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SUNUfi

KOMÜN‹ST MAN‹FESTO'NUN DO⁄UfiU
VE TAR‹HSEL ÖNEM‹*

DIRK J. STRUIK

I. Ç‹FTE DEVR‹M

fiu hakikatlerin apaç›k olduklar›n› kabul ediyoruz:
bütün insanlar eflit olarak yarat›lm›fllard›r. Yarat›c›-
lar› onlara baz› devrolunamaz Haklar ihsan etmifl-
tir. Yaflama, Özgürlük, ve Mutluluk peflinde koflma
bunlar aras›ndad›r.

Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi, 1776

Her siyasal birleflme, insanlar›n do¤al ve kay›tla-
namaz haklar›n›n korunmas›n› amaçlar. Bu haklar,
özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve bask›ya karfl› diren-
medir.

‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirgesi,
Madde 11, 1789

1

Komünist Manifesto, tüm sosyalist belgelerin en ünlüsü-
dür. Yazarlar›n›n önceden görmüfl olduklar› Avrupa devrimi-
nin arifesinde, fiubat 1848'de yay›nlanm›flt›r. Yazarlar› he-
nüz 30 yafl›na basmam›fl genç kimselerdi, ama yaflad›klar›
zaman›n siyasal savafl›mlar›ndaki birkaç y›ll›k ateflli u¤rafl-

* "Birth of the Communist Manifesto and Its Historical Significance",
Dirk J. Struik (ed.), Birth of the Communist Manifesto, International Pub-
lishers, New York 1975, s. 9-84.
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lar›ndan edindikleri deneyimler bak›m›ndan çoktan olgun-
laflm›fllard›. ‹fle, radikal demokratlar, Almanya'da anayasal
haklar›n ve özellikle bas›n özgürlü¤ünün, halk temsilinin ve
feodal ayr›cal›klar›n kald›r›lmas›n›n savaflç›lar› olarak bafl-
layan Marx ve Engels, militan sosyalistler, ya da kendilerini
adland›rd›klar› gibi, komünistler haline gelmifllerdi. Ayn›
zamanda, kendi ça¤lar›n›n siyasal ve iktisadi koflullar› ko-
nusunda gazete makalelerinde, denemelerde, hatta kitaplar-
da zaten ortaya koymufl olduklar› ola¤anüstü bir kavray›fla
sahip toplumbilimcileriydiler. Komünist Manifesto, onlar›n
yarg›lar›n› az ve öz ve bir o kadar da parlak bir biçimde özet-
lemekteydi. 120 y›ldan daha eski olmas›na karfl›n, yaz›ld›¤›
günkü kadar zindelefltirici ve günceldir.

Manifesto, düflün ve özellikle sosyalist düflün tarihinde
bir kilometre tafl›d›r. Marx ve Engels'ten önceki sosyalizm,
düzinelerce farkl› okul ve mezhep içinde serpildi, parlak
kavray›fllar, umut dolu dilekler, militan hayk›r›fllar ve yü-
rekli eylemler y›¤›n›yd›. Tutars›zd›, izledi¤i yol, kendi yönü-
nü tayin edemeyip her yönden gelen rüzgarlarla sular üze-
rinde sürüklenen bir gemininki gibiydi. Marx ve Engels'in
yapt›klar› fley, bir sürü teori içersindeki do¤ru ö¤eleri aray›p
bulmak, bunlar›n bulgular›n› ça¤dafl felsefi ve bilimsel dü-
flüncelerin en iyileri, ve devrimci savafl›mlar›n deneyim biri-
kimi karfl›s›nda s›namak oldu. Kefliflerini, yeni ve canl› bir
sosyalist dünya görüflü olarak bütünlefltirdiler. Her büyük
teori gibi, Marx ve Engels'inki de, birço¤u zaten bilinen ama
flimdi yeni ve daha derin bir kavray›flla ayd›nlat›lm›fl da¤›-
n›k olgular›n ve ö¤retilerin yarat›c› bir sentezi olarak do¤du.
Böylece, Marx ve Engels, sosyalizmi, ütopya alan›ndan bilim
alan›na ç›kard›lar.

Bu sentez, 1843 ile 1845 aras›nda varedildi. Bunu izleyen
üç y›lda, Marx ve Engels, düflüncelerini, siyasal savafl›m ve
tarih ve iktisat incelemeleri içersinde s›nayarak kendilerini
daha bir ayd›nl›¤a kavuflturmaya çal›flt›lar. Varg›lar› o denli
güçlü, hatta kahinceydi ki, ve Komünist Manifesto'da o denli
canl› bir biçimde ortaya konmufltu ki, o devrim günlerinde
yaz›lm›fl bir sürü sosyalist "Manifesto" ve "amentü" aras›n-
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dan yaflayan bir belge olarak ayakta kalabilmifl olan› yaln›z-
ca budur. Aradabir bir merak konusu olarak baz›lar› ortaya
ç›kart›lm›fl bulunan bütün ötekiler, bugüne dek muhafaza
edilebildikleri kadar›yla, arflivlerde tozlanmaktad›rlar.

Komünist Manifesto'nun nas›l yaz›ld›¤›n› anlamak için
yar›m yüzy›l geriye gitmeliyiz.

2

Dünya, Atlantik dünyas›, 50 y›ldan beri devrim kargafla-
s› içinde bulunuyordu. Çifte bir devrim sürüp gitmekteydi.
Yak›n geçmiflin dev silueti (looming large in the recent past),
hiçbir zaman unutulmam›fl olan ve hâlâ umutlar ve korku-
lar yaratan 1789 büyük Frans›z Devrimiydi. Esas olarak si-
yasal olan bu devrimin yan›bafl›nda, yaklafl›k 1770'ten beri
sürüp giden ve Atlanti¤i ve Kuzey Denizini a¤›r a¤›r aflan
‹ngiliz sanayi devrimi duruyordu. Bu ikisinden çarp›c› olan›,
aralar›ndaki bütün farka karfl›n, Frans›z Devrimi oldu. 19.
yüzy›l›n ilk yar›s›n›n Avrupal›lar› için as›l devrim buydu.
Amerikan Devriminin ondan önce geldi¤i ve k›smen onu
esinlendirdi¤i do¤rudur. Ne var ki, Amerikan Devriminin et-
kisi, en dolays›z biçimde, Birleflik Devletler'de sanayi devri-
mine yol açm›fl oldu¤u ve Latin Amerika'daki ba¤›ms›zl›k
hareketine örneklik etti¤i Bat› yar›m küresinde hissedilmifl-
ti. Etkisi bugüne kadar uzanacak bir biçimde bütün Avru-
pa'y› sarsan, Frans›z Devrimi oldu.

Frans›z Devrimi, tarihteki en dramatik olaylardan birisi-
dir. Bu, kapitalizmin ve burjuva toplumunun geliflmesini
köstekleyen bütün feodal engelleri silip süpürmüfltür. Ya-
banc› ordular›n Fransa'y› istila ettikleri 1792'de oldu¤u gibi,
en canal›c› anlar›nda, halk y›¤›nlar›n›, kararl› ve ço¤u kez
fliddete dayanan eylemlere sokmufltur. Ama sonuçta bunla-
r›n meyvelerini toplayan burjuvazi, yani oluflum halindeki
sanayici orta s›n›f, ve mali ve ticari çevrelerin soylulu¤a ve
genel olarak feodal ayr›cal›klara karfl› olan kesimleri, Tiers
Etat, üçüncü katman olmufltur. Bu burjuvazi, tarihte ilk
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kez, büyük bir ülkedeki tek egemen s›n›f haline geliyordu.
Marx bunu kendi özlü üslubuyla flöyle ifade etmifltir:

"1789'da, burjuvazi monarfliye, soylulu¤a ve resmî kiliseye
karfl› halk ile ittifak kurmufltu. Hareketin gerçek öncüsünü
oluflturan s›n›f, burjuvaziydi. Proletarya ve kentlerin burju-
vaziye dahil olmayan katmanlar›, ya henüz burjuvazininkin-
den ayr› ç›karlara sahip de¤illerdi, ya da henüz ba¤›ms›z
olarak geliflmifl s›n›flar ya da s›n›flar›n alt-bölümlerini olufl-
turmuyorlard›. Bundan ötürü, örne¤in Fransa'da 1793'ten
1794'e kadar* oldu¤u gibi, burjuvaziyle karfl› karfl›ya geldik-
lerinde, burjuvaziye özgü bir biçimde olmasa bile, yaln›zca
burjuvazinin ç›karlar›n›n gerçekleflmesi için savafl›m verdi-
ler. Tüm Frans›z terörizmi, burjuvazinin düflmanlar›yla,
mutlakiyet ile, feodalizm ile ve darkafal›l›k ile avamca he-
saplaflmaktan baflka bir fley de¤ildi."**

Ama, Marx'›n da dedi¤i gibi, bu orta s›n›f›n zaferi, o s›ra,
yeni bir toplum düzeninin zaferiydi: burjuva mülkiyetinin fe-
odal mülkiyet karfl›s›ndaki, milliyetin bölgecilik karfl›s›nda-
ki, rekabetin lonca karfl›s›ndaki, miras taksiminin büyük ev-
lat hakk› karfl›s›ndaki, ayd›nl›¤›n hurafe karfl›s›ndaki, sana-
yinin kahramanca tembellik karfl›s›ndaki, burjuva hukuku-
nun ortaça¤ ayr›cal›klar› karfl›s›ndaki zaferiydi — flunu da
eklemeliyiz ki, bu zaferlerin ço¤una Birleflik Devletler'de
çoktan beri çok do¤al fleyler gözüyle bak›l›yordu. Marx, böy-
lece, burjuvazinin ömrü dolmufl s›n›flar karfl›s›nda, soyluluk
ve üst düzeydeki ruhban zümresi karfl›s›nda, tüm toplumun
temsilcisi olarak hareket etti¤i ve dolay›s›yla o dönemde he-
nüz yeterince geliflmemifl iflçi s›n›f› ad›na da hareket etti¤i,
bu devrimin ilerici niteli¤ini vurgulad›.

Frans›z Devriminin yasal alanda koydu¤u iki kilometre
tafl›, insanlar›n zihinlerinde bütün canl›l›klar›yla yaflad›:
1791 Anayasas› ve 1793 Anayasas›. Bunlara bir de Ayd›n-

* Bu, siyasal iktidar›n bir süre için, esas olarak, makine ustalar›ndan,
zanaatç›lardan ve esnaflardan oluflan Paris'in radikal demokratlar›n›n elle-
rinde bulundu¤u terör dönemidir. O dönemde önderlik, Robespierre'de ve
jakobenlerdeydi.

** Karl Marx, "Burjuvazi ve Karfl›-Devrim", Marx-Engels, Seçme Yap›t-
lar, Birinci Cilt, Sol Yay›nlar›, Ankara 1976, s. 170-171.
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lanman›n (Locke, Rousseau) belgeleri ile, Amerikan Anaya-
sas›n›n ve Ba¤›ms›zl›k Bildirgesinin esinlendirdi¤i ‹nsan ve
Yurttafl Haklar› Bildirgesi efllik ediyordu. Bourbon haneda-
n›n›n yönetimi alt›ndaki Fransa, mutlak bir monarfli idi.
fiimdi ise, köklü kopufl gelip çatm›flt›. 1791 Anayasas›, ana-
yasal bir monarfli ve üst orta s›n›flar›n (Mirabeau gibi ayd›n
aristokratlarla birlikte) egemen olduklar› ›l›ml› bir liberal
rejim kurmufltu. 1793 Anayasas›, çok genifl bir seçmen kitle-
sine ve halk y›¤›nlar›n›n yo¤un bir biçimde kat›lmas›na da-
yanan "tek ve bölünmez" bir demokratik cumhuriyet kurdu.
1789 Amerikan Anayasas›ndan (ki, di¤er fleyler yan›nda, kö-
leli¤i de kald›rmam›flt›) daha ileri olan bu modern zamanla-
r›n ilk demokratik anayasas›, Robespierre'in düflüflüyle bir-
likte, 1794'te tarihe kar›flm›fl olsa bile, radikal demokratla-
r›n siyasal idealleri olarak kald›. Bunu izleyen Direktuar,
yeni, daha az demokratik bir anayasa haz›rlad›.

Frans›z Devrimi, radikal demokrasi bayra¤› alt›nda
sans-culotte* ordular›n›, özgürlük, eflitlik ve kardefllik ilan
ederek, Fransa s›n›rlar›n›n ötelerine gönderdi. Guerre aux
palais, paix aux cabanes! — Saraylara savafl, kulübelere ba-
r›fl! Frans›z Devrimi, kendi Avrupai, evrensel rolünü kabul-
lenmiflti. Üçrenkli bayra¤› —k›rm›z›, beyaz ve mavi— ve
"Marseillaise"i** yaratt›.

Napoléon, Frans›z Devriminin iradesinin uygulay›c›s›
olarak adland›r›lm›flt›. Bu devrimin iktisadi ve yasal baflar›-
lar›n› korudu¤u ve savundu¤u sürece de öyle oldu. Code Na-
poléon*** ile burjuva egemenli¤inin yasal temellerini att›.
Orta s›n›flar›n yarar›na olmak üzere, e¤itimi modernlefltirdi
ve yayg›nlaflt›rd›. Ordular› onun reformlar›n› feodal ve yar›-
feodal Avrupa'n›n derinliklerine tafl›d›lar. Ama, ayn› zaman-
da, devrim y›llar›nda büyük zorluklarla kazan›lm›fl siyasal
haklar›n birço¤unu k›s›tlad›. Birleflmifl, merkezileflmifl orta
s›n›f Fransas›'n›n tüm gücünü, dünyay› Frans›z burjuvazisi-

* Sözcük anlam›yla "bald›r› ç›plak". Frans›z devrimi s›ras›nda, devrim
gösterileri yapan halka aristokratlar›n takt›¤› ad. –ç.

** Frans›z ulusal marfl›. –ç.
*** Napoléon Yasas›. –ç.
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nin ve Napoléon ordular›n›n yarar›na sömürecek bir impara-
torlu¤un fethine yöneltti. Ordular ortaça¤ ayr›cal›klar›n› or-
tadan kald›r›p ticari ve s›nai faaliyetleri gelifltirirken, sefer-
berlik, savafl vergileri ve tamam›yla Fransa'n›n ç›karlar›na
ve onun güçlü rakibi Büyük Britanya'n›n mahv›na yönelik
bir iktisadi politika sonucu, rejim gözden düfltü.

3

Böylece, özellikle Almanya'da yükselmekte olan yeni bir
ulusçuluk dalgas› içersinde halklar, Napoléon'a karfl› bafl-
kald›rd›lar ve 1815'te Waterloo'da saltanat› sona erdi. Arka-
s›nda, ‹ngiltere'den sanayi devriminin gizemlerini ö¤renme-
ye istekli gözü aç›lm›fl ve güçlenmifl bir burjuvaziyle birlikte
de¤iflmifl bir k›ta b›rakt›. 1791 ve 1793'ten esinlenen genç bir
kuflak, liberal anayasalar›n, cumhuriyetlerin ve ulusal kur-
tuluflun düflünü görmekteydi. Napoléon'u devirmifl olan or-
dular›n bafl›nda, ne yaz›k ki, Avrupa'n›n eski otokratik hü-
kümdarlar›, Rus çar›, ve onun dümensuyunda giden, ne yeni
ve bulafl›c› bir 1793'ü, ne de sanayi devriminin K›taya yay›l-
mas›n› isteyen Whig ve Tory aristokratlar›n›n ‹ngiliz hükü-
meti taraf›ndan desteklenen Avusturya imparatoru ve Prus-
ya kral› bulunuyordu. Böylece gericilik, bir süre için, Kutsal
‹ttifak bayra¤› alt›nda dayat›ld›.

H›ristiyan Prenslerin Kutsal ‹ttifak›, çar›n ça¤r›s› üzeri-
ne, Rusya'n›n, Avusturya'n›n ve Prusya'n›n hükümdarlar›
taraf›ndan 1815'te oluflturuldu. Hemen tüm Avrupal› mo-
narklar bu ittifaka kat›ld›lar. Bu ittifak›n ak›l hocas›, Avus-
turyal› diplomat Count von Metternich'ti. 1814-15 Viyana
Kongresinde, Avrupa haritas›, otokratlar›n yarar›na olmak
üzere yeniden çizildi. Prusya, Almanya'n›n iktisaden en ileri
kesimi olan Ren eyaletini ald›. Almanya Prusya taraf›ndan
yönlendirilen gevflek bir devletler federasyonu olarak kald›;
1772, 1793 ve 1795'teki parçalanmalardan beri Rusya, Avus-
turya ve Prusya aras›nda payedilen Polonya, gene parçalan-
m›fl olarak kald›; ‹talya ise, Avusturya, papa ve iki gerici
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kral aras›nda bölündü. Fransa tekrar burbonlar›na, ve on-
larla birlikte, ne bir fley ö¤renmifl ve ne de bir fley unutmufl
olan bir mülteci soylular sürüsüne kavufltu. Büyük Britan-
ya, zaten fliflmifl olan imparatorlu¤unu daha da geniflletti ve
—art›k kesinlikle Bourbon olan Fransa'n›n da 1818'de kat›l-
d›¤› ve h›ristiyan prenslerin de¤il, devletlerin ittifak› olan—
Dörtlü ‹ttifaka, Rusya'ya, Avusturya'ya ve Prusya'ya kat›ld›.
Nereden bak›l›rsa bak›ls›n, eski rejim geri getirilmifl, libera-
lizm ve devrim yok edilmiflti. O günlere ait bir halk fliirinde
de ifade edildi¤i gibi, Rusya, Avusturya ve Prusya status
quo'yu koruyacaklard›:

Die irdische Trinität, Gott nachgeschaften,
So wie der Mensch sich wiederholt im Affen.

Yeryüzündeki üçlünün k›l›¤›na büründü Tanr›,
‹nsan›n tekrar maymun olmas› gibi.

Kutsal ‹ttifak birkaç on y›l sürdü, ama uzun vadede, te-
meldeki iktisadi güçlere dayanamazd›. Kapitalizm, yavafl ya-
vafl Kutsal ‹ttifak Avrupas›'na derinli¤ine nüfuz etti. Sanayi
devrimi, ‹ngiltere'de, durmadan artan bir tempoyla ilerledi.
Makineler, serbest rekabet, h›zla birikim, bacalar› tüten fab-
rika kentleri, ve serveti mülksüz bir ücretli iflçiler s›n›f›ndan
gelen bir sanayi burjuvazisi, özellikle Napoléon savafllar›n-
dan sonra, ‹ngiliz toplumuna egemen olmaya bafllad›. Bütün
bunlar sonsuza dek K›ta Avrupas›'ndan uzak tutulamazd›.

Yeni fabrika kentlerinin modeli Manchester'd›, bir kö-
mür madeni bölgesi yak›n›nda bulunuyor ve paral› yollarla
ve kanallarla, ve 1825'ten sonra demiryollar›yla, Büyük Bri-
tanya'n›n öteki kesimlerine ba¤lan›yordu, ve ‹ngiltere'nin
pamuklu imalat merkeziydi. Bu kent, yeni sanayici orta s›n›-
f›n, fabrika sahiplerinin denetimindeydi. ‹flas etmifl zanaat-
ç›lar, iflas etmifl çiftçiler aras›ndan, yoksulevlerinden tutu-
lan ve ço¤u ‹ngiltere'nin en eski sömürgesi ‹rlanda'dan gel-
mifl erkek, kad›n ve çocuklardan oluflan iflçiler, madenlerin
ve fabrikalar›n çevresindeki derme-çatma gecekondularda
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yafl›yorlard›. Sanayi, yaln›zca büyüyen iç pazara de¤il, dün-
yan›n her yan›na yap›lan ihracata da dayanarak serpiliyor-
du; 1780 ile 1800 aras›nda Manchester'›n pamuklu mal ihra-
cat› 38 kat artm›flt›. Dolay›s›yla, sanayi devriminin birçok
ülkenin iç ekonomilerini etkilemifl olmas›n›n flafl›lacak bir
yan› yoktur. ‹ngiliz imalatç›lar›n›n serbest rekabete ve ser-
best ticarete ve ünlü laissez faire, laissez passer* deyifline
uygun olarak kendi piyasa ifllemlerine hükümetlerin olabil-
di¤ince az müdahale etmesine olan inançlar›n›n flafl›lacak
bir yan› yoktur.

Temelde hâlâ k›rsal ve tar›msal olan K›ta Avrupas›, ya-
vafl yavafl kendi fabrika sistemini, kendi modern kapitaliz-
mini gelifltirmeye bafllad›. Esas olarak Fransa'da, Belçika'da
ve Almanya'n›n baz› kesimlerinde toplanan ve büyüyen bur-
juvazi, modas› geçmifl hükümet biçimlerinin üretimin genifl-
lemesine köstek oldu¤unu gittikçe daha çok hissetti. Böyle-
ce, otokrasinin yeniden kurulmufl olan egemenli¤i, yeni üre-
tici güçler gerçe¤i ile gittikçe daha çok çeliflti. Burjuvazi, mu-
halefetin bir parças› haline geldi ve genç ulusçulara ve
demokratlara —hiç de¤ilse bunlar gemiyi çok fazla sallama-
d›klar› sürece— sempati duydu. Burjuvazi, bunal›m dönem-
lerinde, Fransa'da 1830 Temmuz Devrimi s›ras›nda oldu¤u
gibi, üçrenkli bayra¤› dalgaland›r›p "Marseillaise"i bile söy-
leyebilir.

Demek ki, 19. yüzy›l›n birinci yar›s›, mutlakiyete ve Got-
tesgnadentum'a, Tanr› lütfu monarflilere karfl› savafl›mlarla
doludur. Bu muhalefet, hiç de¤ilse 1830 devrim dalgas›na
dek, düflüncelerini flu ya da bu biçimde as›l devrimden alan
›l›ml› ya da radikal, anayasac› ya da cumhuriyetçi, ulusçu ya
da enternasyonalist bütün unsurlar aras›nda, bir tür kolay
olmayan bir ittifak sa¤lad›. Tanr› lütfu hükümdarlar ve Met-
ternich için bütün bu tür düflünceler ayn› derecede i¤rençti
ve zihinlerinde, sans-culottes'un, Robespierre'in ve giyotinin
hayallerini canland›r›yordu. Bunlar muhalefete, sansürle,
polis gözetimiyle, mahkumiyetlerle, hatta idamlarla karfl›l›k

* B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler. –ç.
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* Hafiyeler. –ç.

verdiler. Her yerde polis vard›. Gizli ajanlar, casuslar, Mouc-
hards* ve Spitzel, özel ve kamu yaflam›n› istila etmiflti. Ha-
pishanelere at›lan asiler çektikleri ac›lar konusunda doku-
nakl› öyküler b›rakm›fllard›; bu konudaki bir klasik, Avus-
turya hapishanelerinde on y›l geçirmifl olan ‹talyan yurtseve-
ri Silvio Pellico'nun Hapishanelerim (1831) adl› kitab›d›r[1].
Halk polisin çok iyi fark›ndayd›; sevilen bir edebî biçim ola-
rak dedektif öyküleri, bu dönemde bafllam›flt›r.

Ulusal kurtulufl savafl›mlar› kapitalist geliflim merkezle-
rinin d›fl›nda, ‹rlanda'da, ‹talya'da, Polonya'da ve Latin
Amerika'da ilk kez en güçlü bir biçimde ortaya ç›k›yordu. Bu
savafl›mlar, ulusal geliflme u¤runa eylem anlam›na da geli-
yordu. Polis ve ordu terörü, ço¤u kez, ‹talya'daki Carbonari
(sözlük anlam› kömürcüler) gibi bir romantizm halesi ile
çevrilmifl gizli derneklerle karfl›l›k görüyordu. Daha aç›k,
ama çok daha masum olanlar, ö¤rencilerin bira içtikleri,
yurtseverce flark›lar söyledikleri, hatta "Fürsten zum land
hinaus! —"sizi gidi prensler, defolun bu ülkeden"— diye ba-
¤›rabildikleri Burschenschaften (ö¤renci dernekleri) idi. Bir
ö¤renci 1819'da bir Rus casusunu[2] öldürdü¤ünde, bunlar
bile kapat›lm›fllard›. Rusya'da, Puflkin'in de kar›flt›¤› k›sa
süren dekambristlerin isyan›na (1825) tan›k oluyoruz. Bafla-
r›l› olan ulusal savafl›mlar, yaln›zca Yunanl›lar›nki ve Latin
Amerikal›lar›nkiydi — salt egemen güçlerin ç›karlar› çat›flt›-
¤› için olanakl› olan status quo ihlalleri. 1822-29 Yunan isya-
n›, Avrupa ve Amerika'daki bütün liberaller, radikaller, ro-
mantikler ve klasikler aras›nda, 1936-39 s›ras›nda ilericile-
rin ‹spanyol kralc›lar› ve halen Vietnaml› yurtseverler için
duyduklar› coflkuya çok benzer bir coflku uyand›rd›¤› için[3]

her zaman an›msanacakt›r.

4

Aras›ra patlamalar olsa da, gerici güçler 1830'a kadar
muhalefeti s›k› bir denetim alt›nda tutabildiler. ‹lk esasl›
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patlama 1830'da, Fransa'daki Temmuz Devrimiyle oldu. Bu,
‹talya'da, Almanya'da, Felemenk'te ve Polonya'da devrimci
eylemler esinlendirdi; ‹ngiltere'de, güçlü bir halk hareketi,
Reform Yasas›n›n ç›kart›lmas›n› zorlad›.

Fransa'da, gerici Bourbon Charles X kaçt›, ve onun yeri-
ni, Glorieuses denilen barikatlar ard›ndaki üç günlük sokak
çarp›flmalar›ndan sonra "burjuva kral" Orleansl› Louis-
Philippe ald›. Ama emekçi y›¤›nlar, gene kendilerini baflka-
lar› için atefle atm›fl oldular. Zengin burjuvazi, yönetimi dev-
rald› ve çok geçmeden de 1793 hayaletini defetti. Ulusal bir
önder durumuna gelen tarihçi Guizot, Enrichissez vous! —
"Zenginlefliniz"— slogan›yla bankerlerden, zengin sanayici-
lerden ve spekülatörlerden oluflan yeni egemen s›n›f›n hisle-
rine tercüman oluyordu. Onlar da, bu yeni egemenler de, sa-
nayiler, fabrikalar kurarak, madenler ve demiryollar› aça-
rak ve spekülasyon furyas› içersinde kapitalizmin Fransa'ya
egemen olmas›n› sa¤layarak kendilerini zenginlefltirdiler.
Ac› bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan radikal demokratlar, kendi
kulüplerine ve gazetelerine geri çekilmek zorunda kald›lar.
Yeni anayasa, sansürü kald›rm›flt› ve her çeflit siyasal görü-
fle sahip gazeteler art›k ç›kar›labilirdi. Hükümet, 1832'de,
1834'te ve 1839'da oldu¤u gibi ayaklanmalara bile yolaçan
muhalefetin sonu gelmez baraj ateflinden soluk alam›yordu.
Karikatürcüler en parlak günlerini yafl›yorlard›; Daumier ve
Gavarni'nin i¤neleyici çizgilerinden dünya hâlâ hofllanmak-
tad›r. Bu muhalefet dalgas› içersinde, edebiyat serpildi; Bal-
zac ve Stendhal, en büyük romanlar›n›n baz›lar›nda, yeni
burjuva toplumunu, en küçük ayr›nt›lar›na kadar ac›mas›z-
ca tahlil ettiler. Avrupa biliminin zaten merkezi haline gel-
mifl olan Paris, Avrupa radikalizminin de merkezi oldu.

‹ngiltere, barikatlar›n kurulmas›ndan paças›n› kurtard›,
ama y›¤›n gösterilerinin ve grevlerin bask›s› alt›nda fliddetli
bir siyasal bunal›mdan geçti. Bu bunal›m, Temmuz Devrimi-
nin Fransa'ya yapt›¤›n›n ayn›s›n› Büyük Britanya'ya yapan
1832 Reform Yasas›n›n ç›kart›lmas›na yolaçt›. Çal›flan y›¤›n-
lar gene gözard› edilmifllerdi. Eski Tory ve Whig aristokrasi-
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si, sahip oldu¤u siyasal gücün büyük bir k›sm›n›, zengin sa-
nayici ve tüccar orta s›n›fla paylaflmak zorunda kald›, ama
Fransa'da oldu¤u gibi, genel oy hakk› geniflletilirken iflçi s›-
n›f› bunun d›fl›nda b›rak›ld›. Whig tarihçisi Macaulay, Parla-
mentoda, genel oy hakk›n›n, bizzat uygarl›¤›n varl›¤› ile hiç-
bir biçimde ba¤daflmayaca¤›n› ilan edebiliyordu.

S›nai bak›mdan ilerlemifl bulunan Belçika, kendisini,
Kuzey Felemenk'ten ba¤›ms›z k›ld›. Büyük Britanya'n›n,
Fransa'n›n ve Belçika'n›n siyasal sistemleri, art›k esas ola-
rak, ayn›yd›lar: anayasal bir monark alt›nda, iktidarda olan-
lar, burjuvazinin daha zengin olan kesimlerini temsil eden
›l›ml› liberallerdi. Bu ülkeler, afla¤› yukar› 1791 Frans›z
Anayasas›n›n öngördü¤ü aflamadayd›lar. Oldukça genifl bir
bas›n ve toplanma özgürlü¤üne sahip bulunuyorlard›. Ama
iktidarda olanlar, daha ileri siyasal reformlar düflünmekten
nefret ediyorlard›; onlar için 1793 diye bir fley yoktu. 1830
öncesinde ›l›ml› liberallerle radikal demokratlar aras›nda
gönülsüz bir koalisyon vard›ysa da, bu, art›k son bulmufltu.
Birleflik Devletler (‹sviçre d›fl›nda) hâlâ tek cumhuriyetti,
ama burada da etkin bir demokratik hareket, "militan otuz-
lar"›n hareketi, bafllam›flt›.

Bu ülkeler d›fl›nda devrimci hareket tam bir baflar›s›zl›-
¤a u¤rad›. Avusturya ‹talya'ya, Alman prensleri de kendi uy-
ruklar›na hükmetmeyi sürdürüyorlard›. Polonyal›lar, Avru-
pa ve Amerika'n›n radikal unsurlar›n birkaç y›l öncesinde
Yunanl›lar için duyduklar›na denk bir sevinçle karfl›lad›kla-
r› kahramanca bir ayaklanmayla, çara karfl› baflkald›rd›lar.
Ama bütün bu sevinç boflunayd›; 1831'de, Polonyal›lar, Rus
ordular› taraf›ndan ezildiler. Sürülen Polonyal›lar, Bat› Av-
rupa'n›n baflkentlerinde, savafl›m ateflini yanar tuttular.

Bu, Giuseppe Mazzini'nin (1805-72) komplocu ve kurtar›-
c› bir havaya sahip demokratik, bulan›k sosyalist, yurtsever
propagandas›na bafllad›¤› dönemdi. 1830'da Carbonari'ye ka-
t›ld›. Çok geçmeden ‹talya'dan sürülünce, yurt-d›fl›nda genç
yurtsever birlikleri kurdu, kendi kurdu¤u Genç ‹talya'y›, çok
geçmeden, Genç Polonya, Genç Fransa, Genç ‹sviçre, Genç
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Avrupa izledi. Almanya'da bu tür romantik yurtsever coflku-
ya, Genç Almanya efllik etti. Bu derneklerin üyelerinin bir-
ço¤u, göçmen ya da sürülmüfl kiflilerdi; Paris'te, Zürih'te, Ce-
nevre'de ve Londra'da, ço¤u zanaatç›lardan oluflan, ama ara-
lar›nda çok genifl bir siyasal düflünce yelpazesini temsil eden
ö¤rencilerin de bulundu¤u, büyük göçmen topluluklar› var-
d›. Almanlar bira salonlar› ve koro topluluklar› (Sangverei-
ne) ile tan›nm›fllard›.

Yayg›n hoflnutsuzlu¤a karfl›n, gericilik, 1840 dolaylar›n-
da, doruk noktas›na ulaflana dek sürdü. Bundan sonra ikti-
sadi zorunluluklar, siyasal k›s›tlamalar karfl›s›nda, gittikçe
galebe çalmaya bafllad›. Yeni orta s›n›flar, radikal zanaatç›-
lar›n ve ayd›nlar›n soldan gelen bask›lar›yla, daha büyük si-
yasal etkinlik istemeye bafllad›lar. Diflleriyle, t›rnaklar›yla
savaflmak zorundayd›lar; otokrasi, vermek zorunda kald›¤›n-
dan bir milim fazlas›n› vermeyi reddediyordu. Bununla bir-
likte, kendi ifline de gelmesi halinde, ödünler vermeye raz›y-
d›. 1834'te, hemen bütün Alman devletleri (ama Avusturya
hariç), s›nai ve ticari genifllemeyi büyük çapta kamç›layan
genel bir gümrük birli¤i, Zollverein, içersinde birlefltiler.
1835'te, Almanya'da, ilk demiryolu aç›ld›. Ama ‹ngiliz ve
Frans›z burjuvazisinin geleneklerine ve deney birikimine sa-
hip olmayan Alman burjuvazisi, siyasal bak›mdan zay›f ve
boynu e¤ik kald›. ‹ktisadi koflullar›n h›zla de¤ifliyor olmas›-
na karfl›l›k, büyük ulusal sorunlar çözümsüz kald›lar. Burju-
valardaki, iflçilerdeki ve ö¤rencilerdeki hoflnutsuzluk gittik-
çe art›yordu. Siyasal ya da iktisadi bir bunal›m›n ilk belirti-
siyle birlikte yeni bir devrim beklenebilirdi ve bunun haber-
cisi, gene Galya horozu olacakt›.

5

Say›ca ve güç bak›m›ndan büyüyen yaln›zca burjuvazi
de¤ildi, proletarya da büyümüfltü. Bu olgu, en eski ve en ol-
gun kapitalist ülke Büyük Britanya'da bütün aç›kl›¤› ile or-
taya ç›kt›. Çaresizlik içersindeki ücretli iflçiler, sanayi devri-



19

minin bafllang›c›nda, 1811-12 Luddite ayaklanmalar›nda ol-
du¤u gibi, makineleri parçalamaya dek varacak biçimde flid-
dete baflvurarak baflkald›rm›fllard›. Ama yavafl yavafl yeni
ve devrimci bir de¤ifliklik yer ald›: ücretli iflçiler, kendine
özgü savafl›m biçimlerine, tomurcuklanan bilincine, istemle-
rine, politikalar›na ve örgütlerine sahip, ba¤›ms›z bir s›n›f
olarak kendilerini örgütlemeye bafllad›lar. Sendikalar kurul-
du. Bafllang›çta bunlar, mevcut dayan›flmaya karfl› yasalarla
a¤›r bir biçimde bast›r›ld›lar, ama bu bask›lar, grevler ve y›-
¤›nsal gösteriler biçiminde gittikçe artan bir dirençle karfl›-
laflt›. 1819'da, Manchester'da, 60.000 iflçinin yapt›¤› mitin-
gin milislerin vahflice sald›r›s›na u¤ramas›, derin bir tepki
yaratt›; bu insanl›k-d›fl› olay Peterloo katliam› olarak bilinir.
Bu olay Shelley'e "Anarfli Maskesi"ni esinlendirdi.

Uyuyan aslanlar gibi do¤rulun
Altedilmez bir çoklukla,
K›r›p at›n, flebnem gibi uykuda
Üzerinize düflen zincirleri yere.
Siz çoksunuz onlar az!

‹flçiler, insanseverler, hatta toprak aristokratlar› bile
dehflet içindeydiler. Fabrikalardaki ve madenlerdeki aman-
s›z sömürüye karfl› yasalar ç›kart›lmas› için yap›lan bask›-
lar, 1819'da, dokuz yafl›ndan küçük (!) çocuklar›n çal›flt›r›l-
malar›n› yasaklayan çocuk eme¤ine karfl› ilk yasan›n ç›kma-
s›n› sa¤layacak kadar güçlüydü. Bundan daha büyük olan
çocuklar, haftada 72 saatten (!) çok çal›flt›r›lmayacaklard›.
Grev hakk› da dahil olmak üzere, sendika kurma hakk›,
1825'te bir yasa ile tan›nd›.

Sendikac›l›k art›k serpilmekteydi; bunu, sendika fede-
rasyonlar› izledi —sendikadan sendikalara geçifl.[4] Bask›lar
hiçbir zaman kesilmedi; ‹ngiliz iflçi s›n›f› "Tolpuddle flehitle-
ri"ni hâlâ an›msar— örgütlenmeye çal›flan tar›m emekçileri
1834'te tutuklanm›fllar ve yedi y›l boyunca s›n›r-d›fl› edilme
cezas›na çarpt›r›lm›fllard›; a¤›r bir ceza, ama büyük bir karfl›
koymaya yolaçm›fl bir ceza.
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Hayal k›r›kl›¤› yaratan 1832 Reform Yasas›ndan sonra,
ajitasyon, yeni, daha y›¤›nsal bir biçimde sürdü. 1838'de mili-
tan iflçilerin siyasal istemlerini formüle etmek üzere bir Pe-
ople's Charter* haz›rland›; bu belgede erkekler için gizli ge-
nel oy hakk› ve baflka seçim reformlar› isteniyordu. Charter,
binlerce mitinglerle desteklendi; parlamentoya sunulan bir
dilekçe için 1.280.000 imza topland›. Parlamento bu istemleri
reddettikçe, iflçiler de daha isyankar oldular; mülk sahipleri,
y›¤›nsal ama, kötü bir biçimde yönetilen iflçi s›n›f› karfl›s›n-
da, bir cephe halinde biraraya geldiler. 1840'ta çartist önder-
lerin ço¤u hapishanelere at›ld›lar, hareket k›r›lm›fl gibiydi.

Ama çartist hareket, iktisadi bir bunal›m›n ac› zorunlu-
lu¤u alt›nda her zamankinden daha güçlü bir biçimde yeni-
den canland›. Bu hareketin yeniden canlan›fl› zaman bak›-
m›ndan, K›ta üzerindeki tüm radikal hareketin güçlenme-
siyle çak›flt›, öyle ki, tüm Avrupa'daki demokratik hareket-
ler birbirlerine yak›nlaflmaya bafllad›lar. 1842'de çartistler,
imza say›s› 3.500.000'e ulaflan yeni bir dilekçe haz›rlad›lar.
Birara Çartist Birli¤in üye say›s› 40.000'i buldu. Çartizm,
1847'nin bafllar›nda, bir doru¤a ulaflma görünümündeydi ve
onu, Fransa'da, fiubat Devrimi izledi. Nisan 1848'de, Lond-
ra'da yap›lacak bir y›¤›nsal gösteri eflli¤inde, parlamentoya
yeni bir dilekçe sunuldu. Ne var ki, ittifak halindeki birlefl-
mifl mülk sahibi s›n›fla bafledemeyen kötü önderlik yüzün-
den, bu doruk bir çöküfl haline geldi. Gösteri baflar›s›zl›kla
sonuçland›, dilekçe alayc› bir biçimde reddolundu. 

K›tasal devrimin baflar›s›zl›¤›, önderler aras›ndaki art-
makta olan anlaflmazl›k, ve ekonomide 1848'den sonraki
canlanma olmasayd›, çartizm bu darbeden sonra gene de to-
parlanabilirdi. Bunlar ve öteki etmenler, k›rklardaki radikal
hareketin baflafla¤› gitme e¤ilimine katk›da bulundular.
Ama K›tada da oldu¤u gibi, iflçi hareketi yok olmam›flt›r; ka-
pitalizm, art›k güçlü bir biçimde yeniden canlanma kapasite-
sine sahip oldu¤unu gösterdi¤ine göre, iflçi hareketi de gittik-
çe daha çok "kat›ks›z" sendikalizme yöneldi. Böylece, çartist

* Ad›n› 1215 tarihli "Magna Charta"dan alm›flt›r.
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istemler, kendisini yavafl yavafl iflçi hareketinin varl›¤›na uy-
durmaya bafllayan bir burjuvaziye yöneltildi, ve bu istemle-
rin ço¤u, 1867'deki ‹kinci Reform Yasas›nda oldu¤u gibi, so-
nuçta yasalaflt›r›ld›. Geriye kalan bir baflka fley de tarihteki
ilk y›¤›nsal iflçi s›n›f› hareketinin esinlendirici örne¤iydi.

K›ta üzerindeki iflçi hareketinin Britanya'dakinden daha
sonra bafllamas›, kapitalist geliflmenin do¤as›ndan geliyor-
du. Frans›z iflçi hareketinin, Lyonlu dokumac›lar›n, ca-
nut'lar›n, berbat iflyerlerinden ç›k›p patronlar›na

Bafllay›nca bizim saltanat›m›z
Son bulunca senin saltanat›n
Bu eski dünyan›n kefenini
Örece¤iz iflte o zaman
Aç kula¤›n› duy! Gümbür gümbür geliyor isyan...

diyerek, 1831'de, ve sonra gene 1834'te, sokaklara döküldük-
leri ayaklanmalarla bafllad›¤› söylenebilir.

Bunu, hepsi de amans›zca bast›r›lan öteki kentlerdeki
ayaklanmalar izledi. Yaln›zca Daumier'in çizdi¤i kat›yürekli
karikatür sayesinde de olsa, Paris Rue Transnonain katlia-
m› hâlâ an›lardad›r. ‹flçi eylemlerine yöneltilen bask›lar›n
sonuçlar›ndan biri de, zanaatç›lar ve proleterler üzerinde
sosyalist etkinin bafllamas› oldu. O güne dek bir burjuva ve
küçük-burjuva hareketi olan sosyalizm, madenlere, doklara,
atelyelere s›zmaya bafllad›. Sosyalistler çartist hareket içer-
sinde de giderek daha çok etkin olduklar›na göre, iflçilerin
sosyalizme, ve sosyalizmin de iflçilere yak›nlaflmas›n›n ilk
bafllang›c›n› bu dönemden bafllatabiliriz.

Fransa'dan sonra Almanya geldi. Burada, ba¤›ms›z iflçi s›-
n›f› eyleminin bafllang›c›na, Silezyal› dokumac›lar›n 1844'teki
baflkald›rmalar›yla tan›k oluyoruz. Bu baflkald›rman›n, gerek
insanl›k-d›fl› berbat çal›flma koflullar›na karfl› giriflti¤i ac› sa-
vafl bak›m›ndan, gerekse ac›mas›zca bast›r›lmas› bak›m›n-
dan, Lyon'daki 1834 olaylar› ile ortak yan› çoktur. Bu da, iflçi
hareketi üzerinde, silinmezden de öte bir etki b›rakt›. Alman
hareketi, dokumac›lar›n flark›s›n› hâlâ an›msar:
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Bir mahkeme var bu yerde
Tüm Femelerden* daha kötü
Çarçabuk öldürmek için insan›
Bir hükümden art›k sözedilmeyen bu yerde

Heinrich Heine'nin fliirini de an›msar:

Bir damla yafl yok karanl›k gözlerinde
Difllerini g›c›rdata g›c›rdata oturuyorlar tezgahta,
"Ac›y›, açl›¤› çektik yeterince;
Sana bir kefen örüyoruz ey Almanya
Bir örüp, üç küfür sall›yoruz
Örüyoruz, örüyoruz."

Bu ayaklanma, Gerhard Hauptmann'›n çarp›c› piyesi Die
Weber'in (Dokumac›lar, 1892) de bafll›¤› olmufltur.

‹flçi s›n›f›n›n, sessiz kalmaks›z›n, ya da egemen s›n›fa
ba¤l› olmaks›z›n ba¤›ms›z bir güç olarak ortaya ç›kmaya
bafllamas›n›n zaman› art›k K›ta Avrupas›'nda da gelmiflti.
Kendi istemleri art›k duyulabiliyordu. 1848 Devrimi, kapita-
list dünyay›, eski düzene meydan okumaya haz›r bu yeni ba-
¤›ms›z gücü dikkate almaya zorlad›.

II. ENTELEKTÜEL MAYA

Yasalar› ve haklar› miras al›yorlar durmadan
T›pk› ard› arkas› gelmez bir hastal›¤› devral›rcas›na;
Kuflaktan kufla¤a aktar›yorlar,
Sessiz sedas›z tafl›yorlar ordan oraya.
Sa¤duyu saçma oluyor, iyilik de cefa,
Yaz›k sana ki torunum,
Bizimle do¤mufl haktan
Sana hiç sözedilmiyor

Gœthe, Faust, 1808

E¤er gönül, insan›n insan taraf›ndan sömürülmesi-
nin tamam›yla yok olmas›n› buyuruyorsa; e¤er insan-
l›¤›n, nereden geldiklerine bak›lmaks›z›n bütün insan-

* Feme — Ortaça¤ Almanyas›'nda kurulmufl yasad›fl› gizli mahkeme. ç


