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KARL MARX'IN FRANSA'DA ‹Ç SAVAfi'INA G‹R‹fi2

FR‹EDR‹CH ENGELS

ENTERNASYONAL Genel Konseyinin Fransa'da ‹ç Savafl
üzerine ça¤r›s›n›n, k›sa bir sürede yeni bir bask›s›n› haz›rla-
mak ve buna bir girifl eklemek zorunda kald›m. Bundan ötü-
rü burada, en temel konular üzerinde durmaktan baflka bir
fley yapamam.

Daha büyük olan bu çal›flmadan önce, Genel Konseyin
Frans›z-Alman savafl› üzerindeki daha k›sa olan iki ça¤r›s›n›
veriyorum. ‹lkin ‹ç Savafl'ta, birincisi olmaks›z›n kendi bafl›-
na iyice anlafl›labilir olmayan ikinci ça¤r›ya göndermede bu-
lunuldu¤u için. Sonra, gene Marx taraf›ndan yaz›lan bu iki
ça¤r›da, t›pk› ‹ç Savafl derecesinde, yazar›n kan›t›n› ilk kez
olarak Louis Bonapart'›n 18 Brumaire'inde3 verdi¤i ve büyük
tarihsel olaylar›n nitelik, anlam ve zorunlu sonuçlar›n›, daha
bu olaylar gözümüzün önünde olup bitti¤i ya da daha yeni
tamamland›¤› anda aç›kça kavranmas›n› sa¤layan flafl›las›
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yetene¤in üstün örnekleri görüldü¤ü için. Ve son olarak da
Almanya'da bugün bile, bu olaylar›n Marx taraf›ndan önce-
den bildirilen sonuçlar›na katlanmak zorunda oldu¤umuz
için.

Birinci ça¤r›n›n önceden haber verdi¤i fleyin, yani e¤er
Almanya'n›n Louis Bonaparte'a karfl› savunma savafl›, Fran-
s›z halk›na karfl› bir fetih savafl› biçiminde yozlafl›rsa, ba-
¤›ms›zl›k savafl›4 denilen savafllardan sonra Almanya üzeri-
ne çöken tüm ac›lar›n yeni bir yo¤unlukla yeniden canlana-
caklar› kehanetinin gerçekleflti¤i görülmedi mi? Demagogla-
ra5 karfl› kovuflturmalar›n yerini almak üzere, ayn› keyfe
ba¤l› polis yönetimi ile, yasan›n t›pat›p ayn› korkunç yorum-
lama biçimi ile, ola¤anüstü yasa ve sosyalist av›n›n6 geçti¤i
Bismarck egemenli¤i alt›nda bir baflka yirmi y›l daha yafla-
mad›k m›?

Alsace-Lorraine'in ilhak›n›n Fransa'y› Rusya'n›n kollar›-
na ataca¤› ve bu ilhaktan sonra Almanya'n›n, ya Rusya'n›n
haraca ba¤lanm›fl ufla¤› durumuna gelece¤i, ya da k›sa bir
soluk alma zaman›ndan sonra, yeni bir savafl için, ve do¤ru-
sunu söylemek gerekirse "bir ›rklar savafl›, birleflmifl Latin
ve Slav ›rklar›na karfl› bir savafl için"* silahlanma zorunda
kalaca¤› yolundaki kehanet, harfi harfine gerçekleflmedi mi?
Frans›z illerinin ilhak›, Fransa'y› Rusya'n›n kollar›na itmedi
mi? Küçük Prusya'n›n, "Avrupa'n›n birinci devleti" olmadan
önce, Kutsal-Rusya'n›n ayaklar›na serme al›flkanl›¤›nda bu-
lundu¤u hizmetlerden daha da afla¤›l›k hizmetler sunacak
kadar alçalan Bismarck, tam yirmi y›l boyunca, çar›n gözüne
girmek için bofluna çabalamad› m›? Ve prenslerin bütün itti-
fak antlaflmalar›n›n daha birinci günü toz olup gidecekleri
bir savafl tehdidinin, Demokles'in k›l›c› gibi her gün kafam›-
z›n üzerinde sallan›p durdu¤u görülmüyor mu? Sonucunun
mutlak belirsizli¤inden baflka hiçbir fleyi kesin olmayan bir
savafl, tüm Avrupa'y› on befl-yirmi milyon silahl› adam›n k›-
r›p geçirmesine teslim edecek bir ›rklar savafl›. Ve e¤er bu
savafl henüz patlak vermiyorsa, bunun tek nedeni büyük as-

* Bkz: Bu yap›t›n 34. sayfas›. –Ed.
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keri devletlerden en güçlüsünün, onun sonal sonucunu önce-
den görme mutlak olanaks›zl›¤› karfl›s›nda korkuya kap›lma-
s›d›r.

1870 uluslararas› iflçi siyasetinin bu parlak ve yar› unu-
tulmufl öngörü kan›tlar›n› yeniden Alman iflçilerinin gözü
önüne sermek, flimdi her zamandan daha zorunlu.

Bu iki ça¤r› için do¤ru olan fley, Fransa'da ‹ç Savafl  üze-
rindeki ça¤r› için de do¤rudur. 28 May›s günü, Komünün son
savaflç›lar› Belleville7 yamaçlar› üzerinde, üstün düflman
güçlerine yenik düflüyor ve iki gün sonra, 30 May›s günü
Marx, Genel Konsey karfl›s›nda, Paris Komününün tarihsel
anlam›n›n birkaç keskin, ama öylesine kavray›fll› ve özellikle
bu konuda yaz›lm›fl son derece zengin yaz›n›n tümünde efli
bofluna aranacak derecede do¤ru çizgi içinde ortaya kondu¤u
bu çal›flmay› okuyordu.

Fransa'n›n 1789'dan sonraki iktisadi ve siyasal geliflmesi
sonucu, elli y›ldan beri Paris'te hiçbir devrim, proleter bir ni-
teli¤e bürünmeksizin patlak vermedi. Öyle ki zaferden son-
ra, onu kan› pahas›na sat›n alan proletarya, kendi öz istem-
leriyle sahneye giriyordu. Bu istemler, Paris iflçileri taraf›n-
dan eriflilmifl bulunan olgunluk derecesine göre, az çok bula-
n›k, hatta kar›fl›k bir nitelik tafl›yorlard›. Ama, k›sacas›, hep-
si de kapitalistler ve iflçiler aras›ndaki karfl›tl›¤›n ortadan
kald›r›lmas›n› amaçl›yorlard›. Bu iflin nas›l yap›laca¤› ise,
do¤rusunu söylemek gerekirse bilinmiyordu. Ancak henüz
ne kadar belirsiz bir biçimde ileri sürülmüfl olursa olsun iste-
¤in kendisi, tek bafl›na kurulu toplumsal düzen bak›m›ndan
bir tehlike içeriyordu. Bu iste¤i ileri süren iflçiler, henüz si-
lahl› idiler. Öyleyse iktidarda olan burjuvalar›n ilk görevi, ifl-
çilerin silahs›zland›r›lmas›yd›. Bundan ötürü, iflçilerin kan›
pahas›na kazan›lm›fl her devrimden sonra, iflçilerin yenilgi-
siyle sonuçlanan yeni bir savafl›m patlak veriyordu.

Bu ilk kez 1848'de böyle oldu. Parlamenter muhalefetin
liberal burjuvalar›, kendi partilerinin egemenli¤ini güvence
alt›na alacak seçim reformunun yap›lmas›n› istedikleri flö-
lenler düzenliyorlard›. Hükümete karfl› savafl›mlar›nda hal-
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ka gitgide daha çok dayanmak zorunda kald›klar› için gitgi-
de burjuvazi ve küçük burjuvazinin radikal ve cumhuriyetçi
katmanlar›na üstünlük tan›malar› gerekiyordu. Ama bu kat-
manlar›n arkas›nda da devrimci iflçiler vard› ve bu iflçiler
1830'dan bafllayarak burjuvalar›n ve hatta cumhuriyetçile-
rin düflündüklerinden çok daha büyük bir siyasal ba¤›ms›z-
l›k kazanm›fl bulunuyorlard›. Hükümet ve muhalefet aras›n-
daki bunal›m patlak verince iflçiler, sokak savafllar›na girifl-
tiler. Ne Louis-Philippe kald›, ne de seçim reformu; Louis-
Philippe'in yerine zaferi kazanan iflçilerin adland›rd›klar›
gibi, "Toplumsal" cumhuriyet kuruldu. Toplumsal cumhuri-
yetten ne anlafl›lmas› gerekti¤iniyse kimse, hatta iflçiler bile
pek bilmiyordu. Ama flimdi iflçilerin silahlar› vard› ve devlet
içinde bir güç oluflturuyorlard›. Bundan ötürü cumhuriyetçi
burjuvalar, iktidara geçince ayaklar›n›n alt›ndaki topra¤›n
daha sa¤lam bir duruma geldi¤ini sezer sezmez, ilk amaçlar›
iflçileri silahs›zland›rmak oldu. Bu ifl flöyle yap›ld›: Verilen
sözler kasten çi¤nendi, proleterler aç›kça afla¤›land›, iflsizler
uzak bir ile sürülmeye giriflildi ve böylece iflçiler, Haziran
1848 ayaklanmas›na8 zorland›. Hükümet say›ca üstün güçler
toplamaya dikkat etmiflti. Befl günlük kahramanca bir sa-
vafltan sonra, iflçiler ezildi. Bunun üzerine savunmas›z tut-
saklar aras›nda, Roma Cumhuriyetinin y›k›lmas›n› haz›rla-
yan iç savafllardan bu yana efli benzeri görülmeyen bir insan
k›y›m›na giriflildi. Proletarya, kendi öz ç›karlar› ve kendi öz
istemleriyle ayr› bir s›n›f olarak burjuvazinin karfl›s›na ç›k-
ma cüretinde bulunur bulunmaz burjuvazi, öç almada hangi
ç›lg›nca y›rt›c›l›¤a kadar yükselebilece¤ini ilk kez gösteriyor-
du. Gene de 1871 burjuvazisinin kudurganl›¤› karfl›s›nda
1848, henüz bir çocuk oyunundan baflka bir fley de¤ildi. 

Ama ceza da kendini bekletmedi. E¤er proletarya Fran-
sa'y› henüz yönetebilecek bir durumda de¤ilse, burjuvazi de
art›k  yönetemiyordu. Hiç de¤ilse burjuvazinin henüz ço¤un-
lukla kralc› e¤ilimde oldu¤u ve üç hanedanc›9 parti ile bir
dördüncü cumhuriyetçi parti biçiminde bölündü¤ü bu dö-
nemde yönetemiyordu. ‹flte serüvenci Louis  Bonaparte'›n
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bütün kilit noktalar›n› —ordu, polis, yönetim mekanizma-
s›— ele geçirerek 2 Aral›k 1851'de10 burjuvazinin son kalesi
olan Ulusal Meclisi havaya uçurmas›n› sa¤layan fley de, bur-
juvazinin bu iç çekiflmeleri oldu. ‹kinci ‹mparatorluk ve
onunla birlikte de Fransa'n›n bir siyaset ve maliye serüven-
cileri çetesi taraf›ndan sömürülmesi dönemi bafllad›. Ama
ayn› zamanda, sanayi de, Louis-Philippe'in dar çapl›, p›s›r›k
ve büyük burjuvazinin ancak küçük bir bölümünün egemen-
li¤ini simgeleyen sisteminin ona hiçbir zaman kazand›rama-
yaca¤› bir geliflme kazand›. Louis Bonaparte, burjuvalar› ifl-
çilere karfl› ve s›ras› gelince iflçileri de burjuvalara karfl› ko-
ruma bahanesiyle, kapitalistlerin elinden siyasal iktidarlar›-
n› ald›. Buna karfl›l›k Louis Bonaparte'›n egemenli¤i de spe-
külasyon ve s›nai etkinli¤i, uzun sözün k›sas›, tüm burjuva-
zinin yükselme ve zenginleflmesini, görülmemifl derecede ko-
laylaflt›rd›. ‹mparatorluk saray› ve çevresi de bu zenginlefl-
meden, ondan da yüksek bir derecede geliflen rüflvet ve soy-
gun pay›n› ald›.

Ama ‹kinci ‹mparatorluk demek, Frans›z flovenizmine
bir ça¤r›da bulunmak ve 1814'te yitirilen Birinci ‹mparator-
luk s›n›rlar› ya da en az›ndan Birinci Cumhuriyet s›n›rlar›
üzerinde hak iddia etmek demekti. Eski krall›k s›n›rlar› için-
de, hatta 1815'in daha da budanm›fl s›n›rlar› içinde bir Fran-
s›z ‹mparatorlu¤u gibi bir durum, uzun zaman süremezdi.
Bu durum, devirli savafllar ve yeni topraklar kazanmak zo-
runlulu¤una yol açt›. Ancak Frans›z flovenleri bak›m›ndan,
Ren nehrinin sol k›y›s›ndaki Alman topraklar›n›n fethi ka-
dar çekici gelen hiçbir fetih de yoktu. Ren üzerindeki bir fer-
sahl›k toprak, onlar için Alpler ya da bir baflka yerdeki on
fersahl›k topraktan çok daha önemliydi. ‹kinci ‹mparatorluk
varl›¤›n› sürdürdükçe, Ren'in sol k›y›s›na bir ya da birkaç se-
ferde yeniden sahip olmak iste¤inin ortaya ç›kmas›, bir za-
man sorunundan baflka bir fley de¤ildi. 1866 Avusturya-
Prusya savafl›11 ile birlikte, bunun da zaman› geldi. Ama Bis-
marck'tan ve kendi afl›r› entrikac› karars›zl›k siyasetinden
umdu¤u "toprak ödünlemeleri" konusunda düfl k›r›kl›¤›na
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u¤rayan Bonaparte için, art›k savafltan baflka bir yol kalma-
d›. 1870'de patlak veren savafl, Sedan'da yenilgiye u¤ramas›-
na ve Wilhelmshoehe'de flapa oturmas›na yol açt›.12

Bu yenilginin zorunlu sonucuysa, 4 Eylül 1870 Paris dev-
rimiydi. ‹mparatorluk, iskambilden bir flato gibi y›k›ld›, cum-
huriyet, yeniden ilan edildi. Ama düflman kap›dayd›: ‹mpa-
ratorluk ordular›, ya Metz'de çaresiz bir biçimde kuflat›lm›fl,
ya da Almanya'da tutsak bir durumdayd›lar. Bu umutsuz
durum içinde halk, eski Yasama meclisindeki Paris milletve-
killerine bir "ulusal savunma hükümeti" kurmak iznini ver-
di. Savunmay› sa¤lamak üzere eli silah tutan Parisliler, iflçi-
ler büyük ço¤unlu¤u oluflturacak biçimde Ulusal Muhaf›za
girmifl ve silahlanm›fl oldu¤u için halk, bu izni seve seve ver-
miflti. Ama hemen hemen salt burjuvalardan oluflan hükü-
met ve silahl› proletarya aras›ndaki çat›flma patlak vermek-
te gecikmedi. 31 Ekim günü, iflçi taburlar› Belediye saray›na
(Hôtel de ville) bask›n yaparak hükümet üyelerinin bir bölü-
münü tutsak ald›; ihanet, hükümetin Komün seçimlerine he-
men gidilece¤i konusunda yalan yere ant içmesi ve baz› kü-
çük-burjuva taburlar›n ifle kar›flmas›, onlara özgürlüklerini
kazand›rd› ve yabanc› bir ordu taraf›ndan kuflat›lm›fl bir
kent içinde iç savafla yol açmamak için, ayn› hükümet ifl ba-
fl›nda b›rak›ld›.

Ensonu, 28 Ocak 1871'de, açl›k içinde k›vranan Paris tes-
lim oluyordu. Ama, savafl tarihinde o güne de¤in görülmemifl
bir onurla. Tabyalar b›rak›lm›fl, tahkimatlar silahs›zland›r›l-
m›fl, savafl tutsa¤› say›lan ordu ve gezici muhaf›z birlikleri-
nin silahlar› teslim edilmiflti. Ancak Ulusal Muhaf›z, silahla-
r›n› ve toplar›n› korudu ve yenenlerle yaln›zca bir b›rak›flma
durumuna geçti. Ve hatta yenenler, Paris'e bir zafer girifli
yapmaya bile cesaret edemediler. Ancak Paris'in küçük ve
ayr›ca aç›k parklarla dolu bir köflesini, onu da yaln›z birkaç
günlü¤üne iflgali göze alabildiler! Ve bu süre boyunca da, Pa-
ris'i 131 gündür kuflatm›fl bulunan bu birlikler, hiçbir "Prus-
yal›"n›n yabanc› istilac›ya b›rak›lan köflenin dar s›n›rlar›n›
aflmamas›n› dikkatle gözeten silahl› Paris iflçileri taraf›ndan
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kuflat›ld›lar. Bütün imparatorluk birliklerinin silahlar›n›
kendisine teslim ettikleri ordu üzerinde Parisli iflçilerin
uyand›rd›¤› sayg› öylesine büyüktü ki, devrim oca¤›ndan öç-
lerini almak için gelen Prusyal› junkerler (toprak a¤alar›),
bu ayn› silahl› devrim karfl›s›nda sayg› ile durmak ve onu se-
lamlamak zorunda kald›lar!

Savafl s›ras›nda Parisli iflçiler, savafl›n cesaretle sürdü-
rülmesini istemekle yetinmifllerdi. Ama Paris'in tesliminden
sonra bar›fl›n13 yap›laca¤› flu s›rada, yeni hükümet baflkan›
Thiers flunu anlamak zorundayd›: Parisli iflçiler silahl› kala-
caklar› sürece, varl›kl› s›n›flar›n —büyük toprak sahipleri ve
kapitalistler— egemenli¤i sürekli olarak tehlike karfl›s›nda
kalacakt›. ‹lk ifli onlar› silahs›zland›rmaya giriflmek oldu. 18
Mart günü, Paris kuflatmas› s›ras›nda halktan toplanan pa-
ralarla yap›lan ve Ulusal Muhaf›za ait olan toplara el koyma
buyru¤unu vererek, ordu birliklerini gönderdi. Giriflim bafla-
r›s›zl›¤a u¤rad›. Paris kendini savunmak için tek bir adam
gibi ayakland› ve Paris ile merkezi Versailles'da bulunan
Frans›z hükümeti aras›nda savafl ilan edildi. 26 Martta Ko-
mün seçimleri yap›ld›; 28 Martta Komün ilan edildi; o güne
kadar iktidar› elinde tutan Ulusal Muhaf›z merkez komitesi,
bir kararname yay›nlayarak utanç verici Paris "ahlak zab›-
ta"s›n› kald›rd›ktan sonra, iktidar› Komüne b›rakt›. 30 Mart-
ta Komün, askere almay› ve düzenli orduyu kald›rd› ve tüm
sa¤lam yurttafllar›n kat›lacaklar› Ulusal Muhaf›z›, tek silah-
l› kuvvet olarak ilan etti; bütün Ekim 1870 kiralar›n›, peflin
ödenen kiralar› hesaba geçirerek, Nisana de¤in erteledi ve
belediye emniyet sand›klar›na yat›r›lm›fl her türlü eflya sat›-
fl›n› durdurdu. Ayn› gün, Komün'e seçilmifl olan yabanc›lar›n
görevleri de onayland›, çünkü "Komün bayra¤›, dünya cum-
huriyetinin bayra¤›"yd› — 1 Nisanda Komün görevlilerinin
dolay›s›yla Komün üyelerinin de en yüksek maafl›n›n, [y›lda
—ç.] 6.000 frang› (4.800 mark) geçemeyece¤i kararlaflt›r›ld›.
Ertesi gün kilise ile devletin ayr›lmas› ve din iflleri bütçesi-
nin kald›r›lmas›, bütün kilise mallar›n›n ulusal mülkiyete
dönüfltürülmesi, dolay›s›yla 8 Nisanda bütün dinsel simge,
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imge, dua ve dogmalar›n, k›sacas› "herkesin bireysel vicdan›
ile ilgili her fleyin" okullardan uzaklaflt›r›lmas› kararlaflt›r›l-
d› ve bu karar yavafl yavafl gerçeklefltirildi. — 5 Nisanda,
Versailles birliklerinin tutsak Komün savaflç›lar›n› her gün
idam etmesi karfl›s›nda, rehinelerin tutuklanmas›n› öngören
bir kararname ilan edildi, ama bu kararname hiçbir zaman
uygulanmad›. — 6 Nisanda 137. Ulusal Muhaf›z taburu, gi-
dip giyotini ald› ve halk›n sevinç gösterileri içinde yakt›. —
12 Nisanda Komün, Napoléon'un 1809 savafl›ndan sonra
düflmandan ald›¤› toplarla döktürülen Vendôme sütununu,
flovenizm ve halklar› anlaflmazl›¤a k›flk›rtma simgesi oldu¤u
gerekçesiyle, y›kmay› kararlaflt›rd›. Karar, 16 May›sta yeri-
ne getirildi. —16 Nisanda Komün, sahipleri taraf›ndan çal›fl-
mas› durdurulmufl fabrikalar›n bir say›m›n›n yap›lmas›n› ve
bu iflletmelerin yönetimini o zamana kadar bu iflletmelerde
çal›flan ve kooperatif birlikleri içinde bir araya gelecek olan
iflçilere vermek ve bu kooperatif birlikleri de bir tek büyük
federasyon biçiminde örgütlemek üzere planlar haz›rlanma-
s›n› kararlaflt›rd›. — 20 Nisanda f›r›nc›lar›n gece çal›flmas›n›
ve ‹kinci ‹mparatorluktan bu yana polis taraf›ndan seçilen
ve birinci s›n›f iflçi sömürücüsü olan kifliler elinde tekelleflen
ifl bulma bürolar›n› yasaklad›. Bu bürolar, Paris'teki 20 ilçe-
nin (arrondissement) belediyelerine ba¤land›. — 30 Nisanda,
Komün, emniyet sand›klar›n›n ortadan kald›r›lmas›n› karar-
laflt›rd›. ‹flçilerin özel bir sömürüsüne yol açan bu sand›klar,
onlar›n çal›flma aletleri ve kredi haklar›yla çelifliyordu. — 5
May›sta Komün, Louis XVI'n›n idam›n›n ba¤›fllanmas› için
yap›lan kefaret kilisesini y›kt›rmay› kararlaflt›rd›.

Böylece yabanc› istilaya karfl› savafl›n o güne kadar arka
plana sürdü¤ü Paris hareketinin s›n›fsal niteli¤i, 18 Marttan
bafllayarak sert ve kat›ks›z bir biçimde ortaya ç›kt›. Komün-
de hemen yaln›zca iflçiler ya da iflçilerin ünlü temsilcileri yer
al›yordu; kararlar› da aç›kça proleter bir nitelik tafl›yordu.
Komün, ya dinin devlet karfl›s›nda özel bir sorundan baflka
birfley olmad›¤› yolundaki ilkenin gerçeklefltirilmesi gibi,
cumhuriyetçi burjuvazinin salt korkakl›ktan savsaklad›¤›,
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ancak iflçi s›n›f›n›n özgür etkinli¤i bak›m›ndan zorunlu bir
temel oluflturan reformlar› kararlaflt›r›yor, ya da do¤rudan
do¤ruya iflçi s›n›f› yarar›na al›nan ve bir ölçüde eski toplum-
sal düzende de derin çatlaklar açan kararlar› ilan ediyordu.
Ama kuflat›lm›fl bir kentte bütün bunlar bir uygulama bafl-
lang›c›ndan baflka bir fley olamazd›. Ve may›s›n ilk günlerin-
den bafllayarak, Versailles hükümetinin gitgide ço¤alan bir-
liklerine karfl› savafl, herkesin tek kayg›s› durumuna geldi.

7 Nisanda Versailles'l›lar, Paris'in bat› cephesindeki Ne-
uilly'de, Seine geçidini ele geçirdiler. Buna karfl›l›k 11 Nisan-
da güney cephesinde General Eudes'ün bir sald›r›s› üzerine,
kanl› kay›plar vererek püskürtüldüler. Paris, hem de bu ken-
tin Prusyal›lar taraf›ndan bombalanmas›n› kutsall›¤a sayg›-
s›zl›k olarak damgalayan ayn› kifliler taraf›ndan, durup din-
lenmeksizin bombalan›yordu. Bu ayn› kfliler flimdi, Sedan ve
Metz'de14 tutsak düflen Frans›z askerlerine Paris'i yeniden
fethettirmek üzere, onlar›n bir an önce yurtlar›na gönderil-
melerini Prusya hükümetinden dilenircesine istiyorlard›.
May›s bafl›ndan bafllayarak bu birliklerin yavafl yavafl gel-
mesi, Versailles'l›lara kesin bir üstünlük kazand›rd›. Bu du-
rum, daha 23 Nisanda, Thiers, Komünün önerisi üzerine
bafllayan ve rehine olarak tutulan Paris baflpiskoposu* ile
bir sürü öteki papaz›n, Komüne iki kez seçilmekle birlikte
Clairvaux'da hapiste olan bir tek Blanqui ile de¤ifltirilmesini
amaçlayan görüflmeleri kesti¤i zaman ortaya ç›kt›. Ve Thi-
ers'nin dilindeki ton de¤iflikli¤inde, kendini daha da çok du-
yurdu. O güne kadar savsaklay›c› ve kaypak olan Thiers, bir-
denbire sayg›s›z, tehdit edici ve kaba kesiliverdi. Güney cep-
hesinde Versailles'l›lar 3 May›sta Moulin-Saquet tabyas›n›, 9
May›sta top atefliyle bafltanbafla y›k›lm›fl Issy kalesini, 14
May›sta da Vanves kalesini ald›lar. Bat› cephesinde hisarla-
ra bitiflik birçok köy ve yap›y› ele geçirerek, yavafl yavafl su-
run kendisine do¤ru ilerlediler. 21 May›sta ihanet ve Ulusal
Muhaf›z gözcü postas›n›n savsaklamas› sonucu, kente girme-
yi baflard›lar. Kuzey ve do¤udaki kaleleri iflgal eden Prusya-

* Darboy. –Ed.
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l›lar, Versailles'l›lar›n b›rak›flmayla kendilerine yasaklanm›fl
olan kentin kuzeyindeki topraklardan ilerlemelerine izin ve-
rerek, Parislilerin antlaflma dolay›s›yla korunduklar›n› san-
d›klar› ve bu yüzden pek de asker bulundurmad›klar› genifl
bir cephe üzerinden sald›rmalar›n› sa¤lad›lar. Bundan ötürü
Paris'in bat› yar›s›nda, gerçek anlam›yla lüks kentinde an-
cak az bir direnifl görüldü. ‹stila birlikleri do¤u yar›ya, tam
anlam›yla iflçi mahallelere yaklaflt›klar› ölçüde direnifl, daha
zorlu ve inatç› bir biçime büründü. Komünün son savunucu-
lar›, ancak sekiz günlük bir savafltan sonrad›r ki Belleville
ve Méilmontant tepeleri üzerinde yenik düfltüler ve savun-
mas›z erkek, kad›n ve çocuklar›n bütün hafta süren ve dur-
madan artan y›¤›nsal katliam›, iflte o zaman doru¤una vard›.
Tüfek, art›k yeterince çabuk öldürmüyordu; yenikler, yüzler-
cesi bir arada, makineli tüfekle kurfluna dizildiler. Son y›¤›n-
sal katliam›n yap›ld›¤› Père-Lachaise mezarl›¤›ndaki Fede-
reler Duvar›, proletarya kendi hakk› için ayaklanmaya cüret
eder etmez, yönetici s›n›f›n gösterebilece¤i taflk›n öfkenin
hem dilsiz hem de belagatli tan›¤› olarak, bugün hâlâ ayak-
tad›r. Sonra, bütün Komüncülerin öldürülmesinin olanaks›z-
l›¤› görülünce, s›ra y›¤›nsal tutuklamalara, tutsaklar s›rala-
r›ndan gelifligüzel seçilen kurbanlar›n kurfluna dizilmesine,
ötekilerin de savafl divanlar› karfl›s›na ç›kar›lmay› beklemek
üzere, büyük kamplara sürgün edilmelerine geldi. Paris'in
kuzey yar›s› çevresinde ordugah kuran Prusya birliklerine,
hiçbir kaça¤› geçirmeme buyru¤u verilmiflti; ama erler, ken-
dilerine verilen buyru¤un sesinden çok insanl›¤›n sesini din-
ledikleri zaman, subaylar ço¤u kez gözlerini yumdular. Bu
arada çok insanca davranan ve Komün savaflç›s› olduklar›
besbelli birçok insan›n geçmesine göz yuman Saksonya ko-
lordusunu, özellikle övmek gerekir.

E⁄ER bugün, yirmi y›l sonra, 1871 Paris Komününün et-
kinlik ve tarihsel anlam› üzerine geriye do¤ru bir göz atar-
sak, Fransa'da ‹ç Savafl'ta bu konuda yap›lan betimlemeye
kat›lacak baz› eklemeler oldu¤u ortaya ç›kar.
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Komün üyeleri, Ulusal Muhaf›z Merkez Komitesi'nde
egemen durumda olan bir blanquiciler ço¤unlu¤u ile, ço¤u
proudhoncu sosyalistlerden oluflan Uluslararas› Emekçiler
Derne¤i15 üyesi bir az›nl›k biçiminde bölünüyorlard›. Genel
olarak blanquiciler, o s›rada ancak proleter devrimci içgüdü
bak›m›ndan sosyalist bir kimlik tafl›yorlard›; aralar›ndan an-
cak küçük bir bölümü, Alman bilimsel sosyalizmini bilen Va-
illant sayesinde, daha büyük bir ilke aç›kl›¤›na eriflmifl bulu-
nuyordu. ‹ktisadi düzeyde, bugünkü anlay›fl›m›za göre Ko-
münün yapm›fl olmas› gereken birçok fleyin yap›lmamas›n›
iflte bu durum aç›klar. Kavranmas› en güç olan fley, kuflku-
suz Komünü Frans›z Bankas›n›n kap›lar› önünde durduran 
o kutsal sayg›d›r. Ayr›ca a¤›r bir siyasal yanl›fll›kt› bu. Ko-
münün elindeki banka, onbin rehineden daha de¤erliydi. Ko-
münle bar›fl imzalanmas› için, Versailles hükümeti üzerinde 
bask› yapan tüm Frans›z burjuvazisi demekti. Ama as›l flafl›-
lacak fley, blanquici ve proudhonculardan oluflan Komün ta-
raf›ndan gene de yap›lm›fl olan birçok do¤ru fleydir. Komü-
nün iktisadi kararlar›n›n sorumlulu¤unun, flanl› ve daha az
flanl› yönleriyle, en baflta proudhonculara düfltü¤ü kendili-
¤inden anlafl›l›r — t›pk› siyasal edim ve güçsüzlüklerinin so-
rumlulu¤unun da blanquicilere düflmesi gibi. Ve her iki du-
rumda da tarihin ironisi —doktrinerlerin iktidara geçtikleri
her zaman oldu¤u gibi—, her iki ak›m yandafllar›n›n da ken-
di okul ö¤retilerinin onlara buyurdu¤u fleyin tam tersini yap-
malar›n› gerektirdi.

Küçük köylülük ve zanaatç›l›¤›n sosyalisti olan Proud-
hon, ortaklaflmadan (association) hiç hofllanm›yordu. Ortak-
laflman›n yarardan çok sak›nca içerdi¤ini, do¤as› gere¤i k›-
s›r, hatta emekçinin özgürlü¤ünü engelledi¤i için zararl› ol-
du¤unu; verimsiz ve engelleyici, apaç›k ve dolambaçs›z bir
dogma olarak, emekçinin özgürlü¤üyle oldu¤u kadar emek
tasarrufu ile de çeliflti¤i için, sak›ncalar›n›n yararlar›ndan
daha h›zl› artt›¤›n›; onun karfl›s›nda rekabet, iflbölümü ve
özel mülkiyetin, iktisadi güçler olarak kalacaklar›n› söylü-
yordu. Emekçiler Ortakl›¤› (Derne¤i) ancak, örne¤in demir-
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yollar› gibi büyük sanayi ve büyük iflletmelerin oluflturdu¤u
istisnai durumlar —Proudhon bunlar› böyle adland›r›r— için
yersiz olmayacakt› (bkz: Idée générale de la révolution,16 3.
inceleme).

1871 y›l›nda, hatta zanaatç›l›¤›n merkezi olan Paris'te
bile, büyük sanayi bir istisna olmaktan öylesine ç›km›flt› ki
Komünün en önemli kararnamesiyle, yaln›z emekçilerin or-
taklaflmas›na dayanmakla kalmayacak, ayr›ca bütün bu or-
taklaflmalar› (dernekleri) büyük bir federasyon içinde topla-
yacak bir büyük sanayi ve hatta manüfaktür örgütü; k›saca-
s› Marx'›n ‹ç Savafl'ta çok hakl› olarak söyledi¤i gibi, sonun-
da komünizme, yani Proudhon ö¤retisinin tam tersine vara-
cak olan bir örgüt kuruluyordu. Ve Komün iflte bu nedenle
de proudhoncu sosyalizm okulunun mezar› oldu. Bu okul bu-
gün Frans›z iflçi çevrelerinde yitip gitti; flimdi bu çevrelerde,
"marksist"ler aras›nda oldu¤undan daha az olmamak üzere,
"possibiliste"ler17 aras›nda da Marx'›n teorisi söz götürmez
bir egemenlik sürüyor. Proudhonculara flimdi ancak, "radi-
kal" burjuvazi içinde rastlan›yor.

Blanquicilerin iflleri de daha iyi gitmedi. Komploculuk
okulunda yetiflen ve bu okula özgü s›k› bir disiplinle ba¤la-
nan blanquiciler, görece küçük bir say›daki kararl› ve iyi ör-
gütlenmifl insan›n, zaman› geldi¤inde yaln›z iktidar› ele ge-
çirmeye de¤il, büyük bir y›lmazl›k ve gözüpeklik göstererek,
halk y›¤›n›n› devrime sürüklemek ve onu küçük yönetici bir-
lik çevresinde toplamak baflar›s›n› göstermeye yetecek kadar
iktidarda kalmaya da yetenekli oldu¤u düflüncesinden yola 
ç›k›yorlard›. Bunun için de her fleyden önce tüm iktidar›n,
yeni devrimci hükümetin elinde s›k› s›k›ya ve diktatörce top-
lanmas› gerekiyordu. Ama ço¤unlukla bu blanquicilerden
oluflan Komün ne yapt›? Taflradaki Frans›zlar için yay›mla-
d›¤› bütün bildirgelerinde Komün, onlar› tüm Frans›z ko-
münlerinin Paris ile özgür bir federasyonuna, ilk kez olarak
gerçekten ulusun kendisi taraf›ndan kurulacak ulusal bir ör-
gütlenmeye ça¤›r›yordu. Önceki merkezi hükümetin bast›r›c›
gücüne, yani 1798'de Napoléon'un kurdu¤u ve ondan sonra
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her yeni hükümet taraf›ndan minnetle yeniden ele al›narak
karfl›tlar›na karfl› kullan›lan ordu, siyasal polis ve bürokrasi-
ye gelince, Paris'te alafla¤› edilmifl oldu¤u gibi, her yerde ala-
fla¤› edilmesi gereken fley de iflte bu gücün ta kendisiydi.

Komün, iktidara geçen iflçi s›n›f›n›n, eski devlet makine-
siyle yönetmeye devam edemeyece¤ini hemen kabul etme zo-
runda kald›. Daha yeni kazand›¤› egemenli¤i yeniden yitir-
memek için iflçi s›n›f›, bir yandan o zamana kadar kendisine
karfl› kullan›lan eski bask› makinesini ortadan kald›rmak,
ancak öte yandan kendi temsilci ve memurlar›n›n her zaman
ve istisnas›z görevden al›nabilir (révocable) olduklar›n› ilan
ederek, onlara karfl› da güvenlik önlemleri almak zorunday-
d›. Devletin ay›r›c› özelli¤i, o zamana kadar neye dayan›yor-
du? Toplum, bafllang›çta basit iflbölümü arac›yla, kendi or-
tak ç›karlar›n› gözetmek için kendi öz organlar›n› kurmufltu.
Ama zamanla, doru¤unu devlet iktidar›n›n oluflturdu¤u bu
organlar, kendi özel ç›karlar›na hizmet etmeye bafllayarak,
toplumun hizmetkârlar› olmaktan ç›k›p onun efendileri du-
rumuna dönüflmüfllerdi. Bunun böyle oldu¤u, örne¤in sadece
soydan geçme krall›kta de¤il, demokratik cumhuriyette de
görülebiliyordu. "Politikac›"lar hiçbir yerde, Kuzey Ameri-
ka'da olduklar›ndan daha kendi bafl›na ve daha güçlü bir
klan oluflturmaz. ‹ktidarda nöbet de¤ifltiren iki büyük parti-
den her biri bu ülkede, siyaseti kendine ifl edinen, eyaletlerin
yasama meclislerinde oldu¤u gibi Birlik yasama meclislerin-
deki koltuklar üzerinde de spekülasyon yapan, ya da partile-
ri yarar›na ajitasyon arac›yla geçinen ve partisinin zaferi
üzerine çeflitli görevlerle ödüllendirilen kifliler taraf›ndan yö-
netilir. Amerikal›lar›n otuz y›ldan beri tafl›nmaz duruma gel-
mifl bulunan bu boyunduruktan kurtulmak için ne kadar
çaba gösterdikleri ve her fleye karfl›n, bu çürüme batakl›¤›na
durmadan daha derin bir biçimde nas›l batt›klar› yeterince
bilinir. Devlet gücünün, bafllang›çta basit bir aletinden bafl-
ka bir fley olmad›¤› toplum karfl›s›nda nas›l ba¤›ms›zlaflt›¤›n›
en iyi Amerika'da görebiliriz. Bu ülkede ne hanedan vard›r,
ne soyluluk; K›z›lderililerin gözetimine atanm›fl bir avuç as-
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ker bir yana b›rak›l›rsa ne sürekli ordu vard›r, ne de de¤ifl-
mez görevler ve emeklilik hakk› ile birlikte bürokrasi. Ve
gene de orada, devlet iktidar›n› ele geçirmek ve onu hem de
en utanmaz erekler için en bozulmufl araçlarla sömürmek
üzere nöbetleflen iki büyük spekülatör politikac›lar çetesi
vard›r; ve ulus, sözümona onun hizmetinde olduklar›n› söyle-
yen, ama gerçeklikte ona egemen olup onu soyan bu iki bü-
yük politikac›lar karteli karfl›s›nda, güçsüzdür.

Bafllang›çta toplumun hizmetkârlar› olan devlet ve dev-
let organlar›n›n, toplumun efendileri durumuna ve daha ön-
ceki bütün rejimlerde kaç›n›lmaz bir nitelik tafl›yan bu dönü-
flümünü önlemek için Komün, iki flaflmaz araç kulland›. ‹l-
kin bütün yönetim, adalet ve e¤itim görevlilerinin ilgililer ta-
raf›ndan seçilerek, gene ayn› ilgililer taraf›ndan her an gö-
revden geri al›nabilmeleri ilkesini kabul etti. ‹kinci olarak
da en küçü¤ünden en büyü¤üne bütün hizmetlere, iflçilerin
ald›¤› ücretten baflka bir karfl›l›k ödemedi. Genel olarak öde-
di¤i en yüksek görevli maafl› y›lda 6.000 frankt›. Böylece,
temsil organlar›na gönderilen delegelerin emredici vekaletle-
ri d›fl›nda, mevki ve ikbal avc›l›¤›na karfl› etkin bir engel
daha konmufl oluyordu.

fiimdiye kadarki biçimiyle devlet gücünün bu parçalan-
mas› ve yerine gerçekten demokratik yeni bir iktidar geçiril-
mesi, ‹ç Savafl'›n üçüncü bölümünde ayr›nt›l› bir biçimde be-
timlenmifltir. Ancak bu konunun baz› yönleri üzerinde, bura-
da k›saca durmak da zorunluydu; çünkü devlet bat›l itikad›
felsefeden, özellikle Almanya'da, burjuvazinin ve hatta bir-
çok iflçinin ortak bilincine geçti. Filozoflar›n kafas›nda dev-
let, "idea'n›n gerçekleflmesi" ya da Tanr›n›n dünya üzerinde-
ki felsefi dile çevrilmifl saltanat›, sonsuz do¤ruluk ve adale-
tin gerçekleflti¤i ya da gerçekleflece¤i aland›r. Devlete ve dev-
lete iliflkin her fleye karfl› duyulan ve beflikten beri, tüm top-
lumun bütün iflleri ve bütün ortak ç›karlar›n›n, flimdiye ka-
dar oldu¤undan, yani devlet ve onun gere¤ince yerleflmifl oto-
riteleri taraf›ndan çekilip çevrildiklerinden baflka türlü çeki-
lip çevrilemeyeceklerini düflünmeye al›fl›ld›¤› ölçüde kolay
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yerleflen o bat›l itikada dayal› sayg›da iflte buradan kaynak-
land›. Ve soydan geçme krall›¤a karfl› duyulan güvenden
kurtulup da, demokratik cumhuriyet için güven beslemeye
baflland›¤› zaman, son derece gözüpek bir ad›m at›lm›fl oldu-
¤u san›ld›. Ama gerçeklikte devlet, bir s›n›f›n bir baflkas› ta-
raf›ndan bast›r›lmas›na yarayan bir makineden baflka bir
fley de¤ildir ve bu krall›kta ne kadar böyleyse, demokratik
cumhuriyette de o kadar böyledir. Bu konuda söylenebilecek
en k›sa fley de devletin, muzaffer proletaryan›n s›n›f egemen-
li¤i savafl›m›nda kal›t olarak ald›¤› ve t›pk› Komünün yapt›-
¤› gibi, en zararl› yönlerini hemen budamaya bafllamas› ge-
reken bir kötülük oldu¤udur; ta ki yeni ve özgür toplumsal
koflullar içinde yetiflen bir kufla¤›n, bütün bu devlet hurda-
s›ndan kurtulacak  bir duruma gelebilmesine kadar.

Sosyal demokrat hamkafa (philistin)18 son zamanlarda
proletarya diktatörlü¤ü sözünün edildi¤ini duyunca hidayete
erdirici bir korkuya kap›ld›. Eh peki, bu diktatörlü¤ün neye
benzedi¤ini görmek ister misiniz baylar? Paris Komününe
bak›n. Paris Komünü, proletarya diktatörlü¤üydü.

Londra, Paris Komününün 20. y›ldönümü için, 18 Mart 1891.

Neue Zeit, Bd. 2, nº 28,
1890-1891 içinde, ve Marx'›n
Fransa'da ‹ç Savafl, Berlin 1891,
yap›t› içinde yay›mland›.




