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ALMANCA ‹K‹NC‹ BASKIYA
YAZARIN ÖNSÖZÜ

[1869]

ERKEN ölen dostum Joseph Weydemeyer,* New York'ta,
1 Ocak 1852'den bafllayarak haftal›k siyasal bir dergi ç›kar-
maya niyetleniyordu. Bu dergi için benden de hükümet dar-
besinin tarihini yazmam› istedi. fiubat›n ortas›na kadar, her
hafta, "Louis Bonaparte'›n 18 Brumaire'i" adl› yaz›lar› ona
ulaflt›rd›m. Bu arada, Weydemeyer'in ilk plan› baflar›s›zl›¤a
u¤rad›. Ama 1852 y›l›n›n ilkyaz›nda, Die Revolution [Dev-
rim] adl› ayl›k bir dergi yay›nlad›, derginin ilk say›s› "18
Brumaire"den oluflmaktad›r. O zaman, bu dergiden birkaç
yüz adet Almanya'ya gönderildi, ama kitapç›larda sat›fla ç›-
kar›lamad›. Derginin da¤›t›m›n› önerdi¤im afl›r› radikal geçi-
nen bir Alman kitapç›, beni, böyle "yersiz" bir öneri karfl›s›n-
da duydu¤u erdemli korkusunu belli ederek yan›tlad›. 

* Amerikan ‹ç Savafl› s›ras›nda St. Louis bölgesi askerî komutan›. —
Marx'›n Notu.



8

Bu olgulardan da anlafl›laca¤› gibi, bu kitap, olaylar›n
do¤rudan bask›s› alt›nda do¤mufltur ve tarihsel malzemesi
fiubat (1852) ay›n›n ötesine geçmez. fiimdi bu yeni bask›s›,
k›smen yay›nevinin talebi, k›smen de Almanya'daki dostlar›-
m›n ›srarl› istekleri üzerine yap›lm›flt›r.

Afla¤›yukar› ayn› zamanlarda yaz›lan ve ayn› konuyu ifl-
leyen yap›tlar aras›nda yaln›zca ikisinin sözü edilmeye de-
¤er: Victor Hugo'nun Napoléon le petit'si [Küçük Napoléon]
ve Proudhon'un Coup d'état's› [Hükümet Darbesi].1

Victor Hugo, hükümet darbesinin sorumlusuna karfl› ac›
ve nükteli sövüp saymalarla yetiniyor. Olay›n kendisi, ona,
duru gökte çakan bir flimflek gibi görünüyor. Olay›, yaln›zca,
tek bir bireyin fliddet eylemi olarak görüyor. Bu bireye, ta-
rihte efli görülmemifl kiflisel bir giriflkenlik gücü yükleyerek,
onu küçültmek yerine büyüttü¤ünün fark›na varm›yor.
Proudhon ise, hükümet darbesini, daha önceki tarihsel gelifl-
menin sonucu gibi sunmaya çal›fl›yor. Ama, hükümet darbe-
sinin tarihsel yap›s›, onun kaleminde, darbenin kahraman›
için tarihsel bir mazerete dönüflüyor. Böylece, sözde nesnel
tarihçilerimizin düfltükleri yan›lg›ya düflüyor. Bana gelince,
ben, tersine, Fransa'da, s›n›f savafl›m›n›n nas›l olup da s›ra-
dan ve gülünç bir adam›n kahraman rolü oynamas›na izin
veren koflullar› ve durumu yaratt›¤›n› gösteriyorum.

Kitab›n yeniden bir elden geçirilmesi, özel havas›n› kay-
bettirecekti. Onun için yaln›zca bask› yanl›fllar›n› düzeltmek
ve bugün art›k anlafl›lmayacak olan an›flt›rmalar› kald›r-
makla yetindim.

Kitab›m›n son tümcesinde söyledi¤im, "Ama imparator-
luk pelerini, en sonunda Louis Bonaparte'›n omuzlar›na düfl-
tü¤ü gün, Napoléon'un tunçtan heykeli, Vendôme dikilitafl›-
n›n tepesinden gümbürtüyle devrilecektir." sözü gerçekleflti
bile.2

1815 seferi üzerine yazd›¤› kitab›nda,3 Napoléon tap›nc›-
na karfl› ilk sald›r›ya geçen, albay Charras oldu. O zaman-
dan bu yana ve özellikle flu son birkaç y›lda, Frans›z yaz›n›,
tarihsel araflt›rma, elefltiri, tafllama ve alay türü silahlarla
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Napoléon efsanesine ölümcül darbeyi indirdi. Geleneksel po-
püler inan›fltan bu keskin kopufl, bu büyük zihinsel devrim,
Fransa d›fl›nda pek az dikkat çekti ve hiç de anlafl›lmad›.

Son olarak bu kitab›n, bugün özellikle Almanya'da pek
çok kullan›lan sezarc›l›k teriminin art›k bir yana at›lmas›na
katk›da bulunaca¤›n› umuyorum. Bu sezarc›l›k deyimi ile
yap›lan yüzeysel tarihsel örneksemede, iflin özü, yani eski
Roma'da, s›n›f savafl›m›n›n yaln›zca ayr›cal›kl› bir az›nl›¤›n
içinde, özgür zenginler ile özgür yoksullar aras›nda geçti¤i,
oysa halk›n büyük üretici kitlesinin, kölelerin, çarp›flanlar
için basitçe pasif bir basamak oluflturdu¤u unutuluyor. Sis-
mondi'nin, "Roma proletaryas›, toplumun s›rt›ndan geçini-
yordu, oysa modern toplum, proletaryan›n s›rt›ndan geçini-
yor." biçimindeki anlaml› sözü unutuluyor. Antikça¤daki ve
modern zamanlardaki s›n›f savafl›mlar›n›n maddi ekonomik
koflullar› birbirlerinden o kadar tamam›yla farkl›d›r ki, bu
savafl›mlardan do¤an politik figürler aras›nda da, Canter-
bury piskoposu ile büyük rahip Samuel aras›ndaki benzer-
likten daha fazla bir benzerlik olamaz.

Londra, 23 Haziran 1869
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