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18 Mart 2021 itibariyle takvimlerimiz Paris Komünü’nün 150. yılına işaret ediyor. Aradan geçen bu koca 
150 yıla rağmen “72 gün süren” Paris Komünü dünyanın dört bir yanında mücadele edenler için önemi-
ni korumaya devam ediyor.

Koca 150 yıl diyoruz, bu zaman dilimine neler sığmadı ki. Ekim Devrimi, Çin Devrimi, Küba Devrimi 
gibi dünyanın dört bir yanında meydana gelen devrimler, sayısız başkaldırı, ayaklanma, isyan ve grev. 
Öte yandan da kapitalizmin, emperyalizmin, faşizmin ve ataerkinin azgın sularında kaybolan, sınırsızca 
sömürülen, söndürülen milyonlarca hayat…

Tarihteki ilk işçi sınıfı egemenliği olarak düşünülen Paris Komünü 72 günlük ömründe belki de farkında 
olmadan kendisinden sonra meydana gelecek pek çok devrimi muştuladı. İktidara karşı kazandı-kay-
betti, kapitalizme büyük bir çelme taktı, kadın özgürlüğünün somut kazanımlarına tanıklık etti, çalışma 
sürelerini düzenledi, burjuva demokrasisine karşı gerçek demokrasinin ne olduğunu gösterdi, “yurdu-
muz tüm cihandır” bizim diyerek cumhuriyetin sınırlarını yıktı, evrensel cumhuriyete doğru yürüdü…

Vive la Commune!
Paris Komünü 150 Yaşında

Editörden
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Paris Komünü’nün 150. yılında bu eşsiz deneyimin dünya devrim mücadelelerine ışık tutan kazanımla-
rını ve tartışmaları yeniden hatırlamak ve günümüze araladığı kapılardan bir adım içeriye atmak için bu 
özel sayıyı hazırladık

*
Doğan Çetinkaya, Sermaye Çağı’nda Devrim: Paris Komünü Üzerine… başlıklı yazısında bizlere top-
lumsal hareket tarihinde Paris Komünü’nün hangi tarihselliğin içerisine yerleştiğini aktarıyor ve Ko-
mün’ün kendine özgü karakteristiğinin, Devrimler Çağı (1789-1848) ile 20. yüzyıl başında ortaya çıka-
cak devrimler dalgası arasındaki özel konumu nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.

Önder Kulak, Marx ve Paris Komünü: Bugüne Notlar başlıklı yazısında Marx ve Uluslararası Emekçiler 
Birliği’nden hareketle bir Komün değerlendirmesi sunuyor ve Komün’ün işçi sınıfının devrimci biriki-
mine sunduğu katkının altını çiziyor.

Menderes Tutuş, Lenin’in Dansı başlıklı yazısında, Lenin’in Paris Komünü’nden çıkardığı devrim ve 
yenilgi derslerini Sovyet devrimine ve sosyalizmine tercüme edişini irdeliyor.

Ceylan Ekin Işık ve Alev Tosun, Bulvarların Sonu Nereye Çıkar? Meydanlardaki Paris Komünü Ha-
yaleti başlıklı yazılarında Paris Komünü ile ilgili tartışmalarda büyük önem arz eden mekân konusuna 
odaklanıyorlar. Haussmann’ın 1848 Devrimleri sonrasında Paris’e yaptığı müdahalelerin ne gibi sonuçlar 
doğurduğuna bakarak yakın zamanda verilen mücadelelerde Komün “hayaletini” gözlemliyorlar.

Elif Tuğba Şimşek, Paris Komünü’nde Kooperatifçilik Deneyimleri başlıklı yazısında merceğini Ko-
mün günlerinde ortaya çıkan kooperatiflere doğrultuyor ve üretimin nasıl örgütlenmeye çalışıldığını 
ayrıntılandırıyor. Şimşek ayrıca Komün’de kadın emeğinin görünürlüğü açısından büyük önem taşıyan 
Kadınlar Birliği’ne de özel olarak yer veriyor.

Diyar Saraçoğlu, Kulüplerden Evrenselliğe Bir Fikriyat Olarak Komün başlıklı yazısında Komün’ün 
daha çok fikriyat tarafına odaklanıyor ve kulüplerden doğduğunu belirttiği bu fikriyatın zamanla nasıl 
evrensel bir nitelik kazandığını aktarıyor.

Tolga Tören, Yeni Bir Haziran! başlıklı yazısında bizleri Komün’ün bıraktığı yerden tanıdık zamanlara, 
coğrafyamızın devrimci mücadele tarihi açısından önem arz eden farklı Haziran günlerine getiriyor ve 
“O Haziran gelecek elbet!” diyor.

Hamit Erdem, Paris Komünü’nün Osmanlı Basınındaki Yansımaları ve Komün’e Katılan Türkler baş-
lıklı yazısında Komün’ün meydana geldiği yıllarda (ve sonrasında) sosyalizmin Osmanlı basınındaki 
farklı algılanış biçimlerine değiniyor ve Komün’e katılan üç Türk olan Mehmet, Reşat ve Nuri Beylerin 
öyküsünü bizlere anlatıyor.

Yüksel Akkaya, Latin Amerika’da Komün Rüzgârı başlıklı yazısında Komün’ün etki alanının Atlas Ok-
yanusu’nu aşıp Latin Amerika’ya ulaştığından söz ediyor ve Latin Amerika’ya ulaşan komünarların ora-
daki işçi hareketlerinde oynadığı role değiniyor.

Deniz Can Tepe, Paris Komünü’ne Dair Bir Şarkı Yapsak! başlıklı yazısında bugün bir Paris Komünü 
şarkısı yazma üzerine akıl yürütüyor ve farklı yaklaşımlar üzerinden Komün şarkıları kaleme alıyor.

Süreyya Karacabey, Komün’ün Dramaturgisi başlıklı yazısında Bertolt Brecht’in Paris Komünü’nü konu 
alan Komün Günleri oyununa odaklanıyor ve Brecht’in oyundan hareketle ortaya koymaya çalıştığı Ko-
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mün anlatısını bizlere sunuyor.

Ahmet Buğra Kalender, Paris Komünü’nde Fotoğrafın Öteki Yüzü başlıklı yazısında Komün günleri ve 
sonrasında çekilen fotoğrafları inceliyor ve yapılan fotoğraf manipülasyonlarıyla Versay’ın infazlarının 
nasıl haklı çıkarılmaya çalışıldığını gösteriyor.

Tahir Emre Kalaycı’nın Fransa’da İç Savaş Zaman Çizelgesi başlıklı çevirisi, 1870-1871 yılları Fran-
sa’sındaki önemli kırılma anlarını bizlere kronolojik sıra içerisinde sunuyor.

Jerome Roos En Sonunda Yeniden Keşfedilmiş Siyasal Biçim başlığıyla Gamze Boztepe tarafından 
Türkçeye çevrilen yazısında, Paris Komünü ve genel olarak komün fikriyatını tartışıyor ve fikri takip 
yaparak günümüzde bir Komünler komünü kurmanın zamanının geldiğini söylüyor.

Manu Goswami’nin Kristin Ross ile yaptığı ve Paris Komünü’nün Anlamı başlığıyla Tahir Emre Kalaycı 
tarafından Türkçeye çevrilen söyleşide Ross, Ortak Lüks kitabından hareketle Komün’ün mücadeleler 
tarihi açısından bir kaynak olarak önemine değiniyor ve Komün’ün sanatçılar şubesinin şiarı olan “Ortak 
Lüks”ü açıklıyor.

Diyar Saraçoğlu’nun Komün’ün Gazetesi Paris Libre’den Gün Gün Komün! başlıklı çevirisi, Komün 
günlerinde günlük olarak yayımlanan Paris Libre gazetesi üzerinden bize içeriden ayrıntılı bir bakış su-
nuyor.

Paris Komünü’nün 150. yılı dolayısıyla hazırladığımız bu özel dosyaya katkı sunan herkese teşekkür ede-
riz. İllüstrasyonları için Ali Yıldız ve kapak tasarımı ile mizanpaj için Necati Henden özel bir teşekkürü 
hak ediyorlar. Onlar sayesinde Komün’ün özgün anlamını görsel olarak da ifade eden bir çalışma ortaya 
çıkabildi.

Vive la Commune!
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Savaşlar ve devrimler
Modern devrimler tarihi boyunca savaşlar ile devrimler arasında çok göz ardı edilemeyecek bir ilişki 
olagelmiştir. Dünya tarihinin başlıca devrimleri önemli bazı savaşların ardından veya savaşlar sırasında 
ortaya çıkmıştır. Hatta bu nedenle 1917 Şubat ve Ekim devrimleri gibi bazılarını sadece ilişkili oldukları 
savaşlara bağlayanlar ve onunla açıklayanlar az değildir. Her ne kadar modern devrimleri basitçe ve sa-
dece onları önceleyen savaşlara bağlamak doğru değilse de savaşların etkilerini azımsamak da yersizdir. 
Nitekim birçok toplumsal ve siyasal devrim herhangi bir savaş olmaksızın ortaya çıkabildiği gibi emper-
yalist paylaşım savaşlarında olduğu gibi savaşın kendisi de devrimleri ortaya çıkaran toplumsal, siyasal 
ve iktisadi sistemin bir sonucudur.

Sedan muharebesi ve iki önemli sonuç
Paris Komünü olarak bilinen büyük devrimci kalkışma da böyle önemli bir savaşın ardından meydana 
gelmişti. 1870 yılının Temmuz ayında Fransa ve Prusya arasında başlayan savaş daha iki ay geçmeden 

Sermaye Çağı’nda Devrim:
Paris Komünü Üzerine…

Y. Doğan Çetinkaya

Çizim: Ali Yıldız
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Sedan Muharebesi’nde Fransa’nın yenilgisi, hatta hezimetiyle sonuçlanmıştı. Fransa’nın imparatoru III. 
Napolyon 3 Eylül 1870’te esir düşmüş, ertesi gün 4 Eylül 1870’te Paris’te Belediye Sarayı yani Hotel de 
Ville’de toplanan Ulusal Savunma Hükümeti cumhuriyeti ilan etmişti. (Baştan hemen belirtelim Fran-
sa’da komün kabaca belediye anlamına gelen idari bir bölgedir. Hotel de bu komünlerin yani belediyele-
rin binalarıdır.) 4 Eylül 1870’te cumhuriyetin ilan edilmesi aslında 1871 Mart ayına kadar gerçekleşecek 
en radikal devrimci adımlardan bir tanesiydi. Bu savaşın birçok önemli sonucunun içinde iki tanesi 
öne çıkıyordu. Her şeyden önce 1866’da Sadova’da Avusturya’yı yenilgiye uğratan Prusya’nın bu zaferiy-
le Alman birliğinin sağlanması yolunda çok önemli bir askeri merhale de tamamlanmış oluyordu. 19. 
yüzyılın ikinci yarısının en mühim gelişmelerinden biri kuşkusuz Alman birliğinin gerçekleştirilmesiy-
di. Fransa’da 1848 Devrimi ile ortaya çıkan II. Cumhuriyet’i sona erdirerek II. İmparatorluk dönemini 
başlatan III. Napolyon’un esir düşmesi ise bu ülkeye tekrar cumhuriyeti getirecekti. Fransa’da artık III. 
Cumhuriyet dönemi başlıyordu. Ancak savaşın tam bu değişimin başındaki bir diğer etkisi bir başka 
önemli hadisenin ortaya çıkmasına neden olacaktı. Paris’te kısa da sürecek olsa bir belediye anlamında 
değil de bir işçi yönetimi anlamında bir komünün ortaya çıkacak olmasıydı. Şimdi konuya girmeden 
önce biraz Komün’ü ortaya çıkaran çağ hakkında birkaç önemli not düşüp Komün’e tekrar geri dönelim.

Kapitalizm ve devrimler çağı
Kapitalizmin tarihinde siyasal ve toplumsal devrimlerin peşi sıra bir dalga halinde gerçekleştiği zaman 
aralıkları vardır. Bunların başında elbette kabaca Fransız Devrimi’yle başlayan ve Devrimler Çağı olarak 
bilinen dönem gelir. 1789 ile başlayıp Halkların ve Ulusların Baharı olarak nitelendirilen 1848 Devrim-
leri ile sona eren ve dünyanın dört bir yanının devrimlerle şenlendiği bu dönem bu anlamda önemli bir 
dönüm noktasıdır. Bu devrimler aslında kapitalizmin hâkim üretim tarzı haline gelmesinin yarattığı 
büyük alt üst oluşun bir sonucuydu. Bu dönüşüm 18. yüzyılın sonunda ama özellikle 19. yüzyılın başında 
hem toplumsal hem de siyasal ayaklanmalar çağına yol vermişti. Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşla-
rı’nın ardından 1815 yılında toplanan Viyana Kongresi ile egemenler müesses nizamı restore etmek için 
nafile bir girişimde bulunmuşlardı. Statükonun, mevcut düzenin ve hanedanların ihyası için kurulmaya 
çalışılan Viyana Düzeni hızla berhava olacaktı. Örneğin 1811 Paraguay Devrimi ile açılan devrimler 
mevsimi Latin Amerika’yı 1820’ler boyunca kasıp kavuracaktı. 1821 yılında Meksika’da, 1822’de Bre-
zilya’da gerçekleşen devrimleri Arjantin, Şili, Honduras gibi ülkeler takip edecekti. Latin Amerika’daki 
bu devrimci dalgayı en son 1830 yılında Venezüella Devrimi ve kazandığı bağımsızlık tamamlayacaktı. 
1820-1821 yıllarında İspanya’da yaşanan devrimci kalkışma kıtanın diğer yanında 1821 yılında başlaya-
cak Yunan Devrimi ile devam edecekti. Balkanlar’da Osmanlı’ya karşı Sırbistan ve Bulgaristan’da başla-
yan ayaklanmalar 1817’de Sırbistan’da doruk notasına çıkacaktı. 19. yüzyılda Avrupa’nın jandarmalığına 
soyunan Rusya’da 1825 yılında Rus Devrim Tarihi’nin en önemli gelişmelerinden biri olan Dekambrist 
Ayaklanma gerçekleşecekti. Dünyanın dört bir yanının yangın yerine döndüğü bu çağda devrim en son 
19. yüzyılda devrimin başkenti kabul edilebilecek olan Paris’e dönecekti. Temelde Fransa, İtalya, Belçika 
ve Polonya’da gerçekleşen 1830 Devrimleri 1815’te Viyana’da kurulmak istenen düzeni ortadan kaldıra-
caktı. 1830 Devrimi ile Fransa’nın başına “vatandaş-kral” iddiasıyla Louis-Philippe gelecekti. Dört bir 
yanı kasıp kavuran devrimler kralları Allah’ın Gölgesi olmaktan vatandaşlık derekesine indiriyordu.

Ancak bu devrimleri ortaya çıkaran kapitalist sistemin bir dönemi henüz kapanmamıştı. Proleterleşme 
sürecinin ilk biçiminin hızla sürüyor olması, zanaatkârların işçileşmesi ve tarımsal üretimin metalaşması 
kırda ve kentte radikal bir toplumsal dönüşümü ortaya çıkarıyordu. Hızlı nüfus artışının devrevi tarımsal 
kıtlıklar ve piyasanın yol açtığı yoksunluklar ile çakışması yaşanan devrimci kalkışmaları her seferinde 
daha radikal bir şekilde yeniden gündeme getiriyordu. Bu devrimler çağı liberalizm, milliyetçilik, sos-
yalizm gibi modern ideolojilerin de temayüz etmesine sebep oluyordu. Bu siyasal akımlar 19. yüzyılın 
ikinci yarısında toplumsal ve siyasal örgütler biçiminde de seferber olacaklar ve kitle hareketlerini oluş-
turacaklardı. Bu ortamda 1848 Devrimleri tüm Avrupa kıtasında devrim ateşini doruğuna taşıyacaktı. 
Kapitalistleşme, yaygın metalaşma ve ticarileşme tarımda üretim ilişkilerinin hızla dönüşüme uğraması, 
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kentsel dönüşüm ve reformlar, ormanlar gibi müştereklerin hızla özelleştirilmesi, nüfus artışı ve büyük 
göç dalgaları modern çağın en büyük devrimlerinden bir tanesine yol verecekti. Konumuz Paris Komü-
nü olduğu için ayrıntısına girmeyelim ancak 1848 Devrimleri hem kapitalizmin ilk döneminin hem de 
bu ortaya çıkan Devrimler Çağı’nın doruğu ama aynı zamanda nihai noktası olacaktı.

Sermaye çağı ve devrim
1789-1848 arası yaygın olarak Devrimler Çağı olarak adlandırıldıysa 1848 Devrimlerinden 1870’li yıl-
larında ortaya çıkacak Büyük Buhran’a kadar (Kapitalizmin 1929 Krizi’nden önceki ilk büyük buhranı-
na) süren dönem de Sermaye Çağı olarak adlandırılmayı hak ediyordu. İngilizlerin egemen olduğu ve 
“muzaffer çağ” olarak adlandırdıkları 19. yüzyıla rengini veren sermayenin gerçekleştirdiği ikinci büyük 
atılım çağı olacaktı bu dönem. 19. yüzyılı anlatırken ünlü tarihçi Eric Hobsbawm, Siyasi ve Endüstri 
Devrimine referansta bulunarak “çifte devrim”den bahseder. 1848 Devrimlerinden sonra siyasi devrim-
ler ve ayaklanmalar geri çekilir. Ve aslında Endüstri Devrimi yeni başlar. Daha doğrusu bizim bugün ağır 
sanayi diye bildiğimiz sanayi özellikle devlet yatırımları ile sonuçlarını yeni yeni ortaya çıkarır. Sanayi 
Devrimi’ne yol veren teknolojik buluşlar bir önceki çağda gerçekleşmişti ancak kapitalizmin ortaya çıkışı 
tarımda ve manifaktür üretimde gerçekleşmişti. İlk proleterleşme de yine tarımda ve zanaatkârlıkta ya-
şanmıştı. Sanayi Devrimi kapitalizmin bir sonucu olarak 19. yüzyılın ortalarında ete kemiğe bürünmeye 
başlamış ve genelleşmişti. Bizim bugün mavi yakalı olarak bildiğimiz işçi kitleleri 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yaygınlaşmaya başlamıştı. Devletin bir siyasi, idari ve iktisadi aktör olarak dönüşümü de buna 
eşlik etmişti. Nitekim kamu yatırımları ve finansmanı bu dönemin en önemli özelliklerinin başında gel-
di. Muazzam bir ritim ile büyüyen bürokrasi ve hiçbir zaman görülmeyen oranda kullanılmayı bekleyen 
krediler yaşayanlar için dehşetli bir dönüşüm gerçekleştiriyordu. Yeryüzünün demir ağlarla örülmesi 
bu dönemde yaşandı. Demiryolları en önemli yatırım alanı oluyordu. Atlantik Okyanusu’nun altından 
geçirilen kablolar yerleşim yerlerinin telgraf ağları ile birbirine bağlayan gelişmenin sembolik bir mer-
halesiydi. Büyük kentsel dönüşüm, bulvarlar ve imar faaliyeti kentlerin dokusunu radikal bir şekilde 
değiştiriyordu. Nitekim bu çağ için iki sembol seçmek zorunda kalsak herhalde dönüşen kentler ve de-
miryollarını seçmek doğru tercihler olurdu. Süveyş Kanalı gibi çılgın projelere de çok büyük sermayeler 
yatırılıyordu. İlerlemeye, akla ve teknolojiye iman edilmesine yol açan bu liberal zafer çağı İngiliz en-
düstrisinin de bir uluslararası tekel kurduğu dönemdi. Ancak yine de dünyanın dört bir yanında küçük 
ve orta ölçekli girişimler hâkim sanayiyi oluşturmaya devam ediyordu. Tekelci kapitalizmin ve devasa 
sanayi plantasyonlarının egemen hale gelmesi için 1870’lerden sonra başlayacak dönemi beklemek gere-
kiyordu. Aile şirketleri ve işletmelerde paternalizm hâlâ baskın tarz olarak sürüyordu.

Devrimler Çağı sona ermişti ancak örgütlü bir siyasal ve toplumsal hayat da dönüşüm geçirmeye ve yeni 
bir şekle bürünmeye devam ediyordu. Nitekim bugün bildiğimiz ve aşina olduğumuz anlamda sendika-
lar loncaların zanaatkâr geleneğinin yerini alıyorlar, siyasal alanda da politik partiler ortaya çıkıyordu. 
Nitekim 1864’te Enternasyonal’in bu Sermaye Çağı’nın ortasında kurulması da bir tesadüfün eseri de-
ğildi. Ancak yine de kitlesel sendikaların ve Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi siyasal partilerin ağırlık 
kazanmaya başlaması 1870’ler sonrası dünyanın bir özelliği olacaktı. Güvencesiz ve sağlıksız çalışma 
yaşamının bir norm haline geldiği bu dönemde işçilerden tek bir monolitik kategori olarak bahsetmek 
de çok olanaklı değildi. Daha sonraki dönemlerde de olmadığı gibi. Ancak bu kapitalizmin ve prole-
terleşme sürecinin bir işçi sınıfı oluşturduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Çevreleri, toplumsal kökenleri, 
formasyonları, ekonomik durumları, konuştukları dilleri, memleketleri, gelenekleri ciddi farklılıklar arz 
ediyordu. Daha sonraki dönemlerde de proleterleşme süreci devam edecek ancak işçi sınıfı her zaman 
monolitik bir türdeşlikten çok uzak olacaktı. Modern endüstri fabrikalarında çalışanlar, küçük atölye-
lerde bir araya gelenler, kır ve kent bağlamında işçileşenler, zanaatkârlar ile sanayi işçileri, farklı meslek 
kollarındaki ayrımlar, işçi aristokrasisi ile lümpen-proletarya olarak adlandırılanlar, toplumsal ve coğrafi 
kökenleri farklı olanlar, milliyet, din, dil ve kültür farklılıkları bulunanlar aynı işçi sınıfının parçaları-
nı, bileşenlerini oluşturuyorlardı. Sözünü ettiğimiz Sermaye Çağı’nda en temel gelişme ücretli emekte 
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yaşanan muazzam artış ve sınıf hareketinde hissedilen “enternasyonalist” ihtiyaçtı. Bu bağlamda hem 
Enternasyonal’in ortaya çıkışı hem de sendikal ve siyasi teşkilatların büyümesi bir tesadüfün eseri değil, 
dönemin ihtiyaçlarının bir tezahürüydü. Paris Komünü işte bu çağın bütün özelliklerini kendi bağrında 
temsil edecekti.

19. yüzyıl siyasetinin kurumları ve köşe taşları: Sandık, barikat, sui-
kast
Devrimler Çağı’nda ortaya çıkan birtakım kurumlar toplumsal ve siyasal hareketler tarafından 19. yüzyıl 
boyunca yaygınlaşarak kullanılmaya başlandı. Fransız Devrimi’nden sonra çok uzunca bir süre sınırlı da 
kalsa seçimler ve onun sonucunda oluşan meclisler siyasal hayatın en önemli parçası olmayı sürdürdü. 
1815 restorasyonu dahi meclisi ortadan kaldırmaya cüret edememişti Fransa’da. Oy hakkı elbette sınıfsal 
ve cinsiyet temelli olarak sınırlıydı. Ancak gerek meclisler gerekse de sandık siyasal hayatın merkezinde 
yer aldı. Ancak aslında birer Orta Çağ kurumu olan parlamento, meclis, duma gibi temsiliyet kurumları-
nın yanında yeni iktidar odakları da modern devrimlerle birlikte ortaya çıkacaktı. Kapitalizmin tarihin-
deki ilk büyük devrim olan İngiliz Devrimi’nde Yeni Tip Ordu (New Model Army) buna örnek olacaktı. 
Belki Yeni Tip Ordu’nun sovyetler gibi bir kurumla karşılaştırılması ve benzeştirilmesi yadırganabilir. 
Ancak Yeni Tip Ordu parlamento içindeki iktidarı karşısına alan aşağıdakilerin kendilerini ifade ettik-
leri ve ortaya koydukları bir kurum olarak işlev görmüştü. Daha sonra öz yönetim organı anlamında 
komünler ve sovyetler yeni iktidar odakları olarak egemenlerin temsiliyet kurumlarının yanında ve kar-
şısında gelişmeye başlayacaklardı. İkili iktidar devrimci kalkışmaların en önemli özelliklerinin başında 
gelecek, yeni iktidar kurumları da bu ortamlarda gelişecekti. Nitekim 20. yüzyıl başında 1917’de bun-
lardan bir tanesi olan sovyetler dönüşüm merkezi olacak ve en azından kurulacak yeni ülkeye ve rejime 
adını verecekti.

1870 Sedan yenilgisinden sonra ortaya çıkacak ve Bordo’da toplanacak meclisin ve onun ve geçici hü-
kümetinin başı olacak Adolphe Thiers’in karşısında bir iktidar odağı olarak ortaya çıkacak olan Paris 
Komünü aslında çağın bu eğiliminin bir göstergesiydi. Yine Paris Komünü’nden günümüze kalan fotoğ-
raflarda görülen en önemli olgu olan barikat da 19. yüzyıl toplumsal hareketlerinin ve ayaklanmalarının 
köşe taşıydı. Sokak savaşlarında ortadan kaldırılması ancak merkezi ordunun top ateşini gerektiren bu 
muazzam tahkimatlar aşağı sınıfların 19. yüzyıl ortalarında kullandıkları en önemli araçların başında 
geliyordu. Meclisin karşısında yükselen iktidar odakları ve öz yönetim aygıtları olan komünlerin, sovyet-
lerin yanında barikat sokakta yükselen bir başka iktidar odağı ve kürsüsü oluyordu. Kararların alındığı, 
aşağıdakilerin kendilerini ifade ettikleri halk kürsüleriydi onlar. Bu anlamda evet 19. yüzyıl siyasetinin 
kurumlarından bir tanesiydi. Paris Komünü bu anlamda bir dönüm noktasında bulunuyordu. Artık as-
keri teknoloji ve kentleşme politikalarındaki değişimin bir sonucu olarak barikatlar yavaş yavaş geri 
çekilirken ve önemsizleşirken grev gibi, yerel fabrika komiteleri gibi başkaca üçüncü iktidar odakları 
sınıfın içinde önem kazanmaya başlıyordu. Toplumsal muhalefetin ve mücadelelerin siyasallaşması ile 
birlikte yukarıda belirttiğim gibi 19. yüzyıl siyasal ideolojilerin ve teşkilatların da yaygınlık kazanıp kit-
leselleştiği bir dönem olacaktı. Siyasal örgütlerin ortaya çıktığı bu bağlamda suikastlar da yaygınlık ka-
zanacaktı. Krallar, çarlar, sultanlar ve ileri gelen devlet adamları suikast girişimlerinden çokça muzdarip 
olmaya başlayacaklardı.

Bordo ve Versay’a karşı Paris
Yenilgiden sonra yapılan seçimlerden çıkan ve Bordo’da toplanan meclisin büyük çoğunluğu muhafa-
zakâr ve meşruti monarşiden yanaydı. Mecliste radikal, sosyalist ve cumhuriyetçiler azınlıktaydı. Paris 
gibi radikal işçi sınıfının kentlerinin aksine Fransız taşrasında muhafazakârlar siyaseten güçlüydü. Paris 
Komünü’nün sonunu belirleyen önemli bir etken de bu olacaktı zaten. Bu seçim aritmetiğine rağmen 
Enternasyonal’in geçici hükümetten talebi de yeni seçimlerin yapılması olmuştu. Bunun yanında diğer 
iki talebi de basın hürriyeti ve polis faaliyetlerinin durdurulmasıydı. Devrimler Çağı’nın ama özellikle 
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1848 Devrimlerinin bir diğer sonucu da iç güvenlik aygıtının yani polisin ortaya çıkışı olmuştu. Paris 
Komünü’ne gelene kadar da polis organizasyonu devletin diğer kurumları gibi gelişmişti. Basın Hürriye-
ti’nin önemi de Paris Komünü’nün ortaya çıktığı dönemde Paris’te yayımlanan radikal gazete ve dergile-
rin yasaklanmasında görülecekti.

İmparatorun esir düşmesi sonrası hem Paris’te hem taşrada bir siyasal mücadele başlamıştı. Nihai ça-
tışma ve Paris Komünü’nün ilanından önce ayaklanmalar ve çok yönlü siyasal çekişmeler yaşanıyordu. 
Bunlardan 31 Ekim 1870 ve 22 Ocak 1871 ayaklanmaları önemliydi. İki ayaklanmanın da sebebi radikal 
sol grupların Paris’te daha özerk ve tabandan bir yapılanmaya dair talepleriydi. Paris, Alman ordusunun 
kuşatması altındaydı ve dış dünya ile bağlantısı balon gibi olağanüstü araçlarla ve yollarla sağlanıyordu. 
Kuşatma Paris’teki olağanüstü koşulları daha da zorlaştırıyor, zaten muhalif olan halkı daha da radi-
kalleştiriyordu. Bu ortamda mevcut hükümet ve Hotel de Ville’deki idareden şikâyetler ve tepkiler de 
artıyordu. Egemenler ve zengin sınıflar Paris’ten uzaklaşırken, sürgünde olan radikal siyasetçiler Blanqui 
gibi hapiste değillerse başkente dönüyorlardı. Böylece Thiers gibi Bordo ve Versay’da konuşlanan muha-
fazakâr siyasetçiler ile Paris’te büyümekte olan radikal siyaset iki karşıtlığı temsil ediyorlardı.

Paris’te ikili iktidar
Şubat 1871’de yapılan seçimlerde meclise girmeyi başaran radikal siyasetçiler daha çok Paris gibi işçi sı-
nıfının güçlü olduğu ve politik faaliyetlerin merkezi olan şehirlerden geliyorlardı. Paris’te de Montmartre 
ve Belleville gibi işçi sınıfı mahallelerinde radikal siyaset ciddi bir toplumsal taban buluyordu. Paris’te 
iktidarın temsil edildiği Hotel de Ville’nin karşısında dağıtılmayan ve silahlarını teslim etmeyen Ulusal 
Milislerde güçlenen radikal siyaset ve işçi sınıfı ile Paris’in 20 idari bölgesinde kurulmakta olan Teyakkuz 
Komiteleri bulunuyordu. Bu komitelerden gelen temsilcilerden oluşan Merkez Komite’nin oluşturul-
masıyla da tam bir ikili iktidar ortaya çıkıyordu. Ulusal Milislerde ve Teyakkuz Komitelerinde bir araya 
gelen işçiler ve sosyalistler gibi radikaller hem şehri Alman işgalinden korumak hem de monarşinin res-
torasyonuna direnmek amacındaydılar. Geçici hükümetin başında olan ve Paris dışında bulunan Thiers, 
Paris’te Merkez Komitesi’nin ve mahalli Ulusal Milislerin ellerindeki silahlardan çekiniyordu. En önem-
lisi bazı stratejik bölgelerde bu komitelerin el koymuş oldukları topların bulunmasıydı. Thiers kendi tara-
fında birçok kişinin farklı nedenlerle karşı çıkmasına rağmen bu toplara el konulmasında ısrar etmesiyle 
gerçekleştirilen girişim başarısızlıkla sonuçlanacak ve Paris Komünü’nün ilan edilmesine giden süreci 
tetikleyecekti. Nitekim 18 Mart 1871 günü yapılan zayıf girişim sonucunda bu işle sorumlu iki General 
Jacques-Léon-Clément Thomas ve Claude Lecomte kalabalıklar tarafından ele geçirilecek ve daha sonra 
da infaz edileceklerdi. O gün radikaller tarafından kontrol edilen Ulusal Muhafızların müfrezeleri Pa-
ris’te hükümeti temsil eden birçok kurum ve binayı ele geçirecekti. Ertesi gün ise Hotel de Ville’de artık 
kızıl bayrak dalgalanıyordu. Bundan dolayı 18 Mart Paris Komünü’nün başlangıç günü kabul edilir. İkili 
iktidar Paris’te sona ermiştir.

Paris’te politik grup ve şahsiyetler
Paris Komünü söz konusu olduğunda genelde politik özneye ilişkin bir kafa karışıklığı söz konusu olur. 
“Kim kimdir?” biraz karışıktır. Bir sonraki dönemde ortaya çıkacak olan politik teşkilatlar tam olarak or-
tada yoktur. Onun için radikal ve sosyalist siyasetteki politik bazı düşünür ve eylemcilerin adlarıyla anılır 
eylemciler. Siyasal parti ve teşkilatlardan ziyade birtakım çevrelerden bahsedilebilir. En önemli gruplar 
Blankiciler (Louis Auguste Blanqui), Prudoncular (Pierre-Joseph Proudhon), Enternasyonal taraftarları 
ve Jakobenlerdir. Bunlar gevşek bağlarla birbirine bağlı çevrelerdi aslında. Örneğin Fransız sendikaliz-
minin öncülerinden Varlin (Eugéne Varlin) hem Enternasyonal’in bir üyesi hem de Proudhon’un takip-
çilerindendi. Ancak Komün’ün önde gelen bir şahsiyeti olarak kendi özgü bir şahsiyeti ve politik tutumu 
vardı. En önemli gruplardan bir tanesi sayılan Blankicilerin lideriyse Paris Komünü sırasında hapisteydi. 
Komüncülerin esir takası ile onu hapisten alma girişimleri ve teklifleri hep sonuçsuz kalacaktı. Kısacası 
radikal gruplar ve şahsiyetler son derece parçalı ve dağınık bir hal arz ediyorlardı. Nitekim 18 Mart son-
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rasında Paris’te kimin sözünün geçeceğine dair seçilmiş belediye temsilcileri ile Ulusal Muhafızların ileri 
gelenleri arasında da bir rekabet söz konusuydu. Bu ortamda 26 Mart günü Komün’ün konsül seçimleri 
gerçekleştirildi. Her şeyden önce Komün mevcut kayıtlı seçmenlerle seçim yapacak kadar “radikal”di. 
Kayıtlı seçmenlerin kabaca yarısı oy kullanmış ve bir Komün meclisi Hotel de Ville’de çalışmaya baş-
lamıştı. Seçilenlerin en önemli özellikleri radikal cumhuriyetçi olmaları idi. Aslında geçici hükümetin 
karşısında onları tanımlayan ortak özellik de oydu. Bunun yanında az sayıda Blankici, bir kısmı Enter-
nasyonal’in takipçisi, büyük ekseriyeti bağımsız radikaller ve çoğunluğu da işçi sınıfından geliyorlardı.

Komün’ün aldığı kararlar
Komün’ün aldığı en önemli kararların başında konsül üyelerinin geri çağrılabiliyor olması geliyordu. 
Seçilen temsilcilerin istenildiği zaman geri çağrılabiliyor olması onların seçmenler tarafından kontro-
lü adına çok önemli bir demokratik adımdı. Sahipleri tarafından terk edilmiş işletme ve fabrikaların 
çalışanlar tarafından işletilebilmelerine karar verilmişti. Bu tam bir el koyma ya da kamulaştırma de-
ğildi. Hem sahiplerinin tazminat hakları bakiydi hem de işletme izniydi. Ticari borçlar feshedilmemiş 
ama ertelenmişti. Özellikle Fransız Merkez Bankası’nda kalmış olan altın rezervine de paranın değerini 
kaybetmemesi düşüncesiyle el konulmayacaktı. Komün yine ancak o kadar radikaldi. Ancak borçlara 
uygulanan faiz kaldırılmıştı. İnsanların kuşatma boyunca hayatta kalabilmek için rehine verdiklerinden 
sadece iş aletleri iade edilecekti. Onların da sadece 20 Frank’a kadar olanları verilecekti. Kuşatma süre-
since kiralar durdurulmuştu. Sosyal konularla karşılaştırıldığında devlet ve din işlerinin ayrılmasına dair 
daha net bir tavır alınmıştı. Fransız Devrimi takviminin geri getirilmesinde olduğu gibi. Üç renkli bayrak 
yerine kızıl bayrak Hotel de Ville’de dalgalanacaktı. Fırın çalışanlarının gece çalışması kaldırıldı. Bunun 
yanında mahallelerde pek çok kendiliğinden ve bağımsız komiteler ve örgütler ortaya çıkmıştı. Özellikle 
ilk yardım, kantin ve sosyal mutfaklar için önemli kolektif girişimler örgütlenmişti. Herhangi bir temsil 
hakkı verilmeyen kadınların kendilerini ifade ettikleri ve ortaya koydukları alanların başında bunlar ge-
liyordu. Kadın Birliği (tam adıyla Paris’in Savunması ve Yaralıların Bakımı için Kadın Birliği) kadınların 
hakları ve durumlarının düzeltilmesi için mücadele de yürütmüştü elbette. Elisabeth Dmitrieff, Victoire 
Bera, Paule Mink, Louise Michel, Anne Jaclard (Vasilyevna Korvin) gibi birçok kadın çok önemli gö-
revler üstlenmişlerdi. Çoğu göçmen kökenli olan kadınlar herhangi bir temsiliyet edinememişlerse de 
silahlı çatışmalara katılmışlardı.

Komün’ün sonu
Komün’ün dağınık yapısı, belli bir siyasal programının olmaması, toparlanmış bir ordu karşısında du-
rabilecek bir askeri yapısının olmaması, Paris dışıyla bir irtibatının olmaması ve yalıtılmış vaziyeti, 1848 
Devrimlerinden sonra özellikle Haussman reformlarıyla yaşanan kentsel dönüşümün barikat ile direnil-
mesine el vermemesi, mahalli yapılar arasında koordinasyon sağlanmasının güçlüğü gibi birçok nedenle 
Fransız hükümetinin saldırı kararı ve askerî harekâtıyla Paris Komünü ezilmiştir. Komünarlar kılıçtan 
geçirilmiştir. Tabii burada hiçbir zaman unutulmaması gereken belki diğer yandan Komün’ü de müm-
kün kılan muzaffer Prusya ordusunun varlığıydı.

Sessizlikte bir yalnız: Geçiş döneminin
sıra dışı bir ürünü olarak Paris Komünü
Paris Komünü aslında kendi çağının özelliklerini taşıyordu. Yukarıda değindiğim Devrimler Çağı (1789-
1848) ile 20. yüzyıl başında ortaya çıkacak bir başka devrimler dalgası içinde (1905-1919, Rus, İran, 
Osmanlı, Çin, Meksika Meşruti Devrimleri, 1917 Rus, 1918 Alman ve 1919 Macar devrimleri) meydana 
gelmişti. Siyasal devrimlerin geri çekildiği Sermaye Çağı ortasında yalnız bir örnekti. Çok fazla önem-
senmesinin ve değer atfedilmesinin bir nedeni de bu çağdaki bu sessizlikti. Marx’tan Bakunin’e birçok 
devrimci ve teorisyen kısa Paris Komünü deneyimi ile yakından ilgilenmişti. Kısa bir süre de olsa bir ik-
tidar deneyimi adeta bir laboratuvar özelliği görmüştü. Daha sonraki dönemin genç devrimcileri için de 
bir referans noktası olmuştu. 20. yüzyıl devrimleri ve özellikle başarılı 1917 Devrimi’ne kadar en önemli 
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deneyimlerden bir tanesiydi. Hem kendinden önceki Devrimler Çağı’nın özelliklerini, dağınıklığını, be-
lirsizliklerini hem de 20. yüzyılın gelmekte olan yeni devrim ve devrimcilerinin özelliklerini bağrında 
taşıyordu. Bu anlamda da aslında çağı için bir anomaliydi. Kuraldışı bir örnekti. Belki de zamanının 
devrimcileri için bundan dolayı çok değerli ve önemliydi. Nitekim devrimci teoride de izini bırakacaktı.

Teori’de Paris Komünü: Devletin göreli özerkliğinden 
devletin sönümlenmesine
Kısa süreli Paris Komünü kendinden sonraki devrimci mücadelelere ve devrimci teoriye çok önemli bir 
miras bırakmıştır. 1848 Devrimi sonrasında özellikle III. Napolyon’un darbesiyle lümpen-proletarya bir 
teorik tartışma başlığı olarak teoriye girmiştir. Yine III. Napolyon’un İkinci İmparatorluğu (1852-1870) 
ve özellikle onun kuruluş yılları (1848-1852) “devletin göreli özerkliği” tartışmasını körüklemişti. Siyaset 
biliminde hâlâ en temel tartışma başlıklarında bir tanesi olmayı sürdürüyor. Paris Komünü ise özellikle 
Marksist Siyaset Teorisi’ne “Devletin Sönümlenmesi” ve “Proletarya Diktatörlüğü” tartışması için bir 
örnek teşkil etmiştir. Marx tarafından bizzat Komün’ün kendisi Proletarya Diktatörlüğü denilen kavram-
sallaştırmanın tecessüm etmiş hali olarak tarif edilmiştir.

Sonuç
Rivayet odur ki Lenin 1917’de devrim Paris Komünü’nden bir gün fazla sürdüğü için o günün sabahı 
kutlama yapmıştır. Yani tarihin en büyük devrimlerinden bir tanesinin liderlerinden biri için Paris Ko-
münü çok temel bir referans ve kıyas noktasıydı. Bundan dolayı başka bir dünya için mücadele edenler 
150. yılında da bu deneyimi hatırlamaya devam ediyorlar.
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Louis Bonaparte’ın kendisini yeni (III.) Napolyon ilan ettiği ve mutlak iktidar hayalleri kurduğu sıra-
da Marx’ın öngörüsü, en nihayetinde II. İmparatorluk hikâyesinin “Vendôme Sütunu’nun tepesindeki 
tunçtan heykel”in devrilmesiyle sona ereceği yönündeydi.1 Marx, kullandığı anlamlı heykel metaforuy-

Marx ve Paris Komünü:
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1 Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, çev. Erkin Özalp, İstanbul: Yazılama Yayınları, 2009, s. 128.
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la, Napolyon kültünün nasıl bizzat III. Napolyon eliyle yıkıldığına işaret etmekteydi. Birkaç yıl sonra, 
öngörüsünün “daha şimdiden gerçekleşmiş” olduğunu savundu.2 Louis Bonaparte, 19 Temmuz 1870’te 
Prusya’ya savaş açtığında, bu öngörünün doğrulanması için son adımın da atılmış olduğunun farkında 
değildi. Öyle ki Marx’ın metaforu, Vendôme Sütunu’nun Parisli işçilerce 16 Mayıs 1871’de, tepesindeki 
tunçtan Napolyon heykeliyle beraber yıkılmasıyla, tam da kelimesi kelimesine gerçekleşmiş oldu.3

İşçi sınıfı ve savaş
Fransa-Prusya Savaşı’nın öne çıkan ilk sonuçlarından biri de işçi sınıfı hareketinde süregiden keskin 
bir tartışmanın gelinen noktada artık olgunlaşması, tarafların ve savunuların büsbütün netleşmesiydi. 
Birbirlerine çıkarları doğrultusunda savaş ilan eden farklı ülkelerin burjuvaları ve toprak sahipleri (ve 
elbette onların çıkarlarına bağlı olan “profesyonel siyasetçiler”) karşısında işçi sınıfının tavrı ne olma-
lıydı? İşçilerin örgütsel olarak güçlenmeye başladığı böylesi bir dönemde, soruya verilecek olan yanıt, 
savaş karşısında alınması muhtemel pek çok kritik kararı belirleyeceğinden, son derece önemliydi. Belli 
ki bu önemin farkında olan Uluslararası Emekçiler Birliği (UEB), Marx’ın kaleme aldığı Genel Konseyin 
Fransa-Prusya Savaşı Hakkındaki Birinci Bildirisi’yle, söz konusu savaş özelinde soruya yetkin bir yanıt 
vermeye çalışmıştı.

Marx hâlihazırda UEB’nin en etkili isimlerinden biriydi.4 Bu süreçte de örgütün temel metinleri onun 
elinden çıkmıştı. Birinci Bildiri ise bunlardan ilkiydi. Birinci Bildiri’de Marx, UEB’nin Fransa-Prusya 
Savaşı’na ilişkin çeşitli bildirilerinden, açıklama ve konuşmalarından alıntılar eşliğinde, örgütün savaş 
karşısındaki tutumunun ana hatlarını özetlemiş ve aynı zamanda savaşla beraber (UEB’nin içinde ya da 
dışında, Fransa ve Almanya’da) ortaya çıkan kimi milliyetçi tavır alışları örtük biçimde eleştirmiştir.

İşçiler, egemen sınıflar arasında geçen bir savaşın tarafı değildir asla; esas olarak, savaşın tüm muhatapla-
rı bir taraf ve işçi sınıfı karşı-taraftır.5 Kaldı ki savaş patlak verdiğinde, sonucu ne olursa olsun, her koşulda 
kaybeden ve yıkımın tüm bedelini ödemesi beklenen daima işçiler (ve emeğine dayanan öteki sınıflar) 
olur.6 Başka bir deyişle işçinin çıkarına olan olgu, egemen sınıfların isteklerine, arzu ve tutkularına da-
yanan bir savaşın hiç yaşanmamasıdır. Öyleyse işçi sınıfı hareketinin savaş karşısındaki refleksi, tüm 
gücünü ve imkânını seferber ederek onu baştan engellemek ve başladığı takdirde derhal durdurmaktır.

Birinci Bildiri’de ayrıntılandırılan bu tavır, UEB’nin o günkü pratiğini de doğrudan yansıtmaktaydı. UEB 
örgütlü olduğu Avrupa şehirlerinde mümkün mertebe savaş karşıtı mitingler ve kampanyalar düzenle-
miş, önce savaşın engellenmesi ve sonra durdurulması için halka mücadele çağrısında bulunmuştu.7 Bu 
eşiği aşmak içinse ne mevcut gücü ne olanakları ne de halk desteği yeterliydi. Dolayısıyla savaşın seyri 
içinde etkisi oldukça sınırlı kaldı. Bunun sonucu, bir yandan barış ilkesinde ısrar ederken ve fazlası için 
çabalarken, bir yandan da savaşta kendini koruma musibetine boyun eğmekti. 16 Temmuz 1870’te Al-
manya, Braunschwig’deki bir mitingde, bir işçi lideri bu koşuldan şöyle bahsediyordu:

Derin bir kaygıyla ve acı içinde, kaçınılmaz bir musibet olarak bir savunma savaşına girmek zorunda 
kaldık; ama aynı zamanda, tüm Alman işçi sınıfını, savaşa ve barışa karar verme yetkisinin halklara ait 
olmasını isteyerek ve böylece onları kendi kaderlerinin efendileri hâline getirerek bu denli korkunç bir 
toplumsal felaketin yinelenmesini olanaksız kılmaya çağırıyoruz.8

2 A.g.e., s. 12.
3 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), çev. Erkin Özalp, İstanbul: Yordam Kitap, 2016, s. 94; Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” 
Fransa’da İç Savaş (1) içinde, s. 134.
4 Bu etkisi Paris Komünü süreciyle beraber en yüksek noktasına erişmiştir.
5 Bkz. Karl Marx, “Genel Konseyin Fransa-Prusya Savaşı Hakkındaki Birinci Bildirisi,” Fransa’da İç Savaş (1) içinde, s. 34.
6 Kazanan tarafın edindiği ganimetten işçi sınıfına küçük bir pay verdiğine kimi zaman rastlamak mümkün. Lakin kaybeden ülkedeki işçinin yaşam koşul-
larının yıkımı pahasına verilen bu pay, ödenen bedelle kıyaslanabilir dahi değildir.
7 Bkz. a.g.e., ss. 31, 33, 34.
8 A.g.e., s. 33.
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Bu ifadeler aslında fiziki bir zayıflığı ve buna bağlı olarak bir hayıflanmayı yansıtmaktaydı. Savaşın dur-
durulmasını amaçlayan güçlü örgütlü bir irade bulunmasına ve halk nezdinde savaş karşıtlığının dikkate 
değer bir karşılığının bulunmasına rağmen, bu iradenin kısa sürede belirleyici bir güç hâline gelebilmesi 
için ne yeterli kadro ne de imkân vardı. Üstelik yapılanların fazlası için atılan her adım, savaş karşıtı 
mitinglerin ve kampanyaların akabinde UEB şubelerinin Fransa’da basılması ve kapatılması örneğin-
de olduğu gibi, düzen tarafından amansızca bastırılmaya çalışılıyordu.9 Böylece farklı dillerde konuşan 
işçilerin birbirini kırmasının ve bedelin bütün bir sınıfa ödetilmesinin önüne geçilemedi ve işçi sınıfı 
hareketi bir anlamda yenilgiye uğramış oldu.

Marx’ın öngördüğü üzere savaş II. İmparatorluk’un aleyhinde seyretti; Almanya nezdinde savunma 
amaçlı olma özelliğini yitirdi ve yozlaşarak Fransız halkına karşı yürütülen bir savaşa dönüştü.10 Sedan 
Muharebesi’nde aldığı büyük yenilginin ardından Louis Bonaparte, 2 Eylül 1870’te Prusya Ordusu’na 
teslim oldu ve Prusya böylece Fransa’ya yönelik en ağır şartları dayatmaya koyuldu.

III. Napolyon’un teslim olmasıyla beraber, Paris halkı 4 Eylül 1870’te III. Cumhuriyet’i ilan etti. Ancak 
çok geçmeden, burjuva cumhuriyetçiler ve Orleans yanlılarından oluşan bir ittifak, iktidarı ele geçirdi. 
Bunda, halkı bir şekilde ikna eden, “ateşkes koşullarının savaşın sürdürülmesini olanaksız” kıldığı ve 
“Bismarck’ın dayattığı barışı onaylama işini en iyi yapacak olanların … Fransa’daki en kötü adamlar” 
olduğu propagandasının büyük rolü vardı.11 Böylece hemen bir Ulusal Savunma Hükümeti (USH) ku-
ruldu.

UEB’nin USH karşısındaki tavrı, yine Marx tarafından kaleme alınan Genel Konseyin Fransa-Prusya 
Savaşı Hakkındaki İkinci Bildirisi’nde açıklandı. İkinci Bildiri, “Fransız işçi sınıfı”nın bu “en zor koşullar 
altında,” yani “[d]üşman Paris’in kapılarına dayanmak üzereyken, yeni hükümeti devirmeye yönelik her 
tür girişim”in umutsuz bir delilik” olacağını belirtmekte ve tüm pespaye niteliğine12 rağmen ona şimdilik 
katlanmak gerektiğini savunmaktaydı.13 İşçiler böylece “sınıflarını eksiksiz bir şekilde örgütlemek için” 
“cumhuriyete özgü özgürlüğün kendilerine sunduğu araçları sakin ve kararlı bir şekilde” kullanacaklardı 
ve bu, “onlara, Fransa’nın yeniden doğumu için ve emeğin kurtuluşunu sağlama ortak görevimiz için 
yeni, Herkülvari güçler” kazandıracaktı.14

Bu doğrultuda hareket etmeyi kararlaştıran UEB’nin önüne koyduğu ilk amaç, işçi sınıfı hareketinin 
(özellikle Fransa ve Almanya’da) “Fransa için onurlu bir barış” ve “Fransız Cumhuriyeti’nin tanınması” 
sloganları etrafında birleştirilmesi ve savaşın ağır bedelinin Fransız işçisine ve beraberinde tüm halka 
ödetilmesini engellemekti.15 Peki “Fransız işçileri barış döneminde saldırganı durduramamışken, silah-
ların gürültüsü altında Alman işçilerinin galip geleni durdurma şansı daha yüksek olabilir” miydi?16 Bu 
sorunun yanıtı, nihayetinde, işçilerin sergileyecekleri pratiğin bir sonucu olacaktı.

Bismarck komutasındaki Prusya Ordusu, kısa süre içinde Paris önlerine kadar ilerlemişti. Amacı Paris’i 
işgal ederek yağmalamak ve şartlarını birebir uygulamaktı. Buna karşılık USH, Paris’e girmek isteyen ya-
bancı bir ordudan ziyade, işçi sınıfının iktidara yönelik olası bir ayaklanmasından endişeleniyordu.17 Bu 
nedenle Paris’i savunmak için hazır bekleyen Ulusal Muhafızlar’ın (UM) ve dolayısıyla tüm halkın silah-

9 Bkz. a.g.e., ss. 29-30.
10 Karl Marx, “Genel Konseyin Fransa-Prusya Savaşı Hakkındaki İkinci Bildirisi”, Fransa’da İç Savaş (1) içinde, s. 37.
11 Karl, Marx, Fransa’da İç Savaş, s. 64.
12 USH’de öne çıkan isimlerin ve bizzat hükümetin eleştirisi için sırasıyla bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), ss. 57-59; “Genel Konseyin Fransa-Prusya 
Savaşı Hakkındaki İkinci Bildirisi”, ss. 45-46.
13 Karl Marx, “Genel Konseyin Fransa-Prusya Savaşı Hakkındaki İkinci Bildirisi”, s. 46.
14 A.g.e., s. 46.
15 Bkz. a.g.e., s. 44.
16 A.g.e., s. 45.
17 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), ss. 53-55, 66, 68.
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sızlanması çağrısında bulundu. İsteği, özellikle işçilerin savaş sonrasında dayatılacak olan tüm olumsuz 
koşullara sessiz sedasız boyun eğmesinin uygun zeminini yaratmaktı. Bu aynı zamanda Prusya Ordu-
su’nun işini kolaylaştırmak anlamına da gelmekteydi. Başka bir deyişle USH, Paris’in işçiler yerine işgalci 
bir ordunun eline geçmesini yeğliyordu. Çünkü “silahlı Paris, silahlı devrim demekti. Paris’in Prusyalı 
saldırgana karşı kazanacağı bir zafer, Fransız işçisinin Fransız kapitalistine ve onun devlet asalaklarına 
karşı kazanacağı bir zafer” olacaktı.18

Adolphe Thiers’in başında olduğu USH’nin Parisli işçilere yönelik tehditleri ve saldırıları Fransa hal-
kının tepkisini çekerken, kullandığı yöntemler ve siyaseten yaptığı hatalar da egemen sınıflar içinden 
kimi kesimleri rahatsız etmekteydi. Örneğin pek çok burjuva cumhuriyetçisi sorunun bir uzlaşmayla 
çözülmesinden yanaydı. Buna karşılık USH’nin hamlesi, iktidarın pekiştirilmesi amacıyla, bileşenleri 
arasına daha çok cumhuriyet karşıtı ve dolayısıyla toprak sahibi ve muhafazakâr burjuva katmak oldu.19 
Hükümetten başlayarak devletin hemen her kurumunda kendisini hissettiren “cumhuriyet” karşıtı kad-
rolaşmaya bakıldığında, III. Cumhuriyet’in adı dışında II. İmparatorluk’tan pek bir farkı olmayacağı 
aşikârdı.20 Bütün bunlar, Marx’ın da belirttiği üzere, Fransa için İkinci Bildiri’de umulan koşullardan 
farklı bir gidişatın olduğuna, dolayısıyla işçi sınıfının USH’ye katlanması için hiçbir neden kalmadığına, 
aksine sürecin onu öne çıkmaya zorladığına işaret etmekteydi:

Ve şimdi, Paris, ya Bordeaux’daki isyancı köle sahiplerinin onur kırıcı buyruğu doğrultusunda silahlarını 
bırakacak ve 4 Eylül’deki devriminin tek anlamının devlet iktidarının basitçe Louis Bonaparte’tan kral-
cı rakiplerine devredilmesi olduğunu kabul edecekti, ya da, bunu yapmayacaksa, İkinci İmparatorluğu 
yaratmış ve bu imparatorluğun koruması altında tümüyle çürüyecek kadar olgunlaşmış olan siyasal ve 
toplumsal koşulları devrimci bir şekilde ortadan kaldırmadan çöküşten kurtarılması ve yeniden doğma-
sı mümkün olmayan Fransa’nın kendisini feda eden öncüsü olarak öne çıkmak zorundaydı.21

Thiers’in hayali, egemen sınıfların verili konumlarını güvence altına alarak, yeniden olağan bir akış ya-
ratmaktı. Bunun için iç borçlanma koşulunu sağlamak ve Prusya’nın dayattığı şartları, özellikle de ağır 
vergi yükünü yürürlüğe koymak zorundaydı.22 Karşısındaki tek büyük engel ise Paris’in silahlı işçileriydi.

İşçilerin iktidarı
III. Cumhuriyet’in kontrolünü eline alan Thiers, UM’nin Paris Komutanlığı’nın yönetim kademesine 
dilediği subayları atamak istemişse de başarılı olamamıştır. UM, II. İmparatorluk’un çöküşüyle beraber, 
Prusya işgaline karşı kendini doğaçlama biçimde yeniden örgütlemeye yönelmiş ve bunun fiili sonucu 
olarak yapısı köklü biçimde değişmeye başlamıştır.23 Bu değişimlere bağlı olarak, UM’nin başlıca insan 
kaynağı şimdi işçilerdi ve idaresi, birkaç eski subayın varlığı dışında, seçimle belirlenen bir meclise aitti.24 
Dolayısıyla işçi temsilcilerinin UM’nin iradesini belirlemede giderek artan bir etkisi söz konusuydu.

Savaşın gelinen bu son aşamasında UM, hezimete uğramış düzenli ordudan çok daha canlı ve güçlü du-
rumdaydı. Üstelik yenilgiyle beraber Prusya Ordusu’na terk edilen ağır silahları hâlihazırda ele geçirmiş 
ve envanterine katmıştı. İşte Thiers’in endişesi de tam burada başlıyordu. Ağır silahları elinde tutan UM, 
tüm silahsızlanma çağrılarını açıkça reddetmekteydi. Dahası, USH’nin izlediği teslimiyet çizgisi, dev-
rimci fikirlerin ivme kazanarak UM’de destek bulmasını sağlıyor ve böylece işçilerin iktidara yönelmeleri 

18 A.g.e., s. 53.
19 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 65; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 168.
20 Bkz. Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 159.
21 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 70. Benzer bir bağlam için bkz. “Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a,” çev. Kenan Somer, Fransa’da İç Savaş 
(2) içinde, Ankara: Sol Yayınları, 1991, s. 157.
22 Thiers’in son derece hevesli olduğu iç borçlanma bağlamında bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 67.
23 Ulusal Muhafızlar’ın nasıl yeniden örgütlendiği, verili bileşenleri ve ayrıca ağır silahları nasıl ele geçirdiği bağlamlarında bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş 
(1), ss. 68-69; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” ss. 141-142.
24 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 68; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 142.
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için uygun bir zemin oluşuyordu.

Paris’teki birkaç başarısız kalkışmadan en dikkate değer olanı, 31 Ekim 1870’te Blanqui öncülüğünde 
gerçekleşti. Başarılı olamamasının nedeni, ayaklanan işçilere ertesi gün bir seçim düzenleneceği ve yö-
netimin seçimle belirleneceği sözü verilmesi ve işçi liderlerinin işgal altındaki bir şehirde henüz iç savaşı 
göze alamadıklarından bu söze itimat etmeleriydi. Beklendiği üzere bu söz tutulmadı. Marx’a göre işçile-
rin başarısız olması, Fransa’nın ve Paris Komünü’nün geleceğine yönelik kritik bir sonuca sahipti.25 Zira 
II. İmparatorluk’un Sedan Muharebesi’nde aldığı yenilgi akabinde, Fransa’da dikkate değer bir dinamik 
mevcuttu; pek çok yerde işçiler sokaklara çıkmış ve dahası Lyon, Marsilya ve Toulouse gibi birkaç şehirde 
“komün iktidarları” kurmuş ancak bunlar USH tarafından yenilgiye uğratılmıştı. Marx’a bakılırsa, Paris 
Komünü o gün kurulsaydı, tüm Fransa’yı tutuşturabilme olanağı çok daha güçlüydü.26

Paris’in silahlı işçileri, nihayet 18 Mart 1871’de, “Vive la Commune!” sloganları eşliğinde burjuva devlet 
mekanizmasını ezerek, “işçilerin iktidarı” Komün’ü ilan ettiler. Komün de tıpkı burjuva devlet aygıtı 
gibi bir sınıf diktatörlüğüydü; ancak onu ayırıcı kılan, tüm sınıfların ortadan kaldırılması çıkarına olan 
toplumun çoğunluğuna, yani işçi sınıfına dayanmasıydı. Bu yeni devlet formu, “toplumsal kurtuluşun, 
yani, emeğin, işçiler tarafından yaratılan ya da doğanın armağanları olan emek araçları üzerinde tekel 
kuranların gaspçılığından (köleciliğinden) kurtarılmasının siyasal biçimi”ydi27 ve mülksüzleştirenlerin 
mülksüzleştirilmesini amaçlıyordu. Başka bir deyişle, sömürü ilişkilerine ve özel mülkiyete karşı, üretim 
ilişkilerinin bütünüyle toplumsal mülkiyet temelinde örgütlenmesini önüne koymaktaydı.28 Bu nedenle 
burjuvazi ve toprak sahipleri, sıradan işçiler yıkılmaz sandıkları toplumsal dokuları parçalarken ve boşa-
lan yerleri yeni ilişkilerle doldururken, “belediye binasının üzerinde dalgalanmakta olan Emek Cumhu-
riyeti simgesinin, yani Kızıl Bayrağın görüntüsü karşısında öfke nöbetlerine” tutuluyorlardı.29

Böylesi bir ekonomik zemine oturan Komün’ün siyasal yapısı, merkezden yerele ve yerelden merkeze, iç 
içe geçen bir meclisler ağıydı. Meclislerin her mensubu, istisnasız seçime tabiydi. Genel oy hakkı şimdi 
ilk kez gerçek anlamda Komün bünyesinde uygulanıyordu; her yurttaş seçme ve seçilme hakkına sahip-
ti. Dolayısıyla seçenlerin ve seçilenlerin çoğunluğunu işçiler oluşturmaktaydı. Seçim, tikel iradeler yok 
sayılmadan tümel iradenin kurulmasını amaçlayan Komün’de, devlet işleyişinin yalnızca bir bileşeniy-
di. Başka bir deyişle, burjuva devlet aygıtında olduğu gibi yalnızca “altı yılda bir, egemen sınıfın hangi 
üyesinin parlamentoda halkı temsil edeceğine ve ezeceğine karar vermesi” asla söz konusu değildi.30 
Çünkü Komün nezdinde seçme-seçilme ilişkisi verilen oyun ötesine uzanıyordu; oy vermek sadece bir 
başlangıçtı. Seçilen, temsil ettiği birey ve topluluklara hesap vermekle yükümlüydü. Bununla birlikte, 
denetime daima açık olan temsilci, halk tarafından istendiği zaman geri çağrılabilir ve doğru gerekçeler 
doğrultusunda azledilebilirdi. Marx bir bütün olarak bu mekanizmayı çalışmasında şöyle özetlemişti:

… en küçük köylerde bile siyasi biçiminin komün olacağı … açıkça belirtiliyor. Her bir ilçenin kırsal 
yerleşim birimleri ortak işlerini ilçe merkezinde toplanan bir temsilciler meclisi aracılığıyla yürüte-
cek ve bu ilçe meclisleri de Paris’teki Ulusal Delegasyona temsilciler gönderecekti; temsilciler, her 
zaman görevden alınabilir olacak ve seçmenlerinin belirlenmiş talimatlarına bağlı kalacaktı. Bun-
ların ardından hâlâ merkezî bir iktidara kalacak olan az sayıdaki ama önemli görevler, … komünal, 
yani sıkı sıkıya sorumluluk sahibi görevlilere devredilecekti. Ulusun birliği … Komünal Anayasayla 
örgütlenecekti …31

25 Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” ss. 139-140.
26 Marx’ın böylesi bir Fransa için öngörüleri bağlamında bkz. a.g.e., ss. 150-151.
27 A.g.e., s. 151.
28 Bkz. a.g.e., s. 152.
29 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 89.
30 A.g.e., s. 85.
31 A.g.e. s. 85.
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Komün burjuva devlet aygıtının temellendiği çıkar çatışmalarını ve beraberindeki bölünmüşlüğü içer-
mediğinden, meclisler yasama ve yürütme işlevlerini bir arada üstlenmekteydi. Gündeme alınan soru-
nun ve çözümün (merkezi, yerel ya da bütünleşik) niteliğine göre, ilgili meclis yerinde karar ve müdahale 
olanağına sahipti. Bu çaba sırasında kalabalık ve hantal bir bürokrasiye hiçbir şekilde ihtiyaç yoktu. Artık 
bir işçi ücreti karşılığında çalışan devlet memuru da ne ayrıcalıklıydı ne de oturduğu koltuktan kazanç 
sağlama olanağına sahipti.

Komün, burjuva iktidarında halkı baskı altına almanın birer aracı olan asker ve polis gücünün yerine, 
ulusal muhafızları, yani silahlanmış halkı koydu. Halk, meclisler aracılığıyla hem hedefi belirleyen hem 
namluyu tutan tek faildi. Bu koşul güç kullanımını gerekçelendiren yargının yeni toplum uyarınca dü-
zenlemesiyle tamamlanmaktaydı. Yargı artık sömürü ve baskı ilişkilerinin koruyucusu değil Komün’ün 
koyduğu yasaları uygulama ve denetleme alanıydı. Bu iki değişimin kısa sürede beraberinde getirdiği 
çarpıcı sonuçlardan biri de toplumsal güvenliğin hiç olmadığı kadar sağlamlaşmasıydı. Öyle ki “Paris’in 
sokakları ilk kez gerçekten yine güvenli hâle”32 gelmişti.

Komünal iktidarın başlıca işlevi, çatlamış bir tohum misali gelişmeye başlayan yeni toplumun önünü aç-
maktı. Bu noktada önemli bir hamle olarak Komün, “manevi baskı aygıtları” arasında bulunan kiliseleri 
dağıttı ve kamulaştırdı.33 Halkın dilediği ölçüde destek verdiği kurumlara dönüştürdü. Ayrıca kilisenin 
eğitimdeki etkisini bütünüyle kırarak eğitimi yeniden ele aldı ve yapılandırdı; tüm “kamu hizmetleri” 
gibi ücretsiz ve yaygın ölçüde erişilebilir kıldı.

İşçilerin giriştiği tüm bu değişimleri mümkün kılan siyasal iktidarın ele geçirilişi, Komün’ün karakterini 
de özetleyen iki temel dayanak noktasına sahipti. Bunlardan ilki, işçi sınıfının devrimdeki ideolojik ve 
fiziki liderliğiydi.34 Bu bağlam her şeyden önce, işçi sınıfının tarihsel birikimiyle birlikte düşünülmeli ve 
söz konusu zincirdeki yeri doğru tespit edilmelidir. Örneğin devrim arayışı bakımından, işçi sınıfının 
1848 Şubat Devrimi’nde ve sonrasında 1848 Mayıs ve 1848 Haziran kalkışmalarında sergilediği, Fransız 
Devrimi’nin eleştirisine bağlı toplum ısrarıyla ilişkilendirilmelidir.35 Diğer yandan Komün Devrimi’nin 
ilk doğrudan adımları için Fransa-Prusya Savaşı’nı engelleme ve durdurma çabalarına bakılmalı. Zira 
işçi sınıfı hareketi savaşı engelleyememiş ve durduramamış olsa da savaş karşısındaki iradesini korumuş-
tur. Belli ki bu irade, UM’de beliren fırsatın doğru biçimde değerlendirilmesiyle, savaşın başından itiba-
ren geçilmek istenen eşiğin aşılmasını sağlamış, egemen sınıflara karşı bir iç savaşa yönelmiş ve böylece 
hem teslimiyete hem kapıdaki işgalciye karşı ulusun savunmasını üstlenmiştir.36

İşçilerin devrimdeki ideolojik ve fiziki liderliği, ilişkili bir başka dayanak noktasıyla birleşerek, devrimin 
önünü büsbütün açmıştır. Bu dayanak noktası, işçi sınıfının halk kategorisi içinde sayılan ara sınıflar 
üzerinde kurduğu hegemonya ve beraberinde onlara kendi öncülüğünü kabul ettirme koşuludur. Dev-
rimin önünün açılması ve ilerlemesi bağlamında, burada iki kesimden bahsetmek mümkün. Birincisi, 
bir şekilde kendi geçim araçlarına sahip olan ya da bunları düzenli biçimde temin edebilen tikel küçük 
burjuva özneler ve ayrıca “esnaf” diye tabir edilmesi doğru olan küçük ve alt orta burjuva özneler şek-
linde düşünülebilir. Bunlara ikinci olarak, ancak kendisine yetecek ölçüde toprağa sahip olan köylüler 
eklenmelidir.

USH, işçi sınıfı hareketini halkın diğer kesimlerinden yalıtmak ve böylece olası bir kalkışmada yalnız 
bırakmak niyetiyle, sözü edilen şehirli ara sınıflar adına bir moratoryum ilanında bulunmuştur. Bu ilan 

32 A.g.e., s. 98.
33 Bkz. a.g.e., s. 84.
34 Bkz. Marx, Fransa’da İç Savaş (1), ss. 87-89; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” ss. 161-164.
35 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 83.
36 Bkz. Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” ss. 164-166.
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uyarınca kira, fatura ve tüm öteki borçlar, belirlenen süre dahilinde ertelenmiş oldu. Thiers, ara sınıfların 
önemli bir kısmını arkasına almak ya da tarafsızlaştırmak istediğinden, savaş sonrası bütçe sıkıntısına 
rağmen böylesi bir kararı almak zorundaydı. Görünen o ki alınan karar bir süre başarılı da olmuştu; 
moratoryum süresi boyunca ara sınıfların büyük kısmı sessizliğini korudu. Lakin moratoryum 13 Mart 
1871’de sona eriyordu ve Thiers kendisi yönelen tüm tepkilere rağmen yeni bir ertelemede bulunmayı 
reddetti. Bu pek çok ara sınıfın yıkımı anlamına gelmekteydi. Öyle ki savaş sonrası enkaz haline gelen 
ekonomide, söz konusu borçların ödenme koşulu yoktu. İşte tam bu noktada, işçi sınıfı hareketi borçla-
rın makul bir plan dahilinde erteleneceği vaadinde bulundu.37 Böylece ara sınıfların sessizliği bozuldu 
ve bu süreçte işçi sınıfı hareketiyle müttefik olan Cumhuriyetçi Birlik38 mensubu “radikal demokrat” 
entelektüellerin de etkisiyle, tarafını işçilerden yana belirledi.39

Köylülüğe gelince, devrimde herhangi bir rolü yoktu. Ancak işçi sınıfının köylülüğün desteğini alması, 
Komün’ün USH’yi ezecek ölçüde güçlenmesi ve Fransa geneline yayılması bakımından olmazsa olmaz 
bir koşuldu.

Köylüler sürekli borç yükü altında olmanın yanı sıra, mülk sahibi olup da savaş tazminatı kesintisinin 
ve ağır vergi yükünün dayatıldığı başlıca topluluktu. Bu nedenle hep topraklarını kaybetme ve kır işçisi 
olma tehdidiyle karşı karşıyaydı. Devrim ise köylünün çıkarlarıyla doğrudan örtüşmekteydi. Öyle ki 
Komün, egemen sınıfların “Prusya’ya ödenmesi kabul edilen beş milyarlık savaş tazminatının asıl yü-
künü köylülerin sırtına” yüklemesine karşıydı.40 Dahası kan vergisi gibi köylüyü tüketen tüm vergileri 
ve “kâğıt masrafları”nı, asker ve polis gücünün yaşam alanına saygısızlığını ortadan kaldırmayı şiddetle 
savunuyordu. Komün’ün köylülere sağlamak istediği koşullar, eğitim ve başka imkânların kıra taşınması 
ve köylülerin ortak mülkiyet toplulukları kooperatiflerde buluşmasıydı.41 Tüm bunlar dolayısıyla USH, 
“komünal Paris ile iller arasındaki serbest iletişimin genel bir köylü ayaklanmasına yol açacağı”nın far-
kındaydı.42 Bu nedenle gücünün büyük kısmını bu iletişimi engelleme yönünde sarf etti.

Marx’ın belirttiği gibi “[o]rta burjuvazi ve küçük burjuvazi, iktisadi varlık koşulları nedeniyle yeni bir 
devrimi başlatma olanağından yoksundu ve egemen sınıfların yolunu izlemek ya da işçi sınıfının müt-
tefikleri olmak zorundaydılar.”43 Komün’ün kapitalizm koşullarında mülkleri ve imkânları azalma eği-
liminde olan ara sınıflara verebileceği, ilk olarak bu eğilimin durdurulması ve zamanla ortak mülkten 
toplumsal mülkiyete katılıma koşut biçimde, sahip olunan maddi imkânların -ya da daha fazlasının- 
toplumun bir standardı haline gelmesiyle daimi kılınmasıydı. Bunun anlamı, toplumun tümünün tem-
silini somut biçimde üstlenebilme olanağına sahip olan işçi sınıfının, kendisi için istediği gelişkin yaşam 
koşullarını tüm toplum için gerçekleştirmesidir.

Yenilginin kapısını aralayan yanlışlar
Belki “sezgisel” olarak, Marx’ın Paris Komünü’nü bir “erken doğum” şeklinde değerlendirdiğini söyle-
mek mümkün. Ancak kimi yazarların özellikle İkinci Bildiri’ye atıfta bulunarak, nihayetinde başarısız 
olacağı ve beraberinde ağır bedeller getireceği düşüncesiyle, Marx’ın gerçekleşen devrime sıcak bakma-
dığını iddia etmeleri, bunca materyale rağmen son derece abes ve en nazik ifadeyle art niyetlidir.44 Marx, 

37 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 90; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 158; “Karl Marx’ın Paris Komünü Üzerine Konuşması,” 
Fransa’da İç Savaş (2) içinde, s. 106.
38 Bkz. Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 157.
39 Bkz. a.g.e., s. 158.
40 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 92.
41 Bu bağlam için bkz. Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” ss. 155-157.
42 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 93.
43 Karl Marx, “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 147.
44 Buna karşıt bağlamda bkz. Karl Marx, “Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a,” Fransa’da İç Savaş (2) içinde, s. 156. Burada ayrıca Marx’ın olumla-
yarak bahsettiği Komün’ün UEB üyeleri için bkz. Karl Marx, “Karl Marx’ın The World Gazetesi Muhabiri ile Bir Konuşmasının Metni,” Fransa’da İç Savaş (2) 
içinde, s. 127; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” s. 181.
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daha önce de değinildiği üzere, Fransa’da İç Savaş’ın hem yayımlanan metinlerinde hem yayımlanmayan 
taslaklarında, İkinci Bildiri’de ifade ettiği USH’ye katlanma koşulunun hâlihazırda ortadan kalktığına 
işaret etmiş ve gelinen noktada işçilerin ya egemen sınıfların onur kırıcı buyruğu doğrultusunda silah-
larını bırakacağı ya da Fransa’nın kendisini feda eden öncüsü olarak öne çıkacağı bir ayrımda kaldığını 
belirtmişti. Dolayısıyla tarih bir bakıma işçi sınıfı hareketini yeterince olgunlaşmadığı bir zamanda “Ko-
mün” gerçeğiyle sınamıştır. Lakin bu, asla Paris Komünü’nün bir bekleme haline boyun eğmesi gerektiği 
ya da başarısızlığa mahkûm olduğu anlamlarına gelmiyordu; “iradesi”ni oluşturan unsurların verili de-
zavantajları yerinde ve ustaca müdahalelerle gidermesi ve böylece olgunlaşmasını olağandışı biçimler-
de tamamlaması marifetiyle, pekâlâ başarabilirdi. Başka bir deyişle Komün’den beklenen, olağan akışın 
sınırlarını zorlaması, onu aşarak yönünü değiştirmesi ve başka bir tarihi mümkün kılmasıydı.

Komün’e ilişkin değerlendirmelerinde Marx, yenilginin kapısını aralayan yanlışlara ve bu yanlışlara dü-
şülmeseydi belirmesi olası alternatiflere, ayrıntılı biçimde yer verir. Bu bağlamda, yukarıda da değinilen, 
devrimin ayaklanma dinamiklerinin tüm ülkede daha güçlü olduğu 31 Ekim 1870’te gerçekleşme koşulu 
varken elden kaçırılmasına yönelik eleştirisi, burada en başta düşünülebilir. Devrim, Marx’a göre, tüm 
Fransa’yı tutuşturabilmenin çok daha olası olduğu bu zaman aralığıyla buluşamayarak geç kalmıştı. Bu-
nunla birlikte, Komün’ün devrimle beraber Paris’in dışına yayılma ve tüm ülkede hâkimiyet kazanma 
olanağı henüz yitirilmiş değildi. Marx, askeri açıdan hâlâ zayıfken Versay’a kaçan USH’ye bir baskın 
saldırıda bulunmanın böylesi bir koşulun önünü açabileceğini öngörüyordu.45 Diğer yandan bu fırsatı 
kullanmamış olması, Komün nezdinde bir felaketle sonuçlandı. USH tüm zayıflığına rağmen saldırıla-
rına ara vermedi, gücünü topladı ve nihayetinde Prusya’yla anlaşarak etkili bir saldırı planı hazırlama ve 
uygulama olanağı buldu. Marx’a bakılırsa, Komün’ün artık bir saçmalığa varan “merhameti,” bu örnekte 
olduğu gibi onu önemli yol ayrımlarında eylemsiz kılıyordu.46

Devrim gerçekleşirken burjuvazi, toprak sahipleri ve beraberinde üst orta sınıflar korku içinde titriyor-
lardı. Çünkü “[b]u zafer, onlar için, halkın öç alma zamanının sonunda geldiğinin işaretiydi. 1848’in Ha-
ziran günlerinden 22 Ocak 1871’e kadar onlar tarafından öldürülmüş olan kurbanların hayaletleri” bir 
anda gözlerinin önünde belirmişti.47 Ancak Marx’ın dediği gibi sadece korktuklarıyla kaldılar.48 Halka 
karşı suç işleyenler, “olması gerektiği gibi silahsızlandırılmak ve tutuklanmak yerine, Paris’in kapılarını, 
güvenli bir şekilde Versailles’a kaçmalarını sağlayacak şekilde ardına kadar açık buldu”lar.49 Bu durum 
öyle olmasa da karşı cepheden bir zayıflık işareti olarak yorumlandı. Derken Paris’te hemen bir dizi kar-
şıdevrimci kalkışma tertiplendi. Bastırılmış olsalar da sorumluları serbest bırakıldı ve onlar da Versay’a 
kaçana kadar silahlı-silahsız faaliyetlerini sürdürdü. Bütün olanlara rağmen kimilerinin 26 Mart 1871’de 
düzenlenen Komün temsilcileri seçimine katılmalarına dahi müsaade edildi. Marx seçime katılan bu 
kimselerin ağızlarının içinde barış mesajları verirken, aslında kanlı intikam yeminleri ettiklerini belirti-
yordu.50

Bu sırada Versay’ın tutuklama, yaralama ve ölümle sonuçlanan saldırıları durmaksızın sürmekteydi. Ko-
mün saldırılara karşı bir misilleme kararnamesi çıkarmış olsa da “Paris’te Ulusal Muhafız giysileri içinde 
yakalanan jandarma ajanlarının bile, yangın bombaları taşıyan polis memurlarının bile bağışlandığını 
fark eder etmez,” USH bunun içi boş bir tehdit olduğu kanaatine vardı ve saldırılarını giderek ağırlaştır-
maktan çekinmedi.51 Öyle ki tutsakların topluca katledilmesi, sokak ortasında komünarlara işkence edil-
mesi, çatışmalar sırasında evlere sığınanların canlı canlı yakılması ve diğer pek çok vahşetin faili oldu. Ve 

45 Karl Marx, “Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a,” Fransa’da İç Savaş içinde, s. 156; “Marx’tan Leipzig’deki Wilhelm Liebknecht’e,” s. 155.
46 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), ss. 74, 75; “Fransa’da İç Savaş’ın Taslaklarından Seçmeler,” ss. 139, 172.
47 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 73.
48 A.g.e., s. 73.
49 A.g.e., s. 73.
50 A.g.e., s. 75.
51 A.g.e., s. 77.
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son olarak, Paris’i kuşatmak ve komünarlara saldırmak için Prusya’dan yardım istedi.

Komün, iktidarını ilan ettikten sonra, Prusya’yla çatışmasızlık içinde hareket etmiş ve Bismarck da buna 
bağlı olarak Komün ve USH arasında tarafsızlık ilan etmişti. Lakin Bismarck’ın amacı asla Komün’le bir 
anlaşma imzalamak değildi. Komün’ün Fransa’ya dayatılan şartları kabul etmeyeceğinin ve ayrıca yanı 
başında böylesi “kötü” bir örneğin en nihayetinde kendisinin de “aleyhine” olacağının farkındaydı. Sade-
ce USH’ye dayattığı şartları iç savaştaki konumu sayesinde daha da ağırlaştırmak istiyordu.52

USH, Komün’ün ilan edilmesiyle prestij kaybetmiş ve Fransa illerinden beklediği desteği alamamıştı. Bil-
hassa burjuva cumhuriyetçiler karşısındaydı; Komün’le asgari bir noktada uzlaşma sağlanması yönünde 
hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.53 Thiers’in gelinen noktada bunu kabul etmesi ise mümkün 
değildi.

USH, Fransa Ordusu’nu derme çatma biçimde yeniden toparlamaya çalışmış olsa da hâlâ UM’nin karşı-
sına çıkabilecek bir güç olmaktan çok uzaktı.54 Prusya önündeki tek seçenek olarak duruyordu. Dolayı-
sıyla desteğini almak için Prusya’nın her söylediğini onaylamak dışında başka bir yolu yoktu.55 Prusya, 
USH’yle nihai barış anlaşmasının akabinde, binlerce tutsak askeri serbest bırakmayı ve Paris’e karşı ağır 
silah kullanmayı kabul etti.56 Böylece güç dengesindeki asimetri bu kez Thiers lehine değişmiş oldu. 
Komün büyük bir direniş sergilemiş olsa da ağır yenilgiye uğradı.57 Paris, işçi sınıfı için böylece bir ce-
henneme dönüştü.

Marx, yenilginin altındaki diğer nedenleri sorgularken, Komün’ün Banque de France’ın kamulaştırılma-
sına ilişkin çekincesini de bu nedenlerin arasında saymıştır.58 Komün, belirli bir tazminat karşılığında, 
mülk sahipleri tarafından işletilmeyen üretim araçlarına derhal el koyuyordu. Ayrıca kilise mülklerini 
de kamulaştırmıştı. Ancak aynı kararlılığı ileride merkez bankası olacak olan banka için gösteremedi. 
Marx bunu anlamsız buluyordu. Oysaki merkez bankasının ele geçirilmesi, hem meşru hem de bütçenin 
oluşturulması açısından elzemdi. Hatta bir çıkmaz halinde rehine misali bile kullanılabilirdi.59 Sözgelimi 
düşen Paris’te komünarlar için bir çıkış kapısı oluşturabilirdi.

Paris Komünü düşmüş olsa da işçi sınıfı hareketinin birikiminde hem teorik hem de pratik çok kritik 
kazanımlar sağladı. Öyle ki “Paris’in verdiği kavga sayesinde, işçi sınıfının kapitalist sınıf ve kapitalist 
devlet karşısındaki savaşımı yeni bir evreye girdi. Bu kavganın sonucu ne olursa olsun, dünya çapında 
tarihsel bir önem taşıyan yeni bir çıkış noktası” kazanılmış oldu.60

52 Bkz. a.g.e., s. 115.
53 Bkz. a.g.e., s. 102.
54 Güç dengesindeki asimetrinin komün lehine olduğu zamana ilişkin olarak bkz. Karl Marx, “Karl Marx’ın Paris Komünü Üzerine Konuşması,” Fransa’da 
İç Savaş (2), s. 106.
55 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), ss. 64, 105-107.
56 Marx’ın Prusya saldırısına karşı askeri bir önerisi için bkz. Karl Marx, “Marx’tan Londra’daki Eduard Spenser Beesly’ye,” Fransa’da İç Savaş (2) içinde, s. 161.
57 Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş, ss. 108-109, 112-116.
58 Bir başka neden ise, Komün liderliğindeki küçük burjuva unsurların alınan kimi önemli kararları belirlemesi yahut etkilemesiydi. Bahsedildiği üzere, 
Komün’ün bileşenleri arasında küçük burjuva özneler de vardı. Temsilciler seçimi sonrasında, kimileri karar alma mercilerine seçilmişti. Marx bu kimselerin 
etkisini zarar verici buluyordu. Bkz. Karl Marx, Fransa’da İç Savaş (1), s. 97; “Marx’tan Paris’teki Leo Frankel ve Louis Eugene Varlin’e,” Fransa’da İç Savaş (2) 
içinde, s. 160.
59 Bkz. Karl Marx, “Marx’tan Lahey’deki Ferdinand Domela Nieuwenhuis’ye,” Fransa’da İç Savaş (2) içinde, s. 165. Ayrıca konuya ilişkin Engels’in yorumu 
için bkz. Friedrich Engels, “Fransa’da İç Savaş’ın 1891 tarihli Almanca Baskısına Giriş,” Fransa’da İç Savaş (1) içinde, s. 22.
60 Karl Marx, “Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a,” s. 157.
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Lenin’in devrimin 73. gününü karlar üzerinde dans ederek kutladığı söylenir. Sovyet Devrimi, 72. gü-
nünde yenilen Paris Komünü’nden bir gün daha fazla yaşamıştır. Komünarları saygıyla anarak, “Bizler 
sadece bu devlerin omuzlarına tünemiş cüceleriz” diyen Lenin için tarihsel bir kazanım anıdır “o büyük 
gün”. Kugelmann’a mektubunda Marx, “Paris’teki mücadeleyle birlikte, kapitalist sınıfa ve onun devletine 
karşı işçi sınıfının mücadelesi yeni bir aşamaya girdi. Netice ne olursa olsun, dünyaca önemi yeni bir 
hareket noktası kazanıldı” demişti. Sovyetlerle birlikte ise proleter devrim, yeni bir tarihsel dönemine 
girmişti. “Artık ikinci ömrünü yaşayacaktı”.

Paris Komünü’nden çıkarılan devrim ve yenilgi derslerinin ışığında Lenin, iki devrimci çizginin izini sü-
rer. Devrim derslerini “sovyet sosyalizmi”nin inşasında kullanır. Yenilgi derslerini ise, 1. Enternasyonalin, 

Lenin’in Dansı

Menderes Tutuş

Paris Komünü’nün yıldönümünde, İlyiç, İsviçre’nin en büyük
işçi merkezi olan Chaux-de-Fonds’a gitti. Coşkuluydu.

Komün derslerini, yeni bir ivme kazanan Rus devrimci hareketinde kullanma
ve onun hatalarını tekrar etmeme düşüncesi

İlyiç’in kafasını çok meşgul ediyordu.

Nadejda Krupskaya, Lenin’den Anılar
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yani dönemin devrimci hareketinin “isyan ve devrim” karşısındaki tutumunun eleştirisi üzerinden Rus 
devrimci hareketine tercüme eder.

Teori ve pratik
Marx’ın Paris Komünü üzerine yazıları, özellikle Fransa’da İç Savaş’ı eşi bulunmaz politik metinler ara-
sındadır. Lenin’in Fransa’da İç Savaş üzerine çalışmaları ise tarihteki en yaratıcı okumalardan biri olarak 
gösterilir. “Lenin, Emperyalizm’i yazdığı günlerde nasıl [Hegel’in] Mantık Bilimi ile ‘yatıp kalkmışsa’, 
Marx’ın Fransa’da İç Savaş’ını, [devrimci sürecin en kritik günlerinde] Devlet ve Devrim olarak yeniden 
yarattı.” (Raya Dunayevskaya, aktaran Anderson) Bu devrimci yöntem “İkinci enternasyonal oportüniz-
mi” tarafından unutulmaya terk edilmiş bir yöntemdi. “Şubat’tan Ekim”e uzanan iki devrim arasında, o 
kargaşa dolu günlerde, ortaya tarihin gördüğü en devrimci teorik eserlerden biri çıktı. Yeni bir devrim 
stratejisi için tutarlı bir teorik temel ve komünizme gidişi devrimci bir gerçeklik ve kurucu süreç olarak 
formüle eden sovyet sosyalizmi Marksizm’e yeni bir soluk kazandırdı. (Kevin Anderson)

Proletaryanın örgütlenme yeteneği
“Nerede gerçek bir örgütlenme ortaya çıkmışsa, bu kitlelerin etkinliği sayesinde ortaya çıkmıştır. Komün 
bunun mükemmel bir ifadesidir.” 1848 Haziran yenilgisindeki eksiklerini tamamlayacak, tarihsel kolektif 
özne olarak yeni bir toplum ve “devlet biçimi” ortaya çıkaracaktı. “Dünyaya yeni bir ruh verdiler.” (Ulusal 
Muhafız Merkez Komitesi’nin 5 Nisan tarihli Bildirgesi) “Eninde sonunda komünizme varacak bir pla-
nın özetini” çıkardılar Paris sokaklarına: İşçi kooperatifleri, kapatılmış atölyelerin özyönetimle yeniden 
canlandırılması; manüfaktürlerden büyük fabrikalara muazzam federatif işçi birliklerinin örgütlenmesi; 
fırın işçileri için gece çalışmasının kaldırılması; patronal ceza sisteminin kaldırılması; yaşamak için ge-
rekli asgari ücret güvencesi; iş bulma bürolarının yeniden-örgütlenmesi… Daha neler neler. “Toplumsal 
devrim şiirini, geçmişten değil, gelecekten çıkarıyordu.” “Eh peki, baylar, proletarya diktatörlüğünün neye 
benzediğini bilmek ister misiniz? Paris Komünü’ne bakınız.” (Engels) Kilise ile devletin ayrılması; dinsel 
öğretim kurumlarının laikleştirilmesi; zorunlu ve parasız laik eğitim; parasız adalet; seçilenlerin acil ve 
doğrudan görevden geri alınabilmesi; kamu görevlilerinin maaşının işçi ücretleri sınırında olması; yar-
gıçlar ve yüksek görevlilerin seçimi; sürekli ordunun kaldırılıp yerine silahlı halkın geçirilmesi; belediye-
sel özerklik… İşte bütün bunlar, Marx’ın dediği gibi, emeğin kurtuluşunun siyasal biçimleridir.

Adını işçi konseylerinden (sovyetler) alan sosyalizm tipi, 20. yüzyıla damgasını vururken, proletarya-
nın örgütlenme yaratıcılığı hemen tüm devrimci süreçlerde kendini gösterdi. 1905 ve 1917’de Rusya’da, 
1918-1920 arasında Almanya, Avusturya ve İtalya’da, Çin’de, Macaristan’da… ve Türkiye’de doğrudan 
devrimci demokrasi, “konsey-komite-sovyet” formunda ortaya çıktı. İlk kez Fransa’da İç Savaş’ta Paris 
Komünü’nün tarihsel yaratısı olarak değerlendirilen proletaryanın özyönetim biçimi olarak sosyalizm an-
layışı, 1917 Ekim Devrimi’nde “İşçi, Asker ve Köylü Vekilleri Sovyetleri” ve sovyet sosyalizmi olarak 
kalıcı bir gerçekliğe kavuştu.

Devrimci kopuş, aşma ve komünist sönümlenme
Fırtınalı 1917 sürecinde devrimler devrimleri doğurur. Devrimci sürecin teorik zirvesi Devlet ve 
Devrim’dir. Ayaklanmanın hemen öncesinde eylül ortalarında Lenin kalemi bırakır. Kitabı bitiremez: 
Devrimci aciliyet “beni engelledi. Böyle ‘engele’ can kurban. Bir devrimi yaşamak, devrim hakkında 
yazmaktan daha zevkli ve yararlıdır.” Ancak devrimci kopuş zaten gerçekleşmiştir. Sadece bir proleter 
ayaklanmayla mühürlenmesi gerekmektedir. Kopuş Nisan Tezleri’ndedir. Kopuş, Bolşeviklerin kendi 
devrimci geleneği içinde de bir kopuştur. Komünarları örnek alan Lenin, “Parlamenter cumhuriyet değil 
-İşçi Temsilcileri Sovyetleri’nden buna geri dönmek geriye doğru bir adım olurdu- aksine tüm ülkede, 
tepeden tırnağa bir İşçi, Kır İşçisi ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri Cumhuriyeti. Polis, ordu ve bürokrasi-
nin kaldırılması. Hemen hemen hepsi seçimle iş başına gelen ve her zaman azledilebilir olması gereken 
tüm memurlara, kalifiye bir işçinin ortalama ücretinden fazla ücret ödenmemesi” (5. Tez) çağrısı ya-
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par. (Anderson) “Paris Komünü, basmakalıp formlardan arınmış gönüllü merkeziyetçilikle, inisiyatif, 
bağımsızlık, eylem özgürlüğü ve aşağıdan gelen canlılığın nasıl birleştirilebileceğinin büyük bir örneğini 
vermiştir. Bizim Sovyetlerimiz de aynı yolu izlemektedir” (CW 26:413).

Sovyetler, sadece Komünarları aşan bir devlet biçimi olarak ortaya çıkmaz, komünist sönümlenme sü-
recinin de ilk adımını temsil eder. (Negri) Devlet ve Devrim’i teorik zirve haline getiren de budur. “Sö-
nümlenme ilk adımla başlar.” Zamanla, devrimci pratik kendi teorisinin gerisine düşer o ayrı mesele. 
Sovyetlerin içi boşalır, bürokratik devlet yapısı alabildiğine güçlenir. Devrimci sınıftan ve sınıfın yaratı-
cılığından kopan bürokratik yönetim, kapitalizme geri dönüş sürecinin simgesi haline gelir.

Devrimci hareketle devrimci sınıfın birbirini besleyen diyalektik ilişkisi, tüm devrimci süreçlerin en can 
alıcı noktasıdır.

Ayaklanma dersleri
Daha aylar öncesinde (1870 Eylül) zamansız bir ayaklanmaya karşı yöneticileri uyaran Marx (“bir çılgın-
lık olur”), ayaklanma patlak verdiğinde “cennete saldıran proletaryanın” savaşımında yer aldı. Yenilecek 
olsa bile, onun için, dünya devrimci sürecinin bu ilerletici anında yer almak ve ilerletici bir rol oynamak 
kaçınılmaz bir görev ve onurdur. Ancak devrimci kurmayın (“Merkez Komite”) “yönetsel kararsızlığı” ve 
“devlet iktidarının ele geçirilmesi” konusundaki yenilgi derslerini kalın harflerle tarihe not düşer: “Versa-
illes’in üzerine (Saray’a) yürünmelidir ve burjuva devlet cihazı parçalanmalıdır!”

Kuşkusuz bu derslerin en parlak öğrencisi Lenin’dir. En başta Paris Komünü olmak üzere, Marx’ın tüm 
devrim yazılarını defalarca elden geçirir. Ayaklanmayı bir sanat mertebesine ulaştırır. Ve sanatını Ekim 
Devrimi’nde konuşturur: “Başarılı olması için ayaklanma bir komploya, bir partiye değil, en ileri sınıfa 
dayanmalıdır. Bu birincisi. Ayaklanma halkın devrimci atılımına dayanmalıdır. Bu ikincisi. Ayaklan-
ma, gelişmekte olan devrimin tarihinde, halkın öncüsünün aktivitesinin en yüksek, düşman saflarda ve 
devrimin zayıf, yarım gönüllü, kararsız dostlarının saflarında yalpalamaların en fazla olduğu bir dönüm 
noktasına dayanmalıdır. Eyleme geçme çağrısı yaptıktan sonra bir dakika bile yitirmeden isyanı örgüt-
lemeli…” (Lenin, Marksizm ve Ayaklanma) Ve sosyalist devrimin büyük tarihsel başarısının ve sosyaliz-
min bir dünya sistemi haline gelmesinin yolu açılır…

Devrimci hareketle isyan ve direnişler arasında olması gereken zorunlu ilişkiyi Engels şu tarihsel değer-
lendirmeyle özetler: “Komün’ün öldüğü yerde, Enternasyonal’de [devrimci hareket] yaşayamadı; Avru-
pa’nın bir ucundan öbürüne ezildi.”

Özgürlük kaldırım taşlarının altında!
Halk “zeki savaş taktikleri üzerine hiçbir şey bilmiyordu ama ellerinde tüfek, ayaklarının altında kaldı-
rım taşları oldu mu monarşik iktidarın hiçbir stratejisinden korkmuyorlardı: ‘Ayaklanın yurttaşlar! Ba-
rikatlara! Düşman duvarlarımızın içinde. Duraksamayın! İleri! Cumhuriyet için, Komün için, özgürlük 
için! Silahlara!” (Gullickson)

Ne var ki “bir toplumsal devrimin kazanabilmesi için, en azından iki koşul zorunludur: yüksek derecede 
gelişmiş üretken güçler ve iyi hazırlanmış bir proletarya. 1871’de bu iki koşul da eksikti… işçi partisi 
yoktu; işçi sınıfının ne hazırlığı ne de uzun alışkanlığı vardı; yığın olarak görevleri ve bunları gerçekleş-
tirme araçları üzerinde çok açık bir fikri bile yoktu. Proletaryanın ne ciddi siyasal örgütlenmesi vardı 
ne de yığın sendikaları ya da kooperatif birlikleri… Ancak Komün savaşçıları, tüm emekçi insanlığın, 
bütün aşağılanmışların, bütün küçük düşürülmüşlerin kurtuluşu için savaştı; proletaryanın acı çektiği ve 
savaştığı her yerde sevgiler kazandı. Paris toplarının gürlemesi, proletaryanın en geri katmanlarını derin 
uykularından uyandırdı.
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“Komünün davası, toplumsal devrim davasıdır, emekçilerin bütünsel siyasal ve iktisadi kurtuluş davası-
dır, dünya proletaryasının davasıdır. Ve bu anlamda ölümsüzdür.” (Lenin, Komün Anısına)

Kaynakça
Marx-Engels-Lenin, Paris Komünü Üzerine, çev. Kenan Somer, Sol Yayınları.

Kevin Anderson, Lenin, Hegel ve Batı Marksizmi, çev. Ertan Günçiner, Yordam Yayınları.

Gay L. Gullickson, Komün’ün Asi Kadınları, çev. İlke Bereketli Zafeirakopoulos, Yordam Yayınları.

Antonio Negri, Lenin Üzerine 33 Ders, Otonom Yayınları.
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Bugünün Paris’inde Komün’ün mekânsal izlerini aramaya kalkarsanız yolunuz büyük ihtimalle, Komü-
narların kanlı haftanın sonunda kurşuna dizildiği “Komünarlar Duvarı”na düşecektir.  

Duvarın içinde bulunduğu Père Lachaise Mezarlığı, Paris’in en büyük mezarlığı olmasının yanı sıra, 
içinde gömülü olan yazarlar, şairler, müzisyenler sebebiyle de oldukça meşhurdur. O kadar meşhurdur 
ki, ziyaretçilerin işini kolaylaştırmak için “turizm seviciler” bir ünlüler mezarlığı haritası bile yapmıştır. 

Mezarlığın girişine vardığınızda ise bir yanda size bir turist gezisi vaat eden bir satıcıya, diğer yanda da 
kullandığı haritayı mezarlığa yeni giren bir başkasına teslim etme telaşıyla sağa sola bakınan birinin 
gözlerine rast gelebilirsiniz.

Bu formül, içeride çok fazla devrimci olduğu için mi gelişti bilmiyoruz ama kapitalizmin tüm cazibesine 
rağmen yine de kendini gösteren bu dayanışma inceliği, bize eski zamanlardan, 150 yıl öncesinden bir 

Bulvarların Sonu Nereye Çıkar? 
Meydanlardaki Paris Komünü Hayaleti

Ceylan Ekin Işık & Alev Tosun

  Bir şehrin katliama hangi noktaya kadar direnebileceğini, 
onun kökünü kazımanın ne kadar güç olduğunu Paris gösterir. 

(Lefebvre, 1974)
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şey fısıldıyor gibi...  

Bu yazı Paris Komünü’nün nasıl bir Paris’te meydana geldiğini ve bugünün Paris’ine mekânsal, tarihsel 
nasıl izler bıraktığına dair bir arayış yazısıdır.

Bugünün Paris’ine 1848 Yılından Bir Bakış
Paris Komünü’ne geçmeden, sosyalist hareket açısından önemli bir aşama olan 1848 Devrimleri ruhunu 
anmakla başlayalım. 1789 sonrası yurttaşlık ve özgürlük kavramlarının güçlenmesi ve kapitalizme karşı 
yükselen işçi mücadeleleri özellikle 1848’de en somut halini almıştı. 1848’de Avrupa’nın pek çok yerinde 
yaşanan devrimler, bu devrimci tohumları oluşturmakla kalmayıp etrafa yayılmalarını da sağlamıştı. 

Paris proletaryası için bu tarihin biraz daha önceye, 1830’a kadar gittiğini söylemek mümkün. 1830, Paris 
sokakları için başkaldırının simgesi barikatlar ve oradan yükselen isyan demekti. Napolyon’un 1830 ve 
1848’de yaşanan bu halk ayaklanmalarına cevabı Haussmann’ın kente vali olarak atanması oldu. Hauss-
mann’ın Paris’te, temiz hava ve su vaadiyle başlattığı kentsel dönüşümün en önemli simgesi bulvarlardı, 
kentin ortasından geçen, genişliği 120 metreyi bulabilen bulvarlar.

Bulvarlar için, 19. yüzyılın en gösterişli kentsel icadı ve geleneksel şehrin modernleşmesinde en belirle-
yici kopuş noktası diyebiliriz.

Sıkı bir Bonapartçı olan Hausmann’ın kentsel dönüşüm çalışmasına ilişkin, temiz hava ve sudan daha 
çok önemsediği şey ise elbette kentin askeri açıdan kontrol edilebilir olması ve sermaye lehine metalaş-
tırılmasıydı. Tam da bu sebeple, dönüşüme, 1830 ve 1848 ayaklanmalarının öğrettikleriyle, barikatlar 
kurmaya elverişli organik Paris sokaklarının üzerine geniş bulvarlar açmak ile başlamıştı. Bu bulvarlar, 
gelecekteki barikatlar ve halk ayaklanmaları karşısında askeri birliklerin ve topçuların daha hızlı hareket 
edebileceği uzun ve geniş koridorlar yaratacaklardı.

Fotoğraf 1: Haussmann dönüşümlerinden önce ve sonra Opera Caddesi1 

Marshall Bermann Katı olan Her Şey Buharlaşıyor kitabında bu bulvarları şöyle betimliyor:

... Napoléon ve Haussmann, yeni yolları kentin dolaşım sistemindeki atardamarlar olarak tasarlamış-
lardı. Bugün orta malı olmuş bu imgeler 19. yüzyıl kent yaşamında bir devrimi ifade ediyordu. Yeni 

1 Fabrizi, M. ve Lucarelli, F. (2014, Ocak 29) Mapping the ‘Bloody Week’: The Last Days of the Paris Commune in a Cartographic Narrative. Dijital Görsel. 
Alıntıdır. https://thefunambulist.net/history/history-chronological-cartography-of-the-1871-paris-commune
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bulvarlar trafiğin şehrin merkezinden akmasını sağlayacak ve bu nedenle bir uçtan bir uca uzanacak-
tı - o zaman için Don Kişotça ve akıl almaz bir girişimdi bu. Buna ilaveten kenar mahalleleri temizle-
yecek, karanlık ve boğucu iltihaplı yığınlar arasında “nefes alacak yer” açacaklardı. Her düzeyde yerel 
iş hayatının gelişmesini teşvik edecek ve böylece muazzam ölçülerdeki yerel tahribatın giderilmesine 
yardım edecek, onbinlerce insanı -şehrin işgücünün dörtte biri kadar bir nüfusu- sonuçta özel sek-
törde de binlerce yeni iş alanı açacak uzun dönemli kamusal işlerde istihdam ederek kitleleri pasifize 
edeceklerdi. (s. 205-206)  

Bu Don Kişotça diye tasvir edilen hayali, Haussmann 1830’lar ve 40’larda öne sürülen demokratik ve 
sosyalist planları çöpe atarak büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Elbette bu dönüşüm sonunda, orada ya-
şayan halk yerinden edilmiş oldu. Tüm bu yıkımlar Paris’in merkezini bir kesim için daha sağlıklı, temiz 
ve güvenli bir hale getirirken, diğer yandan da Paris’in merkezinde yaşayan çok büyük bir işçi kesiminin, 
şehrin dışına sürülmesine neden oldu.

Haussmann önce Paris’in % 60’ını istimlak etti, sonra da değerlenen yeni yerleri dönemin burjuvalarına 
sattı. Hausmann görevinden ayrıldıktan sonra istimlak borçları yıllarca ödenmeye devam etti; asli görev 
yerine getirilmiş kent merkezi böylece burjuvalaştırılmıştı.

Paris’in merkezindeki bu yeni geniş yollarda, tarihte ilk kez sürücüler ve biniciler şehrin ortasında, atla-
rını son hız kamçılayabiliyorlardı. Yol boyunca devasa kamusal binalar yapılıyor, burjuva sınıfına dönük 
yeni mekânlar kurgulanıyordu. Bulvarlar Parisli yayalar için yepyeni zorlu ve ürkütücü bir tecrübe da-
yatıyordu. 

Paris Komünü’nde devrimcilerin yanında yer alan Charles Baudelaire değişen Paris’e ilişkin Kayıp Hale 
hikâyesinden şöyle bir ses ulaştırıyor bize: “Dostum, bilirsiniz atlardan ve arabalardan ne kadar korktu-
ğumu. İşte telaş içinde, çamura bata çıka, devingen bir kaosun ortasında, her yanımda ölüm dörtnala 
koştururken karşıdan karşıya geçiyordum...”2

Paris’in yaklaşık yirmi yıl süren bu yıkım ve inşa dönemi, tam bir “vinçler şehri” görüntüsündedir. 1848 
sonrası Haussmann, imarcılar, spekülatörler ve kapitalistler kentin piyasa güçleri olurlar ve toplumun 
geri kalanını bir kayıp ve mahrumiyet duygusu içinde bırakırlar. 

Fotoğraf 2: Opéra Bulvarı’nın delinerek düzleştirilmesi (1877)3 

2 Charles Baudelaire, Paris Sıkıntısı, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.
3 Web Sitesi. https://medium.com/in-good-measure/%C3%A9loge-de-la-hauteur-45dca9f5d537
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1960’lı yıllarda yaşayan ünlü yönetmen Jean-Luc Godard da Paris’te şehrin ve bireylerin karakteristik 
özelliklerini kaybettiğini söyler ve mekânsal değişimle toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkiye dikkat 
çeker. Godard bu durumu ayrıca “...Mekân’dan kopuş aslında modern dünyada mekânın paylaşılmış ol-
masının bir sonucudur. Bireye kalan hiçbir şey yoktur...”4 diyerek tarifler.  

Haussmanlaştırma
Paris’te tarihi kent merkezinin yıkımı, kamulaştırma faaliyetlerinin aşırıya kaçması, fakirlerin şehir mer-
kezinden sürülmesi ortaya yeni bir kavram çıkaracaktır: Haussmanlaştırma. Engels bunu şöyle tarifler: 
“Gerçekte, burjuvazi barınma sorununu kendi usulüne göre yalnız bir çözme yöntemine sahiptir -yani onu 
öyle bir şekilde çözer ki çözüm sürekli olarak sorunu yeniden üretir. Bu yönteme ‘Haussmann’ denir.”5 

Fotoğraf 3: Haussmann’ın yeniden tasarladığı Étoile bölgesine odaklanan Paris’e genel bir bakış6 

Bir yandan şehir içindeki büyük mekânsal değişim, diğer yanda da şehrin içindeki sınıfsal değişim sür-
mektedir. Bu harekete ilişkin; Henri Lefebvre, bize proletaryanın tarihini şehirle ilişkisi içinde hatırla-
tır ve “Paris Komünü’nün, Haussmann’ın düşündüğü kentsel denetim politikasına proletaryanın ceva-
bı olduğunu vurgular.”7 Komün, Haussmann’ın modernitesine bir tepki olarak anlaşılsa da, bir yandan 
Fransız başkentinin devrimci tarihine ait bir deneyim, yani 1848 demokratik ve sosyal cumhuriyetinin 
yeniden dirilişi ve büyük bir meydan okumayı temsil eder.

Paris Komünü İlanı
19 Mart 1871’de yayımlanan Paris Komünü Manifestosu şu cümlelerle bitiyor: “Bize, Paris’in yurttaşları-
na, gelince, amacımız tüm tarihi aydınlatmış olan diğer devrimler arasında en büyük ve yaşamsal yaratıcı-
lığa sahip modern devrimi tamamlamaktır. Savaşmak ve kazanmak bizim görevimizdir.”8 

72 gün süren direniş, kentin toplarının Montmartre tepesinde ele geçirilmesi ile başladı. Bulvarların 
temsil ettiği modernizm/kapitalizm karşısında Parisliler, Baudelaire’in bahsettiği şaşkın bir yaya değil, 
yollarına çıkan arabaları ters çevirip, bir yandan da bulvarın parçaları ve kaldırım taşlarından oluşan 
yıkıntılar ile barikatlarını kuran, Paris halkını oluşturdular. “Sokaklar halka aittir” diyerek şehrin unsur-
larına el koyup onları halka ait kıldılar.

4 Hatice Gökçe’nin Michel Carmona’nın Paris’in Kentsel Dönüşümü, Haussmann Uygulamaları kitabı için yazdığı, “Haussmann’ın Paris’i İhya mı? İmha 
mı?” makalesinden alınmıştır.
5 Engels, F. (2020), Konut Sorunu, çev. Erkin Özalp, İstanbul: Yordam.
6 (2016, Mart 31). Story of cities #12: Haussmann rips up Paris – and divides France to this day DigitalGlove/Rex. Digital Görsel. Alıntıdır. Web Sitesi. https://
www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-baron-haussmann-france-urban-planner-napoleon
7 Lefebvre, H. Mekânın Üretimi kitabında; alıntının “Espace et politique” dergisi “İşçi Sınıfı ve Mekân” bölümünden (a.g.e., s. 1 68) olduğunu belirtmiştir.
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Halk artık iktidar tarafından dayatılan mekâna karşı harekete geçmiş ve yaşadığı mekânı dönüştürmeye 
başlamıştır. Bu mekânsal dönüşüme ilişkin; Lefebvre mekânın toplumsal bir üretim olduğunu söyler. 
Sermayenin ürettiği mekânın en büyük niteliğini de çelişik olmasında bulur. Bu çelişkileri görebileceği-
miz yer olarak bize gündelik yaşamı işaret eder. Dönüşümün gündelik yaşamda başladığını ve bittiğini, 
hatta başka bir var olma yolunun da olmadığını söyler. 

Kızıl Kuşak “İşçi Sınıfı Banliyöleri” 
Paris’in yaşadığı yıkım ve yapım süreci sonunda kentin çevresinde kızıl kuşak denilecek olan “işçi sınıfı 
banliyöleri” oluşur. Paris’in doğusu işçiler, batısı ise daha lüks, burjuva yaşamı için ayrılır. Zaten Paris 
Komünü’nün oluşmasında, Haussmann’ın Paris’i yeniden düzenlemesi sonucu ortaya çıkan bu kentsel ve 
toplumsal ayrışmanın da etkisi vardır.   

Bu ayrışmanın Paris Komünü boyunca mekânsal yansımasını, Belleville’deki son barikata kadar, en çetin 
mücadelelerin işçi mahallelerindeki seslerine kulak vererek anlayabiliriz.10 Versay ordusunun Komün’ü 
sonlandırmak için 21 Mayıs’ta başlattığı ve Kanlı Hafta olarak da adlandırılan saldırısında Paris’e bur-
juva mahallelerinden ve Haussmann’ın tasarımına uygun olarak geniş bulvarlardan girmesi elbette bir 
tesadüf değildir.

Fotoğraf 4: Kanlı Hafta boyunca Versay ordusunun hareketlerini gösteren harita11

8 Paris Komünü Manifestosu, çev. Hilal Eyüpoğlu. Kaynak: https://baslangicdergi.org/paris-komunu-manifestosu-1871/
9 Yrd. Doç. Dr. Meral Özbek, WALTER BENJAMIN OKUMAK -III, Mimar Sinan Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
10 “...Versaylılar girdiler! Ve şimdi? Dün söylediğimiz gibi bizim onlardan beklediğimiz tam da budur. Onların pozisyonu önemlidir. Parislilerin oldukça çetin 
olduğu, cadde ve barikat dövüşüyle karşı karşıya kalmaları gerekiyor. Cüret edecekler mi?” (Vurgular bize ait, 23 Mayıs 1871, Paris Libre)
11 Fabrizi, M. ve Lucarelli, F. (2014, Ocak 29) Mapping the ‘Bloody Week’: The Last Days of the Paris Commune in a Cartographic Narrative. Dijital Görsel. 
Alıntıdır. https://thefunambulist.net/history/history-chronological-cartography-of-the-1871-paris-commune
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Komün süresince, Paris’teki mekânsal kararlara ve dönüşümlere baktığımızda sokakların dışında mey-
danlardan da örnekler vardır. Örneğin, Vendôme Meydanı’nda bulunan, I. Napolyon’un zaferlerini kut-
sayan ve bir şovenizm sembolü olan Vendôme Sütunu’nun yıkılması kararında bunu görebiliriz.12 

“Meydanı Kontrol Eden, Kenti Kontrol Eder”
Meydanlar, her zaman iktidar ve halk arasında bir mücadele alanı olmuştur. Komün günlerinden bugü-
ne hâlâ varlığını koruyan meydanlardan birkaçına kısaca değinerek, günümüze gelebiliriz. 

Vendôme Meydanı
Vendôme Sütunu’nun yıkım kararı, aslında enternasyonalizme inanan Komün’ün, iktidarın tüm geçmiş 
temsiliyetlerine ve despotizme karşı bir irade koyuş hareketiydi. Vendôme Sütunu’nun bulunduğu Ven-
dôme Meydanı’nın adı da Enternasyonal Meydanı olarak değiştirildi. 

Fotoğraf 5: Törensel yıkımından sonra Vendôme Sütunu13 
Concorde Meydanı
Bu meydan Fransa’nın en büyük ikinci, Paris’in ise en büyük meydanı. 1789 Fransız Devrimi zamanı 
ismi Devrim Meydanı olan bu meydan, halkın gözünün önünde 119 kişinin giyotin ile idam edildiği 
bir meydan haline geldi. Devrim meydanından idam meydanına dönüşen Concorde Meydanı, Komün 
günlerinde, kendini giyotin yakılması eylemi ile bize hatırlatır.14 

12 14 Nisan 1871’de “Place Vendome sütunu yıkılacak.” kararı alınıyor ve 17 Mayıs günü 14.00’te Vendôme Sütunu yıkılıyor. Paris Libre
13 Fabrizi, M. ve Lucarelli, F. (2014, Ocak 29) Mapping the ‘Bloody Week’: The Last Days of the Paris Commune in a Cartographic Narrative. Dijital 
Görsel. Alıntıdır. https://thefunambulist.net/history/history-chronological-cartography-of-the-1871-paris-commune
14 Place de la Concorde’u sağlam bir karargâha dönüştürmek için aktif biçimde çalışıyoruz. Yüksek ve sağlam barikatlar tarafından engellenecek Quai Cours-



35

Fotoğraf 6: Kanlı Hafta boyunca Concorde Meydanı’nın büyük barikatı olan Chateau Gaillard isimli barikat15 

Cumhuriyet Meydanı
Fransız Devriminin ardından Cumhuriyet Meydanı ismini alan bu meydan, Paris’in batısında işçi ma-
hallelerinin hemen altında yer almaktadır. Konumu itibariyle, Kanlı Hafta boyunca en güçlü direnişleri 
kendi tarihine yazmıştır. Bugün de toplumsal hareketlerde hâlâ bir aktör olarak mücadele içinde kendi 
tarihini yazmaya devam ediyor.

Komün’ün Işığı Günümüze Sızıyor
Bu yazıda, Komün günlerinden modern şehirler tarihinin başat örneği Paris şehir merkezinin yeniden 
inşaa günlerini hatırladık. O gün yaratılan bulvarların sonu kapitalizmin kentlerine çıksa da, şehir deği-
şirken içinde aynı anda bir sınıf mücadelesinin kültürü de inşa edildi. 

Son yıllarda Paris’teki ayaklanmalara baktığımızda 2016 yılında, Fransa’da çalışma yasası tasarısına karşı 
başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen Nuit Debout [Gece Ayakta] eylemleri ve 2018 yılında 
yükselen akaryakıt fiyatları, yüksek yaşam maliyetlerine karşı başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinde Paris 
Komünü’nün izlerini görüyoruz. 

Fotoğraf 7: Gece Ayakta eyleminde Cumhuriyet Meydanı metro durağı Komün adını alıyor16 

de-la-reine, Rue Royale ve Rue de Rivoli’deki ana sokakların girişlerine hâlihazırda derin siperler kazmaya başladık. Diğer çalışmalar Şanzelize çevresinde 
yapılacaktır. (13 Nisan 1871, Paris Libre gazetesi)
15 Kaynak bilinmiyor.
16 (2016, Mayıs 18) Dans le métro parisien, la station République rebaptisée La Commune. Dijital Görsel. Alıntıdır. Web Sitesi. http://www.nouvelobs.com/
en-direct/a-chaud/22878-paris-nuitdebout-loitravail-metro-parisien-station-r.html
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Fotoğraf 8: Cumhuriyet Meydanı’ndaki Sarı Yelekliler eyleminden bir kare17 

Fotoğraf 9: Gece Ayakta eylemlerinden bir kare18 

17 Kaynak bilinmiyor.
18 Rousset, M. ve Rousset, M. (2021,Şubat 7). La Commune de Paris rejoue les grandes expériences révolutionnaires de 1789, 1793 et 1848. Dijital Gör-
sel. Alıntıdır. Web Sitesi. https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/la-commune-de-paris-rejoue-les-grandes-experiences-revolutionnai-
res-de-1789-1793-et-1848
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Gece Ayakta ve Sarı Yelekliler eylemlerinde olduğu gibi, günümüz eylemlerinde Paris halkı, Paris Komü-
nü’ne sıkça gönderme yapmaya devam ediyor. Bu duruma ilişkin eleştirel bakışlar olsa da, Komün hâlâ 
bir “hayalet” sureti olarak bir kaldırım taşında, Père Lachaise Mezarlığı’ndaki bir duvar yazısında ya da 
eylem pankartlarında kendini gösteriyor. Geçmişten gelen tüm bu bilgiler, bugünün toplumsal hareket 
repertuvarında  bizler için bir eylem haritası olarak durmaya devam ediyor. 
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Fransız ordusunun Prusyalılar karşısındaki ağır yenilgisi yetmiş iki gün süren Paris Komünü deneyimini 
başlatır. Fakat Paris halkının isyanına sebep sadece savaş yenilgisi değil, dayatılan insanlık dışı yaşam 
koşullarıdır. Üstelik Komün, 19. yüzyıl Fransa’sının devrimci ayaklanmalarından ve işçi direnişlerinden 
de oldukça beslenir.  Gould’un da (1995: 1) dediği gibi belki de hiçbir 19. yüzyıl toplumu muhafazakârlar 
arasında korkuya ve devrimciler arasında umuda Fransız toplumu kadar yol açmaz.

Kapitalist büyümenin nihai bir sonucu olarak çalışma ve yaşam koşullarının zorlaşması, ekonomik buh-
ranlar ve savaş ortamı, Paris merkezli kitlesel ve devrimci ayaklanmaların yolunu açar. 1831 ve 1834 
Lyon ve Paris’te ipek dokumacılarının grevi, 1848’in devrimci ayaklanmaları, 1860’ların grev dalgaları ve 

Özellikle 1860’larda tüketici ve üretici kooperatiflerinin kurulma-
sı işçilerin örgütlenme faaliyetlerinin önemli bir parçası olacaktır.

Paris Komünü’nde 
Kooperatifçilik Deneyimleri

Elif Tuğba Şimşek
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1871 Paris Komünü bu bağlamda düşünülebilir (Gould, 1995: 2-3). Yine devrimci ayaklanmalar gibi işçi 
kooperatifleri fikri de 1830’lardan itibaren yayılmaya başlayacaktır. Bu yazı, işte bu kooperatif deneyim-
lerine Paris Komünü üzerinden kısaca yer vermeyi amaçlıyor. 

Fransa’da özellikle Buchez, Fourier, Proudhon ve Blanc gibi düşünürlerin ön-
cülük ettiği kooperatifçilik fikri 1840’ların toplumsal sorunlarına çözüm ola-
rak görülür (Tombs, 1984). Nitekim 1848 devrimci ayaklanması bu fikirlerin 
hayata geçirilmesine tanık olurken kooperatifçilik meseleyle alakalı farklı 
fabrikalarda üç yüzden fazla toplantı yapılır (Edwards, 1973:122). Sonuç ola-
rak Paris’te, İkinci Cumhuriyet döneminde (1848-1852), yaklaşık 300 koope-
ratif kurulur ve bu kooperatifler yine yaklaşık 50.000 üyeye sahiptir. Özellikle 
1860’larda tüketici ve üretici kooperatiflerinin kurulması işçilerin örgütlen-
me faaliyetlerinin önemli bir parçası olacaktır. 1860’lı yılların ortalarından 
itibaren rejim tarafından göz yumulan sendikalar, fonlarının bir kısmını hem 
greve çıkan işçiler için iş sahası olsun diye hem de ücret sorununa uzun vade-

li çözüm yaratabilmek için üretici kooperatiflerine ayırma kararı alır. Böylece 1868’e kadar olan süreçte 
biriktirilen sendika fonlarıyla Paris’te 50 tane üretici kooperatifi kurulmuş olur (Tombs, 1984).

Bu açıdan bakıldığında, Paris halkı ne dayatılan yoksulluğun yol açtığı kitlesel direnişlere ne de bu dire-
nişlerle organik bir bağ kurulabilecek kooperatifçilik fikrine yabancıdır. Nitekim Paris halkının Prusya-
lılar tarafından kuşatma altında kaldığı 1870-71 döneminde zengin ve yoksul arasındaki uçurum iyice 
genişler, işçi ve zanaatkârlar ve özellikle kadınlar ağırlaşan yaşam koşularından oldukça etkilenir. Paris 
Komünü böylesi bir yoksunluk ortamından doğar. Fakat Komün, daha önceki ayaklanmalardan sadece 
ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da topyekûn bir değişimi temsil ederek farklılaşa-
caktır. Toplum üzerinde manevi bir baskı aleti olarak görülen rahiplerin gücünün zayıflatılması ve kili-
selerin mülksüzleştirilmesi bununla alakalıdır (Pioro, 1992). Ve yine Komün’e katılan kadınların o güne 
kadar ki yerleştirilmiş cinsiyet kalıplarını yerle bir etmesi de bu değişimin bir ürünüdür. 

Kooperatiflerin Komün için önemi
18 Mart 1871’de başlayan Paris Komünü,  kendisini ortaya çıkaran tarihsel koşulların farkındalığıyla 
bir dizi önlem alır. 16 Nisan 1871 tarihli, sahipleri tarafından terk edilen atölye ve fabrikaların üretime 
yeniden başlatılmak üzere işçi kooperatiflerine devredilmesini sağlayan kararname bunlardan biridir. 
Bu kararname ile terk edilmiş atölye ve fabrikaların bir dökümünün yapılması, üretim mekânlarının 
işçi birlikleri tarafından işletilme koşullarının belirlenmesi ve işçi kooperatiflerinin tüzük tasarılarının 
hazırlanması planlanır (Işıklı’dan akt. Mısır, 2003). Amaç öncelikli olarak savaş sonrası iyice artan işsizli-
ğin azaltılmasıdır. Kararnamenin ardından yaklaşık on fabrikanın yönetimi işçiler tarafından devralınır 
(Edwards, 1973: 122). 

Komün’ün özel mülkiyet hakkının ortadan kaldırılmasına dair net bir programı yoktur fakat kimi du-
rumlarda, toplumsal varoluş üzerinde engelleyici bir tekel biçiminde somutlaşması halinde, bu hakkın 
geçerliliğini yok sayılır (Cağızbay’dan akt. Mısır, 2003). Tombs’un (1984) çalışmasında verdiği kimi ör-
nekler Komün’ün özel mülk sahiplerine karşı tutumuna dair fikir veriyor. Örneklerden biri dökümhane 
çalışanlarıyla ilgilidir. Dökümhane çalışanları erken inisiyatif alarak 16 Nisan kararlarının resmi olarak 
açıklanmasından bir gün önce dökümcüler kooperatif topluluğunu kurar. Kooperatif topluluğu böy-
lelikle 20 Nisan’da Komün Savaş Delegasyonu’nun emriyle ilk fabrikasına taşınır. 3 Mayıs’ta ise ikinci 
fabrika devralınır. Mayıs’ın ilk üç haftası boyunca fabrika 250 işçi istihdam ederek savaş delegasyonu 
için mermi kovanları üretir. Bu denli bir üretim o dönemde Paris standartlarının üzerindedir. Nitekim 
metal endüstrisinde ortalama bir atölye ancak 8 ila 9 işçi çalıştırabiliyordur. Fakat burada Tombs’un asıl 
vurgulamak istediği konu, dökümcüler topluluğunun 15 Nisan toplantısında topluluğu yönetmesi adına 

1860’larda tüketici 
ve üretici koopera-
tiflerinin kurulması 
işçilerin örgütlen-
me faaliyetlerinin 
önemli bir parçası 
olacaktır.
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seçtiği delegelerle alakalıdır. Bu delegelerden biri olan Pierre Marc seçimle topluluğun baş organizatörü 
olmuş eski bir “patrondur”. Sekiz yıl kadar öncesinde babasından kalan dökümcülük işini yürüten Marc, 
1867’de iflas etmiş, o tarihten itibaren ustabaşı olarak çalışmıştır. Marc’ın patronluk geçmişi kooperatif 
topluluğu için bir engel teşkil etmez aksine Marc bizzat geçmişinden kaynaklı deneyimlerinden ötürü 
topluluk tarafından seçilir. Tombs’un çalışmasında ayrıca Komün süresince el konulmak yerine asıl sahi-
binden kiralanan kimi fabrikaların örnekleri de vardır. 

Komüncülerin özel mülk sahipleriyle olan ilişkisi farklı bir çalışmanın konusu 
olabilir. Fakat Mısır’ın (2003) da belirttiği gibi Komün’ün yapmaya çalıştığı şey 
aslında özel mülkiyet üzerinden aldığı tedbirlerle egemen sermaye sınıfın dışın-
da kalan küçük burjuvaziyi de kazanmaya çalışmak ya da en azından tarafsızlaş-
tırmak olabilir. Nitekim fabrika yönetimlerinin sahiplerine karşılığı ödenmesi 
koşuluyla işçilerin eline geçmesini sağlayan kararname, Komün’ün özel mülkiye-
ti kamusallaştırma eğiliminin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bununla bir-
likte, devlet gereçleri için işçi kooperatiflerine öncelik verilmesi, işçi birliklerini 
büyük bir federasyon içinde birleştirmeye yönelik atılan adımlar, işçilerin yöneticilerini, atölye ve ekip 
şeflerini kendilerinin seçmesi ve görevden alması, kapitalist özel mülkiyet alışkanlıklarının dışındadır 
(Pioro, 1992).  

Yine fabrikalarda çoğunlukla bir önceki rejimden kalan çalışma sürelerinin sürdürüldüğü ve işçilerin 
düşük ücretler almaya devam ettiği çeşitli kaynaklar da yer almıştır (Pioro 1992, Tombs 1984). Bu da 
aslında Tombs (1984)’un kendisinin de belirttiği gibi Komün’ün tek amacının çeşitli “sosyal reformlar” 
yapmak ve bunları idare etmek olmamasıyla alakalır. Nitekim Komün, bir yandan onu ortadan kaldır-
ma planları yapan Fransız hükümetine karşı tetikte kalırken bir yandan da savaş sonrası iyice bozulan 
ekonominin yeniden inşasıyla uğraşır. Nitekim Prusya savaşı ve ardından endüstriyi durma noktasına 
getiren iç savaş çok az işçi kooperatifine yaşama şansı bırakır. Ortada bir anlamda sıfırdan başlayan, 
sadece ekonomik değil; cinsiyet eşitliği, laik eğitim gibi daha birçok toplumsal talebi içinde barındıran 
yeni bir süreç vardır. 

Kadınların Kurduğu Kooperatifler
Kadınların Paris Komünü’nde ki yerine dair yazılıp çizilecek 
çok şey var ve ayrı bir çalışma gerektirir. Nitekim kadınlar Ko-
mün’ün sadece destekçileri değil, bizzat yaratıcılarındandır. Fa-
kat yazıyı sonlandırmadan kısa bir şekilde de olsa kadınların 
kooperatifleşme çalışmalarına değinmek istedim.

1864’te Uluslararası İşçi Birliği’nin, diğer bir adıyla Birinci En-
ternasyonal’in, Londra’da toplanmasının ardından, Birliğin 
Fransız ayağında çoğunlukla Proudhoncular ağırlığını hissetti-
rir. Bu kesim özellikle kadınların iş hayatından ve fabrikalardan 
uzakta kalması yönünde oy kullanan kesimdir. Kısaca kadınlar 
gerek iş hayatından gerekse sosyal hayattan dışlanır ancak bu 
politika kalıcı olmaz. Victorine Brochon bunun güzel bir örne-
ğidir. Birlik toplantılarına katılır ve kocasını da o toplantılara 
götürür. Victorine’nin bir de Paris Komününden öncesine gelen 
bu dönemde kooperatif prensipleriyle işlettiği bir kasap dükkâ-
nı vardır. Kooperatif kârının üçte birini üyelerine, üçte birini 
kooperatif ihtiyaçlarına, geri kalanını ise başka kooperatiflerin 
kurulması için ayırır. Daha sonra Komün’de de oldukça aktif 

Nitekim kadınlar 
Komün’ün sadece 
destekçileri değil, 
bizzat yaratıcıla-
rındandır.
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olacak Nathalie Lemel ise önceleri kitap ciltleme işiyle uğraşırken sonrasında bir gıda kooperatifi olan 
La Marmite’yi kurar. Marguerite Tinayre ise bir tüketici kooperatifinin kurucusudur (Thomas, 1973). 

Bu umut verici örneklerin dışında çalışan ka-
dınların çoğunun geleneksel “kadın işi” olarak 
tanımlanan dikiş nakış gibi alanlarda yoğun-
laştığının ve aldıkları ücretlerin erkeklerden 
az olduğunun da altını çizmek gerekir. Ayrıca 
kadınların çoğu eğitime erişimde de oldukça 
sıkıntılar yaşar. Prusya kuşatması sırasında 
Jules Allix tarafından kurulan ve kadınların 
karınlarını doyurabileceği bir iş bulmasını 
amaçlayan Comite des Femmes bu anlamda 
önemlidir. Yine Karl Marx’ın bir arkadaşı olan 
ve aynı zamanda Comite des Femmes’de de 
çalışmış olan Elizabeth Dimitrieff ise Kadın-
lar Birliği’nin [Union des Femmes] 11 Nisan 
1871’de kurulmasına öncülük eder. Nitekim 
daha önce bahsettiğimiz gıda kooperatifi işiy-

le uğraşan Nathalie Lemel de Kadınlar Birliği’nin öncü kadrolarından olacaktır (Thomas, 1973). Üstelik 
Lemel açtığı gıda kooperatifini Komün süresince de çalıştırmaya devam eder ve gıda kooperatifleri fede-
rasyonu kurma girişiminde bulunur. 

Kadınlar Birliği’nin geliştirdiği program dönemin sosyal ve emek teorilerine yönelik feminist bir eleştiri 
üretmeyi amaçlar. Çeşitli kuramcıların, bilhassa Proudhoncuların, erkek-merkezli gayelerini ve kadın 
karşıtı programlarını reddederler. Fakat topluluğun özellikle Dimitrieff kaynaklı aşırı merkeziyetçi yapısı 
kimi huzursuzluklar yaratsa da (Eichner, 2004: 80-84) Kadınlar Birliği’nin kadın emeğinin görünürlüğü 
açısından Komün içinde önemli bir rol oynar. 

Ancak Thomas’ın da (1973) belirttiği gibi Komün’ün ömrü tasavvur edilen yeni toplumun inşası için 
kısa kalır. Gerek Komün’ün gerekse de Kadınlar Birliği’nin özverili çalışmalarına rağmen kadın işçile-
rin durumu belirsizdir. Nitekim henüz fabrika yöneticilerinin kadınlara daha düşük ücretler vermesini 
önleyecek ya da en azından ücretlerin eşitlenmesini zorlayacak sayıda kooperatif yoktur. Komün, izole 
edilmiş bir şehirde, maddi gücü elinde bulunduran Fransız hükümetine karşı da bir mücadele içindedir. 
21 Mayıs Pazar günü Fransız ordusu Paris’e girerken Kadınlar Birliği’nin üyeleri henüz Hotel de Ville’de 
toplamış, gelecek planlarını tartışıyordur. Komün üyelerinin planları o gün için, kanlı ve acımasız bir 
şekilde, duraklatılmış olsa da Komüncülerin deneyim ve fikirleri bugün hâlâ devrimci mücadelelere yol 
göstermektedir.  
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Paris Komünü en az yüz elli yaşında. Evet 2021 basit bir aritmetikle Komün’ün fiziki varlığının 150. yılı-
na tekabül ediyor. Ancak Komün’ün bunun ötesinde bir fikriyat olarak varlığı daha da gerilere uzunuyor. 
Bu yazı da daha çok bu fikriyatın kendisiyle ilgilenme çabası içerisinde.

Komün’ün fiziksel varlığı bilindiği üzere 1871’in 18 Mart’ında Montmartre toplarına el koyulmasının 
engellenmesiyle başlar ve Versay askerlerinin binlerce komünarı katlettiği Kanlı Haftanın sonunda 28 
Mayıs’ta biter. Yani “olay” Paris’te geçmiş ve toplamda 72 gün sürmüştür. O günden beri Paris Komünü 
sayısız değerlendirmeye konu olmuştur. Pek çok değerlendirmede komünarların Fransa Bankası’na el 
koymayarak ve güçlü oldukları Nisan ayında Versay’ın üzerine yürümeyerek “yenilgi”nin taşlarını dö-
şediği söylenmiştir. Yapılan “hatalar” sıklıkla dillendirilmiş ve onca yıllık teorik ve pratik birikimin bize 
verdiği yetkiye dayanarak ve Paris Komünü’nün gerçekliğini anlama çabası güdülmeden Komün yargı 
oklarının merkezine oturtulmuştur. Haliyle komün devrimci mücadele tarihi açısından bir kaynaktan 
ziyade dersler çıkarılması gereken bir anı olarak değerlendirilmiştir.

Ross veya Wahnich’in Komün üzerine olan çalışmalarında, diğer çoğu çalışmadan farklı olarak “anı” 

Kulüplerden Evrenselliğe
Bir Fikriyat Olarak Komün
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yerine “tahayyül”ü tercih etmeleri bu anlamda son derece önemlidir. Onlara göre tahayyül Komün’ün 
potansiyellerini şimdiki zaman için serbest bırakmasına olanak tanırken, anı olayı geçmişte kilitler (Fev-
ry, 2019).

Peki bu tahayyül nasıl, nerelerde ortaya çıkmıştır? Montmartre toplarına el koyulmasının engellenme-
sinden önce bu fikriyat nerelerde zuhur etmiştir sorusu bizi dönemi açısından büyük önem taşıyan ku-
lüplere götürür.

Kulüpler
Fransa coğrafyasında kulüplerin varlığı “1789 Fransız Devrimi”ne kadar uzanmaktadır. 1789 sonrasında 
Jakobenler aktif olarak kulüplerde örgütlenmiş, bir kulüp geleneği meydana getirmişlerdir. Daha sonraki 
yıllarda bugünkü anlamıyla siyasal örgütlerin olmadığı ya da oluş halinde olduğu zamanlarda işçi kulüp-
leri ortaya çıkmış ve siyasi birliktelik için odak noktası haline gelmişlerdir. Öyle ki bu kulüpler Komün 
fikriyatı için de bir “kuluçka makinesi” işlevi görmüşlerdir.

Kulüpler Avrupa’yı kasıp kavuran 1848 devrimleri döneminde önemli bir örgütlenme alanı olmuşlardır. 
Charles Tilly bu minvalde 1848 Şubat devrimleri ile Louis Bonaparte’ın 1851 Aralık ayında gerçekleş-
tirdiği darbe arasında kalan dönemde kulüplerin sıklıkla toplanıp yürüdüklerinden söz etmiştir (Tilly, 
2008).

1860’lara gelindiğinde Marsilyalı işçilerin Paris’teki halk mücadelesine katılmaları için bir çağrı olan 
Marseillaise, çoğu kulüp toplantısının başında ve sonunda söylenir ve ayaklanmacı hissiyatı bir nevi 
ayakta tutar hale gelmiştir (Rubin, 2018). Bu bize bir yerlerden tanıdık gelecek, kendisi de bir komünar 
olan Eugène Pottier’in yazdığı Enternasyonal’i hatırlatacaktır.

Kristin Ross ise 1860’ların sonları itibariyle bütün toplantı mekânlarında Komün taleplerinin işitildi-
ğinden ve daha devrimci kulüplerde oturumların “vive la Commune” nidasıyla başladığından ve bitiril-
diğinden söz eder ve şu çıkarsamayı yapar: “Bir slogan olarak Komün sol hizipler arasındaki ayrımları 
önemsizleştirip dayanışmayı, ittifakı ve ortak bir proje uğruna çalışmayı teşvik ediyordu” (Ross, 2016). 
Türkçeye “belediye” diye çevirebileceğimiz commune, halkın Bonaparte rejimi karşısında özyönetim is-
teği ve ihtiyacını karşılayacak bir anlam kazanmıştır.

1871’de gelindiğinde Fransa ile Prusya arasında patlak veren savaşın ardından süren siyasal belirsizlik 
ortamında 22 Ocak’ta Blanquicilerin öncülük ettiği devrimci gösteri ve ayaklanmanın Ulusal Savunma 
Hükümeti tarafından bastırılmasıyla kulüplerin faaliyetleri de yasaklanır.

Kulüp faaliyetleri ancak 18 Mart sonrasında tekrar aktif hale gelebilir. Komün süresince, eskiden var 
olan kulüpler yeniden açılır veyahut yeni kulüpler kurulur. Tıp Okulu, Halk Dostları, Saint-Nicolas-des 
Champs’ta yer alan Montparnasse, Saint-Bernard de Montmartre’daki ihtilâl, Saint Michel des Batig-
nolles’daki Sosyal İhtilâl ve Saint-Nicholas-des-Champs’taki Jakobenler kulübü akla ilk gelen kulüpler 
arasındadır. Hatta Komün’ün kulüpler üzerinde daha etkileyici güce sahip olabilmesi amacıyla, Vaugi-
rard Komitesinin isteğiyle 7 Mayıs’ta, on bir örgütü bünyesinde toplayan bir Kulüpler Federasyonu bile 
kurulur (Bourgin & Adamov, 1968).

Komün günlerinde kulüpler; ortak kantinler, birlikler (örn. Kadınlar Birliği) kahveler (daha çok Qu-
artier Latin’de Montmartre’da yer alırlar), mutfaklar ve kooperatifler ile birlikte farklı işlevler üstlenen 
özyönetim organları olmuştur. Bu gibi oluşumlar halka yiyecek ve barınacak yer sağlamaktan, üretimin 
örgütlenmesine ve Versay ordularına karşı verilen mücadelede yaralı düşenlere yardım sağlamaya değin 
farklı alanlarda faaliyet göstermişlerdir.
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Jakobenlerle başlayan kulüp örgütlenmeleri, Komün’ün yıkılışından sonra da aktif olmuştur ve Paris işçi 
sınıfı clubs de reunion adı verilen kulüplerde bir araya gelmeye devam etmiştir (Rubin, 2018).

Evrensellik 
19. yüzyıl Avrupa’sında 1830 ve 1848 devrimlerinin tüm Avrupa’ya yayılması devrimci fikirlerin ve ideo-
lojilerin kök salmasına, farklı örgütlenme formlarında vücut bulmasına neden olmuştur. Farklı ülkelerde 
devrimci kalkışmalar, gruplar ve kişiler arasında kurulan ilişkiler, bağlantılar ve ortaklıklar ulusal sınır-
ların aşıldığı, evrenselliğin devrimci siyasetlerin başat meselelerinden biri olduğu bir dönemi meydana 
getirmiştir. Bu niteliğe sahip akla ilk gelen örgütlenmelerden Uluslararası Emekçiler Birliği (1. Enternas-
yonal) bu dönemde, 1864’te kurulmuştur. 

1789 ile başlayan 1848 ile sona eren devrimci dönem ile 1900’lerdeki Ekim Devrimi başta olmak üzere 
pek çok coğrafyada gerçekleşen devrimci dalga arasında neredeyse yalnız başına ele alabileceğimiz Paris 
Komünü’ne dair anlatılarda ise Komün’ün ulusallığı aşan sınırlarından pek söz edilmemiştir.1 Oysa tek 
bir şehirde verilen mücadele, dönemin enternasyonalist imbiğinden süzülmüş, fiziki varlığı sırasında ve 
sonrasında enternasyonalist bir nitelik taşımıştır. Bu nedenle Paris Komünü’nü Fransız ulusal tarihinde-
ki bir olay yerine devrimler tarihi açısından enternasyonal bir kaynak olarak görmek son derece önemli-
dir. Komün’ün evrensellikle kurduğu ilişkinin izlerini ise farklı şekillerde sürmek mümkündür. Örneğin 
Komün’ün uyguladığı ilk kararlardan biri, 19 Mart’ta yönetim merkezi olan Hôtel de Ville’e üç renkli 
ulusal Fransız bayrağı yerine herhangi bir ulusa ait olmayan, işçi sınıfının Evrensel Cumhuriyet’inin kızıl 
bayrağını çekmek olmuştur. 

Komün’ün Evrensel Cumhuriyet ısrarı önemlidir. Çünkü Komün, pek çok kazanımının (dönemi içeri-
sinde eğitimle ilgili aldığı kararlar örneğin) III. Cumhuriyet tarafından devrimci niteliklerinden arındı-
rılarak kullanılması ve Fransız Ulusal Tarihi’ndeki “tatsız ama öğretici” bir deneyim olarak görülmesi ba-
kış açısına karşı fiziksel varlığı sonrasında da hep direnmiştir. Bu anlamda talebi de Fransa’nın başkenti 
olması iddiası yerine evrensel bir halklar federasyonu içindeki özerk bir kolektif olmaktır (Ross, 2016).

Komün’ün 72 günlük süresince aldığı önemli kararlardan biri olan Vendôme Sütunu’nun yıkılması da 
bu anlamda evrensel bir nitelik taşır. Napolyon’un Avrupa çapındaki “zafer”lerinin nişanesi olarak tepe-
sinde bir Napolyon heykeliyle 1806 ile 1810 yılları arasında inşa edilen sütun, “İmparatorluk sütununun 
barbarca bir anıt, kaba kuvvet ve sahte zaferin bir simgesi, militarizmin teyidi, uluslararası hukuku red-
detme, galipler tarafından yenilenlere sürekli bir hakaret, Fransız Cumhuriyeti’nin üç büyük ilkesinden 
biri olan ‘kardeşliğe’ daimi bir saldırı”2 olarak görülmüş ve Nisan ayında sütunun yıkılmasıyla ilgili karar 
alınmıştır. Sütunun yıkılması ise 16 Mayıs’ı bulmuş ve sütunun yıkılmasıyla birlikte bulunduğu Vendô-
me Meydanı’nın da adı değişmiş, Enternasyonal Meydanı olmuştur. Komün’ün kanları üzerine kurulu 
olan III. Cumhuriyet ise sütunu birkaç yıl sonra tekrar dikmiştir.

Aldığı kararlar haricinde Komün içerisinde Fransa dışından çok sayıda devrimci komünar da yer almış-
tır. Kadınlar Birliği’nin kurucusu 1. Enternasyonal’den Elisabeth Dmitrieff, Komün’ün savaşçı komutan-
larından Jarosław Dąbrowski ve Walery Antoni Wróblewski ile Leó Frankel akla ilk gelen isimlerdendir.3  
Bu dönemde komünarlar arasındaki bu isimlerle birlikte, günümüzden de tanıdık gelen “dış mihrak” 
söylemi Versay tarafından Paris dışının ve özellikle kırsalının desteğini almak için sıklıkla kullanılmıştır 
(Ross, 2016).

1 Paris Komünü’nün “yalnız devrim” niteliği ile ilgili olarak Doğan Çetinkaya’nın anlatımları son derece önemlidir. Çetinkaya, Komün’ün 150. yılı dolayısıyla 
Açık Radyo’da katıldığı programda da bu konuya değinmiştir. Programın metinleştirilmiş hali için bkz: https://bianet.org/bianet/tarih/240958-paris-komu-
nu-150-yasinda?bia_source=rss
2 Paris Libre, https://dergi.sendika.org/ozel-sayi-1/paris-libre-12-nisan-24-mayis-1871-598128
3 1. Enternasyonal’le bağlantısı olanlar ya da Elisabeth Dmitrieff gibi doğrudan Enternasyonal’den kişiler, Paris Komünü’nde Blanquiciler, Jakobenler ve 
Proudhocularla birlikte en etkili dört gruptan biridir.
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Versay’ın “Kanlı Hafta”sından sağ çıkanların ya da tutsaklığın ve sürgünlüğün ertesinde geri dönenlerin 
başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmasıyla birlikte Komün fikriyati, siyasal mü-
cadelenin farklı hatlarında ve coğrafyalarında bolca tartışılmıştır. Marx ve I. Enternasyonal hem Komün 
sırasında hem de Komün sonrasında Komün üzerine düşünmeye devam etmiştir. 1880’lerin İngilte-
re’sinde başta William Morris’lerin Commonweal gazetesi olmak üzere pek çok yayın hararetle Komün’ü 
tartışmış ve anmıştır. Ekim Devrimi’ne giden yolda Paris Komünü sıklıkla incelenmiştir. Komün etkisi 
kimi zaman Atlas Okyanusu’nu geçmiş Latin Amerika’daki hareketlere can vermiştir, kimi zaman da 
yıllarca unutulagelmiş ama fırsatını ilk bulduğunda toprağı delerek filiz vermiştir.

***
Versay’ın Montrmartre’daki toplara el koymaya çalışmasına karşı gösterilen direniş, fiziksel bir eylem 
olmasının yanı sıra devrimci bir kopuşun da ifadesi olmuştur. İşçi sınıfının tarihsel birikimi olarak Ko-
mün fikriyatı kulüpler ve diğer öz örgütlülük mecralarından doğmuş, sonrasında evrensel bir nitelik 
kazanmıştır. Komün fikriyatı o günden beri, işçilerin kurduğu taban örgütlerinde, farklı hatları izleyen 
ama devrimci niteliğinden ödün vermeyen siyasi partilerde, kadın özgürlük hareketinde, ulusal kurtuluş 
mücadelelerinde ve belki de bir şehrin bir sokağındaki bir apartman dairesinde kurulan küçük bir ev 
komününde dahi vücut bulmuştur.

Evet, “olay” bu anlamıyla 1871 yılında Paris’te geçmemiştir ancak 1871’den beri “komün” sözcüğü cümle 
içinde her geçtiğinde gizli “öznesi” hep Paris olmuştur, olacaktır. 
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Hasan Hüseyin hepimiz için anlamı büyük olan “Haziran’da Ölmek Zor” şiirinde, şiire konu olan o Ha-
ziran’da çekilen acıların Haziran’a pek de uygun olmadığının altını biraz da hüzünle çizmek için sorar: 

“Ne anlar acılardan güzel Haziran / ne anlar güzel bahar!”

Altına da bir not düşer şiirin sonra: “1963’lerde yaşanılanları ben, ancak böyle dökebildim 1976’larda 
şiire. Onüç yılda özümsemişim o olayları, onüç yıl sonra damıtabilmişim. O günleri yaşayıp da ozanlığa 
soyunanlar, elbette ki benden daha iyi yapabileceklerdir bu işi. ‘El elden üstündür, taa arşa kadar’ demiş 
eskiler.”1

Yeni Bir Haziran!

Tolga Tören

1 Murat Eşiyok, 13 Haziran 2011 Evrensel, “Haziranda ölmek zor derdi Hasan Hüseyin”, https://www.evrensel.net/haber/7912/haziranda-olmek-zor-der-
di-hasan-huseyin. 
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Şairin yaşadığı ile acısını dile dökebildiği zaman dilimi içerisinde bir başka Haziran daha vardır. 

Malum: Türkiyenin sanayi sermayesine dayalı birikim sürecinin hızlandığı 1960’lar, kırdan kente göçün 
etkisiyle ama aynı zamanda 1963 Kavel direnişinin, 1964 Sungurlar kazan fabrikası grevinin, 1965 Kula 
ve Yün Mensucat direnişinin, 1966 Paşabahçe grevinin, 1969 Demir-Döküm ve Gamak direnişlerinin de 
gösterdiği üzere, işçi sınıfının sosyolojik ve politik bir aktör olarak varlığını iyice hissettirdiği bir zaman 
dilimidir.

Not edilecek ilk Haziran işte bu zaman diliminde yaşanır, 15-16 Haziran 1970’te. 1952’de ABD parası ile 
ve anti-komünist bir müfreze olarak kurulan Türk-İş’ten DİSK’e geçişleri önlemek için yapılan mevzuat 
değişikliğine karşı, on binlerce işçi ayağa kalkar.

Öte yandan dönem, sadece Türkiye’de değil, Britanya’dan İsveç’e, Fransa’dan İtalya’ya, Almanya’dan 
ABD’ye, dünyanın birçok yerinde sınıf hareketi yükseliyordur. Bu anlamda, yerel karakterine rağmen, 
kendi sınıf kardeşleri ile senkronizedir, enternasyonal bir eğilimin içerisindedir bu Haziran.

Gezi’nin Haziran’ı
İkinci Haziran, ilkinden yaklaşık 40 yıl sonra gelir: 2013’ün Haziran’ı ve Gezi direnişi. Birinci Hazi-
ran’dan farklı olarak, sanayi işçi sınıfının geri planda olduğu bir direniştir bu. Bir başka ifadeyle, üretim 
sürecinde açığa çıkan sömürü ya da ona karşı durma, onu geriletme çabaları değildir merkezde olan.

Sermayenin bir başka birikme biçimi olan, topluma ait olana “el koymaya”, bunu yaparken de toplumu 
mülksüzleştirmesine karşı, yani Karl Marx’ın Kapital’in birinci cildinin son bölümünde tartıştığı “ilkel 
birikim”in güncel formu olan “mülksüzleştirerek birikim”e karşı bir direniştir bu. 

Kent topraklarının, müştereklerin sermayenin özel mülkü haline getirilmesine karşı.

Kendisini geleneksel sınıf hareketinin bir parçası gibi görmese de, geleneksel sınıf hareketi ile mesafeli 
olsa da, sınıfın bir başka, “beyaz yakalı” tabir edilen ve daha çok hizmetler sektöründe çalışan segmen-
tidir direnen. 

Üretim sürecinde açığa çıkan sömürüye karşı değil ama sermaye birikimi sürecinin bir başka aşamasını 
oluşturan dolaşım sürecinde açığa çıkan metalaşmaya karşı. Ya da bizzat sermaye birikiminin eğilimle-
rinden birisi olan dışlamaya, “artık nüfus” haline getirme eğilimine karşı.

Kendisini geleneksel işçi hareketinin parçası olarak görmese de ondan kopuk da değildir ama bu Hazi-
ran. Nitekim hemen sonrasında Kazova tekstilde örneğin, yani bir üretim işletmesinde fabrika işgali baş 
gösterir. Tıpkı öncesinde Tekel işçilerinin Ankara’da bir meydanı işgal etmişliği olduğu gibi. Bu anlamıy-
la, önü ve sonuyla da sınıf hareketiyle ilintilidir bu Haziran.

Öte yandan, tıpkı birincisi gibi uluslararası bir eğilimin içinde yer bulur Gezi de kendisine. Nitekim, 
2010 yılı sonrasında dünyanın birçok yerinde benzer direnişler yaşanmıştır, Tahrir’den Wall Street’e. Bu 
anlamda ikinci Haziran da içkin bir enternasyonalizme sahiptir.

“Büyük İnsanlığın” Haziran’ı
Üçüncü Haziran 2015 Haziran’ıdır.  Bir yandan otomotiv sektörü işçilerinin hem düşük ücretlere hem 
de işveren örgütlerine karşı direniş dalgası estirmiş olması nedeniyle… Diğer yandan da Adalet ve Kal-
kınma Partisi’nin (AKP) “istikrar ve güvenlik” kavramlarıyla propagandasını yaptığı başkanlık sistemine 
ve “Yeni Türkiye” söylemine karşı, bir ezilenler koalisyonu olarak beliren HDP’nin, “büyük insanlık”ın 
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“yeni yaşam” programı ile elde ettiği seçim zaferi nedeniyle.

Salt bir siyasal partinin aldığı bir zafer değildir bu. İki nedenle: Birincisi büyük bir başarı kazanan, prog-
ramda yazan şu sözlerdir:

Emeğin ve ezilenlerin kurtuluşu için; özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden güçlerin birliğin-
den oluşan Partimiz, insanlığın sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünyaya ulaşacağına inanır. Üze-
rinde yaşadığımız ve tüm sömürü aygıtıyla birlikte, inkârın, baskının, asimilasyonun egemen olduğu 
topraklarda ise emek mücadelesinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, halkların ve inançların 
özgür olduğu, kadın erkek eşitliğinin yaşandığı demokratik bir halk iktidarını hedefler.2

Başarı aynı zamanda bu program ile birlikte açığa çıkan Türkiyelilik eğiliminin de başarısıdır. Bütün 
halkların dil ve kültürlerine özgürlük talep ediyor olması başta olmak üzere birçok nedenle “demokra-
tik”; ama aynı zamanda yukarıda da ifade edildiği üzere, emekçilerin taleplerine yaşlanıyor olmak nede-
niyle “sosyal” bir yönelimdir bu: Dolayısıyla, başarı demokratik ve sosyal cumhuriyet programınındır. 
Nitekim aşağıdaki ifadeler de o programdan gelir:

“Etnik kimliği, kültürü, dili ve diniyle tek tip Türk milleti” dayatmalarına karşı çoğul, farklılıkların 
eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal yaşamı; özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye he-
defini savunur.3 

Daha tarihsel bir bağlamda bakacak olduğumuzda söz konusu olan, Kürt halkının uzunca bir zamandır 
dile getirdiği “demokratik cumhuriyet” talebiyle, 1848’in Paris barikatlarının “sosyal cumhuriyet” talebi-
nin bir araya gelmesi, birbirini tamamlamasıdır.

1848’den Komün’e
Bu “tamamlayıcılık” ilişkisi Fransa’nın 1848’ine ve 1870’e, yani Komün’e uzanan, başka, daha geniş ze-
minli ve daha tarihsel bir tamamlayıcılık ilişkisine de sahiptir.

Örneğin: Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i başlıklı eserinde “sosyal cumhuriyet” der, “bir söz ola-
rak, bir kehanet olarak Şubat Devrimi’nin eşiğinde ortaya çıktı. 1848 Haziran olayları boyunca sosyal 
cumhuriyet Paris proletaryasının kanı içinde boğuldu, ama dramın sonraki perdelerinde bir hayalet gibi 
ortaklıkta dolandı.”4 

Devrimler çağında Louis Bonaparte’ın kendi rejimini inşa etmesi ancak ve ancak Paris işçilerinin 1848 
ayaklanmasının, sosyal cumhuriyet talebinin ve düşüncesinin bastırılması üzerine inşa edilmişse, “yerli 
ve milli Bonapart”ın kendi “şahsında” somutlanan rejiminin inşa edilmesi de; ancak ve ancak yukarıda 
sayılan son iki Haziran’ın ezilmesiyle mümkün olur.

Tam da bu nedenle, en çok o iki Haziran’ın özneleridir saldırı altında olan; tam da bu nedenle o iki Ha-
ziran’ın önde gelen figürleri tutsak edilmeye çalışılır “yerli ve milli Bonapart” tarafından. Tıpkı, 12 Mart 
1971 darbesinin, kendisinden hemen önceki Haziran’ı, 15 - 16 Haziran’ı ezmeden kendi rejimini tesis 
etmesinin mümkün olmaması gibi.

Öte yandan, 12 Mart 1971’in 12 Eylül 1980’in, onun ise bugünün Türkiye’sinin yolunu döşemesi ve ta-
mamlayıcısı olması gibi, Fransa’daki 1848 Haziran’ındaki beş günlük proletarya ayaklanmasının bastırıl-

2 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Programı,  https://www.hdp.org.tr/tr/parti-programi/8/.
3 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Programı,  https://www.hdp.org.tr/tr/parti-programi/8/.
4 Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol, s. 124.
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ması, aynı yılın Aralık ayında Louis Bonaparte’ın cumhurbaşkanı olmasının; 1851 Aralığında gerçekleş-
tirdiği darbe de sonrasının yollarını döşeyecektir.  

Birçok açıdan.

“Vive la Commune!”
Birincisi, yükselen sınıf mücadeleleri Fransız burjuvazisinin, “eskisi gibi yönetememesi” olgusunu açığa 
çıkarmıştır. Bunun yol açtığı yönetim bunalımının sonucu ise, kapitalist gelişme süreci bir hayli ilerlemiş 
olan Prusya’ya savaş ilanıdır. 1870’te. Tam da bu nedenle  “Temmuz 1870 savaş komplosu, 1851 Aralık 
coup d’etat’sının (darbesinin) düzeltilmiş bir baskısından başka bir şey değildir”5 diye yazacaktır Marx, 
Fransa’da İç Savaş’ta.

Uluslararası Emekçiler Derneği de karşıdır savaşa. Derneğin Fransız - Alman Savaşı üzerine birinci çağ-
rısını yazan Karl Marx, şu sözleri alıntılar:

Savaş adil midir? Savaş ulusal mıdır? Hayır! Savaş, bir hanedan savaşıdır. İnsanlık, demokrasi ve 
Fransa’nın gerçek çıkarları adına, Enternasyonalin savaşa karşı protestosuna tamamen ve var gücü-
müzle katılıyoruz!

Savaş, Fransa’nın yenilgisiyle son bulur. 4 Eylül 1870’te Bonapartist rejim son bulur ve cumhuriyet ilan 
edilir. Marx’ın ifadesiyle, işçi sınıfının gerçek temsilcileri hâlâ Bonapart’ın zindanlarındadır. Prusyalılar 
ise kent üzerine yürümektedir. Dolayısıyla Paris hazırlıksız yakalanmıştır ve ulusal savunma kaygısıyla 
kentin işçi sınıfı tarafından elde tutulmasına göz yumar. Ancak, silahlarını bırakmayı reddederek kentini 
savunan bir işçi sınıfı aynı zamanda Fransız burjuvazisinin egemenliğinin de tehdit edilmesidir. Çözüm, 
Paris’i işçi sınıfına ve onun aracılığıyla kurtuluşa teslim etmektense Prusya’ya teslim etmektir.

18 Mart sabahı Paris’in, gök gürültüsünü andıran “Vive la Commune!” çığlığıyla uyandığını aktardıktan 
sonra, “Proletaryanın ayaklanma tehlikesi karşısında birleşik varlıklı sınıf, bunun üzerine devlet iktida-
rını, kimseni gözünün yaşına bakmaksızın ve çalımla, sermayenin emeğe karşı ulusal savaş silahı olarak 
kullandı” diye yazar Marx.6 Ve ekler: “Şubat devrimini ilan ederken yükselttiği ‘toplumsal cumhuriyet’ 
çığlığı, sınıf egemenliğinin yalnız kralcı biçimini değil, ama kendisini kaldıracak bir cumhuriyet için 
duyulan belirsiz bir özlemden başka bir şeyi dile getirmiyordu Komün”.7 

Aşağıdaki öğeler ise, Komün’ün kimi temel politikalarıdır.

- Kamu oylamasıyla seçilen ve her an görevlerinden alınabilen meclis üyeleri,
- Polisin siyasal ayrıcalıklarına son verilmesi,
- Kamu hizmetlerinin özel mülk olmaktan çıkması,
- Rahiplerin iktidarının ortadan kaldırılması, yani laiklik,
- Kamusal ve laik eğitim,
- Bilimin iktidarın boyunduruğundan kurtulması,
- Kooperatif örgütlenmeleri.8  

70 gün sonra direnebildikten sonra yenilir Komün. Kuşkusuz “yenilgi” tarihsel değil konjonktüreldir. 
Hem direnişte inadın yol göstericiliğinden, hem de komünün hayata geçirmeye çalıştığı politikaların 
hala bir anlamını koruyor olmasından. Son günü 28 Mayıs 1871’dir. Yeni bir Haziran’dan hemen önce. O 
Haziran gelecek elbet!
5 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş, çev. Kenan Somer, Ankara: Sol, s. 23.
6 age., s. 60.
7 age., s. 61.
8 age., s. 62 - 63.
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Paris Komünü’nün Osmanlı 
Basınındaki Yansımaları ve 
Komün’e Katılan Türkler

Hamit Erdem

Avrupa’da büyük toplumsal değişimlerin yaşandığı 1848 devrimleri, Osmanlı topraklarına ulaşmamış, 
Osmanlı basını da yaşanan gelişmeleri başka bir dünyadan olaylar gibi haberleştirmiştir. Örneğin İs-
tanbul’da yayımlanan Ceride-i Havadis gazetesi; 402. sayısında “Viyana Amelesinin Askerle Çatışması” 
haberini sütunlarına taşımış; sonraki bazı sayılarında da “Avrupa’da Ortaya Çıkan İnkılabat”, “İhtilallerin 
Muhakemesi”, “Leroux ve Proudhon”, “Sosyalist Takımının Toplantı Yerlerinin Kapatılması” başlıklarıyla 
Avrupa’yı sarsan devrimleri okurlarına böyle yansıtmıştır.

“Komün galebe (üstün) geldi. 
Kırmızı Cumhuriyet denilen güruh Paris’e hükmediyor…”

Gazeteler; 25 Mart 1871, Paris’ten bildiriliyor… 
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Sosyalizm üzerine ilk büyük tartışmaların yapıldığı, kamuoyunun gündemini meşgul ettiği; hem saraya 
yakın olanlarda hem de muhalif basın organları ile dönemin Osmanlı aydınları arasında görüşlerini 
açıklama zorunluluğunu hissettikleri dönem ise, Paris Komünü sonrasıdır.

Paris Komünü bilindiği üzere, 18 Mart 1871’de Paris halkının Paris’in yönetimine el koymasıyla başla-
mıştır. Aristokrat ve burjuva yönetim modellerine alternatif olarak ortaya çıkan “Komün Hükümeti” 
72 gün Paris’i yönetmiş, ancak kendisinden sayıca ve silahça çok üstün Versay birliklerinin saldırılarına 
karşı koyamayarak yenilmiştir.

Komün birlikleri Paris’te mahalle mahalle, ev ev savunma yapmış, bir hafta süren bu direnişten sonra 
yirmi beş bini aşkın komüncü ya barikatlarda ya da ayaküstü kurulan mahkemelerde kurşuna dizilerek 
öldürülmüştür.

Komün’den geriye kalan ise; baştan sona yakılmış yıkılmış Paris ve bütün Avrupa’daki burjuva sınıflarını 
ürküten “ya başarılı olsalardı!” duygusudur.

Avrupa’da sosyal dengeleri alt üst eden, çeşitli ulusların burjuva sınıflarına o zamana kadar yaşamadıkları 
korkuları yaşatan Komün günlerinin -basın organlarına yansıdığı gibi- Osmanlı’da hem taraftarı hem de 
karşı çıkanı bulunmaktadır. 

Yaşasın Komün

“Eşkıya Kumandanı” Marx, Osmanlı Basınında…
Osmanlı basınında Paris Komünü’nün hemen öncesinde de sınıf mücadelesi ve Karl Marx üzerine yazı-
lar ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Örneğin 9 Şubat 1871 tarihinde İstanbul’da yayımlanan Hakayik-ul Vakayi gazetesi, Osmanlı’da ilk defa 
Karl Marx’ın bir makalesine onun imzasıyla yer vermiştir. Marx, Almanya ve Fransa arasındaki savaşa 
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değindiği bu makalesinde; Almanya Başbakanı Bismarck’ı eleştirmekte ve Bismarck’ın Fransa’ya karşı 
izlediği düşmanca politikanın hem Fransa hem bütün de Avrupa’daki özgürlükleri boğduğunu yazmak-
tadır. Gazetedeki makale, Marx’ın şu cümlesiyle son bulmuştur: “Şurasından dolayı memnun olabiliriz 
ki, Fransa şimdi yalnız kendisi için değil Almanya’nın ve Avrupa’nın hürriyet ve serbestîsi için fedây-ı 
can ederek kanını dökmektedir.

Bu makaleden sonra İstanbul basınında Karl Marx’ın ismine sıklıkla rastlanmaya başlanmıştır. Ancak 
asıl yoğunluk, 1871 yılı ilkbaharında “Paris Komünü” ve Marx’ın “Komün” üzerine yazdığı yazılarla ken-
dini göstermiştir.

Aynı günlerde İstanbul’da yayımlanan Terakki gazetesi de Marx’ın Paris Komünü ile ilgili bir mektubuna 
sütunlarında yer vermiştir. Ancak İstanbul gazeteleri akla ziyan bir mantıkla Karl Marx’ı okurlarına şöyle 
tanıtmıştır: Karl Marx, “‘Enternasyonal adında bir asiler şirketinin reisi’, ‘haydut ve eşkıya kumandanı’ ve 
‘Londra da kemal-i emniyet ve rahat içinde oturan bir pehlivan…’”

Osmanlı Basınında Karl Marx’ın tartışıldığı yıllarda Marx’ın kendisi de “Doğu Sorunu”nuyla ilgilenmiş; 
Türkiye üzerine yazılar yazmış, incelemelerde bulunmuştur. Marx, İngiliz siyasetçi Gladstone’un Bulga-
ristan’da Osmanlı’nın yaptığı zulmü anlattığı kitabını eleştirmiş, onu Rusya’nın Polonya’da yaptığı katli-
amları görmeyerek ikiyüzlülükle suçlamıştır. Gladstone’un Hristiyan Bulgarların haklarını yüceltmesine 
karşı, Marx; “Türk köylüsünün ahlaki değerlerini ve Muhammed’in çocuklarının bütün Hıristiyan sah-
tekârlara ve ikiyüzlü gaddarlık tacirlerine karşı sağlam şerefli tutumunun” altını çizmiştir.  

Marx, Osmanlı Rus savaşıyla ilgili Wilhelm Liebknecht’e yazdığı 4 Şubat 1878 tarihli mektubunda savaşı 
Türklerin kazanmasını istediğini belirterek şöyle yazmıştır:

Biz iki nedenden ötürü kesinlikle Türklerin tarafını tutuyoruz. İlk neden, çünkü biz Türk köylülerini 
inceledik ve onları kesinlikle Avrupa’daki köylülüğün en yetenekli en ahlaklı temsilcilerinden biri olarak 
tanıdık. İkinci neden, çünkü Rusların yenilgisi, öğeleri çok bol olan sosyal devrimi hızlandırabilir ve 
böylece bütün Avrupa’da bir dönüm noktası olabilirdi. 

Marx ve Engels, Rus otokrasisinin Avrupa’yı olumsuz yönde etkileyeceği, Avrupa devrimlerini boğaca-
ğını düşünerek Osmanlı’nın Rusya’yı bir ölçüde durdurabileceğini düşünmekteydi. Marx, Avrupa’daki 
klasik feodalizmden farklı özellikler gösteren Doğu’daki siyasal rejimler ve köylü sınıflarının sosyal yapı-
larıyla ilgili analizleri de bu yıllarda kaleme almıştı. 

Marx üzerine biyografi kitabı bulunan Isiah Berlin, Marx’ın Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine araş-
tırma yapmak için, (1830’larda İstanbul’daki İngiliz Sefaretinde çalışmış ve Türk dostu David Urquhart 
adlı bir İngiliz milletvekilinin tavsiyesiyle) Osmanlıca öğrenmeyi düşündüğünü yazmıştır.

Paris Komünü’nün de Üç Türk: Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler…
Şair, gazeteci, düşünür Namık Kemal, 1867 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazdığı “Şark Meselesi” baş-
lıklı makale sonrasında gazetenin yayını Osmanlı hükümetince durdurulmuş ve kendi de -İstanbul’dan 
uzaklaştırılmak maksadıyla- Erzurum’a vali muavini olarak sürülmüştür. Ama o Erzurum’a gitmek ye-
rine Paris’e kaçmış, oradan da Londra’ya giderek 1868 yılında Hürriyet gazetesini çıkarmaya başlamıştır. 

Namık Kemal’in Tasvir-i Efkâr’ı çıkardığı günlerde (1862 yılı) kendisinin de içinde olduğu bir gizli örgüt 
olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti örgütlenmeye çalışmaktadır. Örgütün diğer üyeleri arasında; Beyzade 
Mehmet, Kayazade Reşat ve Menâpirzâde Nuri Beyler bulunmaktadır. Padişahın yetkilerinin kısıtlanma-
sı ve meşruti bir rejim için mücadele eden örgüt bir ihbarla deşifre olunca Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler 
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1867 yılında Paris’e kaçmış ve muhalif kimlikleriyle Paris ve Cenevre’de mücadelelerine devam etmiştir. 
Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler ile Namık Kemal’in dayanışması ve işbirliği sürgünde bulundukları Avru-
pa kentlerinde de devam etmiştir. 

Cenevre’de İnkılab gazetesini çıkaran Yeni Osmanlılar Cemiyeti kurucuları, devrimci-demokrat bir ha-
reketin öncülerinden olmuşlardır. Yeni Osmanlılar Cemiyeti lideri konumundaki Mehmet Bey ise gizli 
örgüt kurmak ve yönetmek suçundan İstanbul’da -gıyabında- idama mahkûm edilmiştir. 

Daha sonra Mehmet, Reşat ve Nuri Beyleri 1871’de Paris Komünü’ne katılan ve Komüncülerin saflarında 
mücadele eden üç Türk olarak görmekteyiz. 

1870’de Prusya ordularının Paris’e yaklaşmaları üzerine şehir savunmasını üstlenen General Trochu ken-
tin savunmasında görev almayacakların kentten ayrılmasını istemiş, pek çok insan Paris’i terk etmiştir. 
O tarihlerde yirmi altı, yirmi dört ve yirmi iki yaşlarında olan Mehmet, Reşat ve Nuri Bey ise “Ulusal 
Savunma” yönetimine başvurarak Paris’i savunmak için gönüllü olmuşlardır.

Ekim 1870’te Reşat Bey, General Trochu’ya hitaben şu mektubu yazmıştır:

Paris, 4 İlkteşrin 1870

General,
Türküm ve vatanıma Fransa’nın yaptığı hizmetleri unutmadım. Minnet duygusunun ve büyük bir mil-
lete zaruri olan demokratik ruhun heyecanlarıyla, general, sizden rica ederim, Fransız Cumhuriyeti’nin 
düşmanlarıyla harp etmek için beni gönüllü olarak Fransız ordusuna alınız. Vatanperverliğiniz hak-
kındaki hayranlığımı ve Cumhuriyetçi Fransa için beslediğim bağlılık duygularımı lütfen kabul ediniz 
general.
Reşat.

Paris’te Komün’ü, Fransız üniformaları içinde ve başlarında fesleriyle savunan Türk gönüllüler Komün 
yenildikten sonra Brüksel’e gitmiş oradan İstanbul’a dönmüşlerdir. 

Komün ve barikatlar…
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İbret Gazetesi: “Komüncüler haklıdır…”
Namık Kemal -Paris Komünü’nden bir yıl sonra- “sermuharriri” olduğu İbret gazetesinde Komün’ü sa-
vunan yazılar yazmıştır.  Komün’e katılan Nuri ve Reşat Beyler de aynı gazetede yazı yazmaktadır.

Namık Kemal makalesinde; “Komün taraftarlarının tuttukları yolun doğruluğunu, onlara karşı yapı-
lan suçlamaların haksızlığını -Komüncüler- delilleriyle göstermiştir”, diye yazmış; “Versaylıların tarih 
huzurunda alınlarında zalim ve iftiracı damgasıyla anılacaklarını; Komünarların ise insan toplumunu 
ıslah etmek isteyen ve bu uğurda canlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlar olarak yüceleceğini” 
kaydetmiştir.

Reşat Bey İbret’in üçüncü sayısında Komün’ü savunan uzun bir makale yazmıştır. Makalenin başlığı; 
“Devair-i Belediye Tarafdaranı”, yani, Komün Taraftarları, ya da Komünarlar’dır. 

Makalede; “Komün devrimcilerinin komünist sayılmasının cahilce bir değerlendirme olduğu, komün-
cülerin cumhuriyet fikrinin savunucusu gerçek yurtseverlerden meydana geldiği, Komün ihtilâlinin sos-
yal adaletin sağlanmasını isteyen aynı zamanda sömürgecilik karşıtı bir hareket olarak kabul edilmesi-
nin” doğru olacağını yazmaktadır.

Reşat Bey yazısını önemli ayrıntıyla bitirmektedir. Cezayir meselesinde Komün, Cezayir halkının ba-
ğımsızlığını tanıdığını açıklamıştır.

Nuri Bey de, İbret’teki bir yazısında emeğin hakkını alamadığı bir dünyaya uygar denemeyeceğini vur-
gulayarak şöyle yazmaktadır:

Avrupa’nın hemen her tarafında amele sınıfı yürekler dayanmayacak bir haldedir. Bir fabrikacı mâlik 
olduğu sermayesi kuvvetiyle birkaç bin kişiyi esir gibi kullanıyor. Gördükleri işin onda birine mukabil 
olacak derecede bile ücret vermiyor. Öyleyse niçin çalışıyorlar? Ya ne yapsınlar? Ameleden biri ücretin 
azlığından dolayı bir fabrikayı terk ettiği takdirde başka fabrikaya kabul olunmaması için fabrikacıla-
rın ittifakı var…

Takvim-i Vakayi: “Avam takımının ayaklanması…”
Osmanlı Devleti’nin resmî gazetesi Takvim-i Vakayi de Avrupa’daki sosyalist eylemlere ve Paris Komü-
nü’ne dair yazı ve haberler yayımlamış, Birinci Enternasyonal’i “Fesat Cemiyeti” olarak nitelendirmiştir. 

Almanya’daki komünistlerin “menfi rolleri ve güçleri” hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, “avam 
takımının” devlete karşı ayaklanması karşısında Fransa Meclisine sunulan ve isyancılara hadlerini bildi-
ren hazırlıkları hararetle destekleyerek, bu haberlere sütunlarında yer vermiştir.

Dönemin ünlü gazeteci ve yazarlarından Ahmet Mithat Efendi de Paris Komünü ve Birinci Enternasyo-
nal konusunda yazılar yazmıştır. Ahmet Mithat Efendi yazılarında; Komün hareketinin ezilmesini onay-
lamakta, Fransız burjuvazisinin Paris halkına uyguladığı “gaddar ve zalim şiddeti” eleştirmekle beraber, 
buna Komün yanlılarının sebep olduğunu düşünmekte, Birinci Enternasyonal tezleri karşısında tarafsız 
olduğu kanısı uyandırırken, despotik burjuva rejimlerini savunmaktadır. 

Sadrazam Âli Paşa: “Komün fikirleri; -Allah göstermesin- eşkıyalığı 
mubah kılmak demektir.”
1871 yılında dönemin Sadrazamı Âli Paşa tarafından yayınlanan Emirname-i Sami (Yüksek Emir) dev-
letin olaya bakışını yansıtmaktadır ve Paşa’ya göre Komün fikirlerinin Osmanlı topraklarına girmemesi 
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için tedbirler almak hükümetin görevleri arasındadır. 

Âli Paşa emirnamesinde özetle; “İşçilerin kapitalistle zenginlik ve nimetlerden faydalanma hususunda 
eşitliğini sağlamak amacıyla ortadaki malları bölüşmek ve hükümeti onlarla ortaklaşa idare etmek gibi 
zararlı fikirler, 1860 ve 1861 yıllarında meydana çıkmıştır ve habis ruhlardır. Avrupa’nın her yerine yayıl-
mış ve bu fikirleri besleyenler Enternasyonal adıyla büyük bir dernek kurmuşlardır. Yaratılış kanununa 
aykırı bu fikirlerin gerçekleşmesi –Allah göstermesin– türlü türlü ihtimaller ve çatışmalar doğurur. Bu 
haydutluğu ve eşkıyalığı sistemleştirip mubah kılmak demektir. Bu zararlı heyetin fesat çerçevesini Os-
manlı topraklarına kadar genişletmeye çalışması ihtimalden uzak değildir. Bu fikirlerin İmparatorluk 
içine girmemesini sağlamak, maksat ve emellerine ulaşmalarına kesin olarak fırsat vermemek ve gerekli 
tedbirler almak hükümetin görevidir” denilmektedir.

İslam’ın yoksula el uzatan ruhu ve sosyalizm…
Diğer taraftan İslamiyet’in, haramı ve tefeciliği yasaklayan, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği 
temel aldığını savunan bir grup aydın, aynı değerleri savunan sosyalizmin İslam ile uyuşabileceğini sa-
vunmuştur.

Tercüman-ı Şark başyazarı Şemsettin Sami’ye göre, Batı uygarlığının en temel fikirlerinden olan sos-
yalizm, iyiliği temsil eden yüksek bir fikirdir ve “mallarda eşitlik” talep eden komünizmin karşıtıdır. 
Almanya’da açıklanan ve uzlaşmacı sosyalizm demek olan “Gotha Programı” da esas olarak İslamiyet’e 
uygundur. 

1880 ve 1885 yıllarında Nafia ve Hariciye bakanlıklarında bulunmuş Hristiyan inançlı Sava Paşa, sosya-
lizmin eşitlikçi ve topluma adalet getirmeyi amaçlayan prensiplerinin İslam dininin sosyal politikalarıyla 
aynı olduğunu savunmuştur.

Şura-yı Ümmet’te Alaattin Cemil imzasıyla çıkan bir yazıda İslamiyet’in Sosyalizme izin vermediği ileri 
sürülmüş, İştirak gazetesinden Ahmet Nebil buna cevap vererek; Alaattin Cemil’in sosyalizmin felsefesi-
ni bilmediğini, bilakis İslam’ın yoksula el uzatan dayanışmacı ruhunun sosyalizmi emrettiğini, sosyaliz-
min iyi bir rejim olduğunu savunmuştur.

Komün ve sokak savaşı…
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Maarif Nazırı Münif Paşa: “Vakıa, musibet büyüktür ve İştirakiyyunun 
bulduğu çare doğru değildir”…
II. Abdülhamit döneminin Maarif Nazırı Münif Paşa ise dönemin üniversitesinde, Hukuk Fakültesi 
derslerinde sosyalizmin yanlışlığı konusunda verdiği hüküm şöyledir:

Bu fasılda mevzubahis olan mezheplerden biri de komünizm –Le communizme- ve sosyalizm –Le sos-
yalizme- mezhebidir ki bizde İştirakiyyun mezhebi deyu tabir olunmaktadır.

Bu mezhep erbabı, insanların bir takımı zenginlik ve saadette ve diğer takımı fakr ü zarurette yaşadık-
larını görüp bu babda müsavat (eşitlik) husulünü arzu ederler.

Velinimet-i bî minnetimiz padişah-ı efendimiz hazretlerinin memleketinde, her ferdin sığınacağı bir yer 
ve haline göre bulacağı bir yol olduğundan Memalik-i Şahaneye bu gibi mezahib-i batıla giremez.

Fakat Avrupa, hususen de İngiltere böyle değildir.

İşte İştirakiyyun tarafgiranı asıl bu gibi halleri dikkate alarak: Hep insanlar karındaş yani hazreti Âdem 
ve Havva evlâdı olduğu halde, bir adamın milyonlara malik olması ve öte tarafta milyonlarla adam-
ların bir karış toprağa hatta bir lokma ekmeye hasret bulunması gibi münasebetsiz müsavatsızlıkların 
insanoğlunun beyninde hüküm sürmesi, yalnız insanların noksan ve kusurlarından olduğundan bu 
müsavatsızlığı kaldırıp da hepimiz bir halde yaşayalım derler.

Vakıa musibet, pek büyük musibettir, lâkin İştirakiyyunun bulduğu çare doğru değildir.

Yazar ve çevirmen kimliği de bulunan bir başka Osmanlı Paşası, Edhem Pertev Paşa ise, 1853-1855 yılla-
rında Berlin Elçiliğinde başkâtip olarak bulunmuş batı dillerini bilen ve Almanya’daki sosyalist hareketi 
yakından izlemiş Osmanlı paşalarındandır. Türkiye’ye döndükten sonra Kızıl Bayrak adlı bir kitapçık 
yayımlayarak sosyalizmin yanlışlığını ispata çalışmıştır.

“Tesavî-i Emval ve İştirak-i Evlad ve İyal” yani “Mallarda, kadınlarda 
ve çocuklarda ortaklık…”
Gerek Avrupa’da gerekse Osmanlı toplumunda iktidarı elinde tutan gerici sınıflar, sosyalizm ve komü-
nizm söz konusu olduğunda toplumun -yerine göre- en “zayıf ” noktasından vurmayı iyi becermişlerdir. 
Komünizmin mülkiyeti ve aileyi ortadan kaldıracağını; mallarda “eşitlik”, kadınlar ve çocuklarda “ortak-
lık” düzeni kuracağını uzun uzun yazmış, her vesile ile bu yalanı yaymışlardır. Din ve geleneğin tutsağı 
durumundaki toplumları “karılarının ve çocuklarının” orta malı olacağı korkusuyla terbiye edip, kendi 
iktidarlarını uzatmanın telaşıyla bu akla ziyan propagandayı her vesile ile tekrarlamışlardır. O günlerde 
bir gazete de şunları yazılmıştır:

Bu komünizm davasında, bunların tezleri şudur: İnsan nesli bazı yırtıcı hayvanlar gibi tek başına ya-
şamayıp mutlaka birbirinin yardımına muhtaçtır. Bu sebeple teşkil olunan toplumlar da birtakım sos-
yal heyet mukavelelerine dayanmaktadır. Bir toplumun bütün menfaat ve faydaları da umumi heyete 
mahsus olup, hiç kimseye özel olarak bir mal ve mülke tasarruf etmeğe hak ve salahiyeti olamadıktan 
başka, hatta evlenmek ve karıkoca olmak bile caiz görülmez. Döl yetiştirmede ana ve baba belli olma-
yacak, bazı hayvanlar gibi rastgelen dişi ile çiftleşip vatan evladı namıyla bir takım piç yetiştirmekten 
ibarettir… İşte Allah bir milleti bu fikirlerinin azgınlığından muhafaza buyurmazsa o milletin üzerine 
Allah’ın kahrı çökmüş demektir. Zira bu illet hiçbir musibete benzemez. 



58

Bu yalan propaganda değişik versiyonlarıyla dünyanın bütün toplumlarında ve doğal olarak bizde de 
bütün dehşetiyle on yıllar boyunca sürdürülmüş ve sürdürülmektedir.

Marx ve Engels’in Manifesto’da yıllarca önce yazdığı gibi: “Burjuva, karısını sırf bir üretim aracı olarak 
görür. Üretim araçlarının ortaklaşa kullanılacağını duyunca da pek doğal olarak ortaklaşalık kaderinin 
kadınların da başına geleceğinden başka sonuca varamaz” yargısı, binlerce kere kanıtlanmıştır.   

İştirak gazetesi: “Sosyalizmin mucidi” Marx’ı Osmanlılara anlatıyor…
Çok milletli Osmanlı’da; Ermeni, Rum ve Yahudiler sosyalizmin kavram ve metinleriyle daha erken ta-
rihlerde buluşurken, Türkler bunun için ünlü “İştirak” gazetesini bekleyeceklerdir.

1910-1912 yılları arasında hükümet tarafından defalarca kapatılan, her kapatıldıktan sonra bir başka 
isimle çıkarılan, şartlar uygun olunca yeniden “İştirak” olarak basılan gazete, aynı zamanda Osmanlı 
Sosyalist Fırkası’nın yayın orgadır.

Paris Komünü tartışmalarında gündeme gelen “Müslümanlık ve Sosyalizm yoldaşlığı” kavramı, İştirak’in 
de önem verdiği olgulardandır. Öyle ki, örneğin İştirak’in 20. sayısında yer alan bir “Beyanname”; “Zen-
ginin servetinin kırkta biri, fukaranın hakkıdır” diyen bir ferman-ı ilahi ile başlamaktadır. Sosyalizmin 
temel kavramları; sınıf, proletarya, köylülüğün sorunları, emek, sınıf mücadeleleri tarihi, servet ve ser-
maye, örgütlenme ve sorunları, Karl Marx ve sosyalist kuramın önderleri, Türkiye’de sosyal hayat, amele 
meseleleri, grev ve işçi eylemleri vb. gibi farklı konular; çeviri metin, analiz ve haber biçiminde İştirak’te 
yer almıştır.

Karl Marx’ın resmini “sosyalizmin mucidi” ibaresiyle kapaktan yayımlayan İştirak, 1900’lü yılların ilk 
çeyreğinde, çok milletli Osmanlı toplumunda –o dönemin sosyal olarak en zayıf ve en hazırlıksız milleti 
olan- Türkleri sosyalizm ideolojisi ve literatürü ile tanıştırmıştır.

O dönemin en temel argümanlarından birisi, “Sosyalizm bizde erkendir ve de asla taraftarı olmaz” 
düşüncesidir. İştirak’te bununla ilgili çok yazı yazılmıştır. Bunlardan biri şöyle bitmektedir:

Aristokrat tabiatlı, beylik müptelası kimselere ne vakit sosyalizmden söz açılsa, bu mesleğin Avrupa’ya 
özgü olduğu, henüz bir işçi hayatı mevcut olmayan Osmanlı memleketinde bundan bahsetmek zama-
nının gelmediği cevabı alınır.

Gerçekten beyzadelerin yakın çevresinde, yani yemek salonlarında, tiyatro ve balolarında, seyrangâh-
larında, gezinti yerlerinde, kısaca zevk ve sefa dolu yaşama alanlarında önemli bir işçi faaliyeti yoktur. 
Fakat memleketin tümüne birden kavrayıcı bir gözle bakılırsa, hepimizi yaşatan fakir ziraatın işçiler 
tarafından yapıldığı, memleket içindeki milletin bütün fertlerini geçindiren eski usul ve ağır işleyen terli 
sanayiin yine onlar tarafından yürütüldüğü görülür…

Bizim memleketimizde işçi hayatı yokmuş! İşçi var ya… Bunları, düşünür insan kılmak, bunlara hayat 
bahşetmek bir parça gayret ve himmetle olur. Sosyalist arkadaşlarımız bunu asla esirgemeyecekler ve az 
zamanda göğsümüzü kabartarak, meserretle göreceğiz ki sermayenin heybeti karşısında işçiler ve emek-
çiler birleşip ittifak ederek, diğer memleketlerde olduğu gibi burada da varlıklarını ispat edeceklerdir. 

Emek felsefesinin başarıları karşısında, ince sesli, gelin yürüyüşlü Beylerimiz lâl (dilsiz) kalacaklardır…

İştirak gazetesinin yeniden yayımlanmaya başladığı 27 Temmuz 1912 sayılı nüshasında yakında Mec-
mua-i Fenniye ve İçtimaiyye adında 32 sayfalık aylık bir dergi çıkarılacağını ve bu dergide Karl Marx’ın 
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Kapital adlı kitabının da parça parça yayımlanacağını ilan etmiştir. Ancak 1913’teki İttihatçı darbe ile 
Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın kapatılması bu teşebbüsü yarım bırakmıştır.

7 Haziran 1912 sayılı İştirak gazetesi.
Almanya’da sosyalizmin mucidi Karl Marx

Türkiye’de İlk “Paris Komünü” Anması: Ankara, 1922
1922 yılında henüz Cumhuriyet kuruluş sancıları yaşarken, -Ankara’da- Türkiye Halk İştirakiyun Fırka-
sı’nı kuran komünistler, partinin yayın organı olan Yeni Hayat dergisini Paris Komün’ünün ilan edildiği 
18 Mart tarihinde yayımlamaya başlayarak (Komün’ün 51. yılında) Parisli devrimcilerin anısını Anka-
ra’da yaşatmayı amaçlamışlardır.

Komün’ün 51. yılı dolayısıyla Ankara’daki Sovyet temsilciliğinde bir tören düzenlenmiştir. Bu törene, 
Ankara’daki komünist ve sosyalistlerden; “Ahmet Hüsnü, Ahmet Hilmi (Millet Bahçesi işleticisi), İsmail 
Hakkı, Bahaeddin (Şimendifer Umur-u Cerriye Müdir-i Sabıkı), Dr. Tevfik Şükrü (Aras), Baytar Bin-
başı Hacıoğlu Salih, Hulusi (Afyonkarahisar Mebusu), Ziynetullah ve Cemile Nevşirvanov, Abdülkadir, 
Affan, Hikmet, Kenan, Mehmet Şükrü (Afyonkarahisar Mebusu), Mehmet Vehbi (Sarıdal), Nazım, Dr. 
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Nizamettin Ali (Sav), Numan Usta (İstanbul Mebusu), F. Bektüre, Mustafa (Siverek Mebusu)” katılmış-
lardır. 

Yeni Hayat dergisinin, 2. sayısı bu toplantıyı sütunlarına şöyle taşımıştır:

PARİS KOMMUNASI HATIRASININ TESİDİ

1870 senesi18 Mart tarihinde Paris amelesinin, Paris hükümetini kendi ellerine alarak Komuna mefkû-
resinin birinci defa olarak faaliyete çıkarıldığını ve bugüne müsadif bulunan ‘18 Mart’ tarihinin beynel-
milel bir amele ve komünist bayramı olduğunu mecmuamızın birinci nüshasında yazmış idik.

18 Mart gecesi, muhtelif şark memleketlerinin Ankara’daki sosyalist ve komünistleri, Rusya sefarethane-
sinde, sefarethenedeki komünist yoldaşların davetiyle toplanarak Paris Kommunası’nın hatırasını tesid 
(kutlama) etmişlerdir. Geceyi tesid için hazırlanan müsamere programı tamamıyle Paris Kommuna-
sı’na müteallik maddelerden mürekkep idi. Müsamerenin programında bervech-i âti maddeler bulunu-
yordu…

Şu vesile ile Profesör Golman yoldaştan sonra, Komünist Enternasyonale mensup Türkiye Komünistleri 
rüesasından Nazım yoldaş kalkarak kısa ve veciz bir nutuk söylemiştir…

Sadrazam Âli Paşa’nın; “İşçinin kapitalistle; zenginlik ve nimetlerden faydalanma hususunda eşit olma, 
ortadaki malları bölüşme ve hükümeti onlarla ortaklaşa idare etme” gibi zararlı fikirler”in Osmanlı top-
raklarına sokulmaması hususundaki çabaları belli ki yeterli olmamış, yüzyılın başında proletaryanın 
hayaleti Osmanlı topraklarına da uğramıştır.

Nitekim daha 1895 yılında Varna’da 60’dan fazla Bulgar sosyalistinin ellerinde kırmızı bayraklar, göğüs-
lerinde kırmızı kurdeleler ve sosyalizmin kurucusu Bavyeralı Karl Marx’ın fotoğraflarıyla şehirde bando 
eşliğinde yürüyüş yapmaları bunun ilk göstergelerindendir. 

Kaynakça:

Hamit Erdem, Emek Tarihi Yazıları, Sel Yayınları, İstanbul 2020 (Osmanlı Basınında Karl Marx, Paris 
Komünü ve Sosyalizm s. 27-34; ve Komünist Manifesto’nun Türkçedeki Serüveni, s. 207-217)

A. Cerrahoğlu, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı, İletişim Yayınları, İstanbul 1994
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Genelde, 1871 Paris Komünü, Paris ve Fransa’ya sıkıştırılır, eylem, etki ve sonuçları olarak. Kuşkusuz, 
Komün deneyimi üzerine yazılıp çizilenler bu sıkıştırılmışlığı da önemli ölçüde aşmıştır. Oysa, Paris Ko-
münü’nün rüzgarları Atlas Okyanusu’nun ötesinde, Latin Amerika’da da esmiştir; elbette eş anlı olarak 
değil. Doğrudan da değil, dolaylı olarak. Latin Amerika, Kara Avrupa’sı için bir sürgün yeridir: istenme-
yen, suçlu olarak görülen pek çok insan için. Paris komünarları da bu süreçten payını almıştır, özellikle 
anarşistler… Belki, Latin Amerika için bir şans olarak da!...

Genelde Latin Amerika işçi hareketini, özelde tek tek ülkeler açısından işçi hareketini klasik modele 
indirgeyerek açıklamaya çalışmak yetersiz kalacaktır. Bu işçi hareketinin tarihsel gelişimini, dönüşüm 

Latin Amerika’da ve Arjantin’de işçi hareketinin oluşum ve gelişi-
mine başlangıçta Avrupa’dan gelen göçmenlerin, özellikle de anar-
şistlerin ve komünarların büyük etkileri olmuştur.

Latin Amerika’da
Komün Rüzgârı

Yüksel Akkaya 
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anlarını, tuhaf çelişkilerini anlamak için üç temel etkeni göz önünde tutmak gerekmektedir. Bu etken-
lerden birincisi, işçi hareketinin modern kent işçisinden çok köle emeğinin egemen olduğu bir tarımsal 
yapıda ortaya çıkmış olmasıdır. İkincisi, Avrupa’dan gelen göçmenlerin, özellikle sürgün anarşistlerin 
ilk işçi hareketin oluşumu üzerindeki etkisidir. Üçüncüsü ise, daha sonra “popülist” liderlerin kentlerde 
sayıca az olan “işçi sınıfı”nın desteğini korporatist ilişkiler karşılığında alma çabasıdır.

Bir prototip olarak Arjantin üzerinden Latin Amerika işçi hareketini, genel olarak anarşistlerin, özel ola-
rak komünarların etkisi açısından değerlendirmek, incelemek açıklayıcı olacaktır. 1853 yılında, Arjan-
tin’de köleliğin kaldırılması ile “çağdaş” anlamda işçilerin oluşmasının sosyal ve yasal temelleri de atılmış 
olmasına rağmen, bu proleterleşme sürecinin işçileri başlangıçta ne kentli idiler ne de sanayi işçisiydiler. 
Ekonomisi, özellikle ihracatı, tarım ürünlerine dayanan Arjantin’de sınıfsal kristalizasyon ve sanayi pro-
letaryası sanayileşmeye bağlı olarak gecikmiştir. Latin Amerika’da ve Arjantin’de işçi hareketinin oluşum 
ve gelişimine başlangıçta Avrupa’dan gelen göçmenlerin, özellikle de anarşistlerin ve komünarların bü-
yük etkileri olmuştur. Avrupa’dan gelen göçmenler, sürgün edilen anarşistler, komünarlar benimsedik-
leri anarşizm, Marksizm, ütopik sosyalizm gibi düşünceleri işçi hareketine hâkim kılmak için çaba sarf 
etmişlerdir. Kuşkusuz, bunlar geldikleri ülkelerdeki deneyimi, birikimi de beraberlerinde getirmişlerdi. 
Bu açıdan bakıldığında, Arjantin’e gelen göçmenlerin bir kısmının önemli siyasal ve sendikal deneyime 
sahip olduğu görülmektedir. Özellikle, 1871 başarısız Paris başkaldırısından sonra çok sayıda Komünar 
başta Arjantin olmak üzere Latin Amerika’ya göç etmiştir, sürgün edilmiştir. Örneğin, çoğu Komünar-
lardan oluşan Arjantin’deki 273 Fransız 1. Enternasyonal’e üye idi. Arjantin’e gelen Alman göçmenler ise, 
bir sosyal demokrat kulüp kurmuşlar ve l. Enternasyonal’e üye olmuşlardı. 

1878 yılında İtalya’yı terk eden Errico Malatesta gibi İtalyanlar ise daha çok anarşist düşünceyi yaymaya 
çalışmışlar, bunun için de anarşist bir gazete olan “Toplumsal Sorun”u çıkarmışlardır. Bu türden genelde 
Avrupalı göçmenlerin, sürgünlerin, özelde komünarların başlangıçta Arjantin’de işçi sınıfının ideolo-
jisinin oluşumunda ciddi etkileri olmuştur. Bu ideolojik çeşitliliğe ve zenginliğe rağmen, 19. yüzyılın 
sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar genelde Latin Amerika, özelde Arjantin sendikacılığında, ko-
münarların da ağırlığıyla anarşizm egemen olmuş, işçi hareketlerine damgasını vurmuştur. 

Arjantin’den sonra bu etkiyi en çok Uruguay’da görürüz. Sendikal örgütlenme açısından Uruguay, Ar-
jantin pilot bir rol oynadı. 1865 yılında Uruguay’da “Montevideo Matbaacılık Cemiyeti”, izleyen yıllarda 
da “Doğu Uruguay Cumhuriyeti Bölgesel Federasyonu” kuruldu. Sendikal hareket sadece işçi sorunla-
rı ile sınırlı kalmayıp, sosyal sorunlarla ilgilenerek, bu alana ilişkin mücadeleler de verdi. 1905 yılında 
“Uruguaylı Bölgesel İşçiler Federasyonu” (FORU) kuruldu, Arjantin’de kurulan ilk sendika da Uruguay 
sendikacılığının özelliklerini taşıdı; anarşist ideoloji çerçevesinde örgütlenip siyasal partilere katılımı ve 
burjuva demokrasisi kurallarını reddetti. Sendika yöneticilerinin siyasal sorumluluk üstlenmesi ise ke-
sinlikle yasaktı. 1891 yılında kurulan “Arjantin Cumhuriyeti İşçileri Sendikası”, 1905 yılında “Arjantin 
Cumhuriyeti Bölgesel Federasyonu”na (FORA) dönüştü. Uruguay’da olduğu gibi, Arjantin’de de yüzyılın 
dönümü ile birlikte sosyalizmin doğuşu, başka bir sendikacılığın habercisi oluyordu. Sosyalistler, işçi 
sınıfının acil sorunları için mücadele kadar, sermayeye karşı örgütlü mücadelenin ve iktidarı ele geçir-
menin gerekliliğine de dikkat çekiyorlardı.

Diğer siyasal görüşlerin varlığına rağmen, 20. yüzyılın başındaki başarısız grevlere rağmen komünar-
ların etkin olduğu anarşist ideoloji işçi hareketi içindeki egemenliğini 1920’li yıllara kadar sürdürdü. 
Kuşkusuz komünarlardan öğrenilenlerle, bir rüzgârın esintisi olarak...
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Sendika.org’un Paris Komünü dosyasına en iyi bildiğim alandan; müzikten bir yazı yazmak için kolları 
sıvadım. Aklıma ilk gelen elbette “Paris Komünü Şarkıları” oldu. Elbette güzel olurdu ama dosyanın 
amacı biraz da Paris Komünü’nü bir geçmişten ziyade bir tarih olarak okuyup, bugünü anlayabilmek ve 
yarını kurmak için bazı filizleri görebilmek olduğu için, ikinci adım olarak “Türkiye’deki Paris Komü-
nü Şarkıları”na baktım. “Adaptasyon şarkı” literatüründen Enternasyonal var, ATTF Korosu’ndan Grup 
Yorum’a, Bandista’dan Ozan Çoban’a kadar söylenmiş. Yanı sıra, Grup Dinmeyen’in Kavganın Ortasında 

Bugünden Paris Komünü’nü anlatan şarkıları nasıl yapabiliriz so-
rusuna, şimdiye kadar tarihsel olayları ya da durumları anlatan 
şarkıların yönteminin dışına çıkmadan cevap aradım, şarkı sözleri 
uydurdum. İlginç bir deneme oldu benim için de. Umarım feyiz olur 

Paris Komünü’ne Dair
Bir Şarkı Yapsak!

Deniz Can Tepe
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şarkısında bir satırlık bir yer edinmiş komün. Baktım ki buradan da “ekmek yok” bana, bugün komü-
nü anlatan bir şarkı yapsak nasıl yapardık üzerine düşünmeye başladım. Aslında cesareti biraz da Pe-
ter Watkins’in La Commune isimli politik sahte belgeselinden [mockumentary] aldım. Filmde “Paris 
Komünü’nde yaşayanlara mikrofon uzatılsa nasıl cevaplar gelirdi?” sorusunun cevabı bir havuz medya 
yergisiyle birlikte aranıyor. 

Ben de bugünden Paris Komünü’nü anlatan şarkıları nasıl yapabiliriz sorusuna, şimdiye kadar tarihsel 
olayları ya da durumları anlatan şarkıların yönteminin dışına çıkmadan cevap aradım, şarkı sözleri uy-
durdum. İlginç bir deneme oldu benim için de. Umarım feyiz olur. 

Kahraman Kişi
Aklıma ilk gelen şey kişilerin kahramanlaştırılması. Örneğin, komünün öne çıkan isimlerinden bir ka-
dın savaşçı: Louise Michel. Belki de şarkı Michel’in hayatı üzerine kurulabilir. Michel’in kadın özgürlüğü 
ekseninde yaptığı konuşmalardan birinde söylediği ve bugün de “Kadınların özgürleşme eylemlerine 
neden erkekleri almıyorsunuz?” başlıklı sorulara yanıt niteliğindeki, “Toplantılarda, kadınların hakla-
rı söz konusu olduğunda, aydın erkeklerin eşitlik fikrini hararetle alkışladığını gözlemliyorum, ancak 
bizimle dayanışma içindeymiş gibi görünmelerine rağmen bu yüzeysel bir ilgiden öteye geçmiyor. Bu 
nedenle, kimseye yakarmadan kendi gücümüze güvenmeliyiz”1 sözünün özeti olan “kimseye yakarma-
dan kendi gücümüzle” gibi bir merkez oluşturabiliriz şarkıya. Michel’in yaşamından izlerle birleştirerek 
ben-biz diyalektiğinde şöyle bir şey olabilir:

Annem bir malikânede hizmetçiydi
Günden güne eşitsizliğe öfkem sertleşti
Önce Napolyon’un yeminini reddetmeyi başardım
Sonra evlenmek vardı sırada, üstesinden geldim

Sözüm sana kadın yoldaş, kulak ver bu fikre
Kimseye yakarmadan, kendi gücümle

Paris barikatlarının eşitlik ve özgürlüğün tarafında savaştım 
Kadın ve erkek tüm yoldaşlarla birlikte 
Erkeklerin de sahibi ve aynı anda mağduru olduğu bu düzende
Ötede yeterince yüzeysel alkışlar duydum eşitlik fikrine

Sözüm size kadın yoldaşlar, kulak verin bu fikre
Kimseye yakarmadan, kendi gücümüzle

Kolektif Kahramanlık
Ama kişileri kahraman gibi sunmak yerine topluluğun kolektif devrimci ruhunu ortaya koymaya, daha 
doğrusu bir kolektif kahramanlık üretmeye de çalışabiliriz. Burada Deniz Gezmiş gibi kült devrimcile-
rin yarattığı sembol durumun değerini ve hatta çoğu yerde de örgütleyici olduğu gerçeğini bir kenara 
koymadan kolektif kahramanlığın özendirilmesinin önemine doğru kaydırıyorum konuyu. Bir yandan 
da Paris Komünü’nün ruhu da büyük ölçüde böyle. Bu zeminden hareketle düşününce, Marx’ın Paris 
Komünü’nü yaşatanlar için kullandığı “Gökyüzünü fethe çıkanlar” sözü gayet uygun gibi. Tüyleri diken 
diken edecek bir şarkı için hazır bir çalgı setimiz de olmalı. Sözlerse şöyle:

1 https://www.catlakzemin.com/29-mayis-1830-louise-michel-paris-komununde-bir-anarsist-feminist/
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1871 yılında yaşandı 72 koca gün
Yaşandı her seferinde dün ve bugün
Hugo’nun bile kucaklamadığı komünarlar
Dünyanın ilk kızıl cumhuriyeti bayrağını açtı 

Gökyüzünü fethe çıkanlar yolu açtı
Komünarların düşü ölmedi, geçmişteki geleceğe ulaştı

Duvarın önüne dizildi komünarlar 
Kurşuna dizildi 30 bin kadarı
72 gün özgür yaşayanların bedenleri
Dolaşan hayaletlerden taşıyor her yerde, şimdilerde

Gökyüzünü fethe çıkanlar yolu açtı
Komünarların düşü ölmedi, geçmişteki geleceğe ulaştı

İmgesel
Elbette imgesel ve kapalı anlatımların gücünün de farkındayız ve o minvalde de şarkılarımız olmalı. Akla 
ilk gelen imge “kiraz günleri”. Komünün kapitalizme karşı ilk devrim denemesi olmasının coşkusuna da 
birkaç satır denk getirilebilir:

Sıcağın sıcağı, kirazın kirazı günleri
Hatırlanmakta şiirdeki bahar günleri
Coşku her yanımızı sarmış
Eller kulakta, eller tetikte

Bizi unutmayın 
Ellerimizi kayıp bırakmayın

Nihayet keşfedilmiş bir dünya
Bundan sonrası hem sana hem bana
Düşman her duvarımızı sarmış
Eller yarada, eller arkada

Bizi unutmayın 
Ellerimizi kayıp bırakmayın

İronik
Geçmişteki olaylara dair yazılan şarkılardaki farklı bir eğilim de ironik anlatım. Komünün içine düşen 
ama komünü hiç de benimsemeyen birinin ağzından, komünü övmek için yazılsa: 

Diyorlar ki, sen de özgürlükçüyüm diyorsun,
neden katılmadın komüne?
Ne yapsaydım?
Vahşi kızıllarla ateşe mi verseydim kutsalları?
Ne yapsaydım?
Bozguncularla birlikte ihanet mi etseydim halis ulusa?
Ne yapsaydım?
Yokmuş gibi mi yapsaydım babadan sahip olduğum toprakları
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Ne yapsaydım?
Mümkün olmayan bir eşitliğin peşinde duvar önünde kurşunlansa mıydım?
Ne yapsaydım, söylesenize!

Tarihsel 
Bir yandan da Paris Komünü’nün kısa sürmesinin yaratabileceği olası moral bozukluğunu önlemek ve 
Nazım Hikmet’in ağzından söylersek: “Yoldaşlar sakın ha sakın yılmayın, dünü bugüne, bugünü yarına 
bağlayın” türünden bir tarihsellik kurmak için 1917 Sovyet Devrimi ve Lenin’e atfedilen devrimden son-
ra 73. günkü sevinç meselesi temel alınabilir:

73. sabahına ulaştık sevinçle
Ve şimdi başlıyor her günün ilk günü
Açlığın olmadığı bir dünyanın özleminin yerine kendisi var
Şimdiyse sömürü çarklarını kâr edinenlerin yetkesi dar

Bitti sandılar 1872’de, oysa hayalet şimdi kat ediyor sınırları
Sovyetlerde kışlık saray önünde bir kartopu
Çin’de upuzun bir yürüyüş
Vietnam’da Ho Şi Minh

1872’de doğduk her birimiz
Ne nüfus yazar ne yaş tutar
Bugün oldu hala ölmedik biz
Ne mezar taşı yazar ne yas tutar

Direnmeyenler Yenilmezler
Direnmek-yenilmek meselesine dair beylik söz haline gelen önermelerin sayısı çok. En çok bilineni “Di-
renenler yenilmezler” olsa gerek. Fakat alakasız bir şöyleşide, örgütlü solun eleştirisi temelli bir konuş-
mada söz alınıp dile döküldüğünü duyduğum “Direnmeyenler yenilmezler” sözünün etkisinden çıkmak 
istemeyen birisi olarak; direnenlerin, yenilse de verilen mücadelenin kültürünü geride bıraktığının altını 
çizebiliriz diye düşünüyorum. Korkut Boratav da Gezi İsyanı’nın daha ilk ayı bitmeden benzeri bir hayal 
toplayıcı diyalektiğin altını şöyle çizmişti: “Taksim’deki öğrenciler, aydınlar, işçiler, kafa emekçileri bizlere 
bu kargaşayı armağan ettiler. Elbette sonunda yenilecekler; ama diyalektiğin “evrensel” yasası işleyecek-
tir: Türkiye’yi bir üst düzleme taşıyarak ve sosyal mücadeleler tarihine önemli bir armağan bırakarak…”2 

Evet, evet size diyorum 
Arka planındaki afili kütüphanenin önünde
En buluşmaz konuşmaları yapan sizler

Evet, evet size diyorum
Bizim derdimiz değil diye
Köşe bucak çekilen sizler

Direnmediniz, anlatacak hikâyeniz yok bu köhneliğe
Yenilmediniz, bırakacağınız bir kıvılcım yok bu yangın yerine

1 https://sendika.org/2013/06/her-yer-taksim-her-yer-direnis-bu-isci-sinifinin-tarihsel-ozlemi-olan-sinirsiz-dolaysiz-demokrasi-cagrisidir-korkut-bora-
tav-120919/
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Filiz
Kalkışma dönemlerinde bulunmuş kişilerin, zamanında isyan etmemiş ya da kalkışma esnasında yete-
rince başarılı olamamış kişilere dönük eleştirileri çok ağır olabiliyor. 1980 darbesinin hemen sonrasın-
daki tartışmaların uzantılarından bunları biliyoruz, duyuyoruz ama onlar kadar militanı olduğumuz 
tartışmalar olmuyor. Sebebi belki de o tartışmaların zeminini yaşamamış olmamız. Ancak bu döneme 
bir filiz kaldığını da kabul etmek gerekir bu silsilelerden. 

“Bizim çocuk evlenirse” diye uzatılan gecekondu filiz demirleriyle yakınlık kurabileceğimiz şekilde, bazı 
olguların, planlanmasa da tahminlerle olumlanan tarafıyla karşılaşırız. Plan yok ama birikim var. Belki 
bir de böyle bir şarkı yazılabilir. 

Paris’te yenildiğimizi bile bile
Sustuk tarihin kıyısında
Demlendi suskunluk ve histeri

Alsa götürse bu geçmişi
Bu çığlığı duyan birileri
Bittiysek ama yoksa haberimiz bizim
Sustuysam ama varsa geçmişte izim

Yine de bir en azından bir cümle kaldı bugüne
Bir şişe şarap doldu o günden her güne

Böyle daha uzar gider bu liste. Ve her bir adımda da pek çok şey konuşabiliriz ama asıl konuya bir çengel-
li iğneyle ilişmek iyi olacak: Bir tarihsel olayın bugün yapılabilecek olası şarkılarına ilişkin bir yazı neden 
yazılır? Tabii ki geçmişi bugüne taşımakla ilgili yöntemlerimizi tartıştırmak ve geliştirmek için. Düne 
dair yaptığımız şarkılar, ister istemez bugünü algılayışımız ve geleceğe dair tasavvurumuz üzerinedir. 
Onun için Paris Komünü’nü, dündeki bir olayı anmak için değil, bugünü anlamak ve yarını kurmak için 
okumak ve anlamak durumundayız. Diğer türlü Paris Komünü, geçmişte yaşanmış ve sonlanmış her-
hangi bir olayla aynı familyaya doğru kaymaya başlar. Hayır, bizim komüne ihtiyacımız var; hem tarihsel 
olarak hem de bugün. 



Çizim: Ali Yıldız
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Bertolt Brecht’in Komün üzerine yazdığı oyunun üzerinden yetmiş yılı aşan zaman geçti, Komün’ün üze-
rinden ise yüz elli yıl. Bir “olay” olarak Komün, ezilenler için tarihin en dibindeki dehlizlerden yükselmiş 
havai fişeklerdi, pek çok şeyi tutuşturdu, evet, sürekliliği olmadı, evet, yenilgisini abartanların sayısı daha 
fazlaydı, ama bir defa olmuştu ve kimse geri alamayacaktı. Ortak Lüks kitabında Claude Roy’un Ko-
mün’den, “Mekân, zaman ve eylem birliğine sıkı sıkıya uyulan çok az trajedi vardır.” diye söz ettiği aktarı-

Brecht’in diğer tarihsel malzemeyi kullanan metinlerinden farklı 
olarak, burada -Klaus-Detlef Müller’in de belirttiği gibi- “tarih-
sel dramın anlatım olanakları açısından kendine özgü bir meydan 
okuma” söz konusudur. Sadece 72 günle sınırlanmış bir zaman dili-
mi içinde, sonu kanlı bir yenilgiyle bitse bile halk, tarihsel olarak et-
ken bir kolektif olarak gösterilir. Burada seyircinin önceden bildiği 
isimler, estetik tasarımda tanıyıp, ilişkilendirebileceği tarihsel ak-
törler mevcut değildir. Sadece karşı-oyuncular tanınmış kişilerdir 

Komün’ün Dramaturgisi

Süreyya Karacabey
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lır (Ross 2016: 107). Mesele tam da bu trajedi kelimesine aittir, bir şeye nasıl bakacağımızı, durduğumuz 
yer, perspektifimiz, pek çok şey belirler. Brecht, tarihe “mesel” olarak baktığı için, trajik boyuta hak ettiği 
kadar yer verir, “yukarıdakiler” ve “aşağıdakiler” arasındaki bitmeyen kavgayı görünür kılmaya çalışır-
ken, bakışı “içeriden”, alttakilerin perspektifinden kurar ve orası da hep düzeltilmesi gereken bir yerdir, 
çünkü yapmayı öğrenmek için, yapmanın kendisine ihtiyaç vardır. Tarihsel bir deneyim olarak Komün, 
Brecht’in Komün Günleri oyununda kendi gerçekleşmesinin kronolojisiyle biçimlenir. Takip edilebilir 
reel olaylarla, onları anlatmak için kullanılan kurmaca iç içe geçer ve oyun, dramatik formda bir çeşit 
tarihyazımı gerçekleştirir. Brecht, Commune’ü hep Almanca biçimiyle Kommune olarak yazmıştı, bu 
yazma biçimiyle 1949 yılındaki Almanya’nın durumuyla Fransız devrim modeli arasında bir bağ kur-
mak istemiş ve proletaryanın nerede olursa olsun kendi komününü yaratabileceğine vurgu yapmıştır, 
fakat daha sonra basılırken Avrupa’daki siyasi ortamdan dolayı oyunun başlığı, Elisabeth Hauptmann ve 
Helena Weigel’in müdahalesiyle Commune olarak değiştirilecek ama içerideki kullanım aynı kalacaktır.

Metnin çıkış noktasını, Brecht’in 1937 yılında Svendborg sürgününde rastladığı Nordahl Grieg’in  Nie-
derlage/Yenilgi adlı oyunu oluşturur (bu oyunla Brecht’in ilgilenmesinin tarihi Komün Günleri’nin ba-
sıldığı kitapta açıklamalar bölümünde ayrıntılı bir biçimde verilmiştir, oradan okunabilir: Brecht 2014: 
379). Çevrilip basıldıktan sonra, oyunu politik olarak zayıf bulacak ve bir çeşit karşı-taslağını gerçekleş-
tirecektir: “Şimdi Yenilgi’yi okudum, bunu bir daha kimseye göstermem, şaşılacak derecede kötü, ama 
değiştirilebilir sanırım, pek çok not aldım. (....) Küçük burjuva saçmalığını ayıklayacağım ve biraz enerji 
getireceğim, yalnızca malzemeye bağlı kalacağım” (Helene Weigel’e Mektup, Şubat sonu 1949. Brecht 
2014: 381).  Brecht, Yenilgi’den bazı figürleri ve durumları muhafaza eder fakat asıl kullandığı kaynaklar, 
kendi ifadesine göre şunlardır: 

★ Prosper Lissagaray, Historie de la Commune de 1871, Brüksel 1876.
★ Hermann Duncker (Hg), Pariser Commune 1871, Berichte und Dokumente von Zeitgenossen, 
Berlin 1931.
★ Les 31 Séances-Officilles de la Commune (Komün’ün 31 Resmi Oturumu) Paris 1871.
★ Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich. Adresse des Generalrats der internationalen Arbeite-
rassoziation, 1871, Karl Marx/F.Engels Werke, Cilt 17, Berlin/DAC 1962: 313-365)
★ Vladimir Iljitsch Lenin, Über die Pariser Kommune, Viyana/Berlin 1931.
★ Ayrıca Theodar Pinkus’un Komün’e ilişkin bilgi ve gösterimleri içeren İşçi Hareketi Zürih arşivi. 
(Brecht 2014: 382)

Brecht’in diğer tarihsel malzemeyi kullanan metinlerinden farklı olarak, burada -Klaus-Detlef Müller’in 
de belirttiği gibi- “tarihsel dramın anlatım olanakları açısından kendine özgü bir meydan okuma” söz 
konusudur. Sadece 72 günle sınırlanmış bir zaman dilimi içinde, sonu kanlı bir yenilgiyle bitse bile halk, 
tarihsel olarak etken bir kolektif olarak gösterilir. Burada seyircinin önceden bildiği isimler, estetik ta-
sarımda tanıyıp, ilişkilendirebileceği tarihsel aktörler mevcut değildir. Sadece karşı-oyuncular tanınmış 
kişilerdir: Thiers ve onun bakanı Favre ve Bismarck gibi generaller. Salt geleneksel dramın araçlarıyla 
anlatılsaydı, bir politik eylem olarak gösterilen ayaklanmanın yenilgisi halkın saf kurbanlar olarak gö-
rünmesine yol açabilirdi. Komün, diyalektik materyalist tarihinde ve tarih yazımında ilk işçi yönetimini 
kurduğu için bir efsaneydi de, başarısızlığına rağmen başka bir toplum ve tarih  imkânına yönelik bek-
lentileri güçlendiriyordu, bu durumda da halkın bir nesne olarak değil kısmen tarihin öznesi olarak gös-
terilmesi gerekiyordu. Bu durumda Brecht onları anonimleştirecekti (Müller 2000). Marx’ın Fransa’da 
İç Savaş kitabında söylediği gibi, onlar Paris halkıydı ve Thiers’in Paris’inden başka bir Paris’e aittiler, 
emekçi yığınlardı, dilencilerdi, fahişelerdi, burjuvazinin ürktüğü figürlerdi, ama Komün’ün kalbi onlar-
da atmıştı. Brecht, Komün’ü eylem halinde göstermek istemişti, yapılırken, vuku bulurken ve tarihsel 
kaynaklara sadık bir biçimde; bu da sadece dramatize edilse yenilginin ağırlığı altında ezilecek formun 
işleyişine etki edecek ve “başarısızlık”, tarihsel bir deneyin sonucu olarak algılanacaktı. İşlerin beklenil-
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diği gibi gitmediği bir anda, oyun kişilerinden Langavin’in dediği gibi,  “kendinizden beklediğinizden 
fazlasını beklemeyin komünden” (Brecht 2014 : 349).

Böylece olay örgüsünün merkezine Paris halkını temsil edecek kişiler yerleştirilir, hiçbir yerde adları 
geçmeyen emekçiler; Terzilik yapan Madam Cabet ve onun yakın ve uzak çevresi. Oğlu Jean, onun kız 
arkadaşı olan terzi Babette, evlerinde kiracı olarak yaşamış François, François’nın kardeşi Philippe, öğ-
retmen Geneviéve, Papa, Coco ve dilenci, fırıncı, ulusal milis güçlerinin mensupları gibi kurmaca düz-
lemini devindiren rol kişileri.

Hepsi yoksuldur, karınlarını doyurmak derdindedir, kimi cephede savaşmaktadır,  Komün’ü onlar var 
eder, ama var ettikleri Komün de onları değiştirecektir. Mülkiyet ilişkilerinden kadın erkek ilişkilerine, 
bireysel özgürlükten toplumsal özgürlüğe ve  pek çok şeydeki hızlı değişimi deneyimler oyun kişileri. 
Fransız ordusu savaştayken insanlar yakalarına taksınlar diye milliyetçi simgeleri, kokart yapıp satan, 
cephede perişan olmuş kiracısından birikmiş borcunu isteyen Madam Cabet’in değişimidir bir anlamda 
Komün. Ateşkesten sonra Parislileri silahsızlandırmak için Thiers’in emriyle toplatılan toplardan biri 
Madam Cabet’in kapısının önündedir ve vermez onu, sahiplenir, direnir, sonra insanlarla birlikte so-
kakta barikat kurar, değişim onların hayatından, bedenlerinden geçer ve görünür kılınır bu biçimde. Ve 
Komün’ün düşüşünü Madam Cabet’in sokağından seyrederiz, tanıdığı, birlikte mücadele verdiği, bağı 
olan insanların düşüşüyle, hepsi ölecektir. Oyun on dört bölümden oluşur ve her bir bölümün girişinde, 
tarihsel olayların sırasını izleyebileceğimiz açıklamalar vardır: 

Birinci Bölüm: “19 Ocak 1871 günleri. Montmartre’da, içinde milis kayıt masası da bulunan küçük bir 
cafe önü. (...) Top gümbürtüleri”. Oyunun notlarında bu sahnenin ayrı tarihlerde olmuş iki olayı birleş-
tirdiğini öğreniriz: Mont Valérien savaşından dönen birlikler (19 Ocak 1871) ve Ulusal Savunma Hükü-
meti’nin Vilayet Binası’nda yaptığı ateşkes görüşmesine karşı protesto yürüyüşü (22 Ocak 1871).

İkinci Bölüm: 25 Ocak 1871’dir, mekân Bordeaux olarak bildirilir. Thiers ile Jules Favre görüşmededir.

Üçüncü Bölüm: 17 Mart’ı 18 Mart’a bağlayan gece/rue de Pigalle. Bu bölüm saatin ve tarihin değiştiği iç 
bölümcüklerle genişletilir, gece saat bir, sabahın beşi ve sabahın sekizi 19 Mart 1871/Vilayet binası.

Dördüncü Bölüm: 19 Mart 1871. Vilayet Binası. Ulusal Milis Kuvvetleri Merkez Komitesi’nin toplantı 
salonu önünde.

Beşinci Bölüm: 19 Mart 1871. Kuzey garı. Her taraf komün seçimine çağrı yapan afişlerle dolu. Versail-
les’a kaçmaya çalışan burjuva ailelerinin, rahibelerin, memurların sıkışıklığı var.

Altıncı Bölüm: 26 Mart. Montmartre’daki küçük bir cafe’nin önü.

Yedinci Bölüm: Vilayet binası. Kızıl bayraklar. Toplantı salonunda, üstünde 1. Yaşama Hakkı 2. Bireyin 
Özgürlüğü 3. Vicdan Özgürlüğü 4. Toplantı ve Örgütlenme Hakkı 5. İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü 
ve Her Çeşit Dinsel Gösteri 6. Özgür Seçim Hakkı, yazılı levhalar toplantı sırasında çivilenir. 25 Mart 
1871, Komün’ün açılış toplantısı. / İçişleri Bakanlığı.

Sekizinci Bölüm: Fransa Bankası Guvernörü’nün bürosu. Guvernör Marki de Ploeuc, şişko bir din ada-
mıyla, Paris Başpiskoposunun proküratörüyle görüşmektedir.

Dokuzuncu Bölüm: Vilayet binası. Komün toplantı halinde. Beslay yoğun bir baskı karşısında kendini 
savunmaya çalışmakta. / Vilayet binasında büyük bir hareketlilik vardır. Delegeler ve asker kişiler salona 
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girip çıkarlar. Bir gazete çığırtkanı Offiziel satıyor. / Komün’ün gece oturumu. / Komün toplantısı.

Onuncu Bölüm: Frankfurt. Opera, bir loca kapısından süvari üniformasıyla Bismarck ve sivil giysiyle 
de Jules Favre çıkar.

On Birinci Bölüm: Vilayet binası. Gece yarısı, salon boşalmış. / Komün oturumu. Haber getiren milis-
lerin girip çıkmaları. (...) Uzaktan top sesleri duyulunca bu hareketlilik biraz durulur. 

On İkinci Bölüm: Pigalle meydanı, Paskalya Pazar günü, 1871.

On Üçüncü Bölüm: Kanlı mayıs haftası sırasında, Pigalle alanında. (...) Ağır top ateşi. Komşu sokaklara 
saldırıldığını gösteren trampet sesleri. 

On Dördüncü Bölüm: Burjuvazi, Versailles’ın duvarlarından, Komün’ün düşüşünü opera dürbünleri ve 
kelebek gözlüklerle izliyor. ( Brecht 2014) 

Bu açıklamalar Komün’ün tarihsel çerçevesini oluşturur, Ocak ayında başlayıp Mayıs’ta bitecektir. 

Tarihsel olarak bilindik figürlerin karşı-oyuncular olduğu söylenmişti. Onlar sadece 2. Bölümde ve 10. 
Bölümde yer alırlar, bir de komünarların parodilerini çıkardıkları 6. Bölümde. Onların tipleştirilmeleri 
de parodiktir aslında, büyük tarihsel figürler, basit, hastalıklı ve gülünç gösterilir; bir çeşit tersine çevir-
me: yücelikleri ellerinden alınmış sıradan figürler olarak “büyük adamlar.”  İkinci Bölüm’de Thiers, dış iş-
leri bakanı Favre ile Ulusal Savunma Hükümet’’nin geçici yeri olan Bordeaux’da görüşmededir. Sahnede 
sözü edilen bütün olaylar tarihsel kaynaklara uygundur;  Bismarck’ın savaş tazminat talebi, Ulusal Milis 
Kuvvetleri’nin oluşumu vb. Thiers durumun vehametinin farkındadır, “bizim uygarlığımız mülkiyet üs-
tüne kurulmuştur, ne pahasına korunacaktır” der ve Paris’’ bu “haşarattan” temizlemek için Bismarck ile 
ittifakı kabul edecektir. Çünkü ikisini de kendi ülkelerindeki egemen sınıfların selameti ilgilendirmekte, 
bu da onları yakınlaştırmaktadır. Marx’ın formülüne uygun olarak sınıfları için ülkelerine ihanet etmeyi 
göze alabilirler. Bu kadar ciddi şeyler konuşulurken hizmetçisi Thiers’in sabah banyosunu hazırlar, Thiers 
hasta olduğu için süt içer ve bedensel sıkıntılarından yakınır. Politik kararlığı ile karşıtlık oluşturan bu 
durum sahneyi komik kılar. Bismarck’tan “çılgın bira öğrencisi” diye söz eder, Bismarck için ise Thiers, 
“at tüccarlığına bile yeteneği olmayan” biridir. Politik uzlaşma böylece der, Müller, iki banal kişilik tara-
fından düzenlenen bir şey olarak görülecektir, tarihsel figürler,  “idealize edilmeyip, marjinalleştirilir.”

Bismarck’ın Favre ile görüştüğü Onuncu Bölüm’de, iki adamın meselesi barış anlaşmasıdır ve Bismar-
ck’ın “Avrupa için kötü bir örnek” olarak gördüğü Komün’ün nasıl bastırılacağıdır. Fakat bu görüşme 
de Frankfurt’ta bir opera binasında Bellini’nin Norma adlı eserinin icrası sırasında, politik olmayan bir 
ortamda vuku bulur. Bismarck, laubali denilecek bir üslupla, sürekli olarak sahnedeki gösteri hakkın-
daki müstehcen yorumlarını araya sokarak konuşarak, siyasi partnerlerini aşağılayarak, Thiers’in ona 
yakıştırdığı “çılgın bir bira öğrencisi” imgesini oluşturur. “Büyük” tarihsel figürler ciddiyetsizleştirilerek, 
bayağılaştırılarak bir çeşit büyü bozumu gerçekleştirilir, Komünarların onları gördüğü gibi görür seyirci 
de. Bu mühim şahsiyetlerin yeniden belirdiği sahne,  Altıncı Bölüm’dedir ve burada doğrudan bir skeçin 
malzemesi olurlar:  Papa: “Pierre, sen bu mösyö Thiers ve Herr von Bismarck moruklarını çok büyü-
tüyorsun gözünde. (...) Jean, şimdi ben Bismarck’ım, sen de Thiers ol; François’nın gözlüğünü al. Biz 
burada Paris’te küçük bayramlarımızı kutlarken, bu tiritler ne diyormuş, Pierre’e gösterelim.” sözleriyle 
bir oyun başlatır.

Papa: Sevgili Thiers, ben az önce bir kayzer yaptım, mankafanın teki, yeri gelmişken sorayım, dedim, siz 
de ister miydiniz bir tane?
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Jean: Sevgili Herr von Bismarck, bizim zaten bir tane vardı.

Papa: Anlıyorum. Yani zaten bir tane vardı, bu nedenle bir daha istemiyorsunuz. Bu çok güzel ve iyi. 
Ama eğer dinlemezseniz, kendi kayzeriniz geri gelecek, bu yalnız bir tehdit değil, aynı zamanda bizzat 
ben yapacağım bu işi; bu arada bir kral ister miydiniz?

Jean: Herr von Bismarck, yalnızca bir kesim istiyor bunu, çok dar bir kesim.

Papa: Ama dinlemezseniz geliyor bir tane. Bu arada: Sizinkiler ne diyor, yani işte... nasıl deniyordu, şu 
vergi ödeyenler hani, hah evet... halk, o ne istiyor?

Jean: (çekingen, çevresine bakınır) Beni.

Papa: Aaah, bu harika işte, ben sizi bir kayzer ya da bir kral kadar seviyorum -o istenmiyor sahi, tuhaf- 
uyum da sağlıyorsunuz, her şeyi çok daha iyi teslim ediyorsunuz hatta şeyde, nasıl deniyordu, şu anda 
neredeyiz biz canım, hah evet... Fransa’da.

Jean: Herr von Bismarck, ben Fransa’yı teslim etmekle görevlendirdim.

Konuşma Thiers’nin Bismarck’ın çizmelerini öpmesiyle devam eder, Bismarck, “komün” der demez Jean: 
Şu kelimeyi söyleme n’olur! Biliyor musun, o benim kulağıma, Liebknecht ya da Bebel’in seninkine yap-
tığı etkiyi yapıyor. (Brecht 2014: 341-42) 

Bu sahne, politik aktörlerin yüksek rütbelerinin sökülmesinin zirvesini oluşturmaktadır.

Final sahnesinde Thiers, Brecht’in Marx’ın Fransa’da İç Savaş kitabından alınmış sözlerinin sarkastik bir 
yorumunun içinde belirir son kez.

“Bay Thiers’in Paris’i, “aşağılık yığın”ın gerçek Paris’i değil, ama düşsel bir Paris, kiriş-kıranların Paris’i, 
bulvarlarda gezmeyi seven erkek ve kadınların Paris’iydi, uşakları, dolandırıcıları, yazınsal bohemi ve 
aşifteleriyle şimdi Versailles, Saint Denis, Rueil ve Saint Germain’i dolduran, iç savaşı hoş bir perde arası 
oyunundan başka bir şey olarak görmeyen, yapılmakta olan savaşa cep dürbünüyle bakan, top seslerini 
sayan ve gösterinin Porte-Saint-Martin tiyatrosunda hiç görmediği kadar iyi sahnelendiğine kendi öz 
onuru ve fahişelerin onuru üzerine yemin eden zengin, kapitalist, yaldızlı, aylak Paris’ti. Düşen adamlar, 
gerçekten ölüydü; yaralıların çığlıkları gerçek çığlıklardı ve görüyor musunuz, bütün bunlar ne kadar da 
yoğun bir tarihsel nitelik taşıyordu.” (Marx 2005: 75-76)

On dördüncü Bölüm, “Burjuvazi, Versailles’ın duvarlarından, Komün’ün düşüşünü opera dürbünleri 
ve kelebek gözlükleriyle izliyor” açıklamasıyla başlar. Bu kısa bölümün sonunda Düşes, “Mösyö Thiers, 
bu sizin için ölümsüzlük demektir. Paris’i, gerçek efendisine, Fransa’ya geri verdiniz” sözleriyle selamlar 
kahramanını. Thiers ise, “Fransa, o sizsiniz, madamlar ve mösyöler” diye cevap verir. Oyunun son sözleri 
bu olacaktır.

Oyunda, Komün’ün yürütülmesindeki problemler sergilenir, özellikle şiddet karşıtı grupların düşma-
nına benzememek düsturu, kulağa iyi gelirken yenilgiye götüren taşları döşeyen bir hataya dönüşür. 
“Önemli olan Versailles’a yürümek” der Papa, başka bir yerde de “Pierre, hemen bir önerge vermelisiniz: 
hain generallere arka çıkanların tasfiye edilmeleri gerekir. Köpek gibi kurşuna dizin bunları, hemen, 
tümünü, yargısız filan, yoksa siz kaybedersiniz.” İç savaştan çekinirler ve Fransa’nın onayını almayı bek-
lerler. Coco, tekrar eder, kazanmalarının mümkün olduğu bir zamandır çünkü: “sadece vilayet binası 
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önünde 20 bin adam, süngülerine ekmekleri geçirmiş kamp yapıyorlar, bina için 50 top mevzilendi-
rilmiş. Sizin salt pencereden bir ‘Versailles’a’ demenize bakıyor, o an her şey hallolacak, sonsuza dek.” 
Versailles’a zamanında yürünmemiştir, Fransa Bankası’ndan para alınamamıştır ve Komün planlarını 
hayata geçirecek bütçeden yoksunken, bankanın başındaki adam, görüşmek için giden Komünarı us-
talıkla atlatır. Maliyeden kâğıda ihtiyaç vardır. İtiraz sesleri yine yükselir: “İhanet bu!-Daha da kötüsü: 
Aptallık! Fransa Bankası Guvernörü’nün vazgeçilmez formalitelerini dinleyeceğiz diye komünarlarımız 
aç mı kalsın yani? Kesin görüşmeyi! Bir tabur gönderin!”

Ama “Fransa’nın varlığı, aynı zamanda bizim varlığımız demektir” diyenler belirleyecektir rotayı. “Bura-
da şiddet sözcüğünü pek sık duyar olduk, aman dikkat!” 

Kuşatılmışlığın ortasında, düşmanları her türlü şiddet eylemini kullanırken, bir süreliğine aldıkları ikti-
darı sürdürebilmek için yapmaları gerekene geç kalmışlardır ve kanlı finale yaklaşmışlardır.  Oyundaki 
bir şarkı der ki:

Ey köle, kim kurtarır seni?
Seni ancak en alttakilerin 
Görür ey dost, iyi bil ki
En alttaki duyar sesini
Köleler kurtaracak seni
Kimse ya da herkes. Ya hep ya da hiç
Kurtuluş yok tek başına
Ya zincirler ya silahsızlandırmak 
Kimse ya da herkes. Ya hep ya hiç. (Brecht 2014: 367) 

Versailles’a çevirmedikleri silah onlara çevrilmiştir. Brecht’in oyununu şiddet çağrısından dolayı eleşti-
renler olmuştu, oysa şiddet Versailles güçlerinin Thiers’in emriyle yarattıkları cehennemdi. Bu konudaki 
çalışmalar, Paris’i ürkütücü bir mezarlığa dönüştüren manzaralardan söz ederler, bunlardan birisi: “So-
kakları cesetler doldurmuş, koku dayanılmaz hale gelmişti. (...) Hausmann’ın Buttes Chaumont’da bulu-
nan bir zamanlar adi suçluların asıldığı ve daha sonra belediye çöplüğüne dönüşen güzel yeni parkındaki 
göle öylece atılıveren üç yüz kadar ceset birkaç gün sonra korkunç bir biçimde şişmiş bir halde su yüzüne 
çıkmışlardı. Ölülerin yakıldığı ateş günlerce sönmedi. Audéoud, “kurşunlarla delik deşik olmuş, kirli ve 
çürüyen” cesetleri görmekten zevk almıştı. “Cesetlerin leş kokusu” ona göre, “barışın kokusuydu.” (Har-
vey 2019: 423/24)

On Birinci Bölüm’de, nerede hata yaptıklarını sorgularken Langevin, “Ama sadece ellerimize kan bulaş-
masın diye değil miydi yaptıklarımız” diyen öğretmen Geneviéve’ye, Lengevin şöyle karşılık vermişti: 
“Bu kavgada yalnızca kanlı eller veya kesilmiş eller var.”

Brecht, Me-Ti’nin Özdeyişleri kitabının bir yerinde, insanların kendi tarihlerini yazmasının önemin-
den söz eder, böylece herkes daha bilinçli bir biçimde yaşayabilir Brecht’e göre (Brecht 1982: 92). Ama 
aynı zamanda, daha çok egemenlerin yazdığı haliyle tarih, eğer sadece onlara bırakılırsa, Bismarck’ların 
Thiers’lerin kahramanlığını anlatırken, tarihin asıl sahiplerine “sefil” Tocqueville’in yaptığı muameleyi 
yapar:

15 Mayıs’ta Ulusal Meclis siyasi kulüpler tarafından işgal edildiğinde “Kürsüde o güne  kadar gör-
mediğim ancak her hatırladığımda içimi dehşet ve tiksintiyle dolduran bir adam belirdi. Yanakları sol-
gun ve pörsümüştü, dudakları beyazdı, kirli bir solgunluğu, çürüyen bir cesete benzer bir hali vardı; 
hasta, şeytani ve iğrenç biri gibi görünüyordu. Göründüğü kadarıyla iç çamaşırı yoktu, cılız ve sıska 
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kollarının üzerine eski siyah bir frak atılmıştı. Kanalizasyondan çıkmış gibiydi. Bana bu adamın Blanqui 
olduğu söylendi.” (Harvey 2019: 345-46) 

Paris’te komünarların ölü bedenleri üzerine dikilen bazilikanın çeşitli tarihlerde işgal edildiği bilinir, 
Harvey, 1976 yılında Bazilika’da bir bomba patladığından ve kubbelerden birine yoğun hasar verilişin-
den söz eder, o gün Pére Lachaise mezarlığını ziyaret edenlerin Blanqui’nin mezarında tek bir kırmızı gül 
göreceği söylenmiştir. Tarih hâlâ kurtarılmayı bekliyor.
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Paris Komünü 150 yaşında ve bizlere farklı alanlardan güncel okumalar imkânı veren dersler sunmaya 
devam ediyor. Egemenlerin manipülasyonları ve toplulukların kendi medyalarını yaratmada neden ıs-
rarcı olmaları belki de bu derslerden birisi olabilir.

Burjuvazinin elinde olan basın, neredeyse tüm dönemlerde egemenlerin ideolojik aygıtına dönüşmüş 
bir propaganda aracıdır.  Paris Komünü sırasında da sadece Fransa’da değil dünyadaki pek çok basın 
kuruluşu komün karşıtı bir pozisyon alarak yayın yaptı. Ezcümle ile bu kuruluşların komün hakkındaki 
görüşleri; vahşi kızılların kenti yağmalayarak, terör ve korku ile cumhuriyeti ve özgürlükleri yok etmek 
istedikleri yönündeydi. Hatta bu gazetelerden biri olan Le Gaulois kara propaganda da sınır tanımıyor-

Paris Komünü’nde 
Fotoğrafın Öteki Yüzü

Ahmet Buğra Kalender

Paris ateşi tüm zaafları gizleyecek kadar büyüktü. O ateşte yanmayan birinin bunu 
anlatması mümkün değildi. Romantik Komün gazeteleri bile bu ateşin yanında sö-
nük kalmıştı.1  
(Lissagaray)

1 Lissagaray, P. O. (2015). 1871 Paris Komünü Tarihi, çev. Şule Ünsaldı, Ankara: NotaBene.
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du. Gazete, “Paris Devrimi Londra’dan örgütleniyor” başlıklı haberinde Marx’ın, hapisteki Blanqui ve biri 
İngiliz diğeri ise İtalyan iki önemli hükümet görevlisi ile gizli toplantılar yaptığını belirtiyor ve bu ekibin 
talimatları ile Fransa aleyhine komplo ve suikast düzenleneceğini iddia ediyordu.2 

Burjuva basınının Komün sürecinde oynadığı rol, medyanın burjuvazi için en önemli ideolojik aygıtla-
rından birisi olduğu gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serer. Nitekim Komün süreci ve sonrasında 
yaşanılanlar, günümüzdeki medya ve gözetim tartışmalarına referans olacak türden örnekleri içerisinde 
barındırıyor.

Paris Komünü insanlık tarihi açısından en farklı deneyimlerden birini ortaya koyarken, baştan sona 
süreci kaydedebilecek komün tarafından görevlendirilmiş bir fotoğrafçı ne yazık ki bulunmuyordu. An-
cak Komün dönemi dünyada foto-muhabirliğin ilk örneklerinden birisi olarak da kabul edilmektedir. 
Komün sürecinin başlaması ile bazı fotoğrafçıların soluğu Paris’te aldığı bilinmektedir. Özellikle Ma-
yıs ayının kanlı haftasında işçi sınıfının dörtte birinin hayatına mal olan katliamlar ve toplu infazların 
ardından, fotoğrafçılar Paris’in ıssız kalıntılarını kaydetmek için yola çıktılar. Bu fotoğrafçılar arasında 
Andre-Adolphe-Eugène Disdéri, Agusta Hippolyte Collard, Agusta Bruno Braquehais ve Gandenzio 
Marconi gibi isimler bulunmaktadır. Kuşkusuz fotoğraf, sürece dair görsel olarak sunulan en önemli 
belge niteliği de taşımaktadır. Özellikle Braquehais kanlı haftadan önce de Paris’te fotoğraflar çekmiş 
ve Komün’e ilişkin pek çok detayı fotoğraflayabilmişti. Bu yüzden Braquehais’ın çektiği bazı fotoğraflar 
Komün’e dair en çok bilinenler arasındadır. 

Komünarlar 8 Mayıs 1871’de Vendôme Sütunu’nun yıkılmasının ardından devrilmiş Napolyon heykeliyle 
(Fotoğraf: Agusta Bruno Braquehais)

2 Güvenç, S. (2018). Burjuva basını ‘görev’de! Paris Komünü, I. Enternasyonal ve Marx hedefte!. https://haber.sol.org.tr/yazarlar/serpil-guvenc/burjuva-ba-
sini-gorevde-paris-komunu-i-enternasyonal-ve-marx-hedefte-231988.
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Voltaire Lenoir Barikatı (Fotoğraf: Agusta Bruno Braquehais)

Bu ve benzeri pek çok fotoğraf bizler için hem tarihsel hem de nostaljik izler oluşturuyor. Ancak o dö-
nemde barikatların önünde poz veren komünarlar için durum bundan çok daha fazlası… Paris Komü-
nü, fotoğrafın tarihte tanık olduğu ilk büyük isyandı. Bununla birlikte fotoğraf, tarihte ilk kez egemenler 
tarafından toplumsal bir olayda “delil” olarak kullanılmıştı.3 Konu hakkında Roland Barthes şöyle diyor: 
“Bazı komünarlar barikatlarda poz verme konusundaki memnuniyetlerini pahalıya ödediler: Yenilince, 
Thiers’in polisleri tarafından teşhis edildiler ve çoğu kurşuna dizildi”.4

1871 Paris Komünü, fotoğrafın Fransa’da etkili bir rol oynaması için dönümdü. Komünarlara ait şiddet 
görselleri ve yıkılmış bir Paris görüntüsü… Bu fotoğraflar, polis tarafından dikkatlice seçilmiş ve duy-
gusal olarak yüklü görsel bilgiler sağlayarak insanların Komün hakkındaki politik bilgilerine yön veren 
mesajlar içeriyordu. Komün’ü yerinde deneyimlemeyen nüfusun çoğunluğu için bu tür bilgiler, kuşku-
suz süreç hakkında değer ve tutumlarını şekillendirmede etkili oldu. 

28 Mayıs 1871’de Paris Komünü’nün fiili olarak sona ermesinin ardından Versay güçleri hızlıca cadı avı-
na girişerek birçok insanı tutuklamaya başladı. Paris Komünü’nden önce de bazı devletlerin tutuklulara 
ilişkin fotoğraflama faaliyetleri biliniyordu. İlk olarak 1843 yılında Belçika’da kolluk tarafından saklı tu-
tulan suçluların fotoğrafları, özellikle mahkûmların tahliye edilmesinden sonra başka suçlara karıştıkları 
zaman onların daha kolay bir şekilde teşhis edilmesini amaçlıyordu. Fotoğrafın icadının 1826-27 yılı ol-
duğu düşünüldüğünde, kişileri fişlemek için bu yöntemin kullanılmasında devletler hiç de geç kalmamış 
ve fotoğraftan bir güvenlik aracı olarak faydalanmaya başlamışlardı. 1840’lı ve 50’li yıllara gelindiğinde 
ise artık İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu tür uygulamalar hız kazanmıştı.5

3 Freund, G. (1980). Photography and Society. Boston: David. R. Godine. 
4 Barthes, R. (2011). Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler. İstanbul: Altıkırkbeş. 
5 Randy. K. (2006). Grifters and Goons, Framed (and Matted). https://www.nytimes.com/2006/09/15/arts/design/15mugs.html?pagewanted=all
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Versay yönetimi de kendilerini günlerce zor durumda bırakan bu isyancıların fotoğraflanmasını istedi ve 
böylece tutuklanan komünar mahkûmların portre fotoğraflarının çekilmesi işi Ernest Eugène Appert’e 
verildi.6 Modern anlamda mug shot olarak ifade edilen bu fotoğrafçılık örneği Türkçede “polis, sabıka 
ya da kayıt fotoğrafı” anlamlarına karşılık geliyor. Birçok Amerikan filminden de hatırlanacağı üzere 
bu fotoğraflar, şüphelilerin belirli ölçülerle ön cepheden ve profilden fotoğraflanması olarak da ifade 
edilebilir. Ayrıca Komün’den 10 yılı aşkın bir süre sonra 1883’te Alphonse Bertillon isminde bir polis 
memuru, Appert’in bu çalışmasından esinlenecek ve fotoğrafı ile istatistiksel verileri antropometrik bir 
sistem aracılığıyla tanımlayarak geniş bir suçlu arşivi oluşturacaktı. Sonraki süreçte bu yöntemin ismi 
bertillonnage (bertiyonaj) olarak ifade edildi. Bu yöntemle suçluları tanımlama ve yakalama süresi hız-
lanmış, o dönem polis ve cezaevleri için en önemli araçlardan birisi olmuştur.7 

Ernest Eugène Appert’in Pré Prefecture de Police de Paris (Paris Emniyet Müdürlüğü) adına fotoğrafladığı  
tutuklu komünarlardan bazıları.

Bu karelerdeki kahraman komünarlar için pek çok şey söylenebilir. Ancak Éric Fournier’in yorumu tam 
olarak konuyu özetliyor: “Şüphesiz ki bazıları, son eylemlerinde uysal bir gururla poz verdi”8. 

Kuşkusuz Appert, Komün sürecinde Versay Hükümeti’ne gönülden bağlılığını ilan etmişti. Appert’in 
Komün’den sonra mahkûmları fotoğraflamakla görevlendirilmiş olmasından ziyade başka bir neden 
onun bu yazının konusu haline getirdi.  Appert, 1872 yılında Les Crimes de la Commune [Komün Suçlu-
ları] adında 9 adet “fotoğraftan” oluşan bir albüm yayınladı. Bu fotoğraf albümü adından da anlaşılacağı 
üzere Paris Komünü’nün “suçlularını” ortaya koyan ve komünarları açıkça hedef haline getiren bir çalış-
maydı. Ancak bu albümdeki fotoğraflar komün sürecinde Appert tarafından çekilmemişti. Pekâlâ, nasıl 
oldu da Appert Komün’e ait fotoğrafları içeren bu albümü kendi imzasıyla yayınladı? 

Bu sorunun cevabı hem ilginç hem de günümüz açısından önemli bir tartışmayı beraberinde getiriyor. 
Ancak biz şimdilik Appert’in fotoğraf sergisini nasıl açtığından söz edelim. Appert, Versay Hüküme-
ti’nden aldığı izinle tutuklu devrimcileri fotoğraflamıştı. Hâlihazırda elinde ciddi sayıda portre fotoğraf-
larından oluşan bir arşiv oluşturdu. Elde ettiği bu fotoğrafların kullanım ve çoğaltma hakkı da tabii ki 
kendisine aitti. Komünarların portre fotoğraflarını çekmesinin ardından onları gerçekliğin temsili yerine 
büyük bir manipülasyonun ana unsuru olarak değerlendirdi Appert. Albümde yer alan fotoğrafların bir 
kısmı gerçek olaylara dayandırılsa da, esasında hiçbirisi orada çekilmemiş ve Appert de orada bulun-
mamıştı. Bu fotoğraflar iddia edilen olaylara ilişkin Appert’in çizimleri ve kurduğu canlandırmalarla 

6 Raymond, P. (2010). Mug Shots: An Archive of the Famous, Infamous and Most Wanted. New York: Harry N. Abrams, Inc. ISBN 9780810996120.
7 Przyblyski, J. M. (2001). “Revolution at a Standstill: Photography and the Paris Commune of 1871”. Yale French Studies, No. 101, Fragments of Revolution, s.57.
8 Fournier, E. (2018). “La Commune de 1871: un sphinx face à ses images”. Sociétés & Représentations, & février DOI: 10.3917/sr.046.0245.



81

çekilen fotoğraflardı ve arşivinde bulunan komünarların portrelerini kendi mizansen fotoğraflarına yer-
leştirmişti. Sahneler oluşturdu ve ardından figürleri kesip onlara uygun arka planlar ekledi. Yani fotoğ-
rafların hepsi fotomontaj şeklinde ifade edilen yöntemle ortaya çıkmıştı. Komünarlar, devlet nezdinde 
hâlihazırda birer suç makinesiydi ancak bu görsellerle birlikte komünarların ne derecede katil ve acıması 
olduğunu dünyaya şikâyet ediyordu Appert. Bu yüzden Jean-Claude Gautrand, Appert için “fotoğrafçı-
ların en Versaylısıydı” diyordu.9 

Appert’in hazırladığı bu tezgâh, fotoğraf tarihinde siyasi amaçla yapılan ilk manipülasyonlardan birisi 
olarak geçti. İşin tuhafı bu manipülasyon Versay Hükümeti’nin direkt talimatı olarak gerçekleşmedi, bu 
durum Appert’in devlete olan kör fanatizminin fotoğraftaki ifadesiydi.  Komün’de kurulan idam manga-
larının mizansenini oluşturdu ve çeşitli aktörleri kiralayarak fotoğraf karelerini ortaya çıkardı. Buradaki 
aktörlerin yüzlerini ise hapishanedeki komünarların portre fotoğraflarındaki yüzleri ile değiştirdi10. 

Appert’in hazırladığı fotomontaj albümünde en dikkat çekici olan iki kareye bir göz atalım. Bakalım ne 
göreceğiz? 

Foto 4: Georges Darboy ve diğerlerinin idamı (Fotomontaj: Ernest Eugène Appert)

Paris Başpiskoposu olan Georges Darboy, komünarlar tarafından tutuklanır ve Mazas Hapisahnesi’ne 
gönderilir. Komünarlar, Versay Hükümeti’ne Darboy ve beraberindeki birkaç rahibin esir tutulan Louis 
Auguste Blanqui ile takas edilmesini teklif eder. Ancak bu teklif Versay Hükümeti tarafından reddedilir. 
Bir de üstüne ele geçirdikleri Komün destekçilerini infaz ederler. Versay orduları Paris’e doğru ilerlemeye 
devam ederken Komün tarafından Darboy ve beraberindekiler kurşuna dizilir. Appert, komün tara-

9 Bajac, Q. (2000). “Commissaire de l’exposition au musée d’Orsay”, La Commune photographiée. Réunion des musées nationaux, s.127.
10 Selwyn-Holmes, A. (2013). “Crimes de la Commune”. https://iconicphotos.wordpress.com/2013/07/13/crimes-du-commune/
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fından hakkında idam kararı alınan Darboy ve 5 kişinin infaz edilme görüntüsünü yukarıdaki karede 
işlemektedir.11 

Satory Ovası’nda Rossel, Bourgeois, Ferré’nin infazı (Fotomontaj: Ernest Eugène Appert)

Bu görselde ise komünarların infazını görüyoruz. Rossel, Bourgeois ve Ferré düzenli ordu tarafından 
idam edilmeden hemen öncesi… Tarihler 28 Kasım 1871’i gösteriyor. Sağ tarafta dizilmiş idam manga-
ları üç mahkûma karşı nişan almış vaziyette. Her iki fotoğrafta da İlk etapta görsel düzenleme açısından 
bir farklılık yokmuş gibi duruyor. Yani Appert hem komünarların hem de Versay Hükümeti’nin infaz 
kararlarına ilişkin fotoğraflarda olabildiğince ölçülü yaklaşmış gibi. Sahi durum gerçekten de öyle mi? 
Tabii ki hayır. 

Appert, herkesin konumunu ayırarak karedeki tarafların net bir şekilde farklılaşmasını gösterir. İlk gör-
selde ön planda sırtlarını bize dönmüş olan silahlı infaz mangası düzensiz bir birliği temsil eder. Uç taraf-
ta ise hapishanenin duvarına dizilmiş olan altı infaz mahkûmu bulunmaktadır. İki grup arasındaki bağı 
sağlamak üzere fotoğraf karesinin soluna idam kararında etkisi bulunan dört kişi yerleştirilir. Bunların 
arasından sadece bir kişi tam olarak teşhis edilebilir bir görüntüdedir. O da sağdan üçüncü olan kişi olan 
Théophile Ferré. Mahkûmlar ise vurulmak üzereyken çeşitli jestler yapmaktadır. En soldaki Darboy, 
sanki tetiğin başındakileri yaptıkları kötülükten dolayı affediyormuş gibi elini yukarıda tutmakta, diğer 
mahkûmlar da benzer şekilde jestler yaparak bağışlayıcılığını göstermektedir.12 

İlk görselde rahiplerin infaz talimatını veren Ferré, ikinci görselde ise idam mangasının kurbanı olur. 
İlk görselde infazcılar ve kurbanlar arasında Ferré bulunurken, ikinci görselde infazcılar ve kurbanlar 
arasında kimse bulunmaz. İlkinde rahiplere yönelik idam kararı verenler arasında tek kişi net bir şekil-

11 Tillier, B. (2021). Les otages de la Commune de Paris Histoire par l’image [en ligne], consulté le. http://histoire-image.org/fr/etudes/otages-commune-paris
12 English, D. E. (1983). Political photography and the Paris Commune of 1871: the photographs of Eugène Appert. History of Photography. 7:1, 31-42, DOI: 
10.1080/03087298.1983.10442745.
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de tanınabilir, Ferré. Yine aynı görselin sol tarafındaki komünar liderleri (Ferré ve diğerleri), fotoğrafta 
yargılamalar üzerindeki küstahça tavırları ile infazı seyretmektedir. Görselde infazı gerçekleştirecek olan 
ekip, ulusal muhafız üniforması giymiş ve yüzleri görülmeyecek biçimde sırtlarını dönmüşlerdir. Bu 
uydurma kompozisyonda dikkat çeken başka bir konu ise arka sıradaki idam mangasının, mahkûmlara 
ateş etmekten ziyade idam mangasının ön sırasında kalanlara ateş ediyormuş gibi görünmesidir. Ayrıca 
Ferré gerçekte idam kararı veren komitenin içerisindeydi ama infaz sırasında orada bulunmamıştı. İnfaz 
sırasında mangayı komuta eden kişi Sicard’dı ve emri vermeden önce duvar dibinde sıralanan mahkûm-
lara şöyle seslendi: “Ölümlerinizin suçlusu biz değiliz, bizimkileri öldüren Versay’dır”.13 Ancak Appert’in 
fotomontajında Ferré özenle ilgili kareye yerleştirilmiş ve olabilince irite eden bir ifade ile görselleştiril-
miştir. 

İkinci görsel ise Louis Rossel, Pierre Bourgeois ve Theophile Ferré üçlüsünün idamını konu edinir. Lou-
is Rossel, Versay kuvvetlerine karşı Ulusal Muhafızların yöneticilerinden biriydi. Pierre Bourgeois de 
Ulusal Muhafızlarda çavuş olarak görevliydi. Theophile Ferré ise Comité de vigilance de Montmartre 
[Montmartre Teyakkuz Komitesi] üyesiydi ve Başpiskopos Darboy’un ile diğer rahiplerin infaz kararını 
veren kişilerden birisiydi. 

Bu görüntünün sağ köşesinde bir rahip bulunuyor ve önceki karede din görevlileri infaz edilirken bura-
da mahkûmlara karşı son görevi onlar yerine getiriyor. Sol kısımdaki tepelikte iki rütbeli askerin süreci 
sakince izlediklerini görüyoruz, muhtemelen talimatları onlar verecek. Ayrıca belirli aralıklarla yan yana 
dizilmiş olan idam mahkûmları ve karşısında nişan alan düzenli orduya ait idam mangaları bulunuyor. 
Her şey olabildiğince düzenli ve titiz bir şekilde işliyor. İdam mahkûmlarından ikisinin gözleri bağlı an-
cak Ferré’ninki değil. Çünkü Ferré infazı sırasında gözlerinin bağlanmasını reddetmişti. Appert’in sürece 
dair belki de tek doğru seçimi bu olsa gerek. 

İşte Paris Komünü ve fotoğraf arasındaki ilişkinin bir kısmı bu şekildeydi. Barikat önünde dizilen ko-
münarların daha sonra idam mangasının önünde dizilmesi talihsizliğine neden olan ya da türlü türlü 
manipülasyonlara alet olan fotoğraf… Tarihin hemen her aşamasında gücü elinde bulunduran kişi ya da 
kurumların gerek kendileri gerekse çıkar sahipleri tarafından çeşitli yöntemlerle gerçeğe olan müdaha-
lesi sıklıkla görüldü, görülmeye de devam edecek. Günümüzde bir yandan ana akım medya, gözetim ve 
manipülasyon ilişkisini tartışırken diğer yandan devrimcilerin kendi gerçekliğini güçlü biçimde ortaya 
koyacak alternatif medyalarını yaratması gerekliliğinde ısrar ediyoruz. Belki de bu tartışmanın köklerin-
den birisinin çok daha eskide olduğunu hatırlamak gerek. 150 yıl öncesinde, Paris Komünü’nde.

13  Lissagaray, P. O. (2015). 1871 Paris Komünü Tarihi, çev. Şule Ünsaldı, NotaBene: Ankara.
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1871
10 Ocak: Cumhuriyetçi gazeteci Victor Noir’nın, imparatorun kuzeni Pierre Bonaparte tarafından öl-
dürülmesinden sonra yaklaşık 100 bin kişi Bonaparte’ın İkinci İmparatorluğuna karşı gösteri düzenledi. 

8 Mayıs: İmparatorluğa güvenin oylandığı bir ulusal halk oylamasında oyların %84’ü lehteydi. Halk oyla-
ması arifesinde Paris Federasyonu üyeleri III. Napolyon’a komplo düzenleme suçlamasıyla tutuklandılar. 
Hükümet, daha sonra Fransa çapında Enternasyonal üyelerine yönelik bir zulüm kampanyası yürütmek 
için de bu bahaneyi kullandı.

Fransa’da İç Savaş
Zaman Çizelgesi 

Çeviri: Tahir Emre Kalaycı

10 Ocak 1870’ten 28 Mayıs 1871’e Fransa’da İç Savaş’ın, komünarların gökyüzünü 
fethe çıkışının kronolojisi… 
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19 Temmuz: Louis Bonaparte, Prusya’nın İspanya tahtına yönelik girişimi karşısında verdiği diplomatik 
mücadeleden sonra Prusya’ya savaş açtı.1 

23 Temmuz: Marx “Birinci Çağrı”2 olarak bilinecek olan çalışmasını bitirdi. 

26 Temmuz: “Birinci Çağrı”, Uluslararası İşçi Birliği Genel Konseyi tarafından kabul edildi ve uluslara-
rası olarak dağıtıldı.

4-6 Ağustos: Fransa’yı işgal eden üç Prusya ordusundan birinin komutanı olan Veliaht Frederick, Fran-
sız Mareşalı MacMahon’ı Worth ve Weissenburg’ta yendi, onu Alsace (Kuzeydoğu Fransa) dışına attı, 
Strasbourg’u kuşattı ve Nancy’ye doğru ilerledi. Diğer iki Prusya ordusu Mareşal Bazaine’in güçlerini 
Metz’de yalıttı.

16-18 Ağustos: Fransız Komutan Bazaine’in askerleriyle Alman hatlarını aşmaya çalışması, Mars-la-
Tour ve Gravelotte’te kanlı bir şekilde engellendi. Prusyalılar Chalons’a ilerledi. 

1 Eylül: Sedan Savaşı. MacMahon ve Bonaparte, Metz’deki Bazaine’i rahatlatmaya çabalarken, yolun 
kapandığını görünce savaşa girdiler ve Sedan’da yenilgiye uğradılar.

2 Eylül: İmparator III. Napolyon ve Mareşal MacMahon Sedan’da 83 binden fazla askerle birlikte teslim 
oldular. 

4 Eylül: Sedan haberleri üzerine, Parisli işçiler Bourbon Sarayı’nı işgal ettiler ve Yasama Meclisi’nden İm-
paratorluğun yıkıldığını duyurmasını istediler. Akşam, Paris Hotel de Ville’de (Belediye Binası) Üçüncü 
Cumhuriyet ilan edildi. Almanya’nın Fransa’dan atılmasına yönelik savaşı sürdürmek üzere geçici Ulusal 
Savunma Hükümeti (USH) kuruldu. 

5 Eylül: Londra ve diğer büyük şehirlerde, Britanya Hükümeti’nin Fransa Cumhuriyeti’ni derhal tanıma-
sını talep eden önergeler ve dilekçelerin dile getirildiği toplantılar ve gösteriler düzenlenmeye başlandı. 
Birinci Enternasyonal Genel Konseyi bu hareketin düzenlenmesinde doğrudan görev almıştır. 

6 Eylül: USH bir demeç yayımladı: savaş için İmparatorluk hükümetini suçlarken şimdi barış istediğini 
belirtiyor ancak “topraklarımızdaki tek bir inçten, kalelerimizdeki tek bir taştan vazgeçmeyeceğiz” de 
diyordu. Prusya’nın Alsace-Lorraine işgalinin sürmesi nedeniyle, savaş durmadı. 

19 Eylül: İki Alman ordusu uzun Paris kuşatmasına başladı. Bismarck, “yumuşak ve çökmüş” Fransız 
işçilerinin çabucak teslim olacağını hesapladı. USH, vilayetlerde direniş örgütlemek üzere, Tours’a, kısa 
bir süre sonra (Paris’ten bir balonla kaçan) Gambetta’nın da katılacağı bir heyet gönderdi. 

27 Ekim: Bazaine liderliğindeki 140-180 bin kişiden oluşan Metz’deki Fransız ordusu teslim oldu. 

30 Ekim: Fransız Ulusal Muhafızları Le Bourget’de yenilgiye uğradılar. 

31 Ekim: Ulusal Savunma Hükümetinin Prusyalılarla görüşmelere başlama kararına ilişkin haberlerin 
ulaşmasıyla, Paris işçileri ve Ulusal Muhafızlardaki devrimci gruplar Blanqui önderliğinde bir ayaklan-
ma başlattılar. Hôtel de Ville’i (Belediye Binası) ele geçirdiler ve Blanqui’nin yönetimindeki devrimci 

1 2 Temmuz 1870’te Prusya kralının akrabası olan bir Hohenzollern prensinin İspanya tahtına aday olduğu duyulmuştu. Fransa, diplomasi ile prensin aday-
lıktan vazgeçmesini sağladı. Ancak işi burada bırakmadan daha da ileri götürerek savaş açtı (e.n.)
2 Marx tarafından 19-23 Temmuz 1870 tarihleri arasında yazılan Uluslararası İşçi Birliği Genel Konseyinin Fransız-Alman Savaşı Üzerine Birinci Çağrısı (ç.n.)
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hükümetlerini, Kamu Güvenliği Komitesi’ni kurdular. Flourens, 31 Ekim’de, Ulusal Savunma Hüküme-
ti’nin herhangi bir üyesinin vurulmasını engelledi; bu, isyancılardan biri tarafından talep edilmişti.

1 Kasım: İşçilerden gelen baskı altında Ulusal Savunma Hükümeti, Komün’e istifa etme ve ulusal seçim 
planlaması yapma sözü verir; bunlar, yerine getirmeye hiç niyetinin olmadığı sözlerdir. İşçilerin “yasal” 
maskaralıkla pasifize edilmesiyle, hükümet, şiddet kullanarak Hôtel de Ville’i ele geçirdi ve kuşatma al-
tındaki şehirde egemenliğini tekrar kurdu. Paris’te görevli Blanqui vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı.

1871
22 Ocak: Paris proletaryası ve Ulusal Muhafızlar, Blanquicilerin önayak olduğu bir devrimci gösteri 
düzenlediler. Hükümetin devrilmesini ve bir Komün kurulmasını talep ettiler. Ulusal Savunma Hükü-
meti’nin emriyle, Hôtel de Ville’i savunmakta olan Breton Gezici Muhafızı eylemcilere ateş açtı. Silahsız 
işçilerin katledilmesinden sonra, hükümet Paris’i Almanlara teslim etmenin hazırlıklarına başladı. 

28 Ocak: İşçilerin dört aylık uzun direnişinden sonra, Paris, Prusyalılara teslim edildi. Bütün düzenli 
ordu silahsızlandırılsa da, Ulusal Muhafızların silah taşımaya devam etmelerine izin verildi. Böylece ka-
labalık Paris silahlı kalmaya devam ederken, şehrin yalnızca küçük bir bölümü işgal ordularına verilmiş 
oldu. 

8 Şubat: Fransa’da ülke çoğunluğunun haberinin olmadan seçimler gerçekleştirildi.

12 Şubat: Yeni Ulusal Meclis Bordeaux’da açıldı, üyelerin üçte ikisi muhafazakârlardan oluşuyordu ve 
savaşın bitmesini istiyorlardı.

16 Şubat: Meclis Adolphe Thiers’i başkan olarak seçti. 

26 Şubat: Fransa ve Almanya arasındaki ilk barış antlaşması Versay’da imzalandı; bir yanda Thiers ve 
Jules Favre, diğer yanda Bismarck vardı. Fransa, Alsace ve Doğu Lorraine’i Almanya’ya teslim etti ve 5 
milyar frank tutarındaki tazminatları ödedi. Alman işgal ordusu, tazminat ödemeleri yapıldıkça yavaşça 
geri çekildi. Son barış antlaşması 10 Mayıs 1871’de Frankfort-on-Main’de imzalandı. 

1-3 Mart: Paris işçileri, aylarca süren mücadele ve eziyetten sonra, Alman askerlerinin şehre girişine ve 
hükümetin sonu gelmeyen şartlı teslim olmasına öfkeyle tepki gösterdiler. Ulusal Muhafızlar ayrıldılar 
ve bir Merkezi Komite örgütlediler. 

10 Mart: Ulusal Meclis vadesi geçmiş borçların ödenmesine yönelik bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre 13 
Ağustos ve 12 Kasım 1870 tarihleri arasındaki zorunluluklara ilişkin borçların ödenmesi ertelenebile-
cekti. Böylece, bu yasa, birçok küçük burjuvanın iflasıyla sonuçlandı. 

11 Mart: Ulusal Meclis görevini tamamladı. Paris, sorunlara rağmen, hükümetini 20 Mart tarihinde 
Versay’da kurdu.

18 Mart: Adolphe Thiers, Paris’i silahsızlandırmaya ve Fransız askerlerini (düzenli ordu) göndermeye 
kalkıştı, ancak askerler Paris işçileriyle kardeşliklerinden dolayı emirlere uymayı reddettiler. Generaller 
Claude Martin Lecomte ve Jacques Leonard Clément Thomas kendi askerleri tarafından öldürüldüler. 
Çoğu asker barışçı bir şekilde geri çekilirken, kimileri Paris’te kaldı. Thiers çok öfkelendi, İç Savaş başladı. 

26 Mart: Parisli yurttaşlar tarafından bir kent meclisi, Paris Komünü seçildi. Komün, aralarında Birinci 
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Enternasyonal üyeleriyle, Proudhon ve Blanqui destekçilerinin de olduğu işçilerden oluşuyordu. 

28 Mart: Bugüne kadar hükümet olarak görev yapan Ulusal Muhafızlar Merkez Komitesi, “Ahlak Poli-
si”nin daimi ortadan kaldırılmasına ilişkin bir karar verdikten sonra istifa etti. 

30 Mart: Komün düzenli orduyu ve mecburi askerlik hizmetini feshetti. Eli silah tutan bütün yurttaş-
ların katılabildiği Ulusal Muhafızlar yegâne silahlı kuvvet oldu. Komün, Ekim 1870’ten Nisan 1871’e 
kadarki konut kira ödemelerini affetti. Aynı gün, Komün’e seçilen yabancıların konumu da “Komün’ün 
bayrağı Dünya Cumhuriyeti’nin bayrağıdır” düşüncesiyle onaylandı.

1 Nisan: Komün, herhangi bir üyenin alabileceği en yüksek maaşın 6 bin frankı geçemeyeceği kararını 
aldı. 

2 Nisan: Thiers, Paris Komünü’nü bastırmak amacıyla, Versay Ordusu’nu, birçoğu Sedan ve Metz’de 
teslim olan ordularda görev almış olan Fransız savaş tutsaklarıyla desteklemek için Bismarck’a izin baş-
vurusunda bulundu. Bismarck, 5 milyar frank tazminat ödemesi karşılığında izin verdi. Fransız ordusu 
Paris kuşatmasına başladı. Paris düzenli olarak bombalandı, üstelik tam da Prusyalıların aynı şehri bom-
balamasını kutsal şeylere saygısızlık olarak damgalayanlar tarafından. 

Komün, kilisenin devletten ayrılmasına, dinsel amaçlı bütün devlet ödemelerinin iptaline ve bütün Kili-
se mülkiyetinin ulusal mülkiyete dönüştürülmesine ilişkin bir karar verdi. Din tamamen özel bir mesele 
ilan edildi.

5 Nisan: Komünarların Fransız hükümeti tarafından infazını önlemek için Komün rehinelere ilişkin bir 
karar aldı. Bu karara göre, Fransız Hükümeti’yle bağlantılı olmaktan hüküm giyen bütün kişiler rehine 
ilan edildi. Bu karar hiçbir zaman uygulanmadı. 

6 Nisan: Ulusal Muhafızların 137. taburu tarafından getirilen giyotin, halkın yoğun sevinci altında, hal-
ka açık olarak yakıldı. 

7 Nisan: Fransız ordusu 7 Nisan’da, Paris’in batı cephesindeki Neuilly-sur-Seine’i ele geçirdi. 

Fransız hükümetinin ele geçirdiği Komünarları infaz etmesine tepki olarak, Komün, misilleme tehdi-
dinde bulunduğu “kısasa kısas” politika beyanını yayımladı. Blöf çabucak ortaya çıktı; Paris işçileri hiç 
kimseyi infaz etmedi. 

8 Nisan: Hiçbir dini simgenin, resmin, dogmanın, duanın, kısacası “bireyin vicdan alanına ait olan hiç-
bir şeyin” okullara alınmamasına yönelik bir karar alındı. Karar yavaş yavaş uygulandı. 

11 Nisan: Fransız ordusu, Güney Paris’e yönelik bir saldırıda General Eudes tarafından yoğun kayıplar 
verdirilerek geri püskürtüldü.

12 Nisan: Komün, Vendôme Meydanı’nda yer alan ve 1809 savaşı sonrasında Napolyon tarafından ele 
geçirilen silahlardan dökülen Zafer Sütunu’nun, ulusal nefreti teşvik ve şovenizmin bir simgesi olduğu 
gerekçesiyle yıkılması gerektiğine karar verdi. [Bu karar 16 Mayıs’ta yerine getirildi.] 

16 Nisan: Komün, bütün borç yükümlülüklerinin üç yıl boyunca ertelendiğini ve faizlerinin iptal edil-
diğini ilan etti. 
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Komün, imalatçılar tarafından kapatılan fabrikaların istatistiksel listelemesini ve önceden oralarda çalı-
şan işçiler tarafından tekrar işler hale getirilmesine ilişkin olarak planlar yapılmasını emretti, bu işçiler 
kooperatif toplulukları şeklinde örgütlenecekti, dolayısıyla bu kooperatiflerin bir sendikada bir arada 
örgütlenmesine ilişkin planlara yönelik olarak çalışılmasını da istedi. 

20 Nisan: Komün fırıncıların gece çalışmasını ve işçi kayıt kartlarını yasakladı. Bu kartlar İkinci İmpa-
ratorluk’tan beri, birinci sınıf sömürücüler olan polis adayları tarafından bir tekel olarak kullanılıyordu. 
Bu kayıt kartlarının verilmesi yetkisi Paris’in 20 bölgesinin belediye başkanlarına devredildi. 

23 Nisan: Thiers, Komün’ün, Paris Başpiskoposu’nun (Georges Darboy) ve Paris’te rehin tutulan diğer 
bazı rahiplerin, yalnızca bir kişiyle, Komün’e iki kez seçilen ancak Clairvaux’ta tutsak olan Blanqui ile 
takas edilmesi önerisi üzerinden yürütülen müzakereleri durdurdu. 

27 Nisan: 30 Nisan’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin arifesinde Thiers büyük uzlaşma sahnele-
rinden birini sergiledi. Meclis kürsüsünde şu şekilde bağırdı: “Bizi Fransız kanı dökmeye mecbur bırakan 
Paris’teki komplo dışında, cumhuriyete yönelik başka hiçbir komplo yok. Tekrar ve tekrar söylüyorum...”. 
Birleşmiş olan Meşrutiyetçiler, Orleancılar ve Bonapartistler (Düzen Partisi), 700 bin yerel konsey üye-
sinden 8 binini bile kazanamadı. 

30 Nisan: Komün, özel emek sömürücüleri oldukları ve işçilerin kendi emek araçlarına ve ödemelerine 
ilişkin haklarıyla çeliştiği gerekçesiyle rehin dükkânlarının kapanmasını emretti. 

5 Mayıs: Komün, 5 Mayıs günü, XVI. Louis’nin idam cezasını çekmesi için inşa edilen Kefaret Şapeli’nin 
yıkılmasını emretti. 

9 Mayıs: Kesintisiz Fransız bombardımanı ve silah ateşiyle tamamen harabe haline gelmiş olan Issy Ka-
lesi, Fransız ordusunca ele geçirildi. 

10 Mayıs: Şubat ayında görüşmeleri tamamlanan, Frankfurt Antlaşması olarak bilinen barış antlaşması 
imzalandı. (Ulusal Meclis tarafından 18 Mayıs tarihinde onaylandı.) 

16 Mayıs: Vendôme Sütunu yıkıldı. Vendôme Sütunu 1806 ve 1810 tarihleri arasında, Napolyoncu Fran-
sa’nın zaferlerinin onuruna dikilmişti; ele geçirilen düşman silahlarındaki bronzdan üretilmişti ve Na-
polyon’un bir heykeliyle süslenmişti. 

21-28 Mayıs: Versay askerleri 21 Mayıs’ta Paris’e girdiler. Kuzey ve doğu kalelerini elinde tutan Prus-
yalılar, aslında ateşkes şartları altında geçmeleri yasaklanmış olan şehrin kuzeyindeki arazilerden Ver-
say askerlerinin ilerleyişlerine izin verdiler. Paris işçileri kanatları oldukça zayıf güçlerle savunuyorlardı. 
Bunun bir sonucu olarak, Paris’in batı yarısında, lüks şehirde, yalnızca zayıf bir direniş sergilenebildi; 
Versay askerlerinin gittikçe yaklaştığı doğu yarısında, işçi sınıfı şehrinde, daha güçlü ve daha kararlı bir 
direniş sergileniyordu. 

Fransız ordusu sekiz gün boyunca işçileri katletti, sivilleri gördüğü yerde öldürdü. Operasyon, daha son-
ra Fransa başkanı olacak olan Mareşal MacMahon tarafından yönetiliyordu. Özet olarak, on binlerce Ko-
münar ve işçi infaz edildi (neredeyse 30 bin kişi); diğer 38 bin kişi hapse atıldı ve 7 bin kişi zorla sürüldü.

[Fransa’da İç Savaş Zaman Çizelgesi, Marxists.Org’daki İngilizce orjinalinden Tahir Emre Kalaycı 
tarafından daha önce çevrilmiş ve Paris Komünü’nün Sesleri kitabında yayımlanmıştır. Okuduğu-
nuz metin daha önce yayımlanmış çevirinin gözden geçirilmiş halidir]
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Olaydan on yıl sonra, Paris Komünü üzerine düşüncelerini aktarırken böyle yazıyor Peter Kropotkin. 
Bu kelimeler yaklaşık bir buçuk yüzyıl sonra bugün de yazılmış olabilirdi. Kapitalizmin ve devletin, ken-
dilerini istikrarlı bir toplumsal düzenin merkezi olarak yeniden üretmeye çabaladıkları, muhalefeti alt 
üst ederken kendi yönetim yapılarında devlet denetimini azalttıkları bir zamanda, Komün’ün 21. yüzyıl 
devriminin nihai amacı olarak günümüze damgasını vurarak yeni bir mücadele döneminin ufku olarak 
bir kez daha doğması tesadüf değil.

En Sonunda Yeniden 
Keşfedilmiş Siyasal Biçim

Jerome Roos - Çeviri: Gamze Boztepe

Devrilen ama fethedilemeyen Komün günümüzde yeniden doğuyor. Artık o, bozgu-
na uğrayanların güzel bir umudun hayaline sarılıp uyuyarak gördüğü bir düş değil. 
Artık değil! Bugünün “komünü” ayaklarımızın altında gümbürdeyen devrimin açık 
ve nihai amacı haline geliyor.
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Küresel finans krizinin, yerleşik özgürlük siyaseti anlayışları içinde bir kırılmaya zorladığı artık çok açık. 
Sosyal demokrasinin enkazıyla dolu bir manzarada, bütün bir neslin ebeveynlerininkiyle kıyaslanama-
yacak kadar kasvetli bir yaşam beklentisiyle büyüdüğü bir ortamda, alt sınıftan sol cenaha kadar, bö-
lünmüş ve kafası karışmış muhalefetin bir araya gelip örgütlenebilmesi için çokça ihtiyaç duyulan ortak 
zemini sağlayabilecek radikal bir alan açılıyor. Onlarca yıl süren mezhepçilik ve çekişmelerin ardından, 
anlaşmazlığa bir son vererek ileriye dönük kolektif bir yol çizmenin zamanı geldi.

Bunların ışığında, komünün yeniden canlanması, sola ortak bir projeyi ve açık bir amaca sahip olma 
duygusunu aşılamak için bir fırsat sunuyor. Ancak yeniden canlanan komün tahayyülü tamamen yeni 
bir imkân alanı yarattığı gibi, uzun bir geçmişi olan pratik ve teorik soruları da gündeme getiriyor. İlk 
olarak: “Komün denen ve burjuva aklını bu denli zorlayan sfenks nedir?”

Komün nedir?
Tarihsel açıdan konuşacak olursak, toplumsal yaşamın komünler halinde örgütlenmesi, modern devle-
tin geliştirilmesinden çok daha öncedir ve bütüne bakıldığında insanlık kapitalizm altında yaşadığı za-
manın çok daha fazlasını komünal olarak yaşayarak geçirmiştir. Dolayısıyla tarihsel deneyim gösteriyor 
ki, devlet biçiminin kriz eğilimli finans kapitalle çelişkili birliği onu ekolojik felaketin yanı sıra sosyal 
çatışma ve sistemik kaos karşısında giderek daha savunmasız hale getirirken, komün biçiminin uzun 
vadede devlet biçiminden çok daha istikrarlı bir toplumsal düzeni güvence altına alabileceği önermesi 
bir ölçüde doğru. Bu noktada, yerli topluluklar ve köylü komünleri alternatif gelişim yollarının belir-
lenmesinde bazı önemli ipuçlarına sahip olabilir - bu da Marx ve Kropotkin gibi teorisyenlerin bu tür 
kapitalizm öncesi toplumları incelemek için neden uzun yıllar harcadıklarını açıklamaya yardımcı olur.

Yine de, bu eski komünal biçimler ile burada bahsettiğimiz devrimci komün türü arasında, özellikle 
ikincisinin özgürlükçü, gelecek odaklı ve enternasyonalist olan ufku açısından önemli farklılıklar var. 
Modern komün, sosyalist idealin yayılmasını ve evrenselliğini tam manasıyla kucaklıyor. İçinde bulun-
duğu Zapatista hareketi Güney Meksika’da kendi yerli komünlerini kurmuş olan Subcomandante Mar-
cos’un kelimeleriyle anlatmak gerekirse, devrimci komün “maziyi hatırlatan bir düş [veya] atalarımızdan 
gelen bir şey değildir. Bize gelecekten gelir; atmamız gereken bir sonraki adımdır.”

Geleceğin siyasi biçimi olarak bu komün anlayışı, ilk olarak 1789 Fransız Devrimi sırasında Paris’in işçi 
sınıfı kesimlerinde ortaya çıktı, ancak gerçekte yeni bir fikir olarak İkinci İmparatorluğun Paris’indeki 
işçi toplantılarında şekillenmeye başladı. Yalnızca izole kapitalist toplulukların dar görüşlülüğünden ve 
marjinal Ütopik mini toplumların romantizminden değil, aynı zamanda modern çağın burjuva dev-
rimlerinden de ayrılıyordu. Bu bağlamda, komün başlangıçta bir slogan halini almıştı ve bu sloganın 
“duygulanımsal yükü” yazıyor Kristin Ross, “her türlü açık seçik semantik içeriği gölgede bırakıyordu”. 
Birleştirici gücü “sol hizipler arasındaki ayrımları” etkili bir şekilde “önemsizleştirip dayanışmayı, ittifakı 
ve ortak bir proje uğruna çalışmayı teşvik ediyordu.”

Devrimci komün ideali, 18 Mart 1871 ayaklanmasında nihayet somut bir şekle büründüğünde, radikal 
potansiyeli bu kavrama iliştirilen önceki anlamların bir kez daha önüne geçti. Ross bu noktada şunları 
iddia eden Komün üyesi Arthur Arnould’a atıfta bulunuyor: “Paris Komünü bir ayaklanmadan öte bir 
şeydi, başka bir şey. Bir ilkenin zuhur edişi, bir siyasetin olumlanmasıydı. Özetle devrimler arasında bir 
diğer devrim daha değildi, bayrağının kıvrımları içinde bütünüyle özgün ve karakteristik bir program 
taşıyan yeni bir devrimdi.”

Ross, bu programın belki de en karakteristik unsurunun herhangi bir teorik plana bağlı olmaması ol-
duğunu belirtiyor. O daha ziyade, kolektif bir mücadele ve deney sürecinin açık uçlu bir sonucuydu, bu 
süreçte Komün kendisini “büyük toplumsal önlemi” Marx’ın sözleriyle “kendi işleyen mevcudiyeti” olan 
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bir siyasi yenilikler laboratuvarı olarak kurdu. Günümüze ait deneyimlerde önemli yankıları var. Marina 
Sitrin ve Dario Azzellini, 2011’deki meydan işgallerini “demokrasi laboratuvarları” olarak nitelendir-
diklerinde veya Manuela Zechner, İspanya’nın belediye platformlarından “sosyal zekâ laboratuvarları” 
olarak bahsettiğinde, esasen Komün’ün deneysel siyasetinin bizim zamanımıza yeniden intikalini göz-
lemliyorlar.

Ancak Paris Komünü bir ayaklanmadan öte bir şey olduğu gibi, siyasi bir laboratuvardan da öte bir şeydi. 
Nihayetinde, gerçek özgürlüğün ve kelimenin antik Yunan dilindeki anlamıyla halkın iktidarı anlamına 
gelen gerçek demokrasinin somut bir tezahürüydü. Komünarlar, yalnızca iki ay gibi kısa bir sürede, Av-
rupa’nın en büyük metropol bölgelerinden birindeki geniş bir kentsel alanı özgürleştirerek örgütlemeyi 
başardı ve George Katsiaficas’ın sözcükleriyle, “yüz binlerce insanın geleneksel hükümet biçimlerinin 
etkili bir şekilde yerini alan halka ait siyasi iktidar organları yarattığına” tanık olan doğrudan demokratik 
bir halkçı özyönetim biçimi kurdular. 

Komün ve Devlet
Halk otonomisindeki bu benzeri görülmemiş deneyim, hemen Komün’ün mevcut devlet aygıtıyla iliş-
kisine dair teorik ve pratik soruyu gündeme getirdi. Merkezi devletin ortadan kaldırılarak yerine özgür-
ce birleşen komünler konfederasyonu konması için uzun süredir tartışıp savaşan anarşistler için, 1871 
deneyimi devrimci idealin gerçek hayattaki bir olumlamasıydı. Bilhassa Bakunin, Komün’de “devletin 
açık bir biçimde formüle edilmiş gözüpek bir olumsuzlamasını” görüyordü. Kropotkin, “Paris halkının, 
özgür Komünü ilan ederek temel bir anarşist ilkeyi, yani devletin çöküşünü ilan ettiğini” savunuyordu.

1848 tarihli Komünist Manifesto’da devrimden sonra devletin daha da merkezileşmesi çağrısında bu-
lunmuş olan Marx ve Engels, anarşistlerle dikkat çekecek ölçüde benzer bir sonuca vardı. Paris prole-
taryasının kendiliğinden ayaklanması ve Komün’ün canlı deneyimi Marx’ın konuya ilişkin düşüncesini 
etkilemiş ve onu “bu programın bazı ayrıntıları bakımından, bugün eskimiş bulunduğunu” kabul etme-
ye zorlamıştı. Ve böylece, 1872’de, manifestonun üçüncü Almanca baskısının önsözüne çok önemli bir 
gözden geçirme ekleyerek şuna dikkat çekti: “Komün özellikle bir şeyi, [yani], işçi sınıfının hazır devlet 
mekanizmasına basitçe el koyarak onu kendi amaçları için kullanmasının mümkün olmadığını kanıtla-
mıştır”. Engels’in daha sonra yazacağı gibi:

Komün, bir kez iktidara gelmiş olan işçi sınıfının eski devlet mekanizmasıyla yoluna devam edeme-
yeceğini daha en başta görmek zorunda kaldı; bu işçi sınıfının daha yeni kazanılmış olan iktidarını 
yeniden yitirmemek için, bir yandan o zamana kadar kendisine karşı kullanılmış olan baskı meka-
nizmasını ortadan kaldırmak (ordunun yerine silahlanmış halkı koymak), ama diğer yandan, istis-
nasız olarak tümünü görevden alınabilir ilan ederek temsilcileri ve memurları karşısında kendisini 
koruma altına almak zorundaydı.

Sonrasında gelen Marksist kuşakların Komün’den çıkarılacak bu önemli dersleri gözden kaçırması, ka-
rartması ve birçok durumda bilfiil çarpıtması gerçeği, hem otoriter hem de sosyal demokratik biçimle-
rinde vuku bulan 20. yüzyıl devlet sosyalizmi trajedilerinin bir kanıtı olarak sonsuza dek kalacak. Tarihsel 
gerçek şu ki, komünarlar 18 Mart 1871’den başlayarak hemen mevcut devlet aygıtını dağıtmaya başladı 
-Marx ve benzer şekilde Marx’ın anarşist eleştirmenleri tarafından coşkuyla alkışlanmış bir hamleydi bu.

Komün’ün ulusal sorun karşısındaki duruşu, devlet karşısındaki duruşuyla aynı ölçüde karakteristikti. 
Yurttaşlık haklarının göçmenleri kapsayacak şekilde genişletilmesinden ve bir dizi yabancının konseye 
seçilmesinden bahseden Kristin Ross, Komünarların radikal bir işçi sınıfı enternasyonalizmine sarsıl-
maz bağlılığını vurguluyor: “Komün’ün muhayyilesi”, diye yazıyor, “enternasyonalist bir ufku olan yerel 
özerk birim ölçeğine (bu özellikle tercih ediliyordu) dayalı olarak çalışıyordu.” Bu duygu, “Komün’ün 
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bayrağı Dünya Cumhuriyeti’nin bayrağıdır” sloganıyla güçlü bir şekilde ifade edilmişti.

Fransa’nın geri kalanına gelince, komün bir siyasi biçim olarak tüm bölgenin temel yapı taşı haline gele-
cekti -tüm şehirler, kasabalar, köyler ve hatta “ülkenin en küçük mezrası” özerk komünler olarak yeniden 
düzenlenecek, bunlar kendi yerel ve bölgesel konseylerine her an görevden alınabilir delegeleri seçebile-
cek ve bu konseyler de sırasıyla delegeleri Paris’e gönderebilecekti. Marx’ın vurguladığı gibi: “Ulusun bir-
liği bozulmayacak, tam tersine Komünal Anayasayla örgütlenecek ve devlet iktidarının yok edilmesiyle 
ulusun birliği bir gerçekliğe dönüşecekti.” Bundan sonra Fransa, küresel bir komünler konfederasyonu 
kurmak için diğer uluslarla özgürce işbirliği yapacaktı.

Tüm bunlar haklı olarak Marx’ı Komün’ün “giderek daha fazla genişleyen bir siyasi biçim olduğu ve tüm 
eski yönetim şekillerinin aslen baskıcı olduğu” sonucuna varmasına yol açtı. “Komünün gerçek sırrı,” 
diyor Marx, şuydu: “O, özünde bir işçi sınıfı hükümeti, üretenlerin mülk edinen sınıfa karşı mücadelesi-
nin sonucu, emeğin iktisadi kurtuluşunun gerçekleşmesini sağlayabilecek olan en sonunda keşfedilmiş 
siyasal biçimdi.”

Komün ve Ekonomi
Bir işçi sınıfı hükümeti olduğu için, Komün’ün siyasi biçimi komünal mülkiyet ve işçi denetiminin ikti-
sadi sonuçlarından ayrılamazdı. Komünarlar bu noktayı çok ciddiye aldılar: Komün, bir dizi diğer temel 
sosyal reforma ek olarak tüm kapanan işyerlerinin kendi üretici birliklerine devredilerek işçi koopera-
tifleri olarak yeniden açılmalarına karar verdi. Komün’ün Paris ekonomisini tamamen kamulaştıracak 
zamanı olmadığı halde, daha radikal unsurları onu kesinlikle bu yönde zorladılar.

Örneğin, Komünarların dergisi La Cause, duruşunu şu şekilde tanımlıyordu: “İktisadi adaletin dayanağı 
olarak iki temel tez geliştiriyoruz: toprak, onu kendi elleriyle işleyenlere, yani tarım komünlerine aittir. 
Sermaye ile emeğin bütün araçları da işçilere, işçi derneklerine [aittir].” Paris Komünü Kadınlar Birli-
ği’nin (Union des Femmes) kurucu ortağı Rus sosyalist ve feminist devrimci Elisabeth Dmitrieff benzer 
şekilde şunları söylüyordu:

Üreticinin kendi çalışmasının ürünleriyle güvence altına alınacağı şekilde emeğin yeniden örgütlen-
mesinin tek bir yolu vardır ve bu, çeşitli endüstrilerden elde edilen kârları paylaşacak özgür üretici 
birlikleri kurmaktan geçer. Bu birliklerin kurulması, emeğin sermaye tarafından sömürülmesine ve 
köleleştirilmesine bir son verecek ve nihayet işçilerin kendi meselelerini yönetmelerini güvence altı-
na alacaktır.

Komün, bu nedenle, siyasi demokrasi ile iktisadi demokrasi arasındaki burjuva güvenlik kalkanını yık-
maya yönelik yeni bir girişim olarak görülebilir. Komün, üretim araçlarının müşterek tutulması, işyer-
lerinin demokratikleştirilmesi ve emeğin meyvelerinin doğrudan üreticilerine tahakkuk ettirilmesi için 
baskı yaparak, Marx’ın sözleriyle “çoğunluğun emeğini azınlığın zenginliğine dönüştüren o sınıf mül-
kiyetini ortadan kaldırmak istiyordu. Mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesini amaçlıyordu. Şu anda 
her şeyden önce emeği köleleştirmenin ve sömürmenin araçları olan üretim araçlarını, toprağı ve serma-
yeyi, özgür ve birleşmiş emeğin aletlerine [dönüştürmek] istiyordu.”

Komün ve Toplum
Ancak Komün’ün genişleyen doğası demek oluyordu ki kurtuluş fabrika kapılarında bir son bulmayacak 
- kaçınılmaz şekilde şehrin büyük bir kısmına yayıldı, aksi takdirde göz ardı edilecek, dışlanacak veya 
sanayi proletaryasının geleneksel öncü kesimine bilfiil tabi olacak çok sayıda sosyal aktöre bir mücadele 
alanı açtı. 
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Güvencesiz, kendi hesabına çalışan, yersizyurtsuzlaştırılmış ve ücretsiz emeğin çeşitli biçimlerini ve ay-
rıca işsizleri de içeriyordu; bunların, belirgin toplumsal gruplar olarak bölgesel veya komünal olarak ör-
gütlenmeleri, sektörel veya mesleki olarak örgütlenmelerinden daha kolay olma eğilimindeydi. Ücretsiz 
emek kategorisi, hiç kuşku yok ki tarihsel olarak kadınlaştırılmış yeniden üretim emeğini önemli ölçüde 
içerir, bu da kadınların neden komünal mücadelelerde her zaman bu denli merkezi bir rol oynadıklarını 
açıklamaya yardımcı olur.

Düzenli ordu Montmartre’daki Ulusal Muhafızların toplarını ele geçirmek için harekete geçtiğinde Pa-
risli kadınların ilk seferber olan kişiler arasında olduğu iyi biliniyor. Askerlerle arkadaşlık kuran kadın-
lar, birçoğunu subaylarının emirlerini görmezden gelmeye ve hatta silahlarını onlara doğrultmaya ikna 
ettiler. Komün savunmasında barikatlar inşa etmek ve yaralılara bakmak gibi hayati görevleri yerine 
getirmenin yanı sıra, pek çok kadın -efsanevi anarşist devrimci Louise Michel gibi- doğrudan sokak 
çatışmasına katıldı. İntikam peşindeki Versaylılar Mayıs ortasında nihayet şehri kuşattığında, burjuva-
zinin rastgele binaları yakan kadın petrolcüleri [pétroleuses] şeytanlaştırması, büyük ölçüde kadınların 
isyandaki kahramanlık rolünü gözden düşürmeye hizmet ediyordu.

Bu bağlamda, komün biçiminin nihayetinde çok daha derin ve daha uzun süreli bir toplumsal devrimin, 
özellikle kadınların kazanacağı çok şey olan bir devrimin siyasi bir anı olduğunu vurgulamak önemli. 
Elisabeth Dmitrieff ’in Kadınlar Birliği için yaptığı açıklamada belirttiği gibi, “Kadın emeğinin yeniden 
örgütlenmesi, geçmişteki toplumda en çok sömürülen biçimin kadın emeği olduğu düşünüldüğünde 
son derece acil bir konudur.” Boşanma ve kız çocuklarının eğitim hakkına ek olarak, Dmitrieff ve yoldaş-
ları kadınlara eşit ücret için ve işçilerin çoğunluğu kadın olan silah ve cephane endüstrisinin doğrudan 
Kadınlar Birliği tarafından kamulaştırılarak işletilmesi için savaştılar. 

Bununla birlikte, Barucha Peller’in Oaxaca ile ilgili olarak önemli bir şekilde işaret ettiği gibi, komün 
biçiminin yayılması hiçbir şekilde güvence altında değil ve çoğu hareketin yeniden üretimin toplumsal 
olarak cinsiyetlendirilmiş mantığıyla nasıl yüzleştiğine bağlı olacak. Erkekler, kadınların komüne faal 
katılımına, onları “evde kalmaya” zorlayarak ya da yeniden üretim emeğinin ve tarihsel olarak kadın-
laştırılmış emeğin yükünü paylaşmayı reddederek direndiğinde, tüm devrimci süreç anında duracaktır. 
Komünün kurulması ve kadınların ve diğer ezilen, sömürülen ve ötekileştirilmiş grupların (ırksal, etnik 
ve cinsel azınlıklar dahil) güçlendirilmesi, bu nedenle sadece bir eşit haklar ve eşit ücret sorunu değildir; 
nihayetinde yeni bir ortak yaşam inşa etme sorunudur.

Günümüzde Komün
Bugün, küreselleşmenin ikinci çağı 1930’lardan bu yana en derin ve en uzun süren kapitalist krizin 
ortasında biterken, ilk olarak Komün tarafından gündeme getirilen pratik ve teorik soruların birçoğu 
yeniden ortaya çıkıyor. Kristin Ross’un belirttiği gibi, “insanların şu anki yaşama tarzı, Komünarların 
dünyasının aslında bize ana babalarımızınkinden çok daha yakın olduğunu düşündürüyor.” Tam da o 
zamanki gibi, uzun bir ekonomik yayılma dalgasının vadesi doldu. Artan işsizliğin, borç dağlarının, 
pahalı konutların, genelleşmiş güvencesizlik durumunun ve büyüyen kentsel hoşnutsuzluğun ortasında, 
yeni nesil “proleterler”, bu sistemin kendilerine Starbucks, akıllı telefonlar ve kölelikten başka bir şey 
sunmadığının kademeli olarak farkına varacak şekilde büyüyor.

Bu arada yeni savaşlar kızışıyor, milyonlarca mülteci hareket halinde ve faşizm açıkça geri dönüşünü kut-
luyor. Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki bazı devletler hâlihazırda ilerlemiş bir çözülme 
durumundayken, neoliberalizmin kalbindeki sahte istikrar duygusu -ki bu da giderek daha fazla tepkisiz 
kalan hükümetlerin finansal cömertliğinden ve sorumsuz merkez bankacılarının parasal savurganlığın-
dan kaynaklanıyor- giderek artan bir kapsamı ve yoğunluğu olan patlamaya hazır kentsel isyanlarla her 
zamankinden daha düzenli aralıklarla kesintiye uğruyor.
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Piyasa kargaşası yeni normal haline geldi, dört bir yanda toplumsal gerginlikler yükseliyor ve egemen 
çevrelerin ne yapılacağı konusunda hiçbir fikri yok gibi görünüyor. İnsan kendini ekolojik olarak yok et-
tiği ana doğru sürüklüyor. Şehirler yandıkça, panik içindeki devletler daha fazla baskı, daha fazla gözdağı 
ve daha fazla denetimle misilleme yapıyor. Evet, demokratik kapitalizmin ihtişamlı günleri gerçekten 
sona erdi ve solun bu gerçeğe kendini alıştırmasında fayda var.

Ölümünden önceki son önemli denemesinde Murray Bookchin, 21. yüzyılın şafağında solun karşı kar-
şıya olduğu en acil zorluğun, “devrimci geleneğin en iyilerini -Marksizm ve anarşizm- bugün karşı kar-
şıya kalınan türden sorunlara hitap eden yöntemler ve biçimlerde birleştirmenin” yenilikçi yeni yollarını 
bulmak olduğunu yazdı. Çözümün, “Paris Komünü’nde ortaya çıkan” devrimci projede bulunacağını 
öne sürüyordu; ekolojik sınırlar içinde ve “ortak mülkiyet ilke ve pratikleri” gereğince faaliyet gösteren 
özyönetimli bölgeler ve belediyelerden oluşan uluslararası bir konfederasyonun kurulmasına odaklan-
mış rasyonel bir projeydi bu.

Şimdi bakmamız gereken ufuk budur. Ortak zeminimiz, nihai amacımız ve kolektif yön duygumuz bu 
olabilir. 20. yüzyılın boyunduruğundan kurtulmanın ve komünlerin Komün’ünü kurmanın zamanı gel-
di. Kropotkin’in seneler önce eylem çağrısını sonlandırırken söylediği gibi:

Toplumsal devrimi komün içerisinde gerçekleştireceği, burjuvazinin alçak sömürü sistemine bir son 
vereceği, halkı devletin vesayetinden kurtaracağı, insan ırkının evriminde yeni bir özgürlük, eşitlik, 
dayanışma çağını başlatacağı noktasında bugünkü nesle güveniyoruz. 

Vive la Commune!

Çeviride faydalanılan Türkçe kaynaklar:

Karl Marx, Fransa’da İç Savaş, çev. Erkin Özalp, İstanbul: Yordam, 2016 

Kristin Ross, Ortak Lüks, Paris Komünü’nün Siyasi Muhayyilesi, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis, 
2016

Karl Marx ve Friedrich Engels, 1872 Almanca Baskıya Önsöz, Komünist Manifesto içinde, çev. Sol Yayın-
ları Yayın Kurulu, İstanbul: Sol Yayınları 1998   

***
[Roar Magazine’in “Revive la Commune!” sayısında yayımlanan orijinalinden Gamze Boztepe tara-
fından Sendika.Org için çevrilmiştir]
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18 Mart 1871’de, zanaatkârlar ve komünistler, emekçiler ve anarşistler Paris şeh-
rinin yönetimini ele geçirdi ve Komün’ü kurdular. Bu radikal sosyalist öz yönetim 
deneyimi, Fransa’nın Üçüncü Cumhuriyeti’ni kuran gaddar bir katliamla ezilmeden 
önce 72 gün sürdü. Ancak sosyalistler, anarşistler ve Marksistler anlamını tartışma-
yı o zamandan beri sürdürüyorlar.

Paris Komünü’nün Anlamı - Kristin Ross ile söyleşi 

Paris Komünü Günümüzdeki 
Kurtuluş Mücadelelerine
Ne Sunabilir?

Manu Goswani - Çeviri: Tahir Emre Kalaycı

Paris Komünü sırasında 
barikatlardaki Komünarlar
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Kristin Ross, Ortak Lüks: Paris Komünü’nün Siyasi Mu-
hayyilesi adlı muhteşem kitabında Komün’e ilişkin bi-
rikmiş polemikleri kolay anlaşılır bir biçimde ele alıyor. 
Kendisine göre bu polemikler anarşizme karşı Marksizm, 
köylülere karşı işçiler, Jakoben devrimci teröre karşı 
anarko-sendikalizm gibi suni kutuplaşmalar şeklinde ke-
mikleşmiş vaziyette.

Ross, Soğuk Savaş’ın bittiği ve Fransız Cumhuriyetçiliği-
nin yorulduğu günümüzde, Komün’ü bu tür bir kemikleşmeden özgürleştirebilece-
ğimizi ileri sürüyor. Bu tür bir kurtuluş, böylece, günümüz solunu eyleme geçme ve 
bugünün zorluklarını düşünme konusunda yeniden canlandırabilir. Hiçbir çalışma, 
Marx’ın Paris Komünü’nün en büyük başarısının “kendi işleyen varoluşu” olduğu 
iddiasını daha iyi belirtemez.

Bu kitap Paris Komünü’nü günümüz için yeniden sahneliyor. Komün neden günümüzün taleplerini 
düşünmek için bir kaynaktır?

“Ders” kelimesi yerine “kaynak” kelimesini seçtiğin için mutluyum. Çoğunlukla insanlar geçmişin bize 
dersler verdiği veya kaçınmamız gereken hataları öğrettiğinde ısrarcıdırlar. Komün’ü kuşatan literatür, 
yapılmış olanları sorgulamakla, gereksiz yere önerilerle ve hataları listeleme zevkiyle doludur: Şayet Ko-
münarlar şunu ve bunu yapsalardı, bankadaki parayı alsalardı, Versay’a yürüselerdi, Versay ile barış yap-
salardı, daha iyi örgütlenselerdi... O zaman belki başarılı olurlardı!

Bana göre, bu tür bir olay sonrası kuramsal üstünlük hem beyhude hem de son derece tarihdışıdır. Ko-
münarların yaşadığı dünyada yaşamıyoruz. Bir kez durumun bu olduğunu gerçekten anladığımızda, 
onların yaşadığı dünyanın hangi açılardan bizim yaşadığımıza aslında ne kadar yakın, belki de ebeveyn-
lerimizin dünyasından çok daha yakın, olduğunu görmek kolaylaşacaktır.

Günümüzde insanların, özellikle de gençlerin yaşama biçimlerinin ekonomik istikrarsızlığı, Komün’ü 
gerçekleştiren, çoğunluğu zamanını çalışarak değil de çalışacak bir iş arayarak geçiren 19. yüzyıl işçi ve 
zanaatkârlarının koşullarını andırıyor.

2011 sonrası, meydan işgallerini, mekânları ve alanları ele geçirmeyi, (İstanbul’dan Madrid’e, Montre-
al’den Oakland’a) şehirleri stratejik operasyonların sahnesine dönüştürmeyi temel alan siyasal bir stra-
tejinin neredeyse her yerde geri gelişiyle birlikte, Paris Komünü yeniden aydınlandı veya görünür hale 
geldi, günümüzün şekillenişinde bir kez daha rol üstleniyor.

Komün’ün siyasal buluş biçimleri, bizim için derslerden ziyade kaynaklar veya Andrew Ross’un kitabım-
dan söz ederken söylediği gibi “kullanılabilir bir arşiv” haline yeni geldiler. Komün bir tarihin ve belki 
de bir geleceğin, bir taraftan kapitalist modernleşmenin, bir taraftan da faydacı devlet sosyalizminin 
rotasından farklı bir rol üstleniyor.

Bu, bugün pek çok insanın paylaştığını düşündüğüm bir tasarı ve Ortak tahayyül bu tasarının tam da 

Kristin Ross



99

merkezinde. Bu yüzden kitapta Komün’ü hem geride bıraktığımız, geçmişe ait olarak, hem de mevcut 
mücadelelerimizin ortasında olası gelecekler alanında bir çeşit açılım olarak düşünmeye çalıştım. 

“Ortak Lüks” komünün sanatçılar şubesinin şiarıydı ve çalışmanızın da başlığını oluşturuyor. Bu ifa-
denin başlangıcı hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?

“Evrensel cumhuriyet”ten farklı olarak “ortak lüks”, Komün’ün ses getiren bir sloganı değildi. İfadeyi, sa-
natçılar ve zanaatçılar kendilerini bir Federasyon olarak örgütlerken, Komün altında ürettikleri manifes-
tonun son cümlesinde saklanmış bir şekilde buldum. Benim için Komün’ün kimi kilit buluş ve fikirlerini 
yansıtan bir tür prizma haline geldi.

İfadenin yazarı, dekoratif sanatçı Eugène Pottier, bugün bizim tarafımızdan, katliamların kanı kuru-
madan, Kanlı Haftanın sonunda bestelenen başka bir metnin, Enternasyonal’in yazarı olarak biliniyor. 
“Ortak lüks” ile kendisinin ve diğer sanatçıların tasavvur ettiği, “kamusal güzellik” programı gibi bir 
şeydi: köylerin ve kentlerin iyileştirilmesi, her kişinin hoşnutluk duyacağı bir ortamda yaşama ve çalışma 
hakkı.

Bu küçük, hatta “dekoratif ” bir talep olarak görülebilir. Ancak aslında sadece sanatla ilişkimizin tamamen 
yeniden yapılandırılması değil, ayrıca emekle, toplumsal ilişkilerle, doğayla ve yaşanılan ortamla ilişkimi-
zin de yeniden yapılandırılmasıydı. Komün’ün iki düsturunun tamamen harekete geçmesiydi: merkez-
sizleşme ve katılım. Bu, sanat ve güzelliğin kamusallaştığı, gündelik yaşamla tamamen bütünleştiği, özel 
salonlarda gizlenmediği veya yakışıksız ulusal anıtsallık şeklinde merkezileşmediği anlamına gelir.

Bir toplumun estetik kaynakları ve başarıları, Komünarların eylemle açıkça gösterdiği gibi, William 
Morris’in “Napolyoncu döşemeliğin ana parçası” olarak adlandırdığı Vendôme Sütunu biçimini alma-
yacaktı. Komünün ölümünden sonra, Reclus, Morris ve diğerlerinin çalışmalarında, bu sanat ve güzel-
liğin gündelik yaşamda gelişme talebinin nasıl da bugün “ekolojik” olarak adlandırabileceğimiz, örneğin 
Morris’in “eleştirel güzellik mefhumu”nda veya Kropotkin’in bölgesel öz yeterliliğin önemine ilişkin 
ısrarında izi sürülebilecek, bir fikirler kümesinin ana hatlarını içerdiğini gösteriyorum.

En spekülatif kavrayışlarında “ortak lüks”, toplumsal değerlerin ne olduğuna, neyin kıymetli olarak sa-
yılacağına karar vermek için piyasa tarafından sağlanandan farklı bir ölçütler kümesine veya değerleme 
sistemine işaret eder. Doğa bir kaynaklar deposu olarak değil de kendi içinde bir amaç olarak kıymet-
lendirilir.

Kitabınız, Komün’ün yaşamını diğerleriyle birlikte Kropotkin’in ve İngiliz sosyalist William Morris’in 
çalışmalarına genişletiyor. 

Flaubert’in Komün’ün “gotikliği” olarak adlandırdığıyla dehşete düşmüş bir şekilde büyülenmek oldukça 
kolay. Umarım ki bununla, sonundaki Kanlı Haftanın katıksız dehşetlerini ve binlerce kişinin katledil-
mesini kastediyordur. Hiçbir şekilde katliamın önemini azaltmıyorum. Dahası, devlet tarafından kendi 
sınıf düşmanlarını tek tek ve topluca kökünün kazınmasına yönelik olağanüstü çabayı Üçüncü Cumhu-
riyet’in kurucu edimi olarak görüyorum.

Ancak ben Komün’ün, hayatta kalan ve sürgün olan Komünarların, sözünü ettiğin destekçilerle buluş-
ması ve birlikte çalışmasıyla, Kanlı Hafta bittikten sonra da genişlemeyi sürdüren Komünar düşüncesi 
şeklindeki sürdürülmesi olarak düşündüğüm şeyi belgelemekle daha çok ilgileniyordum. Bu dost gez-
ginler için, Jacques Rancière’nin “duyulurun paylaşımı” olarak adlandırdığı şeyi Komün olayı derin bir 
şekilde değiştirmişti.
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Komün’ün bir olay olarak şok dalgasının yanı sıra sağ kalanlarından çıkmış tartışmaların ve sosyalle-
şebilirliklerin, bu düşünürlerin yöntemini, ele aldıkları konuları, seçtikleri malzemeleri, kendileri için 
saptadıkları entelektüel ve siyasal manzarayı, yani kısaca izleklerini nasıl da değiştirdiğini anlatıyorum. 
Bu hemen ardından gelen artçı sarsıntılar, mücadelenin başka yollarla sürmesiydi. Olayın aşkınlığının 
bir parçasıydılar ve sokaklardaki başlangıç eylemleri olarak bir olayın mantığı açısından tamamıyla ya-
şamsaldılar.

Belki de en büyük değişim, Marx’ın Komün’den sonraki gidişatında tespit edilebilir. Hem kuramını güç-
lendirme hem de tam da kuram kavramından tümüyle bir kopuş olan paradoksal bir biçim alan bir de-
ğişim. Komün, kitlelerin tarihi biçimlendirmesinin yanında, bunu yaparken salt hakikati değil kuramın 
kendisini de yeniden biçimlendirmesini Marx için apaçık kıldı. Bu, aslında, Henri Lefebvre’nin “yaşana-
nın ve tasarlananın diyalektiği” hakkında konuşurken kastettiğiydi.

Bir hareketin tasavvuru ve kuramı ancak hareketin kendisiyle birlikte ve hareketin kendisinden sonra 
serbest kalır. Eylemler düşleri yaratır, düşler eylemleri değil.

Peter Kropotkin, Elise Reclus ve William Morris’in, ortaya çıkan pratiklerin radikal potansiyeliyle, ka-
pitalizm öncesi ve kapitalist olmayan biçimlerle ilişkili “modası geçmiş enerjileri” bir araya getirmeye 
çok kafa yorduklarını öne sürüyorsunuz.

Salt Kropotkin, Reclus ve Morris değil, Marx da kapitalizm öncesi biçimlerle yaşam tarzlarının kendi 
zamanlarındaki “anakronistik” varoluşuna çok kafa yoruyordu.

Yüzyıllar boyunca var olan Rus tarımsal komünist biçimleri olan obshchina’nın1 kaderi batılı sosyalistle-
rin ana odak noktasıydı. Komün sonrası biçim alan kuramsal zorluk, yeniden canlandırılan bir komün 
biçimi sorunu etrafında dönüyordu: Büyük bir Avrupa başkentinde gerçekleşen çarpıcı bir ayaklanmayı, 
kırsal kesimdeki daha eski komünist biçimlerin kalıcılığıyla birlikte nasıl düşünebiliriz?

Bu düşünürlerin hepsi “zamanın kıvrımları” olarak adlandırabileceğimiz, kapitalist modernliğin kusur-
suzluğunun, tıpkı bir yumurta gibi çatlıyor gözüktüğü uğraklara karşı oldukça dikkatliydi. Tarihçiler ge-
nel olarak anakronizmden mümkün olan en büyük hata olarak korkarlar. Morris aslında mükemmel bir 
algıyla, orta çağ İzlanda’sında gelişen örnekler gibi kapitalizm öncesi biçimleri ve yaşam tarzlarını hem 
gitmiş, geçmiş, tarihin bir parçası hem de olası bir geleceğin temsili olarak görebiliyordu.

Bana göre bu nostaljinin değil, derinlemesine bir tarihselleştirici düşünüş tarzının işaretiydi. Bu olma-
dan değişimin olabilirliğini düşünmemizin veya bugünü olumsal ve açık uçlu olarak yaşamamızın bir 
yolu yok.

***
[Jacobinmag’deki İngilizce orjinalinden Tahir Emre Kalaycı tarafından Sendika.Org için çevrilmiş-
tir.]

1- Obshchina: Başka anlamların yanında Rusça’da topluluk anlamına gelen kelime. 19. ve 20. yüzyılda bireysel çiftliklerin aksine ortak mülkiyete dayalı çift-
liklerde kolektif bir şekilde tarım yapan köylü toplulukları (ç.n.).
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12 Nisan – 24 Mayıs 1871 tarihlerinde yayımlanan “Paris Libre” gazetesinin edi-
törlüğünü (Marx’ın “büyük edebi değerden yoksun” olarak tanımladığı) Pierre Vési-
nier (1824-1902) yapmıştır. Vésinier, 1868’de atılana değin Birinci Enternasyonal’in 
Londra Fransız seksiyonu başkanıydı. Vésinier, siyasi faaliyetlerine hız kesmeden 
devam etmiş ve Ekim 1870’de 20. bölgede bir belediye binasını ele geçirmeye katıl-
maktan tutuklanmıştır. Temize çıkarak 16 Nisan 1871 tarihinde Garibaldi alayı-
nın bir üyesi olarak Komün’e seçildi ve birkaç dergiye katkı sundu. 8 Mayıs’ta “Le 
Journal Officiel” editörü oldu ve “Paris Libre”yi düzenledi. Komün’ün yenilgisinden 
sonra Londra’ya kaçtı ve ölümüne değin politik olarak aktif kaldı.

Komün’ün Gazetesi Paris 
Libre’den Gün Gün Komün!

Çeviri: Diyar Saraçoğlu
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Bu sabah kralcılar yeniden Clamart’a saldırmaya 
başladı. Mücadele hızla yayılıyor. Dün olduğu gibi, 
hareketlerinin hedefi Issy Kalesi gibi görünüyor.

MacMahon Versaylıları kumanda ediyor; harekât 
dün General Dombrowski tarafından öngörül-
müştü. General, düşmana küstah saldırganlığı ne-
deniyle büyük bedel ödeteceği stratejik harekâtlar 
yürütüyor.

General Eudes’in yaralı olduğu söylentisi Paris’te 
yayıldı. Bu bilgiyi resmen inkâr edecek bir konum-
da bulunuyoruz.

Genel Eudes dünkü çarpışmada yaveriyle birlikte 
az kalsın yaşamını yitiriyordu, ancak ne mutlu ki o 
sağ salim yaşıyor.

Jandarmalar, polis ve Charette ile Cathelinau’nun 
şuanları1  bu sabahki saldırılarda daha güçsüzdü. 
Dünkü yenilgi onları biraz moralsizleştirmişti.
 *
Concorde Meydanı’nı sağlam bir karargâha dö-
nüştürmek için aktif biçimde çalışıyoruz. Yüksek 
ve sağlam barikatlar tarafından engellenecek Quai 
Cours-de-la-reine, Kraliyet Caddesi ve Rivoli Cad-
desi’ndeki ana sokakların girişlerine hâlihazırda 
derin siperler kazmaya başladık.

Diğer çalışmalar Şanzelize çevresinde yapılacaktır.

Bu sabah, 11 Nisan, saat 07.00’de toplar hâlâ 
gümbürdüyordu, ama mevzilerinde sapasağ-
lam duran Komün savunucularının düşman-
dan korkacak hiçbir şeyleri yok.

Neden oldukları hasarlar onarıldı.

İyi kumanda edilen Ulusal Muhafızlar 
güven dolular.

Tüm endişeler sona erdi.

Neuilly Kapısı’ndan Şanzelize’ye kadar 
aşılması güç barikatlar uzanıyor.

İleri mevzilerimizde her şey sakin.

Hatlarımız her zamankinden daha güçlü 
ve şayet cüret ederlerse, Versaylılardan 
gelecek bir saldırıyı karşılamaya hazırlar.

*
18 Mart’ta Paris halkının “Çok Yaşa Ko-
mün” diye haykırması, tüm sivil, siyasi ve 
ekonomik hakları yeniden kazanmak, ya-
bancılara karşı Paris’i savunmaya hizmet 
edecek silahları, tüfekleri ve topları koru-
mak ve kendi ellerinde tutarak Devrim’in 
tüm zaferlerini sağlamak içindi.

Öyleyse Versaylıların buraya gelip bizden 
Paris’in bir belediyesi olarak söz etmeleri-
ne izin vermeyin çünkü söz konusu olan 
bu değil.

Biz büyük Paris Komünü’nü istiyoruz, onu 
elde ettik, ilan ettik ve kurduk. Sürdüre-
ceğiz, onu nasıl savunacağımızı biliyoruz, 
onun zaferini görmek veya onun uğruna 
ölmek için!

13 Nisan 187112 Nisan 1871

1- Şuanlar: Fransa’da, Cumhuriyet’e ve uyguladığı din siyasetine karşı çıkan 
köylüler arasında, 1793’ten başlayarak, Bretagne, Normandiya, Maine ve 
Anjou bölgelerinde yaygınlık kazanan Fransız karşıdevrim hareketi (ç.n.).
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Genel Dombrowski’nin dün tam teşekküllü bir 
kuşatma başlattığı Neuilly’nin tamamını dün 
geceden beri elimizde tutuyoruz. Şuanlar tüm 
mevzilerinden uzaklaştırıldı ve baskıya başla-
dığımız saatte saldırıya hazır olan kollarımız 
köprübaşını işgal etti.

*
Kararname
Paris Komünü,
İmparatorluk sütununun barbarca bir anıt, 
kaba kuvvet ve sahte zaferin bir simgesi, mi-
litarizmin teyidi, uluslararası hukuku red-
detme, galipler tarafından yenilenlere sürekli 
bir hakaret, Fransız Cumhuriyeti’nin üç bü-
yük ilkesinden biri olan “kardeşliğe” daimi 
bir saldırı olduğu düşünülerek,

Şu kararları vermiştir:
Tek madde: Vendome Meydanı sütunu yıkıla-
cak.

Paris Komünü

*
Topçu Yüzbaşı Caillau dün itibariyle Maillot 
Kapısı’nda komutayı ele geçirdi.

Silahlardan sorumlu askerlerin azmini en üst 
düzeye çıkardı.

Fakat başka bir alanda başarısız oldu; işçiler-
den düşman bataryalarının neden olduğu ha-
sarları onarmalarını istemişti. Bu isteğini elde 
edemedi.

Birkaç mühendislik görevlisi geldi, ancak Ma-
illot Kapısı’nın arkasında, savunma biçimi ola-
rak gülünç ve abluka altındakiler için de çok 
tehlikeli bir barikat kurdular çünkü tamamen 
taştan yapılmıştı; bu nedenle, üzerine bir top 
düştüğünde birçok taş parçası her yöne dağı-
lırdı.

14 Nisan 1871
Gece yarısı düşman Vanves Kalesi’ne saldırdı ve 
geri püskürtüldü. Şu anda her yer sakin.
– G. Cluseret

Komün, Genel Kurul’da Yurttaş Gustave Cour-
bet’yi, ressamların başkanı olarak atadı, Paris 
şehir müzelerini mümkün olduğunca çabuk 
normal durumlarına getirmek, galerileri halka 
açmak ve sıklıkla yapılan çalışmaları teşvik et-
mek için onu yetkilendirdi.

Bu amaca yönelik olarak, Komün, yarın, 13 Nisan 
Perşembe günü Tıp Fakültesi’nde (Büyük Amfi) 
tam 2.00’de yapılacak olan genel bir oturumda 
adları açıklanacak 46 temsilciyi yetkilendirdi.

Buna ek olarak, Şanzelize’deki yıllık sergiyi aynı 
ivedilikle yeniden kurmak için Yurttaş Cour-
bet’nin yanı sıra genel meclisi yetkilendiriyor.

Paris, 12 Nisan 1871

Yürütme Komisyonu
Avrial, F. Cournet, Celescluze, Felix Pyat, G. Tri-
don, E. Vaillaint, Vermorel

15 Nisan 1871
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15 Nisan 7.30: Grand Montrouge Kalesi’nin 
komutanı ve General Eudes, bütün gece ba-
şarılı bir şekilde savaştıklarını, beş düşman 
saldırısını püskürttüklerini duyurdu.

Büyük bir topçu müfrezesi kale garnizonu-
na katılacak.

*
Dün saat 13.00’te, bir Paris’in İntikamcıla-
rı Bölüğü, Versay hükümetiyle savaşmak 
için askere yazılan ve dünden önceki gün 
Issy’nin berisindeki Moulin-de-Pierre’in 
ileri mevzilerinde çarpışmada öldürülen 
17 yaşında genç Duval’in cenazesini, Pére 
Lachaise Mezarlığı’na taşıyan kızıl bayrak-
larla donatılmış bir cenaze arabası eşliğinde 
Monmartre Bulvarı’nı geçti.

Kafasından iki kurşunla ölümcül biçimde 
vurulan Paris’in bu cesur ve yürekli çocuğu 
düşerken haykırıyordu: Yaşasın Fransa, Ya-
şasın Komün!

*
Vendome Sütunu’nun sökülmesi için kulla-
nılacak iskelenin inşaatına başlandı.

16 Nisan 1871

Tiyatro yönetmenleri, Cumhuriyet için 
ölenlerin dulları ve yetimleri yararına 
performanslar düzenlemek için tiyatro-
larını açma izni talep etmek üzere dün 
Komün’e gittiler.

İstek olumlu karşılandı. Saint Martin Ka-
pısı Tiyatrosu yürüyüş başlatacak ve baş-
kentin başlıca sanatçılarının katılımıyla 
birkaç gün içinde muhteşem bir gösteri 
ortaya koyacaklar.

Genel Dombrowski’den gelen mektup: 16 Nisan 
1871

Yurttaşlar:
Neuilly kuşatması adım adım ilerliyor.
Üç barikatı alarak yeni bir mahallenin tamamını 
ele geçirdik.

Bunlardan birinde, Papa Zouaves’in bayrağını ve 
bir diğerinde Amerikalı gibi görünen bayrağı al-
dık.

Ele geçirdiğimiz evlerin kan havuzuna dönmüş 
parkeleri düşmanın büyük zarar gördüğüne tanık-
lık ediyor.

Operasyonları daha kuvvetli bir şekilde gerçekleş-
tirmek için daha çok adam, topçu ve mühimmata 
ihtiyacım var

Birliğin ruh hali iyi. Ulusal Muhafızlar ilerleme 
kaydediyor ve savaşa, yokluğa alışmaya başlıyor ve 
dikkate değer bir coşku gösteriyor.

Selam ve Kardeşlikle
Dombrowski

*
Emir:
Paris’in sokaklarındaki kazaları önlemek amacıyla 
atlılar ile ilgili eski kural bir kez daha yürürlükte-
dir.

İster askeri personel isterse sivil olsun bütün atlı-
ların Paris’in sokaklarında dörtnala dolaşması ya-
saklanmıştır.

Ulusal Muhafızlar, sivil polisler ve halk işbu emri 
yerine getirmekten ve suçluların tutuklanmasın-
dan sorumludur.

Meydandan sorumlu general: P-O.

17 Nisan 1871

18 Nisan 1871
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Vanves ve Issy’ye üç küçük saldırı
Birkaç kayıp
Her şey iyi
Aralıklı yaylım ateşi
Çok sakin gece
– Eudes

*
Versaylılar dün sabah 2.00’de geri püskürtüldüler.
Onlar Asnières’i hâlâ elinde tutan federelere bir saldırı girişiminde bulundular. Kılıcını kendiliğinden 
Komün hizmetine sokan Meksikalı bir generalin kaybedilmesinin üzüntüsünü yaşadık.

Emir:
Savaş Komisyonu Yurttaş Temsilcisi, planlarda kendisine sunulmamış olan barikatların inşa edil-
diğini ve bu iş için yüksek ücret sözü verildiğini öğreniyor. Bu yüksek ücretler ödenmeyecek.

*
Dün Neuilly’de ortalık çok ısındı. Ancak General Dombrowski geldi ve sonunda herkes yerini aldı, 
Ulusal Muhafızlar bir araya geldi, subaylar adamlarını yönetti ve herkes görevinin başına geçti.

*
Terziler Meslek Odası:
Paris Komünü’nün 16 Nisan tarihli kararnamesine yanıt vermek amacıyla oda, işçi odalarına 
ve mevcut işçi topluluklarına kardeşlik çağrısı yapmakla yükümlü olduğuna  i n a n ı y o r, 
adı geçen kararname ile çağrılan işçi örgütlenmesi hakkında soruşturma yapmakla görevli 
temsilcilerin isimlendirilmesine yönelik bir toplantı çağrısı yapıyor.

Bir hükümet tarafından emekçi sınıfa hiçbir zaman daha elverişli bir fırsat sunulmamıştır. 
Uzak durmak, emeğin özgürleşmesi davasına ihanet olacaktır.

Sekreterler: Dupire, Verbeck

19 Nisan 1871

20 Nisan 1871

Dün son derece tatmin ediciydi.

Versaylıların saldırıları tüm noktalarda geri püskürtüldü.
Ulusal Muhafızlar Asnières’te bir askeri teçhizat ve erzak deposunu ele geçirdi.
Versaylıların kayıpları bizimkine oranla oldukça fazlaydı.

*
Versaylılar, Ulusal Muhafızlar gibi giyiniyor ve evlerden ateş ediyorlar.

21 Nisan 1871
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Sabah 8.00 – Savaş yeni bir öfke ile tekrar baş-
lıyor.

100 top mermisi hızla ateşlendi. Versaylıların 
makineli tüfeklerle koruduğu Perronet Cad-
desi barikatı yine delindi.

Mandıracı Yurttaş Claise’in mağazası, bir top 
ateşiyle tutuştu.

Topçular kahramanca davrandılar.

*
Komün, gerici dergilerin Komün’ün oluştur-
maktan çekineceği umuduyla sorup durduk-
ları, programını yayımladı.

Pratik olduğu kadar basit, makul ve ılımlı olan 
bu program, işçi sınıfının şimdiye kadar gös-
terdiği en güzel sağduyu anı ve pratik kapasite 
olarak tarihte yerini bulacaktır.

Paris halkının taleplerini daha kesin ve net bir 
şekilde ifade etmek olanaksızdı ve bu progra-
mın Paris halkının büyük çoğunluğunun Ko-
mün’de toplanmasına muhteşem bir etkisi ola-
cağına inanıyoruz… Bu noktadan sonra, Paris 
tarafından cesaretle savunulan dava halkın 
nezdinde kazanıldı. Ve ne de olsa zaferin hal-
kın gözünde kazanılması gerektiğinden, Ko-
mün’ün kesin başarısına dair şüphemiz yok.

Neuilly: Gece sakin. 7.30 – güçlü bir yaylım ateşi 
çarpışmayı başlattı.

1. Belleville Bataryası çatışma alanına vardığında 
ve kısa mesafeden bir atışta bulunduğunda savaş 
kızışmıştı ve çatışma yayılmak üzereydi.

Versaylılar dağılıyor ve her yöne kaçıyor.

Gazeteler, görevini tamamlayan Merkez 
Komite’nin kendisini feshettiğini yayımla-
dı. Bu söylenti tamamen yanlıştır. Ortaya 
çıkan, Ulusal Muhafızlar gibi, sadece öz-
gürlük ile birlikte kaybolacaktır. Bu yanıtın, 
aleyhinde konuşan kişiler için yeterli olaca-
ğı ümit ediliyor.

Yurttaş Jules Vallès’in gazetesinde şöyle 
deniliyor:

Şeref Nişanı bahçesinde, General Eudes’in 
para basımı için gönderdiği 500 kilodan 
fazla gümüş eşya gömülü halde bulundu.

Düşman her geçen dakika geri çekiliyor. 
Hücumu farklı noktalarda bastırıldı.

Versaylıların çekilmesini, mermilerinin 
hedeflerinden anlıyoruz.

Mermiler siperlerimizden daha öteye dü-
şüyor.

22 Nisan 1871 24 Nisan 1871

25 Nisan 1871

26 Nisan 1871

23 Nisan 1871
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7.30: Yaylım ateşi başlıyor, toplar gürüldüyor 
ve makineli tüfekler takırdıyor.

Savaş, Maillot Kapısı’ndan Asnières’e taşınıyor.

08.00: Ateş daha da yoğunlaşıyor, makineli tü-
fekler daha aktif bir rol oynuyor.

Federeler ilerliyor,  düşmana büyük zarar ve-
riyorlar.

Her şey yolunda.

*
Teklif edilen kararname:
Paris Komünü:

Belirli bir halk kesimi arasında dolaşan karala-
maların, savunmayı engelleme ve Paris’e karşı 
vilayetleri ayağa kaldırma niteliği taşıdığı göz 
önünde bulundurularak;

Paris’in savunucularının ajan provokatörler 
tarafından yağmalamayla suçlanmaları göz 
önüne alınarak;

İyi oluşturulmuş bir hükümette polis çalışma-
larının halkın kendisi tarafından yapılması ge-
rektiği göz önüne alınarak;

Kararlar:
Madde 1 – Doğrudan yetkililere ihbar etme-
den yağmalanma sözcüğünü yayan herhangi 
bir yurttaş tutuklanacak ve eğer bu olay yanlış-
sa, bir iftiracı olarak cezalandırılacaktır.

Madde 2 – Gerçek bir yağma olayını bildiğin-
den şüphe edilen ve bunu yetkili merciye ilet-
meyen herhangi bir yurttaş, suç ortağı olarak 
tutuklanacak ve gerçekten suçlu olanla aynı 
şekilde cezalandırılacaktır.

Madde 3 – Ulusal Muhafızlar, mevcut kararla-
rın uygulanması ile görevlendirilmiştir.

Le Mans’ta Komün ilan edildi.

Garnizon insanlarla kardeşleşti.

Le Mans halkını bastırmak için Rennes’den çağrı-
lan iki alay da aynı şeyi yaptı.

Zırhlı süvariler geldi. Halk tarafından çevrelene-
rek silahlarını bırakmaya zorlandılar.

Güneydeki kalelerdeki bombardımanlar 
devam ediyor.

Güçlü bir biçimde yanıt veriyoruz ve Cla-
mart ve Chatillon ormanlarının arkasında 
saklanan Versaylıları uzak tutuyoruz.

*
Bütün gece her iki karargâhtaki patlamala-
rın yoğunluğu birbirleriyle yarıştı.

27 Nisan 1871 28 Nisan 1871

29 Nisan 1871
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Yürütmeye Savaş:
Issy ve Vanves ziyaretimden döndüm. Issy Kalesi’nin 
savunması kahramancaydı. Kale tam anlamıyla mer-
milerle kaplı. Vanves Kalesi’nde, Versaylılar arasında 
vahşi bir tüfek savaşına tanık oldum. Kırk beş dakika 
sürdü. Meudon alevler içinde.

*
Yürütme Komisyonu,
Fırınlarda gece çalışmasına ilişkin bir kararname yü-
rütülmüştür.

Fırıncılarla, sahiplerle ve işçilerle istişareden sonra,

Kararlar:
Madde 1 – Fırınlarda gece çalışması 3 Mayıs Çarşam-
ba tarihinden itibaren yasaktır;
Madde 2 – İş, saat 05.00’ten önce başlayamaz.
Madde 3 – Kamu Hizmetleri Komisyonu Temsilcisi, 
işbu kararın uygulanmasından sorumludur.

Paris 28 Nisan 1871

*
Mücadele tüm hat boyunca devam ediyor.

Dün, Ansières Köprüsü’nde hararetli bir olay meyda-
na geldi; Versaylılar istasyona çekilmek zorunda kaldı.

*
08.00: - Banliyö Komünlerinden masonlar, pankart-
larıyla, saat 10.00’da Louvre avlusunda yapılacak olan 
gösteriye gitmek için kapılardan geçtiler.

Geçtikleri her yerde selamlandılar.
Gelişleri tarifsiz bir coşku yarattı.

Kalabalık o kadar sıkışıktı ki, Rivoli Caddesi’nde gidiş 
gelişler tamamen tıkandı.

Orada 100.000 kişi var.
Thiers’in bunun bir avuç muhalif olduğunu söyleme-
ye devam edip etmeyeceğini göreceğiz.

30 Nisan 1871
Federelerin ateşi Asnières yolunun karşı-
sında kurulan barikatı yok etti.

Versaylılar, bu barikatı yeniden inşa etmek 
için Masonlar tarafından uygulanan ateş-
kesten yararlandı.

Asnières Köprüsü’nün yakınında ne-
redeyse iskele üzerinde yer alan bir ev, 
Versaylıların top mermileriyle çöktü. Çö-
kerken, kendi halindeki pek çok yurttaşa 
mezar oldu.

*
İki Mason, top mermisinden çıkan şarap-
nellerle yaralandı.

Masonlar, siperlerde Ulusal Muhafızlar ve 
topçular tarafından cana yakın bir coşku 
ile karşılandı.

Yürütme Komisyonu General Clu-
zeret’i görevden aldı ve tutukladı.

Komün hükmü onayladı.

Yurttaş Cluzeret, Savaşta, temsilci-
nin görevlerini geçici olarak yerine 
getirecek olan Mühendis Albay Ros-
sel ile acilen değiştirildi.

Halefinin seçimi onay için Komün’e 
sunulacaktır.

1 Mayıs 1871

2 Mayıs 1871
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Issy Kalesi: Kralcılar Cumhuriyetçiler’e tes-
lim ol çağrısı yapmaya cüret ettiler. Gelip 
onları yerlerinden etmeleri gerektiğini, aksi 
takdirde teslim olmaktansa kaleyi patlata-
cakları yanıtını aldılar.

Maillot Kapısı:
08.30 – Savaş şiddetle sürüyor. Versaylılar ça-
balarını bu mevziye karşı yoğunlaştırıyorlar. 
Sürekli büyük kayıplarla püskürtülüyorlar.

*
Ternes bombardımanı büyük bir yoğunluk 
ile devam ediyor.

Thiers yangın çıkaran bombalar ve petrol 
bombaları gönderiyor: Bu bilgi doğrulan-
mıştır.

Bu bombalar sadece yangınlara neden ol-
makla kalmıyor, aynı zamanda çaplarından 
sekiz kat daha geniş ve 50 cm derinliğinde 
deliklere de neden oluyorlar. Bunlar, Mü-
hendislik Birliği’nden bir astsubay -yanlış 
hatırlamıyorsam Çavuş Toussaint- tarafın-
dan icat edilmiş ve generallerimizin Prus-
yalılara karşı kullanmak istemediği meşhur 
bombalardır.

Ternes Kapıları: Sabah 8.00, Belleville’nin topçu 
bataryası tetikte.

Versaylıların hareketlerine dair en küçük bir işa-
rette fitiller ateşlenir, top mermileri uçar ve jan-
darmalar düşer.
Huzur içinde yatsın.

*
Bölgelerde kısa süre önce gerçekleşen belediye 
seçimlerinin tamamı Komün’ün lehine olmuştur.

Cumhuriyetçi adaylar büyük bir çoğunluk ile seçil-
di… Eyaletler, Versay’daki Meclis’ten meclis üyele-
rinin dünyanın en gericileri, kraldan daha kralcı, 
Veuillot’dan daha ultra-Montain2 , Torquemada’dan 
daha hoşgörüsüz ve daha zalim olduklarını biliyor-
lar. Ayrıca jandarmalar, en acımasız polisler, en 
alçak polis memurları, Paris’in eski belediye baş-
kanları, polis muhbirleri, kiralık suikastçiler, Bo-
napartist haydutlar, Aralık suikastçileri, Çin’in yağ-
macıları, Meksikalı korsanlar, Mentana kasapları, 
Sedan ve Metz’in korkakları, Ulusal Savunma’nın 
itaatkârları, Şuanlar ve Vendéenlerden oluşan gad-
dar toplulukların, şimdiye kadar görülen en alçak 
ve harami topluluklar olduklarını biliyorlar.

*
Federeler iyi direniyorlar ve tutumları, Versaylıla-
rın ilerlemelerinin sürmesine izin vermekten zi-
yade onları geri çekilmeye zorladı.

Dün gece 11.00’de düzenli birliklerin güçlü bir 
saldırısı oldu ve o zamandan bu yana savaş sona 
ermedi.

*
General Dombrowski, yaverlerinden biriyle bir-
likte, dün Vanves ve Issy kalelerine gitti.

İkincisinin küçük garnizonu hâlâ görevine sadık 
ve Versay efendileri ne derse desin veya ne yapar-
sa yapsınlar orada kalmaya karar vermişler.

3 Mayıs 1871 5 Mayıs 1871

Maillot Kapısı: 9.30 topçular hâlâ iş ba-
şında. Ateş devam ediyor.

Bu batarya Komün’ün tanınmasını sağ-
ladı.

Dün aralarından ikisi yaralandı.

*
Şüphesiz Parislilerin karşısındaki ba-
şarısızlığından ötürü tiksinilen Friend 
MacMahon, Versay ordusunun komu-
tanlığından istifa etti.

4 Mayıs 1871

2- Ultra-montain: Papalık politikası taraftarı (ç.n.).
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Clichy: Şiddetli mücadele dün tüm gün sürdü. Ateş bu sabah yavaşladı.

Asnières: öğleden önce 8.00 dünden beri korkunç top ve füze sesleri. Vahşet bugün büyüyor görünü-
yor. Versaylılar ilerlemek için büyük bir çaba sarf ediyor, ancak Asnières Köprüsü’nde mevzilenmiş 
barikattaki zırhlı makineler ve bataryanın kontrolü altında tutuluyorlar.

Clichy: Sakin bir gece.

Versaylılar onları sürekli endişelendiren zırhlı makinelere saldırı düzenliyorlar.

Maillot Kapısı: Sakin bir gece.

Bu sabah 6.00’da top atışı tekrar yoğunlaştı.

Versaylıların top mermileri Şanzelize’ye ulaşıyor.

Şuanların saldırısı başarısızdı ama kayıpları olmadı.

*
Kamu Güvenliği Komitesi:
16. Louis’nin Kefaret Şapeli olarak bilinen binanın birinci devrime sürekli bir aşağılama ve halkın 
adaletine karşı tepki göstermek için daimi bir protesto olduğunu düşünerek,

Kararlar:
Madde 1 – 16. Louis’nin sözde Kefaret Şapeli yıkılacak.

Madde 2 – Malzemeleri, alanların yönetimi yararına kamuoyuna açık artırmada satılacak.

Madde 3 – Alanlar müdürü, bu kararnamenin uygulanmasını bir sonraki hafta içinde görmelidir.

Paris, 16 Floréal3, yıl 79 (5 Mayıs 1871)
Kamu Güvenliği Komitesi

Ant. Arnaud, Ch. Gerardin, Leo Melliet, Felix Pyat, Ranvier.

6 Mayıs 1871

7 Mayıs 1871

3- Floréal: Fransız Cumhuriyetçi Takvimi’nde 8. ay. 20-21 nisanda başlayıp 19-20 mayısta son bulur (ç.n.).
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Clichy Kapısı: Sakin bir gece.

Bu sabah Versaylılar birkaç mermi ile ateş ediyor, buna cevap bile vermiyoruz.

Neuilly: Versaylılar bu sabah saldırdı.

Henüz yanıt vermedik.

Clamart: 10.30 Siperlerden yaylım ateşi ve Clamart İstasyonu’na saldırı. Muzaffer federeler istasyonu 
işgal etti.

*
Dün Issy’de görevlerini bırakan kırk firari, emir subaylarının eşliğinde Albay Rossel’in yanına getirildi.

Kelimenin tam anlamıyla bir asker olan Yurttaş Rossel, firarileri iki sıra şeklinde dizdi ve yağmurluk-
larının sağ omuzlarından keseceğini ve sonra idam edileceklerini ilan etti.

Onların duaları ve yalvarışları albayda bir duygu yaratmadı.

Firarilerin yüzbaşıları, teğmenleri ve asteğmenleri ilk aşağılananlardı.

Yargılamaya başladıktan sonra Albay Rossel etrafındaki kişilerin kendisini yönlendirmesine izin 
verdi.

Ardından büyük bir etkisi olan birkaç güçlü ve ciddi kelime telaffuz etti. Askerler cumhuriyet için 
öleceklerine yemin ederek hemen cepheye gitmek istediler.

Bu davranış, Al. Rossel’in enerjisini ve ondan ne bekleyebileceğimizi gösteriyor.

*
Komün Kararnameleri:

Madde 1 – Mont-de-Pieté’te 25 Nisan 1871’den önce giyim, mobilya, yatak takımı ve iş aletleri için 
20 Frankın altında bir fiyatla rehin edilen tüm taahhütler, önümüzdeki 12 Mayıs tarihinden itibaren 
ücretsiz olarak talep edilebilir.

Madde 2 – Yukarıdaki eşyalar ancak kimliğini ve orijinal borçlu olduklarını ispat edebilen hamillere 
verilebilir.

8 Mayıs 1871
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Ternes Kapıları: Saat 6.30’da çar-
pışma bir kez daha kuvvetli bir şe-
kilde hız kazanıyor.

Mont-Valerien, federelerin ateşine, 
bizde önemli bir kayba neden ol-
madan karşılık veriyor.

Montrouge: 6. gece Bas-Fontenay, 
şiddetle karşılık veren Montrouge 
Kalesi’ne saldırıyor. Versaylılar sus-
kunluk içinde.

Sabah 03.00, Chatillon’daki bir ba-
rikatı savunan federeler tarafından 
Versaylılara yaylım ateşi açıldı.

*
Yeni bir komite oluşturulmuştur. 
Komün ve Merkez Komite arasın-
da ara bulucu olarak görev yapaca-
ğı söyleniyor.

Üyelerinin tamamı Enternasyo-
nal’den oluşuyor. Yerinin Hotel de 
Ville’de olacağı söyleniyor.

*
Vaugirard bombalanıyor. Sakinleri 
dışarı çıkmaya başlıyor.

*
Asnières, gerçek ve huzurlu bir 
kamp haline geliyor. Federeler ve 
köylüler her geçen gün mevzilerini 
güçlendiriyor.

Issy: Dün tüm gün siperlere komşu evler sürekli olarak 
güçlü bir şekilde topa tutuldu.

Vaugirard Caddesi’ne kadar mermiler patladı.

Maillot Kapısı: Sürekli bombardıman.

Düşman hâlâ en büyük gücünü bu noktaya yöneltiyor, 
ancak cesur topçularımız kendilerinin tehdit edilmesi-
ne izin vermiyor ve karşı saldırıdan vazgeçmiyor.

*
Rochefort’ta 1389 oy pusulası küplerin içinde şu basit 
dilekle bulundu:

Paris Komünü İçin!

M. Thiers bunun hakkında ne düşünmeli?

*
[Issy’de] Köylüler yine saldırdı, ama tüm hat boyunca 
geri püskürtüldüler. Belediye binasına daha kolay ulaş-
mak için Paris Caddesi’ndeki barikatı almaya çalıştılar.

İlk işarette kaleyi havaya uçurmak için hazırlar. Patlayı-
cılar bu düşünceyle yerleştirildiler.

*
Neuilly’deki yaylım ateşi tüm gün duyulabiliyordu.

Köylüler farklı noktalarda saldırdılar ve her yerde geri 
püskürtüldüler.

Passy şiddetle bombalanıyor.

*
Kızıl bayrak Cette üzerinde dalgalanıyor.

9 Mayıs 1871 10 Mayıs 1871
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Clichy Kapısı: Dün gece yoğun bir yay-
lım ateşi oldu. Bu sabah devam ediyor.

Top ateşlenmedi.

Asnières Kapısı: Tüm gece Levallo-
is’ten Neuilly’e tüm Seine boyunca 
bombardımanlar ve yaylım ateşi.

Topçumuz Versaylıların daha çok za-
rar gördüğüne inanıyor.

Vanves, Issy: Köylüler bu bölgelere 
fazla ilerlemeye cesaret edemez.

*
Vaugirard gibi Grenelles çevresi de 
mermilerle delik deşik. Sakinler, ken-
dilerini bodrumlarına kapatıyorlar.

*
Albay Vetzel çarpışma alanında ce-
surca düştü. Onun yerine geçen Al-
bay Brunel’e emir verecek zamanı ol-
madı. Mermilerin dolu gibi yağdığı 
Grand’Rue barikatında öldürüldü.

*
Daha önceki günlerde olduğu gibi 
Neuilly’de dün bir saldırı daha gerçek-
leşti. Park barikatlarındaki mücadele 
çok şiddetliydi.

Çarpışma üç saat sürdü. Savaşçılar 
hâlâ kendi mevzilerindeler.

*
Dünkü olaylar çok vahimdi. Birçok 
mevzinin hâlâ savunulabilir durumda 
olduğu görüşüne rağmen, Issy Kalesi 
tahliye edildi.

Versaylılar, belki de kalenin mayınlı 
olduğundan korkarak onu henüz işgal 
etmediler.

Vanves: Dün akşam Versaylılar şiddetli bir saldırı dü-
zenledi. Son iki haftadır siperde olan 1. bölgededen 1. 
Tabur kendisini kahramanca idare ediyor.

Bu tabur dün çok kayıp verdi fakat Versaylıların üç kat 
kayıp vermesine neden oldu.
17.00 siperlerin yanında durmak imkânsız.
Neuilly: Dün akşamdan bu yana şiddetli topçu mu-
harebesi.

Düşman ilerlemiyor.

*
Bugün, 10 Mayıs 1871, 19.00 oturumunda Komün,
1 - Yurttaş Delescluze’ün Savaş Komisyonu için sivil 
temsilci olarak görevlendirilmesi
2 - Savaş Komisyonu için eski temsilci olan Yurttaş 
Rossel’ın askeri mahkemeye gönderilmesi 
kararlarını aldı.

*
Versaylıların üzerinde yoğunlaştığı iki yer Point-du-
Jour ve Auteuil’ün burçları. Bu talihsiz burçlar keli-
menin tam anlamıyla mermilerle kaplıdır ve çevre-
deki mahallelere bombardımanlardan daha çok zarar 
gelmektedir. Viyadüklerin altına gönderilen topçular 
zorlukla ateş ediyor.

Mermiler, Grenelle Köprüsü’ne ve birkaç gün öncesi-
ne kadar otobüs şirketi bürolarının bulunduğu döner 
kavşağa kadar düşüyor.

Mont-Valerien ve Courbevoie bataryaları, Asnières ve 
Neuilly’ye mermi yağmuru yağmasına neden olmaya 
devam ediyor.

Neuilly’de yangın son derece şiddetli.

Levallois’da nehrin her iki tarafındaki avcı erleri ara-
sında yaylım ateşi.

Becon bataryalarının atışlarına maruz kalan bu köy, 
sakinleri tarafından neredeyse terk edilmiştir.

11 Mayıs 1871 12 Mayıs 1871
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Ternes Kapıları: Versaylılar bu tarafa toplanmışlar.
Çeşitli saldırılara giriştiler. Her seferinde geri püskürtüldüler.

Bugünü onurlandıran 25. federe taburu oldu.
Tüm saldırılara katıldı ve düşmanda büyük kayıplara neden oldu.

Maillot Kapısı: Şiddetli top atışı.
Versaylılar, topçularımızın ateşleriyle derhal yok edilen savunma yapıları kurdu.

*
SAVAŞ BAKANLIĞI
Komün’ün Yurttaş üyelerine:
Yurttaşlar:

Bakanlığa gelişimizden bu yana çeşitli savunma ve saldırı pozisyonlarını tamamladık; siperlerin 
üzerindeki muhafızların yeterince yerleştiğinden ve sürpriz durumda iyi bir yedek kuvvetin yerinde 
bulunduğundan emin olduk.

Issy’nin konumu güçlükle değişti. Vanves Kalesi’nde uzlaşmaya varılmıştı. Belli bir anda tahliye 
edildi.

General Wroblewski, saat 4.00’te başkan ve genel merkezin birkaç üyesi eşliğinde, 11. alayın cesur 
şefinin liderliğindeki 187. ve 105. taburların başında yer aldı.

Kaleye süngü zoruyla girdiler ve hâlihazırda kendi efendileri olduklarına inanan Versaylılar’ı kov-
dular. Takviyeler bu noktaya yönlendirildi ve şüphesiz kesin bir başarıdan söz edebiliriz.

Neuilly’de bir şey yok ve Asnières’te gidişat nispeten sakin.

*
Telgraf Delegasyonu, bir sonraki duyurunun yapılacağı güne kadar, sonuç olarak işe yaramayan, çok 
sayıdaki personelini azaltmak için, kendisine yönelik iş başvurularını dikkate almayacağını bildirme 
onuruna sahiptir.

Paris, 11 Mayıs, 1871 Telgraf için Temsilciler
Edmond Bizot, Mallet, M.Prost

*
Dauphine Kapısı’nda bir kadın bir top mermisi ile yatağında öldürüldü. Bu zavallı kadının oğlu Ver-
say ordusunda yüzbaşı.

*
137. taburun çavuşu Yurttaş Dufour, Issy Kalesi’nin işgal edilmediğini bize bildirdi.
Mevki, öyle görünüyor ki, herkes için savunulamaz durumda.
Birkaç gazetenin de teyit ettiği gibi oraya denizci silahları yerleştirilememiştir.

*
Issy Kapısı ve Vanves siperleri güçlü denizci silahları ile takviye edilmiştir.

13 Mayıs 1871
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Asnières: Tüm gece korkunç gürül-
tülüydü.

Atışlar kısa mesafedendi.

Toplar ve taramalı tüfekler çatışma-
ya korku katıyor.

Federelerden daha fazla maruz ka-
lan köylüler, ciddi kayıplar veriyor 
ve son sağlam konumlarına geri çe-
kiliyorlar.

Issy Kapısı: Versaylılar park barika-
tını geri almak için başarısız bir gi-
rişimde bulundu.

Çok sayıda ölüleri ve yaralıları var.

*
Komün üyesi Yurttaş Vésinier, l’Of-
ficiel’in yönetimini devralmak üzere 
görevlendirildi.

*
Bir Versay gazetesi bakanlık çalışan-
larının ay sonunda Paris’te mevkile-
rini yeniden almaya hazır olmaları 
yönünde uyarıldıklarını söylüyor.

Bunun biraz erken olduğunu düşü-
nüyorum, benim iyi Thiers’yim; ne 
düşünüyorsun?

*
Levallois ve Clichy makineli tüfek 
atışlarının ve mermilerin hedefi 
oldu ve Versaylıların bu tarafa saldı-
racağı farz edilebilir.

Montrouge: Versaylıların güçlü saldırısı püskürtüldü. 
Ciddi kayıplar verdiler.

Issy: Şiddetli savaş. Versaylıların duyulmamış denemele-
rine rağmen mevzilerimizi koruduk.

Asnières: Şiddetli savaş.

Versaylılar siperlerinin arkasına sığınıyor.

*
Paris Komünü kararnameleri:
Tek madde – Bireylerin boşanması konusunda duruşma 
hâkimi, mahkemece aksi karar verilene kadar boşanmayı 
isteyen kadına nafaka tahsis edebilir.

*
Dün halk, Komün posterlerini yırtan sivil kıyafetler için-
deki bir rahibi Denis Bulvarı’nda tutukladı.

Rahipler için pek sempati beslemeyen kalabalık, onu ya-
kalarken darp etti.

*
Saat 16.00’da Sevastopol Bulvarı kol kola gezen genç bir 
çiftin tutuklanmasıyla hareketlendi.      

Kadının belirmesi Ulusal Muhafızlara şüpheli göründü, 
daha sonra yaklaştı ve genç kız olarak görünenin askere 
gitmekten kaçmaya çalışan büyük güçlü bir adam olduğu 
anlaşıldı.

Kalabalığın bağırışlarını duyduktan sonra asker kaçağı-
mız fabldaki aptal tilki bakışına sahip oldu.

*
Versaylılar, gece boyunca federeleri şaşırtarak bir kez 
daha barikatlarımızı almaya çalıştı. Ama federelerimiz 
tetikteydiler ve kralcılar birkaç adım uzaktayken yaylım 
ateşi onları çekilmeye zorladı, ölülerini ve yaralılarını 
arazide bıraktılar.

14 Mayıs 1871 15 Mayıs 1871
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Maillot Kapısı: Dün akşam 9.00’da 
kapı bölgesine cehennem gibi bir 
bombardıman gerçekleşti.

Patlamalar sağırlaştırıcı.

Biri bunun Walpurgis Gecesi4 oldu-
ğunu düşünebilir.

Bu sabah aynı gürültü ve aynı so-
nuçlar.

Topçularımız aynı cesaretle hedef 
alarak ve fitillerini aynı şevkle ateş-
leyerek hâlâ toplarının başındalar.

Tüm patlamalar iade edildi.

Ternes Kapıları: Maillot Kapısı’nda-
ki ile aynı durum.

Güney kaleleri: Kaleler öfkeyle sal-
dırıya uğradı ve savunuldu.

Her iki tarafta çok sayıda ölü ve ya-
ralı.

Mevziler aynı durumda.

*
Saint-Quentin’de belediye komis-
yonunun tüm üyeleri seçildi. Liste-
lerin ilk sıralarında yer aldılar. Seç-
menler, eski konseydeki gericiler 
olarak görülen tüm üyeleri elediler.

*
Görünüşe göre Paris’e gelmek üze-
re Versay’ın ülküsünü terk eden 60 
topçunun hizmet ettiği Montmarte 
toplarından en büyük hizmeti ümit 
ediyoruz.

Versaylılar dün Bois de Boulogne’de yenilgiye uğratıldılar.

Güney Kaleleri: Federeler savunulamayacak konumda 
olan Vanves Kalesi’ni boşaltmak zorunda kaldı. Fakat 
birçok gazetenin iddialarının aksine, Versaylılar işgal et-
meye cesaret edemedi.

Kale ve surlar arasında düşmanın geçişini engellemek 
için sağlam siperler inşa edildi.

*
Vendome Sütunu’nun yıkımı bugün öğleden sonra 2’de 
gerçekleşecek.

*
Versaylılar, Bois de Boulogne’da heybetli bir biçimde top-
lanmaya devam ediyor. Yaylım ateşlerinin gürültüsü ve 
makine tüfeklerinin takırdamaları bu tarafta aralıksız. 
Kurşunlar Paris içlerine ulaşıyor. Çok sayıda şanssız mağ-
durdan bahsediliyordu, aralarında Eylau Bulvarı’ndan ge-
çerken bir kurşunla ayağından yaralanan bir çocuk vardı.

16 Mayıs 1871 17 Mayıs 1871

4- Walpurgis gecesi: Asıl olarak pagan mitolojisinden 
gelen, cadıların toplanıp tepelerde ateş yaktığına ina-
nılan gece. Her yıl 30 nisanda kutlanır (ç.n.).
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Savaş dünden beri şiddetlendi. Vilayetlerin titrediğini gören köylüler eğer zafer çabalarını derhal taç-
landırmazlarsa kaybedeceklerini anladılar.

Ama cesur federelerimiz direniyor. Fransa’daki ruh halini de biliyorlar ve kralcıların tüm öfkesine rağ-
men Paris, Cumhuriyet’in ve haklarının savunmasını üstleniyor.

*
Dün açıkladığımız gibi Vanves’teki kaleyi boşalttık, ancak Versaylılar tarafından işgal edildiği yanlış. 
Aksine, gerçek şu ki, o kadar tehlikeli olmasaydı, mevkiyi yeniden ele geçirecektik. En azından biz onu 
havaya uçurmak için gerekli kaynaklara sahibiz ve bu kez bunu yaparken başarısız olmayacağımızı 
ümit ediyoruz.

Savaş her yerde. Savaş her yerde kızışmış.

Silahların gürültüsü Paris’i cesaret ve kararlılık ile dolduruyor.

Vanves gibi Issy’de, Asnières gibi Neulliy’de ve her yerde haklarımız tehdit altında, düşman karşı-
sında, haklarımız savunan Ulusal Muhafızları buluyor.

Savunma, tehlike ile orantılı olarak büyüyor.

*
Petrol bombaları Neuilly’de sık sık yangın çıkarıyor.

*Monmartre zaman zaman yüksek sesinin duyulmasını sağlıyor. Hâlihazırda Versaylıların birçok 
bataryasının çanına ot tıkadı.

*
Bois de Boulogne’de iki gün boyunca şiddetli bir savaş sürdü ve gecenin büyük kısmında devam 
etti… Neuilly’deki savaş Bois de Boulogne’dekinden daha az ateşli değildi. Orada da savaş göğüs 
göğüse fakat sonuçsuzdu.

18 Mayıs 1871

19 Mayıs 1871
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Ternes Kapıları: Yaylım ateşi Clichy’den Maillot Kapısı’na kadar yayıldı.

Asnières: Savaş. Makineli tüfekler savaşa hâkim. Buradan büyük bir saldırı bekleniyor.
Onları karşılamaya hazırız.

Montrouge ve Asnières direniyor.
Özgürlük nerede tehdit edilirse, savunucular orada olur, göğüs göğüse, süngü süngüye çarpışır.

*
Kamu Güvenliği Komitesi Kararlar:
Madde 1 – “La Commune,” “L’Echo de Paris,” “L’Indépendance Francaise,” “L’Avenir National,” “La 
Patrie,” “Le Pirate,” “Le Républicain,” “La Revue des Deux-Mondes,” “L’Echo de l’Ultramar” ve “La 
Justice” gazeteleri basılı olarak kalacaktır.
Madde 2 – Savaşın sonuna değin hiçbir gazete veya siyasi dergi çıkmayacaktır.
Madde 3 – Tüm makaleler yazarları tarafından imzalanmış olmalıdır.
Madde 4 – Cumhuriyet’e ve Komün’e yapılan saldırılar askeri mahkemeye havale edilecektir.
Madde 5 – İhlal eden matbaacılar, suç ortağı olarak takip edilecek ve makineleri mühürlenecektir.
Madde 6 – Mevcut kararname bu iş için yetkilendirilen yurttaş Le Moussu tarafından bastırılan gaze-
telere derhal duyurulacaktır, komisyon üyesi bu hususta yetkilendirilmiştir.
Madde 7 – Genel Güvenlik mevcut kararname’nin uygulanmasını izlemekle görevlendirilmiştir.

Hotel de Ville 28 Floreal5 yıl 79, Kamu Güvenliği Komitesi
Ant Arnaud, Eudes, Billioray, F. Gamson, G. Ranvier

*
Dün sabah birde Versaylılar bir saldırı girişiminde bulundu, ancak şiddetle püskürtüldüler.

Avenue de la Grande Armée’yi takip ederek büyük bir güçle Maillot Kapısı’na vardılar. Ancak federe-
ler direndi ve çok kayıp verdikten sonra düşman çekilmek zorunda kaldı.

Düşman dün Montrouge kalesine de bir saldırı girişiminde bulundu. Bu tüm mevzi boyunca veril-
miş bir emir gibi görünüyor, fakat tüm mevzi boyunca kralcılar bizimkinden daha büyük kayıplarla 
püskürtüldüler.

*
Garibaldi’nin Nice’teki dostlarına yazdığı bir mektubu okuyoruz:
Sevgili dostlarım, Parislileri savaşa iten, adalet ve insan onuru duygusudur, Pekin veya Berne’nin iznini 
istemeden pissaladinayı (Nice’te yaygın bir pasta) hazırlamak ve yemek yapmak isteyen Komün adlı 
harika aile. Proletaryanın kara propagandacılarının tanımlamak istedikleri gibi, yoksulları zenginleştir-
mekten ve zenginleri yoksullaştırmaktan meydana gelen bir sistemin partizanları olmak komünizmin 
meselesi değildir.

20 Mayıs 1871

5- Floreal: Fransız Cumhuriyetçi Takvimi’nin sekizinci ayı (ç.n.).
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Dün Versaylılar Bois de Boulogne’de kanlı bir 
yenilgi yaşadı. Bu yenilgiyle öfkelenerek, hiç-
bir başarı elde edemeden dün gece görevlerine 
döndüler.

Bu savaşlar, kusursuz atışlarının sonuçlara bü-
yük katkıda bulunduğu topçularımızın onuru-
dur. Savaş aynı koşullar altında devam ediyor.

*
Montrouge’da, düşman hattın bir askeri birliği, 
kalenin ileri mevzilerinde açıkça silahsız ilerle-
di ve teslim olma kararını açıkladı.

Karşılıklı el sıkışıldı, ancak aniden bu adamlar 
Ulusal Muhafızlarımıza ateş etti.

*
Severin Kulübü’nde Yurttaş Pacotte ileri mev-
zilerde yaralanan ve Doktor Maison-Neu-
ve’den şu yanıtı aldığı, halen bulunduğu, Ho-
tel-Dieu’ye taşınan fakir bir kadından bahsetti: 
“Hâlâ yaşamak zorunda mıyım?” 

“Hayır”, diye yanıtladı, “ama bundan önce ce-
sur askerlerimiz kocanızın taburunu tüm sefil 
isyancılarla birlikte yok etmiş olacaklar.”

Bu rezil ifadenin doğruluğundan emin olmak 
için Yurttaş Pacotte’a Hotel-Dieu’de eşlik ede-
cek 3 yurttaş hızla seçildi. 

Kızgın salon, bu alçağın adının toplumsal öfke 
için gazeteler tarafından teşhir edilmesine oy 
birliği ile karar verdi ve Komün’ü bununla ilgili 
bilgilendirdi.

Neuilly: Savaş devam ediyor, korkunç ve 
gaddarca.

Asnières ve Saint-Ouen: Montmartre ba-
taryalarının ateşi Versaylıları uzakta tu-
tuyor.

Vaugirard: Güney kalelerinin çevresinde-
ki tüm savaşın düşmanın lehine bir sonu-
cu olmadı.

*
Şuanlar Versay Kapısı’nda nihai bir sal-
dırı girişiminde bulundu. Vaka son dere-
ce hararetliydi. Üzerlerine düşen mermi 
yağmuruyla alt edilen federeler, bir an 
için eğildiler. Ama yine de Versaylıların 
kaçmasına neden olan birliklerin gelme-
sine kadar direndiler.

*
Top atışı tüm hat boyunca kesilmedi.

*
Clichy’den Point-du-Jour’a kadar savaş 
şiddetle devam ediyor. Federelerin ener-
jisi tek bir an zayıflamıyor.

21 Mayıs 1871 22 Mayıs 1871
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En yeni bilgilere göre, Versaylılar Saint-Cloud kapısı tarafından girdi.  Geri çekilmek zorunda kalan 
federeler, kendi barikatlarından biraz uzakta, çok sayıda olmayan düşmanın onları endişelendirmeye 
cüret edemediği bir yerde siper aldılar.

Versaylılar girdiler! Ya şimdi? Dün söylediğimiz gibi bizim onlardan beklediğimiz tam da budur. On-
ların pozisyonu önemlidir. Parislilerin oldukça çetin olduğu, cadde ve barikat dövüşüyle karşı karşıya 
kalmaları gerekiyor. Cüret edecekler mi?

Onlar bir konuda ustalar. Pekâlâ. Ancak meydana gelecek tüm saldırılara karşı koymak için ne kadar 
kuvvete ihtiyaç duyuyorlar? Her taraftan taburlar gelip Tuileries’te toplanıyor. Büyük bir coşkuyla, 
binlerce kez tekrarlanan şu çığlıkla düşmanla savaşmaya hazırlar: Yaşasın Komün!

*
Yurttaşlar:
Militarizm yeter, artık kuşaklı ve yaldızlı komutanlar yok! Halk için, çıplak elli savaşçılar için yer açın. 
Devrimci savaş saati geldi.

İnsanlar iyice düşünülmüş manevralar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar; ancak eline bir silah aldı-
ğında, ayağının altında bir kaldırım olduğunda, monarşi yanlısı okulun stratejistlerinin hiç birinden 
korkmaz.

Silahlara, yurttaşlar silahlara! Bunun, gericilerin ve Fransa’yı yandaş biçimde Prusyalılara teslim eden 
ve ihanetlerinin bedelini bize ödeten Versay rahiplerinin acımasız ellerine düşme veya kazanma me-
selesi olduğunu biliyorsunuz!

Son altı haftadır akan kanın sonuçsuz olmasını istemiyorsanız; özgür ve eşitlikçi bir Fransa’da özgür-
ce yaşamak istiyorsanız, çocuğunuzu acınızdan ve sefaletinizden korumak için, bir erkek gibi ayağa 
kalkmalısınız ve heybetli direnişinizden önce, sizi boyunduruğa geri döndürmeyle övünen, sahip ol-
duğunuz düşman, son iki aydır alnına sürdüğü yararsız suçların bedelini ödemelidir.

Yurttaşlar, temsilcileriniz gerekirse savaşacak ve sizinle birlikte ölecek, ancak dünyanın yasaları gereği 
ve olması gereken adalet ve dayanışma fikirlerinin sürekli evi olacak, tüm halkçı devrimlerin annesi 
olan bu görkemli Fransa adına, düşmana yürüyün ve devrimci gücünüzün, Paris’i satabileceklerini 
ancak onun asla teslim edilemeyeceğini ve yenilemeyeceğini göstermesine izin verin.

Komün size güveniyor.
Komün’e güvenin.

Savaş Komisyonu Yurttaş Temsilcisi Ch. Delescluze
Kamu Güvenliği Komitesi

23 Mayıs 1871
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Yurttaşlar!
Versaylıların şu anda Paris’in dün olduğu gibi bugün de güçlü olduğunu anlamaları gerekiyor. Mer-
miler Saint-Denis Kapısı kadar uzaktaki zararsız kitlenin üzerine yağıyor olsa bile, barikatlar ve sa-
vaşçılarla korunan Paris ayakta! Mermileri korku yaymaktan ziyade, sadece Parislilerin daha da öfke-
lenmesine ve cesaretlenmesine neden oluyor. Paris muhteşem günlerin enerjisi ile savaşıyor! Düşman 
tüm umutsuz çabalarına rağmen dünden beri bir karış toprak elde edememiştir. O her yerde kontrol 
altında. Cüret ettiği her yerde toplarımız ve silahlarımız onun saflarına ölüm saçıyor.

Sürpriz bir şekilde ihanete uğramış olan insanlar, kendilerine geliyorlar. Haklılığın savunucuları ken-
dilerini gösterdiler ve barikatlarda hep beraber miras aldıkları Cumhuriyet için kazanmak veya ölmek 
üzere ant içtiler! Versay, cumhuriyeti katletmek için yemin etti: Paris onu korumak için yemin etti!

Hayır! Yeni bir 2 Aralık6, geçmişin deneyimleriyle güçlenen, ölümü köleliğe tercih eden halk için artık 
mümkün değil!

Eylül erkeklerinin bunu bilmesini sağlayın: Halk hatırlar. Onların utanç verici ihanetleri yüzünden 
Fransa’yı yabancılara teslim eden hain ve korkaklardan gına geldi. Askerler, kardeşlerimiz, kendile-
rinden suç işlemeleri istenmeden önce çoktan geri çekilmişlerdi. Onlardan çok sayıda bizim saflara 
geçen oldu. Yoldaşlarının kalabalığı emsallerin izinden gidecektir.

Thiers ordusu kendisini jandarmasına küçülmüş bulacaktır. – Bu adamların ne istediklerini ve neden 
kavga ettiklerini biliyoruz. Onlarla aramızda bir uçurum var! 

Silahlara!
Cesaret, yurttaşlar. Son bir gayret ve zafer bizimdir!
Her şey cumhuriyet için
Her şey Komün için!

“Paris Libre” Yayın Kurulu

24 Mayıs 1871

6- 2 Aralık 1851’de Louis Bonaparte’ın gerçekleştirdiği darbe kastediliyor (ç.n.).
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Ulusal Muhafız Federasyonu Merkez Komitesi Versay ordusunun askerleri:

Biz babayız,
Çocuklarımızın sizinki gibi bir askeri despotluk altında bir gün yaşamasını önlemek için savaşıyoruz. 
Bir gün siz de baba olacaksınız. Bugün insanlara ateş ederseniz oğullarınız bizim Haziran 1848 ve 
Aralık 1851’de halkın cesaretini kıran askerleri lanetlediğimiz gibi sizi lanetleyecek. İki ay önce, 18 
Mart’ta, Paris ordusundan kardeşleriniz Fransa’yı satanlara karşı kızgınlıkla dolarak halkla bir araya 
geldi. Onları örnek alın. Askerlerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz, bunu iyi dinleyin ve vicdanınızla 
karar verin:

Emir tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunda, itaatsizlik bir zorunluluktur.
3 Prairial7, yıl 79

Merkez Komite

*
Yurttaş Paschal Grousset’den aşağıdaki mektubu aldık:

Yurttaşlar;
Versay gazeteleri Paris’i terk ettiğimi iddia ediyorlar. Lütfen arkadaşlarımı rahatlatın ve görevimi bıra-
kacak kadar aciz olmadığımı söyleyin.

Selamlar ve eşitlikle,
Paschal Grousset

Hotel de Ville’den 22 Mayıs 1871

*
Versay gazeteleri, Komün mensuplarının kaçtığına inandırarak savunmayı dağıtmaya çalışıyorlar. Ve 
bu nedenle yurttaş Protot’un Versaylıların ileri mevzilerinde tutuklandığına dair haber yaydılar.

Dün 5.00’te Yurttaş Protot’yu Hotel de Ville’de gördük. Gazetelerin sütunlarında öldürdükleri Yurttaş 
Raoul Rigault bataryasının başında ve muhtemelen düşmeden önce bir kralcının nalları dikmesinden 
daha fazlasını yapacak.

24 Mayıs 1871

7- Prairial: Fransız Cumhuriyetçi Takvimi’nde yılın 9. ayı (20 Mayıs-18 Haziran) (ç.n.).
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