
maya kadar gitti. Bu utanılacak davranış halkın öfkesini 
uyandırdı. Barikatlar kuruldu; ama Frankfurt'ta yeterli sa
yıda birlik çoktan toplanmış bulunuyordu ve altı saatlik bir 
çatışmadan sonra, ayaklanma bastırılmıştı. Almanya'nın 
öteki yerlerinde de (Baden, Köln), gerçi daha önemsiz benzer 
ayaklanmalar oldu, ama onlar da aynı biçimde bastınldılar. · 

Bu ilk çatışma, karşı-devrimci partiye şu büyük yararı 
sagladı ki , hiç degilse görünüşte halk seçimlerinden çıkan 
tek hükümet olan Frankfurt İmparatorluk hükümeti olsun, 
Ulusal meclis olsun, bundan böyle halkın gözünde yıkılıp 
gitmişlerdi. Bu hükümet ve bu meclis, halk iradesinin göste
rilerine karşı, süngülere başvurmak zorunda kalmışlardı. 
Saygınlıklarını yitirmişlerdi; zaten o zamana kadar da pek 
büyük bir saygınlıgı hak edememeleri, kendi kaynaklarını 
bu yadsıma, halkça sevilmeyen hükümetlerin ve onların as
keri birliklerinin içinde bulundukları bagımlılık, bundan 
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böyle imparatoriuk naibini, onun bakan ve temsilcilerini, bü
tünüyle bir hiç durumuna düşürüyorlardı. Bu güçsüz haya
letler toplulugundan aldıklan her emri, her dilegi, her elçiyi 
önce Avusturya, sonra Prusya, daha sonra da küçük devlet
lerin nasıl bir küçümsemeyle karşıladıklarını birazdan göre- .· 
cegiz. 

Şimdi Fransız Haziran savaşmasının Almanya'daki o bü-
yük karşılıgına, Paris proleter savaşımı Fransa için ne ka

-dar kesin bir önem taşıdıysa Almanya için o kadar kesin bir 
önem taşıyan o büyük olaya geliyoruz; yani Ekim 1848'deki 
Viyan� deyrimi ve bunun sonucu bu kentin baskıola alınışı
na demek istiyoruz. Ama bu savaşmanın önemi öylesine bü
yüktür ve sonuç üzerine dognıdan dognıya katkıda bulunan 
çeşitli koşulların açıklanması Tribune sütunlannda o kadar 
büyük bir yer tutacaktır ki ona ayrı bir makale ayırmak zo
rundayız. 

Londra, Şubat 1852 

ONBlR 
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ViYANA'DA EKİM AYAKLANMASJ51 

ŞlMDl Paris Haziran ayaklanmasının Almanya'daki dev
rimci karşılıgtnı oluşturan ve bir tek vuruşla dengeyi karşı
devrimci parti yaranna çeviren kesin olaylara, Viyana'daki 
1848 Ekim ayaklanmasına geliyoruz. 

12 Mart zaferinden sonra Viyana'da çeşitli sınıfların ko
numunun ne oldugunu görmüştük Ayrıca, Alman Avustur
yası hareketinin, Avusturya'nın Alman-olmayan eyaJetlerin
deki hareket içine nasıl karıştığını ve onlar tarafından nasıl 
engeJlendiğini de görmüştük. Öyleyse şimdi bize, Alman 
Avusturyası'ndaki bu son ve çok zorlu ayaklanmaya yol açan 
nedenler üzerine hızlı bir göz atmaktan başka bir şey kalmı
yor. 

Metternich hükümetinin resmi-olmayan başlıca zümrele
rini oluşturan yüksek aristokrasİ ile borsada oynayan burju
vazi, sadece saray, ordu ve bürokrasi sayesinde değil ama 
daha da çok burjuvazi arasında hızla yayılan "anarşi" korku
su sayesinde, hatta Mart olaylanndan sonra bile hükümet 



üzerinde agır basan bir etkinlik sürdürebilmişlerdi. Az son
ra bunlar, bir basın yasası, inanılmaz derecede aristokratik 
bir anayasa ve eski "devletler"52 bölünmesine dayanan bir 
seçim yasası biçimi altında, birkaç deney balonu uçurmayı 
denediler. Anayasacı denen çekingen ve yeteneksiz yan
liberal bürokratlardan bileşen bakanlar kurulu, 14 Mayıs 
günü, hükümeti denetleme ve gerektiğinde ona karşı halk 
güçlerine başvurma özel ereğiyle kurulmuş birlikler olan 
ulusal muhafız ve akademik lejyon53 delegeleri Merkez ko
mitesini dagıtarak, hatta devrimci yıgın örgütlerine karşı 
dogıudan bir saldırıyı göze almaya bile cesaret etti. Nedir ki 
bu davranış, hükümeti komiteyi tanımaya, anayasa ve seçim 
yasasını kaldırmaya ve yeni bir anayasa hazırlama işini ge
nel oyla seçilmiş anayasal bir diyete bırakmaya zorlayan 15 
Mayıs ayaklanmasına yol açmaktan başka bir şeye yarama
dı. Tüm bunlar, ertesi günü bir imparatorluk bildirisi ile 
dogıulandı. Bununla birlikte bakanlar kurulunda kendi 
temsilcileri de bulunan gerici parti, "liberal" meslektaşlannı 
halk kazanımiarına karşı hemen yeni bir saldınya girişıneye 
zorladı. Hareket partisinin kalesi, sürekli bir çalkantı mer
kezi olan ve işte bu nedenle de Viyana'nın en ılıman buıju
valan tarafından hiç sevilmeyen akademik Lejyon, ayın 
26'sında bir bakanlar kurulu karamamesi ile dagıtıldı. Eğer 
bu işle bir ulusal muhafız müfrezesi görevlendirilseydi, bu 
darbe belki başanh olurdu, ama ulusal muhafıza karşı da 
güvensizlik besleyen hükümet, işe askeri kanştırdı ve ulusal 
muhafız hemen hükümete karşı döndü, akademik Lejyon ile 
birleşti ve böylece hükümet tasarısıni haşansızlığa uğrattı. 

Bununla birlikte imparator ve bileliği, 16 Mayısta, Viya
na'dan aynlmış ve Innsbruck'a kaçmışlardı. Ülkelerinin 
Sardinya-Lombardiya ordusu54 tarafından iStila tehlikesi 
karşısında bağlılıgı uyanmış söfta Tirolyenlerle çevrilen ve 
İnnsbruck'un havan toplarının menzili içinde olması nede
niyle Radetzky birliklerinin yakınlığı tarafından destekle
nen karşı-devrimci parti, dagınık güçlerini her türlü dene
tim ve gQzetimden uzak ve tam bir güvenlik içinde bir araya 
getirip yeniden . kurabileceği ve komplolar ağını tüm ülke 
üzerine yeniden gerebileceği bir barınağı işte burada buldu. 
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Radetzky, Jellachich, Windischgraetı; ve çeşitli eyaletlerin 
yönetim hiyerarşisi içindeki denenmiş adamlarla yeniden 
ilişki kuruldu. Slav önderlerle entrikalar düzenlendi. Böyle
ce karşı-devrimc'i karnarilla emrinde gerçek bir güç oluştu
ruldu, oysa iktidarsız bakanlar Viyana'da, devrimci yığınlar 
ile ve az sonra toplanacak Kurucu Meclis otururolannda ar
dı arkası gelmez-boguşmalar içinde, çerden çöpten saygınlık
larını yıpratmaya bırakılıyordu. Hareketi bir an için baş- . 
kentte kendi başına bırakmaya dayanan ve Fransa gibi mer
kezileşmiş ve türdeş bir ülkede ilerici partinin tam egemen
liğini saglayacak olan siyasa, bu nedenle burada, 
Avusturya'da, türdeş olmayan bir siyasal yığışım içinde, ge
riciliğin durumunu kurtarmanın en şaşmaz araçlanndan bi
riydi. 

Viyana'da, üç yenHgiden sonra ve genel oya dayanan bir 
Kurucu Meclis karşısında, sarayın artık korkulacak bir düş
man olmadığına inanan burjuvazi, kendini gitgide işlerde 
bazı bozukluklar sonucu veren zorlu sarsıntılardan sonra bu 
sınıfı her yerde egemenlik altına alan o bezginlige, o iç sö
nüklügüne, o bitmez tükenmez düzen ve dinginlik çag-Tısına 
bıraktı. Avusturya başkentinin sanayii hemen tamamen, 
devrim ve sermaye kaçışından sonra ister istemez çok düşük 
bir talebin bulundugu lüks maddelerle sınırlıdır. Tecimsel 
gönenci yeniden canlandırmak için güvenilen şeyler olan dü
zenli bir hükümet sistemine dönme ve sarayın geri geldiğini 
görme isteği, o sırada burjuvazi içinde yayihyordu. Temmuz
da Kurucu Meclisin toplanması, devrimci dönemin sonu ola
rak selamlandı; Radetzky'nin İtalya'daki zaferleri55 ve gerici 
Doblhoff kabinesinin başa geçmesinden sonra, kendini hal
kın saldınsına karşı meydan okuyacak kadar güçlü gören ve 
diyetin Slav çogunlugu ile çevirdiği dolapları iyi bir sonuca 
bag-lamak için Viyana'da bulunması zorunlu olan sarayın ge
ri dönüşü de, aynı biçimde selamlandı. Kurucu diyet, köylü
lerin feodal kölelik ve soyluluk yararına zorunlu çalışmadan 
kurtuluşu üzerindeki yasa!an tartışırken, saray ustaca bir 
darbe indirdi. İmparator, 19 Agustos günü, ulusal muhafızı 
gözden geçirmeye götürüldü; impı,.ratorluk ailesi, saray, ge
neraller, böyle devletin önemli temellerinden biri olarak res-
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men tanındıklarını görmekle gururdan sarhoş olmuş silahlı 
burjuvalara karşı pohpohçulukta birbirleriyle yanştılar. Ve 
hemen sonra, hükümetin o zamana kadar işsiz işçilere yaptı
ğı yardımı kaldıran, kabinenin tek sevilen bakanı Bay 
Schwarzer tarafından imzalanmış bir kararname yayınlan
dı. Oyun başan kazandı; işçi sınıfı bir gösteri yaptı; burjuva 
ulusal muhafızlar, bakanlannın kararnamesinden yana çık
tılar; "anarşistler"e karşı sürüldüler, direnç göstermeyen si
lahsız işçiler üzerine kaplanlar gibi atıldılar ve 23 Ağustos 
günü, çok sayıda işçi öldürdüler. Devrimci gücün birlik ve 
güçlülügü işte böyle yokedildi; burjuva ve proleterler arasın
daki sınıflar savaşımı, Viyana'da da kanlı bir patlama sonu
cuna varmıştı; ve karşı-devrimci kamarilla, güçlü darbesini 
indirebilecegi günün yaklaştığını gördü. 

Macaristan'daki işler ona, kendilerine göre davranmak 
istediği ilkeleri açıkça ilan etmek fırsatını vermekte gecik
medi. 5 Ekim günü Viyana Gazetesi'ndeki bir imparatorluk 
kararnamesi, -Macaristan bakımından sorumlu bakaniann 
hiçbiri tarafından imzalanmamış bir kararname-, Macar 

. diyetinin dagıtıldıgını bildiriyor ve aslında yasal Macar yet
keleri ile savaş durumunda bulunan bir adam olan Güney 
Slovanya gericiliğinin başı, Hırvatistanlı ban Jelİachich'i, 
Macaristan askeri ve sivil valisi atıyordu. Aynı zamanda Vi
yana'daki birlikler, yürüyüşe geçme ve Jellachich'in yetkesi
ni zorla kabul ettirecek olan orduya katılma emrini aldılar. 
İşte bu, gerçekten çok kurnazlık göstermekti : Viyana'da her
kes, Macaristan'a karşı bir savaşın, anayasal hükümet ilke
sine; impaiatorun sorumlu bir bakan tarafından imzalan
maksızın yasa gücünde kararnameler çıkarmaya çalışarak, 
bu kararnamede ayaklar altına almış bulundugu ilkeye kar
şı bir savaş oldugunu seziyordu. Halk, akademik Lejyon, Vi
yana ulusal muhafızı , 6 Ekim günü yıgın halinde ayaklandı 
ve birliklerin gidişine karşı çıktılar; bazı kumbaracılar halk
tan yana geçtiler, silahlı halk güçleri ile birlikler arasında 
kısa bir savaşım oldu; Savaş bakanı Latour, halk tarafından 
öldürüldü ve akşam, zaferi kazanan halk oluyordu. Bununla 
birlikte,. Stuhlweissenburg'da Perczel tarafından yenilen ban 
Jellachich, Viyana yakınlanna, Alman Avusturyası toprak-
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ları üzerine sığmmış bulunuyordu; banm yardımına yönele
cek Viyanah birlikler, şimdi ona karşı açıkça düşman ve kar� 
şı koyucu bir tutum aldı : imparator ve saray, yan-slav bir 
bölge olan Olmutz'a, bir kez daha kaçtılar. 

Ama Olmutz'da saray, kendini Innsbruck'ta olduğundan 
bambaşka bir durum içinde buldu. Burada saray, Kurucu 
Meclisin Olmutz'a yığın yığın koşuşan Slav üyeleri ve kralh
ğın dört bir yanmdan gelmiş coşkulu Slavlar ta-rafmdan çev
rilmişti . Güncel konumu ona, devrime karşı hemen bir kam
panya açmak olanağım sağlıyordu. Slav entrikacıların gö
zünde kampanya, Slav üstünlüğünün yeniden kurulması ve 
Slav toprağı saydıkları topraklar üzerindeki iki işgalcinin 
yok edilmesi için bir savaş, Alman ve Macar'a karşı bir sa
vaş olacaktı. Şimdi Viyana çevresinde toplanmış bulunan or
dunun komutanı ,  Prag fatihi Windi schgraetz, birdenbire 
Slav ulusal kahramanı durumuna geldi. Ve ordusu, her yan
dan hızla pekiştiriliyordu. Bohemya, Moravya, İstirya, Yu
kan-Avusturya ve İtalya'dan, Je11achich'in birlikleri ile baş
kentin eski gamizonuna katılmak ereğiyle, Viyana'ya doğru 
giden yollardan alaylar üzerine alaylar geldi. Böylece ekim 
ayı sonlarına doğru 60.000'den çok adam toplandı ve bu 
adamlar, 30 Ekim günü kesin saldırıya geçebilecek bir duru
ma gelmek üzere, hemen imparatorluk kentini dört bir yan
dan çevirmeye başladılar. 

Ama Viyana'da, karışıkhk ve kararsızlık hüküm sürü
yordu. Daha zafer kazanılır kazanılmaz, "anarşik" çalışan sı
nıflara karşı eski güvensizlik, burjuvaziyi yeniden egemenli
ği altına alıyordu; altı hafta önce silahlı dükkancılardan gör
dükleri davranışı ve genel olarak burjuvazinin kararsız ve 
oynak siyasasını amınsayan işçiler, başkentin savunmasını 
onlara bırakmak istemeyerek, kendileri için silah ve askeri 
bir örgüt isteminde bulundular. imparatorluk despotizmine 
karşı savaşmak için yanıp tutuşan akademik Lejyon, ne iki 
smıfm bu birbirin.den uzaklaşmasının derin anlamını, ne de 
durumun zorunluluklarını azıcık olsun anlayabilecek yete
nekteydi .  Kamuoyunda, yönetici çevrelerde kanşıklık vardı. 
Alman diyetindeki Alman temsilcilerden geri kalanlar i1e 
daha devrimci birkaç Polonyalı temsilci dışmda kalan bazı 
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Slav temsilciler, Olmutz'daki dostları için çaşıt rolü oynuyor, 
sürekli olarak toplanıyorlardı; ama kararlı bir tutum takma
cak yerde zamanlarını, anayasal geleneklerin sınırlarını aş
maksızm, imparatorluk ordusuna karşı direnme olanağı üze
rindeki kısır tartışmalarla yitiriyorlardı. Hemen tüm Viyana 
halk örgütlerinin temsilcilerinden bileşen Güvenlik komite
si, direnmeye kararlı da olsa, gene de ona tutarlı ,  enerjik ve 
kararlı bir eylem çizgisi izlemesine izin vermeyen bir darka
falılar ve küçük dükkancılar çogunluğu tarafından egemen
l ik altına al ınmış bulunuyordu. Akademik Lejyon konseyi, 
kahramanca kararlar alıyordu ama işlerin yönetimini ele 
alacak yetenekte hiç mi hiç değildi. Güvenilmeyen, silahsız, 
örgütsüz, eski rejimin entelektüel boyundurugundan daha 
yeni kurtulan, toplumsal konumu ile bu konumdan çıkan si
yasal tutumun bilinçli kavrayışına değil ama salt içgüdüsel 
anlayışına daha yeni varan işçi sınıfı ,  meramını ancak gü
rültülü gösterilerle anlatabilir ve kendisinden beklenınesi 
gerektiği gibi, yaşanan anın güçlükleri düzeyine yüksele
mezdi. Ama devrim sırasında Almanya'nın her yanmda ol
muş oldugu gibi, eline bir kez silah geçtikten sonra, sonuna 
kadar dövüşmeye de hazırdı. 

Viyana'da işler bu merkezdeydi. Dışarda, Radetzky'nin 
İtalya'daki zaferleri ile coşmuş, yeniden örgütlenmiş Avus
turya ordusu; iyi silahlanmış, iyi örgütlenmiş ve iyi komuta 
edilmese de, hiç değilse ·komutanları bulunan altmış yetmiş 
bin adam. içerde, karışıklık, sınıflarm bölünüşü, örgütsüz
lük;  bir bölümü hiç dövüşmemeye kararlı, bir başka bölümü 
kararsız ve sadece çok küçük bir bölümü harekete hazır bir 
ulusal muhafız; sayısı bakımından güçlü ama öndersiz, hiç
bir siyasal eğitimi olmayan, hemen hemen nedensiz öfke nö
betlerine oldugu kadar ürküye de yatkın, yazgısı ortalıkta 
dolaştınlan asılsız söylentilere bagh, dövüşmeye iyiden İyiye 
hazır ama hiç değilse başlangıçta silahsız, sonunda onu kav
gaya götü·rdükleri zaman yanm yamalak silahlı ve ancak ye
ni örgütlenmiş bir durumda bulunan bir proleter yığın; he
men kafası üzerindeki dam yanarken, teorik boşluklar üze
rinde tartışan güçsüz bir diyet, ne girişim,  ne de enerjiye sa
hip bir yönetim komitesi. Karşı-devrimci yanda her şeyin 
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karmakanşık ve tek örgütlü gücün, devrim tarafından yara
tılan güç oldugu dönemden, mart ve mayıs günlerinden bu 
yana, her şey degişmişti. Böyle bir savaşımın sonucu üzerin
de pek bir kuşku duyulamazdı. Ve e�er hala bir kuşku var
dıysa, o da 30-3 1 Ekim ve 1 Kasım olaylan tarafından da�
tıldı. 

Londra, Mart 1852 
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ONIKI 

ViYANA'NIN BASKINLA ALlNIŞI 
ViYANA i HANETi56 

WINDISCHGRAETZ tarafından toplanan ordu, sonunda 
Viyana saldınsına başladığı zaman, savunma için elaltında 
bulunan güçler adamakıllı yetersizdi. musal muhafızın sa
dece bir bölümü mevzilere getirilebildi. Gerçi son anda apar
topar bir proleter muhafız kurulmuştu ama halkın en kala
balık, en gözüpek, en enerjik bölümünden böylece yararlan
maya çok geç girişildiginden, bu m uhafız başarılı bir direniş 
için gerekli silah kullanma bilgisi ve en ilkel disiplinden he
men hemen yoksundu. Öyle ki belirli bir ölçüde iyi yetişmiş 
ve disiplinli, yigit ve coşkulu üç-dört- bin kişiden oluşmuş 
akademik Lejyon, asker1 bakımdan başarıyla harekata yete
nekli tek güçtü. Ama güvenilir birkaç ulusal muhafız ve kar
makanşık silahlı proleterler yığını ile birlikte bu Lejyon, Je
lachich'in alışkanlıklarının niteliği bakımından evden eve, 
sokaktan sokaga savaş için yaratılmış gibi olan eşkiya sürü-

83 



lerini hesaba katmasak bile, Windischgraetz'in düzenli ve 
çok daha kalabalık askerleri ile karşı karşıya idi. Ve isyancı
ların, Windischgraetz'in öyle pek ince eleyip sık dokumadan 
kullandıgı o kalabalık ve çok iyi durumdaki topçusu karşı
sında, yıpranmış, kötü yerleştirilmiş ve kötü kullanılmış bir
kaç eski topundan başka bir şeyleri yoktu! 

Tehlike yaklaştıkça, Viyana'daki kanşıklık büyüyordu. 
Son ana kadar diyet, başkentin birkaç fersah ötesinde ordu
gah kuran Perczel'in Macar ordusunu yardımına çagirmak 
için gerekli gücü kendinde bulamadı. Silahlı halk yığınlan 
gibi , çelişik söylentilerin çıkışlı inişli gelgitine göre çalkala
nan Güvenlik komitesi de çelişik kararlar alıyordu. Tek bir 
konu üzerinde herkes birlikti : Mülkiyete saygı; hem de bu 
koşullar içinde hemen hemen gülünç bir derecede. Kesin bir 
savunma planı hazırlığı için çok az şey yapıldı. Eğer herhan
gi bir kişi bu işi yapabilirse, Viyana'yı kurtarabilecek tek 
adam, doğuştan Slav olan Bem, hemen hemen hiç tanınma
yan bir yabancı idi ve genel güvensizlik yüzünden bunala
rak, bu işten vazgeçti. Vazgeçmeseydi, hain olarak linç edile
bilirdi. isyancı güçlerin, hatta küçük rütbeli bir subaydan 
çok romancı olan komutanı Messenhauser, görevinin çok al
tındaydı; ama gene de sekiz aylık devrimci savaşırnlardan 
sonra, halk partisi ondan daha yetenekli bir savaş adamını 
ne çıkarabildi, ne de kendine çekebildi. Savaşına, işte bu ko
şullar içinde başladı. Eğer tamamen yetersiz savunma araç
lan, saflarındaki tam bir hazırlık ve askeri örgütlenme yok
luğu göz önünde tutulursa, Viyanahlar son derece kahra
manca bir direnç gösterdiler. Bir çok yerde, henüz koroutayı 
elinde tutan Bem tarafından verilen: "Bulunulan yeri son ere 
kadar savunma" emri, elifi elifine yerine getirildi. Ama düş
man güçlerin üstünlüğü çok büyüktü. Barikatlar, banliyönün 
bellibaşlı yollanni oluşturan uzuıi ve geniş  caddelerde, impa
ratorluk topçusu tarafından birbiri arkasına silinip süpürül
düler; ve savaşın ikinci günü akşamında Hırvatlar, eski ken
tin yamacı üzerindeki evler çizgisini işgal ediyorlardı. Macar 
ordusunun düzensiz ve güçsüz bir saldırısı tamamen başarı
sızlığa uğramıştı; ve bir bırakışma sırasında, eski kentteki 
bazı müfrezeler teslim olur, bazıları duraksar ve karışıklıgı 
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artırır ve akademik Lejyonun kalıntıları yeni sİperler kazar
ken, imparatorluk birlikleri tarafından bir gedik açıldı ve ge
nel kargaşalıkt� yararlanılarak eski kent baskınla alındı. 

Bu zaferin hemen ilk sonuçları, sıkıyönetim yasası gere
gince yapılan hayvanlık ve idamlar, Viyana üzerinde salıve
rilerı Slav sürüleri tarafından işlenen akıl almaz cinayet ve 
alçakhklar, ayrıntılı bir biçimde aniatılmaları gerekmeyecek 
kadar bilinen şeyler. Daha sonraki sönuçlara, devrimin Vi
yana'daki yenilgisi üzerine Alman işlerinin aldıgı yepyeni gi
dişe gelince, onları daha ilerde inceleme olanagı bulacagız . 
Geriye, Viyana'nın alınması ile bag-Iantı halinde göz önünde 
tutulacak iki nokta kalıyor. Bu başkent halkının iki bag"laşı
gı vardı: Macarlar ile Alman halkı. Sınav sırasında bunlar 
nerede idiler? 

Viyanalıların, özgürlügünü yeni kazanmış bir halkın 
tüm yüce gönüllülügü ile, son duruşmada kendilerinin de ol
sa, en başta ve her şeyden önce Macarların olan bir dava ug"
runa ayaklanmış bulunduklarını gördük. Avusturya birlikle
rinin Macaristan üzerine yürümelerine katlanmaktansa, ilk 
ve en korkunç saldınlarına gögüs gerdiler. Ve onlar bag-la
şiklarını desteklemek için böylesine soylu bir biçimde ileriye 
dogru yönelirlerken Macarlar, başarıyla dövüştükleri Jellac
hich'i Viyana üzerine püskürtüyor ve zaferleri ile, bu kente 
saidıracak birlikleri pekiştiriyorlardı. Bu koşullarda Maca
ristan'ın açık ödevi, gecikmeksizin ve elindeki bütün güçler
le, Viyana diyetini degil, Güvenlik komitesini degil, ama Vi
yana devrimini desteklemekti. Ve eg"er Macaristan, Macaris
tan'ın ilk savaşmasına Viyana'nın giriştigini unutmuş olsa 
bile, Viyana'nın Macar bagımsızhgının biricik ileri karakolu 
oldugunu ve bu kent düştükten sonra, imparatorluk birlikle
rinin kendisine karşı ilerlemesini artık hiçbir şeyin durdura
mayacagını, kendi öz güvenlig-i için unutmamahydı. N edir 
ki, Macarlann, Viyana kuşatma ve saldırısı sırasındaki ha
reketsizliklerini savunmak için,  neden diye ileri sürebilecek
leri ve sürmüş bulundukları her şeyi çok iyi biliyoruz: Kendi 
öz güçlerinin yetersizligi, diyet ve Viyana'daki bütün öteki 
resmi kuruluşların onlara çagrıda buhınmayı reddetmesi; 
anayasal bir alan üzerinde kalma ve Alman merkezi iktidarı 
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ile sürtüşmelerden kaçınma zorunluluğu. Macar ordusunun 
yetersiz durumuna gelince, Viyana devrimi ve Jellachich'in 
gelişini izleyen ilk günlerde, düzenli Avusturya ordusu top
lanmış olmaktan uzak bulunduğuna göre, düzenli birliklere 
hiçbir gereksinme olmadıgı bir gerçektir; Viyanahlarla bir
leşmeyi saglamak ve Avusturya ordusunun tüm toplanması
nı altı ay ertelernek için Jellachich üzerinde kazanılan ilk 
üstünlügU, hatta sadece Stuhlweissenburg'da dövüşen Land- · 
sturm güçleri ile izlemek yeterdi. Savaşta, ve özellikle dev
rimci savaşta, kesin bir üstünlük kazanılana kadar eylemde 
hızlılık ilk kuraldır; v�. biz Perczel'in, salt askeri düşünceler 
yararına, Viyanahlarla birleşmesini gerçekleştirene kadar 
durmaması gerektigini ileri sürmekte duraksamıyoruz. Kuş
kusuz, karşı karşıya bulunulan bazı tehlikeler vardı; ama 
bazı tehlikeleri göze almadan bir savaşı acaba kim kazan
mıştır? Ve Viyana halkı, 400.000 kişilik bir halk, 12 milyon 
Macarı ezmeye giden güçleri kendi üzerine çektigi zaman 
acaba hiçbir tehlikeyi göze almıyor muydu? Avusturyalıların 
bir araya gelmesini bekleyerek ve Schwechat'ta, haketmiş 
bulunduğu gibi, onursuz bir yenilgiyle sonuçlanan güçsüz 
şaşırtma gösterisini yaparak işlenen askeri yanlışhk, kuşku
suz Jellachich'in dagınık sürulerine karşı Viyana üzerine ka
rarlı bir yürüyüşten daha çok tehlike içeriyordu. 

Ama deniyor, Macarların, resmi bir kuruluşun izni olma
dan, böylesine bir ilerleyişi , Alman topragının bir çignenme
si olur. Frankfurt merkezi iktidarı ile sürtüşmelere yol açar 
ve her şeyden önce de Macar sorununun gücünü oluşturan 
yasal ve anayasal siyasanın bir yana bırakılması anlamına 
gelirdi. Ne var ki, Viyana'daki resmi kuruluşlar birer sıfırdı! 
Macaristan için diyet mi, halk komiteleri mi ayaklanmış, 
yoksa Macar baıPmsızhgı için savaşta ilk çatışmaya gögüs 
germek üzere Viyana halkı, ve sadece o mu silaha sanlmış
tı? Önemli olan, Viyana'da şu ya da bu resmi örgütün korun
ması degildi, -bütün bu örgütler, devrimci gelişmenin akışı 
içinde yıkılabilirlerdi ve gerçekten çok çabuk yıkılırlardı-, 
önemli olan, Macaristan'ı istiladan kurtarabilecek tek şey 
olan devrimci hareketin yükselmesi ve halk eyleminin kesin
tisiz ilerlemesiydi. Bu devrimci hareketin daha sonra alabi-
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lecegi biçimlere gelince bu, Viyana ile genel olarak Alman 
Avusturyası ortak düşmana karşı bağlaşıkları olduklan sü
rece, Macarların degil Viyanalılann bilecegi işti. Ama insan, 
kendi kendine, Macar hükümetinin bu hemen hemen yasal 
bir izin isteme davranışında, her ne kadar Macaristan'ı kur
tarınadıysa da, hiç degilse daha sonraki bir dönemde, İngiliz 
burjuva kamuoyu üzerinde iyi bir etki yapan o aslında hayli 
kuşkulu bir yasallığa can atmanın ilk açık belirtisini görme
nin, yerinde olup olmadığını sorabilir.57 

Frankfurt'taki Almanya merkezi iktidan ile olanaklı ça
tışmalar bahanesine gelince, bu tamamen kof bir bahanedir. 
Frankfurt yetkeleri, Viyana'da karşı-devrimin zaferi ile de 
facto yıkılmışlardı; eğer devrim, düşmanlarını yenmek için 
zorunlu destegi onlardan bulmuş olsaydı, gene yıkılacaklar
dı. Ve son olarak, Macaristan'ın yasal ve anayasal alandan 
ayrılamayacağı büyük kanıtı, Eritanyalı özgür-degişimcileri 
kandırabilir,58 ama tarihin gözlerine-hiçbir zaman yeterli bir 
kanıt olarak görünmeyecektir. Viyana halkının, 13 Mart ve 
6 Ekim günleri, "yasal ve anayasal araçlar" ile yetinmiş ol
duğunu varsayalım; o zaman uygar dünyanın ilgisini Maca
ristan üzerine çeken "yasal ve anayasa}" hareket ile tüm 
onurlu savaşmalar ne olurdu? Macarların 1848 ve 1849'da 
üzerinde yer aldıklarını söyledikleri o sıkı sıkıya yasal ve 
anayasal alan, onlar için Viyana halkının 13 Mart günü son 
derece yasa ve anayasa dışı bir nitelik taşıyan ayaklanması 
ile fethedilmiştir. Burada Macaristan devrim tarihini incele
mek konumuza girmez ama bu türlü kuruntulara boş veren . 
bir düşman karşısında sadece yasal direnme araçlan ile ye
tinmenin son derece yararsız olduğunu belirtirsek; ve ekler
sek ki Görgey'in yararlandığı ve hükümete karşı kullandığı 
o sonsuz yasallık bahanesi olmasaydı, Görgey ordllsunun ge
neraline bağlılığı ve utanılacak Vilagos felaketi59 olanaksız 
olacaktı. Ve en sonunda, onurlarını kurtarmak için Macar
lar, 1848 Ekiminin son günlerinde Leitha'yı geçtikleri za
man, bu iş hemen ve kararlı bir saldırının olacağı kadar ya
sadışı bir şey degil miydi? 

Macaristan'a karşı, bilindigi. gibi, dostça olmayan duygu
lar beslemiyoruz. Onu, savaşımı sırasında destekledik: Ma-
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car sorununun Almanya'da halka malolması için, Macar ve 
Slav ırklan arasındaki savaşımın içyüzünü açıkladığımız ve 
Macar savaşını izlediğimiz, o zamandan beri doğuştan Ma
car ve "görgü tanığı" olanların yapıtları dahil, bu konuda ya
yınlanan hemen her kitapta aşırılmış olma övüncesine eren 
bir dizi makale ile gazetemiz Neue Rheinische Zeitung'un bü
tün öbürlerinden daha çok şey yaptığını söylememize izin 
verilsin. Bugün de Macaristan\ ğelecekte A'{rupa kıtasında
ki tüm altüst oluşlarda Almanya'nın zorunlu ve doğal bağla
şığı olarak düşünüyoruz. Ama biz, kendi öz yurttaşlarımız 
karşısında, komşulanmız üzerine düşündüğümüzü söylemek 
hakkını kazanacak kadar sert davranmıştık; üstelik burada 
olguları tarihin yantutmazlığı ile saptama durumundayız;  
ve bu özel olayda, Viyana halkının yücegönüllü yiğitliğinin, 
Macar hükümetinin sakıntılı etraf kollamasından sadece da
ha soylu değil, ama çok daha kavrayışlı olduğunu da söyle
meliyiz. Bir Alman olarak, yurttaşlanmız olan Viyana halkı
nın, sayesinde Macarların o kadar büyük şeyler yapabildik
leri orduyu60 örgütleme zamanı buldukları o kahramanca di
rencini, Macar savaşının tüm göz kamaştırıcı zafer ve tüm 
şanlı şerefli kavgalanna değiştirmeyeceğimizi eklernemize 
de izin verilecektir. 

Viyana'nın ikinci bağlaşığı Alman halkı idi .  Ama onlar 
da her yerde Viyanalılar ile aynı savaşımı veriyorlardı .  
Frankfurt, Baden, Köln, yenilmiş ve silahsızlandınlmış bu
lunuyorlardı. Berlin ve Breslau'da, halk ve ordu birbirlerine 
diş biliyor ve her gün çatışmaların patlak verme?i bekleni
yordu. Her yerel eylem merkezinde durum aynıydı. Ancak 
silah gücüyle çözülebilecek sorunlar her yerde askıda idiler 
ve Almanya'nın eski bölünmüşlük ve merkezileşmesinin sü
rüp gitmesindeki yıkıcı sonuçlar, kendilerini ilk kez o zaman 
duyurdular. Aslında çeşitli sorunlar, her devlette, her eyalet
te, her kentte, aynı sorunlar idiler; ama her yerde çeşitli bi
çim ve bahanelerle ortaya çıkıyor ve her yerde farklı olgun
luk derecelerine erişmiş bulunuyorlardı. Her yerde Viyana 
olaylarının kesin önemi anlaşıldığı halde, gene de hiçbir yer
de Viyanalılara yardım etme ya da onlar yaranna b�r şaşırt
ma hareketinde bulunma umuduyla büyük bir darbe indiri-
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lemedi; onların yardımına gitmek için parlamento ve Frank
furt merkezi iktidarından başka bir şey kalmıyordu: Bundan 
ötürü dört bir yandan onların destegine başvuruluyordu; 
ama o zaman onlar ne yaptılar? 

Frankfurt parlamentosu ve onun eski Alman diyeti ile 
mahremler arası zina ilişkilerinden dogan piçi olan sözümo
na merkezi iktidar, eksiksiz hiçliklerini sergilemek için Vi
yana hareketinden yararlandılar. Bu aşagıhk meclis, gör
müş bulundugumuz gibi, erdenligini (bekaretini) yitirmişti ; 
ve dahı;ı gencecikken, kırlaşmaya ve övüngen ve sözde
diplomat fuhşun bütün kurnazlıklan içinde uzmanlaşmaya 
başlıyordu. Başlarda besledigi iktidar, Alman canlanma ve 
birlig-i düş ve kuruntulanndan, kala kala her fırsatta yinele
nen tumturakh bir Töton lafazanlıgı ve tek tek her üyenin 
kendi önemi ve halkın kolay inanırlıgına duydugu sarsılmaz 
inançtan başka bir şey kalmıyordu. İlkel saflık bırakılmıştı ; 
Alman halkının temsilcileri, pratik adamlar olup çıkmışlar
dı; yani ne kadar az iş yaparlar ve ne kadar çok gevezelik 
ederlerse, Almanya'nın yazgısı üzerindeki buyurucu konum
lannı o kadar saglama bag-layacaklan sonucuna varmışlard1. 
Konuşup tarbşmalannı gereksiz bulduklan için degil;  tam 
tersine. Ama gerçekten büyük tüm sorunlann, kendileri için 
kaçınılması daha iyi yasak bir bölge oldugunu bulgulamış
lardı ve o zaman, Aşagı-İmparatorlugun Bizansh doktorları 
gibi, sonunda üzerlerine çullanan yazgıya layık bir büyük
lenme ve bir kendini verme ile, uygar dünyanın her yanında 
uzun zamandan beri tanıtlanmış teorik dogmalann, ya da 
hiçbir zaman olumlu hiçbir sonuca varmayan mikroskobik 
pratik sorunların tartışmasına koyuldular. Böylece meclis, 
üyelerinin karşılıklı egitimi için bir çeşit Lancastre61 okulu 
oldugu ve bu nedenle onlar bakımından büyük bir öneme sa
hip bulundugu için, meclisin Alman halkının ondan bekle
mekte hakh oldugu şeyden çogunu yaptıgına inanıyor ve on
lann herhangi bir sonuca varmalannı isteme saygısızhgında 
bulunan herkese bir yurt düşmanı olarak bakıyorlardı. 

Viyana ayaklanması patlak verdigi zaman, dogal olarak 
hiçbir sonuç vermeyen bir gensorular, oturumlar, öneri ve 
degişiklik önergeleri çıgı oldu. Merkezi iktidar işe kanşma-
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lıydı. Merkez} iktidar Viyana'ya iki komiser yolladı: eski
liberal Welcker ile Mosle. Don Quichotte ile Sancho Pan
ça'nın62 yolculuklan, Alman birliginin bu iki gezginci şöval
yesinin yiğitlik ve hariku1ade maceralan karşısında, 
Odyssee63 konusudur. Viyana'ya gitmeye cesaret edemeyen 
bu adamlar, Windischgraetz tarafından terslendiler, alık im
parator tarafından hayran edildiler ve bakan Stadion tara-

. fından da küstahça maskaraya çevrildiler. Resmi yazı ve ra
porları, Frankfurt tutanaklannın, belki de Alman gökçeyazı
nında bir yer alacak tek bölümüdür; yetkin bir yergili roman 
ve Frankfurt meclisi ile hükümeti için ölümsüz bir utanç 
anıtı. 

Meclisin sol kanadı da, yetkesini kurma ereğiyle, Viya
na'ya, iki komiser göndermişti: Froebel ile Robert Blum. 
Blum, tehlikenin yaklaşması karşısında, haklı olarak Alman 
devriminin büyük kavgasının burada verileceği sonucuna 
vardı ve duraksamaksızın başını bu yola koymayı kararlaş
tırdı. Froebel, tersine, ödevinin Frankfurt'taki görevinin 
önemli yüküroleri için kendini korumak oldugu fıkrindeydi. 
Blum, Frankfurt meclisinin en uz dilli hatiplerinden biri ola
rak tanınıyordu; kuşkusuz halk tarafından en sevilen konuş
macıydı. Uz dilliligi, görmüş geçirmiş bir parlamenter meclis 
düzeyinde olamazdı; Alman ayrı-kanışlı (mutezil) vaizinin 
içi boş tumturaklı sözlerini çok seviyor ve kanıtlaması hem 
felsefi kesinlik ve hem de pratik şeyler bilgisinden yoksun
luk kusurunu taşıyordu. Siyasada, daha çok belirsiz, ama il
kelerindeki belirli nitelik yoklugu nedeniyle çok sevilen bir 
eğilim olan "ılımlı demokrasi"ye katılıyordu. Ama bütün 
bunlarla birlikte Robert Blum, özlük bakımından biraz incel
miş bir türden de olsa, gerçek bir halktan kimse (plebeien) 
idi ve kesin anlarda onun halktan kimselere özgü içgüdüleri 
ile eneıjisi, kararsızlıgı , dolayısıyla belirsiz inanç ve siyasal 
yargılan üzerinde agır bastı. Bu anlarda, yeteneklerinin 
günlük düzeyinin çok üstüne yükseliyordu. 

Ülkesinin yazgısının Frankfurt'ta, inceligi gözeten otu
rumlar arasında değil _Yiyana'da kararlaştırılacagını ilk ba
kışta işte böyle anladı. Kararını hemen verdi, tüm geri dön
me düşününü bir yana bıraktı , devrimci güçler içinde bir ko-
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mutanlık aldı ve olaganüstü bir sogukkanhhk ve sarsılmaz
lık örnegi verdi. Kentin alınmasım uzun bir süre geciktiren 
ve Tuna üzerindeki Tabor köprüsünü tutuşturarak, kentin 
yamaçlanndan birini bir saldırıya karşı koruyan o oldu. Bas
kından sonra nasıl tutuklandıgını, askeri mahkeme tarafın
dan nasıl yargılanıp nasıl kurşuna dizildigini herkes bilir. 
Kahramanca öldü. Frankfurt meclisi dehşetten dona kalsa 
da, gene de bu karilı haksızlıgı görünür bir gönül hoşluguyla 
karşıladı. Dilinin hoşgörürlük ve diplomatik yol-yöntemi ile, 
Avusturya'nın bir kınanmasından çok öldürülen şehidin sin
ligine bir saygısızlık olan bir karar tasansını oyladı. Ama bu 
aşagılık meclisten, üyelerinden, hele solun önderlerinden bi
rinin tasanlı öldürülmesine karşı ayaklanması beklenemez
di . 

Londra, Mart 1852 
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ONÜÇ 

PRUSYA KURUCU MECLİSİ 
FRANKFURT ULUSAL MECLİSİ64 

1 Kasım günü, Viyana düştü ve aynı ayın 9'unda Berlin 
Kurucu Meclisinin dagılması, tüm Almanya'da bu olayın 
karşı-devrimci parti egilim ve güçlerini ne ölçüde canlandır
dıgını gösterdi. 

Prusya'daki 1848 yaz olayları daha önce kısaca anlatıl
mıştı. Kurucu meclis, ya da daha dog-Tusu "taçla bir anayasa 
üzerinde anlaşmaya varmak için seçilen meclis"65 ve onun 
burjuvazi çıkarlarını temsil eden çoğunluğu, halkın daha 
enerjik ögelerinden duyduğu korku ile sarayın çevirdigi bü
tün dolaplara katıldıgından, uzun zamandır halkın gözün
den düşmüş bulunuyordu. Feodalizmin nefret edilen ayrıca-
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lıklarını tanımış, daha dogrusu yeniden canlandırmış ve 
böylece özgürlük ve köylülük çıkarlarına ihanet etmişti . Ne 
bir anayasa hazırlamayı, ne de yasalarda herhangi bir deği
şiklik yapmayı becerebilmişti. Hemen sadece ince teorik ay
rımlar, formaliteler ve anayasal etiket sorunları ile ugraş
mıştı. Meclis gerçekte, halkın herhangi bir ilgi duyabileceği 
bir kurumdan çok, üyeleri için bir parlamenter adabı muaşe
ret okulu idi. Aynca; meclis çogunlukları tam bir denge du
rumundaydılar ve hemen her zaman, sagdan sola ve soldan 
saga salınımları önce Camphausen, sonra da Auerswald ve 
Hansemann66 kabinelerini deviren, gezen ve yüzen merkez
ler tarafından kararlaştınlıyorlardı. Ama liberaller, başka 
heryerde oldugu gibi burada da fırsatı böylece kaçınrlarken, 
saray, ordu ve bürokrasi içinde oldugu gibi, soyluluk ve kır
sal nüfusun en geri bölümü içindeki güç ögelerini de yeniden 
örgütlüyordu. Hansemann'm düşüşünden sonra, hepsi de 
kaşarlanmış birer gerici olan ama gene de parlamentonun 
isteklerine boyun eger gibi görünen bir bürokratlar ve su
baylar hükümeti kuruldu ve: "İnsanlar degil, önlemler" bey
lik ilkesini benimseyen meclis, bu hükümetin oldukça açık 
bir biçimde izlediği karşı-devrimci güçlerin toplanma ve ör
gütlenme işini görecek göze sahip bulunmadıgından, bu hü
kümeti alkışlayacak derecede kendi kendini aldattı. En so
nunda, Viyana'nın düşüşü ile verilen işaret üzerine, kral ba
kanlarma yol verdi ve yerlerine başbakan Manteuffel yöneti
mi altındaki "eylem adamlan"m geçirdi. O zaman düşçü 
meclis, tehlike karşısında birdenbire gözlerini açtı ; hüküme
te güvensizlik sorununu gündeme koydu; buna da meclisi, 
bir çatışma durumunda yıgınlarm desteğine güvenebileceği 
Berlin'den, tamamen hükümete baglı küçük bir kent olan 
Brandenburg'a aktaran bir kararname ile yanıt verildi. Ge
ne de meclis, kendi onayı olmaksızın ertelenemeyeceğini , 
başka bir yere aktarılamayacagını, dagıtılamayacagını açık
ladı. Bu arada general Wrangel, 40.000 kişi kadarlık bir as
keri birlik başmda Berlin'e giriyordu. Belediye yetkeleri ve 
ulusal muhafız subaylannın bir toplantısında, hiçbir direnç 
gösterilmemesi kararlaştırıldı. Ve bundan böyle meclis ve 
onun kendisinden çıktıgı liberal burjuvazi, birleşik gerici 
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partinin tüm önemli konumları tutmasına ve ellerinden he
men tüm savunma araçlarını çekip almasına izin verdikten 
sonra, meclis ve liberal buıjuvazinin kafasında, Hampden 
örnegi67 ile Bagımsızlık savaşındaki Amerikalıların ilk çaba
larının68 şanlı bir öykünınesi olacak olan o büyük "pasif ve 
yasal direnme" koroedyası başladı. Berlin, sıkıyönetim bölge
si olarak ilan edildi ve ses seda çıkarmadı; ulusal muhafız, 
hükümet tarafından dagıtıldı ve silahlarını kuzu kuzu tes
lim etti . Meclis, bir on beş gün boyunca, bir toplantı yerin
den bir başkasına sürüldü ve her yerde ordu tarafından da
gıtıldı ve Irieclis üyeleri, yurttaşlardan sakin kalmalan rica
sında bulundular. En sonunda hükümetin, meclisin dagıldı
ğını bildirmesi üzerine, mecl is  vergi toplanmasını yasadışı 
ilan eden bir karar aldı ve o zaman meclis üyeleri, vergi 
ödenmemesini örgütlernek için ülke içine yayıldılar. Ama az 
sonra, araçların seçiminde fena halde yamlmış bulundukla
rını anladılar. Hükümet tarafından muhalefete karşı sert 
önlemlerle izlenen çalkantılı birkaç hafta sonunda, kendini 
savunma cesaretini bile gösterernemiş müteveffa bir meclisi 
hoşnut etmek için vergi ödemeyi reddetme düşününü herkes 
bir yana bıraktı. 

Silahlı bir direnişe kalkışmak için 1848 Kasım başlan 
artık çok mu geçti ; ciddi bir muhalefet karşısında, ordunun 
bir bölümü meclisten yana geçer ve sorun böylece meclis ya
rarına mı çözümlenirdi? Bu, hiçbir zaman, çözümlenemeye
cek bir sorundur. Ama savaşta oldugu gibi devrimde de, düş
mana karşı koymak gerekir: Baskın, basanındır; ve şanslar 
ne olursa olsun, karar anında her şeyi göze almak, savaşt� 
oldugu gibi devrimde de son derece zorunlu bir şeydir. Tarih
te bu belitlerin (axiomes) dogTulugunu göstermeyen başarılı 
devrim yoktur. Nedir ki Prusya devrimi bakımından, karar 
anı 1848 Kasımında gelmişti; resmen tüm devrim hareketi
nin başında olan meclis, düşmana karşı koymak şöyle dur
sun, o ilerledigi ölçüde geri çekiliyordu; hatta kendini savun
mamayı yeğ tuttuğuna göre, daha da az saldırıyordu. Ve 
Wrangel'in, 40.000 adamın başında, Berlin kapılarını çaldığı 
o nazik an geldiğinde, subaylarının ve kendisinin mutlaka 
bekledikleri gibi tüm sokaklan barikatlarla dolu ve tüm pen� 
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cereleri mazgal deliklerine dönüştürülmüş olarak bulacak 
yerde, kapıları açık ve sokakları da sadece kendileripi el 
ayak baglı bir biçimde, şaşkınlıga ugTamış askerlere teslim 
ederek, ona oynamış bulundukları gülünç oyunla açıkça gır
gır geçen dingin Berlinli burjuvalarla engellenmiş olarak 
buldu. Gerçi meclis ve halk, ejter direnselerdi, yenilebilirler
di; Berlin bombalanabilir ve yüzlerce insan, kralcı partinin 
son zaferini engellemeksizin, öldürülebilirdi. Gene de silah
larını hemen teslim etmeleri için bu bir neden degildi. Sert 
bir çarpışmadan sonraki bir yenilgi, devrimci önemi kolayca 
kazanılan bir zafere eşit bir olaydır. Paris'te 1848 Hazira
nında ve Viyana'da da Ekimde ugTanılan yenilgiler, bu iki 
kent halkının devrimci bilince emiesi bakımından kuşkusuz 
Şubat ve Mart zaferlerinden daha etkili olmuşlardır. Berlin 
meclisi ve halkı, büyük bir olasılıkla bu iki kentin yazgısını 
paylaşırlardı, ama övünçle ölürlerdi ve arkalarında, yaşa
yanların ruhunda, devrim zamanı enerjik ve tutkulu bir ey
lemin en büyük uyarıcılanndan biri olan bir öcalma istegi 
bırakırlardı. Her savaşımda, düelloyu kabul eden herkesin 
yenilme tehlikesini göze alacagı açıktır; ama bu, yenildigini 
kabul etmek ve vuruşmaksızın teslim olmak için bir neden 
midir? 

Devrimde önemli bir yerin komutasını elinde tutan ve 
oraya saldırıya girişen düşmana karşı koyacak yerde onu 
teslim eden kişi, her zaman bir hain davranışı görmeye la
yıktır. 

Prusya kralının Kurucu Meclisi dagıtan kararnamesi, 
aynı zamanda bu meclisin bir komitesi tarafından' hazırla
nan ama bazı konularda tacın yetkilerini genişletip, başka 
bazı konularda parlamentonun yetkilerini yeni baştan tar
tışma konusu yapan tasarıya dayanan yeni bir anayasa da 
ilan ediyordu. Bu anayasa, onu onayiayıp gözden geçirme 
amacıyla az sonra toplanmaları gereken iki meclis kurulma
sını öngörüyordu. 

Prusyalı anayasacıların "yasal ve barışçı" savaşırolan sı
rasında, Alman Ulusal Meclisinin nerede oldugunu sorma 
gereksinmesini pek duymadık. Her zamanki gibi Frank
furt'ta, Prusya hükümetinin davranışiarına karşı çok yumu-
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şak kararlar çıkarmak ve "bütün bir halkın kaba kuvvete 
karşı pasif, yasal ve oybirlikli direnişinin görkemli görünü
şü"ne hayran olmakla meşguldü. Merkezi hükümet, kabine 
ile meclis arasında müzakere etmek için Berlin'e komiserler 
gönderdi; ama öncellerinin Olmutz'da karşılaştıkları yazgı
nın tıpkısıyla karşılaştılar ve kibarca sepetlendiler. Ulusal 
meclisin radikal parti adı verilen sol kanadı da kendi korni
serlerini gönderdi; ama akılları Berlin meclisinin dörtbaşı 
marnur güçsüzlügüne geregince yatıp kendi öz güçsüzlükle
rini de kabul ettikten sonra, bunlar raporlarını vermek ve 
Berlin halkının hayran olunacak derecedeki barışçıl davra
nışına tanıklık etmek üzere Frankfurt'a döndüler. Daha iyi
si, merkezi hükümet komiserlerinden biri, Herr Basser
mann, bir raporda, bir zamandan beri Berlin sokaklarında, 
anarşik hareketlerden önce her zaman ortaya çıkan birçok 
ip kaçkım görünüşlü (ve o zamandan beri "Bassermann tip
leri" adı verilen) bireyin kötü kötü dolaştıklarının görÜlmesi 
nedeniyle, Prusyalı bakanların o öylesine sert son önlemleri
nin pek de haksız olmadığını bildirdigi zaman, sol kanadın 
bu değerli temsilcileri ve devrimci çıkariann bu enerjik şam
piyonları, bunun böyle olmadığına yemin billah tanıklık et
mek üzere ayağa kalkmayı görev bildiler. Böylece, iki aydan 
az bir süre içinde, Frankfurt meclisinin yetkin yeteneksizligi 
açıkça ortaya çıkmıştı. Bu kurumun, görevinin düzeyinde ol
madığının bundan daha parlak kanıtı bulunamazdı; ne diyo
rum, görevinin gerçekten ne olduğu konusunda bile en kü
çük bir fikri yoktu. Devrimin yazgısının Viyana ve Berlin'de 
kararlaştırıldığı, bu iki başkentte en önemli, en dirimsel so
runların, Frankfurt meclisinin varlığına hiç kulak asılmak
sızın çözümlendigi olgusu, sadece bu olgu, bu meclisin, hü
kümetin kendilerini küçük devlet ve küçük kentlerin dük
kancı ve zanaatçılarının dikkatini dağıtmak yararlı bulun
duğu sürece, bu baylan eğlendirmek için çıkarılıp gösterilen 
parlamenter kuklalar olarak kullanılmasına izin veren bir 
dangalaklar yığınından bileşen, basit bir tartışma klübün
den başka bir şey olmadığını tanıtlamaya yeter. O baylarm 
dikkatini dağıtmanın ne kadar zaman yararlı bulunduğunu 
birazdan göreceğiz. Ama bu meclisin bütün "üstün" adamla-
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rı arasında, kendilerine <iynatılan rol üzerinde en küçük bir 
fikri bulunan bir tek adamın bulunmayışı şu ana kadar 
Frankfurt klübü eski üyelerinin, tarihsel olayları kavramak 
için her zaman tamainen kendilerine özgü organlara s�ip 
bulunmaları, dikkate deger bir olgudur. 

Londra, Mart 1852 
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ONDÖRT 

DÜZENiN YENİDEN KURULMASI 
REICHTAG 

VE PRUSYA MECLİSLERi69 

1849 Yılının ilk ayları, Avusturya ve Prusya hükümetle
ri tarafından, 1848 Ekim ve Kasımında saglanan üstünlük
leri daha da ileri götürme işinde kullanıldılar. Avusturya di
yeti, Viyana'nın alınışından beri, Moravya'da Kremsir70 adlı 
küçük bir kır kentinde, sadece bir ad olarak vardı. Orada, 
seçmenleri ile birlikte, Avusturya hükümetinin düştüg-ü de
rin utanç kuyusundan çıkmasına başlıca katkıda bulunmuş 
olan Slav temsilciler, Avrupa devrimine ihanetlerinden ötü
rü bambaşka bir biçimde cezalandınldılar. Hükümet, gücü
nü yeni baştan kazanır kazanmaz, diyete ve onun Slav ço
gunluguna karşı büyük bir küçümseme ile davrandı ve im
paratorluk ordulannın ilk başarıları Macar savaşının çabu
cak sona erecegini gösterdig-l zaman, 4 Mart günü, diyet 
kapatıldı ve meclis üyeleri de silah zoru ile dag-Itıldı. O za
man Slavlar, aldatıldıklannı nihayet anladılar ve şöyle hay
kırdılar: "Frankfurt'a gidelim ve bize burada yaptınlmayan 

' 
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muhalefete orada devam edelim." Ama artık çok geçti ve ya 
sessiz sedasız oturmak, ya da kötürüm Frankfurt meclisine 
katılmaya gitmekten başka bir seçenekleri olmaması olgusu, 
sadece bu olgu, dörtbaşı marnur güçsüzlüklerini tanıtlamak 
için yeterliydi . 

Almanya Slavlannın bagımsız bir ulusal varlık kazanma 
girişimleri, o zaman ve büyük bir olasılıkla her zaman için, 
böyle bir soo buldu. Milliyet ve siyasal canlılıklan uzun za
mandan beri boğulmuş ve bunun sonucu, bin yıla yakın bir 
süreden beri tıpkı İngiltere'deki Galliler, İspanya'daki Bask
lar, Fransa'daki Aşagı Bretonlar ve Kuzey Amerika'nın işgal 
edilen bölümlerindeki İspanyol ve Fransız asıllı yerliler gibi , 
kendilerini fethetmiş bulunan daha güçlü bir ulusun izlerin
den gitmiş birçok ulusun dagınık kalıntıları , o ölmekte olan 
milliyetler, Bohemyalılar, Karintiyalılar, Dalmaçyahlar vb. , 
kutsal 800 yılındaki siyasal statu quo'lannı yeniden kurmak 
için, 1848'in genel kanşıklıgından yararlanmaya girişmişler
di . Böyle bir gerilemenin olanaksız olduğunu; eger Elbe ve 
Saale'nin dogusundaki tüm topraklar, vaktiyle aralannda 
akraba olan Slavlar tarafından tutulmuşsa bunun, Alman 
ulusunun eski dogu komşularını kendine bagımlı kılmak, 
emmek ve özürnlemekteki fizik ve entelektüel gücü ile birlik
te, sadece tarihsel egilimi tanıtladıgını; Almanların bu . em
me egiliminin, geçmişte de, şimdi de, Batı Avrupa uygarlıgı
nın bu kıtanın doğusuna yayılmasının en güçlü araçlarından 
bi:r:ı oldugunu; bu egilimin, Almanlaşma süreci ancak Macar
lar ve belli bir noktaya kadar da Polonyalılar gibi, bagımsız 

· bir ulusal varlıga yetenekli, büyük, yogun ve hiçbir saidınşa 
ug-Tamamış ulusların sınınna eriştigi zaman durabilecegini; 
ve sonuç olarak, kendilerinden daha güçlü komşular tarafın
dan bu eritilme ve emilme sürecinin tamamlanmasına bo
yun egmenin, bu can çekişmekte olan ulusların dogal ve ka
çınılmaz yazgısı oldugunu, bin yıllık tarih onlara gösterme
liydi. Kuşkusuz bu, Bohemyahlar ile Güney Slavlarının bir 
bölümünü kışkırtmayı başaran panslavist düşçüler için çeki
ci bir perspektif degil; ama bu düşçüler, yaşadıkları tüm top
raklar üzerinde Almanlar arasında ve Almanlarla çevrili ya
şayan; hemen hemen anımsanmayacak kadar eski zaman-
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lardan beri tüm kültür yaşamlan bakımından Almancadan 
başka dilleri olmayan ve kendilerinde, sayı ve parçalanma
mış bir toprak gibi, ulusal bir varlığın en ilkel koşullan ek
sik, yok olmakta bulunan bazı insan topluluklarını hoşnut 
etmek için tarihin bin yıl geriye gideceğini nasıl umabilirler? 
Almanya ve Macaristan'ın bütün Slav topraklarında, arka

sında bütün bu sayısız küçük ulusların bağımsızlığımn yeni
den kurulma eğilimi gizlenen panslavist dalga, Avrupa dev
rimci hareketleri ile işte böyle her yerde çatışmaya giriyor
du; özgürlük için dövüştüklerini ileri sürmelerine karşı Slav
lar her zaman (Polonyahlann demokratik bölüntüsü 
dışında), despotizm ve gericilik yamnda yer alıyorlardı. Al
manya'da, Macaristan'da, hatta şurda burda Türkiye'de bile, 
bu böyle oldu. Halk davasına ihanet ettikleri, Avusturya hü
kümetinin çevirdiği dolaplann baş destek ve dayanağı ol
dukları için, Slavlar tüm devrimci ulusların gözünden düş
müşlerdi. Ve halk yığınlarının çok biJisiz olmalan nedeniyle, 
milliyetler konusunda panslavist önderler tarafından har
landırılan boş tartışmalara hiçbir yerde karışmamalanna 
karşın, gene de yarı Alman bir kent olan Prag'da, Slav baı!
nazlan kalabalıklannın şu çıı!hğı alkışiayıp yinelerlikleri hiç 
unutulmayacak: "Rus kamçısı, Alman özgürlüı!ünden iyidir." 
1848'de boşu boşuna yapılmış ilk girişimlerinden sonra ve 
Avusturya hükümetinin kendilerine verdigi dersten sonra, 
eğer fırsat çıkarsa yeni bir girişimde bulunmaları pek olası 
değil. Ama benzer bahanelerle, karşı-devrimci güç ile baı!laş
mayı bir kez daha denemeleri durumunda, Almanya'nın öde
vi açıktır. Devrim durumunda ve bir dış savaşa girişmihhiç
bir ülke, baı!nndaki bir Vendee'ye hoşgörü ile bakamaz. 

İmparator tarafından diyetin dağıtılması ile aynı zaman
da ilan edilen anayasaya gelince, o konuya dönmek gereksiz, 
çünkü o anayasa pratik olarak hiçbir zaman yürürlüğe gir
medi ve şu anda da tamamen kaldırılmış bulunuyor. Daha 4 
Mart 1849'dan bu yana, mutlakiyet Avusturya'da her planda 
yeniden kurulmuştur. 

Prusya'da kral tarafından ihsan edilen yeni anayasayı 
onamak ve gözden geçirmek üzere, meclisler, şubat ayında 
toplandılar. Kendilerini kral ile bakanlannın istedikleri ka-
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dar ileri gitmege hazır degilseler de, hükümetler karşısında 
oldukça alçakgönüllü ve uysal olarak gösteren meclislerin. 

toplantıları altı hafta kadar sürdü. Ve tutumlan sonucu, ilk 
uygun fırsatta, dagttıldılar. 

Böylece Avusturya ve Almanya, şimdilik parlamenter de
netim engellerinden kurtulmuş bulunuyorlardı. Bundan böy
le hükümetler tüm gücü ellerinde topluyorlar ve bunu nere
de uygun görürlerse orada, Avusturya; Macaristan ve İtal
ya'da, Prusya'da, Almanya'da kullanıyorlardı. Çünkü küçük 
devletlerde "düzen" saglamak için, Prusya da bir sefere ha
zırlanıyordu. 

Karşı-devrim Almanya'da, iki büyük hareket merkezi 
olan Viyana ve Berlin'de zafer kazandıktan sonra, geriye sa
dece denge oralarda da gitgide devrimci çıkarın karşıt yöne 
egilim göstermesine karşın, savaşım sonucunun henüz belir
siz bulundugu küçük devletler kalıyordu. Bu ikincil devlet
ler, daha önce de söyledigirniz gibi, Frankfurt Ulusal Mecli
sinde ortak bir merkez bulmuşlardı. N edir ki bu sözümona 
Ulusal meclisin gerici özü, uzun zamandan beri Frankfurt 
halkının kendisine karşı elde silah ayaklanmasına neden 
olacak derecede açık olmasına karşın, gene de az çok dev
rimci bir kökeni olmuştu; ocak ayında, anormal, devrimci bir 
konum aldı. Yetkisi hiçbir zaman iyi belirlenmemiş, ama so
nunda, gerçi büyük devletler tarafından hiçbir zaman tanın
mamakla birlikte, kararnamelerinin yasa gücüne sahip ola
cagı karannı almıştı. Bu koşullar içinde ve anayasal kralcı 
partinin mutlakiyetierin belini dogrultması ile konumunun 
renginin degiştigini görmesi karşısında, Almanya'nın hemen 
tüm liberal kralcı burjuvazisinin, -demokratik partinin çe
kirdegi olan küçük-burjuvazinin, büyüyen sıkıntısı içinde, 
bu meclisin gerçekte demokrasinin son yogun parlamenter 
falanjını oluşturan azınlıgı çevresinde toplanması ile aynı 
zamanda-, son umudunu bu meclis çogunluguna baglama
sında şaşılacak bir şey yok. Öte yandan büyük hükümetler 
ve özellikle Prnsya kabinesi, seçimle oluşan böyle bir güven
siz meclisin Almanya'da kralcı sistemin yeniden kurulması 
ile bagdaşmazlıginı gitgide daha iyi görüyorlardı ve eger zor
la bu meclisi hemen dagttmadılarsa, bunun nedeni sadece 
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zamanın henüz gelmemiş, Prusyanın kendi büyük tasarılan
nı gerçekleştirmek için henüz bu meclisten yararlanmayı 
ummakta olması idi .  

Bu arada bu zavallı meclis, gitgide daha büyük bir kan
şıklık içine düşüyordu. Elçilerine ve komiserlerine, Berlin'de 
olduğu gibi Viyana'da da çok kötü davranılmıştı; üyelerin
den biri, parlamenter dokunulmazlığına karşın, Viyana'da 
herhangi bir asi gibi idam edilmişti. Kararlarına hiçbir yer
de kulak asılmıyordu ve hatta, büyük devletlerin bu kararla
rın sözünü edecekleri tuttuğu zaman da bu iş, meclisin ken
di hükümetlerini bag-layan yasa ve karamarneleri oylama 
hakkına karşı çıktıkları protesto notalannda oluyordu. Mec
lisin temsil organı olan merkezi yürütme gücü, aşağı yukan 
Almanya'daki tüm hükümetler ile diplomatik çekişmeler içi
ne girmişti ve bütün çabalarına karşın ne meclis, ne de mer
kezi hükümet, Avusturya ile Prusya'nın kendi kesin görüş, 
plan ve istemlerini açıklamalarını saglayabildiler. Meclis, en 
sonunda, hiç degilse şunu açıkça görmeye başlıyordu: Tüm 
iktidarı elinden kaçırmış, Avusturya ile Prnsya'nın insafına 
kalmıştı ve hele Almanya'yı federal bir anayasa ile donatma 
niyeti varsa, hemen ve çok ciddi bir biçimde, işe koyulması 
gerekiyordu. Ve kararsız üyelerinden çoğu da, hükümetler 
tarafından sanatın tüm kurallarında aldatılmış bulundukla
rını açıkça görüyorlardı. Ama güçsüzlükleri içinde şimdi ne 
yapmaya yetenekli idiler? Onları kurtarabilecek tek şey, 
korkusuZca ve tezelden halk kampına geçmekti ; ama bu adı
mın başarısı da çok kuşkuluydu. Çeşitli söylentilerin ve dip
lomatik notalann gürültüsü ile şaşkına dönmüş, tek avuntu 
ile desteklerini kendilerinin ulusun en iyi, en büyük, en bil
ge ve Almanya'yı kurtarmaya yetenekli tek kişileri olduklan 
yolundaki bıkıp usanmadan yinelenen inancada arayan bu 
kararsız, kısa görüşlü ve kendini beltenmiş güçsüz insanlar 
yığını içinde, bir tek parlamenter yaşam yılının dörtbaşı ma
m ur aptallara döndürdügü bu zavallı yaratıklar arasında, 
tez ve kesin bir gözpekligine, hele hele enerjik ve direşken 
bir eyleme yetenekli adamlar neredeydi? 

En sonunda Avusturya hükümeti, yüzündeki maskeyi çı
kardı . Bu hükümet, 4 Mart anayasasında Avusturya'yı, or-
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tak bir maliye, gümrük sistemi ve askeri kurumlar ile birlik
te ve böylece Alman ve Alman-olmayan eyaJetler arasındaki 
tüm engel ve tüm ayrımı ortadan kaldıran bölünmez krallık 
olarak ilan etti. Bu bildiri, Frankfurt meclisinin daha önce 
kabul etmiş bulundugu gelecekteki federal anayasa karar ve 
maddeleri ile açık bir çelişme durumundaydı. Avusturya ona 
düello teklif etmişti ve zavallı meclisin bu teklifi kabul et
mekten başka bir seçenegi yoktu. Bu işi belli bir gürültü ile 
yaptı . ve kendi gücü ile meclisin dörtbaşı marnur hiçliginin 
bilincinde olan Avusturya, bu gürültüye kulak bile asmadı. 
V e kendi kendine verdigi ünvana göre, Alman halkının bu 
degerli yasama organı, Avusturya'nın onuruna yaptıgı bu 
saldırışın öcünü almak için, kendini eli ayagı baglı bir biçim
de Prnsya hükümetinin ayaklarına atmaktan daha iyi bir 
şey bulamadı. Ne kadar inanılmaz görünürse görünsün, ana
yasa-dışı ve h;:ılk düşmanları olarak, damgalamış ve görev
den alınmalarını boş yere istemiş bulundugu o aynı bakan
lar karşısında diz çöktü. Gelecek makalelerimizin konusu, 
bu utanç verici uzlaşmaların ayrıntılan ile bunları izleyen 
olaylar olacak. 

Londra, Nisan 1852 
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ONBEŞ 

PRUSYA'NIN ZAFERF2 

lŞTE Alman devrim tarihinin son bölümüne; Ulusal mec
lisin çeşitli devletler hükümetleri ve özellikle Prusya hükü
meti ile çatışmasına, Güney ve Batı Almanya ayaklanması
na ve bunun Prusya tarafından ezilmesine geldik. 

Frankfurt meclisini daha önce işbaşında görmüştük 
Avusturya- tarafından tekmelendig-ini, Prusya tarafından 
onuruna saldırıldıg-Inı, küçük devletlerce dinlenmedig-ini, ül
kedeki bütün prensler tarafından burnundan tutulup çeki
len kendi güçsüz merkezi "hükümet"i tarafından aldatıldıgı
m görmüştük. En sonunda işler bu güçsüz, sallantılı ve ya
van yasama organı için tehdit edici bir duruma geldi. İster 
istemez, "yüce Alman birlig-i düşününün tehdit altında oldu
gu" sonucuna varma zorunda kaldı; bu, Frankfurt meclisinin 
ve yaptıgı ve yapmayı hesapladıgı her şeyin, duman halinde 
dagılıp gitmek üzere oldugunu söyleme anlamına geliyordu. 
Bu nedenle, büyük yapıtını: "Reich Anayasası"nı elden geldi-
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gince çabuk üretmek için, ciddi olarak işe koyuldu. Gene de 
bir güçlük vardı. Ne tür bir J.Ürütme hükümeti olmalıydı? 
Bir yürütme komitesi mi? Hayır : Bu, diye düşündüler yük
sek bilgelikleri içinde, Almanya'yı bir cumhuriyet yapmak 
olur. Bir "başkan" mı? Bu da aynı kapıya çıkardı. O zaman, 
eski imparatorluk makamını yeniden canlandırmak gereki
yordu. Ama imparator olacak kimse bir prens oldugtına gö
re, bu kim olacaktı? Kuşkusuz, Reuss-Schleitz-Greitz
Lohenstein-Ebersdorfdan Bavyera'ya kadar, Dii minorum 
gentium'ların13 hiçbiri; buna hiçbir zaman ne Avusturya göz
yumardı, ne de Prusya. Bu ancak ya Avusturya, ya da Prns
ya olabilirdi. Ama ikisinden hangisi? Kuşkusuz, eger koşul
lar daha elverişli olaydı, eger Avusturya hükümeti Gordium 
dügümünü kesip de onu sıkıntıdan kurtarmamış olaydı, hiç
bir sonuca varmaksızın bu önemli ikilemi tartışmakla meş
gul bu yüce meclis hala toplantılannı sürdürürdü. 

Avusturya tüm eyaletlerini egemenlig-i altına aldıktan 
sonra, Avrupa'nın karşısına yeniden büyük ve güçlü bir Av
rupa devleti olarak çıkabildigi anda, siyasal yerçekimi yasa
sının, Frankfurt meclisi tarafından verilen bir tacın kendisi
ne saglayacagı yetkenin yardımı olmaksızın, Almanya'nın 
geri kalan bölümünü kendilig-inden onun yörüngesine çeke
cegini çok iyi biliyordu. Avusturya, Alman İmparatorlugu
nun, Almanya'nın dışında oldugu gibi içinde de gücüne bir 
zerrecik eklemeksizin, onun özerklik siyasasım engelleyen 
dayanıksız ve güçsüz tacından kurtulalı beri, çok daha güç
lü, hareketlerinde çok daha özgür idi. Ve Avusturya'nın İtal
ya ve Macaristan'daki durumunu korumakta yeteneksiz kal
dıgı varsayılırsa, o zaman Almanya'da da çözülüp yok olur 
ve tüm gücü ile sahip oldugu zaman elinden kaçırdıgı bir taç 
üzerinde hiçbir zaman yeni baştan hak iddia edemezdi. Bu 
nedenle Avusturya, hiç kaçamaksız, İmparatorlugun tüm ye
niden canlanmasına karşı çıktı; açıkça 18 15 antlaşmalarının 
tanıyıp kabul ettikleri, Almanya'nın tek merkezi hükümeti 
olan federal Germen diyetinin yeniden kurulmasını· istedi ve 
4 Mart 1849 günü, Avusturya'yı bölünmez, merkezileşmiş ve 
bagımsız, hatta Frankfurt meclisinin yeniden kurmak istedi
gl Almanya'dan bile ayrı bir krallık olarak ilan etmekten 
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başka bir anlamı olmayan o anayasayı resmen yayınladı. 
Gerçekte bu açık savaş ilanı Frankfurt bilgelerine, Avus

turya'yı Almanya'dan dıştalamak ve bu ülkenin geri kalan 
bölümü ile hayli yıpranmış imparatorluk harmanisi Majeste 
Prusya kralının omuzlarına düşecek bir tür Aşag-I
İmparatorluk,74 bir "küçük Almanya" yaratmaktan başka 
bir yol bırakmıyordu. Bu, anımsanacag-I gibi, eski bir tasarı
nın; sayesinde eski saplantılarının ülkenin kurtuluşu için 
son "çıkar yol" olarak bir kez daha göklere çıkanldıgı onur 
kırıcı koşulları beklenmedik bir kazanç sayan Güney ve 
Merkez Almanlarından oluşan bir liberal doktrinerler parti
si tarafından, bundan yedi sekiz _Yll önce yumurUanmış bu
lunan eski bir tasarının, yeniden ele alınması idi. 

Sonuç olarak meclis, 1849 Şubat ve Martında, Reich ana
yasası ile, seçim haklan ve seçim yasası bildirisi üzerindeki 
oturu;mlarını tamamladı; -elbette birçok konu üzerinde, ba
zen tutucu ya da daha doğrusu gerici partiye, bazen de mec
lisin daha ileri bölüntülerine, birbirleriyle iyiden iyiye çeli
şen birçok ödünler vermek zorunda kalarak. Gerçekte mecli
sin az önce sag ile merkez sag (tutucular ile gericiler) elinde 
bulunan yönetiminin, yavaş yavaş da olsa kerteli bir biçimde 
solun bu meclisteki demokratların eline geçtigi açıktı. Avus
turya temsilcilerinin, ülkelerini Almanya'dan dıştalayan ve 
gene de içinde oturmaya ve oylamaya çagrıldıkları bir mec
listeki anlamı belirsiz konumu, bu denge bozulmasını kolay
laştırıyordu; işte böylece daha şubat sonlarından başlayarak 
merkez sol ile sol, Avusturya oylarının destegi sayesinde, ço
gu kez çogunlukta bulunuyorlardı; oysa Avusturya tutucu 
bölüntüsünün, birdenbire ve i şin hoş yanı olarak sag ile bir
likte oy verip, dengeyi karşıt yana çevirdigi günler de oluyor- · 
du. Bu soubresauts 75 ile meclisi gözden düşürmek istiyorlar
dı; oysa halk yıg-Inı, Frankfurt'tan gelen her şeyin mutlak 
boşluk ve hiçligini uzun zamandan beri anlamış bulundugu 
için buna hiç de gerek yoktu. Bu türlü kararsızlıkların orta
sında ne türlü bir anayasa yapılabilecegi kolay anlaşılır. 

Kendisinin devrimci Almanya'nın seçkin toplulugu ve 
gururu olduguna inanan meclis solu, Avusturya despotizmi
nin kışkırtıcı iyi ya daha doğrusu kötü dilegi sayesinde ka-
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zandığı bazı ufak tefek başarılar yüzünden, aklını iyiden iyi
ye şaşırmıştı. Zaten pek iyi belirlenmemiş kendi öz ilkeleri
nin, aşağı yukarı ve sulandınlmış bir biçimde sonsuz küçük 
dozlarda Frankfurt meclisinin bir çeşit onayını kazandıg-ı 
her kez bu demokratlar, ülkeyi ve halkı kurtardıklarını ilan 
ediyorlardı. Bu zavallı budalalar, genellikle çok silik olan ya
şamları boyunca, başanya benzeyen her şeye o kadar az alı
şıktılar ki, iki üç oyluk bir çogunlükla geçmiş değersiz öneri
lerinin, Avrupa'nın yüzünü değiştireceğine adamakıllı inanı
yorlardı. Bunlar daha yasama mesleklerinin başında, o iflah 
olmaz parlamenter aptallık hastalığına, mutsuz kurbanlan
na tüm dünyanın, onun tarihi ve geleceğinin kendilerini üye-

.. 
leri arasında bulundurma onuruna sahip bu özel temsil or-
ganındaki çoğunluk tarafından yönetiJip belidendiği ve ken
di meclislerinin duvarları dışında olup biten her şeyin, -
savaşlar, devrimler, demiryolları yapımları, tüm yeni kıtala
rın sömürgeleştirilmesi, Kalifomiya altın madenierinin bu
lunması, Orta Amerika kanalları, Rus orduları ve insanlığın 
yazgısı üzerinde herhangi bir etkide bulunma savına sahip 
öbür benzer şeyler- bütün bunların, şu anda ne olursa ol
sun, yüce meclislerinin ilgisini çeken önemli sorun yöresinde 
dönen dirimsel olaylar karşısında hiçbir şey olmadığı cakalı 
inancını aşılayan hastalığa, meclisin öbür bölüntülerinden 
daha amansız bir biçimde yakalandılar. Böylece, meclisin 
demokratik partisi, her derde deva ilaçlarından birkaçını 
Reich anayasasına gizlice sokmayı başardığından, bütün 
önemli konularda birçok kez ilan edilmiş kendi öz ilkeleri ile 
açık çelişki durumunda bulundugu halde, bundan böyle bu 
anayasayı destekleme zorundaydı. Ve sonunda, bu melez 
ürün, kendi sahipleri tarafından terkedilip demokratik par
tiye bırakılınca, bu parti kalıtı kabul etti ve bu kralcı anaya
sa için, şimdi kendi cumhuriyetçi ilkelerini ilan eden herkese 
karşı savaşıma girişti. 

Bununla birlikte, itiraf etmek gerek, burada sadece görü
nüşte bir çelişki vardı. Reich anayasasının belirsiz, çelişik, 
tamamlanmamış niteliği, bu demokrat bayların işlenmemiş, 
karmakanşık, çelişik siyasal düşüncelerinin tam bir yansı
sıydı. Ve eğer kendi öz sözleri ve yazmasını bildikleri kada-
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rıyla kendi öz yazıları, bunun yeterli bir kanıtını vermiyor
lardıysa, eylemleri veriyordu; çünkü, aklı başında adamlar 
arasında, bir insanın dediklerine göre değil, yaptıklarına gö
re, oldugunu iddia ettiği şeye değil; gerçekten ne oldugıtna 
göre yargılanacağı açıktır; oysa Alman demokrasisinin bu 
kahramanlarınin marifetleri, daha da göreceğimiz gibi, ken
di başlarına oldukça yüksek sesle konuşurlar. 

Gene de Reich anayasası, bütün kıvır zıvırı ve sahneye 
konuluşu ile birlikte, kesin olarak oylandı ve 28 Mart günü 
Prusya kralı, 248 çekimser ve · 200 oylamaya katıfmayan 
üyeye karşı 290 oyla, Avusturya dışında Almanya imparato
ru seçildi. Tarihsel ironi eksiksizdi; 18 Mart 1848 devrimin
den üç gün sonra Frieedrich Wilhelm IV tarafından şaşkınlı
ga ugTamış Berlin sokaklarında, başka heryerde sarhoşluga 
karşı yasa tarafından cezalandınlacak bir durumda oynan
mış bulunan o tiksinç imparatorluk güldürüsü, 76 sözümona 
tüm Almanya'yı temsil eden meclis tarafından, tastamam 
bir yıl sonra onaylanmıştı. İ şte Alman devriminin sonucu 
buydu! 

Londra, Haziran 1852 
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ON ALT! 

ULUSAL MECLİS VE HÜKÜMETLER77 

FRANKFURT Ulusal Meclisi, Prusya kralını Almanya 
(Avusturya dışında) imparatoru olarak seçtikten sonra, ona 
tacı sunmak üzere Berlin'e bir kurul gönderdi. Friedrich 
Wilhelm öteki temsilcileri 3 Nisan günü kabul etti. Onlara 
Almanya'nın bütün öteki prensleri üzerinde, halk temsilcile
rinin oyunun kendisine vermiş bulundugu öncelik hakkını 
kabul etmesine karşın, öteki prensierin kendi üstünlügünü 
ve ona haklarını veren Reich anayasasını tanıyacaklarından 
emin olmadıkça imparatorluk tacını kabul edemeyecegini 
bildirdi. Bu anayasanın onlar tarafından onaylanabilecek gi
bi olup olmadıgını İncelemenin, Almanya hükümetlerinin işi 
oldugunu da ekledi. Sözünü, imparator olsun olmasın, onu 
her zaman iç ve dış düşmana karşı kılıcını çekmeye hazır 
bulacaklarını söyleyerek tamamladı. Onun bu sözünü, Ulu
sal meclis bakımından hayli şaşırtıcı bir biçimde, nasıl tut
tuguDu görecegiz. 
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Frankfurt bilgeleri, ince eleyip sık dokuyan diplomatik 
bir soruşturmadan sonra, bu yanıtın tacın bir reddi anlamı
na geldiği sonucuna vardılar. O zaman ( 12 Nisan), Reich 
anayasasının ülke yasası olduğunu ve korunacağını karar
laştırdılar; ve bir çıkar yol göremedikleri .için, anayasanın 
yürürlüge konma araçları üzerinde öneriler _}Jlpmakla görev
li otuz kişilik bir komite seçtiler. 

Bu karar, o zaman Frankfurt meclisi ile Alman hükü
metleri arasında patlak veren çatışmanın işareti oldu. Bur
juvazi, ve özellikle küçük-burjuvazi, birdenbire yeni Frank
furt anayasasindan yana olduklannı açıkladılar. "Devrimi 
kapayacak" anı artık daha çok bekleyemezlerdi. Avusturya 
ve Prusya'da ordunun işe kanşmasıyla, devrim şimdilik bit
mişti . Sözü geçen sınıflar, bu işi daha yumuşak bir biçimde 
yapmayı yeg tutarlardı, ama seçim ellerinde değildi; olan ol
muştu ve hemen aldıklan ve kahramanca uygulamaya ko
yulduklan karardan en iyi biçimde yararlanmak gerekiyor
du. işlerin görece iyi gittigi küçük devletlerde burjuvazinin 
uzun süreden beri özlügüne en iyi uyan o olaganüstü ama 
güçsüz olduğu için kısır parlamenter ajitasyona yeniden dal
dığı görüldü. Almanya'nın tek tek alınan çeşitli devletleri, 
bundan böyle dingin bir anayasal gelişme yoluna girmelerini 
saglayacagı düşünülen yeni ve kesin biçime erişmiş gibi gö
rünüyorlardı. Bir tek sorun açık kalıyordu: Siyasal konfede
rasyonun yeni Germanik örgütlenmesi sorunu. Ve hala tehli
keye gebe gibi görünen tek sorun olan bu sorunun hemen çö
zülmesi zorunlu bulundu. Burjuvazi tarafından, anayasayı 
elden geldigince çabuk tamamlamak için, Frankfurt meclisi 
üzerinde yapılan baskının nedeni budur; gecikmeden kararlı 
bir düzen kurma amacıyla, yüksek ve orta burjuvazinin bu 
anayasayı , ne olursa olsun kabul etme ve destekiernekte gös
terdikleri göz pekliginin nedeni budur. Öyleyse Reich anaya
sası için ajitasyonun ilk kaynagı gerici bir duygu içinde bu
lunuyor ve kökenini uzun zamandan beri devrimden bezmiş 
sınıflardan alıyordu. 

Ama dikkate deger bir başka şey daha var. Gelecekteki 
Alman anayasasının temel ilkeleri, 1848 ilkyaz ve yazının 
ilk aylan sırasında, halk kaynaşması henüz en yüksek nok-
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tasında bulundugu bir zamanda oylanmıştı. Oylanan karar
lar, o sırada tamamen gerici de olsalar, şimdi Avusturya ve 
Prusya hükümetlerinin keyfi davranışlanndan sonra, son 
derece liberal ve hatta demokratik görünüyorlardı . Karşılaş
tırma ölçeği değişmişti . Frankfurt meclisi manen intihar et
meden, bir kez oylanmış bulunan bu hükümetlerin üzerine 
çizgi çekemez ve Reich anayasasım, Avusturya ve Prusya 
hükümetlerinin elde kılıç zorla söyleyip yazdırdıkları anaya
salara benzetemezdi. Ayrıca görmüş bulundugumuz gibi , 
meclisteki çogunluk yer değiştirmişti ve liberal ve demokra
tik partinin etkisi büyüyordu. Böylece Reich anayasası, sa
dece görünüşteki, salt halkçı kökeni ile ayrılmakla kalmıyor
du, ama aynı zamanda, bütün çelişkilerine karşın, tüm Al
manya'nın en liberal anayasasıydı da. En büyük eksikliği, 
hükümlerini yürürlüge sokmak için hiçbir güce sahip bulun
mayan bir kagıt parçasından başka bir şey olmaması idi. 

Bu koşullarda, sözümona demokratik partinin, yani kü
çük-burjuvalar yıgınının, Reich anayasasına dört elle sarıl
ması dogaldı. Bu sınıf istemlerinde, kralcı-anayasacı liberal 
burjuvaziden her zaman ileri olmuştu; daha .cesur bir tutum 
benimsemiş, birçok kez silahlı bir direnme tehdidinde bulun
muş ve özgürlük için savaşımda kanını ve yaşamını verme 
vaatlerini esirgememişti; ama tehlike zamanı ortalıkta gö
rünmeyişinin kanıtını da birçok kez vermiş bulunuyordu ve 
gerçekte, hiçbir zaman, her şey yitirilmiş de bulunsa, kendi
ni hiç değilse, işlerin şu ya da bu biçimde bir düzene girmiş 
oldugunu bilmekle avuttugu kesin bir yenilgi ertesinde oldu
gu kadar rahat bir · nefes alınıyordu. Sonuç olarak büyük 
bankacılann, sanayici ve tecimenlerin katılması daha sa
kıntıh bir nitelik taşıdıgı ve daha çok Frankfurt anayasası 
yararına basit bir gösteri oldugu halde, onların hemen altın
daki sınıf, bizim yigit demokrat küçük-burjuvalarımız, bü
yük bir tumturakla konuşuyor ve her zamı;mki gibi Reich 
anayasasını yerde bırakmaktansa, kanlarını son damlasına 
kadar dökeceklerini ilan ediyorlardı. 

Reiçh anayasasının hemen kabulü için bu iki parti , yani 
anayasal kraliığın burjuva yandaşları ile azçok demokratik 
küçük-burjuvazi tarafından yürütülen ajitasyon hızla alan 
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kazandı ve en güçlü ifadesini çeşitli.;Ievletlerin parlamento
lannda buldu. Prusya, Hannover, Saksonya, Baden, Wur
temberg meclisleri, anayasadan yana çıktılar. ·Hükümetler 
ile Frankfurt meclisi arasındaki savaşım korkutucu bir nite
lik kazandı. 

Bununla birlikte, hükümetler hızlı davranıyorlardı. 
Prusya meclisleri, anayasayı gözden geçirmek ve onayla-

- makla görevli olduklarına göre, anayasa-dışı bir biçimde da
gıtıldılar; Berlin'de hükümet tarafından tasarıanarak kışkır
tılmış karışıklıklar patlak verdi ve ertesi gün, 28 Nisan gü
nü, Prnsya hükümeti, içinde Reich anayasasının, değiştirme 
ve arındınlması Almanya hükümetlerine düşen en anarşik 
ve en devrimci türden bir belge olarak gösterildiği bir genel
ge yayınladı. Böylece, Prusya, Frankfurt bilgelerinin durma
dan böbürlendikleri ama bir türlü kuramadıklan o egemen 
kurucu iktidara açıkça karşı çıkıyordu. Böylece resmen ilan 
edilmiş bulunan bu anayasayı bir karara baglamak için, eski 
federal diyetin bir yenilenmesinden başka bir şey olmayan 
bir prensler "kongresi toplantıya çagTıldı. Ve aynı zamanda 
Prusya, askeri birliklerini Frankfurt'tan yaya üç günlük 
uzaklıkta bulunan Kreuznach'ta topluyor ve küçük devletle
.ri, Frankfurt meclisine katılır katılmaz kendi meclislerini 
dagıtarak, verdiği örneği izlemeye çagınyordu. Bu örnek, 
Hannover ve Saksonya tarafından hızla izlendi . 

. Sorunun ancak silah gücü ile çözülebileceği açıktı. Hükü
metler arasındaki düşmanlık, halk içindeki kaynaşma her 
gün -daha belirgin biçimler alıyordu. Ordu her yerde, ve Al
manya'nın güneyinde büyük bir başarı ile, demokrat buıju
valar tarafından işlenmişti. Her yerde Reich anayasası ile 
Ulusal meclisi, eger gerekiyorsa elde silah destekleme kararı 
alınan büyük yıgın mitingleri düzenliyordu. Köln'de aym 
erekle, Ren Prusyası'nın tüm belediye meclisi temsilcilerinin 
bir toplantısı düzenlendi. Pfalz'da, Bergen dükalıgında, Ful
da'da, Nuremberg'de, Odenwald'da, köylüler yıgın yıgın top
landılar ve esriyecek derecede coştular. Fransız Kurucu · 
Meclisi tam bu sırada dagıhyor ve zorlu çalkantılar arasında 
yeni seçimler hazırlanıyordu; oysa Almanya'nın dogu sının 
üzerinde Macarlar, bir eyhk bir süre içinde bir parlak zafer-
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ler dizisi ile Avusturya istila dalgasını Tisza'dan 78 Leit
ha'ya 79 kadar püskürtmüşlerdi ve her gün bir baskınla Viya
na'yı almaları bekleniyordu. Her yerde halkın imgeleme ye
tisi böylece en yüksek derecede kızıştıgı ve hükümetlerin 
saldırgan siyasası kendini her gün daha açık bir biçimde 
gösterdiği için, zorlu bir çatışmadan kaçınılamazdı ve sava
şımın barışçı bir sonuca baglanacagına, ancak tabansız ava
nakhk kendini inaridırabilirdi. Ama bu tabansız avanaklık, 
Frankfurt meclisinde geniş ölçüde temsil ediliyordu. 

Londra, Temmuz 1852 
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ONYEDI 

AY AKLANMA80 

FRANKFURT Ulusal Meclisi ile Alman devletlerinin hü
kümetleri arasındaki kaçınılmaz çatışma, sonunda 1849 Ma
yısının ilk günleri içinde açık savaşmalar halinde patlak ver
di. Hükümetleri tarafından geri çagnlan Avusturya temsilci
leri, birkaç demokratik sol üye dışında, meclisi bırakmış ve 
yurtlanna dönmüş bulunuyorlardı. işlerin alacağı gidişi se
zen tutucu üyeler çogunlugu, kendi hükümetlerinin çagTısını 
bile beklemeden, meclisten çekildiler. Buna göre, solun etki
sini artıran ve bundan önceki makalelerde açıklanmış bulu
nan nedenlerden bile bağımsız olarak sadece sag üyelerin 
görevlerini bırakıp kaçmaları, eski azınlığı meclis çogunlugu 
durumuna dönüştürmeye yetiyordu. Daha önce böyle bir ta
lihi düşünde bile görmemiş bulunan yeni çogunluk, eski ço
gunluk ve onun imparatorluk naibinin güçsüzlügü, kararsız
lığı ve gevşekligine karşı öfkeden köpürmek için muhalefet
teki durumundan yararlanmıştı. Ve şimdi b_irdenbire o eski 
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çogunlugun yerine geçmeye çağrılmış bulunan oydu. Neler 
yapmaya yetenekli oldugunu göstermek, şimdi ona düşüyor
du. Onun egemenliği, söylemeye gerek yok, enerjik, gözüpek 
ve etkin bir egemenlik olacaktı . O, Almanya'nın seçkin top
lulugu, hasta imparatorluk naibi ile onun sallantılı bakanla
rını çarçabuk yürütmeyi başaracaktı; eger başaramazsa, hiç
bir kuşkuya yer yok, halkın egemen hakkı adına bu güçsüz 
hükümeti zorla işten uzaklaştıracak ve oimn yerine Alman
ya'nın kurtuluşunu satılayacak enerjik, yorulma bilmez bir 
yürütme gücü geçirecekti. Zavallı yoksullar! Eger kimsenin 
kulak asmadıttı yerde bir hükümetten söz edebilirse, onların 
hükümet rejimi, hatta öncellerinin hükümet rejiminden bile 
daha gülünç bir şey oldu. 

Yeni çoguTiluk, tüm engellere karşın yeni anayasanın, 
hem de hemen uygulanması gerektiğini, 15 Temmuzda hal
kın yeni Temsilciler meclisine temsilcilerini seçeceğini ve bu 
meclisin Frankfurt'ta 15 Agustosta toplanacagını açıkladı. 
Nedir ki bu açıklama, Alman nüfusunun dörtte-üçünden ço
ğunu kapsayan Prusya, Avusturya ve Bavyera'nın ilk sırala
rında bulunduklan imparatorluk anayasasını tanımayan o 
hükümetlere bir savaş · ilanı idi; o hükümetlerin kabul et
mekte ivedilik gösterdikleri bir savaş ilanı. Prusya ile Bav
yera da, kendi devletlerinin Frankfurt'a göndermiş bulun
dukları temsilcileri geri çattırdılar ve Ulusal meclise karşı 
askeri hazırlıklarını hızlandırdı lar. Bununla birlikte bir baş
ka yandan, demokratik partinin Reich anayasası ve Ulusal 
meclis yaranna (parlamento dışında) yaptıttı gösteriler daha 
karıştırıcı, daha zorlu bir nitelik kazanıyordu ve en aşırı 
partinin adaml arı tarafından yönetilen emekçiler yıttını , 
kendi davaları olmasa da hiç değilse Almanya'yı eski monar
şik engellerinden kurtararak, amaçlarına biraz olsun yak
laşma olanattı veren bir dava için silaha sanlmaya hazırdı. 
Böylece her yanda halklar ile hükümetler karşı karşıya, ça
tışmaya hazır idiler; patlama kaçımlmazdı; lattım barut do
luydu; onu patlatmak için bir kıvılcımdan başka bir şey ge
rekli değildi. Saksonya'da meclisierin dattıtılması, Prusya'da 
Landwehr'in (askeri yedek) silah altına alınması, hüküme
tin Reich anayasasına açık direnci, bu kıvılcımların ta ken-
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dileri idiler; bir göz açıp kapayıncaya kadar çaktılar ve ülke 
tutuştu. Dresden'de 4 Mayıs günü çevredeki tüm bölgeler is
yancılara pekiştirme birlikleri gönderirken, muzaffer halk, 
kenti ele geçirdi ve kralı oradan kovdu. Ren Prusyası ve Ves
tefalya'da, Landwehr yürümeyi reddetti, cephaneliklere el 
koydu ve Reich anayasasını savunmak için silahlandı. 
Pfalz'da halk, Bavyera hükümet memurlarını teslim alıp 
devlet kasala.rına elkoydu ve eyaleti Ulusal meclisin korun
ması altına koyan bir Savunma komitesi kurdu. Wurtem
berg'de halk, kralı Reich anayasasınını tanımaya zorladı ve 
Baden'de halkla birleşen ordu, büyük-dükayı, kaçmak zo
runda bıraktı ve bir eyaJet hükümeti kurdu. Almanya'nın 
öbür bölgelerinde de halk, elde silah ayaklanmak ve onun 
buyruguna girmek için Ulusal meclisin kesin bir işaretinden 
başka bir şey beklemiyordu. 

Ulusal meclisin durumu, onursuz geçmişinden sonra 
beklenebileceğinden çok daha elverişli idi. Batı Almanya'nın 
yarısı onun için silaha sarılmıştı; ordu her yerde kararsızdı; 
küçük devletlerde ordu, hiç kuşkusuz hareketten yana bir 
eğilim gösteriyordu. Avusturya, Macarların başarılı ilerleyi
şi ile kötürümleşmişti ve Rusya, Alman hükümetlerinin o 
yedek gücü, tüm güçlerini Avusturya'yı Macar ordularına 
karşı desteklemeye yöneltiyordu. Sadece Pru·sya'ya boyun 
egdirmek gerekiyordu ve bu ülkede varolan devrimci duygu
daşhklarla birlikte, bu erege erişmek için elbette bir olanak 
vardı. Öyleyse her şey, meclisin tutumuna baghydı. 

Oysa ayaklanma, savaş ya da herhangi bir başka sanat 
kadar -bir sanattır; savsaklanmalan , bunları savsaklayan 
partinin yıkımına yol açan bazı pratik kurallara baglıdır. 
Böyle durumlarda göz önünde tutulmaları gereken partile
rin ve koşulların özlügünden mantıksal olarak çıkan bu ku
rallar öylesine açık ve öylesine yalındırlar ki, kısa 1848 de
neyi bunları Almanlara adamakıllı ögretmiştir. Birincisi, 
eger oyununuzun bütün sonuçlarına korkusuzca gögüs ger
meye iyice kararlı degilseniz, ayaklanma ile hiç ' oynama
mak. Ayaklanma, degerieri her gün değişebilen çok belirsiz 
büyüklükler ile yapılan bir hesaptır; düşman güçler her tür 
örgütlenme, disiplin ve yetke alışkanlıgı üstünlügüne sahip-
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tirler; eger onların karşısına daha üstün güçler çıkaramaz
sanız, bozguna ugTadıgınızın, hapı yuttugunuzun resmidir. 
İkincisi, bir kez ayaklanma yoluna girdikten sonra, en bü
yük bir kararlılık ile ve saldıncı biçimde davranmak. Savun
ma, her türlü silahlı ayaklanmanın ölümüdür; ayaklanma, 
daha düşmanlan ile boy ölçüşmeden yitirilir. Düşmanlanmc 
za, güçleri dagınık oldugu sırada, birdenbire saldınn, ne ka
dar kuçük olursa olsun, yeni ama günlük başarılar hazırla
yın; ilk başarılı ayaklanmanın size verdigi morali yükselte
rek sürdürün; her zaman en güvenilir yanda gitmeye çalışan 
sallantılı ögeleri böylece kendi yamnıza alın; devrimci siya
sada bugüne kadar bilinen en. büyük usta olan Danton ile 
birlikte: de l 'audace, de l 'audace, encore de l 'audace81 diye
rek, düşmanlarınızı güçlerini size karşı toparlayamadan, 
önünüzden kaçmaya zorlayın. 

O zaman Frankfurt meclisi, kendisini tehdit eden kesin 
yıkımdan kurtulmak için ne yapmalıydı? Her şeyden önce 
durumu açıkça görmeli ve ya hükümetlere kayıtsız şartsız 
boyun egiDek, ya da kayıtsız şartsız ve duraksamaksızın si
lahlı ayaklanmaya katılmaktan başka bir çıkar yol olmadıgı
na aklını yatırmalıydı. İkinci olarak, daha önce patlak ver
miş bulunan bütün ayaklanmalan açıkça tanımak ve kendi 
vekilieri tarafından temsil edilen egemen halka karşı çıkma 
cüretini gösterecek tüm prens, bakan ve öbürlerini yasadışı 
ilan ederek, ulusal temsilin savunulması için halkı her yerde 
silaha sarılmaya çagırmalıydı. Üçüncü olarak imparatorluk 
naibini hemen işbaşından uzaklaştırmalı; güçlü, etkin ve 

·hiçbir şeyin durduramayacagı bir yürütme gücü kurmalİ; is
yancı birlikleri, böylece aynı z.amanda ayaklanmayı genişlet
mek için yasal bir bahane de saglayarak, kendini korumak 
üzere Frankfurt'a çagırmalı, elinde bulunan bütün güçleri 
saglam bir birlik halinde örgütlemeli, uzun sözün kısası, 
kendi durumunu güçlendirmek ve düşmanlarının durumunu 
güçten düşürmek için kullanabilecegi bütün araçlardan hız
la ve duraksamaksızın yararlanmalıydı.82 

Frankfurt meclisinin erdemli demokratlan ise, bütün 
bunların tam tersini yaptılar. İşleri canları istedigi gibi git
meye bırakınakla yetinmeyen bu gönül adamları, karşı çık-
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maları ile hazırlanan bütün ayaklanma hareketlerini boga
cak kadar ileri gittiler. Örnegin Bay Karl Vogt, Nurem
berg'de işte böyle davrandı. Saksonya, Ren Prusyası, Veste
falya ayaklanmalannı, Prusya hükümetinin görülmemiş zor
balıgına karşı duygusal ve iş işten geçtikten sonra yapılan 
bir protestodan ba�a hiçbir yardımda bulunmaksızın, ez
dirttiler. Almanya'nın güneyindeki ayaklanmalarla gizli dip
lomatik ilişkiler sürdürüyorlardı ama onlara açık bir tanıma 
destegi vermekten sakındılar. imparatorluk naibinin hükü
metler ile suç ortaklıgı içinde oldugunu biliyorlardı ama ge
ne de bu hükümetlerin çevirdikleri dolaplara engel olmak 
için kılını bile kıpırdatmayan ona başvurdular. İmparatorlu
gun eski tutucu bakanlan, her oturumda bu güçsüz meclisi 
maskaraya döndürüyor ve bu meclis de bunu yapmalanna 
göz yumuyordı. Ve Silezyalı bir temsilci ve Neue Rheinische 
Zeitung yazarlarından biri olan Wilhelm Wolff onlan, İmpa
ratorlugun başta gelen ve en büyük haininden başka bir şey 
olmadıgını haklı olarak söyledigi imparatorluk naibini yasa
dışı etmeg-e çagırdıgı zaman, bu devrimci demokratlann or
tak ve erdemli öfkesi ile yuhalandı! Kısacası gevezelige, pro
testoya, atıp tutmaya istemeye istemeye devam ettiler, -
ama hep davranma cesaret ve ruhundan yoksun olarak. Bu 
sırada hükümetlerin düşman birlikleri gitgide i lerliyor ve 
onların kendi yürütme güçleri, yani imparatorluk naibi, Al
man prensleri ile birlikte onlann yaklaşan sonunu hazırlı
yordu. Bu aşagılık meclis,  saygınhgımn son kahntılannı da 
işte böyle yitirdi ; onu savunmak için ayaklanmış bulunan is
yancılar, bundan böyle onuii için hiçbir kaygı göstermez ol
dular; ve sonunda, görecegirniz gibi, utanılacak bir sona er
digi zaman, onursuz sonuna kimse ilgi göstermeksizin öldü. 

Londra, A�stos 1852 
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ONSEKIZ 

KÜÇÜK-BURJUV ALAR83 

"ŞON makalemizde, Alman hükümetleri ile Frankfurt 
parlamentosu arasındaki savaşımın sonunda mayısın ilk 
güİıleri içinde Almanya'nın büyük bir bölümünün açıkça 
ayaklandıgı bir dereceye varmış bulundu�nu; önce Dres
ded, · sonra Bavyera - Pfalz'ı, Ren Prusyası bölümleri ve en 
sonra da Baden'in ayaklandıgını göstermiştik. ı 

Her durumda isyancıların gerçek dövüşken gücü, o ilk 
olarak silaha sarılan ve askerlerle savaşa girişen çekirdek, 
kentlerin işçi sınıfından oluşuyordu. Kırların yoksul nüfusu
nun bir bölümü, tarım işçileri ve küçük çiftçiler de, çatışma
nın patlak vermesinden sonra, genellikle onlara katıldılar. 
Kapitalist sınıfın altındaki tüm sınıflardan gelen gençlerin 
ço�nlu�, hiç değilse bir zaman için, isyancı ordular safla
rında bulunuyordu; ama işler gitgide daha ciddi bir biçim al
dıkça, gençlerin bir hayli kanşık toplulu� hızla seyreldi. 
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Özellikle öğrenciler, o kendi kendilerine takmaktan hoşlan
dıkları adla "zeka temsilcileri", çogtı kez kendisi için gerekli 
hiçbir nitelig-e sahip bulunmadıkları subaylık rütbesine yük
seltilmekle alıkonulmadıkları sürece, kaçanların ilkleri oldu
lar. 

İşçi sınıfı bu ayaklanmaya, ya siyasal iktidar ve toplum
sal devrime doğru gidişindeki bir engeli ortadan kaldırmayı, 

· ya da hiç degilse toplumun daha etkin ama daha az cesur sı
,nıflanm, o zamana kadar izlediklerinden daha gözüpek ve 
daha devrimci bir yolda ilerietmeyi vaat eden herhangi bir 
harekete katılacagı gibi girdi. İ şçi sınıfı bu savaşımın doğru
dan doğruya kendi savaşımı olmadıgının eksiksiz bilinci ile 
silaha sarıldı; ama kendisi için doğru olan tek taktigi izledi: 
Kendi omuzlari üzerinde yükselen (buıjuvazinin 1848'de 
yaptıgı gibi) hiçbir sınıfın, hiç degilse işçi sınıfına kendi öz 
çıkarları yararına savaşım için uygun bir alan açmadıkça, 
kendi sınıf egemenligini pekiştirmesine izin vermemek ve 
her durumda işleri, ya ulusun tamamen ve karşı konmaz bir 
biçimde devrimci bir yola atılacagı, ya da devrimden önceki 
statu quo'nun yeni bir devrimi kaçınılmaz kılacak biçimde 
elden geldigince yeni baştan kurulacagı bir bunalıma kadar 
ileri götürmek. Her iki durumda da işçi sınıfı, eski uygar Av
rupa toplumlarından hiçbiri güçlerinin daha dingin ve daha 
düzenli bir gelişmesini yeni baştan özleyemeden önce, bu 
toplumlar için bundan böyle bir zorunluluk durumuna gel
miş bulunan bu devrimci yolda ilerleyerek tüm ulusun ger
çek ve iyi anlaşılmış çıkarlarını temsil ediyordu. 

Ayaklanmaya katılan kır adamianna gelince; onlar dev
rimci partinin kollanna aslında, ya vergilerin görece agır yü
kü, ya da üstlerine çöken feodal yükümlülükler nedeniyle 
atıldılar. 

Onlar kendi öz girişimleri olmaksızın, ayaklanmaya ka
tılan öteki sınıfların, bir yandan işçiler ve öte yandan da kü
çük-burjuvazi arasında sallanan bir kuyrukçugunu oluşturu
yorlardı. Hemen her durumda tutacakları yolu belirleyen 
şey, özel toplumsal konumları oluyordu; tarım işçisi, genel
likle kent işçisini destekliyordu; küçük çiftçi, küçük dükkan
cı ile elele yürüme egilimindeydi. 
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Önem ve etkinligini birçok kez belirtmiş bulundugumuz 
o küçü�-burjuvalar sınıfı, 1849 ayaklanmasının yönetici sı
nıfı olarak kabul edilebilir. Bu kez büyük Alman kentlerin
den hiçbiri hareketin merkezleri arasında bulunmadığından, 
orta ve küçük kentlerde her zaman ağır basan küçük
burjuvalar sınıfı ,  hareketin yönetimini eline almanın yolunu 
buldu. Öte yandan, Reich anayasası ve Alman parlamento
sunun hakları için yürütülen bu savaşımda söz konusu olan 
çıkarların, bu sınıfın çıkarlan oldugunu da görmüştük. Tüm 
isyancı bölgelerde kurulan geçici hükümetler, çogunlukla 
halkın bu katmanını temsil ediyorlardı ve bu katmanın han
gi noktaya kadar gittiği, Alman küçük-burjuvazisinin göre
cegirniz gibi eger kendisine verilen her hükümeti yıkıma gö
türmeye degilse, hiçbir şeye yetenekli olmadığını aklauygun 
bir biçimde gösterebilir. 

Tafra satmakta üstüne olmayan küçük-burjuvazi, eylem
de çok yeteneksiz ve bir şeyleri göze almak gerektiği zaman 
çok korkaktır. Tecimsel alışveriş ve kredi işlemlerinin mes
quin84 karakteri, onun öz karakterine enerji ve girişim ruhu 
yoksunlugunun damgasını vurmuştur; öyleyse aynı nitelik
lerin, bu katmanın siyasal tutumunu da belirlemesini bekle
mek gerekir. Sonuç olarak küçük-burjuvazi, yapmaya karar
lı oldugu şey üzerindeki tumturaklı ve çok saldırgan sözlerle 
ayaklanmayı kışkırttı ; ayaklanma, kendisi hiç istemediği 
halde, bir kez patlak verir vermez, iktidarı eline almakta 
ivedilik gösterdi; iktidan sadece ayaklanmanın etkilerini 
yok etmek için kullandı. Silahlı bir çatışmanın, işleri ciddi 
bir bunalıma götürdüg-ü her yerde küçük-burjuvalar, önleri
ne çıkan tehlikeli durum karşısında yıldınmla vurulmuşa 
döndüler; onların cafeatlı silah başına çag-Tılarını ciddiye 
alan halk karşısında yıldınmla vurulmuşa döndüler; her şe
yin üstünde, izleme zorunda katdıklan siyasanın kendileri, 
toplumsal konumları, servetleri bakımından dogurabileceği 
sonuçlar karşısında yıldınmla vurulmuşa döndüler. Onlar
dan, her zaman söyledikleri gibi, ayaklanma davası ugruna 
"yaşam ve mallarını" tehlikeye atmaları beklenmiyor muy
du? Ayaklanmada, yenilgi durumunda onlara servetlerini yi
tirme tehlikesini taşıyan resmi görevler almak zorunda değil 
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miydiler? Ve zafer durumunda, savaşkan orduların ana göv
desini oluşturan muzaffer proleterlerin, kendilerini görevle
rinden kovmak ve tüm siyasalarını altüst etmekte ivedilik 
göstereceklerinden emin değil miydiler? Böylece iki ateş ara
.sında kalmış, sağdan da soldan da tehdit edilen küçük
burjuvazi, iktidarını her şeyi gelişigüzel gitmeye bırakmak
tan başka türlü kullanamadı; bu da, beklenebileceği gibi, ha
la var olabilecek azıcık başarı olanağını yitirtiyor ve ayak
lanmayı tamamen yıkıma uğratıyordu. Taktiği, daha doğru
su taktiksizliği, her yerde aynı idi ; bu nedenle 1849 Mayıs 
ayaklanmaları, Almanya'nın her yanında aynı kalıba göre 
biçildi. 

Dresden'de savaşım, kent sokaklannda dört gün sürdü. 
Dresden dükkancıları, yani "ulusal muhafız", sadece dövüş
memekle kalmadı ama birçok durumda birliklerin isyancıla
ra karşı yürüttükleri harekatı da kolaylaştırdı. İsyancılar, 
bir kez daha, hemen tamamen çevre sanayi bölgeleri işçile
rinden bileşiyorlardı . Bunlar, daha sonra tutsak düşen ve 
şimdi Macaristan'da, Munkacs kazamatlarında hapsedilmiş 
bulunan Rus göçmeni Mişel Bakunin 'in kişiliginde, yetenekli 
ve sogukkanlı bir önder buldular. Kalabalık Prusya birlikle
rinin işe karışması, bu ayaklanmayı bastırdı. 

Ren Prusyası'nda gerçek çatışmalar pek önemli olmadı. 
Bütün büyük kentler, kaleler tarafından komuta edilen müs
tahkem kentler olduklarından, isyancılar sadece birkaç kü
çük çatışmaya girişebiliyorlardı. Yeterli sayıda birlik topla
mr toplanmaz, silahlı çatışmanın sonu oluyordu. 

Pfalz ve Baden'de tersine, isyancıların eline zengin ve ve
rimli bir eyalet ile tam bir devlet geçti . Para, silah, asker, sa
vaş yedeklikleri, her şey bulunuyordu. Düzenli ordunun as
kerleri bile isyancılam katıldılar; dahası, Baden'de bu asker
ler ilk safta bulunuyorlardı. isyancılar Saksonya ve Ren 
Prusyası'nda, Almanya'nın güneyindeki hareketin örgütlen
mesi için zorunlu zamanı kazanma ereğiyle, kendilerini feda 
ettiler. Hiçbir eyaletsel ve kısmi ayaklanma, bundan daha 
elverişli bir konum içinde bulunmamıştır. Paris'te bir dev
rim bekleniyordu; Macarlar Viyana kapılannda idiler; bütün 
Orta Almanya devletlerinde ayaklanmaya sadece halk değil 
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ama askeri birlikler bile çok yatkındılar ve ona açıkça katıl
mak için sadece bir fırsat bekliyorlardı. Ama gene de hare
ket, bir kez küçük-burjuvazinin eline düştükten sonra, daha 
başından beri hapı yutmuş demekti. Küçük-burjuva hüküm
dar naipleri, özeBikle başlarında Bay Brentano olmak üzere 
B�den'dekiler, "yasal" hükümdarın, büyük-dükanın görev ve 
üstünlük haklarını gaspetmekle, yurt ihaneti suçunu işle
diklerini hiç unutmadilar. Bakanlık koltuklarına, yürekle
rinde suçlarının ağırlığını·taşıyarak kuruldular. Bu türlü öd
leklerden ne beklenebilir? Ayaklanmayı komuta birliğinden, 
dolayısıyla etkinlikten yoksun, kendiliğindenliğine bırak
ınakla kalmadılar ama hareketin gidişini kırmak, onu güç
ten düşürmek, yok etmek için, ellerinden gelen her şeyi ger
çe�ten yaptılar. Ve küçük-burjuvazinin, Brentano cinsinden 
bir avuç ahlaksız dalavereci tarafından burunlanndan sü
rüklendikleri halde, gerçekten "ülkeyi kurtaracaklarını" düş· 
l eyen "demokrat" kahramanlarının, o akıl sır ermez politika
cı takımının acar desteği sayesinde, başarı da kazandılar. 

İşin askeri bölümüne gelince, hiçbir savaş harekatı, Ba
den başkomutanı, eski düzenli ordu teğıneni Sigel'in kornu
tası altındaki harekattan daha baştan savma ve daha buda
laca bir biçimde uygulanmamıştır. Sonunda yetenekli Polon
yalı Mieroslawski koroutayı alana kadar, her yerde karışık
lık hüküm sürüyor, her iyi fırsat kaçırılıyor, her degerli 
dakika büyük, ama uygulanması olanaksız tasarılar kur
ınakla yitiriliyordu; ordu dört kat daha büyük bir düşman 
ordusu karşısında örgütsüz, yenik, yılgın, ordonatımı kötü 
bir durumda - bulundugundan, artık yeni komutana 
Waghausel'de onurlu ama etkisiz bir savaş vermek, ustaca 
bir çekilişte bulunmak, Rastadt surları önünde son bir 
umutsuz çatışmaya girişmek85 ve istifa etmekten başka bir 
şey kalmıyordu. Örduların, iyi yetişmiş askerler ile acemi er
lerin bir karışımından bileştikleri her ayaklanma savaşında 
oldugu gibi, devrimci orduda da bir kahramanlık bollugu ile 
askerlikten uzak, çogu kez de açıklanması olanaksız bir ür
kü bollugu, bir arada görüldü; ama bu ordu yetkinlikten zo
runlu olarak ne kadar uzak kalırsa kalsın, hiç değilse sayıca 
dört kat üstün bir gücün onu yenmek için yeterli sayılmadı-
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ğını ve yüz bin kişilik bir düzenli birliğin 20.000 isyancıya 
karşı bir seferde, askeri bakımdan kendisine sanki Na
poleon'un eski muhafız ordusu ile savaşacaklarmışçasına 
saygılı davrandığını görmek mutluluguna da erdi. 

Ayaklanma, Mayısta patlak vermişti ; 1849 Temmuzu or
talarında tamamen yenilmiş ve birinci Alman devrimi de so
na ermiş bulunuyordu. 

Londra (tarihsiz) 



ONDOKUZ 

AYAKLANMANIN SONU86 

ALMANYA'NIN güneyi ve batısı açık bir ayaklanma için
de bulunur ve hükümetler Dresden'de çatışmalann başlama
smdan Rastadt'm teslimine kadar, birinci Alman devrimi ta
rafından sıçratılan bu son alevleri de söndürmek için on haf
tadan çok bir zaman- ayırır iken, Ulusal meclis gidişi kimse
nin dikkatini çekmeksizin siyasal sahneden yok oldu. 

Bu yüce meclisi, saygınlı�na karşı hükümetlerin saygı
sız saldınlan, yaratmış bulundugu merkezi iktidann güç
süzlük ve hain hareketsizligi, küçük-burjuvazinin kendini 
savunmak ve işçi sınıfımn da daha devrimci bir son erek için 
yaptıklan ayaklanmalar ile hesaplan tamamen altüst olmuş 
bir biçimde, Frankfurt'ta bırakmıştık Üyeleri arasmda bü
yük bir bitkinlik ve umutsuzluk hüküm sürüyordu; olaylar 
birdenbire öylesine açık ve öylesine kesin bir biçim almışlar
dı ki bu bilgin yasamacılann gerçek güç ve gerçek etkinlikle-
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ri Üzerindeki düşleri birkaç gün içinde dipten doruğ� yıkıl
mıştı. Tutucular, hükümetler tarafından verilen işaret üzeri
ne, bundan böyle var olmaya ancak kurulu yetkeleri önem
serneksizin devam edebilecek bir meclisten çoktan çekilmiş 
bulunuyorlardı. Liberaller, tam bir bozgun içinde, davanın 
yitirildiği · sonucuna vardılar ve onlar da temsilcilik görevle
rini bıraktılar. Sayın beyefendilerin yüzlercesi pabuçsuz kaç-

. tılar. Başlangıçta 800-9!}0 olan sayılan öyle bir hızla azaJdı 
ki, bundan böyle yüz eBi ve birkaç gün sonra da bir eBi kişi
nin, çoğunluk için yeterli sayıyı oluşturduğu açıklandı. Ve 
demokratik parti tümüyle orada kalmış olmasına karşın, bu 
rakama erişmekte bile güçlük çekildi. 

Bu parlamento artıklarının izleyeceği yol iyice çizilmişti. 
Açıkça ve kesinlikle ayaklanmanın yanında yer alacak, böy
lece kendi öz savunmaları için bir orduya sahip olmakla, ay
nı zamanda yasallıktan aldıklan tüm gücü ayaklanmaya ka
zandıracaklardı. Merkezi iktidan çatışmalara hemen bir son 
vermeye çağıracak ve eğer kolayca kestirilebileceği gibi, bu 
iktidar bu işi yapmayı ne ister ne de yapabilirse, onu hemen 
iş başından uzaklaşbracak ve yerine daha enerjik bir hükü
met getireceklerdi. Eğer isyancı birlikleri Frankfurt'a getir
mek olanaklı olmazsa (başlangıçta, çeşitli Alman devletleri 
hükümetleri hazırlıksız ve henüz duraksamalı iken kolayca 
yapılabilecek olan şey), meclis vakit geçirmeden isyancı böl
ge merkezine taşınabilirdi. Bütün bunlar, en geç mayıs orta
sı ya da sonlarına dogı-u hemen ve kararlı bir biçimde yapı]-

. saydı hem ayaklanma, hem de musa] meclis için başan ola-
nağı vardı. -

Ama Alman küçük-burjuvazi temsilcilerinden böylesine 
kararlı bir çizgi beklenemezdi. Bu gözünü hırs bürümüş dev
let adamlan , düşlerinden hala kurtulmamışlardı. Parlamen
tonun gücüne ve dokunulmazlığına duydukları, kendileri 
için uğursuz inancı yitiren üyeler çoktan çekip gitmişlerdi ; 
kalan demokratlar ise, on iki aydır besledikleri iktidar ve 
büyüklük düşlerinden vazgeçmeye hiç de yatkın değildiler. 
O zamana kadar izledikleri çizgiye bağlı kalarak, tüm başan 
olanağı ortadan kalkana kacjar, her türlü kesin eylem karşı
sında gerilediler. O zaman, yüksekten atınalanna bağlı açık 
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güçsüzlüğü ancak acıma ve gülme uyandırabilecek yapmacık 
ve kendini beg-enmişlik dolu bir etkinlik sürdüren bu ad�m
lar, yaptıklarına kulak bile asmayan bir imparatorluk naibi 
ile düşmanla açıkça birlik kurmuş bakanlara kararlar, çag-
rılar, dilekler göndermeye devam ettiler. Ve sonunda, tüm 
meclisin gerçekten devrimci tek adamı, Neue Rheinische Zei
tung yazarlanndan biri, Striegau temsilcisi Wilhelm Wolff 
onlara, eg-er ciddi olarak konuşuyorlarsa, ·çançanlarını kısa 
kesip ülkenin baş haini imparatorluk naibini hemen yasadı
şı ilan etmekle daha iyi yapacaklarını söyledig-l zaman, par
lamenter bayların yog-unlaşmış tüm erdemli öfkesi, hükü
metler onları sövgü ve alaylar altında bunaltırkeıf bir türl ü 
gösteremerlikleri bir enerjiyle patlak verdi . 

Wolffun önerisi, Saint-Paul kilisesinin duvarlan arasın
da87 söylenen iik aklı başında söz olduğuna göre, bu iş doğal
dı ; istedig-l şey, yapılacak şeyin ta kendisi oldug-una ve dos
dog-m ereg-e yönelen bu kadar açık bir dil , ancak kararsızlık
ta kararlı ve bir şey yapmaya ödleri kopan, hiçbir şey yap
mayarak aslında yapmalan gereken şeyin ta kendisini 
yapan duygulu ruhlar için bir sataşma olabileceg-ine göre, bu 
iş dog-aldı. Kafalarının sislerini aydınlatan şimşek gibi her 
söz, onları ellerinden geldig-lnce uzun bir süre kapanmakta 
direndikleri labirentten çıkartacak nitelikte her uyarı, du
rum üzerine onu oldug-u gibi ortaya koyan her görüş, bu ege
men meclis çog-unlug-una karşı elbette ağır bir suçtu. 

Kararlara, çag-rılara, gensorulara ve söylevlere karşın az 
sonra, sayın temsilcilerin konumu Frankfurt'ta tutunmaya 
elverişsiz bir durum aldığından, oradan Çekildiler; ama is
yancı bölgelere deg-il ;  bu çok kararlı bir adım olurdu. Wur
temberg hükümetinin bir bekle gör tarafsızlığı izledig-l Stutt
gart'a gittiler. Orada, en sonunda, imparatorluk naibinin ye
rinden alındığını ilan ettiler ve kendi içlerinden beş kişilik 
bir naipler kurulu seçtiler. Bu kurul hemen, Almanya'nın 
bütün hükümetlerine kuzu kuzu ve gereken biçimler içinde 
iletilen bir milis yasası kabul etti. Hükümetler, yani mecli
sin gerçek düşmanları, meclisin savunması için asker topla
makla görevlendirildiler. Sonra, lTiusal meclisin savunması 
için -dog-al olarak kağıt üzerinde- bir ordu kuruldu. Tü-
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menler, tugaylar, alaylar, bataryalar, her şey, her şey dü
zenlendi, sıraya kondu. Gerçeklikten başka hiçbir şey eksik 
degildi ; çünkü bu ordu, elbette hiç mi hiç gerçekleşmedi. 

Meclisin karşısına son bir çare çıkıyordu. Demokratik 
nüfus, parlamentonun buyruğuna girmek ve onıl kesin bir 
eylemde bulunmaya zorlamak için, ülkenin her yanından 
temsilciler gönderdi. Wurtemberg hükümetinin niyetlerini 
sezen halk, bu hükümeti komşu isyancıların hareketine açık 
ve etkin bir katılmaya zorlaması için lflusal meclisi sıkıştın
yordu. Ama, nafile. lflusal meclis, Stuttgart'a gidişiyle, ken
dini Wurtemberg hükümetinin insafına bırakmıştı. Üyeler 
bunu biliyorlardı ve halk arasındaki kaynaşmanın önünü al
dılar. Böylece, hala koruyabilecekleri son etki kalıntısını da 
yitirdiler. Hakettikleri önemsenmemeyi kazandılar ve Wur
temberg hükümeti, Prnsya'nın ve imparatorluk naibinin 
baskısı altında, 18 Haziran 1 849 günü parlamento toplantı 
salonunu kapatıp, naipler kurulu üyelerinin ülkeden ayrıl
malarını emrederek, demokratik güldürüye son verdi. 

Bu kez Baden'e, ayaklanma ordugahına gittiler; ama ar
tık orada hiçbir yararlılıklan yoktu. Kimse onlara ilgi gös
termedi. Gene de naipler kurulu, egemen Alman halkı adı
na, ülkeyi tüm çabası ile kurtarmaya devam ediyordu. Alma
yı isteyen herkese pasaport vererek, kendini yabancı devlet
lere tanıtmaya çalıştı. Daha i ş  işten geçmemişken etkin bir 
yardımda bulunmayı reddettiği o aynı Wurtemberg bölgele
rini ayaklandırmak için, bildiriler yayıniayıp komiserler 
gönderdi; elbette hiçbir sonuç çıkmadı. Şu anda elimizde bu 
komiserlerden birisi, Herr Roesler (Öls temsilcisi) tarafın
dan naipler kuruluna gönderilmiş, içeriği hayli ilginç özgün 
bir rapor var. Stuttgart, 30 Haziran 1849 tarihini taşıyor. 
Bu komiserlerden, verimsiz bir para avcılığı yapan bir yarım 
düzinesinin serüvenlerini anlattıktan sonra, hala görevi ba
şında bulunmamasından ötürü bir dizi özür sunuyor: Ve son
ra da Prusya, Avusturya, Bavyera ve Wurtemberg arasında
ki olası anlaşmazlıklar ve bunların olanaklı sonuçlan üzeri
ne büyük bir önem taşıyan düşüncelere dalıyor. Tam bir in
celemeden sonra, artık umut edilecek hiçbir şey kalmadığı 
sonucuna varıyor. Daha sonra, haberlerin aktanlması için 
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güvenilir adamlardan ara istasyonları ve Wurtemberg ba
kanlarının niyetleri ile askeri birliklerin hareketleri üzerine 
bilgi toplamak için bir casusluk şebekesi kurulmasını öneri
yor. Bu mektup yerine hiç ulaşmadı , çünkü daha yazıldığı 
anda "naipler kurulu", çoktan "Dışişleri Bakanlığı" durumu
na gelmiş, yani yurt dışına, İsviçre'ye geçmiş ve bu zavallı 
Herr Roesler, altıncı dereceden bir krallığın korkunç hükü
metinin ·niyetleri üzerinde kafa patiattığı sırada, yüz bin 
Prusya, Bavyera ve Hessen askeri, Rastadt surlan önünde 
son bir savaşma ile tüm sorunu çoktan çözmüş bulunuyordu. 

Alman parlamentosu ve onunla birlikte devrimin ilk ve 
son yapıtı, böylece uçtu gitti. Toplanmaya çağnlması , Al
manya'da gerçekten bir devrim oldugunun ilk tanıklığı idi ve 
ilk modern Alman devrimi sonuna ermediği sürece, o da var
lığını sürdürdü. Kapitalist sınıfın etkisi altında, çoğunluğu 
ile feodal uyuşukluktan daha yeni kurtulmuş, ufalanmış ve 
dağınık bir kırsal nüfus tarafından seçilen bu parlamento, 
1 820- 1848 döneminin tüm büyük popüler adlarını blok ha
l inde siyasal sahneye çıkarmaya, ve S<?nra da onları tama
men yere serıneye yaradı. Burjuva liberalizminin bütün ün
lü kişileri orada toplanmıştı. Buıjuvazi harikalar bekliyor
du; eline kendisi ve temsilcileri adına, utançtan başka bir 
şey geçmedi. Sanayici ve tecimen kapitalistler sınıfı Alman
ya'da, tüm öteki ülkelerdekinden daha ağır bir yenilgiye uğ
radı. Önce Almanya'nın tek tek her devletinde devrildi, ikti
dardan kovuldu ve sonra da Alman merkezi parlamentosun
da, adamakıllı yenildi, onuru kırıldı ,  rezil rüsva edildi. Siya
sal liberalizm, burjuvazinin rejimi, ister kralcı, ister 
cumhuriyetçi hükümet biçimi altında olsun, bundan böyle 
Almanya'da sonuna kadar olanaksızdır. 

Alman parlamentosu, varlığının son döneminde, 1848 
Martından beri, resmi muhal efetin başında bulunan o kat
manın, yani küçük-burjuvazi ve bir parça da köylülük çıkar
lan temsilcisi olan demokratların namusunu, sonsuz olarak 
lekelerneye hizmet etti . Mayıs ve haziranda bu sınıf, Alman
ya'da saglam bir hükümet kurmak için yeteneklerini göster
mek fırsatını buldu. Uygunsuz koşullardan çok, devrimin 
patlak vermesinden sonra meydana gelen tüm kesin hare-
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ketler içindeki tam ve sürekli korkaklığı nedeniyle, tecimsel 
işlemlerinde gösterdigi sımrlı, korkak, kararsız anlayışı, si
yasada da göstererek, nasıl başarısızlıga ugradığını gördük. 
1849 Mayısında, bu yüzden tüm Avrupa ayaklanmalarının 
gerçek savaş birlig-i olan işçi sınıfının güvenini yitirmişti. 
Ama gene de elinde büyük olanaklar vardı. Gericiler ile libe
rallerin çekip gitmesinden sonra, Alman parlamentosu ta
mamen ona kalmıştı. Kırsal nüfus ondan yanaydı. Yeter ki 
durumun açık bir anlayışının sonucu olan bir karar ve cesa
retle davransın, küçük devletler ordularırun üçte-ikisi, Prus
ya ordusunun üçte-biri, Landwehr'in çoguDlugu ona katılma
ya hazırdılar. Ama bu sınıfı yöneten politikacılar, kendileri
ni izleyen küçük-burjuvalar kalabalığından daha keskin gö
rüşlü degillerdi. Bunların liberallerden daha gözü kör, bile 
bile sürdürülen yanılgılara daha bagh, daha kolay-inanır, 
olaylarla hesaplaşmakta daha yeteneksiz oldukları ortaya 
çıktı. Siyasal önlemleri de sıfınn altına düştü. Bununla bir
likte beylik ilkelerini uygulamaya gerçekten koymamış ol
duklarından bu son umut, tıpkı Louis Bonaparte'ın coup 
d 'Etat'sı88 ile Fransa'daki "saf demokrasi" görevdaşlannda 
uyandınldığı gibi onlarda yeniden uyandınldığı zaman, çok 
elverişli koşullarda an'i bir ayaklanmaya girişebilirler. 

Ayaklanmanın Almanya'nın güney-batı sındaki yenilgisi 
ve Alman parlamentosunun dağılması, birinci Alman devri
mi tarihini kapatır. Şimdi bize, karşı-devrimci bag-laşmanın 
muzaffer üyelerine son bir göz atma işi kalıyor; bunu da ge
lecek mektubumuzda yapacağız. 89 

Londra, 24 Eylül 1852 
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YIRMI 

KÖLN'DE KOMÜNİSTLER DURUŞMASI90 

AVRUPA gazetelerinden, Prusya'nın Köln kentindeki kor
kunç komünistler duruşması ile bunun sonuçları üzerinde 
birçok aniatılar okumuş olacaksınız. Ama aniatıların hiçbiri, 
olayların az buçuk gerçeğe uygun bir açıklamasını yapmadı
ğı ve bu olaylar Avrupa kıtasının, kendileri yardımıyla bo
yunduruk altında tutulduğu siyasal yöntemler üzerine çiğ 
bir ışık serpeceği için, bu duruşma üzerine dönmeyi zorunlu 
görüyorum. 

Tıpkı öteki partiler gibi, komünist ya da proleter parti 
de, birleşme ve toplanma haklannın kaldırılması sonucu, kı
ta üzerinde yasal bir örgüt kurma olanaklarını yitirmişti . 
Üstelik önderleri de ülkelerinden sürülmüşlerdi. Ama hiçbir 
siyasal parti, örgütsüz var olamaz. Ve liberal buıjuvazi ile 
demokrat dükkancılar, toplumsal konumları, elverişli iktisa
di durumları ve üyeleri arasında uzun zamandan beri kurul-
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muş günlük ilişk\ler sayesinde, her ne kadar bu örgüt yoklu
gunu bir dereceye kadar doldurabilirlerse' de, bu türlü bir 
toplumsal konum ve mali araçlardan yoksun bulunan prole
ter sınıf bu örgütü ister istemez gizli birleşmede arama zo
rundaydı. Bundan ötürü Fransa ve Almanya'da, 1849'dan 
başlayarak hepsi de birbiri arkasına polis tarafından ortaya 
çıkarılan ve gizli komplo olarak yargılanan o gizli demekler 
pıtrak gibi fışkırıyorlardı. Ama onlardan çogu her ne -kadar · 
gerçekten günün hükümetini devirme niyetiyle örgütlenmiş 
komplolar idiyseler de, -ve bazı durumlarda komplocu yön
temler kullanmayan biri korkaktır, tıpkı başka durumlarda 
bu yöntemlere sarıhp kalan birinin avanak olması gibi-, 
daha geniş ve daha yüksek bir erekle kurulmuş bazı başka 
demekler de vardı. Bunlar kurulu bir hükümetin devrilme
sinin, yaklaşan büyük savaşımın geçici bir evresinden başka 
bir şey olmadığını biliyor ve günün birinde sadece "ti
ran"lann, "despot"lann ve "gaspçı"ların degil, ama onların
kinden, çok daha güçlü, çok daha korkunç bir iktidarın, ser
mayenin emek üzerindeki iktidannın egemenligini yıkacak 
son kesin· boguşma için, çekirdegini oluşturdukları partiyi 
örgütleme ve hazırlama niyetini besliyorlardı. 

Almanya'da ilk safta olan Komünist Parti örgütü böyle 
bir örgüttü. Manifesto ( 1848'de yayınlandı) ilkeleri ve Al
manya 'da Devrim ve Karşı-Devrim konusunda The New
York Daily Tribune'de yayımlanan bir dizi · makalede açık
lanmış ilkeler ile uyum içinde bulunan bu parti, fikirlerini 
gerçekleştirecek bu devrimi i stegine göre, istedigi her anda 
başlatmaya yetenekli · oldugunu hiçbir zaman düşünmed i. 
Bu parti , 1848'de devrimci hareketleri başarısızhg-a ug-Fat
mış bulunan nedenleri irdeliyordu. Tüm siyasal savaşırnla
rın temelinde, sınıfların toplumsal karşıtlığının yattığını ka
bul eden bu parti, toplumU't1 bir sınıfının bir ulus çıkarlan
nın tümünü temsile aday olabilecegi ve siyasal bakımdan yö
netmek üzere o ulusun başına geçebilecegi koşullan 
irdelemeye çalışıyordu. Tarih, ortaçağın toprak aristokrasİ
sinden sonra, ilk kapitalistlerin mali kudretinin nasıl büyü
yüp, hükümet dizginlerini nasıl ele geçirdigini; kapitalistle
rin bu bölümünün, yani mali aristokrasinin toplumsal etki 
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ve siyasal egemenliği yerine, buhann kullanılmasından son
ra, sanayici kapitalistlerin artan gücünün nasıl geçtiğini ve 
şu anda, iki başka sınıfın daha, küçük-buıjuvalar sınıfı ile 
sanayi işçileri sınıfının, siyasal iktidar üzerinde nasıl hak id
diasında bulunduklarını Komünist Partiye göstermişti . 
1848-49 yıl1arının pratik devrimci deneyi, komünist işçi sını
fının iktidarda sürekli bir biçimde yerleşmeyi ve kendisini 
burjuvazinin boyunduruğu altında tutan o ücretlilik köleliği
ni ortadan kaldırmayı bekleyebilmesinden önce, ilkin küçük
burjuvalar demokrasisinin hükümette kendi sırasını savma
sı gerektiği sonucuna varan teorik düşünceleri dognıladı. 
Öyleyse komünistlerin gizli örgütü, Almanya'nın kurulu hü
kümetlerinin devrilmesini dolaysı2; amaç olarak alamazdı . 
Bu hükümetleri değil, ama ergeç onların yerine geçecek 
ayaklanma hükümetini devirmek için kurulduğundan, bu 
partinin üyeleri, bireysel olarak statu quo'ya karşı devrimci 
bir harekete yardımda bulunabilir ve bulunmak isterlerdi ; 
ama böyle bir hareketin, komünist düşünlerin yıgın içinde 
gizli propagandasından başka bir biçimde hazırlanması , der
neğin amacı olamazdı. Dernegin bu ilkeleri, üyelerinin ço
ğunluğu tarafından o kadar iyi anlaşılmıştı ki bazı gözü yük
sekte ikbal avcıları, vakitsiz bir devrim yapmak için derneği 
bir komplo örgütüne dönüştürmeye kalktıklan zaman, he
men dışarı atıldılar_9ı 

Oysa böyle bir dernek, yeryüzünde bulunan hiçbir yasa
ya göre yurt ihanetini amaçlayan bir komplo, bir fesat örgü
tü olarak adlandınlamaz. Eğer bu bir fesat örgütü idiyse, bu
günkü hükümete karşı değil, ama onun gelecekteki ardıllan
na karşı bir fesat örgütü idi . Ve Prusya hükümeti de bunun 
böyle olduğunu anhyordu. Onbir sanıg"ın, yetkeler tarafın
dan en garip tüzel marifetleri uygulamak için kul1anılan on
sekiz ay boyunca hücre hapsinde tutulmasının nedeni bu
dur. Düşünün ki onsekiz aylık bir tutukluluktan sonra, "ken
dilerine karşı herhangi bir suç kanıtı yokluğundan", sanıklar 
daha aylarca tutuklu kaldılar! Ve sonunda agırceza mahke
mesi önüne çıkanldıklan zaman, onlara karşı yurt ihaneti 
niteliği taşıyan bir tek suç tanıtlanamadı. Ama gene de 
mahkum edildiler - ve nasıl edildiklerini de göreceksiniz. 
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Birlig-in özel görevlilerinden biri, Mayıs 185 1'de tutuk
landı ve üzerinde bulunan belgelere dayanılarak başka tu
tuklamalara gidil di. Stieber adındaki Prusyalı bir polis ajanı 
sözümona komplonun dalbudak izlerini bulmak için, hemen 
Londra'ya gönderildi. Bu adam, birlig-in yukarda adı geçen 
ve birlikten atıldıktan sonra Paris'te ve Londra'da gerçek bir 
komplo örgütlemiş bulunan ayrı kanışlı üyelerine ilişkin ba
zı belgeler elde etmesini becerdi. Bu belgeler, ikili bir suç 
aracıyla elde edildiler. Dernek sekreterinin yazı masasını 
zorlamak ve belgeleri çalmak için, Reuter adlı biri ayartıldı. 
Daha bu bir şey degildi. Bu hırsızlık, Paris'teki sözümona 
Fransız-Alman komplosunun ortaya çıkarılıp mahkum edil
meşine yol açtı ama büyük komünist dernek üzerine hiçbir 
·ipucu vermiyordu. Şunu da belirtelim ki Paris komplosu, 
birkaç gözü yüksekte avanagın, Londra'daki chevaliers 
d 'industrie92 ile şimdi Paris'te polis muhbiri olarak çalışan, 
vaktiyle mahkum olmuş bir sahtekarın yönetimi altında idi; 
aldatmış bulundukları avanaklar, siyasal varlıklannın dört
başı marnur anlamsızlıgını, hırçın kavgalar ve kana susamış 
taşkın çıghklar ile ödünlüyorlardı. 

O zaman Prusya polisi yeni izler aramak zorunda kaldı. 
Londra'daki Prusya elçiliginde gerçek bir gizli polis bürosu 
kurdu. Greif adlı bir polis ajanı, igrenç meslegini elçilik ata
şesi etiketi altında sürdürüyordu, - bütün Prusya elçilikle
rini uluslararası hukuk dışıria atmaya yetecek ve henüz 
Avusturyalılarm bile başvurmaya cüret edemedikleri bir 
davranış. Fleury adında, Londra'da ticaretle ugraşan, belli 
bir serveti ve hayli saygıdeger bir çevresi bulunan, kötülüge 
doguştan bir yatkınhkla en aşagıhk işleri yapan o berbat ya
ratıklardan biri, onun emrinde çalışıyordu. Bir başka ajan 
da, Hirsch adında ama daha gelir gelmez polislig-i ortaya çı
kan bir ticaret görevlisi idi. Londra'da, gerçek kişilig-i üzeri
ne kanıtlar elde etmek eregiyle onu kısa bir süre için arala
rına alan bazı komünist Alman göçmenlerin kurdukları top
luluk içine girdi. Polisle ilişkilerinin kanıtları kısa zamanda 
elde edildi ve o andan itibaren Bay Hirsch'in yıldızı söndü. 
Elde etmesi için kendisine para verilen bütün bilgi saglama 
fırsatlanndan böylece elçekmesine karşın, gene de boş dur-
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madı. Söz konusu komünistlerin hiçbirisi ile hiçbir zaman 
karşılaşmadıgı Kensington'daki köşesinden, haftada bir 
Prusya polisinin bir türlü ele geçiremediği bu aynı fesat ör
gütünün bir sözde merkez komitesinin sözde oturumlarının 
sözde raporlarını imal ediyordu. Bu raporların içeriği son de
rece saçma nitelikteydi; hiçbir kişi adı dogru değildi; hiçbir 
soyadı doğru yazılmamıştı ; bir tek kişi, gerçekten konuşaca
gı gibi konuşturulmamıştı. Efendisi ve üstadı Fleury, uydur
malarmda ona yardım ediyordu ve "ataşe" Greifin bu rezike 
işlerden ellerini yıkayabileceği henüz tanıtlanmamıştır. 
Prusya hükümeti inanılmaz şey, bu budalaca uydurmaları 
İncil gerçeği olarak alıyordu; ve soruşturma dosyası içinde, 
jüri önüne götürülen bu türlü belgelerin nasıl bir karışıklık 
yarattıklarını tasarlayabilirsiniz. Duruşma başladıgı zaman 
Bay Stieber, daha önce sözü geçen polis ajanı; dogru söyleye
ceğine yemin ederek bütün bu saçmalıklarm gerçekligine ta
nıklık etmek üzere yargıç karşısına çıktı; ve tanıkhgında, az 
olmayan bir kendini begenmişlikle, bu korkunç fesadın esin
leyicileri olarak gösterilen Londra'daki kişilerin içine bir giz
li ajan yerleştirmiş oldugunu söylemekte devam etti. Bu giz
li ajan gerçekten çok gizliydi, çünkü sekiz ay boyunca, her 
hafta en gizli düşünce, söz ve davranışlarını rapor ettiğini 
ileri sürdügü bu adamlardan biriyle gerçekten karşılaşma 
korkusuyla, Kensington'da yer altında saklanmıştı. 

Bununla birlikte, Bay Hirsch ve Bay Fleury, bir başka 
uydurmayı yedekte tutuyorlardı . imal etmiş bulundukları 
bütün raporları kullandılar, onları, Prnsya polisinin varhgı
nı dogruladıgı yüksek gizli komite oturumlarının bir "özgün 
tutanaklar kütügü" haline getirdiler; ve bu kütügün, daha 
önce aynı kişilerden alınan raporlar ile şaşılacak bir uygun
luk gösterdiğini bulgulayan Bay Stieber, derin bir inceleme
den sonra, kesin kanısına göre kütügün gerçek oldugunu ye
minle bildirerek, onu hemen jüriye verdi. Hirsch tarafından 
rapor edilen saçmalıkların çogu işte o zaman, açıklandı. Da
ha önce hiç bilmedikleri şeylerin, kendi hesapianna açıklan
dıginı işittikleri zaman, bu gizli komitenin sözümona üyele
rinin şaşkınhgını tasarlayabilirsiniz. Guillaume diye vaftiz 
edilmiş birinin adı, burada Louis ya da Charles olarak geçi-
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yordu; o anda İngiltere'nin öbür ucunda bulunan birilerine, 
Londra'da bir konuşma yaptmhyordu; bir başkalarına, 
ömürlerince almadıkları mektuplar okutturuluyordu; hafta
da bir kez, çarşamba günü dostlar arasında toplanırlarken, 
her perşembe düzenli olarak bir araya getiriliyorlardı ; yaz
mayı zar zor beceren bir işçi; tutanak yazarlarından biri ola
rak görünüyor ve öyle imzahyordu; ve hepsine de, ülkelerin
de iyi tanınmış okur yazar adamların çoğunluğunu oluştur
dukları bir topluluğun degil, ama ancak bir Prusya polis ka
rakolunda kullanılabilecek bir dil konuşturuluyordu. Her 
şeyi tamamlamak için, düzmecilerin bu kütük için düşsel 
merkez komitesinin sözümona sekreterine ödemiş göründük
leri bir para tutarının makbuzu düzenlendi ; ama bu sözümo
na sekreterin varlığı, muzip bir komünistin, mutsuz Hirsch'e 
oynadığı bir oyundan başka bir şeye dayanmıyordu. 

Bu kaba düzen, izlenen amaçla ters düşecek kadar utanç 
vericiydi. Sanıkların Londra'daki dostları, gerçek olgulan j ü
rinin bilgisine sunacak bütün araçlardan yoksun bulunduk
ları halde, savunuculara gönderdikleri mektuplar posta ta
rafından alıkonulduklan halde, avukatların ellerine geçire
bildikleri belgeler ve yeminli açıklamalar kanıt olarak kabul 
edilmedikleri halde, gene de genel öfke öylesine büyüktü ki 
hatta savcı, savcı ne sözcük, hatta -yemini bu kütügün ger
çekligine güvence hizmeti gören- Bay Stieber, kütügü bir 
uydurma olarak kabul etmek zorunda kal dılar. 

Gene de bu uydurma, polisin suçlu olduğu aynı türden 
tek uydurma degildi. Duruşma boyunca bu türlü iki üç olgu 
daha açıga vuruldu. Polis tarafından yapılan degişiklikler 
aracıyla, Reuter tarafından çalınan belgelerin anlamı degiş
tirilmişti. Akıl almaz saçmalıklarla dolu bir belge, Dr. 
Marx'ın elyazısını taklit ediyordu ve sonunda, savcılık uy
durma olduğunu kabul etmek zorunda kalana kadar, bir sü
re bu belgeyi yazanın Dr. Marx olduğu ileri sürüldü. Ama 
bir polis alçaklığı olduğu tanıtlanan her polis alçaklığına 
karşı, örtüsü hemen kaldmlamayan beş altı yenisi çıkıyor
du; çünkü savunucular hazırlıksız yakalanmışlardı, çünkü 
kanıtları Londra'dan getirtmek gerekiyordu ve çünkü savu
nucuların Londra'daki komünist göçmenlerle her türlü ha-
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berleşmesi duruşma içinde, sözü:rtrona komploda bir suç ka-
nıtı olarak işlem görüyordu. 

· 

Greif ile Fleury için burada ne denmesi gerektiğini, Herr 
Stieber tanıklığında kendi söyledi; Hirsch'e gelince o, "tuta
nak kütüğü"nü Fleury'nin emri ve yardımı ile düzenlediğini 
bir Londra yargıcı önünde itiraf etti ; tüzel bir kovuşturma
dan kurtulmak için İngiltere'den zor kaçtı . 

Hükümet, duruşma boyunca ortaya koimlan açımlama
lar kadar çerden çöpten açımlamalarla ortaya pek çıkamaz
dı. Ne var ki elinin altında Ren eyaJetinin o güne kadar hiç 
görmediği bir jüri bulunuyordu; en gerici cinsten altı soylu, 
dört mali aristokrasİ üyesi, iki de devlet memuru. Bunlar, 
altı hafta boyunca önlerinde biriken karmakanşık tanıklık
lar yığınını dikkatlice inceleyebilecek adamlar değildiler; oy
sa sanıklann mülkiyet, aile, din, düzen, hükümet ve yasa gi
bi, kutsal olarak ne varsa hepsini de alaşağı etme ereği taşı
yan korkunç bir komünist komplonun önderleri oldukları 
durmadan kulaklarına sokuluyordu. Gene de eğer aynı za
manda hükümet, ayrıcalıklı sınıflarda, bu duruşmada bir 
aklanmanın jürinin kaldırılması işareti olacağı ve dolaysız 
bir siyasal gösteri olarak, liberal burjuva muhalefetin en aşı
rı devrimcilerle birleşmeye hazır olduğunun bir kanıtı ola
rak yorumlanacağı kanısını uyandırmasaydı , karar bir ak
lanma olurdu. Bu durumda, yeni Prusya yasalannın önceyi 
kapsayan uygulaması, hükümetin sadece dört tutuklu akla
nırken, yedi tutukluyu mahkum ettirmesini sağladı ; mah
kumlara verilen ceza, bu haber size eriştiği anda kuşkusuz 
çoktan öğrenmiş bulunduğunuz gibi , ·  3 ila 6 yıl arasında de
ğişen bir hapis cezası idi. 

Londra, 1 Aralık 1852 
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AÇlKLA YICI NOTLAR 

1 Bölüm başlıklan, 25 Ekim 1851 ile 22 Aralık 1852 arasında 
The New-York Daily Tribune 'de (Karl Marx imzası ile --ç.) yayın
lanmış yirmi makalelik diziden oluşan Almanya'da Devrim ve Kar
şı-Devrim'in ilk Ingilizce baskısından alındı. Bir kitap halindeki ya
yın Eleanor Marx tarafından hazırlanmış ve 1896'da Londra'da 
(Karl Marx'ı n yapıtı olarak --ç.) yayınlanmıştır. - ll.  

2 Sözcüğü sözcüğüne: gavur ellerinde, yani yabancı ülkelerde. 
- l l. 

3 Burada söz konusu olan, örne�n "Avrupa demokrasisi mer
kez komitesi", ya da "Londra'daki Alman işleri komitesi" vb. gibi 
komiteler, Londra'da kurulan (ve devrimin bozguna ugi-aması ve 
Avrupa'da gericili�n canlanmasından sonra, siyasal göçmenli�n 
merkezi durumuna gelen) çeşitli komitelerdir. Bu örgütlerin yöneti
mini ellerine alanlar, eski 'parlamento üyeleri , gazeteciler vb. gibi 
küçük-burjuva demokrasi temsilcileri oldu. 

Bunlann halka yönelttikleri ve Marx'ın deyimine göre "halkın 
ezilen sınıflannın doğrudan doğruya dolandinlması girişiminin ta 
kendisi" olan çağnlar ve bildiriler, Marx ve Engels tarafından, sert 
bir eleştiriden geçirildiler. - l l .  

4 Burada sözkonusu olan, Ingiltere'de 17 .  yüzyıl ve  Fransa'da 
da 18. yüzyıldaki buıjuva devrimlerdir. - 12. 

5 1848 devrimi, Paris'te 24 Şubatta, Viyana'da 13 Mart ve Ber
lin'de de 18 Martta başladı. - 12. 

6 24 Şubat 1848 günü seçilen geçici Fransız hükümeti üyeleri. 
- 13. 

7 Ingiliz sanayi ve teciminin rekabetine karşı savaşmak üzere, 
Napoleon I tarafından 1806 yılında düzenlenen boykot. Bu abluka
ya Fransa'dan başka Prusya, Hollanda, Rusya, Ispanya ve öteki ül
keler de katıldılar. Gene de Ingiltere, kıta ablukası adı verilen bu 
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girişimin üstesinden gelmesini bildi. - 14. 
8 Yani Napoleon I'in kesin devrilişinden sonra. O zamana ka

dar Alman devletleri , Fransa'ya yıllar yılı büyük tazminatlar öde
mek zorunda kaldılar. Aynca Batı ve Güney Almanya, siyasal ba
kımdan olduğu kadar, iktisadi bakımdan da Fransa'ya bağımlıydı. 
- 15. 

9 1818'ten sonra, daha önce gümrük engelleri ile birbirlerinden 
aynlmış bulunan Alman devletleri, gümrük sorunu üzerinde gitgi
da artan bir sayıda, Prusya'nın yönetimi altında birleşmişlerdi. 
1834'te Kuzey Almanya Zollverein'i (gümrük birliği) kuruldu. Avus" 
turya buna katılmadı. Bu Zolluerein iç özgür ticarete, böylece ya
bancı rekabete karşı korunmuş 30 milyon kişinin yaşadığı bir alan 
açtı . - 15. 

10 Almanya o sıralarda kendi bağımsızlıkianna sahip ve toprak 
bakımından birbirinden çok ayn olan 36 krallık, prenslik ve özgür 
kentten oluşuyordu. - 15. 

1 1  Prusya burjuvazisinin artan hoşnutsuzluğu, ilk kez olarak 
Prusya kralının ölümünden sonra 1840'ta patlak verdi. Oğlu, bur
juvazinin tüm umutlannı kendisine bağladığı Friedrich Wilhelm 
IV. Napoleon'a karşı savaş sırasında Prusya kralı tarafından vaa
dedilen anayasayı ihsan etmeyi, tıpkı babası gibi reddetti . - 16. 

12 Evlerinde çalışan ve kendilerine ham ve yan mamul madde 
veren girişimciler t!lrafından dayanılmaz bir biçimde sömürülen Si
lezya dokumacıtarının ayaklanması, 1844 yılında patlak verdi. Bu 
ayaklanma, askeri birlikler tarafından kanlı bir biçimde ezildi. Ay
nı yıl, Bohemya'nın bazı kentlerinde, bir basma basımcılan ayak
lanması patlak verdi. - 18 . 

. 13 Fransız devriminin dolaylı etkisinin çok güçlü olduğu ve Na: 
poleon I'in egemenliği sırasında Fransa tarafından ilhak edilmiş 
bulunan Renan_va'da feodal ilişkiler 19. yüzyılın başlannda ortadan 
kaldınldı; ve bu ülke gene Prusya'ya döndüğü zaman, 1815'te de 
yeniden kurulmadı . Buna- karşılık, Prusya'da feodal rejim özünde 
1848 devrimine kadar varlığını sürdürdü. - 18. · 

14 Der Deutsche Bund (Gennen Konfederasyonu), Main-üstü
Frankfurt'ta toplanan birleşmiş Landtag ile birlikte, Napoleon I'in 
devrilmesinden sonra, 1815 Viyana kongresinde kuruldu. Aslında 
bu konfederasyon, Avusturya ve Prusya mutlakiyetçiliğinin elleri 
arasında bir siyasal gericilik silahı durumuna geldi. - 20. 

15 Napoleon I'in düşüşünden sonra, 1814-1815 yıllannda Rus 
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çan Rusya, Avusturya ve Prusya arasında 1815'te kurulan gerici 
"Kutsal-Bağlaşma" içinde yönetici bir rol oynadı . Çarhğm, Alman
ya'run bölünmüş kalmasmda çıkan vardı. - 20. 

16 The New-York Daily Tribune, 28 Ekim 1851. - 21. 
1 7 Viyana kongresi , Napoleon I'in yenilgiye uğramasından son

ra, 1814'te Viyana'da toplandı . Büyük Avrupa devletlerinin bu 
kongresi, Avrupa haritasını gerici devletler ( İngiltere, Rusya, Prus
ya vb.) yarar ve çıkanna ve Napoleon Fransası zaranna, tamamen 
değiştirdi. - 21. 

18 Saint-Simon ve öğretisi konusunda, Engels'in, Ütopik Sosya
lizm ve Bilimsel Sosyalizm adlı yapıtma bakınız. - 23. 

19 Heine ve Boeme'nin etkisi altında, 1830'a doğru biçimlenen 
yazınsal akım.  Bu topluluk sallantılı bir muhalefett!'!n başka bir 
şey olmadığı halde, yapıtlan gene de birleşik Landtag tarafından 
yasaklandı. - 23. 

20 Sevgili Louis anlamına gelen bu sözcükler, asıl metinde 
Fransızca yazılmış. �- - 24. 

21 Almanya'da yazınsal üretimi ile ülkede siyasal gericiliğin pe
kişmesine katkıda bulunan gerici hukuk okulu. "Kırbaç günü geç
miş, atadan kalma, tarihsel bir kırbaç olduğu anda, serf tarafından 
kırbaç altında, kopartılan her çığlığın isyancı bir çığlık olduğunu 
söyleyen okul ." (K. Marx, "Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine 
Katkı" CEuvres philosophiques, c. I, s. 86, Costes, Paris 1927 .) - 25. 

22 Ugitimiste, birinin hükümdar olması için, onun hükümdar 
soyundan gelmesi gerekliliğini savunan kimse. �- - 25. 

23 Almanya'nın 1831-1840 arasında yayımlanan, en etkili tutu
cu gazetesi . - 25. 

24 Güzel ülkü anlamına gelen bu sözcükler, asıl metinde beau 
ideal olarak Fransızca yazılmış. �- - 25. 

25 Ren Gazetesi, 1842-43'te Köln'de yayımlanan Ren liberal bur
juvalannın organı. Marx, bu gazetenin başlıca yazarlanndan biriy
di. Ekim 1842'de gazetenin başyazarlığına getirildi. Onun yönetimi 
altında gazete, devrimci demokratik bir nitelik kazandı . Gazete, 
1843 başlannda, hükümet tarafından yasaklandı . - 26. 

26 Prusya kralı, Napoleon I' e karşı savaş sırasında bu �aatlerde 
bulu:cınuştu. - 28. 

27 Seehandlung, 1772 ayncalığı ile, denizaşın tecim için kurul
muş bir şirketti. 1820'de işlevi temel olarak devlete sermaye sağla-
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mak olan bir devlet kredi ve tecim kuruluşu durumuna dönüştürül
dü. - 28. 

28 The New-York Daily Tribune, 6 Kasım 1851. - 32. 
29 Lindsey ve Priestley tarafından 1 775'lerde İngiltere' de kuru

lan unitarien topluluklar, 19. yüzyılın başlanndan başlayarak 
Amerika'da geliştiler. Bu topluluklar üyeleri , Tanndaki üç kişi (ba
ba, oğul, kutsal ruh) dogmasını yadsırlar. - 35. 

3° Feodalizmin gelişip serpilme çağında kurulan eski "Alman 
İmparatorluğu", biçimsel olarak 1806 ,yılına kadar yaşadı. Na- . 
poleon'un imparatorluğun büyük bir bölümünü eline geçirdiği ve 
yüzden çok Alman devletini ortadan kaldırdığı bu yıl, aynı zaman
da "Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu" imparatoru da olan 
Avusturya imparatoru, artık impartorluğun yüce başkanı diye bir 
sanı n var olmadığını açıkladı. - 35. 

3ı Burada söz konusu olan "en aşın parti" ,  başlannda Marx ol
mak üzere komünistler ile demokratik partinin, özellikle Ren eya
Ietlerinde komünistlerin etkisi altında bulunan ilerici öğeleridir. -
36. 

�2 The New-York Daily Tribune, 7 Kasım 1851. - 38. 
33 Eski rejim anlamına gelen bu iki sözcük, asıl metinde Fran-

sızca yazılmış. -ç. - 40. 
34 The New-York Daily Tribune, 12 Kasım 1851. - 45. 
35 Aula, bir Alman üniversitesinin amfiteatndır. - 47. 
36 Kuzey İtalya, o zaman Avusturya krallığının yapıcı bir par

çasıydı . 1848 başlannda İtalyanlann, yabancı egemenliğine karşı, 
bağımsızlık için, birleşik bir İtalya'nın kurulması için, bir ayaklan
ması patlak verdi . Ama Avusturya, 1848 Ağustosunda İtalyan kur
tuluş hareketini ezme ve İtalya'daki egemenliğini yeniden kunna 
başansını gösterdi . İtalya, bağımsızlık ve birliğini daha sonra 
(1859-1870) gerçekleştirebildi. - 48 

3? The New- York Daily Tribune, 28 Kasım 1851. - 49. 
38 Karnarilla (Camarilla), yurt yönetiminde perde arkasından 

etkili olan kimseler. -ç. - 51. 
39 Burada söz konusu olan "aşın parti",  1848 Şubat barikat sa

vaşlan ve Haziran ayaklanmasına çok etkin bir biçimde katılmış 
bulunan proleter klüplerdir. Bunlann önderi, komünist devrimci 
Auguste Blanqui idi. - 53. 

40 The New-York Daily Tribune, 27 Şubat 1852. - 55. 
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41 1848 Mayısında Mainz'da (Hessen-Darmstadt büyük dükah
ğı kenti), kent muhafızı ile düzenli ordu askerleri arasında bir ça
tışma oldu. Kent muhafızı silahsızlandınldı, demokratik dernekler 
ve işçi birlikleri kapatıldı. Frankfurt meclisinde sollar, parlamento
nun askeıi kamarillanın cezalandınlmasını istemesini önerdiler. 
Gene de parlamento çoğunluğu, bu işe kanşmayı .kabul etmedi. -
57. 

42 Malmoe bırakışması , Schleswig-Holstein Dükahklan sava
şında, Prusya ile Danimarka arasındaki çaqşmalara resmen son 
veriyordu. - 60. 

43 The New-York Daily Tribune, 5 Mart 1852. Marx ve En
gels'in, 1848-1849 yıllan için ulusal sorundaki siyasalan, her renk
ten oportünistler tarafından çoğu kez değişikliğe uğratılmıştır. 
Marx ve Engels, proleter siyasamn bütün öteki sorunlan gibi ulu
sal sorunun çözü�ünü de sadece devrim çıkarlan ve proletarya sı
nıf savaşımı açısından düşünüyorlardı . 

"Öyle durumlar olabilir ki ezilen belirli bir ülkenin ulusal hare
keti, proletarya hareketinin gelişmesinin çıkarianna aykın düşebi
lir. Böyle bir durumda desteğin hiç söz konusu olmadığı açıktır. 
Uluslann kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri sorunu tecrit edil
miş, kendi kendine yeten bir sorun değildir; bütüne bağh ve bütün 
i çinde ele alınması gereken proletarya devrimi genel sorununun bir 
parçasıdır. 1840-1850 yıllannda Marx, Polonyalılann ve Macarla
no ulusal hareketini destekledi ama Çekierin ve Güney Slavlannın 
ulusal hareketine karşıydı. Niçin? Çünkü o zaman Çekler ve Güney 
Slavlan "gerici halklar", Avrupa'da "Rus ileri hatlan", mutlakiyetİn 
ileri karakollan idiler; oysa Polonyalılar ve Macarlar, mutlakiyete 
karşı savaşım veren "devrimci halklar" i diler, çünkü o zaman Çek
leri ve Güney Slavlannı desteklemek demek, dolayısıyla Avrupa'da 
devrimci hareketin en tehlikeli düşmanı o\an Çarlığı desteklemek 
demekti." (Stalin, Leninizmin Ilkeleri, Sol Yayınlan, Ankara 1979, 
s. 72-73.) - 61.  

44 Hüssitler savaşları (15. yüzyıhn ilk yansı içinde, din devrim
cisi Jean Huss öğretilileri tarafından yürütülen savaşlar), Marx ve 
Engels'in Neue Rheinische Zeitung'daki (13 Ocak 1849) sözlerine 
göre "Alman soyluluğu ve imparatorluk üstünlüğüne karşı, dinsel 
bayrak altında bir ulusal Çek Köylüler savaşı" idi . - 64. 

45 The New-York Daily Tribune, 15 Mart 1852. - 66. 
46 The New-York Daily Tribune, 18 Mart 1852. - 71.  
47 10 Nisan 1848'de çartistler, Londra'da bir miting düzenlendi. 
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Aynı zamanda 5,5 milyon imzalı bir dilekçenin parlamentoya veril
mesi için bir de gösteri öngörülmüştü. Gösteri yasaklandı ve Lond
ra'da asker birlikleri toplandı. Bu koşullar içinde çartist kongre 
gösteriden vazgeçti ve parlamento protestoyu kabul etmedi. Çar
tist hareket, kesin olarak, 10 Nisanda kmldı. - 71 .  

48 16  Nisanda, ulusal muhafız için subay seçimi ile bağlanb ha
linde, Champ-de-Mars'da bir işçi toplantısı oldu . Bu toplantıya, 

- içinde demokratik ve sosyal bir cumhuriyetin istendiği bir dilekçeyi 
vei-mek üzere, Belediye dairesi önünde yapılan banşcı bir gösteri 
eşlik etti. Gösteri, silahlı ulusal muhafızlar tartından dağıtıldı . 

15 Mayısta, Paris işçilerinin kendiliğinden bir gösterisi oldu. 
Sefalete son verilmesi, Polanya'nın özgürlüğü uğruna devrimci bir 
savaş ilanı ve Kurucu meclisin dağıtılması için önlemler alınmasını 
istiyorlardı. Gösteri ulusal riıuhafız tarafından dağıbldı ve önderle
rinden birçoğu, başta Blanqui olmak üzere, tutuklandı . - 71 .  

49  Iki-Sicilya (Iki-Sicilya, Napoli ile Sicilya'yı kapsayan eski 
krallık, 1860'ta !talya krallığınl:!. kabldı �.) kralı Ferdinand II, bir 
anayasa elde etmek için bir ayaklanmanın patlak verdiği Palermo 
kentinin korkunç bombardımanından sonra, kral Bomba takma 
adını kazandı. - 71.  

50 Işçi anlamına gelen bu sözcük, asıl metinde Fransızca yazıl
mış. -ç. - 73. 

5ı The New-York Daily Tribune, 19 Mart 1852. - 76. 
52 Basın yasası, bir gazete kunna hakkını elde etmek için, yük

sek bir kefaret akçesi yatınlmasını gerektiriyordu. 23 Nisan Ana
yasası, işçilere oy hakkı tanımıyor, ikinci bir meclis kuruyor, dev
letlerin ülkesel temsili kurumlan na dokunınuyar ve imparatora ve
to hakkı veriyordu. (Meclisler tarafından kabul edilen yasalan red
detme hakkı.) - 77.  

53 Tüm burjuva askeri örgütlerinin en ilerisi, üniversite öğren
cilerinden oluşan örgüt. - 77.  

54 Çekirdeği Sardinya-Lombardiya ordusu tarafından oluşturu
lan devrimci İtalyan ordusu, mareşal Radetzky tarafından komuta 
edilen Avusturyalılan kuzeye doğru püskürtme başansını göster-
mişti. - 77.  

· 

55 Radetzky zaferlerini ağustosta kazandı . Doblhoff hükümeti 
· iktidara, 1848 Temmuz ortalannda geldi. - 78. 

56 The New-York Daily Tribune, 9 Nisan 1852. - 83. 
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57 185l'de İngiltere'deki ajitasyonu sırasında, durmadan Maca
ristan'daki devrimci hareketin yasallık alanı üzerinde kaldığını, oy
sa kralın tersine, yasadışı bir biçimde davrandığını vurgulayarak, 
burjuva kamuoyunun sempati ve para kasalannı kazanmaya çalı
şan, Macar devriminin önderi Kossuth'a anıştırma. - 87. 

58 Kossuth'un ajitasyonu en güçlü maddi ve manevi desteği , 
başta Cobden olmak üzere, free-trader'lerden (tahıldan alınan güm
rük vergilerinin kaldınlmasından yana olan liberal burjuvalar) gö
rüyordu. - 87. 

59 1849 Ağustosunda Görgey, Vilagos yakınlannda, Paske
vitch'e kayıtsız şartsız teslim oldu ve ordusu da direnç göstermeden 
silahlannı düşmana bıraktı. - 87. 

60 Macar devrim ordusu 1849 ilkyazında, birçok zaferlerden 
sonra, tüm Macar toprağını Avusturya ordusundan temizledi ve 
böylece Avusturya imparatorunu, Rus çannın ona uzun süreden be
ri sunduğu yardımına başvurmak zorunda bıraktı . - 88. 

61 E n  i yi  öğrencilerin e n  kötü öğrencilere yardım ettikleri, kar
şılıklı eğitimin büyük bir rol oynadığı okul . - 89. 

62 Don Quichotte: düşsel düşmanlara karşı savaşan ve gerçek 
tehlikeleri görmeyen idealist, acayip zeka; İspanyol yazan Gervan
tes'in ( 16. yüzyıl) yergili romanı mn kahramanı, Sancho Pança : Don 
Quichotte'un seyisi. - 90. 

63 Odyssee Homeros'a (MÖ 7.-8.  yüzyıl)  maledilen eski Yunan 
şiiri, en güzel kahramanlık destanlanndan biri ; kahramanı Odisse
us'un ( Ulysse) yolculuk ve maceralannı anlatır. - 90. 

64 The New-York Daily Tribune, 17 Nisan 1852. - 92. 

65 Meclis, çalışmalanna 22 Mayıs 1848'de başladı . - 92. 

66 Camphausen kabinesi 20 Haziranda devrildi .  Maliye bakanı 
Hansemann'ıq gerçekte yönetici bir rol oynadığı Auerswald kabine
si, 1848 Eylülü ortalannda görevden alındı. 

21 Eylülde kurulan yeni hükümetin başı , general Pfuel idi .  -
93. 

67 1630-1650 arası Avam Karnarasındaki muhalefet önderlerin
den biri . Avam Karnarası tarafı ndan kabul edilmemiş bulunan ver
gilerin ödenmesine karşı çıktı . Muhalefet önderlerini ve bu arada 
Hampden'i tutuklamak içi n  birkaç yüz askerle birlikte Avam Ka
m arasına gelen Charles I, meclisin güçlü bir direnci ile karşılaştı . 
Parlamento hakianna karşı bu saldın, ülkede bir öfke fırtınası ya
rattı. Avam Karnarası ile Charles I arasındaki bozuşma, başında 
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Cromwell'in bulunduğu cumhuriyetin kurulması ile sonuçlanan 
açık bir savaşın nederri oldu. - 94. 

68 Kuzey Amerika'daki İngiltere kolonileri ı 773 yılında, İngiliz 
hükümetinin emirlerini uygulamayı reddederek pasif direnme ile 
metropoJe karşı bağımsızlık hareketlerine başladılar. Bunun sonu
cu İngiltere ile bir savaş başladı ve ı 783 yılında, Amerika Birleşik 
Devletleri bağımsızlığını kazandı. - 94. 

69 The New-York D'aily Tribune, 24 Nisan ı852. - 98. 

70 Bugünkü Kramerjij. - 98. 

71 Vandee ilinin Fransız devrimi sırasında karşı-devrim ocağı 
olduğu bilinir. Köylülüğün en geri katmanlal'!na dayanan kralcılar, 
Vandee'de birçok kez devrimci hükümete karşı ayaklanmalar dü
zenlediler. - ıoo. 

72 The New-York Daily Tribune, 27 Temmuı ı852. - ı04. 

73 Küçük tannlar. - ıo5. 

74 Çökme döneminde, Doı!u Roma İmparatorluğu (Bizans), Aşa
ğı-İmparatorluk olarak adlandınhyordu. - ıo6. 

75 Ani sıçramalar anlamına gelen Soubresauts sözcüğü, asıl 
metinde FransJZca yazılmıştır. �· - ıo6. 

76 Birleşmiş bir Almanya'nın kurulması hareketinde bu hare
ketin başına geçmeye hazı!, olduğunu ilan eden yan-sarhoş kral, 
kentin sokaklan nı at üzerinde dolaşmıştı. - ıo8. 

77 The New-York Daily Tribune, ı9 Ağustos ı852. - ıo9. 

78 Eski Macaristan'ı kuzeyden güneye geçen ırmak. - 1 13. 

79 Macaristan'ın, onu Avusturya'dan ayıran batı sının ırmağı. 
- 113. 

80 The New: York Daily Tribune, ı8 Eylül ı852. - 1 14. 

8 1 Cesaret, cesaret, gene cesaret anlamına gelen bu sözcükler, 
asıl metinde Fransızca yazılmış. 

Engels'in, işçi sınıf savaşımının tüm deneyleri tarafından doı't
rulanmış bulunan bu sözleri, günümüze kadar tüm değerlerini ko
rumuşlardır. Lenin ve Bolşevik Parti, Engels'in "kural"lannı prole
taryanın daha sonraki savaşımlannın, özellikle ı905 Moskova Ara
lık ayaklanmasının deneyi ile de zenginleştirerek, ı9ı 7 Ekim sava
şımının yönetiminde, en parlak bir biçimde gerçekle

.�
tirdiler. 

Lerrin'in: "Marksizm ve Ayaklanma", "Uzaktaki Birirrin Oğütleri" 
ve ı9ı 7 yılının öteki makalelerine bakınız. - l l  7. 
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82 Marx ve Engels, Neue Rheinische Zeitung'un yasaklanmasın
dan sonra bu kente gittikleri zaman, bütün bu taktik ögütleri 
Frari'kfurt sol kanat önderlerine verdiler. Hatta Engels, tam bir 
stratejik savaş planı hazırladı. - ll 7. 

83 The New-York Daily Tribune, 2 Ekim 1852. - 1 19. 
84 Soysuz, bayağı anlamına gelen mesquin sözcügü, asıl metin-

de Fransızca kullanılmış. -ç. - 121.  
· 

85 Bu çatışma haziran sonunda oldu. Rastadt müsı;,hkem kenti 
henüz devrimci öğelerin elinde bulunuyordu, ama 23 Temmuzda 
teslim oldu. - 123. 

86 The New-York Daily Tribune, 23 Ekim 1852. - 125. 
87 Frankfurt Ulusal Meclisi kürsüsü. - 126. 
88 Hükümet darbesi anlamına gelen bu sözcükler, asıl metinde 

Fransızca yazılmış. -ç. - 130. 
89 Birçok aramaya karşın,  son paragrafta sözü edilen o "gelecek 

mektup"u bulamadım. Eğer bu mektup yazıldıysa, hiçbir zaman ya
yınlanmadı. -(Eleanor Marx-Aveling'in notu.) - 130. 

90 The New-York Daily Tribune, 22 Aralık 1852. - 131. 
9ı Burada, 1850'de birlikten (ligue) atılan Willich ve Schapper 

söz konusu ediliyor. - 133. 
92 "Geçinmek için her çareye başvurmak zorunda kalmış kişi

ler" anlamına gelen chevaliers d 'industrie deyimi, asıl metinde 
Fransızca yazılmış. -ç. - 134. 
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