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ÖNSÖZ

I
BU YAPIT, daha yeni tamamlanmýþ bulunan karþý-devrimin
dolaysýz etkisi altýnda, 1850 yazýnda Londrada yazýlmýþtý; 1850de,
Hamburgda, Karl Marks tarafýndan yönetilen iktisadi ve siyasal bir
dergi olan Neue Rheinische Zeitungun [Yeni Ren Gazetesi] 5. ve
6. sayýlarýnda yayýmlandý. Almanyadaki siyasal dostlarým bu yapýtýn
yeniden basýlmasýný istiyorlar ve ben de onlarýn bu isteðine uyuyorum, çünkü bu yapýt, ne yazýk ki, hâlâ güncel bir deðer taþýyor.
Bu çalýþma, yeni bir kiþisel belge verme iddiasýnda deðil;
tersine, köylü ayaklanmalarý ve Thomas Münzer ile ilgili tüm gereçler, Zimmermanndan[1] alýnmýþtýr. Zimmermannýn kitabý, þurada
burada bazý eksiklikler olsa da, hâlâ olgularýn [sayfa 15] en iyi derlemesi
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olarak kalýr. Zaten Zimmermann da, konusunu çok sever. Kitabýn
her yanýnda ezilen sýnýf yararýna kendini gösteren o devrimci içgüdü,
onu aþýrý-solun Frankfurttaki en iyi temsilcilerinden biri durumuna
getirmiþti. O günden beri, kuþkusuz biraz yaþlanmýþ olmalý.
Buna karþýlýk, Zimmermannýn kitabýnda iç baðlantýnýn bulunmadýðý, onun, zamanýnda tartýþýlan dinsel ve siyasal sorunlarý,
çaðdaþ sýnýf savaþýmlarýnýn yansýsý olarak sunma baþarýsýný gösteremediði, bu savaþýmlarda, ezenler ve ezilenlerden, kötüler ve iyilerden, ve en sonunda da kötülerin zaferinden baþka bir þey görmediði, savaþýmýn patlak vermesini olduðu gibi sonucunu da belirleyen
toplumsal iliþkileri kavrayýþýnýn son derece eksik olduðu her ne kadar doðruysa da, bunun kusuru, bu kitabýn yayýmlandýðý dönemdedir. Hatta bu kitabýn, zamaný için, henüz çok gerçekçi olduðu, ve
idealist Alman tarihçilerinin yapýtlarý arasýnda, övülmeye deðer bir
istisna oluþturduðu bile söylenebilir.
Benim açýklamam, savaþýmýn tarihsel akýþýný ancak kalýn
çizgileri içinde þöyle bir çizerek, Köylüler Savaþýnýn kökenini, bu
savaþa katýlan çeþitli partiler tarafýndan alýnan konumlarý, bu partilerin davranýþlarýný açýklamak için baþvurduklarý siyasal ve dinsel
teorileri, ve son olarak savaþýmýn sonucunu, sýnýflarýn toplumsal
yaþamýnýn tarihsel koþullarýnýn zorunlu sonuçlarý olarak göstermeye
çalýþýr. Baþka bir deyiþle, ben, Almanyanýn siyasal düzeninin, bu
düzene karþý ayaklanmalarýn, çaðýn siyasal ve dinsel teorilerinin,
tarým, sanayi, ulaþtýrma yollarý, emtia ve para ticaretinin bu ülkede
eriþmiþ bulunduklarý geliþme derecesinin nedenleri deðil, ama sonuçlarý olduklarýný göstermeye çalýþtým. Tarihin tek materyalist görüþü olan bu görüþ, benden deðil, Markstan gelir; bu görüþ, onun
1848-49 Fransýz devrimi üzerine, yukarda adý geçen dergide yayýmlanan çalýþmalarýnda, ve Louis Bonaparteýn 18 Brumairei adlý yapýtýnda bulunur.
1525 Alman devrimi ile 1848-49 Alman devrimi arasýndaki
[sayfa 16] benzerlik, benim bu yapýtý yazdýðým sýralarda, gözden kaçmayacak kadar açýktý. Bununla birlikte, olaylarýn genel akýþýnýn, orada
[1525te, -ç.] olduðu gibi burada da [1848-49da da, -ç.], çeþitli yerel ayaklanmalarýn, birbiri ardýna, bir tek ve ayný prensler ordusu
tarafýndan ezilmesi sonucunu veren benzeþmesi yanýnda, her iki
durumda da, kent burjuvazisinin davranýþýndaki, bazan gülünçlüðe
kadar varan benzeyiþ yanýnda, son derece açýk ve seçik farklýlýklar
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da var:

1525 devriminden kim yararlandý? Prensler. 1848 devriminden kim yararlandý? Büyük Hükümdarlar, Avusturya ve Prusya.
1525in küçük prenslerinin arkasýnda, onlara vergi ödemekle baðýmlý
küçük-burjuvalar vardý; 1850nin büyük prenslerinin ardýnda, Avusturya ve Prusyanýn ardýnda ise, devlet borcu aracýyla bunlarý çarçabuk kendilerine baðýmlý kýlan modern büyük burjuvalar var. Ve
büyük burjuvalarýn arkasýnda da, proleterler.
Bu tümcede, Alman büyük burjuvazisinin gereðinden çok
övüldüðünü söylemek zorunda kalmaktan üzgünüm. Alman büyük
burjuvazisi, Prusyada olduðu gibi, Avusturyada da, devlet borcu
aracýyla krallýðý çarçabuk kendine baðýmlý kýlma fýrsatýný buldu;
ama bu fýrsattan hiçbir zaman, hiçbir yerde yararlanamadý.
1866 savaþýndan sonra, Avusturya, göksel bir baðýþ gibi, burjuvazinin eline düþmüþtür; ama bu burjuvazi egemen olmasýný bilmez,
hangi konuda olursa olsun güçsüz ve yeteneksizdir. O sadece bir
þey bilir. Emekçilere karþý, bunlar kýmýldar kýmýldamaz, sert davranmak. Sadece Macarlarýn buna gereksinmeleri olduðu içindir ki,
dümeni elinde tutar.
Ya Prusyada? Gerçi devlet borcu ölçüsüz bir biçimde artmýþtýr, bütçe sürekli olarak açýk verir, kamu harcamalarý her yýl büyür,
burjuvalar Mecliste çoðunluða sahiptir, onlar olmadan ne vergiler
artýrýlabilir, ne de yeni borçlanmalara gidilebilir  ama nerde burjuvalarýn devlet üzerindeki iktidarlarý? Daha birkaç ay önce, bütçe
yeniden açýk verdiði [sayfa 17] zaman, son derece uygun bir konumlarý
vardý. Sadece azýcýk bir direngenlikle, birçok ödün kopartabilirlerdi. Ama ne yapýyorlar? Hükümetin, ayaklarýnýn dibine, ve sadece
bu yýl deðil, ama gelecekteki her yýl için de, 9 milyon koymalarýna
izin verme tenezzülünde bulunmasýný, yeterli bir ödün sayýyorlar.
Meclisin bu zavallý ulusal-liberallerini, hak ettiklerinden çok
kýnamak istemem. Bunlarýn, arkalarýnda bulunan kimseler tarafýndan, burjuvazi yýðýný tarafýndan yüzüstü býrakýldýklarýný biliyorum;
burjuvazi yýðýný egemen olmak istemiyor: 1848in anýsý henüz onda
çok canlý.
Alman burjuvazisinin neden bu kadar büyük bir korkaklýk
gösterdiðini daha ilerde göstereceðiz.
Kaldý ki, yukarda aktarýlan tümce, dipten doruða doðrulanmýþ
bulunuyor. 1850den bu yana, artýk Prusya ya da Avusturyanýn çe-
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virdiði dolaplara alet olmaktan baþka bir iþe yaramayan küçük
devletlerin, gitgide daha belirgin bir biçimde arka plana geçtiklerini;
Avusturya ile Prusya arasýnda, sonunda, Avusturyanýn kendi
eyaletlerini elde tuttuðu, Prusyanýn, dolaysýz ya da dolaylý olarak,
tüm kuzeyi kendine baðýmlý kýldýðý, oysa üç Güney-Doðu devletinin
þimdilik ortadan kalkmýþ bulunduðu 1866 metazori çözümüne baðlanan, durmadan daha þanlý savaþýmlarýn birbirlerini izlediklerini
görüyoruz.[2]
Bütün bu büyük devlet olaylarýnýn, Alman iþçi sýnýfý bakýmýndan sadece þu önemi var.
Birinci olarak, genel oy hakký sayesinde, iþçiler, yasama Meclisinde, kendilerini doðrudan doðruya temsil ettirme olanaðýný elde
etmiþlerdir.
Ýkinci olarak, Prusya, tanrýsal hukukun üç öbür tacýný elçabukluðu ile yokederek ilk iyi örneði vermiþtir.[3] Artýk ulusal-liberaller
bile, bu iþten sonra, ülkelerinin, bir zamanlar inandýklarý gibi, tanrýsal
hukukun ayný lekesiz tacýna hâlâ sahip bulunduðuna inanmýyorlar.
[sayfa 18]

Üçüncü olarak, artýk Almanyada, devrimin ancak bir tek
ciddi düþmaný var: Prusya hükümeti.
Ve dördüncü olarak da, Avusturyalý-Almanlar, son bir kez
olarak, kendilerine, ne olmak istediklerini: Alman mý, Avusturyalý
mý olmak istediklerini; daha çok neye baðlandýklarýný: Almanyaya
mý, yoksa Leitha-ötesi eklentilerine mi baðlandýklarýný sormalýdýrlar.
Bir seçim yapmaya karar verme zorunda olduklarý uzun süreden
beri açýktý, ama küçük-burjuva demokrasisi bunu hep gizledi.
1866 yýlýnýn, o zamandan beri bir yandan ulusal-liberaller
ile öte yandan halkçýlar arasýnda býkkýnlýk getirinceye kadar tartýþýlan öbür önemli anlaþmazlýklarýna gelince, daha sonraki yýllarýn
tarihi, bu iki görüþün, aslýnda ayný sýnýrlý anlayýþýn karþýt kutuplarý
olduklarý için, birbirleri ile o kadar zorlu bir biçimde savaþtýklarýný
tanýtlayacaktýr.
1866 yýlý, Almanyadaki toplumsal iliþkilerde hemen hiçbir
deðiþiklik yapmadý. Hepsi de bürokratik sýnýrlara uyarlanmýþ, aðýrlýk
ve uzunluk ölçülerinin tekleþtirilmesi, gidip-gelme özgürlüðü, meslek özgürlüðü vb. gibi birkaç burjuva reformu, öbür batý Avrupa ülkeleri burjuvalarý tarafýndan, uzun zamandan beri elde edilen þeylerin düzeyine bile eriþmez, ve baþlýca afeti, yani bürokratik yetkiler
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sistemini olduðu gibi býrakýr. Kaldý ki, proletarya için, gidip-gelme
özgürlüðü üzerindeki, yurttaþlýk haklarý üzerindeki, pasaportlarýn
kaldýrýlmasý vb. üzerindeki bütün bu yasalar, günlük polis uygulamalarý yüzünden tamamen düþsel bir duruma getirilmiþlerdir.
1866 devlet olaylarýndan çok daha önemli olan þey, Almanyada, sanayi ve ticaretin, denizyollarý, telgraf ve buharlý transatlantik
denizciliðinin, 1848den sonraki geliþmesidir. Bu ilerlemeler, ayný
zaman parçasý içinde Ýngilterede ve hatta Fransada gerçekleþtirilen
ilerlemeler yanýnda ne kadar küçük kalýrlarsa kalsýnlar, gene de
Almanya için görülmemiþ ilerlemelerdir, ve ona, bu yirmi yýl boyunca, baþka [sayfa 19] bir dönemdeki yüzyýlýn verdiðinden çok daha
fazlasýný vermiþlerdir. Almanya, dünya ticareti içine, gerçekten ve
geri dönülmez bir biçimde, ancak þimdi sürüklenmiþ bulunuyor.
Sanayicilerin sermayeleri hýzla birikmiþ, ve bunun sonucu, burjuvazinin toplumsal önemi artmýþtýr. Sýnai gönencin (refahýn) en saðlam
belirtisi, spekülasyon, bol bol çiçek açmakta, ve kontlar ve dükler,
onun zafer arabasýna zincirlenmiþ bulunmaktadýrlar. Alman sermayesi yolu açýk olsun! þimdi Rus ve Rumen demiryollarýný yapýyor, oysa daha bundan ancak 15 yýl önce, Alman demiryollarý, Ýngiliz giriþimcilerinin desteðini dileniyordu. Peki ama burjuvazi nasýl
oldu da siyasal egemenliði de eline geçirmedi, nasýl oldu da hükümet karþýsýnda bu kadar korkakça davrandý?
Alman burjuvazisinin, gözde Cermen davranýþý içinde bulunan, çok geç kalmak gibi bir bahtsýzlýðý var. Gönenci, öbür batý Avrupa ülkeleri burjuvazisinin siyasal bakýmdan çökmeðe yüz tuttuðu
bir dönem ile düþümdeþ. Ýngilterede, burjuvazi, kendi öz temsilcisi
olan Brightý, sonuçlarý bakýmýndan tüm burjuva egemenliðine zorunlu olarak son verecek bir olay pahasýna, seçim hakkýnda bir geniþleme pahasýna, hükümete sokabildi. Sýnýf olarak, cumhuriyet
döneminde, 1849 ve 1850de, sadece iki yýl egemen olabildiði Fransada, burjuvazi, toplumsal varlýðýný, ancak siyasal egemenliðini
Louis Bonaparte ile ordunun ellerine vererek uzatabildi. Ve, Avrupanýn en ileri üç ülkesi arasýndaki karþýlýklý etki son derece artmýþ
bulunduðu için, bugün, burjuvazinin, siyasal iktidarýný, bu iktidar
Ýngiltere ve Fransada daha þimdiden yitirilmiþ bir duruma gelmiþken, Almanyada rahat rahat kurabilmesi, artýk olanaklý deðildir.
Burjuvaziyi, daha önce egemen olmuþ tüm sýnýflardan ayýrdeden özellik þudur ki, bu sýnýfýn geliþmesinde, tüm, egemenlik araçla-
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rýnýn, öyleyse, en baþta, sermayelerinin tüm artýþýnýn, onu siyasal
egemenliðe gitgide daha elveriþsiz bir duruma getirmekten baþka
bir sonuç vermeyen bir dönüm [sayfa 20] noktasý vardýr. Büyük burjuvalarýn arkasýnda da, proleterler var. Burjuvazi, sanayiini, ticaretini, ve ulaþtýrma araçlarýný geliþtirdiði ölçüde, proletaryayý doðurur.
Ve, her yerde mutlaka ayný olamayan ve mutlaka ayný geliþme
derecesine eriþmesi gerekmeyen belli bir anda, astarýnýn, proletaryanýn, kendisini hýzla aþtýðýný farketmeye baþlar. Bu andan itibaren,
siyasal egemenliðini tek baþýna sürdürme gücünü yitirir; koþullara
göre, iktidarýný paylaþtýðý ya da tamamen kendilerine býraktýðý baðlaþýklar arar.
Almanyada, bu dönüm noktasýna, burjuvazi tarafýndan, daha
1848 de eriþilmiþti. Ve iþte o anda, Alman burjuvazisi, Alman proletaryasýndan çok, Fransýz proletaryasýndan korkuya kapýldý. Paristeki
1848 Haziran çarpýþmalarý, kendisini neyin beklediðini ona gösterdiler. Alman proletaryasý, ayný ürün için tohumun Almanyada da
ekildiðini, ona tanýtlayacak bir kaynaþma içindeydi; ve o günden
sonra da, burjuvazinin siyasal eylemindeki sivrilik köreldi. Baðlaþýklar aradý, kendini onlara yok pahasýna sattý  ve, bugün, tek
adým ilerlemiþ deðil.
Bu baðlaþýklarýn hepsi de gerici niteliktedir: ordusu ve bürokrasisi ile birlikte krallýk, büyük feodal soyluluk, önemsiz küçük toprak aðalarý, ve hatta papaz sürüsü. Burjuvazi, salt o deðerli postunu
kurtarmak için, artýk kendine madrabazlýk edecek hiç bir þey kalmayana dek, bütün bu kalabalýk ile uyuþtu ve birleþti. Ve proletarya
ne kadar geliþiyor, ne kadar kendi sýnýf niteliðini sezmeye, kendi
sýnýf bilinci ile davranmaya baþlýyorsa, burjuvazi de o kadar korkak
bir duruma geliyordu. Prusyalýlarýn son derece kötü stratejisi, Sadovada, Avusturyalýlarýn daha da kötü stratejisini yendiði zaman, aslýnda Sadovada kendisi de yenilmiþ bulunan Prusya burjuvasýnýn
mý, yoksa Avusturya burjuvasýnýn mý daha rahat ve daha sevinçli
bir soluk aldýðýný söylemek, çok güçtü.
Bizim büyük burjuvalarýmýz, 1870te, tastamam orta [sayfa 21]
burjuvalarýn 1525te davrandýklarý gibi davranýyorlar. Küçük-burjuvalara, zanaatçýlara ve dükkancýlara gelince, onlar da hep ayný kalacaklardýr. Onlar büyük burjuvazi katýna yükselmeyi umar, proletarya
içine düþmekten korkarlar. Korku ile umut arasýnda, savaþým sýrasýnda postlarýný kurtaracak, ve sonra da kazananla birleþeceklerdir;
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onlarýn özelliði budur.
Proletaryanýn siyasal ve toplumsal eylemi, 1848den bu yana,
sanayideki geliþme düzeyini izlemiþtir. Alman iþçilerinin, bugün,
sendikalarý, kooperatifleri, siyasal örgüt ve birlikleri içinde, seçimlerde ve sözümona Reichstagda oynadýklarý rol, Almanyanýn, þu
son yirmi yýlda, farkýna varmadan, nasýl bir dönüþüme uðradýðýný
gösterir. Henüz ne Fransýzlar, ne de Ýngilizler bu iþi baþaramamýþken, Parlamentoya iþçileri ve iþçi temsilcilerini göndermeyi baþarmak, Alman iþçilerinin, sadece onlarýn, en büyük övüncesidir.
Ama, 1525 yýlý ile olan benzerlikten, henüz proletarya da
kurtulmaz. Sadece ve tüm yaþamý boyunca ücrete indirgenmiþ
sýnýf, henüz Alman halkýnýn çoðunluðunu oluþturmaktan çok uzaktýr.
Öyleyse o da baðlaþýklar arama zorundadýr. Ve bu baðlaþýklar da,
ancak küçük-burjuvalar, kentler lumpen-proletaryasý, küçük köylüler
ve tarým gündelikçileri arasýnda bulunabilirler.
Küçük-burjuvalardan daha önce sözettik. Onlara ancak zaferden sonra güvenilebilir, ve o zaman da, meyhanede, kulaklarý
patlatan zafer çýðlýklarý atarlar. Gene de, onlar arasýnda, iþçilere
kendiliklerinden katýlan çok iyi öðeler vardýr.
Lumpen-proletarya, bu karargahýný büyük kentlerde kurmuþ,
bütün sýnýflardan gelen en bozulmuþ bireyler tortusu, olanaklý tüm
baðlaþýklar içinde, en kötü olanýdýr. Bu ayaktakýmý, tamamen satýlýk
ve küstahtýr. Fransýz iþçileri, devrimler sýrasýnda, evlerin duvarýna:
Hýrsýzlara ölüm! yaftasýný yapýþtýrdýklarý, ve hatta bunlardan birçoðunu kurþuna [sayfa 22] dizdikleri zaman, bu iþi, kuskusuz, mülkiyet
aþklarýndan ötürü deðil, ama her þeyden önce, bu güruhtan kurtulmanýn gerektiði bilinci ile yaptýlar. Bu serserileri savunucu olarak
kullanan, ya da bunlara dayanan her iþçi önderi, sadece harekete
ihanet ettiðini kanýtlar.
Küçük köylüler çünkü büyükleri burjuvaziye katýlýr çeþitli
türlere ayrýlýrlar.
Bunlar ya soylu efendileri için hâlâ angarya iþler gören feodal
köylülerdir.  Burjuvazi bu insanlarý serflikten kurtarma görevini
yerine getiremedikten sonra, bunlarý, kurtuluþlarýný artýk sadece iþçi sýnýfýndan bekleyebileceklerine inandýrmak güç olmayacaktýr.
Ya da ortakçý-kiracýlar (métayers). Bu durumda, genel olarak
Ýrlandadaki iliþkilerin týpkýsý yürürlüktedir. Toprak kirasý o kadar
yüksektir ki, ürün þöyle böyle olduðu zaman, köylü ve ailesi ancak
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geçinebilirler, ve kötü olduðu zaman, açlýktan ölecek hale gelirler,
kiracý kirayý ödeyebilecek bir durumda deðildir ve tamamen toprak
sahibinin baðýmlýlýðý altýna düþer ve onun insafýna kalýr. Bu türlü
insanlar için, burjuvazi ancak buna zorunlu kaldýðý zaman bir þey
yapar. Öyleyse bunlar kurtuluþlarýný iþçilerden baþka kimden
bekleyebilirler?
Geriye, kendi toprak parçalarýný iþleyen köylüler kalýr. Bunlar,
çoðu kez, ipoteklerden öylesine bunalmýþlardýr ki, ortakçý-kiracý,
toprak sahibine ne ölçüde baðýmlý ise, bunlar da tefeciye o ölçüde
baðýmlýdýrlar. Bunlara da o sefil, ve iyi ya da kötü hasada baðlý olduðu için, kararsýz ücretlerinden baþka bir þey kalmaz. Bunlar,
burjuvaziden, her ne olursa olsun, bütün öbür kategorilerden daha
da az bir þey bekleyebilirler, çünkü burjuvanýn, tefeci kapitalistin
en çok ezdiði bunlarýn ta kendisidir. Bununla birlikte, topraklarý aslýnda kendilerine deðil, ama tefeciye ait olsa da, bunlar, çoðu kez
topraklarýna çok baðlýdýr. Gene de bunlar, ancak halka baðlý bir
hükümet, tüm ipotek borçlarýný bir tek devlet borcuna [sayfa 23] dönüþtüreceði, ve böylece faiz oranýný düþüreceði zaman, tefeciden kurtarýlabileceklerine inandýrýlabilirler. Ve bu iþi de, sadece iþçi sýnýfý
gerçekleþtirebilir.
Büyük ve orta toprak mülkiyetinin egemen olduðu her yerde,
ücretli tarým iþçileri, kýrlardaki en kalabalýk sýnýfý oluþtururlar. Tüm
Kuzey ve Doðu Almanyada bu böyledir, ve kent sanayi iþçileri, en
kalabalýk doðal baðlaþýklarýný, iþte bu sýnýfta bulurlar. Büyük toprak
sahibi ya da büyük çiftlik kiracýsý ile tarým iþçisi arasýndaki iliþkiler,
kapitalist ile sanayi iþçisi arasýndaki iliþkilerin týpkýsýdýr. Birine yardýmcý olan önlemler, öbürüne de yardýmcý olacaktýr. Sanayi iþçileri,
ancak ve ancak, burjuvalarýn sermayesini, yani üretim için zorunlu
hammaddeleri, makine ve aletleri, yiyecekleri, toplumun mülkü,
yani kendileri tarafýndan ortaklaþa kullanýlan kendi mülkleri durumuna dönüþtürerek, kurtulabilirler. Bunun gibi, tarým iþçileri de,
korkunç sefaletlerinden, ancak ve ancak, her þeyden önce, eðer
baþlýca çalýþma nesneleri olan toprak, büyük köylüler ile daha da
büyük feodal beylerin özel mülkiyetinden alýnýp, toplumsal mülk
durumuna dönüþtürülür ve tarým iþçileri kooperatifleri tarafýndan
kendi ortak hesaplarýna iþlenirse, kurtulabileceklerdir. Ve burada,
uluslararasý Bâle iþçi kongresinin,[4] toprak mülkiyetini kolektif, ulusal mülkiyet durumuna dönüþtürmekte toplumun çýkarý olduðunu
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ilân eden ünlü kararý ile karþýlaþýyoruz. Bu karar, özellikle, büyük
toprak mülkiyetinin, ve geniþ alanlarýn bir tek efendi ve birçok ücretli ile iþletilmesinin varolduðu ülkeleri gözetiyordu. Oysa, bu durum, genel olarak, her zaman Almanyada egemendir, ve bu nedenle, sözkonusu karar, Ýngiltereden sonra özellikle bu ülke için
uygun idi. Kýr proletaryasý, tarýmsal ücretliler, hükümdarlar ordularýnýn, büyük bölümleri bakýmýndan, kendisinden kurulduklarý sýnýfý
oluþtururlar. Bu sýnýf, genel oy hakký gereðince, þimdi parlamentoya,
o feodaller ve toprak aðalarý sürüsünü yollayan sýnýftýr; ama ayný
zamanda, kent sanayi iþçilerine en yakýn [sayfa 24] olan, onlarla ayný
yaþam koþullarýný paylaþan, onlarýnkinden bile derin bir sefalet
içinde bulunan sýnýftýr da. Ufalanmýþ ve daðýnýk olduðu için, bu
sýnýf güçsüzdür; ama hükümet ve aristokrasi onun gizli gücünü o
kadar iyi bilirler ki, bu sýnýfýn bilgisiz kalmasý için, okullarý kasten
durgunluk içinde býrakýrlar. Alman iþçi hareketinin en ivedi görevi,
bu sýnýfý canlandýrmak, ve onu kendi izinde sürüklemektir. Tarým
iþçileri yýðýnýnýn kendi öz çýkarlarýný kavrayacaðý gün, Almanyada
gerici, feodal, bürokratik ya da burjuva bir hükümet olanaksýz
olacaktýr.
II
Yukardaki satýrlar, bundan dört yýldan çok bir zaman önce
yazýldý; ama bugün de tüm deðerlerini koruyorlar. Sadova ve Almanyanýn bölüþülmesinden sonra doðru olan þey, Sedan ve Kutsal Alman Prusya imparatorluðunun[5] kurulmasýndan sonra da doðrulanmýþ bulunuyor. Sözümona büyük siyasetin dünyayý sarsan olaylarýnýn, tarihsel hareketin yönü üzerinde yapabildikleri deðiþiklikler
o kadar küçük ki!
Buna karþýlýk, bu dramatik olaylarýn yapabildikleri þey, bu
hareketin hýzýný artýrmak olmuþtur. Ve, bu bakýmdan, yukardaki
dünyayý sarsan olaylarýn yaratýcýlarý, istemeyerek, herhalde hiç
de dilemedikleri, ama, ister istemez katlanmak zorunda kaldýklarý
baþarýlar kazanmýþlardýr.
1866 savaþý, eski Prusyayý, daha o zamandan, en derin temellerine kadar sarsmýþtý. 1848den sonra, batý eyaletlerinin baþkaldýrmýþ burjuva olduðu kadar proleter sanayi öðelerini eski disiplin
altýna almak için çok güçlük çekildi; ama baþarýldý, ve, doðu eyalet-
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leri toprak aðalarýnýn çýkarlarý ile ordunun çýkarlarý, devlet içinde,
yeni baþtan egemen oldu.
1866da, hemen tüm Kuzey-Batý Almanya, Prusyalý oldu. Tanrýsal hukuka dayanan Prusya tacýnýn, gene tanrýsal [sayfa 25] hukuka
dayanan öbür üç tacý oburca yutarak kendi kendine verdiði onarýlmaz tinsel zarar bir yana býrakýlýrsa, krallýðýn aðýrlýk merkezi o zaman
önemli ölçüde Batýya kaydý. Beþ milyon Renanyalý ve Vestefalyalý,
Kuzey Almanya Konfederasyonunun ilhak ettiði Almanlarýn önce
dört milyonu tarafýndan doðrudan doðruya, sonra da altý milyonu
tarafýndan dolaylý bir biçimde, güçlendirildi. Ve, 1870te, bunlara
sekiz milyon Güney-Batýlý Alman daha eklendi, öyle ki, bundan
böyle, yeni imparatorluk içinde, (aralarýnda, ayrýca, 2 milyon da
Polonyalý bulunan Elbenin doðusundaki altý eyaletin) 14,5 milyon
eski Prusyalýsý ile, toprak aðalarýnýn Prusya türü katýlaþmýþ feodalizminden uzun zamandan beri kurtulmuþ 25 milyon, karþý karþýya
gelmiþ bulunuyorlardý. Böylece, Prusya devlet yapýsýnýn tüm temellerini sarsan þey, Prusya ordusunun zaferlerinin ta kendisidir; toprak
aðalarýnýn egemenliði, hükümet için bile gitgide çekilmez bir duruma geldi. Ama, ayný zamanda, son derece hýzlý sýnai geliþme, toprak
aðalarý ile burjuvalar arasýndaki savaþýmýn yerine, burjuvalar ile iþçiler arasýndaki savaþýmý geçirmiþti, öyle ki, eski devletin toplumsal
temelleri içerde de tam bir altüst oluþa uðradý. 1840tan sonra yavaþ
yavaþ daðýlan krallýðýn temel varlýk koþulu, soyluluk ile burjuvazi
arasýndaki savaþýmdý, krallýk bu savaþým içinde dengeyi saðlýyordu;
artýk soyluluðu burjuvazinin baskýsýna deðil, ama tüm varlýklý sýnýflarý
iþçi sýnýfýnýn baskýsýna karþý korumanýn önem kazandýðý andan itibaren, eski salt krallýk, özel olarak bu erekle hazýrlanmýþ devlet biçimi olan bonapartçý krallýða dönüþme zorunda kaldý. Prusyanýn
bu bonapartçýlýða geçiþini bir baþka yerde (Konut Sorunu, 2. fasikül,
s. 26 vd.) çözümledim.[6] Orada belirtmediðim, ama burada son
derece önemli olan þey þudur ki, bu geçiþ, Prusyanýn, 1848den
sonra ileriye doðru attýðý en büyük adým olmuþtur  Prusya, modern
geliþmenin bu derecede gerisinde kalmýþtý. Prusya henüz yarý-feodal
bir devletti; oysa bonapartçýlýk, ne olursa olsun, feodalizmin [sayfa 26]
ortadan kaldýrýlmasýna dayanan modern bir devlet biçimidir. Öyleyse, Prusya, bir çok feodalite kalýntýsýnýn iþini bitirmeye, toprak
aðalarýný, toprak aðalarý olarak gözden çýkarmaya karar vermelidir.
Elbette, bu iþ, en hafifletilmiþ biçimler altýnda, ve: Eriþir menzili
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maksuduna aheste giden atasözüne göre olur. Örneðin, o ünlü
bölgeler örgütlenmesinde böyle oldu. Toprak aðasýnýn, kendi topraðý
üzerindeki feodal ayrýcalýklarý kaldýrýlýr, ama bu iþ, bu ayrýcalýklarý,
büyük toprak sahiplerinin tümünün, tüm bölge üzerindeki ayrýcalýklarý olarak yeniden yürürlüðe koymak için yapýlýr. Ayrýcalýk, ayrýcalýk olarak kalýr, sadece feodal lehçeden burjuva aðzýna geçirilir.
Katýlaþmýþ Prusyalý tipi toprak aðasý, zorla, Ýngiliz Squireýna benzer
bir þey durumuna dönüþtürülür: ve öyle karþý gelmeye de pek bir
gereksinme duyulmadý, çünkü biri ne kadar budala ise, öbürü de
o kadar budaladýr.
Demek ki, Prusyanýn tuhaf yazgýsý, onun 1808-1813te baþlamýþ, ve 1848de de az biraz sürdürmüþ bulunduðu burjuva devrimini, bu yüzyýlýn sonuna doðru, gönül açýcý bonapartçýlýk biçimi altýnda
tamamlamasýný istedi. Ve her þey iyi gider, eðer dünya uslu uslu olduðu yerde kalýr, ve eðer hepimiz uzun yýllar yaþarsak, belki de,
1900de, Prusya hükümetinin tüm feodal kurumlarý gerçekten kaldýrdýðýný, ve en sonunda. Prusyanýn, Fransanýn, 1792de bulunduðu
noktaya vardýðýný görebiliriz.
Feodalizmin kaldýrýlýþý, eðer düþüncemizi olumlu bir biçimde
söylemek istersek, burjuva düzeninin kuruluþu anlamýna gelir. Aristokratik ayrýcalýklar yürürlükten kalktýkça, mevzuat burjuva bir nitelik
kazanýr. Ve burada, Alman burjuvazisi ile hükümet arasýndaki iliþkilerin tam da üstüne basýyoruz. Hükümetin bu aðýr-aksak ve ufak
tefek reformlarý yapma zorunda kaldýðýný gördük. Ama o, burjuvaziye, bu küçük ödünlerden herbirini, burjuvalara yapýlmýþ bir özveri
olarak, taçtan büyük güçlüklerle kopartýlmýþ, buna karþý burjuvalarýn
da hükümete bir þey vermesi gereken bir ödün [sayfa 27] olarak gösterdi. Ve burjuvalar da, bu iþin içyüzünü çok iyi bildikleri halde,
yutturmacayý kabul ettiler. Berlinde, Reichstag ve meclisteki tüm
tartýþmalarýn temelinde yatan o sessiz uzlaþmanýn nedeni budur:
Bir yandan, hükümet, salyangoz gidiþi ile, yasalarý burjuvazinin
çýkarlarý yönünde deðiþtirir; sanayiin geliþmesi karþýsýna, feodalite
ve küçük devletlerin partikülarizmi tarafýndan çýkarýlan engelleri
yok eder; para, aðýrlýk ve uzunluk ölçülerinin birliðini saðlar; meslek
ve dolaþým özgürlüðünü gerçekleþtirerek, Almanyanýn iþgücünü,
tam ve sýnýrsýz bir biçimde sermayenin emrine verir; ticaret ve spekülasyonu kayýrýr, öte yandan, burjuvazi tüm gerçek siyasal iktidarý
hükümete býrakýr; vergileri ve devlet borçlarýný onaylar; ona asker
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verir, ve yeni reformlara yasal bir biçim vermek için ona yardým
eder, öyle ki, eski polis iktidarý, güvenilmez kimselere karþý tüm
gücünü korur. Burjuvazi, kerteli toplumsal kurtuluþunu, kendi öz
siyasi iktidarýndan hemen vazgeçme pahasýna satýn alýr. Elbette,
böylesine bir uzlaþmayý burjuvazi için kabul edilebilir bir duruma
getiren baþ neden, hükümet korkusu deðil, proletarya korkusudur.
Bizim burjuvazinin siyasal alandaki görünüþleri ne kadar içler acýsý olursa olsun, sýnai ve tecimsel bakýmdan, ödevini yerine
getirdiði yadsýnamaz. Sanayi ve ticaretin, bu yapýtýn ikinci baskýsýnýn
giriþinde belirtmiþ bulunduðumuz yükseliþi, o zamandan beri, daha
da büyük bir güçle geliþti. Bu bakýmdan, 1869dan bu yana, RenVestefalya sanayi bölgesinde olup bitenler, Almanya için gerçekten
görülmemiþ þeylerdir, ve bu yüzyýlýn baþýnda Ýngiltere fabrika bölgelerinde görülen hýzlý geliþmeyi anýmsatýr. Ve Saksonya ve YukarýSilezyada, Berlinde, Hanover ve liman kentlerinde de ayný þey
olacaktýr. En sonunda bir dünya ticaretimiz, gerçekten büyük bir
sanayiimiz, gerçekten modern bir burjuvazimiz var; buna karþýlýk
gerçek bir batkýya (krach) uðradýk,[7] ve gerçek, güçlü bir proletaryaya da sahip bulunuyoruz. [sayfa 28]
Geleceðin tarihçisi için, Spickeren, Mars-la-Tour ve Sedan
toplarýnýn gürlemesi ve bunlarýn tüm sonucu, 1869-1874 Almanyasýnýn tarihinde, Alman proletaryasýnýn iddiasýz, dingin, ama kesintisiz geliþmesinden çok daha az önem taþýyacaktýr. Daha 1870te,
Alman iþçileri çetin bir sýnamadan geçtiler: bonapartçý savaþ kýþkýrtýcýlýðý ve bunun doðal sonucu: Almanyadaki genel ulusal coþku.
Sosyalist Alman iþçileri bir an bile þaþkýnlýða kapýlmadýlar. En küçük
bir ulusal þovenlik göstermediler. En çýlgýn zafer sarhoþluklarý ortasýnda, ölçülü kaldýlar, Fransýz Cumhuriyeti ile denksever ve ilhaksýz
bir barýþ istediler; ve sýkýyönetim bile onlarý susturamadý. Ne savaþlarýn övüncünden, ne de Alman imparatorluðunun gözkamaþtýrýcýlýðý üzerindeki gevezeliklerden etkilendiler; tek erekleri, tüm Avrupa proletaryasýnýn kurtuluþu olarak kaldý. Baþka hiç bir ülke iþçilerinin, þimdiye kadar, bu kadar aðýr, bu kadar parlak bir sýnamadan
geçmemiþ olduklarý söylenebilir.
Savaþ zamanýnýn sýkýyönetimini, barýþ zamanýnýn yurt ihaneti,
görevlilere karþý aðýr suç ve saldýrý davalarý, sonra da durmadan artan polis sýkýcýlýklarý izledi. Volksstaatýn [8] üç dört yazarý, genel kural olarak, ayný zamanda hapiste bulunuyordu, öbür gazetelerde
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de, orantýlý olarak, durum bunun týpkýsýydý. Partinin biraz tanýnmýþ
her sözeni (hatip), yýlda en az bir kez, hemen her zaman suçluluk
kararý aldýðý mahkemeler karþýsýna çýkýyordu. Sürgünler, zoralýmlar, toplantýlarýn daðýtýlmasý, dolu gibi yaðýyordu; ama hepsi boþuna.
Tutuklanan ya da sürülen her militanýn yeri, bir baþkasý tarafýndan
dolduruluyordu; bozulan her toplantý yerine, iki baþka toplantý isteniyordu; polisin keyfe baðlý yönetimi, dayanma ve yasalara sýký sýkýya
uyma aracýyla hafifletilerek, altedildi. Tüm kýyýcýlýklar, gözetilen
ereðe karþýt bir sonuç verdiler; iþçi partisini yýkmak ya da sadece
boyun eðdirmek þöyle dursun, bu kýyýcýlýklar, tersine, ona durmadan yeni üyeler kazandýrýp parti örgütünü güçlendirdiler. Bireysel
[sayfa 29] olarak burjuvalara karþý olduðu gibi, yetkelere (otoritelere)
karþý savaþýmlarýnda da, iþçiler, her yerde, kafaca ve ahlâkça onlardan üstün göründüler ve, özellikle iþverenleri ile olan çatýþmalarýnda, þimdi onlarýn, yani iþçilerin kültürlü insanlar, oysa kapitalistlerin
ise kabasaba kimseler olduklarýný tanýtladýlar. Ve, bununla birlikte,
savaþýmlarýný, davalarýndan ne kadar emin ve üstünlüklerinin ne
kadar bilincinde olduklarýný gösteren bir mizah duygusu ile yürütüyorlardý. Tarihsel olarak hazýrlanmýþ bir alan üzerinde, böylesine
yürütülen bir savaþým, büyük sonuçlar vermeli. Ocak seçimlerinde[9]
saðlanan baþarýlar, modern iþçi hareketi tarihinde, bugüne kadar
eþine raslanmayan baþarýlardýr ve tüm Avrupada uyandýrdýklarý
þaþkýnlýk tamamen yerinde idi.
Alman iþçilerinin, öbür Avrupa iþçilerine göre, baþlýca iki
üstünlüðü var. Birincisi, Alman iþçileri, Avrupanýn en teorisyen halkýna mensupturlar; üstelik, sözümona kültürlü Almanyada iyiden
iyiye yitip gitmiþ olan teorik anlayýþý korumuþlardýr. Eðer daha önce
Alman felsefesi, hele Hegel felsefesi olmasaydý, Alman bilimsel
sosyalizmi olmuþ olacak tek bilimsel sosyalizm hiç bir zaman
kurulamazdý. Ýþçilerin teorik anlayýþý olmasaydý, onlar bu bilimsel
sosyalizmi hiç bir zaman özümlemiþ olduklarý derecede özümleyemezlerdi. Ve bu üstünlüðün ne kadar büyük bir üstünlük olduðunu, bir yandan, her türlü teoriye karþý, çeþitli sendikalarýn kusursuz
örgütleniþine karþýn, Ýngiliz iþçi hareketinin pek bir ilerleme göstermemesinin baþlýca nedenlerinden biri olan kayýtsýzlýk, ve, öte yandan da, prudonculuk tarafýndan, ilk biçimi içinde Fransýzlar ve
Belçikalýlarda, sonradan, Bakunin eliyle karikatürleþtirilmiþ biçimi
içinde, Ýspanyol ve Ýtalyanlarda yaratýlan anlaþmazlýk ve karýþýklýk
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tanýtlar.
Ýkinci üstünlük, Almanlarýn, iþçi hareketine, zaman bakýmýndan aþaðý yukarý en son gelmiþ olmalarýdýr. Týpký teorik Alman
sosyalizminin, doktrinlerinin tüm fantezi ve [sayfa 30] ütopyalarýna
karþýn, bütün zamanlarýn en büyük kafalarý arasýnda sayýlan ve
bugün doðruluklarýný bilimsel olarak tanýtladýðýmýz birçok düþünleri
öncelemiþ bulunan üç adamýn, Saint-Simon, Fourier ve Owenýn
omuzlarý üzerinde yükseldiðini hiç bir zaman unutmayacaðýi gibi,
pratik Alman iþçi hareketi de, Ýngiliz ve Fransýz [iþçi -ç.] hareketinin
omuzlarý üzerinde geliþtiðini, onlarýn pahalýya edinilmiþ deneylerinden sadece yararlanýp, þimdi o zaman çoðu kaçýnýlmaz olan yanýlgýlarýndan kaçýnýlabildiðini hiç bir zaman unutmamalýdýr. Ýngiliz trade-unionlarý ile Fransýz siyasal iþçi savaþýmlarýnýn geçmiþi olmasaydý,
hele Paris Komünü tarafýndan verilen devsel atýlým olmasaydý, bugün hareketin neresinde olurduk?
Alman iþçilerinin, durumlarýnýn üstünlüklerinden, az görülür
bir zeyreklikle yararlanmasýný bildiklerini kabul etmek gerek. Bir
iþçi hareketi varolalý beri, savaþým, ilk kez olarak, teorik, siyasal ve
pratik iktisadi (kapitalistlere karþý direnç) üç yönü içinde, uyum,
baðlantý, ve yöntem ile yürütülmüþtür. Alman [iþçi -ç.] hareketinin
yenilmez gücü, iþte, deyim yerindeyse, bu tekmerkezli (concentrique) saldýrýdadýr.
Bir yandan, elveriþli konumlarý nedeniyle, öte yandan Ýngiliz
[iþçi -ç.] hareketinin adasal özellikleri ve Fransýz [iþçi -ç.] hareketinin
zorla bastýrýlmasý sonucu, Alman iþçileri, þimdilik proleter savaþýmýn
ön safýnda yer almýþ bulunuyorlar. Olaylarýn, bu þeref yerini ne kadar zaman onlara býrakacaðý önceden söylenemez. Ama, bu yeri
tuttuklarý sürece, görevlerini, gerektiði gibi yerine getireceklerdir,
bunu ummak gerek... Bunun için, tüm savaþým ve ajitasyon alanlarýndaki çabalarýný bir kat daha artýrmalýdýrlar. Önderlerin ödevi,
özellikle, bütün teorik sorunlar üzerinde gitgide daha çok bilgi edinmek, günü geçmiþ dünya görüþlerinin geleneksel lakýrdýlarýnýn etkisinden kendilerini gitgide daha çok kurtarmak, ve sosyalizmin bir
bilim durumuna geldiðinden bu yana, bir bilim olarak yürütülmek,
yani irdelenmek istediðini hiç mi hiç unutmamak olacaktýr. Buna
göre, böylece [sayfa 31] kazanýlan gitgide daha açýk görüþleri, iþçi yýðýnlarý arasýnda, artan bir çabayla yaymak, ve parti ve sendikalar
örgütünü gitgide daha güçlü bir biçimde saðlamlaþtýrmak önem
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kazanacaktýr. Ocak ayýnda verilen sosyalist oylar, her ne kadar daha þimdiden oldukça güzel bir orduyu temsil ediyorlarsa da, henüz
Alman iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunu oluþturmaktan çok uzaktýrlar; ve,
kýr nüfusu arasýndaki propagandanýn baþarýlarý ne kadar
yüreklendirici olursa olsun, özellikle bu alanda yapýlacak daha çok
þey kalýyor. Yani savaþmayý gevþetmek sözkonusu deðil; tersine,
bir kent arkasýndan bir baþka kenti, bir seçim çevresi arkasýndan
bir baþka seçim çevresini düþmanýn elinden söküp almak gerek;
ama, her þeyden önce, hiç bir yurtsever þovenlik kabul etmeyen,
ve hangi ulustan gelirse gelsin, proleter hareketin her yeni ilerleyiþini
sevinçle selamlayan gerçek enternasyonal anlayýþý korumak
sözkonusu. Eðer Alman iþçileri böyle davranmakta devam ederlerse,
hareketin baþýnda yürüyeceklerdir demiyorum, sadece herhangi
bir ulus iþçilerinin hareketin baþýnda yürümeleri, hareketin yararýna
deðildir ama savaþ çizgisi üzerinde þerefli bir yer tutacaklar ve,
hesapta olmayan aðýr sýnavlar ya da büyük olaylar, onlardan daha
çok cesaret, daha çok karar ve daha çok erke istediði zaman, pusatlanmýþ ve hazýr olacaklardýr. [sayfa 32]
Londra. 1 Temmuz 1874
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KÖYLÜLER SAVAÞI

ALMAN halkýnýn da, kendi devrimci gelenekleri var. Geçmiþte
Almanyanýn, öbür ülkelerin en iyi devrimcileri ile ölçüþtürülebilir
adamlar yetiþtirdiði, Alman halkýnýn, merkezleþtirilmiþ bir ulusta,
en büyük sonuçlarý verebilecek bir dayanýrlýk ve bir erke gösterdiði,
Alman köylüleri ve halktan kimselerinin (plébéiens), ardýllarýnýn
bugün bile çoðu kez ürküntü duyduklarý düþünce ve tasarýlar besledikleri bir zaman oldu.
Ýki yýllýk savaþýmlardan sonra, hemen her yerde kendini gösteren gelip geçici gevþeme karþýsýnda, büyük Köylüler Savaþýnýn
kaba, ama güçlü ve dayanýklý çehrelerini, Alman halkýna yeni baþtan
göstermenin zamaný geldi. O günden bu [sayfa 33] yana üç yüzyýl
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geçti, ve birçok þey deðiþti. Gene de, Köylüler Savaþý bizim bugünkü
savaþýmlarýmýzdan o kadar uzakta deðil, ve hasýmlar, büyük ölçüde,
eskilerin týpkýsý kalmýþ. 1848 ve 1849 da her yerde ihanet eden sýnýflarý ve sýnýf bölüntülerini, daha 1525te, geliþmenin daha aþaðý
bir evresinde de olsa, ayný hainler rolü içinde görüyoruz. Ve eðer
Köylüler Savaþýnýn gürbüz vandalizmi, son yýllarýn hareketi içinde,
Odenvaldda, Karaormanda, Silezyada, kendini ancak yer yer gösterebildiyse, bu durum, her halde, modern ayaklanmanýn bir ayrýcalýðýný oluþturmaz. [sayfa 34]
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BÝR

ÝLKÝN Almanyanýn 16. yüzyýl baþýndaki durumu üzerine þöyle
kuþbakýþý bir gözatalým.
Alman sanayii, 14. ve 15. yüzyýllar içinde, güçlü bir atýlým
göstermiþti. Yerel, kýrsal ve feodal sanayi yerine, kentlerin geniþ bir
pazar, hatta uzak pazarlar için üretim yapan lonca sanayii geçmiþti.
Yünlü ve keten dokuma, sürekli ve çok yaygýn bir sanayi durumuna
gelmiþti. Daha o zamanlar, Augsbourgda, ince yün, keten ve ipek
kumaþlar dokunuyordu. Dokuma sanayii yanýnda özellikle cevahircilerin, heykelcilerin, taþ yontucularýn, bakýr ve aðaç gravürcülerinin, zýrhçýlarýn, madalyacýlarýn, tornacýlarýn vb. sanayileri gibi, ortaçað kilise adamlarý ve laiklerinin lüksünde bir beslenme [sayfa 35]
kaynaðý bulan ustalýk sanayileri de geliþmiþti. En önemlileri baru-
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tun[10] ve matbaanýn bulunmasý olan az çok önemli bir dizi bulgu,
sanayiin geliþmesine büyük bir katkýda bulunmuþtu.
Sanayiin yanýsýra, tecim de geliþiyordu. Yüz yýllýk deniz tekeli
sayesinde, Hanse[11], tüm Kuzey Almanyanýn, ortaçað barbarlýðýnýn
üstüne yükselmesini saðlamýþtý. Ve Harise, 15. yüzyýlýn sonundan
itibaren, Ýngiliz ve Hollandalýlarýn rekabeti karþýsýnda, hýzla çökmeye
baþlamýþ bulunsa da, Hindistandan Kuzeye büyük ticaret yolu,
Vasko de Gamanýn bulgularýna karþýn, Almanyadan geçmeye devam ediyordu. Augsbourg, Ýtalyan ipeklilerinin, Hindistan baharatýnýn
ve tüm Doðu ürünlerinin her zaman büyük ambarý idi. Yukarý-Almanya kentleri, özellikle Augsbourg ve Nüremberg, o gün için dikkate deðer bir zenginlik ve lüks merkezi idiler. Hammaddeler üretimi
de, ayný biçimde, büyük ölçüde geliþmiþti. Alman madencileri, 15.
yüzyýlda, dünyanýn en usta madencileriydiler ve, öte yandan, kentlerin geliþmesi, tarýmý ortaçað barbarlýðýndan kurtarmýþtý. Sadece
geniþ topraklarýn tarýma açýlmasý ile kalýnmadý, ama yabancý ülkelerden getirilen, ve daha çok özen isteyen yetiþtirilmeleri, tarým
üzerinde genel olarak elveriþli bir etkide bulunan boya bitkileri ve
baþka bitkiler de ekildi.
Her þeye karþýn, Almanya ulusal üretimindeki geliþme, öbür
ülkeler üretimindeki geliþmenin gerisinde kalmýþtý. Tarým, Ýngiltere
ve Hollanda nýn tarýmýndan, sanayi de, Ýtalya, Flandrelar, ve Ýngilterenin sanayiinden çok gerideydi ve, deniz ticareti alanýnda, Ýngilizler, ve hele Hollandalýlar, daha þimdiden Almanlarý yenmeye baþlamýþlardý. Nüfus, henüz çok daðýnýktý. Almanyada uygarlýk, az sayýda
bir sanayi ve ticaret merkezi yöresinde toplanmýþ olarak, deyim
yerindeyse, serpme bir durumda bulunuyordu. Bu merkezlerin
çýkarlarý, birbirlerinden büyük ölçüde ayrýlýyordu, ve þurada burada,
eðer varsa, çok az bir temas noktasý vardý. [sayfa 36] Güney, Kuzeyden
bambaþka tecimsel iliþkilere ve bambaþka sürüm yerlerine sahipti.
Doðu ve Batý, hemen her türlü dolaþýmýn dýþýndaydýlar. Hiç bir
kent, örneðin Londranýn, daha o zamandan Ýngiltere için olduðu
gibi, tüm ülkenin sanayi ve tecim merkezi olabilecek bir durumda
deðildi. Ýç ulaþtýrýmlar, hemen sadece kýyý ve nehir taþýmacýlýðý ve
Augsbourg ve Nüremberg den, Kolonya yolu ile, Hollandaya, ve
Erfurt yolu ile, Kuzeye götüren birkaç büyük ticaret yolu ile sýnýrlanýyorlardý. Nehirlerin ve tecim yollarýnýn uzaðýnda, büyük ulaþtýrma
yollarýnýn dýþýnda, ancak çok az yabancý ürün tüketip, sadece küçük
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bir miktarda ihraç ürünü üreterek, ortaçað sonu yaþama koþullarý
içinde sýkýntýlý bir yaþam sürdürmeye devam eden belli bir sayýda
küçük kent bulunuyordu. Kýrsal nüfus içinde, sadece soyluluk daha
geniþ çevreler ve yeni gereksinmeler ile temas durumunda idi. Büyük köylüler yýðýnýna gelince, yakýn yerel iliþkiler çerçevesini ve
kendi dar yerel ufuklarýný hiç bir zaman aþmamýþlardýr.
Ýngiltere ve Fransada, tecim ve sanayiin geliþmesi, tüm ülkedeki çýkarlarýn sýký bir baðlantýsý, ve, dolayýsýyla, siyasal merkezleþme
sonucunu verdiði halde, Almanya, çýkarlarý, ancak, salt yerel merkezler yöresinde, eyaletler bakýmýndan birleþtirmesini baþarabiliyor,
bundan da, Almanyanýn dünya ticareti dýþýnda býrakýlmasý ile daha
da güçlenen siyasal bir daðýlma doðuyordu. Salt feodal imparatorluk
daðýldýkça, bir imparatorluðun çeþitli parçalarýný kendi aralarýnda
baðlayan baðlar da ortadan kalktý, imparatorluðun büyük baðýmlýlarý
(vassalleri) az çok baðýmsýz prensler durumuna dönüþtü, ve imparatorluðun imparator kentleri ile þövalyeleri, bazan birbirlerine, bazan prenslere ya da imparatora karþý birleþtiler. Nasýl davranacaðýný
bilemeyen imparatorluk hükümeti, imparatorluðu birleþtiren çeþitli
öðeler arasýnda sallanýp duruyor ve yetkesinden gitgide daha çok
yitiriyordu. Ýmparatorluk hükümetinin Louis XI biçimi merkezleþtirme giriþimi, tüm dolaplara ve tüm zorlamalara karþýn, sadece [sayfa
37] Avusturya topraklarýný bir araya getirmesini baþarabildi. Bu genel
düzensizlikten, bu sayýsýz çatýþmalar yumaðýndan yararlananlar ve
eninde sonunda yarar saðlamasý gerekenler, daðýnýklýk içindeki
merkezleþmenin temsilcileri, yerel ve eyaletsel merkezleþmenin
temsilcileri olan, yörelerinde imparatorun bile gitgide öbürleri gibi
bir prens durumuna geldiði prensler oldu.
Bu koþullar içinde, ortaçaðdan kalma sýnýflarýn durumu büyük ölçüde deðiþmiþ, ve eski sýnýflar yanýnda yeni sýnýflar oluþmuþtu.
Prensler, yüksek soyluluktan çýkmýþlardý. Daha þimdiden,
imparatordan hemen tamamen baðýmsýz, ve hükümdar haklarýnýn
çoðuna sahip bir durumda idiler. Kendi baþlarýna savaþ ve barýþ
yapýyor, sürekli ordular besliyor, parlamentolar topluyor ve vergiler
koyuyorlardý. Küçük soyluluk ile kentlerin büyük bir bölümünü,
daha þimdiden yetkeleri altýna almýþlardý. Henüz doðrudan doðruya
imparatorluða baðýmlý öbür kent ve baronluklarý da kendi
topraklarýna katmak için ellerinde bulunan tüm araçlarý kullanýyorlardý. Ýmparatorluk iktidarý karþýsýnda, karþý-merkezleþtirici (décent-
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ralisation) bir etkide bulunduklarý gibi, bu kent ve baronluklar karþýsýnda merkezleþtirici bir etkide bulunuyorlardý. Ýçte, yönetimleri
daha þimdiden çok keyfi idi. Çoðu kez, ancak iþin içinden baþka
türlü çýkamadýklarý zaman zümreler temsilcilerini (états) toplantýya
çaðýrýyorlardý. Canlarýnýn istediði gibi vergiler koyuyorlardý. Temsilcilerin vergi oylama hakký seyrek olarak tanýnýyor ve daha da seyrek
olarak uygulanýyordu. Ve hatta uygulandýðý zaman bile, prens, vergi
ödemeyen, ama vergiden paylarýný alan iki zümre, yani þövalyelik
ve din adamlarý sayesinde, genellikle çoðunluða sahip bulunuyordu.
Prenslerin para gereksinmesi, saraylarýnýn lüksü ve geniþlemesi,
sürekli ordularýn kurulmasý ve artan hükümet harcamalarý ile birlikte, artýyordu. Vergiler gitgide aðýrlaþtýlar. Kentler, çoðu kez, ayrýcalýklarý nedeniyle, [sayfa 38] vergilerden baðýþýk bulunuyorlardý. Sonuç
olarak, vergilerin tüm aðýrlýðý, köylülerin, prens yurtluklarý köylülerinin olduðu kadar, baðýmlý þövalyelerin serfleri, angaryacýlarý ve yarýcýkiracýlarý (tenanciers) üzerine yükleniyordu. Dolaysýz vergiler yetmediði zaman dolaylý vergilere baþvuruluyordu. Hazine açýklarýný
kapatmak için, maliye sanatýnýn en ince manevralarý kullanýlýyordu.
Bütün bunlar yetmediði, rehine koyacak hiç bir þey kalmadýðý, ve
hiç bir özgür imparator kenti borç vermek istemediði zaman da,
para iþlemlerinin en kötüsüne baþvuruluyor, kalp para basýlýyor,
hazinenin o sýradaki çýkarýna göre, yüksek ya da alçak, zorunlu dolaþým oranlarý saptanýyordu. Daha yüksek fiyatla yeniden satmak
üzere, sonra zorla geri alýnan bazý ayrýcalýklarýn ticareti, tüm karþýkoma giriþiminin her türlü haraç ve yaðmaya bahane olarak sömürülmesi, vb. vb., bütün bunlar, o çaðda, prensler için önemli ve
günlük gelir kaynaklarý idiler. Son olarak, adalet de, onlar için sürekli
ve çok önemli bir tecim konusu idi. Kýsacasý, ayrýca prensin yargýçlarý ile öbür görevlilerinin açgözlülüklerini de doyurma zorunda
bulunan o çaðýn uyruklarý, ataerkil yönetim sisteminin nimetlerinden bol bol yararlanýyorlardý.
Orta soyluluk, ortaçað feodal aþama-sýrasýndan hemen tamamen silinmiþti. Üyelerinin bir bölümü baðýmsýz küçük prensler
durumuna gelmiþti; öbürleri, küçük soyluluk saflarý içine düþmüþtüler. Küçük soyluluk, þövalyeler, hýzla sonlarýna yaklaþýyorlardý.
Küçük soyluluðun büyük bir bölümü, daha þimdiden sefalete düþmüþ, ve sadece, asker ya da sivil iþlerde, prenslerin hizmetinde yaþýyordu. Bir baþka bölümü, prenslerin baðlýlýk ve baðýmlýlýðý içinde
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bulunuyordu. Azýnlýk, imparatorluðun dolaysýz baðýmlýlýðý içinde
idi. Askeri tekniðin geliþmesi, piyadenin artan rolü, ateþli silahlardaki
ilerleme, bu soyluluðun aðýr þövalye olarak askeri önemini azalttý
ve, ayný zamanda, müstahkem þatolarýnýn zaptedilmezliðine son
verdi. týpký Nüremberg zanaatçýlarýnýn varlýðý gibi, [sayfa 39] sanayiin
ilerlemesi ile, þövalyelerin varlýðý da gereksiz bir duruma geldi. Para gereksinmeleri, yýkýmlarýna büyük ölçüde katkýda bulundu. Þatolarda yaþanýlan lüks, cirit oyunlarý ve þenliklerdeki göz kamaþtýrýcýlýk
yarýþý, silah ve at fiyatlarý, toplumsal geliþmenin ilerlemesi ile birlikte
artmýþ, oysa þövalye ve baronlarýn gelir kaynaklarý ya çok az artmýþ,
ya da hiç artmamýþtý. Yaðma ve haraçlarý, büyük yollar eþkýyalýðý
ve bu türlü baþka soylu uðraþlar ile birlikte yürütülen özel savaþlar,
zamanla çok tehlikeli bir duruma geldi. Uyruklarýn borç ve yüküm
ödemeleri, eskisinden pek de çok bir þey getirmiyorlardý. Artan gereksinmelerini karþýlamak için, feodal beyler (senyörler), prenslerin
kullandýklarý araçlara baþvurmak zorunda kaldýlar. Köylülerin soyluluk tarafýndan sömürüsü yýldan yýla aðýrlaþtý. Serflerin sýkýlýp suyu
çýkarýldý, angaryacýlar (corvéable), her türlü bahane ve etiket altýnda,
yeni vergi ve yükümler altýna sokuldu. Angaryalar, vergiler, yükümlülükler, toprak iþleme haklarý, mallarýný kullanma hakký, kalýtým
hakký, vb., tüm sözleþmeler çiðnenerek, keyfi bir biçimde artýrýldýlar.
Adalet ya esirgeniyor, ya da satýlýyordu, ve þövalye, artýk köylüden
para sýzdýrmak için hiç bir bahane bulamadýðý zaman, þuna buna
bakmadan onu hapse atýyor, ve özgürlüðünü sattýn almaya zorluyordu.
Küçük soyluluk, öbür zümrelerle (ordre) de iyi geçinemiyordu. Baðýmlý (vassale) soyluluk, imparatorluk soyluluðu durumuna
gelmeye çabalýyordu. Ýmparatorluk soyluluðu da, kendi payýna, baðýmsýzlýðýný korumaya çalýþýyordu. Prenslerle olan sürekli anlaþmazlýklarýn nedeni buydu. Þövalyeler, o kendini beðenmiþ havalarý ile,
kendilerine gereksiz bir zümre gibi görünen din adamlarý zümresinin hem büyük yurtluklarýna, hem de bekârlýk ve kilise yasasý yüzünden bölünemeyen engin zenginliklerine istekli bir gözle bakýyorlardý.
Kentlerle ardý arasý kesilmeyen savaþýmlar içindeydiler. Onlara paraca borçluydular; onlarýn topraklarýný yaðma ederek, tecimenlerinin
yolunu kesip soyarak, savaþlarda tutsak [sayfa 40] edilen yurttaþlarýný
haraca keserek yaþýyorlardý. Ve þövalyeliðin bütün bu zümrelere
karþý savaþýmý, para sorunu onun için giderek dirimsel bir sorun
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haline geldikçe, daha da kýzýþýyordu.
Ortaçað feodal ideolojisi temsilcisi olan din adamlarý zümresi
(clérgé), tarihsel altüst oluþtan daha az etkilenmiyordu. Matbaanýn
bulunmasý ve tecim gereksinmelerinin geniþlemesi, bu zümrenin
elinden sadece okuma yazma tekelini deðil, ama yüksek kültür
tekelini de almýþtý. Ýþbölümü, entelektüel alanda da kendini gösterdi.
Din adamlarý zümresi, yeni hukukçular kastý tarafýndan bir dizi son
derece etkin görevden uzaklaþtýrýldýðýný gördü. Bu zümre de, büyük
ölçüde gereksiz bir duruma gelmeye baþladý, zaten tembelliði ve
artan bilgisizliði de bunu gösteriyordu. Ama, ne kadar gereksiz bir
duruma geliyorsa, elde olan tüm araçlarla durmadan daha da artýrdýðý engin zenginlikleri sayesinde, o kadar kalabalýklaþýyordu.
Din adamlarý zümresi de, birbirinden adamakýllý ayrý iki sýnýf
biçiminde bölünüyordu. Feodal kilise hiyerarþisi, aristokratik sýnýfý
oluþturuyordu: piskoposlar ve baþpiskoposlar, manastýr baþpapazlarý, manastýr baþkanlarý ve öbür yüksek aþamalý papazlar. Bu yüksek kilise görevlileri, ya imparatorluk prensleri, ya da baþka prenslerin metbuluðu (suzeraineté) altýnda, birçok serfler ve angaryalýlar
ile birlikte, geniþ topraklarý egemenlikleri altýnda tutan feodal beylerdiler. Uyruklarýný sadece soyluluk ve prensler kadar acýmasýzca sömürmekle kalmýyor, ama bu iþi daha da kinik bir biçimde yapýyorlardý. Dolaysýz zor dýþýnda, dinin bütün mýzýkçýlýklarýný; uyruklarýnýn
son mangýrlarýný sökmek ve kilise varlýðýný artýrmak için, iþkencenin
korkunçluklarý dýþýnda, aforoz ve günah baðýþlamanýn tüm korkunçluklarýný kullanýyorlardý. Belge sahteciliði, bu ulu kiþiler için, günlük
ve alýþýlmýþ bir para sýzdýrma aracýydý. Ama, sýradan feodal yükümlülük ve vergiler dýþýnda, ayrýca öþür de aldýklarý halde, [sayfa 41] tüm
bu gelirler onlara gene de yetmiyordu. Halktan daha çok para sýzdýrmak için, kutsal resim ve tansýklý kutsal evliya eþyasý üretmeye,
dua yerleri örgütlemeye, günah baðýþlama ticareti yapmaya giriþtiler,
ve bu iþ, uzun zaman, çok büyük bir baþarý ile sürdü.
Bu yüksek aþamalý papazlar ile, onlarýn, siyasal ve dinsel
sapkýnlýklarýn (hérésies) yayýlmasý ile durmadan güçlenen kalabalýk
keþiþler jandarmasý, hem halkýn, hem de soyluðun hýnç konusu
idiler. Doðrudan doðruya imparatorluða baðýmlý bulunduklarý ölçüde, prensler için bir engel oluþturuyorlardý. Kocagöbekli piskoposlar
ve baþpapazlar ile onlarýn keþiþler ordusunun tatlý hayatý, soyluluðun
kýskançlýðýný çekiyor, ve vaazlarý ile apaçýk bir çeliþme durumunda
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bulunduðu ölçüde, bunun masraflarýný çeken halký kýzdýrýyordu.
Din adamlarý zümresinin halk takýmý (plébéinne) bölüntüsü,
köy ve kent bölge papazlarýndan (curé) oluþuyordu. Bunlar, kilise
feodal aþama-sýrasýnýn dýþýnda idiler, ve zenginliklerinden hiç bir
pay almýyorlardý. Çalýþmalarý pek denetlenmiyordu, ve bu çalýþma
kilise bakýmýndan ne kadar önemli olursa olsun, þimdilik kýþlaya
sokulmuþ keþiþlerin polis hizmetleri kadar gerekli deðildi. Bu nedenle onlara çok az para veriliyordu, ve arpalýklarý da, çoðu zaman,
çok deðersizdi. Burjuva ya da halktan geldikleri için, yýðýnýn maddi
durumuna, papaz olmalarýna karþýn, burjuva ve halkta sevgi uyandýracak kadar yakýn bulunuyordu. Çaðýn hareketlerine katýlma, keþiþlerde çok seyrek görülen bir þey olmasýna karþýn, bu, papazlarda
kuraldandý. Hareketin teorisyen ve ideologlarýný bunlar saðlamýþ,
ve aralarýndan, halk takýmý ve köylülerin temsilcisi olan birçoðu,
bu nedenle, daraðacýnda ölmüþlerdir. Bundan ötürü, halkýn rahiplere karþý beslediði hýnç, bu papazlara karþý ancak çok seyrek olarak
yöneliyordu.
Prenslerin ve soyluluðun üstünde imparatorun bulunmasý
gibi, yüksek ve aþaðý din adamlarý zümresinin üstünde de [sayfa 42]
papa bulunuyordu. Ýmparatorun, olaðan santimi, imparatorluk
vergilerini toplamasý gibi, papa da, Roma sarayýnýn lüksünü ödediði
genel kilise vergilerini topluyordu. Bu kilise vergileri, rahiplerin gücü
ve sayýsý sayesinde, hiç bir ülkede, Almanyada olduðu kadar özene
bezene ve santim þaþmadan toplanmamýþtýr. Özellikle, piskoposluklarýn açýlmasý vesilesi ile alýnan vergilerde durum böyleydi. Artan
gereksinmeler ile birlikte, yeni para saðlama yollarý bulundu: kutsal
eþya ve günahlarýn baðýþlanmasý ticareti, papanýn, katoliklerin günahlarýný affetmesi dolayýsýyla toplanan armaðanlar vb.. Her yýl, Almanyadan Romaya, böylece büyük paralar akýyor, ve bundan doðan artan baský, sadece rahiplere karþý beslenen hýncý büyütmekle
kalmýyor, ama, özellikle, o çaðýn en ulusal zümresi olan soylulukta,
ulusal duyguyu da güçlendiriyordu.
Ortaçað kentlerinin eski küçük-burjuvalarý, ticaret ve sanayideki geliþme sonucu, birbirinden iyice ayrý üç bölüntü doðurmuþlardý.
Kent topluluðunun baþýnda ayrýcalýklý sýnýf (patriciat), halk
arasýndaki deyimle eþraf (die Ehrbarkeit) bulunuyordu. Bu bölüntü, en zengin ailelerden bileþiyordu. Kent Meclisinde sadece bu
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aileler toplanýyor ve bütün belediye görevlerini bu aileler görüyorlardý. Böylece, bu aileler sadece kent gelirlerini yönetmekle kalmýyor,
ayrýca bu gelirlerle yaþýyorlardý da. Zenginlikleri ile, imparator ve
imparatorluk tarafýndan kabul edilen geleneksel aristokratik
durumlarý ile güçlü olarak, tüm komünü, ve kent uyruðu tüm köylüleri, türlü biçimlerde sömürüyorlardý. Tahýl ve para tefeciliði yapýyor, her türlü tekeli kendilerine mal ediyor, baltalýk ve otlak haklarýný,
birbiri ardýna, komünün elinden alýyor, komün orman ve otlaklarýndan salt kendileri yararlanýyor, yollar, köprüler, kapýlar üzerine
keyfi ayakbastý paralarý ve baþka vergiler koyuyor, ve loncasal ayrýcalýklar, yurttaþlýk ve ustalýk haklarý, ve adalet ticareti yapýyorlardý.
çevredeki köylüler, [sayfa 43] bu bölüntüden, soyluluk ya da papazlardan gördükleri davranýþtan daha iyisini görmüyorlardý. Tersine,
kýrlardaki hepsi de bu bölüntüden olan belediye yargýç ve görevlileri,
para sýzdýrma iþinde, aristokratik sertlik ve doymazlýða, bir de belli
bir bürokratik incelik katýyorlardý. Bu biçimde toplanan belediye
gelirleri, çok keyfi bir biçimde yönetiliyorlardý. Salt bir formalite
olan belediye muhasebesi, elden geldiðince savsaklanýyor ve içinden çýkýlmaz bir duruma getiriliyordu. Belediye paralarýnýn çalýnýp
aþýrýlmasý günlük iþlerdendi. 1848 yýlýnýn o kadar çok belediye yönetiminde ortaya çýkardýðý güveni kötüye kullanmalar düþünülünce,
ayrýcalýklarla çevrili, akrabalýk baðlarý ve ortak çýkarlarla sýký sýkýya
birleþmiþ az sayýdaki bir kast için, kent gelirleri aracýyla büyük ölçüde zenginleþmenin ne kadar kolay olacaðý kendiliðinden anlaþýlýr.
Kentsel komün haklarýný her yerde, özellikle maliye alanýnda
yok etmek için, ayrýcalýklýlar, gerekli olaný yapmýþlardý. Komünler,
hiç olmazsa belediye yönetiminin denetimini ellerine geçirmek
için, ancak daha sonra, bu efendilerin dolandýrýcýlýklarý dayanýlmaz
bir duruma geldiði zaman, yeniden harekete geçtiler. Ve bu iþte,
aslýnda kentlerin çoðunda da baþarý kazandýlar. Ne var ki, loncalar
arasýndaki sonu gelmez uyuþmazlýklar sayesinde, ayrýcalýklýlarýn
direngenliði, ve imparatorluk ve baðlaþýk kentler hükümetlerinden
gördükleri destek sayesinde, ayrýcalýklý belediye meclisi üyeleri, ister kurnazlýk, ister zorla olsun, az zaman içinde, eski egemenliklerini, gerçekte yeni baþtan kurmayý baþardýlar. 16. yüzyýl baþýnda,
bütün kentlerde, komün yeni baþtan muhalefet içinde bulunuyordu.
Ayrýcalýklý bölüntüye karþý bu muhalefet, kendini Köylüler
Savaþý sýrasýnda çok açýk bir biçimde gösteren iki bölüntüden bile-
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þiyordu.
Bizim bugünkü liberallerimizin öncüsü olan burjuva muhalefet, zengin ve orta burjuvalar ile birlikte, küçük-burjuvalarýn,
[sayfa 44] yerine göre, az ya da çok önemli bir bölümünü biraraya
getiriyordu. Ýstemleri, sadece anayasal alan üzerinde toplanýyordu.
Bu muhalefet, belediye yönetimi üzerinde bir denetim hakký ve ister komün meclisinin kendisi aracýlýðý ile, isterse komünal (büyük
meclis, belediye meclisi) bir temsil aracýlýðý ile olsun, yasama gücüne bir katýlma, ayrýcalýklý hýsým kayýrýcýlýðý ve ayrýcalýklý bölüntü
içinde kendini gitgide daha açýk bir biçimde gösteren birkaç aile
oligarþisinin sýnýrlandýrýlmasýný istiyordu. Bundan baþka, olsa olsa,
meclisteki birkaç yerin, kendi içinden sevilmiþ küçük-burjuvalar
tarafýndan doldurulmasýný istiyordu. Kendisine, þurada burada, ayrýcalýklýlarýn hoþnutsuz ve sýnýflarýndan kopmuþ bölüntüsünün de
katýldýðý bu parti, tüm olaðan komün meclisleri ve loncalarda, büyük
çoðunluðu oluþturuyordu. Meclis yandaþlarý ve radikal muhalefet,
asýl burjuvalar arasýnda çok küçük bir azýnlýk oluþturuyordu.
Bu ölçülü, yasal, rahat, akýllý muhalefetin, 16. yüzyýl
hareketi içinde, kalýtýmcýsý olan anayasacý partinin, 1848 ve 1849
yýllarý hareketi içinde oynadýðý rolün týpkýsýný, ve ayný baþarý ile nasýl oynadýðýný görme fýrsatýný bulacaðýz.
Öte yandan, burjuva muhalefet, tembellik yaþamý ve gevþek
töreleri kendisinde tepki uyandýran rahipleri daha da sert bir biçimde kýnýyordu. Bu kutsal insanlarýn utanýlacak yasama biçimlerine
karþý tedbir alýnmasýný, rahiplerin yararlandýðý özel yargýlama yetkisi
ve vergi baðýþýklýðýnýn kaldýrýlmasýný ve, genel olarak, keþiþ sayýsýnýn
azaltýlmasýný istiyordu.
Halk muhalefeti, sýnýflarýndan kopmuþ burjuvalar ve, kalfalar,
gündelikçiler ve lumpen-proletaryanýn, kentlerin geliþmesinin en
düþük derecelerinde bile görülen bu ayaktakýmýnýn birçok tohum
halindeki öðeleri gibi, yurttaþlýk haklarýndan yoksun kentliler yýðýnýndan bileþiyordu. Zaten lumpen-proletarya, geçmiþ toplumun hemen
tüm evrelerinde, [sayfa 45] az çok geliþmiþ bir biçimde görülen bir
olaydýr. Belirli bir ekmek kapýsý ve baþýný sokacak belli bir yeri olmayan kimseler yýðýný, tam da bu çaðda, feodalizmin, her mesleðin,
yaþamýn her düzeyinin, birçok ayrýcalýk arkasýnda mevzilendiði bir
toplum halinde daðýlmasý ile, büyük ölçüde artmýþtý. Tüm ileri ülkelerde, serseriler sayýsý, hiç bir zaman 16. yüzyýlýn birinci yarýsýnda
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olduðu kadar yüksek olmamýþtýr. Bu serserilerden bazýlarý, savaþ
dönemleri boyunca, ordulara yazýlýyor, bazýlarý kapý kapý dileniyor,
son olarak baþka bazýlarý da, kentlerde, günlük iþler ya da loncalar
tarafýndan kapýlmamýþ baþka uðraþlar aracýyla, sefil hayatlarýný kazanmaya çalýþýyorlardý. Bu üç öðe de, Köylüler Savaþýnda bir rol
oynarlar: birincisi, köylülerin karþýlarýnda yenik düþtükleri prenslerin
ordularýnda; bozguncu etkisi kendini her an gösteren ikincisi, köylü
komplolarý ve köylü çetelerinde; üçüncüsü de, kentliler partilerinin
savaþýmlarýnda. Öte yandan, bu sýnýfýn büyük bir bölümünün, özellikle kentler öðesinin, o çaðda, saðlýklý köylü özlüðünden henüz
büyük bir varlýða sahip bulunduðunu, ve modern ayaktakýmýnýn
satýlmýþlýk ve bozulmuþluk derecesine eriþmekten henüz uzak
olduðunu da unutmamak gerek.
Kentlerdeki halk muhalefetinin, o çaðda, çok karýþýk öðelerden bileþtiði görülüyor. Bu muhalefet, eski feodal ve loncasal toplumun sýnýflarýndan kopmuþ öðeleri ile, doðmakta bulunan burjuva
toplumun henüz geliþmemiþ, ancak tohum halindeki proleter öðelerini bir araya getiriyordu. Bir yanda, yoksul düþmüþ, varolan burjuva
düzene hâlâ lonca ayrýcalýklarý ile baðlý zanaatçýlar; öte yanda, topraklarýndan kovulmuþ köylüler ile iþlerinden çýkarýlmýþ ve henüz
proleter durumuna dönüþmeyen hizmetkârlar. Bunlar arasýnda, þimdilik resmi toplumun dýþýnda kalmýþ ve, yasama koþullarý bakýmýndan, o günün sanayisi ile lonca ayrýcalýklarýnýn izin verdiði ölçüde
proletaryaya yaklaþan, ama, ayný zamanda, iþte tam da bu ayrýcalýklar nedeniyle, hemen hepsi [sayfa 46] geleceðin ustalarý ve burjuvalarý olan kalfalar vardý. Bu nedenle, bu çeþitli öðeler karýþýmýnýn
parti davranýþý, zorunlu olarak pek güvenilmez ve yerine göre deðiþen bir davranýþtý. Köylüler Savaþýna kadar, halk muhalefeti, bir
parti olarak, siyasal savaþýmlara katýlmadý. Kendini ancak burjuva
muhalefetin bir bölüntüsü, gürültücü, gözü yaðmada, birkaç fýçý
þaraba satýlan bir bölüntüsü olarak gösteriyordu. Bu muhalefeti bir
parti durumuna dönüþtüren þey, köylülerin ayaklanmalarýdýr; ve
hatta o zaman bile, bu muhalefet, istemlerinde ve eyleminde, hemen her yerde, köylülere baðýmlý kaldý,  bu da, o çaðda, kentlerin
henüz kýra ne derecede baðýmlý bulunduklarýný ilgi çekici bir biçimde tanýtlar. Bu muhalefet, baðýmsýz bir eylem yürüttüðü ölçüde,
kýr üzerin,de kentin sanayi tekellerinin kurulmasýný istiyor, kent yöresi köylüleri üzerine çöken feodal yükümlülüklerin kaldýrýlmasý ile
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kent gelirlerinin azaltýlmasýna karþý çýkýyordu; kýsacasý, bu önlemde,
gericiydi, kendi öz küçük-burjuva öðelerine boyun eðiyor, ve böylece, modern küçük-burjuvazinin, demokrasi firmasý altýnda üç yýldan
beri oynadýðý traji-komediye ilginç bir prelüd saðlýyordu.
Thüringende, Münzerin, ve bazý baþka yerlerde de, onun
çömezlerinin dolaysýz etkisi altýndadýr ki, kentlerin halk bölüntüsü,
tohum halindeki proleter unsur, bir anda hareketin bütün öbür bölüntüleri üzerinde aðýr basacak derecede, genel fýrtýna tarafýndan
sürüklendi. Tüm Köylüler Savaþýnýn doruk noktasýný oluþturan, ve
bu savaþýn en yüce çehresi olan Thomas Münzerin çehresi yöresinde toplanan bu oluntu (épisode), ayný zamanda, en kýsa oluntudur.
Bu öðenin çabucak yýkýlacaðýný, daha çok fantastik bir niteliðe bürüneceðini, ve istemlerinin ifadesinin son derece karýþýk kalacaðýný
anlamak güç deðildir, çünkü, çaðýn koþullarýnda, en dayanýksýz
toprakla karþýlaþan öðe, bu öðedir.
Sonuncusu bir yana býrakýlýrsa, bu sýnýflarýn altýnda, ulusun
sömürülen büyük yýðýný: köylüler bulunuyordu. Tüm [sayfa 47] toplumsal katmanlar yapýsý: prensler, memurlar, soylular, papazlar, ayrýcalýklýlar ve burjuvalar, hep bunlar üzerine çöküyordu. Ýster bir prense,
ister bir imparatorluk baronuna, ister bir piskoposa, isterse bir manastýr ya da bir kente baðlý bulunsun, köylüye her yerde bir eþya
gibi, bir yük hayvaný gibi, hatta çoðu kez daha da kötü davranýlýyordu. Serf olarak, efendisi, onu, canýnýn istediði gibi kullanýyordu.
Angaryacý olarak, sözleþmeye dayanan yasal yükümlülükler onu
ezmeye yetiyordu, ama bu yükümlülüklerin kendileri günden güne
daha aðýr bir duruma geliyordu. Zamanýn en büyük bölümünü,
efendisinin topraklarý üzerinde çalýþmakla geçirmeliydi. Kendisine
kalan az bir zamanda kazandýðý þey üzerinden efendisinin hakkýný
(cens), öþürü, yükümlülüklerini (redevance), haracý (taille), yolluðu
(askeri vergi), devlet vergilerini ve imparatorluk harçlarýný ödemeliydi. Efendisine bir vergi ödemeksizin ne evlenebilir, hatta ne de
ölebilirdi. Üstelik, alelade feodal angaryalar dýþýnda, efendisi için
saman, çilek, yaban mersini devþirmeli, salyangoz toplamalý, av
avlamalý, odun yarmalýydý, vb.. Balýk tutma ve avcýlýk yapma hakký
efendiye aitti, ve köylü, av hayvanlarýnýn kendi ürününü çiðnemesine elini kolunu baðlayarak bakmalýydý. Köylülerin ortak otlak ve
koruluklarý, beyler tarafýndan hemen her yerde ellerinden zorla
alýnmýþ1ardý. Ve bey, köylünün mülkünü nasýl dilediði gibi kullaný-
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yorsa, kiþiliðini de, karýsýnýn ve kýzlarýnýn kiþiliklerini de öyle kullanýyordu. Ýlk gece hakký vardý. Caný istediði zaman, köylüyü, onu orada
bugün sorgu yargýcýnýn beklediði kadar kesin bir biçimde iþkencenin beklediði hapse attýrabiliyordu. Keyfine göre, onu geberesiye
dövdürtüyor ya da kafasýný kestiriyordu. Carolinein[12], o kulaklarý
kesme, burnu kesme, gözleri oyma, parmaklarý ve elleri koparma, kafayý kesme. çark iþkencesiyle öldürme, yakma,
kýzgýn kerpetenle çimdikleme hükümlünün kol ve bacaklarýný
atlara baðlayýp çektirerek kopartma gibi örnek davranýþlarýnýn hiç
biri [sayfa 48] yoktu ki, soylu beyler, köylülere karþý, canlarýnýn istedikleri gibi kullanmamýþ olsun. Onlarý, bunu yapmaktan kim alýkoyabilirdi? Yargýç kürsülerinde, kendilerine hangi iþ için para verildiðini çok iyi bilen baronlar, rahipler, ayrýcalýklýlar ya da yasacýlar
oturuyorlardý. Çünkü imparatorluðun tüm resmi zümreleri (ordre),
köylülerin sömürüsünden geçiniyorlardý.
Gene de, kendilerini ezen boyunduruk altýnda diþlerini gýcýrdatsalar da, köylülerin ayaklanmasý, çok güçtü. Daðýnýklýklarý, ortak
bir anlaþmayý son derece güçleþtiriyordu. Ardarda gelen kuþaklarýn
boyuneðme alýþkanlýðý, birçok bölgede silah kullanma alýþkanlýðýnýn
yitirilmesi, beylerin kiþiliðine göre bazan hafifleyen, bazan aðýrlaþan
sömürünün sertliði, köylüleri dinginlik içinde tutmaya yardým
ediyordu. Bu nedenle, ortaçaðda, birçok yerel köylü isyanlarý görülür, ama, hiç deðilse Almanyada, Köylüler Savaþýndan önce, köylülüðün bir tek genel, ulusal ayaklanmasý görülmez. Buna, köylülerin,
tek baþlarýna, karþýlarýnda prenslerin, soyluluðun ve kentlerin, saðlam bir baðlaþma biçiminde birleþmiþ örgütlü gücünü bulduklarý
sürece, bir devrim yapmaya yetenekli olmadýklarýný da eklemek
gerek. Sadece baþka zümrelerle bir baðlaþma, onlara bir yenme
olanaðý kazandýrabilirdi, ama hepsi onlarý ayný derecede sömürdükleri zaman, baþka zümrelerle nasýl bir baðlaþma kurabilirlerdi?
Böylece, 16. yüzyýlýn baþýnda, imparatorluðun çeþitli zümreleri: prensler, soyluluk, yüksek din adamlarý, ayrýcalýklýlar, burjuvalar,
halk ve köylüler, gereksinmeleri son derece çeþitli ve çeliþik, karmakarýþýk bir yýðýn oluþturuyorlardý. Her zümre öbürüne karþý çýkýyor, ve bütün öbürleri ile, bazan açýk, bazan kapalý, sürekli bir savaþým içine girmiþ bulunuyordu. Birinci Fransýz Devrimi çaðýnda
görülen, ve þimdi de, en ileri ülkelerde, geliþmenin daha yüksek
bir evresinde saptanan, ulusun o iki büyük kamp biçimindeki bölü-
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nüþü, o zamanki koþullar içinde olanaksýzdý. Bu bölünme, [sayfa 49]
hatta çok yaklaþýk bir biçimde, ancak ve ancak, ulusun aþaðý katmaný, yani bütün öbür zümreler tarafýndan sömürülen köylüler ve
halktan kimseler ayaklandýðý zaman olabilirdi. Eðer Alman ulusunun, feodal soyluluk, burjuvazi, küçük-burjuvazi, köylülük ve proletarya biçimindeki, gene de çok daha az karmaþýk olan güncel bileþiminin, þu son iki yýl içinde ne kadar büyük bir karýþýklýk doðurduðu
anýmsanýrsa, o çaðdaki çýkarlarýn, görüþ ve özlemlerin karýþýklýðý
kolayca anlaþýlacaktýr. [sayfa 50]
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ÝKÝ

O SIRALARDA sayýsý o kadar çok olan zümrelerin, daha
önemli birimler biçiminde bir araya gelmeleri, yerel ve eyaletsel
merkezcilik-yokluðu ve baðýmsýzlýk, çeþitli eyaletlerin kendi aralarýndaki tecimsel ve sýnai yalýtýklýðý, ve ulaþtýrma yollarýnýn kötü durumu
tarafýndan, aþaðý yukarý tamamen engellenmiþ bulunuyordu. Bu
bir araya geliþ, ancak Reformla, dinsel ve siyasal devrimci fikirlerin
yayýlmasý ile gerçekleþir. Bu fikirlere katýlan ya da onlarý iteleyen
çeþitli sýnýflar, ulusu, doðrusunu söylemek gerekirse tamamen eðreti
ve yaklaþýk bir biçimde, üç büyük kamp içinde toplar: Katolik ya
da gerici kamp, burjuva-reformcu lütergil (lüthérien) kamp ve devrimci kamp. Eðer, ulusun bu büyük [sayfa 51] parçalanmasýnda pek
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bir mantýk görülmez, eðer bazan ilk iki kampta da ayný öðelere
raslanýrsa, bu durum, ortaçaðdan kalma resmi zümrelerden çoðunun, o çaðda içinde bulunduklarý ayrýþma durumu ve, çeþitli bölgelerde, ayný zümreleri bir an için karþýt yönlerde geliþtiren merkezcilik-yokluðu ile açýklanýr. Þu son yýllarda, Almanyada, buna
benzer olaylarý saptama fýrsatýný o kadar sýk bulduk ki, 16. yüzyýlýn
çok daha karmaþýk koþullarý içinde, zümrelerin ve sýnýflarýn böylesine bir görünür karmakarýþýklýðý bizi þaþýrtamaz.
Þu son yýllardaki bunca deneye karþýn, Alman ideolojisi, ortaçað savaþýmlarý içinde, zorlu tanrýbilimsel çekiþmelerden baþka
bir þey görmemekte devam eder. Eðer o çaðýn insanlarý, sadece
göksel iþler konusunda anlaþabilselerdi, bizim tarihçilerimizin ve
devlet adamlarýmýzýn fikrince, dünya iþleri üzerinde hiç bir tartýþma
nedenleri olmazdý. Bu ideologlar, bir çaðýn kendi üzerine, ya da bir
çað ideologlarýnýn o çað üzerine beslediði tüm kuruntularý, peþin
para gibi alacak kadar saftýrlar. Bu türlü kimseler, örneðin 1789
Devriminde, anayasal krallýðýn, mutlak krallýða göre üstünlükleri
üzerine pratik bir tartýþmadan, Þubat Devriminde, cumhuriyet mi
krallýk mý sorununu çözme giriþiminden baþka bir þey görmezler.
Bütün bu altüst olmalar içinde kendi yolunu izleyen, ve savaþým
durumundaki partilerin bayraklarý üzerinde yazýlý siyasal lakýrdýlar
kendisinin ifadesinden baþka bir þey olmayan sýnýf savaþýmlarý, o
sýnýflar arasýndaki savaþýmlar, haberleri sadece dýþ ülkelerden yeterince belirgin bir biçimde onlara kadar gelmekle kalmayýp, ülkemizdeki binlerce proleterin gürleme ve öfkesinde de yankýlandýðý halde,
bizim ideologlarýmýzýn, bugün bile, pek akýllarýna gelmezler.
Hatta 16. yüzyýlýn din savaþlarý adý verilen þeylerde bile, her
þeyden önce, çok olumlu maddi sýnýf çýkarlarý sözkonusuydu, ve
bu savaþlar da, daha sonra Ýngiltere ve Fransada ortaya çýkan iç
çatýþmalar kadar, sýnýf savaþýmlarý idiler. Eðer bu sýnýf savaþýmlarý o
çaðda, dinsel bir nitelik [sayfa 52] taþýyor, eðer çeþitli sýnýflarýn çýkar,
gereksinme ve istemleri din maskesi altýnda gizleniyor idiyseler,
bu hiç bir þeyi deðiþtirmez ve çaðýn koþullarý ile kolayca açýklanýr.
Ortaçað, yola en ilk öðelerden çýkmýþtý. Herþeye yeni baþtan
baþlamak için, eski uygarlýk, eski felsefe, eski siyasa, eski hukuk
biliminden herþeyi silip süpürmüþtü. Yitip giden eski dünyadan,
hýristiyanlýk ile, tüm uygarlýklarýndan yoksunlaþmýþ, yarý yarýya yýkýk
birkaç kentten baþka bir þey kalmamýþtý. Sonuç þu oldu ki, geliþ-

38

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

menin tüm ilkel evrelerindeki gibi, rahipler, entelektüel kültür tekelini ellerine aldýlar, ve kültürün kendisi de herþeyden önce dinbilimsel bir nitelik kazandý. Rahiplerin elleri arasýnda, siyasa ve hukuk bilimi, tüm öbür bilimler gibi, yalýnç tanrýbilim kollarý olarak
kaldýlar, ve tanrýbilimde yürürlükte olan ilkelere göre incelendiler.
Kilise dogmalarý, ayný zamanda, siyasal belitler idiler, ve Kutsal Kitap tümceleri de, tüm mahkemelerde yasa gücüne sahipti. Hatta
baðýmsýz bir hukukçular sýnýfý oluþtuktan sonra bile, hukuk bilimi
daha uzun süre tanrýbilimin egemenliði altýnda kaldý. Ve tüm entelektüel çalýþým alanýnda tanrýbilimin bu egemenliði, ayný zamanda,
feodal egemenliðin en genel bireþimi ve onaylamasý olan kilisenin
durumunun da zorunlu sonucu idi.
Buna göre, genellikle feodalizme karþý yöneltilen tüm saldýrýlarýn, her þeyden önce kiliseye karþý saldýrýlar olacaklarý, toplumsal ve siyasal tüm devrimci öðretilerin, ayný zamanda ve her þeyden
önce, tanrýbilimsel sapkýnlýklar olacaklarý açýktýr. Varolan toplumsal
koþullara dokunabilmek için, onlarýn kutsal niteliklerini kaldýrmak
gerekiyordu.
Feodalizme karþý devrimci muhalefet, tüm ortaçað boyunca
devam etti. Bu muhalefet, kendini, koþullara göre kimi zaman
mistik, kimi zaman açýk mezhep sapkýnlýðý, kimi zaman da silahlý
ayaklanma biçimi altýnda gösteriyordu. Mistiðe iliþkin olarak, 16.
yüzyýl reformlarýnýn ona ne kadar baðlý olduklarý bilinir. Münzer de
ona çok þey borçludur. [sayfa 53] Mezhep sapkýnlýklarý, ya Alp daðlarý
çobanlarýnýn, ataerkil görüþlere, kendilerine kadar sokulan feodaliteye karþý tepkilerinin (Vaudoislar[13]), ya kentlerin feodalizme
karþý muhalefetinin (Albigeaislar[14], Arnold de Brescia, vb.) ya da
yalýnç köylü ayaklanmalarýnýn (John Bal, Pikardiyadaki Macar
usta[15], vb.) ifadeleri idiler. Biçim ve içerik bakýmýndan, tarihin hareketine karþýt gerici giriþimler olduklarý, ve sadece yerel bir öneme
sahip bulunduklarý için, Vaudoislarýn ataerkil mezhep sapkýnlýklarý
ile Ýsviçrelilerin ayaklanmasýný burada bir yana býrakabiliriz. Öbür
iki ortaçaðsal mezhep sapkýnlýðý biçiminde, 12. yüzyýlda, burjuva
muhalefet ile köylü-halk takýmý muhalefeti arasýndaki, Köylüler
Savaþýnýn baþlýca baþarýsýzlýk nedeni olan büyük baðdaþmazlýðýn
habercilerini görüyoruz. Bu baðdaþmazlýk, tüm ortaçað boyunca
sürüp gider.
Kentlerin mezhep sapkýnlýðý, ve uyarýnca söylemek ge-
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rekirse, bu, ortaçaðýn resmi mezhep sapkýnlýðýdýr, esas itibariyle
rahiplere karþý yöneliyor, yani zenginliklere ve siyasal konuma saldýrýyordu. Týpký burjuvazinin þimdi bir gouvernement à bon marché[16]
istediði gibi, ortaçað burjuvalarý da ucuz bir kilise istiyorlardý.
Biçimi bakýmýndan gerici olarak, kilisenin ve dogmalarýn geliþmesinde bir yozlaþmadan baþka bir þey görmeyen her mezhep sapkýnlýðý gibi, burjuva mezhep sapkýnlýðý da, kilisenin ilk düzeninin yeniden kurulmasýný, ve salt din adamlarý zümresinin ortadan kaldýrýlmasýný istiyordu. Bu ucuz kurumun sonucu, keþiþleri, yüksek din
görevlilerini, Roma sarayýný, kýsacasý, kilisede pahalýya malolan herþeyi ortadan kaldýrmak olacaktý. Krallarýn korunumu altýnda bulunmakla birlikte, aslýnda kendileri birer cumhuriyet olduklarý için,
kentler, papalýða karþý saldýrýlarý ile, ilk kez olarak, genel bir biçim
altýnda, o burjuva egemenliðinin normal biçiminin cumhuriyet olduðu gerçeðini ifade ediyorlardý. Kentlerin bir dizi kilise dogma ve
yasalarýna muhalefetleri, kýsmen bundan önce söylenenlerle, [sayfa
54] kýsmen de öbür yasama koþullarý ile açýklanýr. Örneðin, kentlerin,
rahiplerin bekarlýðýna karþý neden o kadar zorlu bir biçimde karþý
çýktýklarýný, hiç kimse Boccaciodan daha iyi açýklayamaz. Ýtalya ve
Almanyada Arnold ve Brescia, Fransanýn güneyinde Albililer, Ýngilterede John Wielef, Bohemyada Huss ve kalikstenler[17], bu
eðilimin baþlýca temsilcileri oldular. Eðer feodalizme karþý muhalefet, kendini burada sadece kilise feodalitesine karþý muhalefet
olarak gösteriyorsa, bunun nedeni, sadece, her yerde, kentlerin
daha þimdiden tanýnmýþ bir zümre oluþturmalarý, ve ayrýcalýklarý,
silahlarý ya da zümreler meclislerinde, laik feodaliteye karþý savaþým
vermek için yeterli araçlara sahip bulunmalarýdýr.
Küçük soyluluðun en büyük bölümünün, rahiplere karþý savaþýmda ve mezhep sapkýnlýðýnda kentlerle baðlaþtýðýný, Fransanýn
güneyinde, Ýngilterede ve Bohemyada olduðu kadar, daha þimdiden, burada da görüyoruz  küçük soyluluðun kentler karþýsýndaki
baðýmlýlýðý ve prensler ve yüksek din görevlilerine karþý kentlerle
olan çýkar dayanýþmasý ile açýklanan olay; Köylüler Savaþýnda bunu
gene göreceðiz.
Köylü ve halk takýmý gereksinmelerinin dolaysýz ifadesi olan
ve hemen her zaman bir ayaklanmaya baðlý bulunan mezhep sapkýnlýðýnýn niteliði ise bambaþka idi. Bu mezhep sapkýnlýðý, gerçi,
burjuva mezhep sapkýnlýðýnýn, rahiplere, papalýða ve ilkel kilise dü-
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zeninin yeniden kurulmasýna iliþkin tüm istemlerini içeriyordu, ama
ondan sonsuz derecede ileriye de gidiyordu. Ýlkel hýristiyanlýðýn
eþitlik koþullarýnýn topluluk üyeleri arasýnda yeniden kurulmasýný
ve uygar toplum için kural olarak tanýnmalarýný da istiyordu. Ýnsanlarýn tanrý karþýsýndaki eþitliðinden, uygar eþitliði, ve hatta, kýsmen
daha þimdiden, servet eþitliðini çýkartýyordu. Soyluluk ile köylülerin,
ayrýcalýklýlarýn, ayrýcalýklý burjuvalar ve halktan kimselerin eþitliðini
gerçekleþtirmek, feodal angaryalarý, efendi hakkýný, vergileri, ayrýcalýklarý ve, eninde sonunda, göze çok batan zenginlik farklýlýklarýný
ortadan kaldýrmak: [sayfa 55] ilkel hýristiyan öðretiden zorunlulukla çýkan istemler olarak az çok açýk bir biçimde ortaya konar ve desteklenen istemler, iþte bunlardý. Feodalizmin doruðuna vardýðý bir
çaðda, örneðin Albililerde olduðu gibi, burjuva mezhep sapkýnlýðýndan ayýrdedilmesi henüz güç olan bu köylü-halk takýmý mezhep
sapkýnlýðý, 14. ve 15. yüzyýllarda, açýkça ayrý bir parti programý durumuna dönüþür, ve burjuva mezhep sapkýnlýðý yanýnda çoðu kez
tamamen baðýmsýz bir biçimde görünür: Ýngilterede, Wyclef hareketi yanýnda, Wat Tyler ayaklanmasýnýn vaizi John Ball[18] gibi,
Bohemyada, kalisktenler yanýnda, Taboritler gibi. Almanyada halk
takýmý temsilcileri tarafýndan 15. yüzyýl sonu ve 16. yüzyýl baþýnda
yetkinleþtirilen cumhuriyetçi eðilim, Taboritlerde, tanrýbilimsel süsler
altýnda, daha o zamandan ortaya çýkýyordu.
Gericilik dönemlerinde devrimci gelenekleri sürdüren
flagellantlarýn, lollardlarýn,[19] vb. mistik mezheplerin aþýrý etkinliði,
bu mezhep sapkýnlýðý biçimine baðlanýr.
Halk takýmýndan kiþiler, o çaðda, tamamen resmi toplum
dýþýnda yer almýþ tek sýnýfý oluþturuyorlardý. Burjuva topluluðunun
dýþýnda olduklarý gibi, feodal topluluðun da dýþýnda idiler. Ne ayrýcalýklarý vardý, ne de mülkleri, hatta köylüler ve küçük-burjuvalar
gibi aðýr yükümlülükler altýna konmuþ bir mülkleri bile yoktu. Nerden bakýlýrsa bakýlsýn, malsýz mülksüz ve her türlü haktan yoksun
idiler. Yaþama koþullarý, onlarý, o günün kendilerinden hiç bir haberleri olmayan kurumlar ile hiç bir zaman dolaysýz bir buluþukluk
durumuna getirmiyordu. Bunlar, feodal toplum ile burjuva loncanýn
daðýlmasýnýn canlý simgesi ve, ayný zamanda, modern burjuva toplumun ilk habercileri idiler.
Daha o çaðda, halkçý bölüntünün, kendini neden sadece
feodalizme ve ayrýcalýklý burjuvaziye karþý savaþým ile sýnýrlayama-
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yacaðýný iþte bu durum açýklar; bu bölüntü, en azýndan imgeleme
yetisi alanýnda, henüz doðmakta olan modern burjuva toplumu
aþmalýydý. Bu durum, her türlü mülkten [sayfa 56] dýþtalanmýþ bu bölüntünün, sýnýf baðdaþmazlýklarý üzerine dayanan tüm toplum biçimlerinde ortak olan kurumlarý, görüþleri ve fikirleri, neden daha
þimdiden tartýþma konusu yapacaðýný açýklar. Ýlkel hýristiyanlýðýn
chiliastique[20] düþleri, bunun için elveriþli bir hareket noktasý sunuyordu. Ama, ayný zamanda, sadece bugünü deðil, hatta geleceði
de aþan bu önceleme, ancak zorlu, fantastik bir niteliðe sahip olabilirdi ve, ilk gerçekleþtirme giriþiminde, gene çaðýn koþullarý tarafýndan belirlenen dar sýnýrlar içine düþecekti. Özel mülkiyete karþý
saldýrýlar, mallarda ortaklýk istemi, kaba bir iyilikseverlik örgütü biçiminde daðýlýp gideceklerdi. Belirsiz hýristiyan eþitliði, olsa olsa,
yasa karþýsýnda uygar eþitliðe varabiliyordu; her türlü yetkenin ortadan kaldýrýlmasý, sonunda, halk tarafýndan seçilmiþ cumhuriyetçi
hükümetlerin kurulmasýna yolaçtý. Komünizmi imgeleme yetisinde
öncelemek, gerçeklikte, modern burjuva koþullarýn bir öncelenmesi
idi.
Gelecekteki tarihin bu zorlu, ama, halk takýmý bölüntüsünün
yaþama koþullarý gözönünde tutulursa çok anlaþýlýr öncelemesine,
ilkin Almanyada, Thomas Münzer ve yandaþlarýnda raslýyoruz. Daha
önce Taboritlerde, ama sadece salt askeri düzeyde bir tedbir olarak,
bir tür chiliastique mal ortaklýðý vardý. Bu komünist çýnlamalar, ancak Münzerdedir ki, gerçek bir toplum bölüntüsünün özlemlerinin
ifadesi durumuna gelirler. Ancak ondadýr ki, bu komünist çýnlamalar
belirli bir açýklýkla formüle edilmiþlerdir, ve ondan sonra, bu çýnlamalarý, modern iþçi hareketi ile kaynaþmalarýna kadar, her büyük
halk ayaklanmasýnda bir kez daha duyarýz; týpký ortaçaðda, özgür
köylülerin, kendilerini gitgide aðlarý içine alan feodaliteye karþý yürüttükleri savaþýmlarýn, serfler ve angaryacýlarýn, feodal egemenliði
dipten doruða yýkmak için yürüttükleri savaþýmlar ile kaynaþmasý
gibi.
Ulusun bölünmüþ bulunduðu üç büyük kamptan birincisi,
tutucu-katolik kamp, kurulu düzenin sürdürülmesinde çýkarý
bulunan tüm öðeleri: imparatorluk iktidarý, papaz sýnýfý [sayfa 57] ve
laik prenslerin bir bölümünü, zengin soyluluðu, büyük din görevlileri
ve kentler ayrýcalýklýlarýný bir araya getirirken, lüterci-ýlýman burjuva
reform partisi, varlýklý muhalefet öðelerini, küçük soyluluk yýðýnýný,
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burjuvaziyi, ve hatta, laik prenslerin, kilise mallarýnýn zoralýmý ile
zenginleþmeyi uman ve imparatorluk karþýsýnda daha büyük bir
baðýmsýzlýk kazanmak için fýrsattan yararlanmak isteyen bir
bölümünü bir araya getiriyordu. Son olarak, köylüler ve halktan
kimseler de, istemleri ve öðretileri en açýk bir biçimde Thomas
Münzer tarafýndan dile getirilen devrimci bir parti oluþturuyorlardý.
Luther ve Münzer, öðretileri ile olduðu kadar, karakter ve
eylemleri ile de, yönettikleri partileri hayranlýk uyandýracak bir
biçimde temsil ederler.
Luther, 1517den 1525e, modern Alman anayasacýlarýnýn
1846dan 1849a geçirdikleri evrimin týpkýsýný geçirdi; bir an hareketin
baþýnda bulunduktan sonra, bu hareket içinde, o zamana kadar
kendisini destekleyen halkçý ya da proleter parti tarafýndan geride
býrakýldýðýný gören her burjuva partisinin geçirdiði evrimin týpkýsýný
geçirdi.
Luther, 1517de, ilkin Katolik Kilisesinin dogmalarýna ve kuruluþuna saldýrdýðý zaman, muhalefeti henüz belirli bir nitelik taþýmýyordu. Bu muhalefet, eski burjuva mezhep sapýklýðýnýn istemlerini
aþmaksýzýn, daha radikal hiç bir eðilimi dýþtalamýyordu, ve zaten
dýþtalayamazdý da. Çünkü, baþlangýçta, tüm muhalefet öðelerini
biraraya getirmek, en kararlý devrimci erkeyi göstermek ve katolik
ortodoksluk karþýsýnda daha önceki sapýtýk doktrinlerin tümünü
temsil etmek gerekiyordu. Bizim sosyalist ve komünist olduklarýný
söyleyen, ve iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunu düþleyen burjuva liberallerimiz, 1847de, iþte tam da bu anlamda henüz devrimci idiler. Lutherin güçlü köylü özlüðü, kendini en coþkun bir biçimde, çalýþýmýnýn bu birinci dönemi içinde gösterdi.
Eðer saldýrýlarýnýn kudurganlýðý devam edecekse, diye [sayfa
58] yazýyordu Roma kilisesi rahiplerinden sözederken, bu kudurganlýðý durdurmak için, sanýrým krallarýn ve prenslerin zora baþvurduklarýný, dünyayý zehirleyen bu uðursuz hayvan soyuna saldýrdýklarýný, ve giriþimlerine, sözle deðil, silahlarla bir son verdiklerini
görmekten daha iyi bir yol ve daha iyi bir çare herhalde olmayacak.
Týpký hýrsýzlarý ip, katilleri kýlýç, sapýklarý ateþ ile cezalandýrdýðýmýz
gibi, bu uðursuz yýkým öðretmenlerine, papalara, kardinallere, piskoposlara, ve tüm Roma Sodomu sürüsüne, neden elimizde olan
bütün silahlar ile saldýrmýyor, ve neden ellerimizi onlarýn kanlarýnda
yýkamýyoruz?
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Ama bu ilk devrimci ateþ, uzun sürmedi. Lutherin indirdiði
yýldýrým, yapacaðýný yaptý. Tüm Alman halký harekete geçti. Bir
yandan, köylüler ve halktan kimseler, onun rahiplere karþý savaþým
çaðrýlarýnda, hýristiyan özgürlüðü üzerindeki vaýzlarýnda, ayaklanma
iþaretini gördüler; öte yandan ýlýman burjuvalar ile küçük soyluluðun
büyük bir bölümü, hatta kendileri ile birlikte bazý prensleri de
sürükleyerek, onun yöresinde toplandýlar. Birileri, tüm zorbalarýn
hesabýný görmek için zamanýn geldiðini sandýlar; öbürleri ise sadece
rahiplerin egemenliðine, Roma karþýsýndaki baðýmsýzlýða, ve katolik
aþama-sýrasýna bir son vermek, ve kilise mallarýnýn zoralýmý sayesinde zenginleþmek istiyorlardý. Partiler birbirlerinden ayrýldýlar ve kendi
sözcülerini buldular. Luther, bu partiler arasýnda bir seçim yapmak
zorunda kaldý. Saksonya seçici prensinin korunuðu, Wittenberg
Üniversitesinin üstün profesörü, bir günden öbürüne ün ve güç
kazanan, kendisine canla baþla baðlý bir insan ve dalkavuk sürüsü
ile çevrili bu büyük adam, bir an bile duraksamadý. Hareketin halk
öðelerine ihanet etti ve soyluluðun, burjuvazinin ve prenslerin partisine katýldý. Romaya karþý kökünü-kazýma savaþý çaðrýlarý yavaþ
yavaþ söndü. Luther, þimdi, barýþçý evrimi ve pasif direnmeyi salýk
veriyordu (örneðin bkz: Alman Soyluluðuna Çaðrý, 1520, vb.). Ulrich
Von Hutten tarafýndan, [sayfa 59] kendi yanýna, ve Sickingenden, soyluluðun din adamlarý ve prenslere karþý hazýrladýklarý ayaklanmanýn
merkezi olan Eberburga gelmesi için yapýlan çaðrýyý, Luther söyle
yanýtladý:
Ýncil davasýnýn zorla ve kan dökerek kazanýlmasýndan yana
deðilim. Dünya söz ile yenildi, kilise söz ile kuruldu, o, eski haline
söz ile getirilecektir, ve Deccal, onu, zor kullanmadan eline geçirdiði
gibi, zora baþvurulmaksýzýn yýkýlýp gidecektir.
Korunacak ya da reforma uðratýlacak kurumlar ve dogmalar
yöresindeki o pazarlýk, Augsbourg itirafý[21] ile sonuçlanan o çirkin
diplomasi, ödünler, entrikalar ve uzlaþmalar oyunu, reforme edilmiþ
burjuva kilisesinin, sonunda alçakça anlaþmalar pahasýna saðlanmýþ
kuruluþu, iþte Lutherin eðilimi bu biçimi aldýðý, ya da daha doðrusu
bu belgin biçimde saptandýðý gün baþlar. Alman ulusal meclislerinde, uyuþma kurullarýnda, gözden geçirme dairelerinde ve Erfurt
parlamentolarýnda, siyasal biçim altýnda, daha bir süre önce, mide
bulandýrýncaya kadar yinelenen þey, iþte ayný sefil madrabazlýðýn
ta kendisidir. Resmi reformun küçük-burjuva niteliði, kendini en
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açýk bir biçimde, iþte bu görüþmeler boyunca göstermiþtir.
Bundan böyle burjuva reformun temsilcisi olarak tanýnan
Luther in, yasa çerçevesinde ilerlemeyi salýk vermesinin saðlam
nedenleri vardý. Kentlerin çoðu, ýlýman reformdan yana çýkmýþlardý,
küçük soyluluk, giderek bu tutuma katýlýyordu. Bazý prensler de bu
tutuma katýlmýþlardý, öbürleri duraksama içindeydiler. Bu iþin baþarýsý, Almanyanýn hiç deðilse büyük bir bölümünde, saðlanmýþ demekti. Eðer iþler barýþçý bir biçimde geliþmeye devam ederse, öbür
bölgeler, uzun erimde, ýlýman muhalefetin itiþine direnemezlerdi.
Ama her zorlu sarsýntý, ýlýman partiyi halk takýmý ve köylülerin aþýrý
partisi ile çatýþma durumuna düþürecek, prensleri, soyluluðu ve
bazý kentleri hareketten uzaklaþtýracak, ve [sayfa 60] sonunda, ya burjuva partisinin, köylü ve halk takýmý partisi tarafýndan geride býrakýlmasý, ya da hareketin tüm partilerinin, Katolik restorasyon tarafýndan
ezilmesinden baþka bir seçenek býrakmayacaktý. Ve burjuva partilerin, en küçük bir baþarý kazanýr kazanmaz, yasa çerçevesinde
ilerleme aracýyla, devrimin Scyllasý ve restorasyonun Charybdei
arasýnda nasýl volta vurduðunu, son yýllarýn olaylarý bize yeterince
göstermiþtir.
Çaðýn, toplumsal ve siyasal, genel koþullarý gereði, her türlü
dönüþüm sonuçlarý, zorunlulukla prensler yararýna olacaðý için,
burjuva reform, halk ve köylü öðelerden daha açýk bir biçimde
ayrýldýkça, gitgide reforma uðramýþ prenslerin denetimi altýna düþecekti. Lutherin kendisi de gitgide onlarýn hizmetkarý oldu ve halk,
onu da, öbürleri gibi, prenslerin uþaðý durumuna gelmiþ olmakla
suçladýðý, ve Orlamündede olduðu gibi, taþlayarak kovduðu zaman,
ne yaptýðýný çok iyi biliyordu.
Köylüler Savaþý patlak verdiði, ve gerçekte prensler ile soyluluðun katolik çoðunluk durumunda bulunduklarý bölgelerde patlak
verdiði zaman, Luther arabulucu rolü oynamaya çalýþtý. Hükümetlere korkusuzca saldýrdý. Haksýz vergi ödetmeleri ile, ayaklanmadan
sorumlu olduklarýný bildirdi. Onlara karþý ayaklananlar köylüler deðildi, Tanrýnýn ta kendisiydi. Ama, öte yandan, ayaklanmanýn dine
aykýrý ve Ýncilin kurallarýna karþý olduðunu da söylüyordu. Sonunda,
iki karþýt partiye savaþmaktan vazgeçmelerini ve dostça bir
anlaþmaya varmalarýný öðütledi.
Ama, bu iyi dilekli aracýlýk önerilerine karþýn, ayaklanma
hýzla yayýldý, hatta prensler, soylular ve Luther yandaþý kentlerin
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yetkesi altýnda bulunan bölgelere bile yayýldý ve ölçülü burjuva
reform sýnýrlarýný hýzla aþtý. Ayaklanmalarýn en kararlý bölüntüsü,
Münzerin yönetimi altýnda, karargâhýný Thüringende Lutherin çok
yakýnlarýnda kurdu. Birkaç baþarý daha kazandýlar mý, tüm Almanya
alevler içinde, [sayfa 61] Luther kuþatýlmýþ, belki de hain olarak kýlýçtan
geçirilmiþ, ve burjuva reform, halk ve köylü devriminin kabarmasý
tarafýndan süpürülüp götürülmüþ demekti. Yani duraksamaya vakit
yoktu. Devrim karþýsýnda, tüm eski anlaþmazlýklar unutuldu. Roma
Sodomunun uþaklarý, köylü çeteleri karþýsýnda, Tanrýnýn suçsuz
kuzularý, tatlý çocuklarý idiler. Burjuvalar ve prensler, soyluluk ve
papazlar sýnýfý, Luther ve papa, yaðmacý ve kýyýcý köylü çetelerine
karþý birleþtiler.
Kudurmuþ köpekleri gebertir gibi, gizlice ve açýktan açýða,
bunlarý parçalamak, bunlarý boðmak, bunlarý boðazlamak gerek!
diye haykýrýr Luther. Bu nedenle, benim aziz beylerim, bunlarý boðazlayýn, bunlarý gebertin, bunlarý boðun, burasýný, þurasýný kurtarýn!
Eðer [bu -ç.] savaþýmda ölürseniz, bundan daha kutsal bir ölüm
olmaz!
Köylülere acýma yok! Tanrýnýn acýmadýðý, tersine, cezalandýrmak ve yok etmek istediði kimseleri baðýþlayanlar da, isyancýlara
katýlmýþlar demektir. Sonra, köylüler, eðer öbürünü dinginlik içinde
koruyabilmek için, ineklerinin birinden vazgeçme zorunda kalýrlarsa, Tanrýya þükretmesini öðreneceklerdir; ve ayaklanma da,
prenslere, halkýn ne kafada olduðunu, ancak zor aracýyla hükümet
edilebileceðini gösterecektir.
Bilge der ki: Cibus, onus et virgam asino.[22] Köylülerin kafasý
yulaf samaný dolu; onlar Tanrýnýn sözlerini duymaz, onlar budaladýrlar; bu nedenle onlara kamçýyý, arkebüzü[23] duyurmak gerek;
bu, onlara iyi gelecek. Boyun eðmeleri için dua edelim. Yoksa,
acýma yok! Arkebüzleri konuþturun, yoksa daha kötü olacak.
Proletarya, Mart günleri ertesinde, zafer meyvelerinden payýný
istediði zaman, bizim sosyalist ve insansever burjuvalarýmýz da iþte
tastamam böyle konuþuyorlardý.
Luther, Kutsal Kitap çevirisi ile, halkçý harekete güçlü bir silah vermiþti. Kutsal kitapta, çaðýn feodalleþmiþ [sayfa 62] hýristiyanlýðýnýn
karþýsýna, ilk yüzyýllarýn gösteriþsiz hýristiyanlýðýný, ayrýþma durumundaki feodal toplumun karþýsýna, geniþ ve ustalýklý feodal aþamasýrasýný (hiyerarþi) bilmeyen bir toplum tablosunu çýkarmýþtý. Köy-
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lüler, prenslere, soyluluða ve papazlara kaþý, bu silahtan her anlamda yararlanmýþlardý. Þimdi, Luther onlara karþý dönüyor, ve Kutsal
Kitaptan, Tanrý tarafýndan kurulmuþ yetkeler için, o zamana kadar
hiç bir mutlak krallýk çanak-yalayýcýsýnýn yapamadýðý biçimde,
gerçek bir övgü çýkartýyordu! Prenslerin tanrýsal hukuka dayanan
iktidarý, pasif itaat, hatta serflik, onun tarafýndan, Kutsal Kitap adýna
onaylandý. Böylece, sadece köylülerin ayaklanmasý deðil, ama Lutherin tinsel ve cismani yetkelere karþý tüm baþkaldýrmasý da yadsýnmýþ bulunuyordu. Böylece, sadece halk hareketi deðil, ama burjuva
hareket de, prensler yararýna, ihanete uðruyordu.
Þu son yýllarda, bu kendi özgeçmiþlerini yadsýma örneklerini
bir kez daha vermiþ bulunan burjuvalarýn da adýný anmak gerekir
mi?
Þimdi burjuva reformcusu Lutherin karþýsýna, halk devrimcisi
Münzeri koyalým.
Thomas Münzer, 1498 yýlýna doðru,[24] Harzda, Stolbergde
doðmuþtu. Stolberg kontunun keyfi yönetimine kurban giden babasý, asýlarak ölmüþ. Münzer, daha onbeþinde iken, okulda, Hallede
Magdebourg baþpiskoposu ve Roma Kilisesine karþý gizli bir dernek
kurdu. Çaðýn tanrýbilimindeki derin bilgisi, genç yaþta doktorluk
aþamasý ve Halledeki bir kadýnlar manastýrýnda bir kilise papazlýðý
elde etmesini saðladý. Bu görevde kilise dogma ve ayinlerine karþý
büyük bir küçümseme ile davranýyor, baþ ayinden (messe), kudas
töreninde ekmekle þarabýn Ýsa peygamberin eti ile kanýna dönüþmesi (transsubstantion) sözlerini tamamen çýkartýyor ve, Lutherin anlattýðýna göre, ayin sýrasýnda daðýttýðý ekmekleri kutsamadan yutuyordu. Her þeyden önce ortaçað mistiklerini, özellikle de Kalabriyali Joachimin[25] , chiliastique[26] [sayfa 63] yazýlarýný irdeliyordu. Bu
yazarýn haber verip betimlediði bin yýllýk krallýk, yozlaþmýþ kilise ve
bozulmuþ dünyanýn mahkümiyeti zamaný, reform ve çaðýn genel
kaynaþmasý ile birlikte, Münzere gelmiþ gibi göründü. Bölgede baþarýlý vaýzlar verdi. 1520de, birinci Ýncil vaýzý olarak Zwickauya
gitti. Orada, birçok bölgelerde sessiz sedasýz yaþamaya devam eden,
ve alçakgönüllülük ve geçici sakýnmalarý arkasýnda, aþaðý toplumsal
katmanlarýn, kurulu düzene karþý büyüyen muhalefetlerinin gizlendiði o coþkun chiliastique tarikatlardan birini buldu; þimdi, büyüyen
çalkantý ile birlikte, bu tarikatlar, gitgide daha açýk ve daha direngen
bir çalýþým gösteriyorlardý. Bu tarikat, baþýnda Nicolas Storchun
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bulunduðu anabaptistler tarikatý idi. Anabaptistler, kýyamet günü
ile bin yýllýk krallýðýn yaklaþtýðýný vaazediyorlardý; onlarýn keþifleri
(visions), esrimeleri ve ermiþlikleri vardý. Az zamanda Zwickau
Konseyi ile çatýþmaya girdiler. Münzer, hiç bir zaman onlara tamamen katýlmadan, ama onlarý gitgide kendi etkisi altýna alarak, bunlarý savundu. Konsey, var gücüyle bunlara karþý çýktý; kentten ayrýlmak zorunda kaldýlar,  ve Münzer de onlarla birlikte. Bu iþ, 1521
sonunda olmuþtu.
Münzer Praga gitti, ve Huss hareketinden artakalanlar ile
iliþki kurarak orada tutunmaya çalýþtý, ama konuþmalarý, onu Bohemyadan kaçmak zorunda býrakmaktan baþka bir sonuç vermedi.
1522de, Thüringen de Allstedte vaýz atandý. Orada, tapýnýþý reformdan geçirmeye baþladý. Lutherin, iþi oraya vardýrmayý göze almasýndan önce, Latince kullanýlmasýný tamamen kaldýrdý, ve pazar ayinlerinde sadece Ýncilleri ve havarilerin mektuplarýný deðil, tüm Kutsal
Kitabý okuttu. Ayný zamanda, bölgedeki propagandayý örgütledi.
Halk, dört bucaktan ona koþtu, ve az zamanda, Allstedt, tüm Thüringendeki rahip düþmaný halk hareketinin merkezi durumuna
geldi.
O sýrada, Münzer, henüz her þeyden önce bir tanrýbilimci
idi; saldýrýlarý, henüz sadece rahiplere karþý yöneltilmiþti. [sayfa 64]
Ama, Lutherin daha o zamandan yapmaya baþladýðý gibi, gürültüsüz patýrtýsýz tartýþmalar ve barýþçý evrim vaazetmiyordu. Lutherin
eski zorlu vaazlarýný sürdürüyor ve Saksonya prensleri ile halký,
Roma rahiplerine karþý silahlý savaþýma çaðýrýyordu.
Ýsa: ben size barýþ deðil, kýlýç getirmeye geldim, demez mi?
Ama siz, [Saksonya prensleri] bu kýlýçla ne yapacaksýnýz? Eðer
Tanrýnýn iyi kullarý olmak istiyorsanýz, onu Ýncil yoluna çýkan kötüleri
ortadan kaldýrmak ve yok etmek için kullanýnýz. Ýsa, büyük bir ihtiþamla þöyle buyurmuþtur: Lakin üzerlerine kral olmamý istemeyen
o düþmanlarýmý buraya getirin, ve önümde boðun (Ýncil, Luka, 19,
27) ... Tanrýnýn kudretinin, bu iþi sizin kýlýcýnýzýn yardýmý olmaksýzýn
da yapacaðý yolundaki o yavan saçmalýklarla bize karþý komayýn;
yoksa o kýlýç kýnýnda paslanabilir. Çünkü Tanrýnýn esinine karþý gelen kimseleri, týpký Ezekiyas, Keyhus, Yesu, Daniel ve Elyanýn, Baal rahiplerini yok ettikleri gibi, acýmadan yok etmek gerekir. Baþka
türlü, hýristiyan kilisesini kaynaðýna döndürmek olanaklý deðildir.
Hasat zamaný, Tanrý baðlarýnýn kötü otlarýný yolmak gerekir. Tanrý
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þöyle dedi (Musa, 5,7): Puta tapanlara acýmayacaksýnýz. Gazabýma
uðramak istemiyorsanýz, onlarýn mezbahlarýný yýkacak, kutsal
resimlerini parçalayýp yakacaksýnýz!
Ama, halk arasýndaki devrimci kaynaþma günden güne arttýðý
halde, prenslere yapýlan bu çaðrýlar hiç bir sonuç vermedi. Gitgide
daha açýk bir biçimde dile getirilen fikirleri her gün daha atýlgan
bir duruma gelen Münzer, o zaman burjuva reformdan kesinlikle
ayrýldý ve bundan böyle siyasal bir ajitatör rolünü oynadý.
Tanrýbilimsel ve felsefi öðretisi, kýsacasý, sadece katolikliðin
deðil, ama hýristiyanlýðýn da tüm temel noktalarýna saldýrýyordu.
Münzer, hýristiyan biçimler altýnda, modern spekülatif görüþlerle
olaðanüstü bir benzerlik gösteren, ve hatta, zaman zaman, tanrýtanýmazcýlýða yaklaþan bir kamutanrýcýlýk [sayfa 65] (panthéisme) öðretiyordu. Kutsal Kitabý, biricik ve yanýlmaz esin (révélation) olarak
reddediyordu. Gerçek yaþayan esin, diyordu Münzer, her zaman
ve bütün halklarda varolmuþ bulunan ve bugün de varolan akýlesindir. Akla karþý Kutsal Kitabý çýkarmak demek, özü sözle öldürmek demektir. Çünkü, Kutsal Kitabýn sözünü ettiði Kutsal-Ruh,
bizim dýþýmýzda yoktur. Kutsal-Ruh, aklýn ta kendisidir. Ýman, aklýn
insanda ete kemiðe bürünmesinden baþka bir þey deðildir, ve bu
nedenle, hýristiyan olmayanlar (payenler) de iman sahibi olabilirler.
Bu iman, canlý duruma gelmiþ bu akýl sayesinde, insan tanrýsallaþýp
kutsallaþýr. Bu nedenle, cennet öbür dünyada olan bir þey deðildir,
onu kendi yaþamýmýzda aramak gerekir; ve iman sahiplerinin görevi
de, bu cenneti, Tanrýnýn bu krallýðýný, yeryüzünde kurmaktan baþka
bir þey deðildir. Nasýl ki, öbür dünyada cennet yoksa, týpký öyle, cehennem ve sürekli cehennem azabý da yoktur. Ayný biçimde, insanlarýn kötü içgüdü ve kötü isteklerinden baþka bir þeytan yoktur.
Ýsa, öbür insanlar gibi bir insan, bir yalvaç ve bir öðretmendi, ve
havarilerle birlikte yediði son yemek de (la cène), ekmek ve þarabýn,
bu yemeðe mistik hiç bir þey katmaksýzýn yenilip içildikleri basit
bir anma yemeði.
Münzer bu öðretiyi çoðu kez, yeni fesefenin belli bir süre
gizlenmek zorunda kaldýðý hýristiyan cümle kuruluþlarý altýnda saklayarak öðretiyordu. Ama iyiden iyiye hérétique (sapkýn mezhepli)
bir nitelik taþýyan düþünce, yazýlarýnýn her yanýndan fýþkýrýr, ve Kutsal
Kitap maskesini, bugünün birçok Hegel çömezinden çok daha az
ciddiye aldýðý görülür. Gene de, Münzeri modern felsefeden üç
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yüzyýl ayýrýr.
Siyasal öðretisi tastamam bu devrimci dinsel görüþe denk
düþüyor, ve tanrýbilimi çaðýn dinsel görüþlerini ne kadar aþýyorduysa,
o da varolan toplumsal ve siyasal iliþkileri o kadar aþýyordu. Münzerin tanrýbiliminin tanrýtanýmazcýlýða yaklaþmasý gibi, siyasal programý da komünizme yaklaþýyordu, ve bir tek modern komünist
tarikat, daha devrimin [sayfa 66] öngününde bile, 16. yüzyýlýn münzerci tarikatlarýnýn teorik cephaneliðinden daha zengin bir teorik cephaneliðe sahip bulunmuyordu. Çaðýn halktan kimselerinin istemlerinin bir sentezi olmaktan çok, bu halktan kimseler arasýnda tohum halinde bulunan proleter öðelerin kurtuluþ koþullarýnýn dahice
bir öncelemesi olan bu program, Tanrý krallýðýnýn, yalvaçlarýn bin
yýllýk krallýðýnýn, kilisenin kaynaðýna dönmesi, ve sözde ilkel, ama,
gerçeklikte, yepyeni olan bu kilise ile çeliþki durumunda bulunan
tüm kurumlarýn ortadan kaldýrýlmasý aracýyla, yeryüzünde hemen
kurulmasýný istiyordu. Münzere göre, Tanrý krallýðý, orada artýk hiç
bir sýnýf ayrýlýðý, hiç bir özel mülk, toplum üyelerine karþý çýkan hiç
bir yabancý, özerkli devlet iktidarýnýn bulunmadýðý bir toplumdan
baþka bir þey deðildi. Varolan tüm yetkeler, eðer devrime boyun
eðmeyi ve ona katýlmayý reddederlerse, ortadan kaldýrýlmalýydý;
tüm çalýþmalar ve tüm mallar ortaklaþa olmalý, ve en tam bir eþitlik
hüküm sürmeliydi. Bu programý gerçekleþtirmek için sadece tüm
Almanyada deðil, ama hýristiyanlýk dünyasýnýn tümünde bir dernek
kurulmalýydý. Prensler ve soylular, bu derneðe katýlmaya çaðrýlacaklardý, eðer katýlmayý reddederlerse, dernek, ilk fýrsatta, elde silah,
ya onlarý devirecek ya da öldürecekti.
Münzer, bu derneði örgütlemek için, hemen iþe koyuldu.
Vaýzlarý daha da zorunlu bir devrimci niteliðe büründü. Artýk sadece
rahiplere saldýrmakla yetinmeyerek, prenslere, soyluluða, ayrýcalýklýlara karþý da ayný atýlganlýkla gürlüyordu. Varolan baskýyý en ateþli
renklerle betimliyor, ve bunun karþýsýna, toplumsal ve cumhuriyetçi
eþitliðin bin yýllýk krallýðý düþsel tablosunu çýkarýyordu. Ayný zamanda, birbiri ardýndan devrimci yergi yazýlarý yayýmlýyor, ve kendisi,
derneði Allstedt ve yörelerinde örgütlerken, dört bir yana özel görevliler gönderiyordu.
Bu propagandanýn ilk sonucu, Allstedt yakýnlarýnda, Mellerbachtaki Bakire Meryem kilisesinin: Ama onlara þöyle [sayfa 67]
yapacaksýnýz: mezbahlarýný yýkacaksýnýz, ve dikili taþlarýný parçala-
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yacaksýnýz, ve onlarýn Aþerlerini balta ile keseceksiniz, ve onlarýn
oyma putlarýný ateþte yakacaksýnýz. Çünkü sen Allahýn RABBE
mukaddes bir kavmisin (Tesniye, 7, 5) buyruðuna göre yýkýlmasý
oldu. Saksonya prensleri, ayaklanmayý yatýþtýrmak için, Allstedte
geldiler ve Münzeri þatolarýna çaðýrdýlar. Gitti, ve orada onlara,
Lutherin, Münzerin ona verdiði adla yumuþak Vittenberg eti nin
aðzýndan o zamana kadar benzerini hiç duymadýklarý bir vaýz verdi.
Ýncile dayanarak, dinsiz hükümdarlarý, özellikle Ýncile bir sapkýnlýk
olarak bakan rahip ve keþiþleri öldürmek gerektiðini söyledi. Çünkü
dinsizlerin hiç bir yaþama haklarý yoktur, ve ancak seçilmiþlerin
kayrasý ile yaþarlar. Eðer prensler dinsizleri ortadan kaldýrmayý reddederlerse, Tanrý onlardan kýlýcý geri alacaktýr, çünkü kýlýcýn kudreti
topluluða aittir. Tefeciliðin, hýrsýzlýðýn ve eþkýyalýðýn bataðý, tüm
canlý varlýklarý: sudaki balýklarý, gökteki kuþlarý, toprak üzerindeki
bitkileri kendi mülkleri yapan prensler ve beylerdir. Sonra da, yoksullara: çalmayacaksýn! buyruðunu vaazederler, ama kendileri, ellerine
düþen her þeyi kapar, köylü ve zanatçýnýn iliðini sömürürler; ama
bir yoksul, neye olursa olsun, karþý çýkar çýkmaz, asýlýr, ve bütün
bunlara, doktor Lügner[27] Amin! der.
Yoksullarýn kendilerine düþman kesilmelerinden sorumlu
olanlar, beylerin kendileridir. Eðer ayaklanma nedenini ortadan
kaldýrmayý reddederlerse, ayaklanmanýn kendisini ortadan kaldýrmayý nasýl isterler? Ah! benim aziz beylerim, Tanrý demir bir çubukla
eski kaplarýn arasýna ne de güzel vuracak! Eðer bana, bu nedenle,
asi olduðumu söylüyorsanýz, ne yapalým, öyle olsun, ben bir asiyim!
 (Bkz: Zimmermann, Köylüler Savaþý, c. II, s. 75.)
Münzer vaazýný bastýrdý. Bu yüzden, Allstedtlý basýmcýsý,
Saksonya dükasý Jean tarafýndan, ülkeden ayrýlmaya zorlandý; Münzerin kendisine gelince, yazýlarý bundan böyle [sayfa 68] zorunlu olarak
Weimar hükümetinin sansüründen geçeceklerdi. Ama o, bu buyruða hiç bir önem vermedi. Bundan hemen sonra, imparatorluk kenti
Mulhausende, son derece sert bir bildiri bastýrdý. Bu bildiride halkýn,
Tanrýyý boyalý bir kukla durumuna getirmek için ona yeterince
söven kodamanlarýmýzýn kimler olduðunu herkesin anlayabilmesi
için, gözünü adamakýllý açmasýný istiyor, ve bildiriyi þu sözlerle bitiriyordu: Bütün dünya büyük bir sarsýntýya hazýr olmalý. Öyle bir
sarsýntý olacak ki, dinsizler devrilecek ve yoksullar yükseleceklerdir.
Çekiçli Thomas Münzer adlý bildirisinin en sonunda þöyle yazý-
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yordu:

Dinle, söküp atasýn, paramparça edesin, kýrýp geçiresin diye,
yapasýn ve dikesin diye, kendi sözlerimi senin aðzýna koydum.
Krallar, prensler, rahipler ile halk arasýnda demirden bir duvar çekildi. Dövüþsünler! Güçlü dinsiz zorbalarýn yýkýmý için, zafer kesindir.
Münzerin, Luther partisinden kopmasý, çoktanberi olup bitmiþ bir iþti. Luther, Münzerin kendisine danýþmadan, kendi baþýna
yapmýþ bulunduðu bazý tapýnma reformlarýný kabul etmek zorunda
kalmýþtý. Münzerin çalýþýmýna, çok ileri giden daha enerjik bir
devrimci parti karþýsýndaki ýlýman reformcunun kuþkulu güvensizliði
ile bakýyordu. Daha 1524 ilkyazýnda, Münzer, Mélanchtona, o evde
oturmasýný seven darkafalý adam örneðine, onun da, Lutherin de,
hareketten bir þey anlamadýklarýný, hareketi, Kutsal Kitabýn lafzýna
olan inanç içinde boðmaya çalýþtýklarýný yazmýþtý. Tüm öðretileri
çürüktü.
Aziz kardeþler, bekleme ve duraksama yeter. Zamaný geldi.
Yaz kapýlarýmýza vuruyor. Dinsizlerle dostluðunuzu kesin, onlar Tanrýkelamýnýn, tüm gücü ile etkili olmasýný engelliyorlar. Prenslerinizi
pohpohlamayýn, yoksa onlarla birlikte kendinizi de yýkýma mahküm
edersiniz. Tatlý bilginler, bana kýzmayýn, baþka türlü konuþmak
elimden gelmiyor.
Luther, Münzeri, birçok kez sözlü tartýþmaya zorladý, [sayfa 69]
ama, ne zaman olursa olsun, halk önünde savaþým vermeye hazýr
olan Münzer, kendini, Wittenberg Üniversitesinin yan tutan dinleyicileri önündeki din-bilimsel bir tartýþmaya kaptýrmak için en küçük
bir istek duymuyordu. Kutsal-Ruha sadece Üniversite önünde
tanýklýk etmek istemiyordu. Eðer Luther içten olsaydý, savaþým
basýnda özgürce devam edebilsin diye, Münzerin basýmcýlarýna
karþý hileli davalarý durdurmak, ve yazýlarý üzerine çöken sansüre
son vermek için, sahip bulunduðu etkiyi kullanmaktan baþka bir
þey yapmazdý.
Bu kez, Münzerin, yukarda sözünü etmiþ bulunduðumuz
devrimci yergisinin yayýmlanmasýndan sonra, Luther onu açýkça
suçladý. Asi Zihniyete Karþý Saksonya Prenslerine Mektupunda,
Münzerin, þeytanýn bir aleti olduðunu ilan etti, ve ayaklanma kýþkýrtýcýlarý kendi kötü öðretilerini yaymakla yetinmediklerine, ama
yetkelere karþý ayaklanma ve silahlý dirence çaðýrdýklarýna göre,
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prenslerden, iþe karýþýp bu kýþkýrtýcýlarý ülkeden kovmalarýný istedi.
Münzer, 1 Aðustos günü, prensler önünde ayaklanma suçlamasýný yanýtlamak için Wiemer þatosuna çaðrýldý. Aleyhinde son
derece suçlandýrýcý bazý olaylar vardý. Gizli derneði bulunmuþ, madencilerin ve köylülerin derneklerindeki çalýþýmý meydana çýkarýlmýþtý. Onu ülkeden kovmakla tehdit ettiler. Allstedte döner dönmez,
Saksonya dükasý Georgesun, onun kendisine teslim edilmesini
istediðini öðrendi. Kendi eliyle yazdýðý dernek mektuplarý, içinde
Georgesun uyruklarýný, Ýncil düþmanlarýna karþý silahlý dirence
çaðýrdýðý mektuplar, ele geçirilmiþti. Eðer kentten zamanýnda ayrýlmasaydý, Konsey onu teslim ederdi.
Bu arada, halk yýðýnlarý ve köylüler arasýndaki artan kaynaþma, Münzerin bu iþ için ana-baptistler içinde çok deðerli yardýmcýlar bulduðu propagandasýný büyük ölçüde kolaylaþtýrmýþtý. Belirli
dogmalarý olmayan, törelerinde çileci, yorulmak bilmez, baðnaz;
ajitasyonu gözünü kýrpmaksýzýn yürüten, sadece tüm egemen sýnýflara ortak düþmanlýk ile ikinci [sayfa 70] vaftiz ortak simgesinin bir
araya getirdiði bu müritler topluluðu, gitgide Münzer çevresinde
toplanmýþtý. Kovuþturmalar yüzünden belirli bir yerde oturmayan
anabaptistler, bütün Almanyayý dolaþýyor, ve Münzerin, kendilerine
gereksinme ve özlemlerinin bilincini vermiþ bulunan yeni öðretisini
her yerde yayýyorlardý. Aralarýndan çoðu iþkenceye uðradý, odunlar
üzerinde yakýldý, türlü þekilde öldürüldü, ama cesaret ve dayanýklýlýklarý sarsýlmadý, ve çalýþýmlarýnýn baþarýsý, halkýn artan kaynaþmasý
nedeniyle, görülmemiþ bir baþarý oldu. Thüringenden kaçtýðý anda,
Münzerin, alaný her yerde hazýr bulmasýný, iþte bu durum açýklar.
Münzer, bundan böyle, canýnýn istediði yere gidebilirdi.
Ýlkin gittiði Nuremberg yakýnlarýnda, daha bir ay kadar önce,
bir köylü ayaklanmasý, tohum halinde iken bastýrýlmýþ bulunuyordu.
Münzer burada gizli ajitasyon yaptý. Az sonra, onun, Kutsal Kitabýn
zorunlu olmayan niteliði ve kutsallaþtýrma eylemlerinin hükümsüzlüðü üzerindeki en cüretkâr tanrýbilimsel düþüncelerini savunan,
ve Ýsanýn bir insandan baþka bir þey olmadýðýný söyleyen, cismani
iktidarý dine aykýrý ilan eden adamlar çýktý ortaya. Bu iþte þeytanýn,
Allstedt iblisinin marifeti belli oluyor! diye haykýrdý Luther. Münzer,
Luthere yanýtýný Nurembergde bastýrdý. Onu doðrudan doðruya,
prenslere dalkavukluk etmek ve, duraksamalarý ile, aslýnda, gerici
partiyi desteklemekle suçluyordu. Ama, diye ekliyordu, halk gene
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de kurtulacak ve, iþte o zaman da, doktor Luther kapana yakalanmýþ
bir tilki gibi olacak. Konseyin buyruðu ile, bu yazýya elkondu, ve
Münzer de Nurembergden ayrýlmak zorunda kaldý.
Suabdan geçen Münzer, Alsesa, sonra Ýsviçreye uðradý ve,
büyük ölçüde kendi anabaptist görevlileri tarafýndan çabuklaþtýrýlan
ayaklanmanýn daha aylarca önce patlak vermiþ bulunduðu Karaormanýn güneyine döndü. Münzerin bu propaganda gezisi, halkçý
partinin örgütlenmesine, istemlerinin açýkça saptanmasýna ve son
olarak da Nisan 1525 genel [sayfa 71] ayaklanmasýna büyük bir katkýda
bulundu. Münzerin, bir yandan, kendisine o çaðda anlaþýlabilecek
tek dil olan dinsel yalvaçlýk dili ile yöneldiði halk için ve, öte yandan,
kendileri ile gerçek erekleri konusunda açýkça konuþabildiði öðretililer (initiés) için iki ayrý çalýþýmý, kendini burada açýkça gösterir.
Nasýl, daha önce Thüringende, sadece halktan deðil, ama aþaðý
din adamlarý sýnýfý içinden de çýkmýþ bulunan en gözüpeklerinden
bir grup adamý çevresinde toplamýþ ve onlarýn gizli derneðinin baþýna geçmiþ ise, Karaormanda da, Güney-Batý Almanyanýn tüm
devrimci hareketinin merkezi oldu. Frankonya ve Suab aracýyla,
Alsasa ve Ýsviçre sýnýrýna kadar, Saksonya ile Thüringen arasýnda
bað kurdu, ve Waldshutta Hubmayer, Zürihte Conrad Giebel, Griessende Franz Rabmann, Memmingende Schappeler, Leipheimda
Jacob Wehe, Stutgartta doktor Mantel gibi, çoðu devrimci din
adamý olan kimseleri, çömezleri ve Güney Almanya ajitatörler derneði önderleri arasýnda topladý. Kendisi ise, genellikle, Schaffhouse
kantonu sýnýrýndaki Griessende eðleþiyor, buradan, Hegan, Klettgau,
vb. gibi yerlere devrimci uðraþ gezilerine çýkýyordu. Tedirgin prens
ve beylerin, halkýn bu yeni mezhep sapkýnlýðýna karþý her yerde
giriþtikleri kanlý kovuþturmalar, ayaklanma ruhunun alevlenmesi
ve derneðin güçlenmesine adamakýllý katkýda bulundu. Böylece,
Münzer, Güney Almanyada, beþ ay kadar bir süre boyunca, ajitasyon yaptý. Ayaklanma patlamadan bir süre önce, ayaklanmayý yönetmek istediði, ve daha sonra, onu gene orada göreceðimiz Thüringene döndü.
Ýki parti önderinin nitelik ve davranýþýnýn, partilerinin davranýþýný tastamam ne ölçüde yansýttýðýný; Lutherin kararsýzlýðýnýn, hareketin ciddileþmesi karþýsýndaki korkusunun, prensler karþýsýndaki
gevþek köle ruhunun, burjuvazinin duraksamalý, ikircil siyasasýna
tastamam nasýl uygun düþtüðünü; ve Münzerin devrimci erke ve
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sarsýlmazlýðýnýn, nasýl halk takýmý ve köylülerin en ileri bölüntüsünün
iktidar ve [sayfa 72] sarsýlmazlýðý olduðunu göreceðiz. Tek ayrým þu idi
ki, Luther, kendi sýnýfýnýn çoðunluðunun görüþ ve özlemlerini dile
getirmekle yetinir, ve böylece ucuz bir sevgi kazanýrken, Münzer,
tersine, köylüler ve halktan kimselerin düþünce ve ivedi istemlerini
çok aþýyordu. Zaten devrimci öðelerin seçkin topluluðu ile, onun
düþüncelerini paylaþtýðý ve onun erkesine sahip olduðu ölçüde,
ayaklananlar yýðýný içinde ancak küçük bir azýnlýðý temsil eden bir
parti oluþturdu. [sayfa 73]
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ÜÇ

HUSS hareketinin bastýrýlmasýndan elli yýl kadar sonra, köylüler arasýnda filizlenen devrimci anlayýþýn ilk belirtileri kendini gösterdi.
Ýlk köylü ayaklanmasý, 1476da, hüscüler (hussites) savaþýnýn,
kötü hükümetlerin çok sayýda vergilerin, haraçlarýn, anlaþmazlýklarýn, düþmanlýklarýn, savaþ, yangýn, ölüm, hapis, vb.nin daha önce
yoksul düþürdükleri ve rahipler ile soylularýn utanýp sýkýlmadan,
durup dinlenmeksizin soyup soðana çevirdikleri bölge olan Würzbourg piskoposluðunda patlak verdi. Dümbelekçi Jean ve Kavalcý
Jean adlarýyla da anýlan Niklashausenli Hans Boeheim adlý genç
bir çoban ve müzikçi. Tauber vadisinde, birdenbire yalvaç olarak
sahneye çýktý. [sayfa 74] Anlattýðýna göre, Bakire Meryem kendisine
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görünmüþ, ve ona dümbeleðini yakmasýný, kendini dans ve öbür
suç sayýlacak eðlencelere vermekten vazgeçmesini, ve halký tövbe
ve istiðfara çaðýrmasýný buyurmuþtu. Herkes, yanýltýlarýný baðýþlatmak için, günahlarýndan ve bu dünyanýn boþluklarýndan vazgeçmeli,
her türlü süs ve bezeði bir yana býrakmalý, ve Niklashausene, Meryem Anaya haç ziyaretine gelmeliydi.
Ortaçaðýn dinsel renkli tüm ayaklanmalarýnda olduðu gibi,
modern zamanlarda, her proleter hareketin baþlangýcýnda da rasladýðýmýz o çileciliði (ascétisme), burada, hareketin ilk habercisinde,
bir kez daha görüyoruz. Çileci törelerin bu sýkýlýðý, varlýðýn tüm
zevk ve eðlencelerinden bu vazgeçme gerekirliði, bir yandan, egemen sýnýflar karþýsýnda, Ýspartalý eþitliði ilkesini saptar, ve öte yandan
da, toplumun aþaðý katmanýnýn, kendisi olmadýkça hiç bir zaman
harekete geçmeyeceði zorunlu bir geçiþ evresini oluþturur. Bu katman, devrimci erkesini geliþtirmek, toplumun bütün öbür öðeleri
karþýsýndaki karþýt konumunun açýk bir bilincine varmak, kendi
kendini sýnýf olarak bir noktada toplamak için, iþe, onu kurulu toplumsal düzen ile uzlaþtýrabilecek her þeyi itelemek, ezik yaþamýný
onun için hâlâ katlanýlabilir kýlan ve hatta en sert ezginin bile elinden
alamadýðý seyrek eðlencelerden vazgeçmek ile baþlamak zorundadýr. Bu halk ve proleter çileciliði, baðnaz biçimi ile olduðu kadar
içeriði ile de, lüterci burjuva ahlaký ile Ýngiliz pürütenlerinin (baðýmsýzlar ile daha ileri tarikatlara karþýt olarak) vaazettikleri ve tüm
gizemi burjuva tasarruf umudunda yatan biçimiyle, burjuva çileciliðinden adamakýllý ayrýlýr. Ayrýca, bir yandan, modern üretim güçlerinin geliþmesi, Ýspartalý eþitliðini gereksiz bir duruma getirecek bir
biçimde, kullaným nesnelerini sonsuz derecede çoðalttýkça ve
çoðalttýðý ölçüde ve, öte yandan, proletaryanýn toplumsal durumu,
dolayýsýyla proletaryanýn kendisi, gitgide daha devrimci bir duruma
geldikçe ve geldiði ölçüde, bu halkçý ve proleter çileciliðin de devrimci niteliðini [sayfa 75] yitireceði kendiliðinden anlaþýlýr. O andan itibaren, bu çilecilik, yavaþ yavaþ, yýðýnlar içinde görünmez olur ve,
ya doðrudan doðruya pintiliði, ya da pratikte gene küçük-burjuva
ve darkafalý zanaatçýlarýn bir cimriliðine varan kibirli bir erdem þövalyeliði içinde, bu çilecilikte ayak direyen tarikatlar arasýnda yiter
gider. Proleterler yýðýnýna vazgeçmeyi vaazetmek, artýk vazgeçebilecekleri hemen hiç bir þeyleri kalmadýðý ölçüde, gereksizdir.
Kavalcý Jeanýn tövbe ve istiðfar vaazlarý çok büyük bir baþarý
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kazandý. Tüm ayaklanma yalvaçlarý ona öykündüler ve, gerçekte,
bu daðýnýk, oraya buraya savrulmuþ, en körükörüne boyun eðme
içinde büyümüþ köylü yýðýnýný, sadece ve sadece, güçlü bir çaba,
alýþýlmýþ yaþama biçiminden sert bir vazgeçme, harekete getirebilirdi. Niklashausen haclarý baþladý ve hýzla büyük bir geniþlik kazandý; ve halk oraya yýðýn halinde ne kadar üþüþürse, genç asi de tasarýlarýný o kadar açýk bir biçimde ortaya koyuyordu. Dediðine göre,
Niklashausen Bakiresi, ona, bundan böyle artýk ne imparator, ne
prens, ne papa, ne de öbür tinsel ya da cismani yetkelerin olacaðýný
haber vermiþti. Ýnsanlar bundan böyle kardeþ olacaklardý. Ekmeklerini ellerinin emeði sayesinde kazanacaklar, ve kimsenin, komþusundan çok varlýðý olmayacaktý. Tüm efendi haklarý, yükümlülükler,
angaryalar, gümrükler, vergiler ve öbür harç ve borçlar sonsuz olarak kaldýrýlacak, ve korular, ýrmaklar ve çayýrlýklar her yerde özgür
olacaktý.
Halk, yeni Ýncili coþkunlukla karþýladý. Meryem-Anamýzýn
habercisi olan yalvacýn ünü, hýzla uzaklara yayýldý. Odenwald, Main,
Kocher ve Jagstdan, hatta Bavyera, Suab ve Renden bile, ona
akýn akýn hacýlar geldi. Yaptýðý mucizeler anlatýlýyor, önünde diz
çökülüyor ve bir evliya gibi tapýnýlýyordu. Kalpaðýndan, sanki kutsal
eþya ya da muskaymýþ gibi, tüyler kopartýlýyordu. Rahipler boþ yere
ona karþý çýktýlar, ve vizyonlarýný boþ yere iblisçe hayaller, ve mucizelerini boþ yere þeytanca aldatmalar olarak betimlediler. Ýnananlar [sayfa 76] yýðýný hýzla artýyordu. Devrimci tarikat oluþmaya
baþladý. Asi çobanýn pazar vaazlarý, Niklashausene 40.000 kiþiden
büyük topluluklar topladý.
Kavalcý Jean, yýðýnlarýn karþýsýnda, aylarca vaaz verdi. Ama
vaazlarla yetinme niyetinde deðildi. Niklashausen bölge papazý ve
yeni öðretiye katýlmýþ bulunan, ve tasarlanan ayaklanmanýn askeri
önderleri olacak olan iki þövalye, Thunfeldli Kunz ve oðlu ile gizli
iliþkilerde bulunuyordu. Sonunda, Saint-Kiliandan önceki pazar günü, erki ona yeterince güçlü göründüðünden, hareket iþaretini verdi.
Vaazýný bitirirken, þöyle dedi:
Ve þimdi, evinize dönün ve Tanrýnýn çok kutsal Annesinin
size bildirdiði þeyi iyice düþünün: Gelecek cumartesi, kadýnlarý, çocuklarý ve yaþlýlarý evde býrakýn, ama siz, erkekler, Saint Marguerite
günü, yani gelecek cumartesi, Niklashausene gelin, ve kaç kiþi
olursa olsun, kardeþlerinizi ve dostlarýnýzý da birlikte getirin. Ne var
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ki hacý deðneklerinizle deðil, ama silahlarla, bir elinizde mum,
öbüründe kýlýç, mýzrak ya da teberle gelin. Ve kutsal Bakire, ne
yapmanýzý istediðini size söyleyecektir.
Bununla birlikte, köylülerin yýðýnlarla gelmesinden önce, piskoposun süvarileri, isyan yalvacýný geceleyin kaçýrmýþ ve Wurzbourg
þatosuna kapatmýþ bulunuyorlardý. Saptanan günde, 34.000 kadar
köylü bir araya geldi, ama bu kaçýrma haberi onlarý yýktý. En büyük
bölümü daðýldý. Öðretililer bunlarýn 16.000 kadarýný bir araya
getirdiler ve Thunfeldli Kunz ile oðlu Michelin yönetimi altýnda,
onlarla birlikte þatonun önüne geldiler. Piskopos, vaad üstüne vaadde bulunarak, onlarý geri çekilmeye razý etti; ama daðýlmaya daha
yeni baþlamýþlardý ki, piskoposun süvarileri tarafýndan kahpece saldýrýya uðradýlar, ve orada bazýlarý tutsak edildi. Ýkisinin kafasý kesildi,
kavalcý Jean da yakýldý. Thunfeldli Kunz kaçmak zorunda kaldý, ve
ancak mallarýnýn tümünü piskoposluða baðýþlayarak ülkeye dönme
iznini elde edebildi. [sayfa 77] Niklashausen haclarý daha bir zaman
sürdü, ama sonunda onlar da yasaklandý.
Bu ilk giriþimden sonra, Almanya hayli uzun zaman dingin
kaldý. Yeni köylü ayaklanma ve kargaþalýklarý, ancak 1490-1500
yýllarý sonunda baþladý.
Ancak Saksonya dükasý Albert tarafýndan, Heemskerk savaþýnda bastýrýlan 1491-92 Hollanda köylü ayaklanmasý üzerinde
de, ayný yýl içinde, Yukarý-Suabda, Kempten manastýrý köylüleri
arasýnda patlak veren ayaklanma üzerinde de, Frise köylülerinin,
Syaard Aylvanin yönetimi altýnda, 1497de, gene Saksonyalý Albert
tarafýndan bastýrýlan ayaklanmasý üzerinde de, uzun boylu durmayacaðýz. Bu ayaklanmalar, ya gerçek Köylüler Savaþýnýn savaþ alanýndan uzakta patlak verdiler, ya da onlarý feodalizm boyunduruðuna sokma giriþimlerine karþý yalýnç özgür köylü savaþýmlarýndan
baþka bir þey olmadýlar. Hemen Köylüler Savaþýný hazýrlayan iki
büyük kargaþalýða, Bundschuh ve Yoksul Konrad kargaþalýklarýna
geçeceðiz.
Hollandada köylü ayaklanmasýný doðurmuþ bulunan ayný
kýtlýk, 1493te, Alsasta, köylüler ve halktan kimselerin, salt burjuva
muhalefet öðelerinin de katýldýklarý, ve hatta, küçük soyluluðun bir
bölüðünün kendisine karþý az çok yakýnlýk gösterdiði, gizli bir derneðinin kurulmasý sonucunu verdi. Derneðin çalýþým alaný, Sblestat,
Soultz, Dombach, Rosheim, Scherwiller, vb. bölgesi idi. Gizli dernek
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üyeleri (conjurés), tefecilikleri ile, Alsas köylülerinin, bugün de olduðu gibi, o çaðda da sýkýp suyunu çýkaran Yahudilerin yaðmalanýp
öldürülmelerini istiyorlardý; bütün borçlarýn silineceði bir jübile yýlýnýn
kabulünü[28]; gümrük vergilerinin, içkilerden alýnan dolaylý vergilerin
ve öbür mali yükümlülüklerin, kilise tüze örgütleri ve Rottweil imparatorluk mahkemesinin[29] kaldýrýlmasýný; vergilerin oylanmasý
hakkýný; rahiplerin gelirinin 50-60 florinlik bir ödentiye indirilmesini;
kulaða alçak sesle yapýlan itirafýn kaldýrýlmasý ve her topluluk için
kendi öz yargý kurullarýný [sayfa 78] seçme hakkýný istiyorlardý. Gizli
dernek üyelerinin planý, yeterince güçlenir güçlenmez, bir baskýnla
Sélestat kalesini ele geçirmek, kentin ve manastýrlarýn kasalarýna
elkoymak, ve buradan tüm Alsasý ayaklandýrmaktý. Derneðin, ayaklanma sýrasýnda açýlacak olan bayraðý, uzun kayýþlarý ile birlikte,
bundan böyle, bundan sonraki yirmi yýl boyunca tüm köylü ayaklanmalarýna adýný veren (Bundschuh) bir köylü çarýðý taþýyordu.
Gizli dernek üyeleri, toplantýlarýný hep geceleyin ýssýz Hungerberg tepesinde yapma alýþkanlýðýndaydýlar. Derneðe giriþ, en
gizemli törenler ve hainlere karþý en sert ceza tehditleri ile oluyordu.
Gene de, bu iþ, 1493 yýlý kutsal haftasý içinde, tam da Sélestat baskýnýndan bir gün önce ortaya çýkarýldý. Yetkeler hemen iþe elkoydular. Üyelerden çoðu yakalandý ve iþkenceye uðratýldý. Kimileri ya
parçalandý ya da kafasý kesildi, öbürlerinin de elleri ya da parmaklarý
koparýldý ve ülkeden kovuldu. Birçoðu da Ýsviçreye kaçtý.
Ama bu ilk yýkým, Bundschuhu yok etmedi. Tersine, dernek
varlýðýný gizli olarak sürdürmeye devam etti, ve Ýsviçre ve Güney Almanya içlerine daðýlmýþ birçok kaçak, her yerde, ayný baský ile birlikte, ayný ayaklanma eðinimi ile karþýlaþtýðýndan, derneði bugünkü
tüm Baden topraklarýna yayan bir özel görevli durumuna geldi.
Güney Almanya köylülerinin, 1493 ten itibaren, gizli gizli elbirliði
etmekte, daðýnýk durumlarýndan doðan ve geniþ bir merkezleþtirilmiþ örgüt kurulmasý karþýsýna çýkan tüm güçlüklerin üstesinden
gelmekte ve, birçok daðýlma, bozgun, ve önderlerinin öldürülmesinden sonra, genel ayaklanma gününe kadar, gizli örgütlenme baðlarýný her kez yeni baþtan kurmakta gösterdikleri direngenlik ve
sabýra hayran olmamak olanaksýzdýr.
1502de, o zaman Bruchsal bölgesini de içine alan Spire piskoposluðunda, köylüler arasýnda gizli bir hareketin belirtileri kendini
gösterdi. Bundschuh, burada gerçekten büyük bir baþarý ile, yeniden
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örgütlenmiþti. Merkezi, Bruchsal [sayfa 79] ile Weingarten arasýnda,
Untergrombachda bulunan, kollarý, Renden inerek, Maina, ve
Baden margravlýðýna (prensliðine) kadar yayýlan örgütün 7.000 kadar
üyesi vardý. Programýnda þu ilkeler bulunuyordu: Prenslere, beylere
ve rahiplere tanýnmýþ efendi haklarýnýn, öþürlerin, vergi ve gümrük
resimlerinin ödenmesinin reddi; serfliðin kaldýrýlmasý; manastýrlar
ve öbür kilise mallarýnýn zoralýmý ve bunlarýn halktan kiþiler arasýnda bölüþümü; imparatordan baþka efendinin olmamasý.
Köylüler arasýnda, papazlar sýnýfý mallarýnýn halk yararýna
laikleþtirilmesi (sécularisation) istemi ile bir ve bölünmez Alman
krallýðý istemini; bu andan itibaren, Thomas Münzer, kilise mallarýnýn
bölüþümü yerine, onlarýn topluluk yararýna zoralýmýný, ve birleþik
Alman Ýmparatorluðu yerine de bir ve bölünmez Cumhuriyeti geçirene kadar, köylülerin ve halktan kiþilerin en ileri bölüntüsü içinde
düzenli olarak kendini sýk sýk gösteren bu iki istemi, burada ilk kez
olarak görüyoruz.
Yeni Bundschuhun da, eskisi gibi, gizli toplantý yeri, kesin
aðýz sýkýlýðý yemini, kabul töreni ve üzerinde Sadece Tanrý adaleti!
yazýlý bayraðý vardý. Eylem planý, Alsas Bundschuhunun eylem planýnýn aþaðý yukarý týpkýsý idi: nüfusunun çoðu dernek üyesi bulunan
Bruchsal, bir baskýnla ele geçirilecek, orada, daha sonra gezici birleþme merkezi olarak çevredeki prensliklere gönderilecek bir ordu
kurulacaktý.
Plan, dernek üyelerinden birinin günah çýkardýðý bir kilise
adamý tarafýndan ele verildi. Hükümetler hemen tedbirler aldýlar.
Örgütün nerelere dalbudak saldýðý, Alsas devletleri ile Suab Birliðinin
kapýldýðý panikten anlaþýlabilir. Askeri birlikler toplandý, ve yýðýnsal
tutuklamalar yapýldý. Köylülerin bu görülmemiþ giriþimini cezalandýrmak için, son þövalye Ýmparator Maximilien, kandökücü buyruklar
yayýnladý. Þurada burada, sokak toplantýlarý ve silahlý direnç [sayfa 80]
görüldü, ama daðýnýk köylü çeteleri uzun zaman dayanamadý. Dernekçilerin bir bölümü idam edildi, büyük bir bölümü kaçtý, ama
gizem o kadar iyi korundu ki, çoðu, hatta önderler bile, ya kendi
yerleþme yerlerinde, ya da komþu bölgelerde, rahat rahat oturabildiler.
Bu yeni bozgundan sonra, sýnýflar savaþýmýnda, uzun bir duralama oldu. Ama çalýþma, gizli gizli devam etti. Suabda daha 16.
yüzyýlýn ilk yýllarýnda, Yoksul Konrad adýnda Bundschuhun dört
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bir yana daðýlmýþ üyeleri ile açýkça iliþki durumunda bulunan yeni
bir dernek kuruldu. Karaormanda, Bundschuh, on yýl sonra, gözüpek bir köylü önder, hareketin çeþitli koþullarýný bir tek büyük gizli
örgüt biçiminde yeniden bir araya getirmeyi baþarana kadar, birkaç
küçük yalýtýk çevrede varlýðýný sürdürmeye devam etti. Ýki gizli örgüt,
Ýsviçre, Macar ve Sloven köylülerinin bir dizi önemli ayaklanmalar
yaptýklarý o hareketli 1513-1515 yýllarý içinde, biri hemen, öbürü arkasýndan, gün ýþýðýna çýktýlar.
Yukarý Ren bölgesindeki Bundschuhun yeniden-örgütleyicisi,
1502 gizli hareketinin kaçaklarýndan biri, eski bir asker ve her bakýmdan dikkate deðer bir adam olan Untergrombachlý Joss Fritz idi.
Kaçýþýndan sonra, Konstans gölü ile Karaorman arasýndaki çeþitli
yerlerde eðleþmiþ, sonunda da, Brisgau Fribourgu yakýnlarýndaki
Lehene yerleþmiþ, ve orada orman koruyucusu bile olmuþtu! Oradan, derneði yeniden nasýl örgütlediðini, ve derneðe birbirine hiç
benzemez kimseleri nasýl bir ustalýkla sokmasýný bildiðini, en ilginç
ayrýntýlarý ile, sorgu belgeleri gösterir. Diplomatik yeteneði ve yorulma bilmez direþmesi sayesinde, bu örnek gizli örgütçü: þövalye,
rahip, burjuva, halktan kimseler ve köylüler gibi çok çeþitli toplumsal
kategoriler içinde bulunan inanýlmaz sayýdaki insaný, derneðe çekmesini baþardý. Gizli harekette, birbirinden az çok açýk bir biçimde
ayrýlmýþ birçok dereceler bile örgütlediði aþaðý yukarý kesin gibi görünüyor. Yararlanýlabilir tüm öðeler olaðanüstü bir sakýntý ve [sayfa 81]
ustalýkla kullanýlmýþtý. Türlü türlü kýlýklar altýnda ülkeyi baþtan baþa
dolaþan uyanýk görevlilerden baþka, aylakçýlar ve dilencilerden de
yararlanýlmýþtý. Joss Fritz, dilencilerin krallarý ile dolaysýz iliþki durumunda idi, ve onlar aracýlýðýyla, tüm serseriler ordusunu elinde tutuyordu. Dilencilerin bu krallarý, onun gizli örgütü içinde bir rol oynadýlar. Bunlar son derece özgün (originale) kiþilerdi. Biri, sözde
bacaklarý sakat küçük bir kýzla birlikte ülkeyi baþtan baþa dolaþýyor,
onun için dileniyordu. Þapkasýndaki sekizden çok dernek, ondört
din þehidi, Sainte-Odile, Meryem Ana vb. iþaretlerinin yanýsýra, bir
hançer ve bir üvendire ile birlikte, uzun bir kýzýl sakal ve büyük bir
boðumlu baston taþýyordu. Saint-Valantin için yardým parasý toplayan bir baþkasý, kokulu bitkiler ve þeyh horasani (semen-contra)
satýyor, kül rengi bir cüppe, kýzýl bir takke, belde bir kýlýç ile birçok
býçak, ve kemerde de bir hançer taþýyordu. Öbürleri, kendi açtýklarý
yaralarý bayrak gibi herkese gösteriyor, ve ayný türden fantastik
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gülünç giysiler taþýyorlardý. En azýndan on kiþiydiler. Ýki bin florin
için, Alsasý, Baden margravlýðýný ve Brisgauyu ayný zamanda
ayaklandýracak, ve Rosende, kentin kutsal koruyucusu Saverne
adýna yapýlan þenlik günü, kenti ele geçirmek üzere, en az iki bin
kiþi, eski bir piyade (lansquenet) yüzbaþýsý olan Georg Schneiderin
komutasý altýnda birleþeceklerdi. Asýl dernek üyeleri arasýnda,
konaktan konaða, bir ulak servisi kurulmuþtu. Joss Fritz ile baþ
yardýmcýsý Fribourglu Stoffel, bir yerden bir baþka yere durmadan
at koþturuyor, ve geceleri, derneðe yeni katýlanlarý gözden geçiriyorlardý. Sorgu belgeleri, derneðin yukarý Ren ve Karaormandaki
yayýlmasý üzerine yeterli kanýtlar verir. Bu belgelerde, bölgenin çeþitli
yerlerinden gelen sayýsýz üyenin adý ve eþkali bulunur. Bunlarýn
çoðu zanaatçýlardýr, sonra köylüler ve hancýlar, birkaç soylu,
aralarýnda Lehen rahibi de bulunan rahipler ile salýverilmiþ askerler
gelir. Bundschuhun, Joss Fritz yönetimi altýnda kazanmýþ bulunduðu çok daha [sayfa 82] geliþmiþ nitelik, sadece bu bileþimden bile
anlaþýlabilir. Kentlerin halk öðesi, gitgide daha bir aðýrlýk kazanmaya
baþlýyordu. Gizli örgütün kollarý, tüm Alsasa, ve Wurtemberg ile
yukarý Maina kadar, bugünkü Baden topraklarýna dal budak salýyordu. Zaman zaman, sapa tepelerde, Kniebis vb. üzerinde, dernek
iþlerinin tartýþýldýðý büyük toplantýlar düzenleniyordu. Yerel üyeler
ile uzak yerlerden gelen delegelerin sýk sýk katýldýklarý önderler
toplantýlarý, Lehen yakýnlarýndaki Harmatte üzerinde yapýlmýþ, ve
birliðin ondört maddesi, bu toplantýlarda kabul edilmiþti. [Bu maddeler þunlardý: -ç.] Bir tek efendi: imparator, ve (bazýlarýna göre)
papa; Rottweil mahkemesinin kaldýrýlmasý, kilise tüze örgütlerinin
sadece kilise iþleri ile uðraþmasý; sermaye deðeri miktarýna kadar
ödenmiþ efendi haklarýnýn kaldýrýlmasý; en yüksek faiz oranýnýn
yüzde-beþe indirilmesi; avcýlýk, balýkçýlýk, hayvan otlatma ve odun
toplama özgürlüðü; kilise mallarý ile manastýr mücevheratýnýn, derneðin savaþ hazinesi yararýna zoralýmý; her türlü haksýz vergi ve
gümrüklerin kaldýrýlmasý; tüm hýristiyanlýk için sonsuz barýþ; derneðin tüm düþmanlarýna karþý yýlmaz bir savaþým; örgüt yararýna özel
bir vergi konmasý; dernek merkezinin yerleþeceði müstahkem bir
kentin Fribourgun alýnmasý; derneðin birlikleri toplanýr toplanmaz,
imparatorla, ve imparatorun kabul etmemesi durumunda, Ýsviçre
ile görüþmelerin baþlamasý. Üzerlerinde anlaþmaya varýlan noktalar,
iþte bunlardý. Ve bunlara göre, bir yandan, köylü ve halktan kiþilerin
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istemlerinin, gitgide ne kadar açýk ve kesin bir nitelik kazandýðý, ve
öte yandan, ayný ölçüde, ýlýmlý ve duraksayan öðelere nasýl ödünler
verme zorunda kalýndýðý kolayca anlaþýlabilir.
Ayaklanma 1513 güzüne doðru patlak verecekti. Artýk derneðin özel bayraðýndan baþka her þey tamamdý, ve Joss Fritz, bu
bayraðý yaptýrmak için Heilbronna gitti. Bu bayrakta, her türlü amblem ve kutsal resimden baþka, Tanrým, kendi tanrýsal adaletini
savun!  yazýsý ile birlikte, Bundschuh [sayfa 83] da vardý. Ama, Joss
Fritzin yokluðu sýrasýnda, Fribourg u baskýnla ele çevirme ereðiyle
çok ivedi bir giriþim örgütlendi ve vaktinden önce de meydana çýkarýldý. Propaganda çalýþmasýndaki bazý boþboðazlýklar, Fribourg
Konseyi ile Baden margravlýðýný gizli örgütün izleri üzerine getirdi;
iki üyenin ihaneti de ifþaat dizisini tamamladý. Margravlýk, Fribourg
Konseyi ve Ensisheimdaki imparatorluk hükümeti, jandarma ve
askerlerini hemen harekete geçirdiler. Bazý Bundschuh üyeleri
tutuklandý, iþkenceye uðratýldý ve öldürüldüler. Bununla birlikte,
aralarýnda Joss Fritz in de bulunduðu çoðu üyeler, bu kez de kaçmasýný baþardýlar. Bu kez, Ýsviçre hükümetleri kaçaklarý çok sýký
bir biçimde izledi ve hatta birçoðunu da öldürdüler. Ama kaçaklarýn
çok büyük bir bölüðünün, kendi yerlerinin yakýnlarýnda kalmalarýný
ve hatta yavaþ yavaþ oralara dönmelerini, komþularýndan daha
çok engelleyemediler. En kaba baskýyý, Ensisheim Alsas hükümeti
yaptý. Bu hükümetin buyruðu üzerine, birçok gizli örgüt üyesi, baþý
kesilerek, çark iþkencesi ile, ya da parçalanarak öldürüldü. Joss
Fritz, çoðu zaman Renin Ýsviçre kýyýsýnda eðleþiyor, ama, hiç bir
zaman ele geçmeksizin, sýk sýk Karaormana gidiyordu.
Ýsviçrelilerin, bu kez, Bundschuh üyelerine karþý, komþu hükümetler ile birleþmiþ olmalarýnýn nedenleri, ertesi yýl, 1514te, Berne, Soleure ve Lucernede patlak veren, ve aristokratik hükümetler
ile ayrýcalýklýlarýn bir tasfiyesi sonucunu veren köylü ayaklanmasý
ile açýklanýr. Ayrýca, köylüler bazý ayrýcalýklar elde etmesini de baþardýlar. Eðer bu yerel ayaklanmalar baþarý kazandýlarsa, bunun nedeni,
Ýsviçrede merkezleþmenin, Almanya dakinden de güçsüz olmasýdýr. Köylüler, 1525te de, her yerde yerel beylerinin üstesinden
geldiler, ama prenslerin iyi örgütlenmiþ ordularý karþýsýnda yenik
düþtüler, ve Ýsviçrede olmayan þey de, iþte bu türlü ordularýn ta
kendisi idi.
Badendeki Bundschuh ile ayný zamanda, ve hiç kuþkusuz,
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[sayfa 84] onunla iliþki durumunda, Wurtembergde de yeni bir gizli
örgüt kurulmuþtu. Belgeler, bu örgütün, daha 1503te varolduðunu
gösterir ve, Bundschuhun Untergrombachta ortadan kaldýrýlmasýndan sonra bu dernek adý çok tehlikeli olduðundan, yeni örgüt
Yoksul Konrad adýný almýþtý. Asýl merkezi, Hohenstaufen daðlarýnýn
eteðindeki Rems vadisi idi. Varlýðý, hiç deðilse halk arasýnda, uzun
süreden beri artýk bir gizem deðildi. Dük Ulrich hükümetinin köylüler üzerine çöktürdüðü acýmasýz baský ile, 1513 ve 1514 ayaklanmalarýnýn patlak vermesinde önemli bir katkýsý bulunan bir dizi açlýk
yýllarý, bu örgüt üyelerinin sayýsýný büyük ölçüde artýrmýþtý. Þarap,
et ve ekmek üzerindeki yeni vergiler ile, yýlda florin baþýna bir feniklik bir sermaye vergisi, ayaklanmaya yol açtý. Ýlkin, gizli örgüt
önderlerinin, býçakçý Kaspar Pregizerin evinde bir araya geldikleri
Schorndorf kenti ele geçirilmeliydi. Ayaklanma, 1514 ilkyazýnda
patlak verdi. Bazýlarýna göre 3.000, baþka bazýlarýna göre de 5.000
köylü, kent üzerine yürüdü, ama dükün görevlilerinin tatlý vaadleri
üzerine, geri çekilmeye karar verdiler. Dük Ulrich, yeni vergilerin
kaldýrýlacaðýný vaadettikten sonra, 80 süvari ile birlikte koþup geldi,
ve bu vaad üzerine, her þeyi yatýþýk buldu. Tüm þikayetleri incelemekle yükümlü bir parlamento toplayacaðýný da vaadetti. Ne var
ki, dernek önderleri, Ulrichin, sözünü çiðneyebilmek ve vergileri
zorla alabilmek için yeterli bir ordu toplayýncaya kadar zaman kazanmaktan baþka bir ereði olmadýðýný da çok iyi anlýyorlardý. Bu
nedenle, Kaspar Pregizerin, Yoksul Konradýn baþbakanlýðý
denilen evinden, dört bir bucaktan gönderilmiþ özel görevlilerin
desteklediði bir dernek kongresi çaðrýsýnda bulundular. Ýlk ayaklanmanýn Rems vadisindeki baþarýsý, her yerde hareketi halk içinde
geliþtirme sonucunu verdi. Bu nedenle, derneðin haber ve habercileri, her yerde güleryüz gördüler, ve 28 Mayýsta Untertürkheimda
toplanan kongre, Wurtembergin her yanýndan gelmiþ delegeleri
bir araya topladý. Ajitasyona [sayfa 85] durup dinlenmeden devam
etme ve ilk fýrsatta, Remstalde, ayaklanmayý oradan tüm ülkeye
yaymak üzere, hareket iþareti verme kararlaþtýrýldý. Eski bir asker
olan Dettingenli Bantelhans ile hatýrý sayýlýr bir köylü olan Würtingenli Singerhans, derneðe Yukarý-Suab ýn katýlma haberini getirdikleri sýrada, ayaklanma her yerde patlamýþ bulunuyordu. Singerhans
saldýrýya uðradý ve tutsak edildi, ama Backnang, Winnenden, Markgroenningen kentleri, halk takýmýnýn baðlaþýklarý olan köylülerin
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eline düþtü, ve Weinsbergden Blaubeurene, ve oradan da Baden
sýnýrýna kadar tüm bölge, açýk ayaklanma durumundaydý. Ulrich
boyuneðme zorunda kaldý. Bir yandan Landtagý (Eyalet Meclisi)
25 Haziranda toplantýya çaðýrýrken, bir yandan da, tüm prensler ile
imparatorluk yetke ve önemli kiþilerini tehlikeye düþüren, ve
Bundschuh ile tuhaf bir benzerlik gösteren ayaklanmaya karþý desteklerini istemek üzere, komþu prenslere ve özgür kentlere mektuplar yazdý.
Bu arada, Landtag, yani kentler temsilcileri ile, Landtagda
kendilerine de yer verilmesini istemiþ bulunan büyük bir sayýdaki
köylü temsilcileri, 18 Hazirandan itibaren Stuttgartta toplandý. Yüksek din görevlileri henüz gelmemiþlerdi. Þövalyeler ise, çaðrýlmamýþlardý bile. Stuttgart kent muhalefeti ile, yakýnlarda, Leonsberg
ve Rems vadisinde tehdit edici bir biçimde ordugâh kurmuþ bulunan iki köylü çetesi, köylülerin istemlerini desteklediler. Köylülerin
temsilcilerinin kabul edilmesi ve dükün sevilmeyen üç danýþmanýnýn, Lamperter, Thumb ve Lorcherin azledilip cezalandýrýlmasý;
dükün yanýnda dört þövalye, dört burjuva ve dört köylüden oluþan
bir konsey kurulmasý, düke deðiþmez bir hükümdar ödeneði baðlanmasý, ve her türlü manastýrlarýn varlýklarýnýn, devlet hazinesi yararýna zoralýmý kararlaþtýrýldý.
Dük Ulrich bu devrimci kararlarý, bir kuvvet darbesi ile yanýtladý. 21 Haziranda, þövalyeleri ve danýþmanlarý ile birlikte, yüksek
din görevlilerinin kendisi izledikleri Tubingene [sayfa 86] gitti, burjuvalarýn da oraya gelmesini buyurdu,  burjuvalar bu buyruða uydular, ve köylüler olmaksýzýn, Landtag, oturumlarýný orada sürdürdü.
Orada, askeri ürkü (terreur) altýnda bulunan burjuvalar, baðlaþýklarýna, köylülere ihanet ettiler. 8 Temmuzda, ülkeye dükalýðýn bir
milyona yakýn borcunu, düke de, zaten pek kulak asmadýðý bazý
kýsýtlamalar yükleyen, ve köylülere genel nitelikte bazý belirsiz vaadlerde bulunan, ama ayný zamanda ayaklanma ve gizli örgütlere
karþý çok belgin bir yasa yayýmlayan Tubingen anlaþmasý yapýldý.
Köylülerin Landtagdaki temsiline gelince, doðal olarak, bu iþ artýk
söz konusu edilmedi. Köylüler ihanete uðradýk diye bas bas baðýrdýlar, ama, dük, borçlarýnýn eyaletlere aktarýlmasýndan sonra, yani
baþtan borç bulduðu için, hýzla, kendisine komþularýnýn, özellikle
Pfalz (Palatinat) seçici prensinin gönderdiði birliklerin de katýldýklarý,
asker topladý. Böylece, temmuzun sonundan önce, Tubingen
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anlaþmasý tüm ülke tarafýndan kabul edildi ve yeni baðlýlýk andý
içildi. Yoksul Konrad, ancak Remstalde, az bir direnmede bulundu. Yeniden oraya gelmiþ bulunan dük, az kaldý hayatýný yitiriyordu,
ve Kappelberg üzerinde, bir köylü ordugâhý kuruldu. Ama, iþ sürüncemede kaldýðýndan, yiyecek eksikliði sonucu, baþkaldýrýcýlarýn
çoðu daðýldýlar, ve az sonra, geri kalanlar da, birkaç Landtag üyesi
ile ikircil bir anlaþma imzaladýktan sonra, oradan uzaklaþtý. Bu
arada ordusu, artýk istemleri karþýlanmýþ olduðu için, aþýrý bir öfke
ile köylülere karþý dönen kentler tarafýndan buyruðuna verilmiþ
birlikler ile pekiþmiþ bulunan Ulrich, anlaþmaya karþýn, kent ve
köyleri yaðma edilen Rems vadisi üzerine saldýrdý: 1.600 köylü tutsak
edildi, bunlardan 16sýnýn hemen kafalarý kesildi, öbürlerinin çoðu,
Ulrich yararýna büyük para cezalarýna çarptýrýldý. Büyük bir bölümü
uzun sure hapiste tutuldu. Gizli örgütlerin ve her türlü köylü derneklerinin yeniden kurulmasýný engellemek için çok sert yasalar yayýnlandý, ve Suab soyluluðu, her türlü ayaklanma giriþimini bastýrma
ereði ile, [sayfa 87] özel bir birlik kurdu. Gene de, Yoksul Konradýn
baþlýca önderleri Ýsviçreye kaçmayý baþarmýþlardý; birkaç yýl sonra,
oradan, çoðu tek tek, gene kendi ülkelerine döndüler.
Wurtemberg köylülerinin ayaklanmasý ile ayný zamanda,
Brisgau ve Baden margravlýðýnda yeni ayaklanma davranýþlarý belirtileri kendilerini gösteriyorlardý. Haziran ayýnda, Bühlde bir ayaklanma giriþimi oldu, ama margrav Philippe tarafýndan hemen daðýtýldý. Hareketin önderi, Gugel-Bastian, Fribourgda tutuklandý ve
kafasý kesildi.
Gene 1514 yýlýnda, gene ilkyazda, Macaristanda genel bir
köylüler savaþý patlak verdi. Türklere karþý bir haçlý seferi vaazedildi
ve, alýþýldýðý üzere, haçlýlar arasýna katýlmayý kabul edecek serfler
ile angaryacýlara özgürlük vaadedildi. 60.000 kadar köylü toplandý,
ve Türklere karþý bundan önceki seferlerde sivrilip, hizmetlerine
karþýlýk soyluluk saný almýþ olunan bir Sréklerin[30], Görkey Doszanýn
komutasý altýna verildi. Ama Macar þövalyeleri ile devlet adamlarý,
kendilerini, mülklerini, serflerini ellerinden almakla tehdit eden bu
haçlý seferine kötü gözle bakýyorlardý. Yalýtýk köylü çetelerini izlediler
ve kendi serflerini zorla ve kan dökerek gene kendi topraklarýna
getirdiler. Bu iþin haberi haçlýlar ordusuna ulaþtýðý zaman, ezilmiþ
köylüler küplere bindi. Haçlýlar ordusunun en ateþli vaýzlerýnden
ikisi, Laurentius ile Barnabas, ateþli sözleri ile, ordu içinde soyluluða
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karþý duyulan nefreti körüklediler. Dosza da, birliklerinin, soyluluðun
ihaneti karþýsýndaki öfkesini paylaþýyordu. Haçlýlar ordusu, devrimci
bir ordu durumuna dönüþtü, ve Dosza da, bu yeni hareketin baþýna
geçti.
Dosza, köylüleri ile birlikte, Peþte yakýnlarýndaki Ráosta
konakladý. Çatýþmalar, soyluluðun, çevre köyler ve Peþtenin dýþ
mahallelerindeki yandaþlarý ile yapýlan dalaþmalarla baþladý. Az
sonra çarpýþmalara, ve en sonunda da, köylülerin eline düþen tüm
soylular için Sicilya akþam dualarýna[31] ve çevredeki bütün þatolarýn, ateþe verilmesine kadar [sayfa 88] gidildi. Saray, gözdaðý verdi;
ama boþuna. Halk adaletinin ilk yargýsý, baþkent duvarlarý altýnda,
soylular üzerinde uygulandýðý zaman, Dosza baþka iþlere giriþti.
Ordusunu beþ kola böldü. Bunlardan ikisi, tüm ülkeyi ayaklandýrmak ve soyluluðu yoketmek üzere, Yukarý-Macaristan daðlarýna
gönderildiler. Üçüncüsü, Peþteli bir burjuva olan Ambros Szaleresi
nin komutasý altýnda, baþkente gözkulak olmak üzere, Rákosta
kaldý. Dördüncüsü ve beþincisi, Dosza ve kardeþi Gregor tarafýndan,
Szegedin üzerine yürütüldü.
Bu arada, soyluluk Peþtede toplanmýþtý. Transilvanya voyvodasý, Johann Zapolyayý yardýma çaðýrdý. Budapeþte burjuvalarý
ile baðlaþan soyluluk, Szaleresi, köylü ordusunun burjuva öðeleri
ile birlikte, düþman yanýna geçtikten sonra, Rákosta konaklayan
kolorduyu ezdi ve yoketti. Tutsaklarýn büyük bir bölümü en barbar
bir biçimde öldürüldü, öbürleri de, burun ve kulaklarý kesilerek,
evlerine gönderildi.
Dosza, Szekredin önünde baþarýsýzlýða uðradý, ve Bátory Ýstván ve piskopos Csáky tarafýndan komuta edilen bir soyluluk ordusunu yendikten sonra ele geçirdiði, ve aralarýnda piskopos ile kral
Telekinin hazinedarý da bulunan tutsaklar üzerinde, Rákosta yapýlan kandökücülüklere karþý kanlý misillemelerde bulunduðu Csanád üzerine yürüdü. Csanádda, Cumhuriyeti, soyluluðun kalktýðýný,
herkesin eþitliðini ve halk egemenliðini ilân etti, ve sonra da, Bátorynin sýðýndýðý Temeþvar üzerine yürüdü. Ama, iki ay süreyle bu
kaleyi kuþattýðý, ve Anton Hosszu tarafýndan komuta edilen yeni
bir ordudan yardým aldýðý bir sýrada, onan tarafýndan Yukarý-Macaristana gönderilen iki ordu, birçok yerde soyluluk tarafýndan yenildiler, ve Johann Zápolya, Transilvanya ordusunun baþýnda, ona
karþý yürüdü. Köylüler Zápolya tarafýndan baskýna uðratýlýp da-
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ðýtýldýlar, Dosza tutsak edildi, kýzgýn bir taht üzerinde kýzartýldý, ve
[kýzartýlmýþ eti -ç.], hayatlarýný ancak bu koþulla kurtaran kendi öz
adamlarý tarafýndan yendi. Daðýlan köylüler, Laurentius ve Hosszu
tarafýndan [sayfa 89] yeniden bir araya getirildiler, yeniden ezildiler, ve
düþman eline düþenlerin hepsi, ya kazýða oturtuldu, ya da asýldý.
Binlerce köylü cesedi ya yollar boyunca, ya da yakýlýp yýkýlmýþ köylerin giriþinde, salkým salkým sallanýyordu. 60.000 kadar köylü, ya
ölmüþ ya da topluca öldürülmüþtü. Ama soyluluk, gene de, bunu
izleyen kongrede, köylülerin serfliðini, ülke yasasý olarak doðrulama
çabasýný gösterdi.
Sloven markýnda, yani Karintiya, Karniyol ve Ýstiryada, ayný
dönemde patlak veren köylü ayaklanmasýnýn temelinde de, soyluluk ve imparatorluk memurlarý tarafýndan sýkýlýp suyu çýkarýlan,
açlýk ve Türklerin akýnlarý tarafýndan kýrýlýp geçirilen bu bölgede
daha 1503te kurulmuþ ve daha önce bir ayaklanma çýkarmýþ bulunan Bundschuh türünden bir gizli örgüt vardý. Bu bölgedeki sloven
köylüleri, týpký Alman köylüleri gibi, daha 1513 yýlýnda, Stara prawa
(eski haklar) bayraðýný yeniden kaldýrdýlar, ve her ne kadar, daha o
yýl yatýþmýþlar, her ne kadar, gene yýðýn halinde bir araya geldikleri
1514 yýlýnda, imparator Maximilienin, eski haklarý geri vereceði
yolundaki kesin vaadi ile daðýlmýþlarsa da, durmadan aldatýlmýþ
bulunan halkýn öcalma savaþý, 1515 ilkyazýnda çok korkunç bir
biçimde patlak verdi. Týpký Macaristanda olduðu gibi, þatolar ve
manastýrlar her yerde yakýlýp yýkýldý, ve tutsak edilen soylular, köylü
jürileri tarafýndan yargýlanýp kafalarý kesildi. Ýstirya ve Karintiyada,
imparatorluk birlikleri komutaný Dietrichstein, ayaklanmayý çabucak
bastýrmayý baþardý. Karniyolda ise, ayaklanma ancak Rain kentinin
ele geçirilmesi (1516 güzü) ve Avusturyalýlarýn, Macar soyluluðu tarafýndan yapýlan canavarlýklara yaraþýr denklikteki kandökücülükleri
sonucu bastýrýlabildi.
Böylesine aðýr bir dizi bozgundan ve soyluluðun bu yoðun
canavarlýklarýndan sonra, Alman köylülerinin uzun süre sessiz sedasýz kalmalarýnda anlaþýlmayacak bir þey yok. Gene de, ne gizli
örgütler, ne de yerel ayaklanmalar, hiç bir zaman tamamen ortadan
kalkmadý. Daha 1516dan itibaren, [sayfa 90] Bundschuh ve Yoksul
Konradýn arta kalanlarýndan çoðu Suaba ve Ren nehrinin yukarý
yataðýndaki bölgelerine döndüler ve, 1517de, Bundschuh, Karaormanda tamamen yeniden kurulmuþ bulunuyordu. Bundschuheski

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

69

1513 bayraðýný hep göðüsünün üzerinde saklý tutan Joss Fritz bile,
Karaormaný yeni baþtan dolaþýyor ve büyük bir çalýþým gösteriyordu.
Gizli eylem yeniden örgütlendi. Dört yýl önce olduðu gibi, gene
Kniebis üzerinde toplantýlar yapýlacaðý bildirildi. Ama gizem, saklý
tutulamadý. Ýþ, hükümetlerin kulaðýna çalýndý ve onlar da iþe karýþtýlar. Gizli örgüt üyelerinden bazýlarý yakalanýp idam edildi. Aralarýnda,
bu kez de ele geçirilemeyen, ama, bu andan itibaren, hiç bir yerde
sözü duyulmadýðýna göre, az sonra Ýsviçrede öldüðü anlaþýlan Joss
Fritzin de bulunduðu etkin ve en akýllý üyeleri, kaçmak zorunda
kaldýlar. [sayfa 91]
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DÖRT

DÖRDÜNCÜ Bundschuh gizli eyleminin Karaormanda bastýrýldýðý dönemde, Luther, Wittenbergde, tüm zümreleri kendi burgacýnda sürükleyecek ve tüm ülkeyi adamakýllý sarsacak olan
hareketin iþaretini verdi. Thüringenli Augustinin[32] savlarý, bir barut
fýçýsýna düþen yýldýrým etkisi yaptý. Bu savlar, daha ilk anda, burjuvalarýn olduðu gibi þövalyelerin, halktan kimselerin olduðu gibi
köylülerin, aþaðý düzeydeki din adamlarýnýn olduðu gibi baðýmsýzlýk
isteyen prenslerin, bilgin ve yergicilerin yazýnsal muhalefeti gibi
gizli mistik tarikatlarýn de çok sayýdaki ve çeliþik özlemlerine, bütün
bu öðelerin, yöresinde þaþýrtýcý bir hýzlýlýkla toplandýklarý ortak bir
genel ifade verdiler. Tüm muhalefet öðelerinin bu ansýzýn oluþan
[sayfa 92] baðlaþmasý, süresi ne kadar kýsa olursa olsun, hareketin
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engin gücünü birdenbire ortaya çýkardý, ve onu bir o kadar hýzlý bir
biçimde ilerletti.
Ama, iþte asýl hareketin bu hýzlý ilerlemesi, çok geçmeden
hareketin içinde saklanan ayrýlýk tohumlarýný geliþtirecek, ve, en
azýndan, kaynaþan yýðýnýn, toplumsal durumlarý bakýmýndan birbirine doðrudan doðruya karþýt çeþitli öðelerini birbirinden ayýracak
ve onlarý normal düþmanlýk konumlarýna getirecekti. Karmakarýþýk
muhalefet yýðýnýnýn bu iki çekim merkezi yöresindeki kutuplaþmasý,
kendini reform hareketinin baþýndan itibaren gösterdi: soylular ve
burjuvalar, kayýtsýz þartsýz Luther yöresinde toplandýlar; köylüler ile
halktan kiþiler ise, henüz Lutherde dolaysýz bir düþman görmemekle birlikte, eskiden de olduðu gibi, baðýmsýz bir devrimci muhalefet
partisi oluþturmaya devam ettiler. Tek ayrým, hareketin þimdi, Lutherden önceki harekete göre, çok daha genel, çok daha derin olmasý oldu; bundan da, iki parti arasýnda son derece açýk bir karþýtlýk,
dolaysýz bir savaþým zorunluluðu doðdu. Luther ile Münzer, týpký
prenslerin, þövalyelerin ve kentlerin büyük bölümü lüterci öðelerden
bileþen, ya da en azýndan lüterciliðe yatkýn ordularýnýn, köylü ve
halk takýmý çetelerini kýrýp geçirmeleri gibi, basýn ve kürsü yoluyla,
savaþtýlar.
Soyluluk tarafýndan, prensler ve din adamlarý karþýsýnda, kendi istemlerini üste çýkarmak için, daha Köylüler Savaþýndan önce
yapýlmýþ bulunan giriþim, reformu kabul eden çeþitli öðelerin çýkar
ve özlemlerinin birbirinden ne ölçüde ayrýldýklarýný çok iyi gösterir.
Alman soyluluðunun 16. yüzyýl baþýndaki durumunun ne
olduðunu daha önce yukarda gördük. Bu soyluluk, güçleri günden
güne büyüyen laik prensler ile kilise prensleri yararýna, baðýmsýzlýðýný
yitirme noktasýnda bulunuyordu. Kendisi battýkça, ayný zamanda,
imparatorluk gücünün sonuna yaklaþtýðýný, ve imparatorluðun kendisinin, büyük bir sayýdaki [sayfa 93] egemen prenslikler biçimine daðýldýðýný da görüyordu. Kendi sonu, ona göre, ulus olarak Almanyanýn sonu ile düþümdeþ olacaktý. Buna, soyluluðun, hele imparatorluk soyluluðunun, prensler karþýsýndaki toplumsal konumu ile
olduðu kadar, askeri anýklýðý ile de, imparatorluðu ve imparatorluk
gücünü temsil eden sýnýf olduðu olgusu ekleniyordu. Bu soyluluk,
en ulusal zümreyi oluþturuyordu, ve imparatorluk iktidarý ne kadar
güçlü, prensler ne kadar güçsüz ve az idiyse!er, Almanya o kadar
birleþik ve soyluluk o kadar güç sahibi demekti. Þövalyeliðin, Alman-
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yanýn içler acýsý siyasal durumu yüzünden, imparatorluðun, imparatorluk hanedaný, kalýtým yoluyla, bir eyaletten sonra bir baþkasýný
Reicha baðladýðý ölçüde artan dýþ güçsüzlüðü yüzünden, yabancý
devletlerin imparatorluk içinde çevirdikleri dolaplar ve yabancýlarla
baðlaþma kurmuþ Alman prensleri tarafýndan imparatorluk gücüne
karþý örgütlenen komplolar yüzünden yolaçýlan genel hoþnutsuzluðu, bundandý. Bu nedenle, soyluluðun istemleri, her þeyden önce,
zorunlu olarak imparatorun, prensler ve yüksek din adamlarý zararýna bir reforma doðru yöneliyordu. Bu istemlerin bireþimine, askeri ve siyasal temsilcisi Franz Von Sickingen ile iþbirliði halinde,
Alman soyluluðunun teorisyeni olan Ulrich von Hutten tarafýndan
giriþildi.
Hutten, soyluluk tarafýndan istenen kendi imparatorluk
reformunu çok radikal bir biçimde tasarlayýp çok açýk bir biçimde
formüle etti. En azýndan, tüm prenslerin ortadan kaldýrýlmasý, tüm
kilise mallarýnýn laikleþtirilmesi, en iyi günlerindeki müteveffa Polonya Cumhuriyeti tarzýnda, baþýnda bir hükümdar bulunan aristokratik
bir demokrasinin kurulmasý söz konusuydu. Hutten ile Sickingen,
en iyisinden asker bir sýnýf olan soyluluðun egemenliðinin yeniden
kurulmasý, parçalara ayrýlmanýn temsilcileri olan prenslerin ortadan
kaldýrýlmasý sayesinde, rahiplerin gücünün ve Romanýn Almanya
üzerindeki tinsel egemenliðinin yýkýlmasý sayesinde, [sayfa 94] imparatorluða birliðini, baðýmsýzlýk ve gücünü yeniden kazandýrabileceklerini sanýyorlardý.
Polonyada, ve biraz deðiþik bir biçimde fethin ilk yüzyýllarýndaki Cermen krallýklarýnda varolduðu biçimiyle, serfliðe dayanan
aristokratik demokrasi, en ilkel toplum biçimlerinden biridir, ve
çok doðal olarak, çok daha yüksek bir evre oluþturan feodal aþama
sýrasýna doðru evrimlenecektir. Öyleyse, bu saf aristokratik demokrasi, 16. yüzyýl Almanyasýnda olanaksýzdý. Þu ilk nedenden ötürü
olanaksýzdý ki, Almanya, o çaðda, büyük ve güçlü kentler içeriyordu.
Ama, öte yandan, küçük soyluluk ile kentlerin, Ýngilterede feodal
krallýðýn, burjuva anayasal bir krallýk durumuna dönüþmesi sonucunu veren baðlaþmasý da olanaksýzdý. Küçük soyluluk, Ýngilterede,
28 aile dýþýnda, Ýki-Gül Savaþý[33] tarafýndan tamamen yok edilip,
burjuva köken ve burjuva eðilimli yeni bir soyluluk tarafýndan deðiþtirildiði halde, Almanyada varlýðýný sürdürmüþtü. Serflik, Ýngilterede
ortadan tamamen kalkmýþ, ve soyluluk, toprak rantý gibi burjuva
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bir gelire sahip basit toprak sahiplerinden bileþmiþ olduðu halde,
serflik Almanyada varlýðýný sürdürüyor, ve soyluluk, feodal gelirlere
sahip bulunuyordu. Son olarak salt krallýðýn, soyluluk ile burjuvazi
arasýndaki baðdaþmazlýk sonucu, Fransada Louis XIden beri varolan ve gitgide geliþen merkezleþmesi de Almanyada olanaksýzdý;
þu basit nedenle ki, ulusal merkezleþme koþullarý Almanyada ya
yoktu, ya da ancak tohum halinde vardý.
Hutten, bu koþullar içinde, ülküsünü gerçekleþtirmek için
ne kadar çabalýyorsa, o kadar ödün verme zorunda kalýyor, ve giriþtiði imparatorluk reformunun çizgileri de o kadar belirsizleþiyordu.
Soyluluk, bu giriþimi tek baþýna gerçekleþtirmek için, yeteri kadar
güçlü deðildi, ve bu durum, onun prensler karþýsýndaki artan
gücüsüzlüðünü tanýtlýyordu. Kendine baðlaþýklar bulma zorundaydý,
ve tek olanaklý baðlaþýklarý da, Ýzentler, köylüler ve reform hareketinin etkin [sayfa 95] teorisyenleri idiler. Ne var ki, kentler, soyluluðu,
ona hiç mi hiç güvenemeyecek ve onunla her türlü baðlaþmayý
iteleyecek kadar iyi tanýyorlardý. Köylüler, kendilerini sömüren ve
onlara kötü davranan soylulukta, haklý olarak, en zorlu düþmanlarýný
görüyorlardý. Ve reform teorisyenleri de, ya burjuvalar ile prenslerden, ya da köylülerden yana idiler. Gerçekten, soyluluk tarafýndan
burjuvalar ile köylülere önerilen ve baþlýca ereði soyluluðun pekiþtirilmesi olan imparatorluk reformu, olumlu olarak ne vaadedebilirdi? Bu koþullar içinde, Hutten için, propaganda yazýlarýnda,
soyluluðun, kentlerin ve köylülerin gelecekteki karþýlýklý durumlarý
üzerinde ya çok az bir þey söylemek, ya da hiç bir þey söylememek,
bütün kötülüðü prenslerin, rahiplerin ve Roma egemenliðinin üstüne atmak, ve burjuvalarý, çýkarlarýnýn onlara, prensler ile soyluluk
arasýnda patlak vermesi yakýn savaþýmda, en azýndan tarafsýz bir
tutum izlemelerini buyurduðunu inandýrmaya çalýþmaktan baþka
bir çýkar yol yoktu. Serflik ile soyluluðun köylüler üzerine çöktürdüðü
yükümlülüklerin kaldýrýlmasý, Huttende hiç bir yerde söz konusu
edilmez.
Alman soyluluðunun köylüler karþýsýndaki konumu, o çaðda,
tastamam Polonya soyluluðunun 1830-1846 ayaklanmalarýnda kendi
köylüleri karþýsýndaki konumunun týpkýsýydý. Týpký modern Polonya
ayaklanmalarýndaki gibi o zaman Almanyada hareket, ancak tüm
muhalefet partilerinin, ve özellikle de soyluluk ile köylülerin baðlaþmasý koþuluyla olanaklý idi. Ama, iþte bu baðlaþma, her iki durumda
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da, olanaksýz idi. Soyluluk, köylüler karþýsýndaki siyasal ayrýcalýk ve
feodal haklarýndan vazgeçme bakýmýndan, devrimci köylülerin, soyluluk ile, yani kendilerini en çok ezen sýnýf ile, çok genel ve belirsiz
erekler için bir baðlaþma yapmayý kabul etmeye hazýr olduklarýndan
daha büyük bir zorunluluk içinde bulunmuyorlardý. Týpký 1830da
Polonyada olduðu gibi, soyluluk, 1522 Almanyasýnda, artýk köylüleri
kendine kazanamazdý. Köylüleri soylulara, ancak ve ancak, serfliðin
ve [sayfa 96] uyrukluðun tamamen kaldýrýlmasý, soyluluðun tüm ayrýcalýklarýndan vazgeçmesi birleþtirebilirdi. Ama soyluluðun, her ayrýcalýklý sýnýf gibi, ayrýcalýklarýndan, tüm ayrýk durumundan ve gelirlerinin en büyük bölümünden gönül rýzasý ile vazgeçmek için en
küçük bir isteði yoktu.
Bu nedenle, savaþým patlak verdiði zaman, soyluluk, prenslerin karþýsýnda, kendini yalnýz buldu. Öyleyse, iki yüzyýldan beri
soyluluða karþý durmadan alan kazanmýþ bulunan prenslerin, bu
kez de onlarý kolayca ezecekleri önceden kestirilebilirdi.
Savaþýmýn nasýl olup bittiði bilinir. Orta Almanya soyluluðunun siyasal ve askeri önderi olarak artýk ün kazanmýþ bulunan
Sickingen ile Hutten, 1522de, Landauda, altý yýllýk bir süre için,
sözümona savunucu bir erekle, bir Rehanya, Suab ve Frankonya
soyluluðu birliði kurdular. Kýsmen kendi olanaklarý, kýsmen
dolaylardaki þövalyelerin yardýmý ile, Frankonya, Renin aþaðý yatak
bölgeleri, Hollanda ve Vestefalyadaki takviyeleri silah altýna alan
Sickingen bir ordu topladý, ve Eylül 1522de, Trier (Tréves) seçicibaþpiskoposuna bir saldýrý ile, çatýþmalarý baþlattý. Ama, Trieri kuþattýðý sýrada, prenslerin hýzlý bir müdahalesi ile, takviyelerinin yolu
kesildi. Hessen landgravý ile Pfalz (Palatinat) seçicisi, Trier baþpiskoposunun yardýmýna koþtular, ve Sickingen, Landstuhl müstahkem
þatosuna sýðýnma zorunda kaldý. Hutten ve öbür dostlarýnýn tüm
çabalarýna karþýn, prenslerin hýzlý ve uyumlu eylemi karþýsýnda gözü
korkan baðlaþýk soyluluk, onu yazgýsý ile baþbaþa býraktý. O da aðýr
bir yara aldý, Landstuhlu teslim etti ve hemen sonra da öldü. Hutten
ise Ýsviçreye kaçmak zorunda kaldý ve birkaç ay sonra, Zürih gölü
üzerindeki Ufnau adasýnda öldü.
Bu bozgun ve iki önderinin ölümü üzerine, prenslerin baðýmsýz kolu olarak soyluluðun gücü, kýrýldý. Bu tarihten sonra, soyluluk artýk sadece prenslerin hizmetinde ve onlarýn yönetimi altýnda
hareket etti. Hemen bunun üzerine patlak [sayfa 97] veren köylüler
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savaþý, soyluluðu, prenslerin korunumu altýna, dolaysýz ya da dolaylý
bir b!çimde, daha da çok girmeye zorladý, ve ayný zamanda, Alman
soyluluðunun, prensleri ve rahipleri, kurtulmuþ köylüler ile açýk bir
baðlaþma aracýyla devirmektense, prenslerin egemenliði altýnda
köylüleri sömürmeye devam etmeyi yeð tuttuðunu gösterdi. [sayfa 98]
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BEÞ

LUTHERÝN katolik aþama-sýrasýna savaþ ilanýnýn, Almanya
daki tüm muhalefet öðelerini harekete getirdiði andan itibaren,
köylülerin, istemlerini ileri sürerek ayaklanmadýklarý yýl yoktur.
1518den 1523e, Karaorman ve Yukarý-Suabda, köylü ayaklanmalarý
birbirlerini izlemiþlerdir. 1524 ilkyazýndan sonra, bu ayaklanmalar
sistemli bir nitelik kazandý. O yýlýn Nisan ayýnda, Marchtal manastýrý
köylüleri, feodal angarya ve yükümlülükleri reddettiler. Mayýs ayýnda,
Saint-Blasien köylüleri, serflik vergilerini ödemediler. Haziranda,
Memmingen yakýnlarýndaki Steinheim köylüleri, ne öþür, ne de bu
türlü öbür vergileri ödemek istediklerini bildirdiler. Temmuz ve
Aðustosta, Thurgovie köylüleri ayaklandýlar, [sayfa 99] ve kah Zürihlile-
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rin iþe karýþmasý, kah bazý köylüleri idam ettiren feodal hükümetin
sert davranýþý ile, yatýþtýrýldýlar. Son olarak Stühlingen landgravlýðýnda,
Köylüler Savaþýnýn gerçek baþlangýcý sayýlabilecek daha açýk bir
ayaklanma patlak verdi.
Stühlingen köylüleri landgrava olan tüm yükümlülüklerini
birdenbire reddettiler, güçlü çeteler halinde toplandýlar, ve 24 Ekim
1524 günü, Bulgenbachlý Hans Müller yönetiminde, burjuvalar ile
iþbirliði durumunda, bir protestan derneði kurduklarý Waldshut
üzerine yürüdüler. Burjuvalar, vaýzlerý, Thomas Münzerin dostu ve
çömezi olan Balthazar Hubmayer e yapýlan dinsel kovuþturmalar
nedeniyle, o sýralarda Yukarý-Avusturya hükümeti ile çatýþma içinde
olduklarý için, bu derneðe seve seve katýldýlar. Bunun üzerine birlik
için haftada üç kreuzerlik bir vergi kondu  o zaman için çok para.
Köylüleri her yerde derneðe sokmak için, Alsas, Mozel, tüm yukarý
Ren boylarý ve Frankonyaya özel görevliler gönderildi, ve derneðin
ereði olarak, feodal egemenliðin kaldýrýlmasý, tüm þato ve manastýrlarýn yýkýlmasý, ve imparator dýþýnda tüm beylerin kökünün kazýnmasý ilân edildi. Üç renkli Alman bayraðý, derneðin bayraðý oldu.
Ayaklanma, bugünkü tüm Yukarý-Baden topraklarýna hýzla
yayýldý. Hemen tüm birlikleri, Ýtalyada, Fransa kralý François Ie
karþý savaþan Yukarý-Suab soyluluðunu bir ürkü kapladý. Ýþi müzakereler yolu ile sürüncemede býrakmak ve bu arada, köylüleri, ataklýklarýndan ötürü, yaðma ve yangýn, soygun ve ölüm ile cezalandýrmak için yeterince güçlü olunana kadar, para ve asker toplamaktan
baþka bir çýkar yol yoktu. Soyluluk ve prenslerin tüm Köylüler Savaþý
süresince kendilerini gösterdikleri, ve daðýnýk ve güçlükle örgütlenebilir köylülere karþý en güçlü silahlarýný oluþturan o sistemli
ihanetler, o hile ve o verilen sözü hiç tutmamalar, iþte bu dönemden
itibaren baþlar. Güney-Batý Almanya prenslerini, soyluluðunu ve
özgür kentlerini bir araya [sayfa 100] toplayan Suab Birliði, araya girdi,
ama köylülere hiç bir olumlu ödün güvencesi vermeksizin. Bunun
üzerine köylüler harekete devam ettiler. Bulgenbachlý Hans Müller,
30 Eylülden Ekim ortasýna kadar, Urach ve Furtwangene kadar
Karaormaný baþtan baþa dolaþtý, çetesini 3.500 kiþiye çýkardý ve
Stühlingenden pek uzak olmayan Ewatingen yakýnlarýnda konakladý. Soyluluk sadece 1.700 kiþiye sahipti, ve üstelik bu birlikler de
daðýnýk bir durumdaydý. Bundan ötürü, soyluluk, Ewatingen ordugâhýnda imzalanan bir býrakmayý kabul etme zorunda kaldý. Köy-
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lülere, ya ilgili taraflar arasýnda doðrudan doðruya, ya da hakemler
aracýyla yapýlacak dostça bir anlaþma, ve davalarýnýn Stockach[34]
sivil mahkemesinde görüleceði vaadedildi. Bu söz üzerine,
köylülerin birlikleri gibi, soyluluðun birlikleri de daðýldýlar.
Köylüler, Stockach mahkemesinin onamasýna sunulacak 16
madde üzerinde anlaþmaya vardýlar. Bunlar çok ölçülü þeylerdi.
Av hakkýnýn, angaryalarýn, en aðýr vergilerin, ve genellikle feodal
ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý; keyfi tutuklamalara ve canýnýn istediði
gibi mahküm eden yan tutucu mahkemelere karþý güvenceler 
bütün istekleri bu oldu.
Buna karþýlýk, soyluluk, köylüler evlerine döner dönmez,
mahkeme yargýsýný bildirinceye kadar, anlaþmazlýk konusu tüm
yükümlülüklerin yerine getirilmesini istedi. Doðal olarak, köylüler
kabul etmediler ve beyleri mahkemeye gönderdiler. Çatýþma yeniden patlak verdi. Köylüler bir kez daha bir araya geldiler; prensler
ve soylular birliklerini topladýlar. Bu kez, hareket, Brisgau ötelerine
kadar yayýldý ve Wurtemberg içlerine girdi. Georg Truchsess von
Waldburgun, Köylüler Savaþýnýn bu Albe dükünün[35], yönetimi
altýndaki birlikler, köylüleri gözlemekle yetindiler, bazý takviyeleri
daðýttýlar, ama asýl köylü ordusuna saldýrmayý göze alamadýlar. Georg Truchsess, köylü Anderer ile görüþmelere baþladý ve þurada
burada bazý anlaþmalara varmayý baþardý.
Aralýk ayý sonlarýnda, Stockach mahkemesi önündeki [sayfa
101] görüþmeler baþladý. Köylüler, sadece soylulardan kurulu mahkemenin bileþimine karþý çýktýlar. Yanýt olarak, onlara, bir imparatorluk
atama mektubu okundu. Görüþmeler uzadýkça uzadý. Bu arada,
soyluluk, prensler, Suab Birliði, silahlandýlar. Avusturyadaki soydangeçme alanlar dýþýnda, Wurtemberg, Baden Karaormaný ve Alsasýn
güneyi üzerinde de egemen olan Arþidük Ferdinand, asi köylülere
karþý son derece sert davranýlmasýný buyurdu. Bu asileri yakalamak,
iþkence etmek, acýmadan öldürmek gerekiyordu, tüm araçlarla
bunlarý yok etmek, mallarýný mülklerini yakýp yýkmak, ve karýlarý
ve çocuklarýný ülkeden kovmak gerekiyordu. Prensler ile beylerin
býrakýþmaya nasýl uyduklarý ve dostça anlaþma ile þikayetlerin incelenmesinden ne anladýklarý görülüyor. Augsbourgdaki Welser ailesinin kendisine ödünç para verdiði Arþidük Ferdinand, çabucak
silahlandý. Suab Birliði, üç erimde saðlamak üzere, belli bir para ve
asker kontenjaný saptadý.
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Bütün bu ayaklanmalar, Themas Münzerin, Oberlandda,
beþ ay süren eðleþmesi ile denk düþer. Doðrusunu söylemek gerekirse, onun, hareketin doðuþ ve geliþmesi üzerindeki etkisinin hiç
bir dolaysýz kanýtýna sahip deðiliz, ama bu etki, dolaysýz olarak, tamamen saptanmýþ bir þeydir. Köylüler arasýndaki en kararlý devrimcilerin çoðu onun çömezleri ve fikirlerinin temsilcileridirler. Oniki
madde olsun, Yukarý-Ülke köylülerinin mektup-makaleleri olsun,
hiç deðilse birinciler bakýmýndan, kesinlikle bunlarýn yazarý olmamasýna karþýn, tüm çaðdaþlarý tarafýndan Thomas Münzere maledilir.
Thüringene dönüþ yolu üzerinde iken de, ayaklanmýþ köylülere,
son derece devrimci bir çaðrýda bulunmuþtur.
Ayný zamanda, 1519dan beri Wurtembergden kovulmuþ
bulunan dük Ulrich, köylülerin yardýmý ile, yurtluðuna yeniden kavuþmak için, dolaplar çeviriyordu. Sürgününün baþýndan beri devrimci partiden yararlanmaya çalýþtýðý ve onu durmadan desteklediði
bir gerçektir. Adý, 1520 ile 1524 [sayfa 102] arasýnda, Karaorman ve
Wurtembergde birbirini izleyen yerel ayaklanmalarýn çoðuna
karýþmýþtýr; ve þimdi, Hohentwieldeki þatosundan, Wurtemberge
akýn ettirmek için, açýkça asker topluyordu. Bununla birlikte, bu
adam, köylüler tarafýndan kullanýlmaktan baþka hiç bir iþ çevirememiþ, onlar üzerinde hiç bir etkisi olmadýðý gibi, onlarýn en küçük
bir güvenini de kazanamamýþtýr.
Kýþ böylece iki taraftan hiç biri kesin bir giriþimde bulunmaksýzýn geçti. Soylu prensler saklanýyorlar, köylü ayaklanmasý
yayýlýyordu. 1525 Ocak ayýnda, Tuna, Ren ve Lech arasýnda bulunan
tüm bölge tam bir kaynaþma durumundaydý ve Þubat ayýnda da
fýrtýna patlak verdi.
Bulgenbachlý Hans Müller yönetimi altýnda, Karaorman ve
Hepau grubu, Ulrich von Wurtemberg ile elbirliði eder, ve bir bölüm
Stuttgart üzerindeki baþarýsýz giriþimine katýlýrken (Þubat ve Mart
1525), Ulm Üzerindeki Ried köylüleri 9 Þubatta ayaklandýlar, arkasýný
Baltringen yakýnlarýndaki bataklýða dayamýþ bir ordugâhta toplandýlar, kýzýl bayraðý çektiler, ve Ulrich Schmidin yönetimi altýnda,
10-12.000 kiþilik Baltringen çetesini kurdular.
25 Þubatta, birliklerin, bölgenin hoþnutsuz köylülerine karþý
yürüdükleri haberi üzerine, 7.000 kiþilik Oberallgäu çetesi, Schussen
kýyýlarý üzerinde toplandý. Bütün bir kýþý baþpiskoposlarý ile anlaþmazlýk içinde geçirmiþ bulunan Kempten halký, 26 Þubatta toplandý
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ve onlarla birleþti. Memmingen ve Kaufbeuren kentleri, bazý koþullar
öne sürerek, harekete katýldýlar. Ama, savaþýmda kentler tarafýndan
takýnýlan tutumun ikircil niteliði, daha þimdiden, kendini burada
gösteriyordu. 7 Martta, Memmingenin oniki maddesi, tüm Oberallgäu köylüleri tarafýndan kabul edildi.
Allgäu köylülerinin isteði üzerine, Konstans gölü kýyýlarýnda,
Eitel Hansýn yönetimi altýnda, Göl Grubu kuruldu. Bu grup hýzla
güçlendi. Genel karargâhý Bermatingende idi.
Ayný biçimde, Aþaðý-Allgäuda, Oschsenhausen ve [sayfa 103]
Schellenberg bölgesinde, Zeil ve Waldenburg bölgesinde, Georg
Truchsess beyliklerinde, köylüler daha Martýn ilk günlerinde ayaklandýlar. Bu 7.000 kiþilik Unterallgäu grubu, Vurzachda konakladý.
Bu dört grup, Memmingenin, zaten Hegau maddelerinden
çok daha ölçülü olan, ve hatta silahlý gruplarýn, soyluluk ve hükümetler karþýsýndaki tutumu ile ilgili noktalarda bile, tuhaf bir sarsýlmazlýk
yokluðu sergileyen tüm maddelerini kabul ettiler. Devrim, ortaya
çýktýðý yerlerde, kendisini ancak savaþ sýrasýnda, köylüler düþmanlarýnýn davranýþ biçimi üzerinde deney sahibi olduktan sonra gösterdi.
Bu gruplarla ayný zamanda, Tuna üzerinde bunlardan bir
altýncýsý daha kuruluyordu. Ulmdan Donauwörthe kadar uzanan
tüm bölgeden, Iller, Roth ve Biber vadilerinden, köylüler Leipheima
geldiler ve orada bir ordugâh kurdular. Onbeþ yer, eli silah tutan
tüm erkeklerini yolladý; 117si ise, sadece askerlik çaðýndakileri
yollamakla yetindi. Leipheim grubunun önderi Ulrich Schön, vaizi
de Leipheim papazý Jacop Wehe idi.
Böylece, Mart baþýnda, Yukarý-Suabta, altý ordugâha bölünmüþ, silahlý 30-40.000 kadar ayaklanmýþ köylü vardý. Bu köylü
çetelerinin niteliði çok çeþitli idi. Devrimci parti (Münzer partisi) bu
çetelerde her yerde azýnlýkta bulunuyordu. Gene de, bu parti, her
yerde çekirdeði oluþturuyor ve köylü ordugâhlarýnýn saðlamlýðýný
saðlýyordu. Köylüler yýðýný, korkutucu tutumlarý ile koparmayý umduklarý ödünlerin verilmesi koþuluyla, beylerle bir anlaþma yapmaya
her zaman hazýrdýlar. Üstelik, iþ uzadýkça uzadýðýndan, hem de
prenslerin ordularý yaklaþtýklarý zaman, savaþtan usandýlar, ve hâlâ
yitirecek bir þeyi olanlarýn çoðu evlerine döndü. Bu yüzden, çeteler,
disiplini daha da zorlaþtýran, köylülerin maneviyatýný bozan ve geldikleri kadar kolay çekip giden serseri lumpen-proletarya yýðýný ile
pekiþtirilmiþlerdi. Köylü çetelerinin, baþlangýçta, niçin her yerde
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savunma durumunda [sayfa 104] kaldýklarýný, ordugâhlarda maneviyatlarýný niçin yitirdiklerini, ve taktik aþaðýlýklarýndan ve deney sahibi
önderlerin azýnlýðýndan sözedilmezse, prenslerin ordularýna niçin
hiç bir biçimde karþý koyacak yetenekte olmadýklarýný açýklamak
için, bu yeter.
Çeteler toplandýklarý sýrada, dük Ulrich, toplanan birliklerin
ve birkaç Hegau köylüsünün baþýnda, Hohentwielden ayrýldý ve
Wurtemberge girdi. Eðer köylüler, kendi paylarýna, Truchsess von
Waldburg birliklerine karþý yürümüþ olsalardý, Suab Birliði hapý
yutmuþtu. Ne var ki, köylü çetelerinin salt savunu tutumu, Truchsess
von Waldburgun, Baltringen, Allgäu ve Göl köylüleri ile hýzla bir
býrakýþma yapmasýna, görüþmelere baþlamasýna, ve iþin kesin
çözümü için, 2 Nisan Pazar gününü saptamasýna olanak verdi. Bu
zaman içinde, dük Ulrich üzerine yürüyebildi, Stuttgartý iþgal
edebildi, ve Ulrichi, daha 17 Martta, Wurtembergden bir kez daha
ayrýlma zorunda býraktý. Sonra, tam köylülerin üstüne yürüyecekti
ki, paralý askerler köylülere karþý yürümeyi reddettikerinden, ordusunda birdenbire bir ayaklanma çýktý. Ama Truchsess asileri yatýþtýrmayý baþardý ve, Teck-altý-Kirchheimda bir gözcü kampý býrakarak,
yeni takviyelerin toplandýðý Ulm üzerine yürüdü.
Sonunda serbest kalan ve ilk birliklerini toplamayý baþaran
Suab Birliði, o zaman maskeyi attý, ve köylülerin kendi baþlarýna
giriþme cüretinde bulunacaklarý her türlü eylemi, Tanrýnýn yardýmý
ile, silah gücüne dayanarak önlemeye kararlý olduðunu açýkladý.
Bununla birlikte, köylüler býrakýþmaya elifi elifine uymuþlardý.
2 Nisan Pazar günü yapýlmasý kararlaþtýrýlan görüþmeler nedeniyle,
istemlerini, ünlü oniki maddeyi durdurmuþlardý. Topluluklar için
papazlarýný kendi baþlarýna seçme ve görevden uzaklaþtýrma hakkýný; küçük öþürün kaldýrýlmasý ve, rahiplerin ödenekleri bir kez
ödendikten sonra, büyük öþürün kamu yararý gözeten erekler için
kullanýlmasýný; [sayfa 105] serfliðin, av ve balýk tutma hakký ile serflerin
mallarýný istedikleri gibi kullanamamalarý töresinin kalkmasýný; angarya, vergi ve aþýrý yükümlülüklerin azaltýlmasýný; topluluklarýn ve
özel kiþilerin ellerinden zorla koparýlan koruluk, çayýrlýk ve ayrýcalýklarýn geri verilmesini; ve adalet ve yönetimde keyfi davranýþlarýn
son bulmasýný istiyorlardý. Uzlaþmalara hazýr ýlýman partinin, köylüler
arasýnda hâlâ aðýr bastýðý görülüyor. Devrimci Parti, mektup-makalede, kendi programýný daha önce saptamýþ bulunuyordu. Tüm

82

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

köylü topluluklarýna yazýlmýþ bir açýk mektup, bu topluluklardan,
bütün yükümlülükleri, ya kuþkusuz mümkün olmayacak olan
arýlaþma yoluyla, ya da zorla ortadan kaldýrmak için, hýristiyan
dernek ve kardeþliðine katýlmalarýný istiyor, ve tüm dikkafalýlarý,
cismani aforoz ile, yani dernekten çýkarmak ve üyelerle tüm iliþkilerini kesmekle korkutuyordu. Tüm þatolar, tüm küçük ve büyük
manastýrlar da, soyluluk, rahipler ve keþiþler bunlardan kendi istekleri ile ayrýlýp, herkes gibi sýradan evlerde oturmadýkça, ve hýristiyan
derneðine girmedikçe, cismani aforoz cezasýna çarptýrýlacaklardý.
 Apaçýk olarak 1525 ilkyazýndan önce kaleme alýnmýþ bulunan bu
radikal bildiride, sonuç olarak, her þeyden önce devrim, hâlâ egemen olan sýnýflar üzerindeki tam zafer sözkonusudur, ve cismani
aforoz da, sadece yýkýlmalarý gereken baskýcý ve hainleri, yakýlmalarý gereken þatolarý, zorla elkonmalarý ve hazinelerinin paraya
dönüþtürülmeleri gereken büyük ve küçük manastýrlarý gözetir.
Ama, köylüler, bu iþ için toplanmaya çaðrýlan hakemlere,
oniki maddelerini sunmak için zaman bile bulamadan önce, anlaþmanýn Suab Birliði tarafýndan bozulduðu ve asker birliklerinin yaklaþtýðý haberini aldýlar. Hemen gerekli tedbirleri öngördüler. Baltringen, Allgäu ve Göl köylülerinin bir genel meclisi, Geisbeurende
toplandý. Dört grup, bir tek grup içinde birleþtirildi, ve onlarla dört
yeni kol (colonne) oluþturuldu. Kilise mallarýnm zoralýmý,
mücevherlerinin ise derneðin [sayfa 106] savaþ hazinesi yararýna satýlmasý ve þatolarýn ateþe verilmesi kararlaþtýrýldý. Böylece, mektupmakale, oniki resmi madde yanýnda, onlarýn savaþý yürütme kuralý
durumuna geldi, ve daha önce barýþýn imzalanmasý için saptanmýþ
bulunan gün olan 2 Nisan Pazar günü, genel ayaklanma için saptanan gün oldu.
Her yerde artan kaynaþma, köylülerin soyluluk ile sürekli
yerel çatýþmalarý, altý aydan beri Karaormanda geliþen ayaklanma
ve bu ayaklanmanýn Tuna ve Leche kadar yayýldýðý haberi, Almanyanýn üçte-ikisinde köylü ayaklanmalarýnýn hýzla birbirini izlemesini
açýklamak için gerçi yeter. Ama bütün bu parça parça ayaklanmalarýn zamandaþlýðý olgusu, hareketin, bu hareketi anabaptist ya da
öbür özel görevlileri yardýmý ile örgütlemiþ bulunan kimseler tarafýndan yönetildiðini tanýtlar. Martýn ikinci yarýsý içinde, Wurtemberg,
Aþaðý Neckar, Odenwald ve Aþaðý ve Orta Frankonyada karýþýklýklar
baþlamýþ bulunuyordu, ama her yerde, 2 Nisan pazar günü, önce-
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den genel ayaklanma tarihi olarak saptanmýþtý; kesin darbe, yýðýnsal
ayaklanma, her yerde Nisanýn ilk haftasý içinde patlak verdi. Ayný
biçimde, Allgäu, Hegau ve Göl köylüleri de, 1 Nisanda, eli silah tutan bütün erkekleri, alarm çaný ve yýðýn toplantýlarý yardýmýyla ordugâha çaðýrdýlar, ve Baltringen köylüleri ile ayný zamanda, þatolar ve
manastýrlara karþý çatýþmalarý baþlattýlar.
Hareketin baþlýca altý merkez yöresinde toplandýðý Frankonyada, ayaklanma her yerde Nisanýn ilk günlerinde patlak verdi. O
günlerde Nörlingende iki köylü ordugâhý kuruldu, bu ordugâhlarýn
yardýmý ile, kentin Anton Forner tarafýndan yönetilen devrimci partisi, iktidarý eline geçirdi, Forneri belediye baþkaný (bourgmestre)
seçtirdi ve kentin köylü hareketine katýlmasýný kararlaþtýrdý. Anspach
bölgesinde, köylüler her yerde 1-7 Nisan günleri arasýnda ayaklandýlar, ve ayaklanma, oradan Bavyeraya kadar yayýldý. Rothenbourg
bölgesinde, köylüler daha 22 Marttan beri [sayfa 107] silahlanmýþ bulunuyorlardý; Rothenbourg kentinde, Stephan von Menzingen tarafýndan yönetilen küçük-burjuvalar ve halk takýmý, 27 Martta, ayrýcalýklýlarýn egemenliðini devirmiþlerdi. Ama kentin baþlýca gelir kaynaklarýný, köylülerin yükümlülükleri oluþturduðundan, yeni hükümet de
köylülere karþý çok sallantýlý ve çok ikircil bir tutum takýndý. Wurzbourg piskoposluðunda, köylüler ve küçük kentler, daha Nisan
baþlarýnda ayaklandýlar, ve Bamberg piskoposluðunda da, genel
ayaklanma, beþ günden az bir süre içinde, piskoposu boyun eðme
zorunda býraktý. Son olarak, kuzeyde, Thüringen sýnýrýnda, güçlü
Bildhausen ordugâhý kuruldu.
Hohenlohe kontlarýnýn eski mühürdarý olan soylu Wendel
Hipler ile, Krautheim yakýnlarýnda Ballenbergde hancýlýk yapan
Georg Metzlerin, devrimci partinin baþýnda bulunduklarý Odenwaldda, ayaklanma daha 26 Martta patlak verdi. Köylüler, dörtbir
bucaktan Taubere koþtular; Rothenbourg kapýlarýnda kurulmuþ
ordugâhtan 2.000 kiþi bunlara katýldý. Georg Metzler bunlarýn yönetimini eline aldý ve 4 Nisanda, tüm takviyeler geldikten sonra, Neckar
vadisi köylüleri ile karþýlaþtýklarý Schönthal manastýrý üstüne, Jagst
üstüne yürüdü. Heilbronn yakýnlarýnda, Boeckingende hancýlýk
yapan Jäcklein Rohrbach tarafýndan yönetilen Neckar vadisi köylüleri, Wandel Hipler, bir miktar ayaklanmýþ köylü baþýnda, Oehringeni baskýnla ele geçirdiði ve çevredeki köylüleri harekete kazandýðý
sýrada, 2 Nisan pazar günü, Fleim, Sontheim vb. yerlerde ayak-
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lanmayý ilân etmiþ bulunuyorlardý. Schönttalde, büyük çeteyi oluþturmak üzere birleþmiþ iki köylü kolu, oniki maddeyi kabul etmiþ
ve þato ve manastýrlara karþý akýnlar örgütlemiþlerdi. Büyük çetenin
8.000 kiþilik mevcudu ile toplarý ve 3.000 arkebüzü vardý. Frankonyalý
bir þövalye olan Florian Geyer de bunlara katýldý, ve özel olarak
Rot-henbourg ve Oehringen askerleri arasýndan toplanan seçkin
bir birlik olan kara çeteyi kurdu.
Neckarsulmun Wurtembergli yöneticisi kont Ludwig von
[sayfa 108] Helfenstein, savaþmayý baþlattý. Eline düþen bütün köylüleri
lâm cim dinlemeden idam ettirdi. Büyük çete onun üzerine yürüdü.
Bu kýyýmlar, ve bu arada, Leipheim grubunun bozguna utradýðý,
Jacob Wehenin idam edildiði ve Truchsess tarafýndan yapýlan kandökücülüklerin haberi, köylüleri çileden çýkardý. Kendini Weinsberge atmýþ bulunan Helfenstein kontuna saldýrdýlar. Müstahkem
þato, Florian Geyer tarafýndan ele geçirildi, kent, uzun bir savaþýmdan sonra iþgal edildi, ve kont Ludwig, birçok þövalye ile birlikte
tutsak düþtü. Ertesi gün, 17 Nisan, çetenin en gözüpekleri arasýndan
seçilmiþ bazý köylülerle birlikte, Jäcklein Rohrbach, tutsaklarý mahkemeden geçirdi ve baþta Helfenstein kontu olmak üzere, aralarýndan ondördünü mýzrakla idam ettirdi. Bu, onlarý çarptýrabileceði
en alçaltýcý ölüm cezasý idi. Weinsbergin düþmesi ve Jäcklein tarafýndan Helfenstein kontu üzerinde uygulanan korkunç öcalma, soyluluk üzerinde etkisini göstermekten geri kalmadý. Loewenstein
kontlarý köylü derneðine girdiler, daha önce bu birliðe katýlmýþ,
ama henüz hiç bir yardým görmemiþ bulunan Hohenlohe kontlarý
ise, istenen toplarý ve barutu hemen gönderdiler.
Köylü önderleri, kendilerine soyluluðun desteðini saðlayabileceði için, Goetz von Berlichingeni, köylü birliklerinin baþbuðu
olarak seçip seçmeyeceklerini kararlaþtýrmak üzere, bir araya gelip
iþin çýkar yolunu konuþtular. Öneri iyi karþýlandý. Ama, köylülerin
ve önderlerinin bu ruh durumunda gericiliðin baþlangýcýný gören
Florian Geyer, kendi kara çetesinin baþýnda, gruptan ayrýldý, kendi
baþýna buyruk olarak önce Neckar, sonra Wurzbourg bölgelerini
baþtan baþa dolaþtý, ve yolu üzerindeki tüm þato ve rahip yuvalarýný
yakýp yýktý.
Çetenin geri kalaný ilkin Heilbronn üzerine yürüdü. Bu güçlü
özgür kentte, ayrýcalýklýlara karþý, hemen her yerde olduðu gibi,
burjuva bir muhalefet ile devrimci bir muhalefet bulunuyordu.
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Devrimci muhalefet, köylüler ile gizlice [sayfa 109] anlaþarak, daha 17
Nisanda, bir çatýþma sýrasýnda, kentin kapýlarýný G. Metzler ile
Jäcklein Rohrbacha açtý. Köylüler, böylece derneðe katýlan, 1.200
florinlik bir para ödeyen ve bir gönüllüler bölüðü veren kenti iþgal
ettiler. Sadece manastýrlar ile Töton beylerinin þatolarý ateþe verildi.
Ayýn 22sinde, köylüler, küçük bir garnizon býraktýklarý kentten
ayrýldýlar. Heilbronn, zaten ortak bir eylem kararlaþtýrmak ve ortak
istemler hazýrlamak için oraya delegelerini göndermiþ bulunan
çeþitli çetelerin merkezi olacaktý. Ama burjuva muhalefet ile, köylülerin geliþinden sonra bu muhalefete katýlmýþ bulunan ayrýcalýklýlar, bu arada, iktidarý yeniden elde etmeyi baþarmýþ bulunuyorlardý
ve, her türlü enerjik eyleme karþý çikarak, köylülere kesinlikle ihanet
etmek için, prensler ordusunun yaklaþmasýný beklediler.
Köylüler, Odenwald üzerine yürüdüler. 24 Nisanda, birkaç
gün önce, hizmetlerini önce Pfalz seçicisine, sonra köylülere, sonra
gene seçiciye sunmuþ bulunan Goetz von Berlichingen, Protestan
derneðine girmek ve büyük ak çetenin (Florian Geyerin kara
çetesine karþýlýk bu ad verilmiþti) komutasýný ele almak zorunda
kaldý. Ama ayný zamanda, ona çok yakýndan gözkulak olan, ve
onu önderler konseyinin sýký bir denetimi altýnda tutan köylülerin
tutsaðýydý da. Goetz ve Metzler, Buchen üzerinden geçerek, köylülerin büyük bölümü ile birlikte, Amorbacha geldiler. 30 Nisandan
5 Mayýsa kadar orada kaldýlar. ve tüm Mainz (Mayence) bölgesini
ayaklandýrdýlar. Soyluluk, þatolarýný kurtarmak için, her yerde
harekete katýlma zorunda kaldý. Sadece manastýrlar ateþe verildi
ve yaðma edildi. Çete gitgide yýlgýnlaþýyordu. En yýlmaz öðeler ya
Florian Geyer ya da Jäcklein Rohrbach ile gitmiþlerdi, çünkü
Jäcklein Rohrbach da, Heilbronnun alýnmasýndan sonra ayrýlmýþtý,
ve çünkü kont Helfensteiný idam ettirdikten sonra, soyluluk ile bir
anlaþma yapmaya hazýrlanan bir çete içinde, daha uzun süre [sayfa
110] kalamazdý. Soyluluk ile anlaþma yönünde beliren bu eðilim,
kendi baþýna, daha o zamandan bir yýlgýnlýk belirtisiydi.
Bir zaman sonra, Wendel Hipler, çetenin en uygun bir yeniden-örgütlenmesini önerdi. Her gün hizmetlerini sunan paralý askerler alýnacak, ve her ay eski kontenjanlarý býrakýp yenilerinin alýnmasýna, ama daha önce silah altýnda ve eðitim görmüþ bulunan adamlarýn tutulmasýna dayanan o güne kadar yürürlükteki sistem bir
yana býrakýlacaktý. Ama komün meclisi bu iki öneriyi geri çevirdi.
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Nedir ki, köylülerin burnu daha þimdiden kaf daðýna varmýþtý, ve
savaþta, paralý askerlerin rekabetinin hoþlarýna hiç gitmediði bir
çapuldan baþka bir þey görmüyor, ve ceplerini doldurur doldurmaz,
evlerine dönme özgürlüðünü yitirmek istemiyorlardý. Amorbachta,
Heilbronn belediye baþkaný, Hans Berlin, çete önderleri ve meclislerine, oniki maddenin son kulak týrmalayýcý seslerini de ortadan
kaldýran ve köylüleri yalvarýp yakaran bir dille konuþturan bir belgeyi,
oniki madde bildirisini kabul ettirmeyi bile baþardý. Ama, bu kez,
köylüler için bu kadarý da çoktu. Büyük bir gürültü patýrdý içinde
bildiriyi reddettiler, ve ilk oniki maddeye baðlý kalmak istediklerini
bildirdiler.
Bu arada, Wurzbourg piskoposluðunda durum tamamen
deðiþmiþti. Köylülerin, Nisan baþýndaki ilk ayaklanmasý sýrasýnda,
Wurzbourg yakýnlarýndaki Frauenberg müstahkem þatosuna çekilmiþ, ve dört bir yandan boþ yere yardým istemiþ bulunan piskopos,
sonunda þimdilik boyuneðme zorunda kalmýþtý. 2 Mayýsta, köylü
temsilcilerinin de katýldýklarý bir Landtag topladý. Ama, daha herhangi bir anlaþmaya varýlmadan, piskoposun ihanet manevralarýný tanýtlayan bazý mektuplar ele geçirildi. Landtag hemen daðýldý, ve
bir yanda ayaklanmýþ kentliler ile köylüler, öte yanda da piskoposun
birlikleri arasýnda çatýþmalar baþladý. Piskopos, 5 Mayýsta, Heidelberge kaçtý. Daha ertesi günü, Florian Geyer, kara çetesinin baþýnda, Mergentheim, Rothenbourg ve [sayfa 111] Anspach köylülerinden
bileþen Tauber Frankonya çetesi ile birlikte, Wurzbourga vardý. 7
Mayýsta da, ak çetenin baþýnda, Goetz von Berlichingen geldi, ve
Frauenberg þatosu kuþatmasý baþladý.
Limpurg bölgesinde ve Elluwangen ve Hall bölgelerinde,
mart sonu ile nisan baþlarýnda, bir baþka çete, Gaildorf çetesi, ya
da büyük çete kuruldu. Bu çete sahneye çok zorlu bir biçimde girdi, tüm ülkeyi ayaklandýrdý, birçok manastýr ve þatoyu, bu arada
Hohenstaufen þatosunu yaktý, köylüleri silaha sarýlmaya zorladý ve
tüm soylularý, hatta Limpurg içki sunucularýný bile hýristiyan derneðine girme zorunda býraktý. Mayýs baþlarýnda, Wurtemberge bir
akýn yaptý, ama geri çekilme gereðine inandirildi. O çaðdaki küçük
Alman devletlerinin partikülarizmi, çeþitli bölgelerde yaþayan devrimcilerin ortak bir eylemi için, 1848de olduðundan daha uygun
bir olanak saðlamýyordu. Güçsüz bir topraða sýkýþmýþ bulunan Gaildorf köylüleri, bu toprak üzerindeki her türlü direnci yendikten
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sonra, zorunlu olarak daðýtýlacaklardý. Gmünd kenti ile bir anlaþma
yaptýlar ve, bu kentte 500 kiþilik silahlý bir birlik býraktýktan sonra,
daðýldýlar.
Pfalzda, Nisan sonlarýna doðru, Renin iki kýyýsý üzerinde,
köylü çeteleri kurulmuþ bulunuyordu. Bu çeteler, birçok þato ve
manastýrlarý yakýp yýktýlar, ve Bruchrain köylüleri Spireyi bir anlaþma
yapmaya zorladýktan sonra, 1 Mayýsta, Hardt-altý-Neustadtý ele geçirdiler. Mareþal von Saverne, buyruðu altýnda bulunan küçücük bir
güçle, onlara karþý hiç bir þey yapamadý, ve on Mayýsta, seçici
prens, ayaklanan köylülerle, isteklerini Landtaga götürmeyi kabul
ettiði bir anlaþmaya varma zorunda kaldý.
Son olarak, Wurtembergde, bazý bölgelerde ayaklanma
erkenden baþlamýþ bulunuyordu. Urach Alplerinde, köylüler, daha
Þubat ayýnda, rahiplere ve beylere karþý bir birlik kurmuþlardý, ve,
Mart ayý sonlarýnda, Blaubeuren, Urach, Münsingen, Balingen ve
Rosenfeld köylüleri ayaklandýlar. [sayfa 112] Goeppingendeki Gaildorf
köylüleri, Brakenheimdeki Jäcklein Rohrbach, Pfullingende
bozguna uðrayan Leipheim çetesi kalýntýlarý, Wurtemberg topraklarýna girdiler ve kýrlardaki tüm halký ayaklandýrdýlar. Öbür bölgelerde
de ciddi karýþýklýklar patlak verdi. Pfullingen, daha 6 Nisanda, köylülere teslim olmak zorunda kaldý. Avusturya arþidük hükümeti
çok büyük bir sýkýntý içindeydi. Parasýzdý ve çok az askeri vardý.
Kentler ve þatolar çok kötü bir durumdaydýlar ve ne garnizonlarý
ne de cephaneleri vardý. Asberg bile hemen hemen kendini savunamayacak bir durumdaydý.
Hükümetin, kentlerden toplanan askerleri, köylülere karþý
bir araya getirme giriþimi, geçici bir baþarýsýzlýða uðradý. 16 Nisanda,
Bottwar birliði, yürümeyi reddetti ve, Stuttgarta gidecek yerde,
Bottwar yakýnlarýnda, hýzla geliþen bir köylü ve burjuvalar ordugâhý
çekirdeðini oluþturduðu Wunnenstein üzerine gitti. Ayný gün,
Zaberganda ayaklanma oldu. Maulbronn manastýrý yaðma edildi,
ve bazý manastýrlar ile bazý þatolar, tamamen yakýlýp yýkýldýlar. Bruchrain komþu bölgesinden köylü takviyeleri koþuþtular.
Wunnenstein çetesi, Bottwar kent meclisi üyesi ve burjuva
muhalefet önderlerinden biri olan, ama köylülerle çýkar birliði yapacak kadar bu iþlere karýþmýþ bulunan Matern Feuerbacher yönetimine verildi. Bununla birlikte, bu adam her zaman çok ýlýmlý davranarak, mektup-makalenin þatolar üzerinde uygulanmasýna karþý
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çýktý, ve her fýrsatta, köylüler ile ýlýmlý burjuvalar arasýnda arabuluculuk çabasý gösterdi. Wurternberg köylülerinin büyük ak çete ile
birleþmesini engelledi, ve daha sonra da Gaildorf köylülerini Wurtembergden çýkmaya razý etti. Burjuva eðilimleri nedeniyle, 19
Nisanda görevinden alýndý, ama ertesi gün, yeni baþtan, çete komutaný atandý. Bu adam, gerekli bir adamdý, ve Jäcklein Rohrbach, 22
Nisanda, 200 gözüpek adamýnýn baþýnda, Wurtemberglilere
katýlmaya geldiði zaman bile, onu sýký sýkýya gözaltýnda tutmakla
yetinerek, görevinde býrakma zorunda [sayfa 113] kaldý.
18 Nisanda, hükümet, Wunnenstein köylüleri ile görüþmelere
baþlamayi denedi. Köylüler hükümetin oniki maddeyi kabul
etmesini istediler, delegeler bunu doðal olarak kabul etmediler.
Bunun üzerine, çete harekete geçti. Ayýn 20sinde, çete, hükümet
delegelerinin son bir kez kovulduklarý Laufende idi. 22 Nisanda,
6.000 kiþilik bir güç olarak, Bietigheima vardý ve Stuttgartý tehdit
etti. Bu kentte, konseyin çoðunluðu kaçmýþ ve bir burjuvalar komitesi, iktidarý ele geçirmiþ bulunuyordu. Burjuvazi, her yerde olduðu gibi, burada da ayrýcalýklýlar, burjuva muhalefet ve devrimci
halk takýmý biçiminde bölünmüþtü. Bu sonuncular, 25 Nisan günü,
kent kapýlarýný, onu hemen iþgal eden köylülere açtýlar. Wurtemberg
isyancýlarýnýn þimdi kendilerini adlandýrdýklarý gibi, büyük hýristiyan
çete örgütü, en sonunda gerçekleþti, ve ücret, ganimet bölüþümü
ve azýk saðlama iþleri, kesin bir biçimde düzenlendi. Theus Gerber
tarafýndan komuta edilen bir Stuttgart bölüðü, köylülere katýldý.
29 Nisan günü, Feuerbacher, çetesinin baþýnda, Schorndorfta Wurtemberge girmiþ bulunan Gaildorf köylülerine karþý
yürüdü, tüm bölgeyi birleþtirdi ve böylece Gaildorf köylülerini geri
çekilmeye zorladý. Böylelikle, çetesinin, Rohrbach tarafýndan yönetilen devrimci öðlerinin, radikal Gaildorf köylüleri ile karmaþmasýndan doðacak korkunç bir güçlenmesini engelliyordu. Truchsessin
yaklaþtýðý haberi üzerine, Schorndorf tan, bu sonuncu üzerine yürüdü ve 1 Mayýsta, Teck-altý-Kirchheimda konakladý.
Almanyanýn, köylü çetelerinin ilk grubunun alaný olarak gözönünde tutmamýz gereken bir bölümündeki ayaklanmanýn doðup
geliþmesini böylece betimledik. Öbür gruplara (Thüringen ve Hessen, Alsas, Avusturya ve Alpler) geçmeden önce, Truchsessin, önce
tek baþýna, sonra bazý prensler ve kentler tarafýndan desteklenerek,
isyancý çetelerin ilk grubunu yok ettigi seferi (kampanyayý) izle-
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meliyiz. [sayfa 114]
Truchsessi, Teck-altý-Kirchheima, Dietrich Spät tarafýndan
komuta edilen bir gözcü birliði býraktýktan sonra, mart sonunda
geri döndüðü Ulm da býrakmýþtýk. Birlikin Ulmda toplanmýþ.
askerleri ile güçlenen yargýç (sénéchal) birliði, 7.200ü piyade eri
olmak üzere, 10.000 kiþiye yaklaþýyordu. Bu birlik, kendisi ile köylülere karþý bir saldýrýya giriþilebilen tek ordu idi. Takviyeler, ister isyancý ülkelerde askere alma güçlükleri nedeni ile, isterse hükümetlerin para yoksunluðu nedeniyle olsun, Ulma ancak çok yavaþ
bir biçimde geliyorlardý, ve çünkü, her yerde, el altýnda bulunan
birkaç birlik, kaleleri ve þatolarý savunmak için son derece zorunlu
idiler. Suab Birliðinin malý olmayýp da prensler ile kentlerin eli
altýnda bulunan birliklerin ne derecede az olduðunu daha önce
gördük. Öyleyse, her þey, Georg Truchsessin, Birlik ordusu baþýnda,
kazanacaðý baþarýya baðlýydý.
Yargýç, önce bu arada Ried dolaylarýndaki þato ve manastýrlarý yakýp yýkmaka baslamýþ bulunan Baltringen çetesi üstüne
yöneldi. Birlik askerlerinin yaklaþmasý üzerine geri çekilmiþ bulunan
köylüler, bir kuþatma manevrasý ile bataklýklardan püskürtüldüler,
Tunayý geçtiler ve kendilerini Suab Alplerinin boðazlarýna ve ormanlarýna attýlar. Birlik ordusunun ana gücünü oluþturan süvari ve topçu
birliklerinin köylülere karþý güçsüz kaldýklarý yerlerde, yargýç onlarý
izlemedi. O zaman, 5.000 kadarý Leipheim da, 4.000 kadarý Mindel
vadisinde ve 6.000 kadarý da Ýllertissende direnen, tüm bölgeyi
ayaklandýran, manastýr ve þatolarý yakýp yýkan, ve birleþmiþ üç kol
halinde, Ulm üzerine yürümeye hazýrlanan Leipheim köylülerine
karþý döndü. Burada da köylüler arasýnda belirli bir bozulma
baþlamýþa ve çetenin askeri deðeri yokolmuþa benzer, çünkü Jacob
Wehe, birdenbire yargýç ile görüþmelere baþlamaya giriþti. Ama
þimdi güclü bir orduya sahip bulunan yargýç, görüþmeleri reddetti,
4 Nisanda Leipheim yakýnlarýnda çetenin ana gövdesine saldýrdý
ve onu tamamen söküp attý. Jacop Wehe ile Ulrich Schön, ve baþka [sayfa 115] iki köylü önderi, tutsak edildiler ve kafalarý kesildi. Leipheim teslim oldu ve, bölgedeki birkaç akýndan sonra, tüm bölge
boyun eðdi.
Yaðma etme hakký ve ek bir ücret isteyen paralý askerlerin
yeni bir baþkaldýrmasý, Truchsessi 10 Nisana kadar yeniden alýkoydu. Sonra, bu arada, kendisinin Waldburg, Zeil ve Wolfeggdeki
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yurtluklarýna saldýran ve þatolarýný kuþatan Baltringen çetesi üstüne
yöneldi. Orada da, köylüleri daðýnýk buldu, ve 11 ve 12 Nisanda,
Baltringen çetesinin tamamen yokedildiði ayrý ayrý birçok çarpýþma
içinde, birbiri ardýna, onlarý yendi. Çetenin geri kalaný, rahip Florianin yönetimi altýnda, geri çekildi ve Göl Çetesine katýldý. Yargýç,
o zaman bu çeteye karþý döndü. Bu arada, sadece baskýnlar yapmakla yetinmeyen, ama Buchhorn (Friedrichshafen) ve Wollmatingen kentlerini hýristiyan derneðine girmek için zorlamýþ da bulunan
Göl Çetesi, 13 Nisanda Salem manastýrýnda bir savaþ konseyi topladý
ve Truchsesse karþý yürümeyi kararlaþtýrdý. Her yerde hemen alarm
çanlarý çaldý, ve Baltringen çetesinden arta kalanlarýn da kendilerine
katýldýklarý 10.000 kiþi, Bermatingen ordugâhýnda toplandý. Bunlar,
15 Nisanda, kesin bir savaþa girerek ordusunu tehlikeye atmak
istemeyen, ve Allgäu ve Hegau köylülerinin yaklaþtýklarýný haber
almýþ bulunduðu için görüþmelere baþlamayý yeð tutan yargýca
karþý baþarýlý bir savaþa giriþtiler. Bu nedenle, yargýç, 17 Nisanda,
Weingartende, Göl ve Baltringen köylüleri ile, onlarýn duraksamadan kabul ettikleri, görünüþte onlar için çok elveriþli bir anlaþmaya
vardý. Bu anlaþmayý, yukarý ve aþaðý Allgäu köylü delegelerine kabul
ettirmeyi de baþardý ve bundan sonra Wurtemberge doðru yöneldi.
Yargýcýn kurnazlýðý, onu kesin bir bozgundan kurtardý. Eðer
güçsüz, dalkafalý, daha þimdiden büyük bir kýsmý bozulmuþ köylüler
ile, onlarýn hemen hepsi yeteneksiz, korkak ve satýlmaya hazýr önderlerini kandýrmayý bilmeseydi, küçük ordusu ile birlikte, en azýndan 25-30.000 kiþilik dört kol [sayfa 116] arasýnda, kuþatýlmýþ ve hapý
yutmuþtu. Ama düþmanlarýnýn, köylü yýðýnlarý arasýnda kaçýnýlmaz
bir þey olan darkafalýlýðý, tam da, hiç olmazsa Suab ve Frankonyada,
savaþa bir çýrpýda son verebilecekleri bir anda, onlarýn elinden
kurtulmasýný saðladý. Göl köylüleri, içinde aldatýlmýþ kiþiler rolünü
oynadýklarý anlaþmaya, öylesine kýlý kýrk yarar bir biçimde uydular
ki, daha sonra kendi öz baðlaþýklarýna, Hegau köylülerine karþý
silaha sarýldýlar. Önderleri tarafýndan ihanete sürüklenmiþ Allgäu
köylülerine gelince, bunlar anlaþmayý reddettiler, ama yargýç tehlikeyi çoktan atlatmýþ bulunuyordu.
Hegau köylüleri ise, Weingarten anlaþmasý içinde olmadýklarý
halde, hemen sonra, Köylüler Savaþýnýn baþlýca baþarýsýzlýk nedeni
olan görülmemiþ darkafalýlýðýn, darkafalý taþralýlýðýn yeni bir kanýtýný
verdiler. Yargýç boþ yere onlarla görüþmeyi denedikten ve Wurtem-
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berg yönüne doðru çekip gittikten sonra, Hegau köylüleri onu izlediler ve hep onun yanlarýnda kaldýlar. Ama, Wurtemberg ve Neckar
vadisi köylülerinin bir kez kendilerine yardýmda bulunmayý reddetmiþ olmalarý bahanesi ile, Wurtemberg büyük Hýristiyan çetesi
ile birleþmek akýllarýna bile gelmedi. Bu nedenle, yargýç kendi
bölgelerinden uzaklaþtýðý zaman, rahatça geri döndüler ve Fribourg
üzerine yürüdüler.
Matern Feuerbacher tarafýndan yönetilen Würtemberglileri,
yargýç tarafýndan býrakýlan ve Dietrich Spät tarafýndan komuta edilen
gözcü birliðinin Urach üzerine çekilmiþ bulunduðu Teck-altý-Kirchheimda býrakmýþtýk. Urach kenti üzerine verimsiz bir saldýrý giriþiminden sonra, Feuerbacher Nürtingene doðru döndü ve dolaylardaki bütün isyancý çetelere, kesin savaþ için kendisine takviyeler
göndermelerini yazdý. Gerçekten, aþaðý Wurtemberg bölgesi ile
Gäudan önemli takviyeler aldý. Leipheim çetesinin Wurtemberge
sýðýnan kalýntýlarý yöresinde toplanmýþ, ve Boeblingen ve Leonberge
kadar, tüm Nagold ve Neckar yukarý vadisini [sayfa 117] ayaklandýrmýþ
bulunan Gäu köylüleri, iki güçlü kol halinde koþuþtular, ve 5 Mayýsta,
Nürtingende, Feuerbacher tarafýndan komuta edilen köylüler ile
birleþtiler. Boeblingende, Georg Truchsess, birleþmiþ iki çete ile
karþýlaþtý. Bu çetelerin sayýsý, topçularýnýn önemi ve konumlarýnýn
gücü onu þaþýrttý. Alýþýlagelen yöntemine göre, hemen köylüler ile
görüþmelere giriþti ve onlarla bir býrakýþma imzaladý. Böylece onlara
güven verir vermez, 12 Mayýsta, býrakýþma sýrasýnda, köylülere saldýrdý, ve onlarý kesin bir savaþa girmeye zorladý. Köylüler kendilerini,
Boeblingen, kent burjuvazisinin ihaneti ile, sonunda yargýca teslim
edilene kadar, uzun zaman ve yiðitçe savundular. Köylülerin, böylece dayanak noktasýndan yoksun kalan sol kanadý, püskürtüldü,
kuþatýldý. Artýk savaþýn yazgýsý yazýlmýþtý. Disiplinsiz köylüler saflarýnda, hýzla çýlgýn bir kaçýþ durumuna dönüþen bir karýþýklýk baþgösterdi. Birlik süvarileri tarafýndan öldürülmeyen ya da tutsak edilmeyen köylülerin hepsi, silahlarýný attýlar ve köylerine döndüler.
Büyük hýristiyan çete ve, onunla birlikte, tüm Wurtemberg ayaklanmasý, tamamen yenilmiþti. Theus Gerber, Esslingene kaçmayý baþardý, Feuerbacher Ýsviçreye kaçtý, Jäcklein Rohrbach tutsak edildi
ve zincire vurulmuþ olarak Neckargartacha götürüldü, orada, Georg
Truchsess onu bir direðe baðlattý, etrafýna odun yýðdýrttý, ve þövalyeleri ile birlikte içerek, bu þövalyelýðe pek yaraþýr görünün tadýný
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çýkarýrken, onu hafif ateþte canlý canlý kýzarttý.
Yargýç, Neckargartachdan, Kraichgauya bir akýn ile, Pfalz
seçicisinin harekâtýný destekledi. Bu arada, asker toplamayý baþarmýþ bulunan Pfalz seçicisi, yargýç tarafýndan kazanýlan baþarýlarý
öðrenir öðrenmez, köylüler ile yaptýðý anlaþmayý bozdu, 23 Mayýsta
Bruchraine saldýrdý, zorlu bir dirençten sonra Malschý aldý ve ateþe
verdi, birkaç köyü yakýp yýktý ve Bruchsalý iþgal etti. Ayný zamanda,
yargýç, Eppingeni ele geçirdi ve seçicinin on kadar öbür köylü önderi ile birlikte hemen idam ettirdiði yerel ayaklanma önderi Anton
[sayfa 118] Eisenhutu da tutsak etti. Böylece barýþçýllaþtýrýlmýþ bulunan
Bruchrain ve Kraichgau, 40.000 florinlik kurtulmalýk ödemeye
zorlandýlar. Ýki ordu, uðradýðý kayýplar yüzünden 6.000 kiþiye düþmüþ
yargýcýn ordusu ile, seçicinin 6.500 kiþilik ordusu, birleþti ve Odenwald köylülerinin üzerine yürüdü.
Boeblingen bozgunu haberi, isyancýlar arasýnda korku uyandýrmýþtý. Köylülerin aðýr elinin üzerlerine çöltüðünü duymuþ bulunan
özgür kentler, rahat bir soluk aldýlar. Heilbronn, Suab Birliði ile bir
uzlaþma yolu arayanlarýn ilki oldu. Heilbronn, köylü yönetiminin
ve, çeþitli isyancý çetelerinin, tüm isyancý köylüler adýna imparatora
ve imparatorluða sunulacak istemleri hazýrlamakla görevli delegasyonlarýnýn merkezi idi. Bütün Almanya için geçerli, genel bir sonuç
vermesi gereken bu görüþmeler, hiç bir zümrenin, köylüler zümresi
kadar öbür zümrelerin de, Almanyadaki genel durumu kendi çýkarlarý uyarýnca dönüþtürecek kadar geliþmiþ olmadýðýný gösterdiler.
Bu erekle, soyluluk ve özellikle burjuvazinin kazanýlmasý gerektiði
hemen ortaya çýktý. Bu nedenle, görüþmelerin yönetimi Wendel
Hiplere verildi. Wendel Hipler, hareketin bütün önderleri arasýnda,
çaðýn durumunu, söz götürmez bir biçimde en iyi anlayan önderdi.
Bu adam, ne Münzer gibi geniþ görüþlü bir devrimci, ne de Metzler
ya da Rohrbach gibi bir köylü temsilcisi idi. Geniþ deneyi, çeþitli
zümrelerin karþýlýklý konumunun pratik bilgisi, onu, bütün öbür
zümreler dýþýnda, harekete katýlmýþ bulunan þu ya da bu zümreyi
temsil etmekten alýkoyuyordu. Resmi toplumun tamamen dýþýnda
yer alan sýnýfýn, proletaryanýn ilk öðelerinin temsilcisi olan Münzerin,
komünizmi önceden sezmesi gibi, deyim yerindeyse ulusun tüm
ilerici öðelerinin ortalamasýnýn temsilcisi olan Wendel Hipler de,
modern burjuva toplumu önceden sezmiþti. Savunduðu ilkeler,
ileriye sürdüðü istemler, süphesiz hemen elde edilmesi olanaklý
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þeyler deðil, ama feodal toplumun gerçek daðýlýþýnýn, biraz idealize
edilmiþ zorunlu sonucu idiler; ve tüm imparatorluk için [sayfa 119] geçerli yasa tasarýlarý yapmakta istekli köylüler, bunlarý zorunlu olarak
kabul edeceklerdi. Ýþte böylece köylüler tarafýndan istenen merkezleþtirme, burada, Heilbronnda, daha olumlu, ama gene de köylülerin tasarladýklarýndan çok farklý bir biçim aldý. Bu merkezleþme,
örneðin paranýn, aðýrlýk ve uzunluk ölçülerinin birleþtirilmesini, iç
gümrüklerin kaldýrýlmasýný vb. istemek biçiminde, kýsacasý, köylülerden çok kentler burjuvalarýnýn çýkarýna denk düþen istemler
biçiminde belginleþti. Böylece, soyluluða, modern geri satýnalmalara
(rachat) büyük ölçüde yaklaþan, ve feodal toprak mülkiyetinin
burjuva mülkiyetine dönüþümü sonucuna varan ödünler verildi.
Kýsaca söylemek gerekirse, köylülerin istemleri bir imparatorluk
reformu biçimi altýnda toplanýr toplanmaz, o günün istemlerine
deðil, ama kentler burjuvazisinin genel çýkarlarýna baðlanacaklardý.
Henüz bu imparatorluk reformu Heilbronnda tartýþýldýðý
sýrada, Oniki Madde Bildirisi yazarý Hans Berlin, ayrýcalýklýlar ve
burjuvazi adýna, onunla kentin teslimi iþini görüþmek üzere, yargýcýn
huzuruna varmýþ bulunuyordu. Kentte patlak veren gerici hareketler,
ihaneti desteklediler ve Wendel Hipler, köylüler ile birlikte kaçmak
zorunda kaldý. Weinsberge gitti, orada Wurtemberg köylülerinin
kalýntýlarý ile Gaildorf çetesinden artakalanlarý, bir araya getirmeye
çalýþtý. Ama Pfalz seçicisi ile Truchsessin yaklaþmasý, onu daha
uzaða kaçmaya zorladý, ve iþte böylece Büyük Ak Çeteyi harekete
getirmek üzere Wurzbourga gitmek zorunda kaldý. Bu süre içinde,
Birliðin ve seçicinin askerleri tüm Neckar bölgesine boyun eðdirdiler, köylüleri yeni baþtan beylerine baðlýlýk andý içmeye zorladýlar,
çok sayýda köyü ateþe verdiler ve yakalayabildikleri savaþ kaçaðý
köylülerin hepsini ya kýlýçtan geçirdiler ya da astýlar. Kont von Helfensteinin idam edilmesine karþý misilleme olarak, Weinsberg ateþe
verildi.
Bu arada, Wurzbourg önlerinde toplanan çeteler, Frauenbergi kuþatmýþlar, ve 15 Mayýsta, daha gedik bile açýlmadan [sayfa
120] önce, yiðitçe, ama boþuna bir saldýrýya giriþmiþlerdi. Çoðu Florian
Geyer çetesinden en deðerli dörtyüz savaþçý, ölü ya da yaralý olarak
hendeklerde kaldý. Ýki gün sonra, 17 Mayýsta, Wendel Hipler geldi
ve bir savaþ konseyi topladý. Frauenberg önlerinde sadece 4.000
kiþi býrakýlmasýný ve, çetenin 20.000 kiþilik büyük bölümü ile, Jagst-
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üstü-Krautheimda, Truchsessin gözleri önünde, tüm takviyelerin
toplanacaklarý bir ordugâh kurulmasýný önerdi. Plan çok güzeldi,
çünkü prenslerin 13.000 kiþilik ordusunu yenmek, bundan böyle
ancak bütün güçlerin bir araya gelmesi ve düþman üzerinde sayý
üstünlüðü sayesinde umut edilebilirdi. Ama bozulma ve yýlgýnlýk,
artýk herhangi bir enerjik eyleme giriþebilme bakýmýndan, köylüler
arasýnda çok büyük bir yýkým yapmýþ bulunuyordu. Çok geçmeden bir hain olduðu ortaya çýkan Goetz von Berlichingen de, çeteyi
alýkoymakta katkýda bulunmuþa benzer, ve bu nedenle Hiplerin
planý hiç bir zaman uygulanmadý. Tam tersine, çeteler daðýlmaya
devam ettiler. Büyük Ak Çete, ancak 23 Mayýsta, Frankonyalýlar
onu elden gelen en hýzlý bir biçimde izlemeye söz verdikten sonra
harekete koyuldu. 26 Mayýsta Anspach margravýnýn Wurzbourg da
konaklayan birlikleri, margravýn köylülere karþý çatýþmayý baþlattýðý
haberi üzerine geri çaðrýldýlar. Kuþatýcýlar ordusunun geri kalaný,
Florian Geyerin Kara Çetesi ile birlikte, Wurzbourgdan uzak olmayan Heidingsfeld yakýnlarýnda mevzilendi.
Büyük Ak Çete, Krautheima, pek parlak olmayan bir durumda, 24 Mayýsta vardý. Orada, çok sayýda köylü, bu arada köylerinin Waldburg yargýcýna baðlýlýk andý içtiðini öðrendi ve köylerine
dönmek için bu bahaneden yararlandý. Çete, Neckarsulm üzerine,
yoluna devam etti ve 28 Mayýsta, yargýç ile görüþmelere baþladý.
Ayný zamanda, hýzlý takviye göndermelerini istemek için, Frankonyalýlara, Alsaslýlara ve Karaorman ve Hegau köylülerine elçiler
gönderildi. Goetz, Neckarlsumden, Oehrinaene döndü. Çete, gözle
görülür bir biçimde eriyordu. Yürüyüþ sýrasýnda, Goetz von Berlichingen de [sayfa 121] ortadan yokoldu. Eski savaþ arkadaþý Dietrich Spät
aracýlýðýyla, prenslerin tarafýna geçiþini yargýçla görüþtükten sonra,
evine dönmüþtü. Oehringende, düþmanýn yaklaþtýðý üzerine yanlýþ
haberlerin sonucu, yýlgýn ve býrakýlmýþ köylüler yýðýnýný büyük bir
korku kapladý. Çete tam bir düzensizlik içinde daðýldý, ve Metzler
ile Wendel, Krautheim a getirdikleri 2.000 kiþiyi, çok büyük bir
güçlükle toplayabildiler. Bu arada, 5.000 kiþilik Frankonya birliði
varmýþ bulunuyordu, ama Loewensteindan Oehringen üzerine,
Goetz tarafýndan besbelli bir ihanet ereðiyle buyurulmuþ bir yamaç
yürüyüþü, ona Ak Çeteyi kaybettirdi ve birlik Neckarsulma gitti.
Büyük Ak Çetenin birkaç bölüðü tarafýndan iþgal edilmiþ bu küçük
kent, yargýç tarafýndan kuþatýldý. Frankonyalýlar gece geldiler ve
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Birlik askerlerinin ordugâh ateþlerini gördüler, ama önderleri saldýrýya cesaret edemediler ve, sonunda Ak Çetenin geri kalaný ile orada buluþarak, Krautheim üzerine çekildiler. Hiç bir yardým gelmediðini gören Neckarsulm, 29 Mayýsta, Birlik askerlerine teslim
oldu. Yargýç, onüç köylüyü hemen idam ettirdi ve yolu üzerindeki
her þeyi yakýp yýkarak, soyarak ve öldürerek, Ak Çete üzerine yöneldi. Bütün Neckar, Kocher ve Jagst vadisinde, yýkýntý yýðýnlarý ve
aðaçlara asýlmýþ köylü cesetleri, yargýcýn nereden geçtiðini gösteriyorlardý.
Krautheimda, Birlik ordusu, Truchsessin bir çevirme hareketi ile zorlanarak, Tauber üzerinde, Koenigshofene çekilen köylülerle karþýlaþtý. 8.000 insan ve 32 topluk bir güç oluþturan köylüler,
burada mevzilendiler. Yargýç, tepelerin ve aðaçlarýn arkasýna saklanarak onlara yaklaþtý, çevirme kollarý gönderdi ve, 2 Haziranda,
öylesine bir güç üstünlüðü ve öylesine bir güçlülükle saldýrdý ki,
birçok kollarýn, geceye kadar süren inatçi direncine karþýn, köylüler
tamamen yenilip daðýldýlar. Baþka yerlerde olduðu gibi burada da,
Birlik süvarisi, köylülerin Azraili, isyancýlar ordusunun yok
edilmesinde en önemli payý aldý; toplarýn ve arkebüzlerin salvolarý
ve mýzraklý saldýrýlar ile sarsýlmýþ köylüler üzerine atýlarak, onlarý
[sayfa 122] tamamen daðýttý ve birbiri arkasýna kýlýçtan geçirdi. Yargýcýn
ne türlü savaþtýðýný gösteren bir þey de, köylü ordusunda bulunan
300 Koenigshogenli burjuvanýn sonudur. Bunlarýn hepsi, onbeþinin
dýþýnda, savaþ esnasýnda öldüler, ve bu onbeþ kiþiden dördünün
de, daha sonra kafasý kesildi.
Odenwald, Neckar vadisi ve Asaðý-Frankonya köylülerinden
böylece kurtulduktan sonra, yargýç, akýnlar, köyleri yakýp yýkmalar
ve sayýsýz idamlar gibi yöntemler uygulayarak, tüm bölgeye boyun
eðdirdi, ve daha sonra da Wurzberg üzerine yürüdü. Yolda, Florian
Geyer ile Grégor von Burg-Bernsheim komutasý altýndaki ikinci
Frankonya çetesinin Sulzdorfda bulunduðunu öðrendi, ve hemen
onun üstüne yöneldi.
Frauenberge karþý saldýrýsýnýn baþarýsýzlýða uðramasýndan
sonra, esas itibariyle prensler ve kentler ile, bu arada Rothenbourg
kenti ve margrav Casimir von Anspach ile, onlarýn köylü kardeþliðine
katýlmalarýný görüþmekle uðraþan Florian Geyer[36] , Koenigshofen
bozgunu haberi üzerine, bir denbire geri çaðrýldý. Çetesi ile birlikte,
Grégor von Burg-Bernsheim tarafýndan yönetilen Anspach çetesine
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katýldý. Anspach çetesi daha yeni kurulmuþtu. Margrav Casimir,
gerçek bir Hohenzollern olarak, bazan vaadler, bazan da korkutucu
asker yýðýnaklarý ile, köylü ayaklanmasýnýn kendi topraklarý üzerinde
patlak vermesini engellemeyi baþarmýþtý. Köylü çeteleri, hiç bir
Anspach uyruðunu kendilerine çekmedikleri sürece, bütün köylü
çeteleri karþýsýnda tam bir yansýzlýk gösterdi. Köylülerin nefretini
özellikle, zoralýmlarýndan zeninleþmeyi umduðu kilise topraklarýna
doðru yöneltmeye çalýþtý. Ayný zamanda, olaylarý bekleyerek, askeri
hazýrlýklarýný sürdürmekten de geri kalmýyordu. Boeblingen savaþý
haberi alýnýr alýnmaz, isyanci köylülerine karþý hemen çatýþmalarý
baþlattý, köylerini yaðmalayýp ateþe verdi ve birçoðunu da asýp kesti.
Gene de, köylüler çabucak toplandýlar ve Grégor von Burg-Bernsheim komutasý altýnda, 29 Mayýsta, Windsheimda onu yendiler.
Henüz onu kovalarlarken, [sayfa 123] Birlik askerleri tarafýndan tehdit
edilen Odenwald köylülerinden bir imdat çaðrýsý aldýlar, ve hemen
Heidingsfelde, ve oradan da, Florian Geyer ile birlikte, yeniden
Wurzbourga geldiler (2 Haziran). Gene Odenwald çetesinden hiç
bir haber almaksýzýn, orada 5.000 kiþilik bir birlik býraktýlar ve, 4.000
kiþi ile geri kalaný daðýlmýþtý, öbürlerinin ardýna düþtüler. Koenigshofen savaþýnm sonucuna iliþkin yanlýþ haberler yüzünden kendilerine güvenleri arttýðý için, Sulzdorfta, Waldburg yargýcý tarafýndan
baskýna uðradýlar, ve tamamen yenildiler. Baþka yerlerde olduðu
gibi burada da, yargýcýn süvari ve paralý askerleri tüyler ürpertici bir
kýyýma giriþtiler. Florian Geyer, kendi Kara Çetesinden artakalan
hepsi hepsi 600 kiþiyi bir araya getirdi, ve Ýngolstadt köyüne kadar
geçmeyi baþardý; 200 kiþi mezarlýk ve kiliseyi, 400 kiþi de þatoyu
iþgal etti. Pfalzlý birlikler onlarý izlediler. 1.200 kiþilik bir kol, köyü
ele geçirdi ve kiliseyi ateþe verdi. Alevler içinde ölmeyenlerin hepsi
öldürüldü. Sonra Pfalzlý birlikler þatonun harap surlarýnda bir gedik
açtýlar ve saldýrýya geçtiler. Ýç sur arkasýnda mevzilenen köylüler
tarafýndan iki kez püskürtüldükten sonra, bu suru yýktýlar ve bu
kez baþarý kazanan bir üçüncü saldýrýya giriþtiler. Geyerin adamlarýndan yarýsý öldürüldü, kendisi ise, sað kalan 200 adami ile birlikte
kaçýp kurtulmayý baþardý. Ama, daha ertesi günü, ki Pentecote[37]
Pazartesisi idi, nerde barýndýðý öðrenildi. Pfalzlýlar saklandýðý koruluðu çevirdiler ve tüm çeteyi kýlýçtan geçirdiler. Bu iki gün içinde,
sadece 17 tutsak aldýlar. Florian Geyer, bir kez daha, en gözü-kara
birkaç adamý ile birlikte kaçýp kurtulmayý baþardý. 7.000 kiþi olarak
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yeniden bir araya gelen Gaildorf köylülerinin yanýna vardý. Ama,
vardýðý zaman, artýk dörtbir yandan gelen yýkýmlý haberler üzerine,
onlarý hemen tamamen daðýtýlmýþ buldu. Köylüleri ormanlarda bir
kez daha bir araya getirmeyi denedi, ama, 9 Haziran günü, Hallde,
Birlik askerleri tarafýndan baskýna uðradý ve dövüþerek öldü. [38]
Koenigshofen zaferinden hemen sonra, Frauenbergde [sayfa
124] kuþatýlmýþ bulunanlarý bundan haberdar eden Truchsess, daha
sonra Wurzbourg üstüne yürüdü. Bu kentin konseyi, onunla gizlice
anlaþma yaptý; öyle ki, Birlik ordusu, 7 Haziran gecesi, kenti, orada
bulunan 5.000 köylü ile birlikte sarýp, hemen ertesi sabah kapýlarý
konsey tarafýndan kendisine açýlmýþ bulunan Wurzbourga, hiç bir
güçlüðe uðramadan girebildi. Bu ihanet sayesinde, son Frankonya
çetesi de silahsýzlandýrýldý ve tüm önderleri tutsak edildi. Yargýç,
bunlardan 81inin hemen kafalarýný kestirdi. Çeþitli Frankonya prensleri, Wurzbourg piskoposu, Bamberg piskoposu ve BrandenbourgAnspach margravý, birbiri ardýna, Wurzbourga geldiler. Bu beyler,
rolleri paylaþtýlar. Yargýç, köylüleri ile yaptýðý anlaþmayý hemen
bozan ve ülkesini, Birlik ordusunun kundakçý ve katiller sürüsüne
teslim eden Bamberg piskoposu ile birlikte gitti. Margrav Casimir,
kendi öz ülkesini yakýp yýktý. Teiningen ateþe verildi. Birçok köy
yaðma ve ateþe verildi. Ayrýca, Margrav, her köyde bir aðýr ceza
mahkemesi kurdu. Aisch-üstü-Neustadtta 18, ve Mark-Burgelde
43 köylünün kafasýný kestirdi. Oradan, ayrýcalýklýlarýn daha önce
bir karþý-devrim yapýp Stephan von Menzingeni tutuklattýrdýklarý
Rothenbourga gitti. O zaman, Rothenbourg küçük-burjuvalarý ve
halk takýmý, köylüler karþýsýnda o kadar ikircil bir tutum almýþ, son
dakikaya kadar onlardan her türlü yardýmý esirgemiþ, kýrsal sanayiin,
dar ve saçma bir bencillik anlayýþý içinde, kent loncalarý yararýna
ezilmesine katkýda bulunmuþ, ve kent yöresindeki köylüler üzerine
çöken feodal yükümlülüklerden gelen belediye gelirlerinden ancak
istemeye istemeye vazgeçmiþ olmalarýný çok pahalýya ödediler.
Margrav, bunlardan 16sýnýn, ve en baþta da, doðal olarak, Menzingerin, kafasýný kestirdi. Wurzbourg piskoposu da, yaðma ettiði, yakýp yýktýðý, ateþe verdigi kendi topraklarýný, baþtan baþa ayný biçimde
dolaþtý. Muzaffer yürüyüþünde, 256 isyancýyý idam ettirdi, ve Wurzbourga dönüþünde de, 13 yurttaþýn daha kafasýný kestirerek, eserini
tamamladý. [sayfa 125]
Mainz bölgesinde, vali-piskopos Wilhelm von Strasbourg,

98

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

dirençle karþýlaþmaksýzýn düzeni kurdu. Topu topu dört kiþi idam
ettirdi. Ayaklanan yerler arasýnda bulunan, ama, uzun zamandan
beri, köylüleri evlerine dönmüþ olan Rheingau da, Ulrichin yeðeni
Frowen von Hutten tarafýndan saldýrýya uðradý, ve oniki elebaþýnýn
idamý ile tamamen barýþa kavuþturuldu. Önemli devrimci hareketlerin patlak verdiði Frankfurt, önce konsey tarafýndan verilen ödünler, sonra da kent tarafýndan silah altýna alýnan askerlerin geliþi ile
dizginlenmiþti. Renanya Pfalzýnda, imzalamýþ bulunduðu anlaþmanýn seçici prens tarafýndan bozulmasý sonucu, 8.000 köylü yeniden
biraraya gelmiþ ve manastýr ve þatolarý yakmýþlardý. Trier baþpiskoposu, mareþal von Savernei yardýmýna çaðýrmýþ ve onlarý, daha 23
Mayýsta, Pfedersheimda yenmiþti. Tüm bir dizi kandökücülük
eylemi (sadece Pfedersheim da 82 köylü idam edildi) ve Wissembourgun alýnmasý, 7 Temmuzdan itibaren, ayaklanmaya son verdi.
Bütün köylü çetelerinden, kala kala yenilecek iki çete kalmýþti: Hegau ve Karaorman çetesi ile, Allgäu çetesi. Arþidük Ferdinand, bu çetelerin her ikisi ile de gizli iþler çevirmiþti. Margrav Casimir ile öbür prenslerin, kilise topraklarý ile kilise prensliklerini
ellerine geçirmek için ayaklanmadan yararlanmaya çalýþmýþ olmalarý gibi, arþidük de, Avusturya hanedanýnýn yurtluklarýný büyütmek
için, bu iþten yararlanmaya çalýþmýþtý. Köylüleri Avusturyaya katýlmaya yandaþ olduklarýný bildirmeyi sürüklemek için, Allgäu köylülerinin önderi Walter Bach, ve Hegau çetelerine komuta eden
Bulgenbachli Hans Müller ile görüþmelere giriþmiþti. Ama, her ikisi
de satýnalýnabilir kimseler olmalarýna karþýn, köylülerden, arþidük
ile bir býrakýþmanýn kabulü ve Avusturya karþýsýnda yansýzlýktan
çok bir þey elde edemediler.
Wurtembetgden boþaltýlmalarý sýrasýnda, Hegau köylüleri,
çok sayýda þatoyu yakýp yýkmýþ, ve Baden margravýnýn topraklarýndan gelen takviyeler almýþlardý. 13 Mayýsta, [sayfa 126] Fribourg üstüne
yürüdüler, 18 Mayýstan itibaren topa tuttular ve 23 Mayýsta da, kentin
teslim olmasýndan sonra, elde bayraklar, kente girdiler. Oradan,
Stockach ve Radolfzell üstüne yürüdüler, ve bu kentlerin garnizonlarýna karþý bir sonuç almaksýzýn uzun süre savaþtýlar. Bu garnizonlar
ile soyluluk ve dolaylardaki kentler, Weingarten antlaþmasý gerekince, Göl köylülerini yardýmlarýna çaðýrdýlar, ve Göl çetesinin eski
isyancýlarý, 5.000 kiþilik bir güçle, kendi öz baðlaþýklarýna karþý ayaða
kalktýlar. Bu köylülerin alýklýðý öylesine büyüktü ki, sadece 600ü
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yürümeyi istemedi, Hegau köylülerine katýlmaya kalkýþtý ve kýlýçtan
geçirildi. Ama, satýlýk Hans Müller tarafýndan aldatýlan Hegau köylüleri, kuþatmayý kaldýrmýþ, ve Hans Müllerin hemen az sorira kaçmasý üzerine de, çoðu daðýlýp gitmiþlerdi. Öbürleri Hiltzing yamaçlarýnda mevzilenmiþler, bu arada iþe yarar duruma gelen birlikler
tarafýndan orada bozguna uðratýlýp yok edilmiþlerdi. Ýsviçre kentleri,
Hegau köylüleri ile bir anlaþma, Bulgenbachli Hans Müllerin
ihanetine karþýn, Laufenborgda tutuklanýp kafasýnýn kesilmesini
engellemeyen bir anlaþma saðlamak için aracýlýk ettiler. Brisgauda,
Fribourg, 17 Temmuz günü köylü derneðinden ayrýldý, ve isyancýlara
karþý asker gönderdi. Ama burada da, prenslerin birliklerinin sayýca
güçsüz olmalarý nedeniyle, 18 Eylül günü, Offenbourgda, içine
Sundgauyu da alan bir anlaþma imzalandý. Henüz silahsýzlandýrýlmamýþ bulunan sekiz Karaorman birliði ile Klettgau köylüleri, kont
von Soultzun zorbalýðý yüzünden, bir kez daha ayaklanmaya zorlandýlar, ve ekim ayýnda da yenildiler. 13 Kasýmda, Karaorman
köylüleri bir anlaþma imzalamak zorunda kaldýlar, ve 6 Aralýkta da,
Waldshut, yukarý Ren üzerindeki ayaklanmanýn son kalesi, düþtü.
Yargýcýn çekilmesinden sonra, Allgäu köylüleri, manastýr ve
þatolara karþý savaþlarýna yeniden baþlamýþ ve Birlik askerleri tarafýndan yapilan yakýp yýkmalar için, enerjik misillemelerde bulunmuþlardý. Karþýlarýna, onlara karþý küçük [sayfa 127] küçük saldýrýlara giriþen,
ama onlarý orman içinde hiç bir zaman izlemeyen az sayýda asker
çýkarýldý. Haziranda, Memmingende, ayrýcalýklýlara karþý, kendini
oldukça yansýz gösteren, ve ayrýcalýklýlarýn yardýmýna tam zamanýnda yetiþebilen Birliðin birkaç grubunun yaklaþmasýný önleyebilen
bir hareket patlak verdi. Halk hareketinin vaizi ve önderi Schapper,
Saint-Galle kaçtý. Köylüler kentin önüne geldiler ve surlarda bir gedik açmaya hazýrlandýklarý sýrada, Wurzbourgdan gelen yargýcýn
yaklaþtýðýný öðrendiler. 27 Haziran günü, Babenhausen ve Obergünzbourgdan, iki kol halinde, yargýcýn üstüne yürüdüler. O zaman,
arþidük Ferdinand, köylüleri Avusturya hanedanýna kazanmak için,
yeni bir giriþimde bulundu. Onlarla yapmýþ bulunduðu býrakýþmaya
dayanarak, yargýca, köylülere karþý savaþmayý durdurma buyruðunu
verdi. Ama Suab Birliði, yargýca, köylülere saldýrmasýný ve sadece
kýyýmlar ile yangýnlarýn durdurulmasýný buyurdu. Bununla birlikte,
Georg Truchsess, eðer Konstans gölünden Maina kadar vergi üstüne vergi sýzdýra sýzdýra yönettiði paralý askerlerini gemlemek elinde
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olsaydý bile, en iyi silahýndan vazgeçmeyecek kadar akýllý bir adamdý. Sayýlarý 23.000 kadar olan köylüler, Iller ve Luibas arkasýnda
mevzilendiler. Yargýç, 11.000 kiþilik bir ordunun baþýnda, onlarýn
karþýsýnda yer aldý. Her iki ordunun da konumlarý güçlüydü. Süvari,
bu alan üzerinde hareket edemezdi, ve Birlik askerleri, örgütlenme,
askeri teknik ve disiplin bakýmýndan her ne kadar köylülerden üstün idiyseler de, Allgäu köylülerinin saflarýnda da, çok sayýda savaþa
alýþkýn askerler ile deney sahibi komutanlar, ve kalabalýk ve iþe
yarar bir topçu bulunuyordu. 19 Temmuz günü, Birlik askerleri bir
topçu ateþi açtýlar, bu ateþ 20 Temmuzda da, iki taraflý, ama sonuçsuz olarak, sürdü. 21 Temmuz günü, Georg von Frundsberg, 300
paralý askerle birlikte, yargýca katýldý. Bu adam, Ýtalya seferlerinde
buyruðu altýnda savaþmýþ çok sayýda köylü önderini kiþisel olarak
tanýyordu, ve onlarla görüþmelere giriþti. Silah gücünün baþarýsýz
[sayfa 128] kaldýðý yerde, ihanet baþarý kazandý. Valter Bach, öbür subay ve topçu komutanlarý satýldýlar. Köylülerin bütün barut yedekliðini ateþe verdirdiler ve onlarý bir kuþatma giriþimine razý ettiler.
Ama köylüler daha kendi saðlam mevzilerinden ayrýlýr ayrýlmaz,
Bach ve öbür hain önderlerle anlaþan yargýcýn onlara kurduðu pusuya düþtüler. Yapýlacak bir keþif bahanesiyle Anderer kendilerini
yüzüstü býraktýklarý ve çoktan Ýsviçre yolunu tuttuklarý için, köylüler
kendilerini savunabilecek bir durumda bulunmuyorlardý. Köylü
kollarýndan ikisi, böylece tamamen yokedildi, ama üçüncüsü,
Luibaslý Knopfun yönetimi altýnda, düzenli bir biçimde geri çekilebildi. Bu kol, Kempten yakýnlarýnda, Kollenberg üzerinde yeniden
düzenlendi; Georg Truchsess, orada onu kuþattý. Ama, orada da,
ona saldýrmaya cesaret edemedi. Azýk ve gereç yolunu kesmekle
yetindi ve dolaylardaki 200 kadar köyü yakarak cesaretini kýrmaya
çalýþtý. Açlýk ve alevler içindeki evlerinin görünümü, sonunda köylülere teslim olma kararýný verdirtti (25 Temmuz). Aralarýndan 20
den çoðu hemen idam edildi. Bu çetenin, bayraðýna ihanet etmemiþ
tek önderi olan Luibaslý Knopf, Brengenze kaçmasýný baþardý.
Ama, orada tutuklandý, ve uzun süre hapiste kaldýktan sonra, asýldý.
Suab ve Frankonya köylülerinin savaþý böyle bitti. [sayfa 129]

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

101

ALTI

DAHA Suabdaki ilk hareketlerin baþýnda, Thomas Münzer
hemen Thüringene gelmiþ, ve Þubat sonu ya da Mart baþýnda,
yandaþlarýnýn en çok olduðu özgür Mulhausen kentinde yerleþmiþti.
Tüm hareketin iplerini elinde tutuyordu. Güney Almanya üzerinde
nasýl bir genel fýrtýnanýn kopmak üzere olduðunu biliyor ve Thüringeni Kuzey Almanya için hareket merkezi yapmayý da kendi
üstüne almýþ bulunuyordu. Son derece elveriþli bir alan buldu. Reformun baþlýca merkezi Thüringen bile son derece kaynaþmalý bir
durumdaydý. Köylülerin maddi sefaleti olsun, ortalýktaki devrimci,
dinsel ve siyasal öðretiler olsun, Hessen, Saksonya ve Hartz gibi
komþu bölgeleri de genel bir ayaklanmaya hazýrlamýþlardý. [sayfa 130]
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Özellikle Mulhausende, küçük-burjuvazinin büyük bir bölümü Münzerin aþýrý fikirlerine kazanýlmýþtý ve kibirli ayrýcalýklýlar üzerindeki
sayýsal üstünlüðünü deðerlendirmekte sabýrsýzlýk gösteriyordu.
Münzer, zamansýz eyleme geçmemek için, kendini yandaþlarýnýn
ateþliliðini yatýþtýrma zorunda gördü. Ama, Mulhausende hareketli
yöneten çömezi Pfeifer, daha þimdiden iþin içine öylesine girmiþti
ki, ayaklanmayý geciktirmekte olanaksýzlýk içinde bulunuyordu, ve
bu nedenle, daha 17 Mart 1525te, hatta Güney Almanyadaki genel
ayaklanmadan önce, Mulhausen kendi devrimini yaptý. Eski
ayrýcalýklar konseyi devrildi ve kent yönetimi Münzerin baþkan
atandýðý yeni ölümsüz konseye verildi.
Aþýrý bir parti önderinin baþýna gelebilecek en kötü þey, hareketin henüz temsil ettiði sýnýfýn egemenliði, ve bu sýnýf egemenliðinin gerektirdiði tedbirlerin uygulanmasý için olgunlaþmýþ olmadýðý
bir zamanda, iktidarý ele alma zorunda kalmaktýr. Yapabileceði
þey kendi isteðine deðil, ama çeþitli sýnýflar arasýndaki baðdaþmazlýðýn eriþtiði aþamaya ve, her belirli anda, sýnýf karþýtlýklarýnýn geliþme
derecesini belirleyen maddi varlýk koþullarý ile üretim ve deðiþim
iliþkilerinin geliþme derecesine baðlýdýr. Yapmasý gereken, kendi
öz partisinin ondan istediði þey de, gene ona deðil, daha çok sýnýf
savaþýmýnýn geliþme derecesi ve koþullarýna baðlýdýr. O [parti önderi
-ç.], o güne kadar öðrettiði öðretilere ve ileri sürdüðü istemlere,
karþý karþýya bulunan toplumsal sýnýflarýn o andaki iliþkilerinden ve
üretim ve deðiþim iliþkilerinin o andaki az çok olumsal (contingent) durumundan deðil, ama toplumsal ve siyasal geliþmenin genel
sonuçlarý üzerindeki az çok büyük kavrayýþýndan kaynaklanan öðretilere ve istemlere baðlanmýþtýr. Böylece, zorunlu olarak çözümlenmez bir ikilem karþýsýna konmuþ bulunur: yapabileceði þey,
tüm geçmiþ eylemine, ilkelerine ve partisinin yakýn çýkarlarýna ters
düþer, ve yapmasý gereken þey de, gerçekleþtirilmesi olanaksýz bir
þeydir. Kýsacasý, o kendi partisini, [sayfa 131] kendi sýnýfýný deðil, ama
hareketin kendi egemenliði için olgunlaþmýþ bulunduðu sýnýfý temsil
etme zorundadýr. Tüm hareketin çýkarý adýna, kendisine yabancý
bir sýnýfýn çýkarlarýný savunmak, ve kendi öz sýnýfýný, bu yabancý sýnýfýn çýkarlarýnýn kendi çýkarlarý olduðuna inandýrmaya çalýþmak
zorundadýr. Bu temelsiz duruma düþen biri, hapý yutmuþ demektir.
Bunun örneklerini daha yeni gördük. Sadece proletarya temsilcilerinin, kendileri proletaryanýn geliþmesinin çok aþaðý bir evresinden
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baþka bir þeyi temsil etmeseler de, son Fransýz geçici hükümetinde
benimsedikleri konumu anýmsayalým. Þubat hükümeti deneyinden
sonra, bizim o soylu Alman geçici hükümetlerimiz ile hükümdar
naipliklerimizi bir yana býrakalým, resmi konumlar üzerinde hâlâ
spekülasyon yapabilen birinin, ya her türlü ölçünün ötesinde bir
mankafa olmasý, ya da aþýrý devrimci partiye sadece sözle baðlý
bulunmasý gerekir.
Gene de, Münzerin Mulhausen ölümsüz konseyi baþýndaki
konumu, herhangi bir modern devrimci yöneticinin konumundan
çok daha atýlgandý. Sadece o günün hareketi deðil, ama yaþadýðý
yüzyýlýn kendisi de, onun ancak bulanýk bir biçimde sezmeye baþladýðý fikirlerin gerçekleþmesi için henüz olgunlaþmýþ deðildi. Temsil
ettiði sýnýf, tamamen geliþmiþ olmak ve tüm toplumu egemenlik
altýna almak þöyle dursun, daha yeni doðuyordu. Kafasýna musallat olan toplumsal dönüþüm, çaðýn maddi koþullarý içinde henüz o
kadar güçsüz bir temele dayanýyordu ki, bu koþullar hatta onun
kurmayý düþlediði toplumsal düzenin tam tersi olan bir toplumsal
düzeni hazýrlýyorlardý. Üstelik, Münzer hýristiyan eþitliði ve mallarýn
Ýncile uygun ortaklýðý üzerindeki eski vaazlarýna baðlý kalmýþtý. Öyleyse, en azýndan, bunlarý uygulamayý denemeliydi. Ýþte bu nedenle,
mallarýn, ortaklýðýný, herkes için çalýþma yükümlülüðünü ve her
türlü yetkenin (autorité) kaldýrýlmasýný ilân etti. Ama, gerçeklikte,
Mulhausen, biraz demokratlaþtýrýlmýþ bir anayasa, genel oyla seçilmiþ, yurttaþlar meclisi denetimine [sayfa 132] baðlanmýþ bir Senato ve
çabucak kotarýlmýþ bir yoksullarý azýklandýrma sistemi ile, özgür
bir cumhuriyetçi kent olarak kaldý. O çaðýn protestan burjuvalarýný
öylesine ürküten toplumsal devrim, gerçekte, gelecekteki burjuva
toplumu zamanýndan önce kurmak için giriþilmiþ güçsüz ve bilinçsiz
bir giriþim olmanýn ötesine hiç bir zaman gidemedi.
Münzerin kendisi de, teorileri ile önündeki gerçeklik arasýnda varolan uçurumu dahice görüþleri, yandaþlarýnýn çok büyük
bir bölümünün eðitilmemiþ kafalarýnda ne kadar bozuk bir biçimde
yansýrsa, ona o kadar az gizli kalabilecek olan uçurumu, sezmiþe
benzer. Kendini, hatta onda bile o zamana kadar görülmemiþ bir
çabayla, hareketin yayýlmasý ve örgütlenmesine verdi. Bildiriler
yazýyor ve dört bir yana haberci ve özel görevliler gönderiyordu.
Yazýlarý ve vaazlarý, hatta daha önceki yapýtlarýndan sonra bile, çarpýcý bir devrimci baðnazlýk gösteriyordu. Ýlk devrimci yergilerinin
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saf genç mizahý tamamen yok olmuþtu. Onda o güne kadar eksik
olmayan o dingin düþünür dili, artýk görünmüyordu. Münzer sýnýflara
karþý duyulan nefreti durmadan körükler, en ateþli tutkularý kamçýlar
ve artýk Eski Ahit yalvaçlarýnýn dinsel ve ulusal coþkularýnýn diline
getirdiði en zorlu deyimlerden baþkasýný kullanmaz. Bundan böyle
benimseyeceði üsluba bakýnca, üzerinde etkili olmak istediði yýðýnýn
entelektüel geliþme derecesinin ne olduðu anlaþýlýr.
Mulhausen örneði ve Münzerin ajitasyonu, çabucak uzaklara
yansýdý. Köylüler, Thüringende, Eichsfeld, Hartz, Saksonya dükalýklarýnda, Hessen ve Fuldada, Yukarý Frankonya ve Vogtland da,
her yerde ayaklandýlar, çeteler halinde toplandýlar ve þato ve manastýrlarý ateþe verdiler. Münzer az çok tüm hareketin önderi olarak
tanýnmýþtý ve Mulhausen hareketin merkezi olarak kaldý, oysa Erfurtda salt burjuva bir hareket zafer kazanýyordu ve egemen parti
orada köylülere karþý hep ikircil bir tutum gösterdi.
Prensler, baþlangýçta, Thüringende, köylüler karþýsýnda, [sayfa
133] týpký Frankonya ve Suabda olduðu kadar elleri böðründe ve
güçsüz kaldýlar. Ancak Nisanýn son günlerindedir ki, Hessen landgravý, bir ordu toplamayý baþardý  Protestan ve burjuva reform
tarihçilerinin, dindarlýðýný övecek söz bulamadýklarý landgrav Philippe. Onun tarafýndan köylülere karþý yapýlan alçaklýklar üzerine küçük bir özet vereceðiz. Landgrav Philippe, birkaç hýzlý askeri hareket
ve enerjik bir eylem aracýyla, ülkesinin çok büyük bir bölümünü
çabucak egemenliði altýna aldý, yeni asker topladý ve daha sonra
da eski metbuu (suzerain) Fulda baþpapazýnýn topraklarýna girdi.
3 Mayýsta, Frauenberg üzerinde Fulda köylüleri çetesini yendi, tüm
ülkeye boyun eðdirdi ve sadece baþpapazýn metbuluðundan
kurtulmak için deðil, ama Fulda manastýrýný, doðal olarak ileride
laikleþtirme koþuluyla, bir Hessen yurtluðu durumuna dönüþtürmek
için de, fýrsattan yararlandý. Sonra Eisenach ve Langensalzayý ele
geçirdi, ve Saksonya dükünün birliklerine katýldýktan sonra, ayaklanmanýn baþlýca merkezi olan Mulhausene karþý yürüdü. Münzer,
birkaç topla birlikte, 8.000 kiþi kadar tutan güçlerini, Frankenhausende topladý. Thüringen çetesi, Yukarý-Suab ve Frankonya çetelerinden bir kýsmýnýn Waldburg yargýcý karþýsýnda gösterdikleri savaþçýlýða sahip olmaktan çok uzaktý. Kötü silahlanmýþtý ve disiplinsizdi, savaþ görmüþ askeri azdý ve önderden yoksundu. Münzerin
kendisi de, besbelli en küçük askeri bilgilere sahip bulunmuyordu.
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Gene de prensler burada, Georg Truchsesse sýk sýk zafer kazandýran taktiði; yalan yere andiçme taktiðini kullanmayý uygun buldular.
16 Mayýs günü, köylülerle görüþmelere giriþtiler, onlarla bir býrakýþma
imzaladýlar ve, býrakýþma sona bile ermeden, onlara baskýn halinde
saldýrdýlar.
Münzer, adamlarý ile birlikte, bugün bile Schlachtberg diye
adlandýrýlan tepede, bir yük arabalarý barikatýnýn arkasýnda mevzilenmiþ bulunuyordu. Yýlgýnlýk, daha þimdiden köylüler arasýnda
büyüyordu. Prensler, eðer köylüler Münzeri onlara canlý olarak
teslim etmeye razý olurlarsa, genel bir af [sayfa 134] vaadinde bulundular. Münzer, prenslerin önerilerini tartýþmak için bir toplantý düzenledi. Bir þövalye ile bir rahip, teslimden yana çýktýlar. Münzer bunlarý
hemen toplantýnýn ortasýna getirtti ve kafalarýný kestirdi. Kararlý devrimciler tarafýndan coþku ile karþýlanan bu enerjik terörcü davranýþ,
köylülerin moralini düzeltti. Ama, eðer prensler ordusunun, tüm
tepeyi çevirdikten sonra, býrakýþmaya raðmen, sýk saflar halinde
ilerlediðini görmeselerdi, her þeye karþýn, köylülerin çoðu, direnç
göstermeksizin, daðýlýp giderlerdi. Hýzla, köylüler yük arabalarýnýn
arkasýnda savaþ düzenine girdiler. Ama, kurþunlar ve mermiler,
daha þimdiden silahsýz ve deneysiz köylüleri buluyor, paralý askerler
daha þimdiden yük arabalarý barikatý düzeyine eriþiyorlardý. Kýsa
bir direnmeden sonra, yük arabalarý hattý geçildi, köylülerin toplarý
alýndý ve kendileri de daðýtýldý. Daðýtýlan köylüler, elbette onlarý görülmemiþ bir kýyýma uðratan kuþatma kollarý ve süvarinin eline
düþmek üzere, korkunç bir düzensizlik içinde kaçýþtýlar. 8.000 köylünün 5.000i öldürüldü. Geri kalaný, süvari tarafýndan yakýndan izlenerek, Frankenhausene girdi. Kent, düþtü. Baþýndan yaralanmýþ
olan Münzer, bir evde bulundu ve tutsak edildi. 25 Mayýs günü,
Mulhausen de teslim oldu. Orada kalmýþ bulunan Pfeifer, kaçmayý
baþardý, ama Eisenach topraklarý üzerinde tutuklandý.
Münzere, prensler huzurunda, iþkence edildi ve kafasý kesildi. Ýþkence yerine, tüm ömrünce gösterdiði cesaretle gitti. Ýdam
edildiði zaman, olsa olsa, 28 yaþýndaydý. Pfeiferin de, baþka birçok
devrimci ile ayný zamanda, kafasý kesildi. Fuldada, Tanrý adamý
Philippe von Hessen, kanlý adaletini uygulamaya baþlamýþtý. Saksonya prensleri ve Philippe, sakatlamalar ve daha yumuþak baþka cezalar, köylerin ve kentlerin yaðma edilmeleri ve ateþe verilmeleri
bir yana býrakýlýrsa, baþkalarý arasýnda, Eisenachta 24, Langensal-
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sada 41, Frankenhausen savaþýndan sonra 300, Mulhausende
100den çok, Germada 26, Tungedada 50, Sangerhausen de 12,
[sayfa 135] Leipzigde 8 kiþinin kafasýný kestiler.
Mulhausen özgür kent niteliðini yitirdi, ve týpký Fulda manastýrýnýn Hessen landgravlýðýna katýlmasý gibi, o da Saksonya topraklarýna katýldý.
Prensler, daha sonra, Bildhausen ordugâhýnýn Frankonyalý
köylülerinin Thüringen köylüleri ile birleþtikleri ve birçok þatoyu
yaktýklarý Thüringen ormanýný geçtiler. Savaþ, Meiningen önlerinde
baþladý. Köylüler yenildiler ve kent üzerine çekildiler. Kent, kapýlarýný
birdenbire kapadý ve onlara arkadan saldýrmakla gözdaðý verdi.
Baðlaþýklarýnýn bu ihaneti ile kýstýrýlan köylüler, prenslerin önünde
teslim oldular, ve görüþmelerin sonunu beklemeksizin, daðýldýlar.
Bildhausen ordugâhý çoktandýr daðýlmýþtý, ve böylece, bu çetenin
yok edilmesinden sonra, Saksonya, Hessen, Thüringen ve YukarýFrankonya isyancýlarýnýn son kalýntýsý da ortadan kalkmýþ oldu.
Alsasta, ayaklanma, Renin sað kýyýsýndakinden daha sonra
patlak vermiþti. Strasbourg piskoposluðu köylüleri, ancak nisanýn
ortasýna doðru ayaklandýlar, az sonra da Yukarý-Alsas ve Sundgau
köylüleri ayaklandý. 18 Nisan günü, Aþaðý-Alsas köylülerinden bir
çete, Altorf manastýrýný yaðma etti. Ebersheim ve Barrda, Willertal
ve Urbistalde de olduðu gibi, baþka köylü çeteleri kuruldu. Bütün
bu çeteler, büyük Aþaðý-Alsas çetesini oluþturmak üzere birleþtiler,
kent ve kasabalarý aldýlar, ve manastýrlarý yakýp yýktýlar. Her yerde,
her üç erkekten biri seferber edildi. Bu çetenin oniki maddesi,
Suab ve Frankonya köylülerininkinden çok daha radikaldir.
Aþaðý-Alsas köylülerinin bir kolu, mayýs baþýnda, Saint-Hippolytete toplanýr, ve bu kenti almak için boþa çýkan bir giriþimden
sonra, 10 Mayýsta Barkene, 13 Mayýsta Ribeauvilléye, 14 Mayýsta
da Riquewihre, bu çeþitli kentlerin burjuvalarý ile anlaþmaya vararak, girerken, baþýnda Erasme Gerber bulunan bir ikinci kol, bu
kenti baskýnla ele geçirmek için Strasbourg üzerine yürüdü. Giriþim
baþarýsýzlýða uðradý. Kol, o zaman Vosges yönüne döndü, Marmoutier manastýrýný yakýp [sayfa 136] yýktý ve 13 Mayýsta teslim olan Savernei
kuþattý. Oradan, Loren sýnýrý üzerine yürüdü ve, ayný zamanda dað
geçitlerini de pekiþtirirken, dükalýðýn bitiþik kýsmýný ayaklandýrdý.
Herbolzheim, yukarý Saar ve Neubourgda büyük ordugâhlar kuruldu. Sarregueminesde, 4.000 Alman-Loren köylüsü mevzilendi.
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Ýki öncü kolu, Vosgeslerde, Sturzelbronndaki Kalben kolu ile, Wissembourgdaki Kleeburgen kolu, cephe ve sað kanadý kapadý, sol
kanat, Yukarý-Alsas köylülerine dayanýyordu. 20 Nisandan beri hareket durumunda bulunan Yukarý-Alsas köylüleri, 10 Mayýsta Soultzu, 12 Mayýsta Guebwilleri, 15 Mayýsta da Cernay ve dolaylarýný
köylü derneðine girme zorunda býrakmýþ1ardý. Avusturya hükümeti
ile dolaylardaki özgür kentler hemen onlara karþý birleþtiler, ama
onlara ciddi bir direnç gösterecek, hele hele saldýrýya geçecek bir
duruma gelemediler. Böylece, birkaç kent dýþýnda, tüm Alsas, mayýs
ortalarýna doðru, isyancýlarýn elinde idi.
Ama Alsas köylülerinin çýlgýnca ataklýðýný cezalandýracak olan
ordu, daha þimdiden, yaklaþýyordu. Burada feodal egemenliði
yeniden kuranlar, Fransýzlar oldu. Daha 6 Mayýsta, dük Antoine de
Lorraine, Fransýz soyluluðunun en seçkin savaþçýlarýný olduðu gibi,
Ýspanyol, Piyemon, Lombardiyalý, Yunan ve Arnavut paralý askerleri
de kapsayan 30.000 kiþilik bir ordunun baþýnda, yürüyüþe geçti. 16
Mayýsta, Petite Pierrede, güçlük çekmeden yendiði 4.000 köylü ile
karþýlaþtý ve, hemen ertesi günü, köylüler tarafýndan iþgal edilmiþ
Saverne kentini, teslim olmak zorunda býraktý. Ama, Lorenli askerler
kente girip de köylüleri silahsýzlandýrdýklarý sýrada, teslim þartlaþmasý
çiðnendi. Silahsýz köylüler paralý askerler tarafýndan saldýrýya uðradý
ve çoðu öldürüldü. Öbür Aþaðý-Loren kollarý daðýldýlar, ve dük Antoine, Yukarý-Alsas çetelerinin üstüne yürüdü. Savernee, Aþaðý-Alsas
köylülerine yardýma güç göndermeyi reddetmiþ bulunan YukarýAlsas çeteleri, Scherwillerde tüm birleþmiþ Loren güçleri tarafýndan saldýrýya uðradýlar. Köylüler kendilerini yiðitçe savundular, [sayfa
137] ama düþmanýn, 7.000e karþý 30.000 gibi büyük sayý üstünlüðü,
ve bazý þövalyelerin, özellikle Riquewihr yargýcýnýn ihaneti, köylülerin
yiðitliðini yararsýz kýldý. Tamamen yenilip daðýldýlar. Dük, o prenslere
özgü kandökücülük ile, tüm Alsasý egemenliði altýna aldý. Sadece
Sundgau ondan kurtuldu. Avusturya hükümeti, dükü ülkeye çaðýrma tehdidi ile, Haziran baþýnda, köylüleri, Ensisheim anlaþmasýný
yapmaya razý etmiþti. Ama az sonra bu anlaþmayý kendisi bozdu
ve hareketin vaýz ve önderlerini salkým salkým astýrdý. Bunun üzerine, köylüler, sonunda Sundgau köylülerinin Offenbourg antlaþmasýna sokulmasý ile biten (18 Eylül) yeni bir ayaklanma çýkardýlar.
Artýk bize, þimdi de Avusturya Alplerindeki Köylüler Savaþý
üzerine birkaç söz söylemekten baþka bir þey kalmadý. Bu ülkeler

108

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

gibi, bu ülkelere bitiþik Salzbourg piskoposluðu da, Stara prawalardan [eski haklar -ç.] beri, hükümet ve soyluluk ile sürekli bir karþýtlýk
içinde bulunuyorlardý, ve reform öðretileri, buralarda da uygun bir
alan bulmuþlardý. Dinsel zulüm ile keyfi ve bunaltýcý vergiler,
ayaklanmayý patlattýlar.
Dolaylardaki köylüler ve maden iþçileri tarafýndan desteklenen Salzbourg kenti, 1522 yýlýndan beri, kendi belediye ayrýcalýklarý
konusunda ve tapýnýþ sorunlarý yüzünden, baþpiskopos ile anlaþmazlýk durumunda bulunuyordu. Baþpiskopos, 1524 yýlý sonunda,
topladýðý paralý askerler ile kenti ele geçirdi, onu yýldýrmak için þatonun toplarýný kullandý ve sapkýn mezhepli (hérétiques) vaizleri
kovuþturdu. Ayný zamanda, yeni ve aðýr vergiler alýnmasý için yasa
yayýmladý, ve böylece halký adamakýllý kýþkýrttý. 1525 ilkyazýnda, Suab, Frankonya ve Thüringen köylülerinin ayaklanmalarý ile ayný zamanda, tüm bu ülke köylü ve madencileri de birdenbire ayaklandýlar, Prossler ve Weitmoser gibi komutanlarýn komutasýnda, çeteler
halinde örgütlendiler, kenti kurtardýlar ve Salzbourg þatosunu kuþattýlar. Batý Almanya [sayfa 138] köylüleri gibi, bir hýristiyan derneði kurdular ve istemlerini 14 madde halinde özetlediler.
Ayný biçimde, yeni vergilerin, keyfi gümrük resimleri ve kararnamelerin halkýn dirimsel çýkarlarýna iyiden iyiye ters düþtüðü Ýstirya,
Yukarý-Avusturya, Karintiya ve Karniyolda da, köylülerin ayaklanmasý 1525 ilkyazýnda patlak verdi. Bazý þatolarý ele geçirdiler ve
stara prawalarýn galibi yaþlý komutan Dietrichsteiný, Grisste yendiler. Her ne kadar hükümet, yalanlarý ile, isyancýlarýn bir kýsmýný
yatýþtýrmayý baþardýysa da, aralarýndan çoðu yürüyüþ halinde kaldýlar
ve Salzbourg isyancýlarý ile birleþtiler, öyle ki, tüm Salzbourg bölgesi,
ve Yukarý-Avusturya, Ýstirya, Karintiya ve Karniyolun çok büyük bir
bölümü, köylülerin ve maden iþçilerinin elindeydi.
Reform öðretileri, Tirolde de birçok yandaþ bulmuþtu. Münzerin gönderdiði görevliler, burada, Avusturya Alplerinin öbür bölgelerinde olduðundan daha baþarýlý bir çalýþým gösteriyorlardý.
Arþidük Ferdinand, burada da, yeni öðretinin vaizlerini kovuþturdu
ve burada da, yeni vergi düzenlemeleri ile, halk ayrýcalýklarýna aðýr
zararlar verdi. Sonuç, 1525 ilkyazýnda baþka her yerde olduðu gibi,
ayaklanmanýn patlak vermesi oldu. En büyük baþlarý, büyük bir askeri yeteneðe sahip tek köylü önderi Geismaier, Münzerin bir çömezi olan isyancýlar, çok sayýda þatoyu ele geçirdiler, ve özellikle
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Güneyde, Adige bölgesinde, rahiplere karþý çok sert bir savaþýma
giriþtiler. Vorarlberg köylüleri de ayaklandýlar ve Allgäu köylüleri ile
birleþtiler.
Dörtbir yandan tehdit altýnda kalan arþidük, daha bir zaman
önce demir ve ateþle kökünü kazýmak istediði isyancýlara ödün
üstüne ödün verdi. Kalýtýmcýsý olduðu ülkelerin diyet meclislerini
toplantýya çaðýrdý ve, toplanma anlarýna kadar, köylülerle bir býrakýþma yaptý. Bu arada, mümkün olan en kýsa zamanda, ip kaçkýnlarý
ile bir baþka dil konuþabilmek için, var gücüyle hazýrlanýyordu.
[sayfa 139]

Doðal olarak býrakýþmaya uzun süre saygý gösterilmedi. Para
sýkýntýsý çekmeye baþlayan Dietrichstein, dükalýklarda ortalýðý haraca
kesmeye koyuldu. Slav ve Macar askerleri, halka karþý en rezilce
canavarlýklarda bulunmakta sakýnca görmediler. Bu nedenle Ýstiryalýlar yeniden ayaklandýlar, 2 Temmuzu 3 Temmuza baðlayan gece,
Schladmingde komutan Dietrichsteina baskýn halinde saldýrdýlar
ve Almanca konuþmayan herkesi öldürdüler. 3 Temmuz sabahý,
köylüler, tutsaklar arasýndaki 40 Çek ve Hýrvat soylusunu ölüme
mahküm eden bir mahkeme kurdular. Mahkümiyet kararý hemen
uygulandý. Sonuç kendini duyurmakta gecikmedi. Arþidük, beþ
dükalýða (Yukarý ve Aþaðý-Avusturya, Ýstirya, Karintiya ve Karniyol)
baðlý devletlerin tüm istemlerini hemen kabul etti.
Tirolda da, diyetin istemleri kabul edildi, ve bu da, Kuzeyin
barýþa kavuþmasý sonucunu verdi. Ama, diyetin daha ýlýmlý kararlarý
karþýsýnda eski istemlerini sürdüren Güney, silahý elden býrakmadý.
Arþidük orada düzeni kurmayý, zora baþvurarak, ancak aralýk ayýnda
baþarabildi. Eline düþen birçok ayaklanma elebaþý ve önderini idam
ettirmeyi de unutmadý.
Nisanda, 10.000 Bavyeralý asker, Georg von Frundsberg yönetiminde, Salzbourg üzerine yürüdü. Bu ezici güç olsun, köylüler
arasýnda patlak veren uyuþmazlýklar olsun, Salzbourglularý, baþpiskopos ile, 1 Eylülde imzalanan ve arþidük tarafýndan da kabul edilen
bir anlaþma yapma kararýna vardýrdý. Ama, bu arada, birliklerini
yeterince pekiþtirmiþ bulunan iki prens, az sonra bu anlaþmayý
bozdu ve böylece Salzbourg köylülerini yeniden ayaklanmak zorunda býraktý. Ýsyancýlar bütün kýþ dayandýlar. Ýlkyazýn, Geismaier onlara
katýldý ve dört bir yandan yaklaþan birliklere karþý parlak bir savaþa
giriþti. Son derece dikkate deðer bir dizi çarpýþma içinde, Bavyera,
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Avusturya, ve Suab Birliði ordularýný olduðu gibi, Salzbourg baþpiskoposunun paralý askerlerini de, Mayýs ve [sayfa 140] Haziran 1525te,
birbiri ardýna yendi, ve çeþitli ordularýn birleþmesini engellemeyi
uzun süre baþardý. Böylece, Radstadt kentini kuþatma zamanýný
da buldu. Sonunda, dört bir yandan sayýca üstün birlikler tarafýndan
çevrilmiþ olarak, geri çekilmek zorunda kaldý, düþman hatlarý arasýndan geçmeyi baþardý ve ordusunun kalýntýlarýný, Avusturya Alpleri
üzerinden, Venedik topraklarýna götürdü. Venedik cumhuriyeti ve
Ýsviçre, yorulmak bilmez köylü önderine, yeni yeni dolaplar için
dayanak noktalarý sundular. Geismaier, Venedik ile Ýsviçreyi, tam
bir yýl boyunca, Avusturyaya karþý, kendisine yeni bir köylü ayaklanmasý çýkarma fýrsatý verecek bir savaþa sürüklemeye çalýþtý. Ama,
bu görüþmeler sýrasýnda, bir katil tarafýndan öldürüldü. Arþidük
Ferdinand ile Salzbourg baspiskoposu, Geismaier hayatta oldukça
rahat deðildiler. Onu öldürmek için bir haydut kiraladýlar, ve bu
haydut da, 1527de, korkunç isyancýyý ortadan kaldýrmayý baþardý.
[sayfa 141]
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YEDÝ

GEÝSMAÝERÝN Venedik topraklarýna çekiliþi, Köylüler Savaþýnýn sen perdesini indirdi. Köylüler her yerde yeni baþtan, din adamý,
soylu ya da ayrýcalýklý efendilerinin egemenliði altýna girmiþti. Eski
yükümlülükler, yenenlerin yenilenlere zorla kabul ettirdikleri büyük
kurtulmalýklar yüzünden daha da aðýrlaþtýlar. Alman halkýnýn en
ulu devrimci giriþimi, utanç verici bir bozgun ve bir anda iki katýna
çýkan bir baský ile sona erdi. Ama gene de, zamanla, köylülüðün
durumu, ayaklanmanýn bastýrýlmasý ile daha da kötüleþmiþ olmadý.
Soyluluk, prensler ve rahipler, ürün iyi olsun, kötü olsun, köylülerden
çekip alabilecekleri her þeyi, daha savaþtan önce çekip alýyorlardý.
O çaðýn Alman köylüsünün, modern [sayfa 142] proleter ile þu ortak
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yaný vardý ki, emek ürününden aldýðý pay, yaþamasý ve köylü soyunun yeniden üretimi için zorunlu en az geçim araçlarýna indirgeniyordu. Genel olarak, onlardan daha çoðu alýnamazdý. Gerçi, halivakti yerinde çok sayýda orta köylü tamamen yýkýma uðramýþ, büyük
bir sayýda angaryalý, serfliðe düþmüþ, koskoca ortaklaþa topraklar
bölgeleri prensler tarafýndan zorla alýnmýþ, birçok köylü, evlerinin
yakýlýp yýkýlmasý ve tarlalarýnýn kýrýlýp geçirilmesi sonucu olduðu gibi, genel düzensizlik sonucu da, serserilik ya da kentlerin halk tabakasý (plèbe) içine atýlmýþtý. Ama savaþlar ve kýrýp dökmeler o
çaðda günlük olaylardandý ve, genel olarak, köylü sýnýfýnýn durumu,
vergilerin artýrýlmasý ile sürekli biçimde daha da kötüleþtirilemeyecek kadar sefildi. Daha sonra patlak veren din savaþlarý, ve son
olarak Otuz Yýl Savaþý, yakýp yýkmalarý ve yoðun yinelemeli nüfussuzlaþtýrmalarý (dépopulation) ile, köylüleri, Köylüler Savaþýndan çok
daha sert bir biçimde sarsmýþlardýr. Özellikle, Otuz Yýl Savaþý, tarýmda kullanýlan üretici güçlerin çok büyük bir bölümünü yok etmiþ,
ve böylece uzun zaman için, ve çok sayýda kentin yakýlýp yýkýlmasý
sonucu, yýkýma uðrayan köylüleri, halk takýmýný ve burjuvalarý, en
korkunç sefalet içine, gerçek bir Ýrlanda köylüsü sefaleti içine atmýþtýr.
Köylüler Savaþýnýn sonuçlarýndan en çok acý çekenler, din
adamlarý sýnýfý (clergé) oldu. Manastýrlar ateþe verilmiþ, deðerli eþyalarý yaðmalanmýþ, ya yabancýlara satýlmýþ, ya da eritilmiþlerdi;
yedeklikleri yenilip yutulmuþtu. Her yerde en az direnç gösterenler
bunlardýr, ve halk nefreti en çok bunlar üzerine çökmüþtür. Öbür
zümreler, prensler, soyluluk ve kentler burjuvazisi, nefret ettikleri
yüksek aþamalý papazlarýn kurbaný olduklarý felaketlere gizliden
gizliye seviniyorlardý bile. Köylüler Savaþý, kilise mallarýnýn köylüler
yararýna laikleþtirilmesini popüler kýlmýþtý. Laik prensler ile kentlerin
bir bölümü, bu laikleþtirmeyi kendi yararlarýna gerçekleþtirme iþine
koyuldular, ve kýsa zamanda, protestan [sayfa 143] ilkelerde, yüksek
din adamlarýnýn yurtluklarý (domaine) prensler ile kentler ayrýcalýklýlarýnýn eline geçti. Kilise prenslerinin egemenliði de adamakýllý
sarsýlmýþtý, ve laik prensler, halk nefretini bu yönde sömürme konusunda anlaþtýlar. Fulda baþpapazýnýn, metbu (suzerain) sýnýfýndan
(rang), Philippe von Hessenin baðýmlýsý (vassal) sýnýfýna nasýl dönüþtüðünü gördük. Kempten kenti de, rahip-prensi, bir dizi önemli
ayrýcalýðý kendisine sudan ucuz bir fiyatla satmaya, iþte böyle zorladý.
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Soyluluk da çok acý çekmiþti. Þatolarýnýn çoðu yakýlýp yýkýlmýþ,
bazý büyük aileler yýkýma uðramýþ ve artýk ancak prenslerin hizmetine girerek yaþayabilecek bir duruma düþmüþlerdi. Köylüler karþýsýndaki güçsüzlüðü ortaya çýkmýþtý: Soyluluk her yerde yenilmiþ
ve teslim bayraðýný çekme zorunda kalmýþtý. Onu sadece prenslerin
ordularý kurtarmýþtý. Doðrudan doðruya imparatora baðýmlý bir zümre olma önemini gitgide yitirecek, ve prenslerin egemenliði altýna
düþecekti.
Kentler de, genellikle, Köylüler Savaþýndan hiç bir yarar saðlamamýþlardý. Ayrýcalýklarýn egemenliði hemen her yerde pekiþti.
Burjuvazinin bu egemenliðe karþý muhalefeti uzun zaman için kýrýldý. Ticaret ve sanayii her yandan engelleyen eski ayrýcalýklý göreneði (routine), böylece Fransýz Devrimine kadar sürüklenip gitmeye devam etti. Burjuva ya da halkçý partinin, savaþým sýrasýnda
kentlerde kazandýðý geçici baþarýlardan, prensler, ilkin kentleri sorumlu tuttular. Daha önce prenslerin yurtluklarý içinde bulunan
kentler, aðýr vergiler ödemek zorunda kaldýlar, ayrýcalýklarýndan
yoksun býrakýldýlar ve savunmasýz bir biçimde prenslerin açgözlü
keyfi yönetimi altýna sokuldular (Frankenhausen, Arnstadt, Schmalkalden, Wurzbourg, vb.). Ýmparatorluk kentleri ya prens yurtluklarýna katýldý (Mulhausen), ya da Frankonyadaki birçok imparatorluk
kentinde olduðu gibi, komþu prenslerin moral egemenliði altýna
konuldular. [sayfa 144]
Bu koþullarda, Köylüler Savaþýndan tek kazananlar prensler
oldu. Almanyanýn sýnai, tecimsel ve tarýmsal geliþme yetersizliðinin,
Almanlarýn ulus halinde her türlü merkezleþmesini nasýl olanaksýz
kýldýðýný, nasýl sadece yerel ve bölgesel bir merkezleþmeye izin
verdiðini, ve sonuç olarak, daðýnýklýk içindeki bu merkezleþmenin
temsilcileri olan prenslerin, nasýl varolan toplumsal ve siyasal iliþkilerdeki her deðiþiklikten yarar saðlayacak tek zümreyi oluþturduklarýný, bu yapýtýn baþýnda, daha önce gördük. O çaðdaki Almanyanýn
geliþme derecesi öylesine düþük, ve öte yandan, çeþitli eyaletlerde
birbirinden öylesine farklý idi ki, bu laik prensliklerin yaný-sýra, kilise
prenslikleri, kent cumhuriyetleri ve egemen kont ve baronlar da
varlýklarýný sürdürebiliyorlardý. Ama, ayný zamanda, Almanya, çok
yavaþ ve çok gevþek bir biçimde de olsa, bölgesel (provinciale) bir
merkezleþmeye, yani varlýklarýný hâlâ sürdüren imparatorluk kentlerinin, prenslere baðýmlý bir duruma gelmelerine doðru da yöneli-
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yordu. Bu nedenle, Köylüler Savaþýndan, sadece prensler herhangi
bir yarar saðlayabilirlerdi. Olan da budur. Onlar bu içten, rakipleri
olan din adamlarý sýnýfý, soyluluk ve kentlerin savaþtan güçsüz çýkmalarý sonucu, sadece görece deðil, ama bütün öbür zümrelerin
büyük kazançlarýný (baþ ganimet) ellerine geçirmeleri anlamýnda,
mutlak bir yarar da saðladýlar. Kilise mallarý onlar yararýna laikleþtirildi. Soyluluðun, yarý yarýya ya da tamamen yýkýma uðramýþ bir bölümü, yavaþ yavaþ onlarýn egemenliði altýna girme zorunda kaldý.
Kentlere ve köylere yüklenen savaþ vergileri parasý, onlarýn, birçok
belediye ayrýcalýklarýnýn kaldýrýlmasý sonucu mali iþlemleri için zaten
çok büyük bir hareket özgürlüðü kazanan hazine kasalarýna aktý.
Köylüler Savaþý, baþlýca baþarýsýzlýk nedenlerinden biri olan
Almanyanýn bölünme durumunu daha da artýrmak ve berkitmekten baþka bir þey yapmadý.
Almanyanýn, nasýl sadece birbirine hemen tamamen [sayfa
145] yabancý çok sayýda baðýmsýz eyalet halinde bölünmüþ olmakla
kalmayýp, ayrýca ulusun, bu eyaletlerden herbirinde, nasýl bir zümreler ve zümre bölüntüleri karmaþýk aþama-sýrasý halinde bölünmüþ
bulunduðunu da gördük. Prensler ve rahipler dýþýnda, kýrda soyluluk
ve köylüler, kentlerde ayrýcalýklýlar, burjuvalar ve halktan kimselerle,
çýkarlarý, içiçe geçmedikleri zaman, birbirine tamamen yabancý
olan, hatta birbiri ile çeliþen zümrelerle karþýlaþýyoruz. Bütün bu
karmaþýk çýkarlarýn üstünde, bir de imparatorun ve papanýn çýkarlarý
vardý. Bu çeþitli çýkarlarýn, eninde sonunda, kabaca, yerine göre
eksik ve deðiþken bir biçimde, nasýl üç grup halinde bölündüðünü,
bu kümelenmeye karþýn, nasýl her zümrenin, ulusal geliþmeye çaðýn
koþullarý tarafýndan verilen yöne karþý çýktýðýný, baðýmsýz bir biçimde
davrandýðýný, böylece sadece tüm tutucu öðelerle deðil, ama tüm
öbür muhalefet öðeleri ile de çatýþmaya girdiðini ve sonunda bu
savaþýmda yenik düþeceðini gördük. Sickingen ayaklanmasýnda
soyluluðun, Köylüler Savaþýnda köylülüðün, ve çekingen reform
hareketinde de burjuvazinin durumu bu oldu. Almanyanýn çoðu
bölgelerinde, köylüler ile halktan kimseler, böylece ortak bir eyleme
varamadýlar ve karþýlýklý olarak birbirlerini engellediler. Sýnýflar savaþýmýndaki bu daðýlmayý belirleyen nedenlerin neler olduklarýný, devrimci hareketin tam baþarýsýzlýðýný ve burjuva hareketin yarý-baþarýsýzlýðýný da gördük.
Yerel ve bölgesel daðýlma ile bunun zorunlu sonucu olan
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yerel ve bölgesel dargörüþlülüðün hareketi nasýl yýkýma uðrattýklarýný;
eþgüdümlü genel bir eylemi yürütmeyi, nasýl, ne burjuvalarýn, ne
köylülerin, ne de halk takýmýnýn baþarabildiðini; köylülerin her
eyalette nasýl baðýmsýz olarak davrandýklarýný, komþu bölgelerdeki
isyancý köylülerin yardýmýna gitmeyi nasýl hep reddettiklerini, ve
böylece, tek tek çatýþmalarda, sayýsal gücü çoðu kez isyancý köylülerin onda birini bile bulmayan ordular tarafýndan birbiri ardýna nasýl
yokedildiklerini, yukarda anlatýlanlara göre, þimdi herkes [sayfa 146]
anlayacaktýr. Çeþitli çetelerin, düþmanlarý ile yaptýklarý ayrý ayrý birçok býrakýþma ve anlaþmalar, ortak dava karþýsýnda birer ihanet
davranýþýdýrlar, ve çeþitli çetelerin mümkün olan tek kümelenmesinin (groupement) temelinde kendi öz eylemlerinin azçok büyük
ortaklýðýnýn deðil, ama karþýsýnda yenik düþtükleri düþman ortaklýðýnýn yatmasý da, çeþitli eyaletler köylülerinin partikülarizm derecesinin en parlak kanýtýdýr.
1848-1850 hareketi ile andýrýþma (analogie), burada da kendini gösterir. 1848de de, çeþitli karþýt sýnýflarýn çýkarlarý, herbiri
kendisi için davrandýðýndan, çatýþma haline girdiler. Feodal ve bürokratik mutlakiyet boyunduruðuna daha uzun zaman dayanamayacak kadar çok geliþmiþ bulunan burjuvazi, gene de toplumun öbür
sýnýflarýnýn çýkarlarýný kendi çýkarlarýna hemen baðýmlý kýlabilmek
için yeterince güçlü deðildi. Burjuva dönem üzerinden hýzla atlamayý
umabilmek ve iktidarýn hýzlý bir fethine güvenebilmek için çok
güçsüz olan proletarya, daha mutlakiyet döneminde, burjuva rejimin tadýnýn ne olduðunu çok iyi öðrenmiþti, ve kýsacasý, hatta çok
kýsa bir zaman için bile olsa, burjuvazinin kurtuluþunda kendi öz
kurtuluþunu göremeyecek kadar çok geliþmiþti. Nüfusun küçükburjuvalar, zanaatçýlar ve köylülerden oluþan yýðýný, doðal baðlaþýklarý tarafýndan, burjuvazi tarafýndan: daha þimdiden çok devrimci
olarak, ve kýsmen de proletarya tarafýndan: henüz yeteri kadar ileri
olmadýðý için, yüzüstü býrakýldý. Ayrýca çeþitli bölüntüler halinde
bölünmüþ bulunan bir yýðýn, hiç bir þey elde edemedi ve sað ve sol
muhalefet yoldaþlarýna karþý çýktý. Son olarak, yerel dargörüþlülüðe
gelince, bu, 1525 yýlýnda, köylülerde, 1848 hareketine katýlan tüm
sýnýflarda olduðundan daha büyük olmuþ olamazdý. Kendilerinden
daha büyük bir dirençle karþýlaþmayan bir o kadar tepkiyle izlenen
yüz yerel devrim, küçük devletlerin yerli yerinde tutulmasý, yeteri
kadar açýk bir dil konuþurlar. 1525 ve 1848 yýllarýndaki iki Alman
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devriminden ve bu devrimlerin elde ettikleri sonuçlardan sonra,
hâlâ [sayfa 147] federatif cumhuriyet üzerinde saçma sapan konuþabilen birinin yeri, týmarhanedir.
Ama iki devrim, 16. yüzyýlýn devrimi ile 1848-1850nin devrimi,
tüm benzerliklerine karþýn, gene de birbirinden adamakýllý farklýdýrlar. 1848 devrimi, eðer Almanyanýn ilerlemesini deðilse, en azýndan Avrupanýn ilerlemesini tanýtlar.
1525 devriminden kim yararlandý? Prensler. 1848 devriminden kim yararlandý? Büyük Hükümdarlar: Avusturya ve Prusya.
1525in küçük prenslerinin arkasýnda, onlara vergi ödenmesi ile
baðýmlý küçük-burjuvalar vardý. 1850nin büyük prenslerinin ardýnda,
Avusturya ve Prusyanýn ardýnda ise, devlet borcu aracýyla bunlarý
çarçabuk kendilerine baðýmlý kýlan modern büyük burjuvalar var.
Ve büyük burjuvalarýn arkasýnda da, proleterler.
1525 devrimi, yerel bir Alman sorunu oldu. Almanlar kendi
köylüler savaþýný, yaparlarken, Ýngilizler, Fransýzlar, Çekler, Macarlar,
kendilerininkileri çoktan yapmýþ bulunuyorlardý. Eðer Almanya
bölünmüþ idiyse, Avrupa daha da bölünmüþ idi. 1848 devrimi yerel
bir Alman sorunu olmadý, büyük bir Avrupa hareketinin bir parçasý
oldu. Bu devrimin itici nedenleri, bütün oluþmasý boyunca, sadece
bir ülkenin, hatta sadece bir kýtanýn dar çerçevesi içinde yer almadý.
Hatta bu devrimin gerçek savaþ alaný olan ülkelerin, onun ortaya
çýkmasýna en az katýlan ülkeler olduklarý bile söylenebilir. Bu ülkeler,
þimdi bütün dünyanýn katýldýðý bir hareket, gerçi kendi öz hareketlerimizden baþka bir þey olmasa da, güncel toplumsal koþullar
içinde, bize yabancý bir güç gibi görünen bir hareket içinde dönüþmüþ bulunan azçok bilinçli ve edilgen hammaddelerden baþka bir
þey deðildirler. Bu nedenle, 1848-1850 devrimi, 1525 devrimi gibi
sonuçlanamaz. [sayfa 148]

1850 Yazýnda
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr.
Ýlk kez, Neue Rheinische Zeitung,
n° 5 ve 6da
yayýnlanmýþtýr.
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EK
FRANSADA VE ALMANYADA
KÖYLÜ SORUNU[39]

BURJUVA ve gerici partiler, sosyalistler arasýnda köylü sorununu birdenbire ve her yerde gündemde görmekle olaðanüstü bir
þaþkýnlýða düþüyorlar. Aslýnda bu iþin uzun zamandan beri böyle
olmamasýna þaþmak daha doðru olurdu. Ýrlandadan Sicilyaya, Andaluzyadan Rusya ve Bulgaristana kadar, köylü, nüfusun, üretimin
ve siyasal iktidarýn çok önemli bir etkenidir. Sadece Batý Avrupanýn
iki bölgesi, bir ayrýklama oluþturur. Büyük-Britanyada, büyük toprak
mülkiyeti ile büyük tarým, topraðý kendi hesabýna iþleyen köylüyü
tamamen ortadan kaldýrmýþlardýr. Prusyanýn, Elbenin doðusundaki
bölümünde de, ayný süreç yüzyýllardan beri sürer, ve orada da, gitgide, köylü ya kovulmuþ, ya da [sayfa 407] iktisadi bakýmdan arka
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plana atýlmýþtýr.
Bugüne kadar, köylü, siyasal bir etken olarak, kendini sadece
tarla yaþamýnýn yalnýzlýðýna dayanan iç sönüklüðü ile göstermiþtir.
Nüfusun büyük yýðýnýnýn bu iç sönüklüðü, sadece Paris ve Roma
parlamenter bozulmuþluðunun deðil, ama Rus despotluðunun da
en güçlü dayanaðýný oluþturur. Ama hiç de üstesinden gelinemez
bir þey deðildir. Ýþçi hareketinin doðuþundan beri, burjuvalar, Batý
Avrupada, özellikle küçük toprak mülkiyetinin egemen olduðu yerlerde, sosyalist emekçileri, köylülerin imgeleme yetisine paylaþtýrýcýlar görünümü altýnda göstererek, onlarý kuþkulu ve iðrenç kýlmakta
güçlük çekmemiþlerdir; onlarý, köylü mülkiyeti üzerine kurgular
kuran tembel ve açgözlü kentliler olarak göstermek, burjuvalar
için kolay olmuþtur. 1848 Þubat devriminin bulanýk sosyalist özlemleri, Fransýz köylülerinin gerici oy pusulalarý sayesinde hýzla silinip
süpürülmüþlerdir. Dinginliðe sahip olmak isteyen köylü, anýlarýnýn
hazinesinden köylülerin imparatoru Napoléon efsanesini çýkardý,
ve ikinci Ýmparatorluðu kurdu. Köylülerin bu marifetinin Fransýz
halkýna nelere malolduðunu biliyoruz; Fransýz halký bugün bile bunun sonuçlarýnýn acýsýný çekiyor.
Ama o çaðdan bu yana, çok þey deðiþti. Kapitalist üretim biçiminin geliþmesi, küçük tarýmsal iþletmeye ölüm yumruðunu indirdi. Küçük tarýmsal iþletme, karþý konmaz bir biçimde çöküyor,
ölüyor. Kuzey ve Güney Amerika ile Hindistanýn rekabeti, Avrupa
pazarýný ucuz tahýl baskýnýna boðdu; hem de öylesine ucuz ki, hiç
bir yerli üretici, yabancý rakipleri ile savaþýma giremiyor. Büyük
toprak sahibi ile küçük köylü, göz göre göre yýkýma uðramalarýný,
her ikisi de ayný gözle görmektedirler. Ve her ikisi de toprak sahibi
ve köylü olduklarýndan büyük toprak sahibi, kendini küçük köylü
çýkarlarýnýn savunucusu olarak gösteriyor, ve o da genel olarak
onu öyle kabul ediyor.
Bununla birlikte, Batý, güçlü bir sosyalist iþçi partisinin [sayfa
408] geliþtiðini de görmüþtür. Þubat devrimi çaðýnýn karanlýk önsezi
ve duygularý, tüm bilimsel gereklikleri yanýtlayan, belgin ve elle tutulur istemleri kapsayan bir program durumuna gelmek üzere, durulaþmýþ, geliþmiþ, derinleþmiþlerdir. Bu istemler, durmadan artan
bir sayýdaki sosyalist milletvekilleri tarafýndan, Alman, Fransýz, Belçika Parlamentolarýnda orunlanmýþlardýr. Siyasal iktidarýn sosyalist
parti tarafýndan fethi, gitgide daha yakýn görünüyor. Ama siyasal
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iktidarý fethetmesi için, bu partinin önce kentten tarlalara geçmesi,
kýrda bir güç durumuna gelmesi gerekiyor. Bütün öbür partiler
üzerinde, iktisadi nedenleri siyasal sonuçlara baðlayan sýký iliþkiyi
açýkça görme üstünlüðüne sahip olan, kuzu postu altýnda saklanan
kurdun, köylünün o patavatsýz dostunun, büyük toprak sahibinin
maskesini de uzun zamandan beri yüzünden çýkarmýþ bulunan bu
parti, ikiyüzlü savunucularýnýn elleri arasýnda yýkýma adanmýþ köylüyü, onu sanayi iþçisinin edilgin düþmaný durumundan, etkin düþmaný durumuna dönüþtürmelerine kadar, kendi haline býrakmalý
mýdýr? Ve böylece, köylü sorununun özüne gelmiþ bulunuyoruz.
I
Kendisine yönelebileceðimiz tarýmsal nüfus, çeþitli bölgelere
göre daha da deðiþken, çok farklý öðelerden bileþmiþtir.
Almanyanýn batýsýnda, Fransa ve Belçikada da olduðu gibi,
küçük topraklý (parcellaira) köylülerin küçük yetiþtirimi aðýr basar;
bu köylüler, çoðunlukla topraklarýnýn sahipleri, ve azýnlýkla da küçük
çiftlik kiracýlarýdýrlar.
Kuzey-Batýda Aþaðý-Saksonya ve Schleswig-Holsteinda
çiftlik uþaklarý, hizmetçiler, hatta gündelikçilerden vazgeçemeyen
büyük ve orta köylüler aðýr basar. Bavyeranýn bir bölümünde de
durum böyledir. [sayfa 409]
Prusyanýn, Elbenin doðusundaki bölümü ile Mecklembourg,
yanýsýra, görece güçsüz ve sürekli olarak azalan bir orandaki orta
ve küçük köylüler ile birlikte, büyük toprak mülkiyeti, ve çiftlik
hizmetkârlarý ve gündelikçiler yardýmýyla yapýlan büyük yetiþtirim
alanlarýdýrlar.
Merkezi Almanyada, bütün bu mülkiyet ve iþletme biçimleri,
aralarýndan birinin geniþ bir alan üzerindeki üstünlüðü olmaksýzýn,
yerine göre çeþitli oranlarda birbirlerine karýþmýþ olarak bulunurlar.
Ayrýca, sahip bulunulan ya da kiralanan tarlanýn aileyi beslemeye yetmediði, sadece bölgesel sanayiin kurulmasýna temel
hizmeti gördüðü, ve bu sonuncuya, tüm yabancý rekabete karþýn,
ürünlere sürekli bir sürüm saðlayan son derece düþük ücretler
ödenmesini olanaklý kýlan azçok geniþ bölgeler de bulunur.
Peki, kýrsal nüfusun bu bölüntüleri arasýnda, sosyal-demokrat
partinin kazanabileceði bölüntüler hangileridir? Bu sorunu elbette
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ancak ana çizgileri içinde irdeliyoruz. Ancak en göze çarpan biçimleri gözönünde tutuyoruz: aracý aþamalar ve karma toplumsal nüfuslarla uðraþmak için yerimiz eksik.
Küçük köylüden baþlayalým. Küçük köylü, genellikle, Batý
Avrupa için, sadece tüm köylülerin en önemlisi olmakla kalmaz,
ayrýca tüm bu sorun bakýmýndan bize bunluklu örneði (cas critique)
de saðlar. Eðer küçük köylü karþýsýndaki konumumuzu saptarsak,
kýrsal nüfusun öbür öðeleri karþýsýndaki tutumumuzu belirlememizi
saðlayan iþaret noktasýna da sahip oluruz.
Küçük köylüden, burada, onun ailesi ile birlikte düzenli olarak iþleyebileceðinden daha büyük, ve ailenin beslenmesi için zorunlu olandan da daha küçük olmayan bir toprak parçasýnýn sahibi
ya da kiracýsýný özellikle sahibini anlýyoruz. Öyleyse bu küçük
köylü, küçük zanaatçý gibi, modern proleterden, çalýþma araçlarýný
henüz elinde bulundurmasý [sayfa 410] bakýmýndan ayrýlan bir emekçi,
yani aþýlmýþ bir üretim biçiminin bir kalýntýsýdýr. Kendi atasý olan
serf, ya da çok ayrýksýn bir biçimde özgür, ama haraç ve angaryaya
baðlanmýþ köylüden, üç bakýmdan ayrýlýr. Ýlkin, Fransýz Devrimi,
onu, beyine borçlu bulunduðu feodal yükümlülük ve hizmetlerden
kurtarmýþ, ve çoðu durumda, hiç olmazsa Renin sol kýyýsýnda, topraðýný onun kendi mülkiyetine vermiþtir.  Ýkinci olarak, özerkli ortaklýðýn (communauté) korumasýný yitirmiþtir. Böylece eski ortaklýktaki [Mark -ç.] yararlanma payýndan yoksun kalmýþtýr. Ortaklaþa
toprak, ya eski bey, ya da Roma hukukuna dayanan aydýn bürokratik bir yasama tarafýndan elçabukluðuna getirilmiþtir. Böylece
küçük köylü, ot ve saman satýn almaksýzýn davarýný besleme olanaðýndan yoksun kalmýþ bulunduðunu görür. Ama iktisadi bakýmdan, ortaklaþa topraktan yararlanma haklarýnýn yitirilmesi, feodal
yükümlülüklerin ortadan kalkmasýný, hem de çoðuyla, ödünler.
Çift hayvanlarýný besleyemeyen köylülerin sayýsý durmadan artar.
Üçüncü olarak, bugünkü köylü, bir de eski üretken çalýþmanýn yarýsýný yitirmekle ayýrdedilir. Eskiden o, ailesi ile birlikte, çok büyük
bir bölümünü kendi üretmiþ bulunduðu hammaddeler yardýmýyla,
gereksindiði sýnai ürünleri kendi üretiyordu. Gene de eksik kalan
þey, tarým dýþýnda bir iþ daha yapan ve çoðu zaman ücretleri trampa
ya da karþýlýklý hizmetler yoluyla ödenmiþ bulunan köy komþularý
tarafýndan saðlanýyordu. Aile, ve hele köy, kendi kendilerine yetiyorlar, ve kendileri için gerekli olan þeylerin hemen hepsini üretiyor-
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lardý. Hemen hemen arý durumundaki doðal ekonomiydi bu, para
hemen hiç kullanýlmýyordu. Kapitalist üretim, parasal iktisat ve
büyük sanayi aracýyla, bu duruma son verdi. Ama eðer ortaklaþa
topraktan yararlanma, bunun varlýðýnýn temel bir koþulu idiyse, bir
sanayiin ikincil pratiði de bir baþka temel koþulu idi. Böylece köylü
gitgide daha aþaðý düþtü. Vergiler, kötü hasatlar, paylaþmalar, duruþmalar, köylüleri birbirleri arkasýna tefecinin [sayfa 411] ocaðýna düþürürler, borçlanma, herbiri için, gitgide daha genel ve gitgide daha
büyük bir þey olur; kýsacasý, bizim küçük köylümüz, aþýlmýþ bir
üretim biçiminin her tür kalýntýsý gibi, çaresiz bir biçimde yýkýma
mahkümdur. Gelecekteki bir proleterdir.
Bu bakýmdan, sosyalist propagandayý can kulaðý ile dinlemesi gerekir. Ama içine iþlemiþ bulunan mülkiyet duygusu, onu
henüz bundan alýkoyar. Kendi küçük toprak parçasýný korumak
için ne kadar sert bir biçimde savaþým verme zorunda kalýr, umutsuzluk onu oraya ne kadar sýký bir biçimde kenetlerse, toprak mülkiyetinin ortaklaþa mülkiyete çevrilmesinden sözeden sosyaldemokrat da, ona o kadar, týpký tefeci ve avukat gibi, tehlikeli bir
düþman olarak görünür. Sosyal-demokrasi bu önyargýyý nasýl yokedebilii? Kendi kendine ihanet etmeksizin, ölmekte olan küçük köylüye ne verebilir?
Burada, marksist eðilimli Fransýz sosyalistlerinin tarým programýnda pratik bir dayanak noktasý buluyoruz: küçük köylü iktisadýnýn klasik ülkesinden geldiði ölçüde dikkate deðer bir dayanak
noktasý.
Partinin ilk tarým programý, 1892de,[40] Marsilya Kongresinde
kabul edildi. Bu program, varlýksýz tarým iþçileri (gündelikçiler ve
çiftlik uþaklarý) için, þunlarý ister: tarým iþçileri sendikalarý ve belediye
meclisleri tarafýndan saptanmýþ asgari ücret; yarý yarýya iþçilerden
bileþen tarýmsal yargý kurullarý; komünal topraklarýn satýþýnýn yasaklanmasý ve devlet topraklarýnýn, sahibi bulunduðu ya da kiralamýþ
olduðu tüm topraðý, ortaklaþa iþleme ereðiyle, ücretli iþçi kullanma
yasaðý ve komünün denetimi altýnda, varlýksýz tarým emekçilerinin
ortak ailelerine kiralayacak olan komünlere kiralanmasý; yaþlýlar
ve sakatlar için, büyük toprak mülkiyeti üzerindeki özel bir vergi ile
beslenen emeklilik sandýklarý.
Küçük köylüler için, aralarýnda özellikle küçük çiftlik [sayfa
412] kiracýlarý gözetilir, köylülere maliyet fiyatýna kiralanacak tarýmsal
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makinelerin komün tarafýndan satýnalýnmasý; gübre; akaçlama
(drainage) borularý, tohumluk, vb. alýnmasý ve ürünlerin satýlmasý
için tarým birliklerin [kooperatifler -ç.] kurulmasý: deðeri 5.000 franký
geçmeyen mülkler için ferað ve intikal harçlarýnýn kaldýrýlmasý;
Ýrlandada olduðu gibi, aþýrý çiftlik kiralarýný indirmek, ve sözleþmesi
biten kiracý ve ortakçýlara, mülkte saðladýklarý deðer artýþý nedeniyle
verilecek ödentiyi saptamakla görevli hakem komisyonlarý; Yurttaþlýk Yasasýnýn (Medeni Kanun)[41] mülk sahiplerine hasat üzerinde
bir ayrýcalýk veren 2102nci maddesinin kaldýrýlmasý; alacaklýnýn
tarladaki ürüne elkoyma hakkýnýn kaldýrýlmasý; köylü için, iþinin
yürütülmesi bakýmýndan zorunlu olan tarým aletlerini, ürün, tohumluk gübre ve çekim hayvanlarýný kapsayan haczedilemez bir yedeklik kurulmasý; uzun zamandan beri eskimiþ bulunan genel kadastronun gözden geçirilmesi, ve bu arada, her komünde yerel gözden
geçirme; son olarak, parasýz tarýmbilim dersleri ve tarýmsal deneme
alanlarý istenir.
Görülüyor: Köylüler yararýna ileri sürülen istemler burada
þimdilik iþçiler yararýna ileri sürülen istemlerle uðraþmýyoruz, pek
ileri gitmiyor. Aralarýndan bir bölümü baþka ülkelerde gerçekleþmiþ
bulunuyor. Kira hakem komisyonlarý açýkça Ýrlanda modelinden
geliyor. Tarýmsal birlikler, Ren ülkelerinde hanidir var. Kadastronun
gözden geçirilmesi, tüm liberallerin, ve hatta tüm Batý Avrupadaki
bürokratlarýn sürekli bir dileðidir. Öbür noktalar da, kapitalist rejim
bundan önemli bir zarar görmeksizin, gerçekleþtirilebilirler. Bunlarý
sadece programýn ne olduðunu göstermek için söylüyorum. Böyle
söylemekle, kimseyi kýnamýyorum; tersine.
Bu program, Fransanýn çok çeþitli bölgelerindeki köylüler
arasýnda partinin durumunu öylesine düzeltti ki iþtah yedikçe gelir, onu tarýmcýlarýn beðenisine daha da iyi uydurma zorunluluðu
duyuldu. Gene de, bu iþte, tehlikeli bir [sayfa 413] alan üzerinde tehlikeye atýlýndýðý seziliyordu. Genel sosyalist programýn temel ilkelerini
çiðnemeksizin, köylüye, gelecekteki proleter olarak deðil, ama bugünkü kýrsal mülk sahibi olarak nasýl yardým edilebilirdi? Genel
sosyalist programýn temel ilkelerini çiðneme eleþtirisinden kurtulmak için, yeni pratik önerilerin önüne, sosyalizm ilkesinin, küçük
mülkiyeti, kapitalist üretim biçiminin tehdit ettiði yýkýma karþý korumayý gerektirdiðini tanýtlamaya çalýþan bir teorik gerekçeler açýklamasý konuldu; hem de bu yýkýmýn kaçýnýlmaz olduðu görüle görüle.
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Eylülde, Nantes Kongresinde kabul edilmiþ olduklarý biçimleriyle,
bu gerekçeler açýklamasý ile istemlerin kendilerini, biraz daha yakýndan inceleyelim.
Ýþte gerekçeler:
Genel Parti programýnýn deyimlerine göre, üreticilerin, ancak üretim araçlarýný ellerine geçirecekleri zaman özgür olabileceklerini gözönünde tutan;
Sanayi alanýnda, bu üretim araçlarý, her ne kadar üreticilere
ancak kolektif ya da toplumsal bir biçim altýnda geri verilebilecek
derecede bir kapitalist merkezileþmeye eriþmiþ bulunuyorlarsa da,
hiç deðilse, üretim aracý olan topraðýn birçok yerde bireysel olarak
üreticilerin kendi ellerinde bulunduðu Fransada, tarýmsal alanda
ya da toprak alanýnda, bugün için durumun böyle olmadýðýný gözönünde tutan;
Köylü mülkiyeti ile belirlenmiþ bulunan bu durum, her ne
kadar kaçýnýlmaz bir biçimde yokolmaya adaysa da, sosyalizmin
rolü, mülkiyet ile emeði ayýrmak deðil, ama tersine, tüm üretimin,
bölünmesi proleter durumuna düþmüþ bulunan emekçilerin kulluk
ve sefaletine yolaçan bu iki etkenini ayný ellerde birleþtirmek olduðundan, sosyalizmin, bu yokoluþu hýzlandýrma durumunda olmadýðýný gözönünde tutan;
Sosyalizmin görevi, týpký demiryollarý, madenler, fabrikalar
vb. gibi, aylak sahiplerinden geri alýnmýþ büyük topraklar aracýyla,
her ne kadar tarým proleterlerini, kolektif ya da toplumsal biçim
altýnda, mülk sahibi durumuna [sayfa 414] getirmek ise de, topraklarýný
kendi baþlarýna iþleyen toprak sahiplerinin, bu toprak parçalarýnýn
mülkiyetini, devlet hazinesine, tefeciye, ve yeni toprak beylerinin
saldýrýlarýna karþý korumanýn da, onun ayný derecede kaçýnýlmaz
bir görevi olduðunu gözönünde tutan;
Bu korumayý, kiracý ya da ortakçý adý altýnda, baþkalarýnýn
topraklarýný iþleyen, ve her ne kadar gündelikçileri sömürüyorlarsa
da, kendilerinin de kurbaný olduklarý sömürü yüzünden buna zorunlu bulunan üreticilere de yaymanýn gerekli olduðunu gözönünde
tutan;
Anarþistlerin tersine, toplumsal düzenin deðiþmesini yaygýnlaþmýþ ve yoðunlaþmýþ sefaletten beklemeyen, ve emek ve toplum
için kurtuluþu, hükümeti ele geçiren ve yasa yapan kýr ve kent
emekçilerinin örgütlenme ve birleþtirilmiþ çabalarýndan baþka hiç
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bir þeyde görmeyen Ýþçi Partisi, tarýmsal üretimin tüm öðelerini,
çeþitli sanlarla ulusal topraðý deðerlendiren tüm çalýþýmlarý, ortak
düþmana, toprak feodalitesine karþý ayný savaþýmda birleþtirmeye
yönelik, aþaðýdaki tarým programýný kabul etmiþtir.
Bu gerekçeleri biraz daha inceleyelim.
Önce Fransýz programýnýn, üreticilerin özgürlüðünün üretim
araçlarýna elkonmasýný öngerektirdiðini söyleyen tümcesinin, hemen þu tümce ile tamamlanmasý gerekir: Üretim araçlarýna elkonmasý, ancak iki biçim altýnda olanaklýdýr; ya, hiç bir zaman, hiç bir
yerde üreticiler için genel bir biçim durumuna gelmemiþ bulunan,
ve sýnai ilerlemenin gitgide olanaksýz kýldýðý bireysel mülkiyet olarak;
ya da, maddi ve entelektüel koþullarý, kapitalist toplumun geliþmesi
tarafýndan yaratýlmýþ bulunan ortak mülkiyet olarak. Öyleyse, üretim
araçlarýnýn kolektif mülkiyeti, proletaryanýn elindeki bütün araçlarla
izlenmelidir.
Demek ki, üretim araçlarýnýn ortaklaþa mülkiyeti, burada ardýndan koþulacak tek ana erek olarak sunulmuþtur. Sadece alanýn
hanidir hazýrlanmýþ bulunduðu sanayide deðil, ama [sayfa 415] genel
olarak, öyleyse tarýmda da. Bireysel mülkiyet, programa göre, hiç
bir zaman ve hiç bir yerde tüm üreticilere yayýlmamýþtýr; bu nedenle,
ve üstüne üstlük, sanayiin geliþmesi onu yokettiði için, sosyalizmin
çýkarý onu sürdürmekte deðil, ama yokolduðunu görmektedir;
çünkü bireysel mülkiyet varolduðu yerde ve varolduðu ölçüde, ortak
mülkiyeti olanaksýz kýlar. Eðer programa baþvuracaksak, bu iþi,
kendini programda dile getiren genel tarihsel doðruluðu, bugün
onun Batý Avrupa ve Kuzey Amerikada bir doðruluk olarak kalmasýný saðlayan koþullar içine koyduðuna göre, Nantesda anýlan tümceyi çok anlamlý bir biçimde deðiþtiren tüm programa baþvurarak
yapalým.
Üretim araçlarýnýn, tek tek üreticiler tarafýndan kendilerine
maledilmesi, bugün bu üreticilere gerçek bir özgürlük kazandýrmaz.
Zanaatçýlýk büyük kentlerde yýkýma uðramýþtýr; Londra gibi büyük
merkezlerde hatta tamamen yokolmuþ, yerini büyük sanayi, sweating-system[42] ve kusurlu batký ile geçinen sefil þarlatanlara býrakmýþ
bulunmaktadýr. Topraðý kendi hesabýna iþleyen küçük köylü, ne
toprak parçasýnýn saðlama baðlanmýþ mülkiyetine sahiptir, ne de
özgürlüðe. Týpký evi, avlusu, birkaç tarlasý gibi o da tefecinin malýdýr;
varlýðý, borçlarýn kölesi olan köylünün hiç yapamadýðýný yapýp, þura-
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da burada birkaç dingin gün geçirebilen proleterin varlýðýndan daha
da güvensizdir. Yurttaþlýk Yasasýnýn 2102nci maddesini kaldýrýn,
haczedilemez bir tarým aletleri, davar vb. yedekliðini yasa ile koruyun, onu, davarýný kendi gönül rýzasý ile satacaðý, kendini tüm
varlýðýyla tefeciye vereceði ve böylece kendisine yeni bir cançekiþme
süresinin tanýnmasýndan hoþnut kalacaðý, bir baskýya karþý güvence
altýna alamazsýnýz. Küçük köylüyü, kendi mülkiyeti içinde koruma
giriþiminiz, onun özgürlüðünü deðil, ama sadece köleliðinin özel
biçimini korur; içinde ne yaþayabildiði, ne de ölebildiði bir durumu
uzatýr! Öyleyse programýnýzýn birinci paragrafýna baþvurma zahmetine hiç de deðmezdi. [sayfa 416]
Gerekçeler açýklamasýna göre, üretim aracý olan toprak, bugün Fransada, birçok yerde, bireysel olarak, üreticilerin kendi ellerinde bulunuyormuþ; oysa, sosyalizmin rolü, mülkiyet ile emeði
ayýrmak deðil, ama tersine, tüm üretimin bu iki etkenini ayný ellerde
birleþtirmekmiþ. Bu genel görünüm altýnda, sosyalizmin rolünün
bu olmadýðýný, tersine, üretim araçlarýný, kolektif olarak, üreticilere
vermek olduðunu daha önce belirtmiþtik. Bu durum gözden yitirilir
yitirilmez, yukarda anýlan tümce, sosyalizmin, bugün sadece görünüþte küçük köylünün mülkü olan þeyi, onun gerçek mülkü haline
dönüþtürmeye, yani küçük çiftçiyi bir mülk sahibi durumuna getirmeye ve borçlu mülk sahibinin borçlarýný ödemeye yönelik bir þey
olduðu kanýsýný uyandýrarak, bizi yanýlgýya düþürür. Sosyalizm, köylü
mülkiyetinin bu yanýltýcý görünüþünün ortadan kalkmasý ile elbette
ilgilenir; ama bu görünüþ ortadan bu biçimde kalkmayacaktýr.
Ama ne olursa olsun, þimdi iþte tam da oradayýz: Program
gerekçeleri, sosyalizmin ödevinin, onun kaçýnýlmaz ödevinin, topraklarýný kendi baþlarýna iþleyen toprak sahiplerinin bu toprak parçalarýnýn mülkiyetini, devlet hazinesine, tefeciye, ve yeni toprak
beylerinin saldýrýlarýna karþý korumak olduðunu da düpedüz açýklayabilirler.
Buna göre, bu gerekçeler, sosyalizmden, bir önceki paragrafta olanaksýz olduðunu açýkladýklarý bir þeyi yapmasýný isterler.
Tarýmcýlarn küçük köylü mülkiyetinin kaçýnýlmaz bir biçimde yokolmaya aday olduðunu söyledikten sonra, sosyalizmin bu mülkiyeti
korumasýný buyururlar. Devlet hazinesi, tefecilik, yeni toprak beyleri, bütün bunlar kapitalist üretimin köylü mülkiyetinin kaçýnýlmaz
yokoluþunu kendileri aracýyla iyi bir sonuca vardýrdýðý aletlerden
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baþka þeyler midirler? Sosyalizmin köylüyü bu teslise karþý hangi
araçlar yardýmýyla koruyacaðý ilerde görülecektir.
Ama mülkiyetinde korunma hakkýna sahip olan sadece köylü deðil. [sayfa 417]
Bu korumayý, kiracý ya da ortakçý adý altýnda, baþkalarýnýn
topraklarýný iþleyen, ve her ne kadar gündelikçileri sömürüyorlarsa
da, kendilerinin de kurbaný olduklarý sömürü yüzünden buna zorunlu bulunan üreticilere de yaymak, ayný biçimde gereklidir.
Ýþte çok garip bir alan üzerinde bulunuyoruz. Sosyalizm, özellikle
ücretlilerin sömürülmesine karþý savaþýr. Ve burada, sosyalizmin
kaçýnýlmaz ödevinin, bize... gündelikçileri sömürdükleri zaman,
Fransýz çiftlik kiracýlarýnýn korunmasý olduðu söylenmiþ bulunuyor.
 Söylenenleri týpatýp aktarýyorum! Ve bu, kendilerinin de kurbaný
olduklarý sömürü yüzünden buna zorunlu bulunduklarý için böyle!
Bu yanlýþ tutumu bir kez benimsedikten sonra, kayýp gitmek
ne kadar hoþ ve ne kadar kolay! Büyük ve Orta Alman köylüleri,
Fransýz sosyalistlerine Alman sosyalist partisi yönetim komitesi nezdinde kendilerine þefaatte bulunmalarý, hizmetkârlarýný sömürdükleri zaman, tefeciler, vergi alýcýlarý, buðday spekülatörleri ve hayvan
tecimenleri tarafýndan kendilerinin de kurbaný olduklarý sömürüyü
anýmsayarak, partinin onlarý da korumasýný saðlamalarý için ricaya
gelsinler,  onlara ne yanýt verecekler? Ve büyük toprak sahiplerimizin, borsa, rant ya da buðday tefecileri tarafýndan kendilerinin
de kurbaný olduklarý sömürüye dayanarak, tarým iþçilerinin sömürüsünde onlardan sosyalist koruma istemek üzere, (tahýl ithalatýnýn ulusallaþtýrýlmasý üzerine, onlarýnkine benzer bir tasarý sunmuþ
bulunan) kont Kanitzi de onlara göndermeyecekleri konusunda
Fransýz sosyalistlerine kim güvence verebilir?
Ama Fransýz dostlarýmýzýn, öyle göründükleri kadar kötü düþünmediklerini de hemen söyleyelim! Sözkonusu parça, sadece
çok özel bir durumda uygulanacak: Kuzey Fransada, toprak, köylülere, çok elveriþsiz koþullar içinde þeker pancarý ekme zorunluluðu
ile kiralanýr; bizde olduðu gibi, köylüler, pancarlarý, belli bir fabrikaya,
bu fabrika tarafýndan [sayfa 418] saptanmýþ fiyatlar üzerinden satmak,
önceden saptanmýþ belli bir tohumluðu almak, belli bir miktarda
gübre kullanmak zorundadýrlar ve, ürünleri teslim ederken de, ayrýca utanýlacak bir biçimde aldatýlýrlar. Bu, Almanyada da böyledir.
Ama eðer bu türlü köylüler korunmak isteniyorsa, bunu kaçamaksýz

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

127

söylemek gerekirdi! Eðer sadece, tüm genelliði içinde, bu türlü kurulmuþ tümceye göre bir sonuca varýlýrsa, bunun sadece Fransýz
Ýþçi Partisi programýný deðil, ama genel olarak sosyalizmin temel
ilkesini de ayaklar altýna aldýðýný kabul etmek gerekir; öyleyse,
gerekçeleri açýklama yazarlarý, eðer gerekçelerin o çok özensiz yazýlýþý kendi güdeklerine karþý çeþitli çevreler tarafýndan sömürülürse,
yakýnmakta haklý olmayacaklardýr.
Ayný biçimde, gerekçelerin son sözleri de bir yanlýþ anlamaya
yol açabilirler. Buna göre Sosyalist Ýþçi Partisinin görevi: tarýmsal
üretimin tüm öðelerini, çeþitli sanlarla ulusal topraðý deðerlendiren
tüm çalýþýmlarý, ortak düþmana, toprak feodalitesine karþý ayný
savaþýmda birleþtirmektir.
Ben, herhangi bir ülkenin iþçi partisinin, kendi saflarýna, kýrsal
proleterler ve küçük tarýmcýlar dýþýnda, büyük ya da orta köylüleri,
ya da zengin çiftlik kiracýlarý, hayvan yetiþtiricileri ve ulusal topraðý
iþleyen öbür kapitalistleri kabul etmesi gerektiðine açýkça karþý çýkarým. Bunlarýn hepsinin, toprak feodalitesini, kendi ortak düþmanlarý olarak gördüklerini, bazý sorunlarda onlarla baðdaþma durumunda bulunduðumuzu, belirli erekler için belli bir zaman boyunca
onlarýn yanýnda savaþmamýzý kabul ederim; ama, partimiz içinde,
her ne kadar toplumun her sýnýfýndan gelen bireyleri kabul edebilirsek de, ister orta köylü, ister orta burjuva olsun, kapitalist çýkar
topluluklarýný hoþgöremeyiz. Burada da anlam göründüðü gibi deðil;
yazarlarýn bütün bunlarý düþünmedikleri açýk; ama, ne yazýk ki,
genelleme gereksinmesi onlarý çok ileri götürmüþ; ve eðer sözleri
onlarýn hiç düþünmedikleri anlamda alýnýrsa, buna hiç de þaþýrmamalarý [sayfa 419] gerekecek.
Gerekçeler açýklamasý, programa yeni katmalarla izlenmiþ.
Bu katmalar da, gerekçeler açýklamasý kadar geliþigüzel bir biçimde
kaleme alýnmýþ.
Komünlerin tarýmsal makineler satýnalacaklarý ve bu makineleri köylülere maliyet fiyatý üzerinden kiralayacaklarý maddesi, komünlerin bu makineleri devlet yardýmý ile satýnalmalarý ve, sonra,
bunlarý küçük ekicilerin yararýna parasýz olarak sunmalarý biçiminde
deðiþtirilmiþ. Bu yeni ödün, tarlalarý ve toprak iþleme biçimleri ancak
çok sýnýrlý bir makine kullanýmýna izin veren küçük ekicileri pek
de zengin etmeyecek.
Daha sonra:
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Tüm dolaylý vergilerin kaldýrýlmasý ve 3.000 Franký geçen
gelirler üzerindeki tüm dolaysýz vergilerin müterakki vergi durumuna
dönüþtürülmesi.
Yýllardan beri, hemen bütün sosyal-demokrat programlar
bunu ister. Ama yeni olan ve bu tümcenin içeriði üzerinde ne kadar az düþünüldüðünü gösteren þey, bunun özellikle küçük köylüler
yararýna istenmesidir! Ýngilterede, sadece bir örnek vermiþ olmak
için söylüyorum, devlet bütçesi 90 milyon sterlin lirasýdýr. Gelir vergisi
bunun, onüçbuçuk ondört milyonunu getirir, oysa geri kalan yetmiþ
altý milyon, kýsmen, ticarethanelerin vergilendirilmesinden (posta,
telgraf, pul), ve en büyük bölümü de, yýðýn tüketimi üzerindeki
vergi ve harçlardan, yani tüm halkýn, ve özellikle yoksullarýn gelirini,
küçük küçük kýrpan, ama yavaþ yavaþ milyonlar oluþturan o durmadan yinelenen kemirilmesinden gelir. Ve, güncel toplumda, devlet harcamalarýnýn bir baþka biçimde karþýlanmasý da hemen
hemen olanaksýzdýr. Ýngilterede, en az 120 sterlin lirasý (3.000 frank)
olan gelirler üzerindeki müterakki bir verginin 90 milyon getireceðini kabul edelim. Yýllýk ortalama birikim, tüm ulusal zenginliðin
yýllýk artýþý, 1865ten 1875e kadar, Giffene göre, 240 milyon sterlin
lirasý idi. Eðer [sayfa 420] bunun bugün 300 milyon olduðunu varsayarsak, 90 milyonluk mali yükün, birikimin aþaðý yukarý üçte-birini
götüreceði sonucu çýkar. Bir baþka deyiþle, sosyalist bir hükümetten
baþka hiç bir hükümet, böyle bir iþe giriþemez: ama sosyalistler
iktidara geçecekleri zaman, onlarýn, bu vergi reformunu gelip geçici,
önemsiz bir sayýþmalýk gibi gösterecek, ve küçük köylülere
bambaþka olanaklar açacak baþka iþleri olacaktýr.
Bu mali reformun, köylüler için daha uzun zaman kendini
bekleteceði de kabul edilmiþe benzer, ve onlara bu arada: topraklarýný kendi baþlarýna iþleyen toprak sahipleri için toprak vergisinin kaldýrýlmasý, ve topraðý ipotekli borçlar altýnda bulunan kimseler için bu verginin azaltýlmasý vaadedilir.
Bu tümcenin ikinci bölümü, ancak bir tek ailenin iþletemeyeceði kadar büyük mülklere uygulanabilir ve bunun sonucu da, bir
kez daha, ancak gündelikçileri sömüren köylülere bir yarar saðlayabilir.
Daha sonra:
Av hayvanlarý ile balýklarýn gözetilmesi ve ürünlerin korunmasý tarafýndan gerektirilen tedbirlerden baþka bir sýnýrlama olmak-
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sýzýn, avcýlýk ve balýkçýlýk özgürlüðü.
Bu tümcenin çok halkçý bir görünüþü var, ama baþtaki sözcükler sondakilerin tüm deðerini ortadan kaldýrýyor. Köylü ailesi
baþýna, tüm av mevsimi içinde, kaç tane tavþan, kaç tane keklik,
kaç tane turna ya da sazan balýðý düþer? Tastamam her köylü için
yýlda bir tek gün avcýlýk ya da balýkçýlýk yapma olanaðý saðlanabildiði
kadar!
Yasal ve saymaca faiz oranýnýn düþürülmesi.
Yani tefeciliðe karþý yeni yasalar, ikibin yýldan beri her zaman
ve her yerde baþarýsýzlýða uðramýþ bulunan bir polis tedbirini
uygulama yolunda yeni bir giriþim. Eðer küçük köylü, tefeciyi ona
ehveni þer olarak gösterecek koþullar içinde ise, tefeci, tefeciliðe
karþý yasanýn yumruðu altýna [sayfa 421] düþmeksizin, onu sömürmenin
yollarýný her zaman bulacaktýr. Bu tedbir ancak küçük köylüyü
pohpohlayýp kandýrmaya yarayabilir, ama küçük köylü bu tedbirden hiçbir zaman yararlanamaz; tersine, krediye en çok gereksinme
duyduðu zaman, bunu bulmakta daha da büyük bir güçlükle karþýlaþýr.
Parasýz bir hekimlik hizmeti ile maliyet fiyatýna bir eczacýlýk
hizmetinin örgütlenmesi.
Bu tedbir, herhalde salt köylülere uygulanmaz; daha ileri giden Alman programý, ilaçlarýn da parasýz saðlanmasýný ister.
Asker ailelerine, hizmet süresi boyunca, tazminat.
Bu, yetersiz bir biçimde de olsa, Almanyada ve Avusturyada
da vardýr, ve ayný biçimde, sadece köylülere uygulanmaz.
Gübre, makine ve tarýmsal ürünler için taþýma tarifelerinin
düþürülmesi.
Bu, Almanyada, özellikle... büyük toprak sahipleri yararýna,
zaten yapýlmýþ bulunan bir þeydir.
Topraðýn iyileþtirilmesini ve tarýmsal üretimin geliþtirilmesini
gözeten bir bayýndýrlýk iþleri planýnýn hemen irdelenmeye baþlanmasý.
Bir kez gerçekleþtikten sonra, büyük toprak sahiplerinden
baþka kimseye yaramayacak çok genel, çok belirsiz, çok güzel
vaadler!
Kýsacasý, gerekçeler açýklamasýndaki tüm olaðanüstü teorik
atýlýmdan sonra, yeni tarýmsal programýn pratik önerileri de, Fransýz
Ýþçi Partisinin, küçük köylüleri, hem de kendi sözlerine göre kaçýnýl-
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maz bir biçimde yokolmaya aday bulunan o köylü mülkiyetinin
sahibi olarak tutmasýný nasýl baþaracaðýný bize hiç mi hiç açýklamazlar.
II
Bir konuda, Fransýz arkadaþlarýmýz kesenkes haklý: [sayfa 422]
Fransada küçük köylüye karþý dayanýklý bir devrim yapýlamaz. Sadece, bize köylüleri davaya kazanmak için gereðince davranmýþ gibi görünmüyorlar.
Öyle görünüyor ki, küçük köylüyü bugünden yarýna, belki
hatta gelecek genel seçimler için kazanmayý amaç olarak almýþlar.
Bu ereðe de, ancak, kendilerini, onlarý savunmak için daha da atýlgan teorik gerekçeler içine atmaya zorlayan çok atýlgan genel vaadlerde bulunarak eriþmeyi umabilirler. Nedir ki, yakýndan bakar
bakmaz, genel vaadlerin birbirleri ile çeliþme durumunda bulunduklarý (kaçýnýlmaz biçimde yokolmaya aday bir durumu sürdürme
vaadi), özel tedbirlerin ya hiç bir etkileri olmayacaðý (tefeciliðe
karþý yasa), ya genel iþçi istemlerinden baþka bir þey olmadýklarý,
ya daha çok büyük toprak mülkiyetine yaradýklarý, ya da küçük
köylü yararýna taþýdýklarý önemin son derece küçük olduðu hemen
görülür; öyle ki, programýn doðrudan doðruya pratik bölümü, ilk
yanlýþlýklarý düzeltir ve gerekçeler açýklamasýnýn tumturaklý sözlerini tamamen masum bir tedbire indirger.
Þunu açýk yürekle söyleyelim: Ýktisadi durumuna, eðitimine,
ve burjuva basýn ile büyük toprak sahipleri tarafýndan beslenen tek
baþýna yasama biçimine dayanan önyargýlarý nedeniyle, bir küçük
köylüler yýðýnýný bugünden yarýna ancak ona tutamayacaðýmýzý bildiðimiz vaadlerde bulunarak kazanabiliriz. Ona sadece mülkiyetini
her durumda ona saldýran tüm iktisadi güçlere karþý korumayý
deðil, ama hatta onu bugün baský altýnda tutan tüm yüklerden kurtarmayý: küçük çiftlik kiracýsýný özgür bir mülksahibi durumuna
getirmeyi, ve topraðý aðýr ipotekler altýnda bulunan mülksahibinin
borçlarýný ödemeyi de vaadetmek zorundayýz. Eðer bunu yapabilseydik, kaçýnýlmaz bir biçimde, zorunlu olarak bugünkü duruma
varmýþ bulunan bir geliþmenin çýkýþ noktasýna dönmüþ olurduk.
Köylüyü kurtarmýþ olmaz, ama ona yeni bir cançekiþme zamaný
vermiþ olurduk! [sayfa 423]
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Ama bizim çýkarýmýz, vaadlerimizi tutamayýnca, bizi bugünden yarýna býrakýp gitmesi için, küçük köylüyü bugünden yarýna
kazanmakta deðil. Bizden küçük toprak mülkiyetini sürdürmemizi
isteyen köylüyü, hiç bir zaman, sonuna kadar patron olarak kalmak
isteyen küçük patrondan daha çok arkadaþ edinemeyiz. Bu insanlarýn yeri, Yahudi düþmanlarýnýn yanýdýr. Býrakýn onlarý, onlarýn yanýna, küçük iþletmelerin kurtulacaðý vaadini iþitmeye gitsinler; orada
bu cafcaflý sözlerin kaç para ettiðini, ve onlarýn cennetini dolduran
kemanlarýn ne havalar çaldýklarýný öðrenecekleri zaman, daha az
vaadeden ve kurtuluþu bir baþka yanda arayan bizlerin, daha güvenilir insanlar olduklarýmýzý, sayýlarý gitgide büyüyerek, anlayacaklardýr. Eðer Fransýzlarýn karný da, bizler gibi, gürültücü bir Yahudi
düþmaný demagojiye doymuþ olsaydý, Nantes yanlýþýný öyle kolay
kolay yapmazlardý.
Öyleyse küçük köylüler karþýsýndaki konumumuz nedir? Ve
iktidarý ele alacaðýmýz gün onlara karþý nasýl davranmalýyýz?
Önce, Fransýz programýnýn þu sözü yerden göðe kadar doðru:
Küçük köylünün kaçýnýlmaz yokoluþunu önceden görüyoruz, ama
biz bu yokoluþu çabuklaþtýrmakla hiç de yükümlü deðiliz.
Sonra, iktidara geçtiðimizde, büyük toprak sahipleri için
yapma zorunda kalacaðýmýz gibi, küçük köylüleri (karþýlýðýný ister
ödeyerek, ister ödemeyerek) zorla kamulaþtýrmayý aklýmýzdan bile
geçiremeyeceðimiz de bir o kadar açýk. Küçük köylü karþýsýndaki
ödevimiz, ilkin, onu buna zorlayarak deðil, ama örnekler aracýyla
buna götürerek, ve toplumun yardýmýný onun buyruðu altýna koyarak, onun bireysel mülkiyeti ve iþletmesini, kooperatif iþletmeye
dönüþtürmektir. Ve bu konuda, daha bugünden gözlerine çarpacak
üstünlükleri, küçük köylüye belli belirsiz de olsa gösterme araçlarýmýz eksik deðil.
Aþaðý yukarý yirmi yýl önce, tüm ülkede bir tek gerçek [sayfa
424] kente, Kopenhaga sahip bulunan, ve bunun sonucu, bu kent
dýþýnda, köylüler arasýnda propagandadan baþka bir þey yapmayan
Danimarka sosyalistleri, bu türlü tasarýlar tasarlamýþlardýr. Bir köy
ya da bir bucak köylüleri Danimarkada çok sayýda büyük yalýtýk
çiftlikler vardýr tüm topraklarýn bir tek büyük çiftlik durumunda
birleþtirecek, onu ortaklaþa iþleyecek ve ürünleri, getirilen topraklar,
yatýrýlan para ve saðlanan emekle orantýlý olarak bölüþeceklerdi.
Danimarkada, küçük mülkiyet ancak ikincil bir rol oynar. Ama,
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eðer biz bu düþünü küçük toprak mülkiyetinin yaygýn bulunduðu
bir ülkeye uygularsak, þu sonuca varýrýz: küçük mülkleri birleþtirir
ve onlarý büyük ekim yöntemlerine göre iþlersek o güne kadar
kullanýlan iþgücünün bir bölümü gereksiz bir duruma gelir; büyük
ekimin en önemli üstünlüklerinden biri de iþte bu emek tasarrufunun ta kendisidir. Bu iþgücü, iki biçimde kullanýlabilir: ya, büyük
komþu mülklerden alýnmýþ baþka topraklar köylü kooperatifinin
buyruðuna konulur, ya da ona, elden geldiðince ve öncelikle kiþisel
kullaným için, yardýmcý bir sanayiin çalýþma araçlarý verilir. Her iki
durumda da, köylü kooperatifi daha iyi bir durum içine konmuþ,
ve ayný zamanda toplumun genel yönetimine, köylü kooperatifini
kerteli bir biçimde daha yüksek bir biçime geçirmek ve tüm kooperatifin olduðu kadar tek tek üyelerinin de hak ve ödevlerini,
büyük topluluðun öbür kollarýnýn hak ve ödevleri ile dengelemek
için zorunlu etki gücü de saðlanmýþ olur. Her özel durumun koþullarý
ile, erkliði içlerinde ele geçireceðimiz koþullar, bu özel durum içinde
nasýl davranacaðýmýzý bize göstereceklerdir. Böylece bu kooperatiflere belki baþka kolaylýklar da saðlayabileceðiz: örneðin, faiz
oranýný yeterince düþürerek, tüm ipotekli borçlarýn ulusal bankaya
devri; topraðýn büyük çapta iþlenmesini gerçekleþtirmek için kamu
fonlarýndan öndelikler saðlanmasý (bu öndelikler zorunlu olarak
ve öncelikle para biçiminde deðil, ama makine, gübre vb. zorunlu
ürünler biçiminde saðlanacaktýr) ve daha baþka [sayfa 425] kolaylýklar
gibi.
Asýl önemli olaný, köylülere, onlarýn mülkiyetini, bu mülkiyeti
ancak kooperatif bir mülkiyet ve iþletme durumuna dönüþtürerek
kurtarýp koruyabileceðimizi anlatmaktýr. Çünkü köylüleri yýkýma
götüren þey, bireysel mülkiyet sonucu olan bireysel iþletmenin ta
kendisidir. Eðer bireysel iþletmeyi korumak isterlerse, onlarýn aþýlmýþ
bulunan üretim biçimi yerini büyük kapitalist iþletmeye býrakýrken,
onlar da, zorunlu olarak, kendi topraklarýndan kovulacaklardýr. Durum gözler önündedir; ve biz, köylülere, kapitalist hesabýna deðil,
ama kendi ortak hesaplarýna, büyük iþletmeye girme olanaðýný
sunduðumuz zaman, bunun kendi yararlarýna olduðunu, bunun
tek kurtuluþ yolu olduðunu onlara anlatmak olanaksýz mý olacaktýr?
Küçük topraklar üzerinde çalýþan köylülere, kapitalist üretimin üstünlüðü karþýsýnda, onlarý bireysel mülk ve iþletmelerinin
sahipleri olarak koruyacaðýmýz vaadinde bulunamayýz. Onlara,
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sadece, onlarýn mülkiyet iliþkilerine, onlarýn isteðine karþý, kaba
güç yardýmýyla karýþmayacaðýmýzý vaadebiliriz. Ayrýca, kapitalistler
ile büyük toprak sahiplerinin küçük köylülere karþý savaþýmýnýn
daha bugünden itibaren, daha dürüst araçlarla yürütülmesi, ve
bugünkü dolaysýz soygun ve dolandýrýcýlýðýn olanak ölçüsünde engellenmesi için, elimizden geleni de yapabiliriz. Bu, ancak, bazý
ayrýksýn durumlarda baþarýlý olacaktýr. Geliþmiþ kapitalist üretim
biçimi içinde, dürüstlüðün nerede bitip dolandýrýcýlýðýn nerde baþlayacaðýný kimse bilmez. Ama kamu erkliðinin aldatýlan ya da aldanan
yanda olup olmadýðýna göre, iþler her zaman birbirinden çok baþka
olacaktýr. Ve biz kesinlikle küçük köylüden yana olacaðýz; yazgýsýný
daha katlanýlabilir kýlmak, eðer aklý yatmýþsa kooperatife geçiþini
kolaylaþtýrmak, ve hatta, eðer aklý yatmamýþsa, ona kendi küçücük
toprak parçasýnýn sahibi olarak düþünme zamanýný býrakmak için,
elden gelen her þeyi yapacaðýz. Önce kendi hesabýna çalýþan küçük
köylünün, [sayfa 426] gücül olarak bizden olduðunu düþündüðümüz,
sonra da partimizin çýkarýna olduðu için, böyle davranýyoruz.
Proletarya içine düþüþlerini önleyeceðimiz, henüz köylü olarak kazanabileceðimiz köylülerin sayýsý ne kadar büyük olursa, toplumsal
dönüþüm de o kadar hýzlý ve kolay olacaktýr. Bu dönüþüm için, kapitalist üretimin her yerde son vargýlarýna kadar geliþmesine, son
küçük zanaatçýnýn, son küçük köylünün, büyük kapitalist iþletmenin
kurbanlarý durumuna düþmelerine dek beklemeye zorlanmak, bize
hiç bir yarar saðlamaz. Bu yönde, köylüler yararýna, kamu fonlarý
yardýmýyla yapýlabilen maddi sungulara, kapitalist ekonomi açýsýndan, sadece sokaða atýlmýþ bir para olarak bakýlabilir; ama gene
de bu paralar iyinin iyisi bir yatýrýmdýr, çünkü toplumsal yeniden
örgütlenme harcamalarýnda belki on kez daha büyük bir pay tasarruf ederler. Öyleyse, biz, bu yönde, köylülerle birlikte büyük bir el
açýklýðý ile davranabiliriz. Burasý ayrýntýlara girmenin, bu yönde belgin önerilerde bulunmanýn yeri deðil; sadece genel ilkeler sözkonusu olabilir.
Öyleyse partiye de, köylülere de, niyetimizin küçük toprak
mülkiyetini sürekli bir biçimde korumak olduðu izlenimini uyandýran açýklamalarda bulunmaktan daha kötü bir hizmette bulunamayýz. Bu köylülerin kurtuluþ yolunu kapamak, partiyi gürültücü bir
Yahudi düþmanlýðý düzeyine düþürmek olur. Tersine, Partimizin
ödevi, köylülere, kapitalizm iktidarda, olacaðý sürece, o mutsuz
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durumlarýný durup dinlenmeden açýklamak; küçük mülkiyetlerini,
küçük mülkiyet olarak korumasýnýn kesenkes olanaksýz olduðunu,
büyük kapitalist üretimin, týpký bir demiryolunun bir elarabasýný ezdiði gibi, onlarýn o güçsüz ve günü geçmiþ küçük iþletmeleri üzerinden geçmesinin kaçýnýlmaz bulunduðunu onlara göstermektir. Eðer
böyle davranýrsak, kaçýnýlmaz iktisadi geliþme yönünde davranmýþ
olacaðýz, ve bu geliþme, küçük köylülere, sözlerimizin doðruluðunu
göstermiþ olacak.
Bununla birlikte, Nantes programý yazarlarýnýn, iþin [sayfa 427]
özünde benimle ayný kanýyý taþýdýklarý yolundaki inancýmý dile getirmeksizin bu konuyu býrakamam. Onlar, küçük köylü mülkiyetinin
kolektif mülkiyete dönüþmeye aday olduðunu bilmeyecek kadar
akýlsýz deðiller!
Küçük toprak mülkiyetinin yokolmaya aday bulunduðunu
kendileri söylüyor. Lafargue tarafýndan yazýlýp Nantes kongresine
sunulan Ulusal Komite raporu, bu kaný ile týpatýp uyuþur. Bu raporun
Almancasý, Berlin Sozialdemokratýnýn son 18 Ekim günlü sayýsýnda
yayýmlandý.[43] Nantes programýnýn deyimleri içindeki çeliþkiler,
yazarlarýn gerçekte dedikleri þeyi deme niyetinde olmadýklarýnýn
kanýtýdýr. Eðer düþüncelerini açýklama biçimleri yüzünden, daha
önce de olmuþ bulunduðu gibi, ne dedikleri anlaþýlmamýþ ya da
yanlýþ anlaþýlmýþsa, bundan ötürü kendilerinden baþka kimseye
kýzamazlar. Her halde, programlarýný daha iyi açýklayacaklar, ve
gelecek Fransýz kongresi de, kendini bu programý adamakýllý gözden
geçirme zorunda görecektir.
Þimdi daha zengin köylülere gelelim. Bu kategoride, her
þeyden önce kalýtým sonucu, ama borçlandýrma ve topraklarýn zorunlu satýþlarý aracýyla da, kullanma hakkýndan yararlandýklarý tüm
eski topraklarý (tenure) ve hatta daha da çoðunu elinde tutan, ve
küçük topraklý köylüden büyük köylüye kadar uzanan tüm bir aracý
aþamalar örneklemesini buluyoruz. Orta köylü, küçük köylüler arasýnda oturduðu zaman, onlarýn çýkarlarý ve görüþleri ile, kendi çýkar
ve görüþleri arasýnda pek bir ayrým olmayacaktýr; çünkü deneyi,
benzerlerinden ne kadarýnýn küçük köylüler yýðýný içinde batýp gittiklerini ona söyleyecektir. Ama orta ve büyük köylülerin aðýr bastýklarý,
çiftlik iþletmesinin, genellikle çiftlik uþaklarý ile hizmetçilerin yardýmýný gerektirdiði yerlerde, durum bundan baþkadýr. Bir Ýþçi Partisi
doðal olarak, ilkin ücretlileri, yani hizmetkârlarý, çiftlik hizmetçilerini
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ve gündelikçileri koruyup savunacaktýr; bundan ötürü, köylülere,
iþçilerin ücretlilik sürekliliðini içeren vaadlerde bulunmayý [sayfa 428]
kendine yasaklar. Orta ve büyük köylüler, orta ve büyük köylüler
olarak varolduklarý sürece, ücretliler olmaksýzýn iþlerini yürütemezler. Öyleyse, küçük topraklý köylülere varlýklarýný küçük köylüler
olarak sürdüreceklerini vaadetmek, eðer bizim için sadece bir budalalýksa, ayný þeyi orta ve büyük köylülere vaadetmek, hemen hemen
dolaysýz bir ihanet olur.
Kentlerin zanaatçýlarý ile yeniden bir karþýlaþtýrma yapabiliriz.
Gerçi bunlar, sonlarýna köylülerden de yakýndýrlar, ama gene de
sadece çýrak deðil, iþçi de çalýþtýranlarý, ya da çýraklarýna bir iþçinin
iþini yaptýranlarý hâlâ vardýr. Küçük patronlar arasýnda, sonuna kadar
patron kalmak isteyenlerin o yanda da kurtuluþ olmadýðýný görmeleri için, Yahudi düþmanlarý içine girmekten baþka bir yapacaklarý
yoktur. Kendi üretim biçimlerinin kaçýnýlmaz yokoluþunun bilincine varmýþ bulunanlarý bizim yanýmýza gelirler ve daha sonra tüm
öbür iþçileri bekleyen yazgýyý paylaþmaya da hazýrdýrlar. Durum,
büyük ve orta köylüler için de baþka türlü deðildir. Hizmetkârlarý,
hizmetçileri ve gündelikçileri, doðal olarak bizi onlarýn kendilerinden
daha çok ilgilendirirler. Eðer bu köylüler, bizim onlara, iþletmelerinin
olduklarý gibi kalacaklarý yolunda güvence vermemizi isterlerse,
biz, bunu, hiç bir biçimde yapamayýz. Bunlarýn yeri, her þeyi vaadettikten sonra hiç birini tutmamaktan daha büyük bir zevkleri bulunmayan Yahudi düþmanlarýnýn arasýnda, Köylüler Birliði ya da bu
türlü öbür partilerin içindedir. Ýktisadi bakýmdan, kapitalist rekabet
ve denizaþýrý ucuz tahýl üretimi nedeniyle, orta ve büyük köylülerin
de kesenkes ezileceklerine inanýyoruz; zaten durmadan artan
borçlanma ile tüm bu köylülerin gözle görülür yýkýmý da bunu kanýtlamaktadýr. Bu yýkýma karþý, mülklerin, ücretlilerin sömürüsünü
gitgide ortadan kaldýracak ve yavaþ yavaþ büyük ulusal üretim kooperatifinin ayný hak ve ayný ödevlere sahip kollarý durumuna dönüþecek kooperatif bir iþletme içinde toplanmasýný salýk vermekten
[sayfa 429] baþka, hiç bir þey yapamayýz. Eðer bu köylüler bugünkü
üretim biçimlerinin kaçýnýlmaz yýkýlýþýný anlarlar, eðer bundan gerekli sonuçlarý çýkartýrlarsa, bize geleceklerdir, ve onlarýn dönüþmüþ
üretim biçimine geçiþlerini elimizden geldiðince kolaylaþtýrmak da
bizim iþimiz olacaktýr. Böyle olmazsa, onlarý kendi yazgýlarýna býrakmak, ve bizim de, onlarýn çaðrýlarýmýza kulak verecek olan ücret-
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lilerine yönelmemiz gerekecektir. Çok olanaklýdýr ki, zorla kamulaþtýrma burada da sözkonusu olmayabilecek, ve bu biraz kalýnca
kafalarý saðduyuya açmak için burada da iktisadi geliþmeye güvenebileceðiz.
Ancak büyük mülkiyete iliþkin olaraktýr ki, her þey çok yalýndýr. Burada karþýmýzda açýk bir kapitalist iþletmeden baþka hiç
bir þey yok, ve herhangi bir iç tedirginliði de sözkonusu olamaz.
Önümüzde tarýmsal proleter yýðýnlarýný görüyoruz, ve bu da ödevimizi çok açýk duruma getiriyor. Partimiz iktidara geçer geçmez,
yapmasý gereken þey, týpký büyük sanayiciler gibi, büyük toprak
sahiplerini de mülksüzleþtirmektir. Bu kamulaþtýrmanýn karþýlýk ödenerek ya da ödenmeyerek yapýlmasý ise, özünde bize deðil, ama
iktidara geçme koþullarýmýza, ve özellikle de büyük toprak sahibi
efendilerin tutumuna baðlý bulunacaktýr. Bir zarar ödentisinin her
durumda kabul edilmez bir þey olduðunu hiç mi hiç düþünmüyoruz;
eðer tüm bu çeteden kurtarmalýk vererek kurtulursak, kendisine
göre bunun bize daha ucuza malolacaðýný Marx bana kaç kez
söyledi bilemem. Ama bizim buradaki iþimiz bu deðil. Böylece
topluluða maledilen büyük mülkler, topluluðun denetimi altýnda,
kooperatifler biçiminde örgütlenmiþ olarak, daha o andan itibaren
onlarý iþleyen tarýmsal iþçilere verilmelidirler. Bunun hangi biçimler
altýnda olacaðý daha bugünden saptanamaz. Ne olursa olsun, kapitalist iþletmenin sosyalist iþletme biçimine dönüþümü þimdi iyiden
iyiye hazýrlanmýþ bulunmaktadýr, ve örneðin Bay Krupp ya da Bay
Stummun fabrikalarýndaki gibi, bir günden öbürüne [sayfa 430] gerçekleþtirilebilir. Ve bu tarýmsal kooperatifler örneði, hâlâ ayak direyen
son küçük topraklý köylülere, ve belki bazý büyük köylülere bile,
büyük bir kooperatif iþletmede ne kadar çok yarar bulunduðunu
gösterecektir.
Demek ki bu durumda, tarým proleterlerine, en azýndan sanayi proleterlerininki kadar parlak bazý perspektifler gösterebiliriz.
Ve bunun yardýmýyla, Elbenin doðusundaki Prusya tarým iþçilerini
kazanma sorunu, bir zaman, hem de en kýsa bir zaman sorunundan
baþka bir þey deðildir. Ama eðer bunlarý bizimkiler arasýna bir katarsak, tüm Almanyada yepyeni bir rüzgar esecektir. Elbenin doðusundaki Prusya tarým iþçilerinin edimsel yarý-serfliði, Prusyadaki
toprakaðalarý egemenliði, ve dolayýsýyla, Almanyadaki özgül Prusya
üstünlüðünün baþlýca temelidir. Ýþte bu yoksullaþmýþ, gitgide borçlar

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

137

içine batmýþ, devletin ya da özel kiþilerin sýrtýndan geçinen toprakaðalarýdýr ki, egemenliklerine tüm güçleri ile öylesine sarýlmaya
çalýþýrlar; bürokrasisi ve subaylar topluluðunun salt Prusyalý niteliðini
oluþturup sürdürenler onlardýr; kibirleri, sýnýrlý kafalarý, büyüklenmeleri sayesinde, Prusya ulusunun Kutsal Alman Ýmparatorluðuna[44]
karþý bunun þu anda Alman birliðinin olanaklý tek biçimi olduðu
kabul edilse de Almanyadaki o nefreti yaratmýþ ve gene de öylesine muzaffer bu ülke için yabancý ülkelerde saygý kazandýrmasýný
bir türlü bilememiþ olanlar onlardýr. Bu toprakaðalarýnýn iktidarý,
eski Prusyanýn yedi eyaletinden yani tüm imparatorluðun aþaðý
yukarý üçte-birinden oluþmuþ bir alan içinde, burada siyasal ve
toplumsal iktidara yolaçan toprak mülkiyetine, ve sadece toprak
mülkiyetine deðil, ama örneðin pancar þekeri ve likör fabrikalarý
gibi, ayrýca bu alanýn en önemli sanayilerini de ellerinde tutmalarý
olgusuna dayanýr. Böylesine elveriþli bir duruma, ne Almanyanýn
geri kalan büyük toprak sahipleri, ne de büyük sanayicileri sahiptir;
bir bütün oluþturan bir krallýða, ne birileri sahiptir, ne de öbürleri.
Onlar geniþ alanlara yayýlmýþlardýr, ve [sayfa 431] kendilerini çevreleyen
toplumsal öðeler ile, siyasal ve iktisadi üstünlük kavgasý yaparlar.
Ama Prusyalý toprakaðalarýnýn bu egemen durumu, iktisadi temelini
gitgide yitirir. Borçlanma ve yoksullaþma, hem de tüm devlet yardýmýna karþýn (ve Frederic Iden itibaren, bu yardým her toprakaðasý
bütçesinin az buçuk düzenli bir öðesidir), durmadan yayýlýr; toprakaðalarýna batmama yeteneðini, sadece tarým iþçilerinin töre ve yasa
tarafýndan onanmýþ bulunan ve sýnýrsýz bir sömürü olanaðý saðlayan
edimsel yarý-serfliði kazandýrýr. Sosyalist teoriyi bu iþçiler arasýna
ekin, onlara cesaret verin, haklarý için savaþýmda onlarý biraraya
getirin, iþte o zaman toprakaðalarýnýn egemenliði hapý yuttu demektir! Almanya için, Rus çarlýðýnýn tüm Avrupa için olduðu kadar
barbar ve fatih bir öðesini temsil eden büyük gerici iktidar, iþte o
zaman delinmiþ bir sidik torbasý gibi çatlayacaktýr. Prusyanýn ilk
alaylarý sosyalist oluyor, ve bunun sonucu, güçlerin, baðrýnda tüm
bir devrimi taþýyan bir yerdeðiþtirmesidir. Elbe nin doðusundaki
Prusya tarým proletaryasýnýn fethi, iþte bu nedenle Batýnýn küçük
köylüleri ya da Güneyin orta köylülerinin fethinden çok daha önemlidir. Bizim kesin savaþ alanýmýz, iþte burada, Elbenin doðusundaki
bu Prusyadadýr, ve hem hükümet, hem de toprak aðalarý, iþte bu
nedenle, ne pahasýna olursa olsun, bizim oraya girmemizi engel-
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lemeye çalýþacaklardýr. Ve eðer tehditlerin bize anlattýklarý gibi
partimizin geliþmesini engellemek için yeni zor tedbirleri alýnacaksa,
bu tedbirler özellikle propagandamýz karþýsýnda bulunan Elbenin
doðusundaki Prusya tarým proletaryasýný korumak için alýnacaktýr..
Ama bize výz gelir: biz onu ne olursa olsun, kazanacaðýz.[sayfa 432]
FRÝEDRÝCH ENGELS
15-22 Kasým 1894de
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr.
Ýlk kez, 1894-1895 tarihinde
Neue Zeit, Bd 1, N° 10da yayýnlanmýþtýr.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
W. Zimmermann, Allgemeine Geschichte des grossen Bauern-krieges,
Stuttgart (1841-1843). -s. 15
[2]
1866da, Schleswig-Holstein, Hannover, seçici Hessen, Nassau ve
Frankfurtu Prusya çevresinde bir araya getiren Kuzey Almanya Konfederasyonu
kuruldu. Buna karþýlýk, Bavyera, Wurtemberg, Baden ve Hessen-Darmstadtýn
bir bölümü konfederasyon dýþýnda kalýyordu. -s. 18
[3]
Hannover, seçici Hessen ve Nassau dükalýðýnýn Prusya tarafýndan
ilhakýna anýþtýrma. -s. 18
[4]
Uluslararasý Ýþçi Demeðinin (Birinci Enternasyonal) IV. Kongresi
(1869). -s. 24
[5]
Eski Kutsal Roma-Cermen imparatorluðu adýnýn mizahi naziresi. s. 25
[6]
Konut Sorununun (1872de yayýmlandý), Engels tarafýndan anýmsanan
parçasý þu:
Gerçeklikte, Almanyada da, devlet, varolduðu biçimi ile, içinden çýkmýþ
bulunduðu toptumsal altyapýnýn zorunlu ürünüdür. Prusyada, ve bugün sözünü
yürüten Prusyadýr, her zaman güçlü bir toprak soyluluðunun yanýnda, þimdiye

140

Friedrich Engels
Köylüler Savaþý

kadar, ne Fransadaki gibi dolaysýz siyasal iktidarý, ne de, Ýngilteredeki gibi
azçok dolaylý iktidarý eline geçirmiþ, görece genç ve hele çok tabansýz bir
burjuvazi var. Ama bu iki sýnýfýn yanýnda da, hýzla büyüyen ve günden güne
daha çok örgütlenen, kafaca çok geliþmiþ bir proletarya var. Yani burada, eski
mutlak krallýðýn temel koþulu olan: toprak soyluluðu ile burjuvazi arasýndaki
dengenin yanýsýra, modern bonapartçýlýðýn temel koþulu olan: burjuvazi ile
proletarya arasýndaki dengeyi de görüyoruz..
Ama, eski mutlak krallýkta olduðu kadar. modern bonapartçý krallýkta
da, gerçek hükümet iktidarý, Prusyada, ya o özel subay ve memurlar kastýnýn
kendi saflarýndan, ya küçük meþruta (majorat) soyluluðundan, çok seyrek olarak
büyük soyluluk ve en az da burjuvaziden gelen özel bir subay ve memurlar
kastýnýn elinde bulunur. Bu kastýn, onu toplumun dýþýnda, ve deyim yerindeyse
üstünde tutar gibi görünen özerkliliði, devlete, toplum karþýsýnda bir baðýmsýzlýk
görünüþü kazandýrýr. (La Question du logement, Bureau déditions, 1936, s.
72-73.) -s. 26
[7]
1873-74 iktisadi bunalýmý. -s. 28
[8]
1869da kurulan, Eisenach partisi denilen Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisinin, W. Liebknecht tarafýndan yönetilen organý, -Vorwärtsýn habercisi. s. 29
[9]
Birinci Alman Reichstag için yapýlan seçimlerde (1871), Alman
sosyalist iþçileri toplam 102.000 oy elde ettiler; 1874te (Ocak seçimleri) 352.000
oy topladýlar. -s. 30
[10]
Top barutunun, Araplara, Hindistandan geçerek, Çinden getirildiði,
ve Avrupaya da, ateþli silahlar ile, Ýspanya yolundan, Araplardan geldigi, hiç bir
kuþkuya yer kalmamak üzere, bugün tanýtlanmýþ bulunmaktadýr. -s. 36
[11]
Hanse: Ortaçaðda, çoðu Kuzey Almanyada bulunan bazý Avrupa
kentleri arasýndaki tecim ortaklýðý. -ç. -s. 36
[12]
Charles-Quint tarafýndan (Caroline adý buradan geliyor) 1532de
yayýmlanan ve 18. yüzyýla kadar yürürlükte kalan 16. yüzyýl ceza mevzuatý.
Gene de o zaman yürürlükte olan yöntemlere bir hafifleme getiriyyordu. -s. 48
[13]
Lyonlu zengin bir tecimen olan Pierre de Vaux tarafýndan 1776larda
kurulduðu söylenen vaudois mezhebi, ilk saflýða bir dönüþü salýk veriyordu ve
Ýtalyanýn kuzeyinde, Fransanýn güneyinde, Almanya ve Bohemyada geliþmiþti.
Papa Sixte IV, bunlara karþý 1477de bir haçlý seferi düzenledi. -s. 54
[14]
Albililer, 11. ve 12. yüzyýllarda, Fransanýn güneyinde yayýlan dinsel
bir mezhep kurdular. Merkezleri Albideydi. Havarice Hýristiyanlýðý öðretiyor ve
törelerinde Ýncil sadeliðine uyuyorlardý. Papa Innocent III, bunlara karþý 1209da
bir Haçlý Seferi düzenledi. Albililer savaþý yirmi yýl sürdü. -s. 54
[15]
Burada her halde, masumluk durumuna dönüþü ve tüm uygar ve
dinsel yasanýn kaldýrýlmasýný salýk veren Pikardiyalýlarýn mezhep sapkýnlýðý söz
konusu. Bunlar, Ýngiliz begardlarý ve lollardlarý gibi, adamite bir mezhep
kurmuþlar, kadýnlar ve mallarda ortaklýk uyguluyor ve gerçek bir ütopyacý
komünizmi temsil ediyorlardý. -s. 54
[16]
Ucuz bir hükümet anlamýna gelen bu sözcükler, asýl metinde
Fransýzca yazýlmýþ. -ç. -s. 54
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[17]
Huss hareketinden doðmuþ bulunan kalikstenler (calice, yani
kiliselerdeki kutsal çanak sözcüðünden geliyor), iki kutsal nesne (ekmek ve
þarap) altýnda communion (kudas ayininde þaraplý ekmek yeme) istiyorlardý.
Bunlar, burjuvalar ile, özellikle kilise mallarýnýn zoralýmýný gözeten küçük
soyluluk üyelerini bir araya getiriyorlardý. -s. 55
[18]
John Ball, vaiz konusu olarak, þunu almýþtý: Adem topraðý beller,
Havva iplik eðirirken, soylu kiþi neredeydi? -s. 56
[19]
Ýnsanlarý, günahlarý için bedensel olarak cezalandýran flagellantlar
fle yoksulluk ve ilkel sadeliðe dönmeyi öneren lollardlarýn mistisizmi, özellikle
yoksul katmanlar arasýnda yayýlmýþtý ve manastýr tarikatlarýna düþmandý. -s. 56
[20]
Apocalypsedeki bir parçaya dayanan chiliastelar, Ýsanýn dünyaya
dönüþünü ve bir yýllýk egemenliðini haber veriyorlardý. -s. 57
[21]
Augsbourg itirafý (la Confession dAugsbourg), 1530da, protestan
prensler tarafýndan, imparator Charles-Quinte sunulan credo, yani kanýþlarýnýn
ilkelerini ve Roma Katolik Kilisesinde yapýlacak reformlarý bir bir sayan bir
belgedir. -s. 60
[22]
Eþeðe gereken yem, yük ve kýrbaçtýr. -s. 62
[23]
Arkebüz, 17. yüzyýla kadar kullanýlan bir çeþit tüfek. -s. 62
[24]
1842 baskýsýnda Zimmermann tarafýndan da bu tarih verilmiþtir.
Ama onun 1856 baskýsýna ve baþka kaynaklara göre, Münzerin doðum yýlý, ya
1490, ya da 1493 olacak. s. 63
[25]
Ölümsüz Ýncil öðretisi Joachinisme adý altýnda tanýnan 17. yüzyýl
Ýtalyan mistiði. Bu öðreti Roma tarafýndan kargýþlandý ve kovuþturmaya uðradý.
-s. 63
[26]
20 nolu dipnota bakýnýz. -ç. -s. 63
[27]
Sözcük oyunu. Lügner, Almancada yalancý demektir. Burada Luther
yerine kullanýlýyor. -s. 68
[28]
Yani elli yýlda bir borçlarýn silinmesini. -ç. -s. 78
[29]
Rottweil mahkemesi, altý imparatorluk yargýlama alanýndan biri idi.
Yargýlama yetkisi, Wurtembergin bir bölümü, Baden ve Alsas üzerine
yayýlýyordu. Yargýçlar soylulardan oluþuyor ve yargýçlýk görevi kalýtýmla babadan
oðula geçiyordu. -s. 79
[30]
Székler, Transilvanyalý Macar. -s. 88
[31]
Sicilya akþam dualarý, vêpres sicilliennes, yani Sicilyadaki
Fransýzlarýn, 1282de, Saint Louisnin kardeþi Charles dAnjou yönetimi
zamanýnda, Paskalyanýn Pazartesi günü, akþam duasý çanlarý çaldýðý sýrada,
ayaklanan Sicilyalýlar tarafýndan kýlýçtan geçirilmeleri. -ç. -s. 88
[32]
Aziz Augustin tarikatinden olan kimse. -ç. -s. 92
[33]
Ýki-Gül Savaþý, armasýnda beyaz bir gül bulunan York hanedaný ile,
armasýnda kýzýl bir gül bulunan Lancaster hanedanýnýn, Ýngiltere tahtý için
giriþtikleri savaþýmdýr. Savaþ, acýmasýz bir biçimde, 1451den1485e kadar sürdü
ve Ýngiliz soyluluðunu kýrýp geçirdi. s.9533*[34] Rottweil mahkemesi gibi,
imparatorluðun altý mahkeinesinden biri. -s. 101
[35]
Ferdinand Alverez de Tolède, duc dAlbé, (1508-1582) Charles-Quint
ile Philippe IInin, kan dökücülüðü ile ünlü generali. -ç. -s. 101
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[36]
Modern tarihçiler tarafýndan yapýlan araþtýrmalardan, Florian Geyerin,
o sýrada, Rothenbourg Konseyi ile, bu kentin köylü ayaklanmasýna katýlmasý
konusunu görüþmekle uðraþtýðýndan, Frauenberge karþý o baþarýsýz saldýrýya
katýlmadýðý sonucu çýkýyor. -s. 123
[37]
Pentecote (pentkot), Yunanca pentêkoste, yani ellinci gün
sözcüðünden gelen bir yortu adý. Yahudilerde, Tanrýnýn. Musaya yasa levhalarýný
indirdiði günün anýsý; hýristiyanlarda ise Kutsal-Ruhun havarilere indiði günün
anýsý, Paskalyadan elli gün sonra, bu gün kutlanýr. -ç. -s. 124
[38]
Florian Geyerin, Suab Birliði askerleri ile dövüþerek ölmediði ama
Florian Geyerin karýsý Barbara von Grumbachýn erkek kardeþi, yani kendi
kayýn biraderi Wilhelm von Grumbach tarafýndan (ya da onun buyruðu ile),
Wurzbourg yakýnlarýnda, Rimparda kahpece öldürüldüðü bugün anlaþýlmýþtýr.
-s. 124
[39]
Engelsin, 15-22 Kasým 1894te yazýlýp, Neue Zeit, Bd. 1. No 10, 18941895te yayýmlanan Fransada ve Almanyada Köylü Sorunu baþlýklý yazýsý, tarým
sorunu üzerine çok önemli bir marksist yapýttýr. Bu yapýtýn yazýlmasýnýn dolaysýz
nedeni þu olay oldu: 1894 yýlýnda, Main-üstü-Frankfurtta, Alman SosyalDemokrat Partisinin, çalýþmalarý içinde tarým program tasarýsýnýn da incelendiði
bir kongresi toplandý. Vollmar ve öbür oportünistler, tartýþmalar sýrasýnda,
örneðin büyük köylülerin sosyalizme kerteli geçiþi üzerine, marksizme karþýt
teorileri kabul ettirmeye çalýþtýlar. Engels, Fransýz sosyalistleri tarafýndan, 1892
Marsilya Kongresinde kabul edilip 1894 Nantes Kongresinde tamamlanmýþ
bulunan tarým programlarýnda yapýlmýþ yanlýþlýklarý düzeltmek için de baþýnda
sesini duyurmak istiyordu. Oportünistlere bazý ödünler veren Fransýz sosyalistleri,
böyle yapmakla marksist konumlardan beri bir ölçüde ayrýlmýþlardý. Engels, bu
yapýtta, çeþitli köylü guruplarý karþýsýndaki proletarya siyasasýnýn devrimci
temellerini de açýklar ve iþçi sýnýfýnýn emekçi köylülük ile birliði düþününe varýr.
-s. 407
[40]
Fransýz Ýþçi Partisinin X. Kongresi 24-28 Eylül 1892de, Marsilyada
toplandý. Kongre, partinin durumu ve çalýþmasýna, Bir Mayýsýn kutlanmasýna,
1893 Zürih uluslararasý sosyalist iþçi kongresine katýlmaya, parlamento
seçimlerine girmeye iliþkin sorunlarý inceledi.
Köylü devriminin ülkedeki yükseliþi ve parlamento seçimlerinde
köylülerin desteðini saðlama isteði gözönünde tutulursa, kongre gündeminin
en önemli konusu, kýrdaki çalýþma oldu. Kongre, kýrsal proleterler ve küçük
köylüler yararýna bazý somut istemler formüle eden bir tarým programi
benimsedi. Ama bu program, sosyalist ilkelere birçok aykýrýlýklar, küçük-burjuva
düþlere ve köylülüðün mülkiyet eðilimine, hatta kýrýn zengin katmanlarýnýn
sömürücü özlemlerine birçok ödünler de içeriyordu. Bu yanlýþlýklar, oportünist
eðilimlerin etkisini yansýtýyorlardý. Nantes Kongresinde bu yanlýþlýklar, programý
gerekçeleyen bölümün ve bazý eklerin kabul edilmesi ile, daha da aðýrlaþtýrýldýlar.
-s. 412
[41]
Burada Code Napoléondan sözeden Engels, sadece Napoléon I
döneminde 1804te kabul edilen ve bu ad altýnda tanýnan Yurttaþlýk Yasasýný
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(Code civil) deðil, ama Napoléon I döneminde 1804-1810 yýllarý arasýnda kabul
edilen beþ yasadan (yurttaþlýk (medeni), yurttaþlýk usul, tecim, ceza, ceza usul
yasalarý) oluþan tüm burjuva türel sistemini gözönünde tutmaktadýr. Bu yasalar,
Almanyanýn, Napoléon Fransasý tarafýndan iþgal edilen Bati ve Güney-Batý
bölgelerinde ve Renanyada uygulandýlar,  hatta Renanyanýn 1815te Prusyaya
katýlmasýndan sonra bile. -s. 413
[42]
Emekçileri ezip suyunu çýkarma sistemi. -s. 416
[43]
Sozialdemokrat, Almanya Sosyal-Demokrat Partisinin, 1894-1895
arasý Berlinde yayýmlanan günlük gazetesi.
Lafargueýn Köylü Mülkiyeti ve iktisadi Geliþme baþlýklý raporu, 18 Ekim
1894 günü, bu gazetenin ekinde yayýmlandý. -s. 428
[44]
Engels, Prusya ulusunun Kutsal Alman Ýmparatorluðundan
sözederek, Kutsal Roma-Cermen Ýmparatorluðu adlandýrmasýný geniþletir, ve
Almanyanýn birleþmesinin, yani 1871 yýlýnda, Fransa üzerindeki zaferden sonra,
Alman Ýmparatorluðunun kuruluþunun, Prusyanýn egemenliði altýnda
gerçekleþtiðini ve Alman topraklarýnýn Prusyalýlaþtýrýlmasý ile izlendiðini vurgular.
-s. 431
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