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ÖZET 

Fransa’da 1789 Devrimi sonrasında Devrimler Çağı olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu 

dönem 1848 yılında fabrika işçilerinin önderlik ettiği ve geniş kitlelerin katıldığı bir harekettir. 

1789 Devrimi neticesinde Fransa’da ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte toplumun bir kesimi 

daha siyasete dâhil olmuştur. Böylelikle Devrim öncesinde kralın, soyluların ve ruhbanların 

tekelinde bulunan Imperium orta sınıf veya burjuvaziye de geçmiştir. 

Endüstriyelleşmenin gelişmesiyle birlikte 19. yüzyılda yeni bir elit sınıfı olarak 

bankerler ve sanayiciler ortaya çıkmıştır. Bu zümrede bulunan insanlar Fransa’da kurulan 

hükümetlerle yakın ilişkiler kurmuş ve hem ekonomik hem siyasi ayrıcalıklara sahip olmuştur. 

Sanayi faaliyetlerinin artması neticesinde işçi sınıfı da ortaya çıkmıştır. Oy kullanma hakkına 

sahip olmayan bu işçiler yaşadıkları iş ve hayat koşullarını sorgularken siyasi haklar talep 

etmeye başlamışlardır.  

1848 Devrimi, sonuçları bakımından Devrimler Çağı’nda ayrı bir yere ve öneme 

sahiptir. Politik bir ideoloji olarak sosyalizm bu kitlelerde yankı uyandırmıştır. Siyasi bir erk 

haline gelen işçi sınıfı artan sayıları ile birlikte Fransa başta olmak üzere uluslararası 

organizasyonlar kurmaya başlamışlardır. Bu tez de Fransa’da işçi sınıfının bu siyasete dâhil 

olma sürecine odaklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İşçi Sınıfı, Devrim, Endüstriyelleşme, Fransa. 
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ABSTRACT 

After the Revolution of 1789 in France, the Age of Revolutions began. This period ended in the 

so called 1848 Revolution led by factory workers and attended by large masses. After the 1789 

Revolution, with the Republic declared in France, another section of society gained political. 

Thus, the Imperium, which was in the monopoly of the King, the nobles, and the clergy before 

the Revolution, extended to the middle class and the bourgeoisie. 

 During the Industrialization, of the 19th century, bankers and industrialists emerged as a 

new elite class. The people in this group had close relations with the governments and enjoyed 

both economic and political privileges. However, along the increase in industrial activity, the 

working class also emerged. Eventually, like the bourgeoisie in the previous century they 

started to demand political rights.  

 During this period, Socialism rose as a political ideology. With their increasing 

numbers, the working class started to form organizations in France and internationally.  

 Key Words: Working Class, Revolution, Industrialization, France. 
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ÖNSÖZ 

Sosyalizm her ne kadar Soğuk Savaş ile özdeşleşmiş olsa da sosyal ve siyasal bir hareket olarak 

daha uzun bir geçmişe sahiptir. İşçi sınıfı tarihi ile yakından ilgili olan bu hareket Avrupa tarihi 

çalışmalarında da geniş bir yere sahiptir. İşçi sınıfı ve siyasi hareketlere dahil olmalarına 

bakmak isterken tez yazma sürecinde konunun çok dallı budaklı olmasından dolayı 1848 

Devrimi üzerinde odaklandım. Covid-19 salgını sürecine denk gelen bu çalışma muhtemelen 

hiç unutmayacağım bir deneyim oldu.  Konuyu seçme anından çalışmanın son noktasını koyana 

kadar bana yol gösteren, yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen sevgili hocam Sayın Doktor 

Öğretim Üyesi Özlem Çaykent’e derin şükranlarımı sunarım. Verdikleri tavsiyelerle 

perspektifimi genişleten okulumdaki hocalara teşekkür ederim. Çalışmama yönelttikleri değerli 

eleştirilerle eksiklerimi görmeme yardım eden değerli dostlarım Efe Alca’ya, Hasan Basri 

Barıt’a ve Necla İrem Selmanoğlu’na minnetlerimi sunarım. Manevi destekleriyle beni motive 

eden Didar Gürses’e, Enes Gedik’e, Doruk Sarı, anneme ve babama en içten teşekkürlerimi 

sunarım. 
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Giriş 

Fransa 18. yüzyılı devrimle bitirmiş, ancak ortam durulmamış ve 19. yüzyılın ilk yarısını da 

siyasi ve ekonomik istikrardan 1830 ve 1848 devrimleri gibi tüm Avrupa’ya yayılan toplumsal 

hareketlerle geçirmiştir. Ancak 60 yıl içerinde ortaya çıkan bu toplumsal hareketlerin 

bağlamları ve sonuçları her zaman aynı değildir. 1848 Devrimi’nin inceleneceği bu çalışmada 

1830 Devrim’i sonrası Fransa’da ortaya çıkan gelişmelerin siyasi ve toplumsal boyutları ele 

alınacaktır. 1848 Devrimi Fransa’da daha önce meydana gelen 1789 ve 1830 Devrimlerine 

göre, sosyalistlerin ve işçi sınıfının devrimde doğrudan ve etkin bir şekilde rol oynadıkları bir 

devrimdir. 19. yüzyılın ilk yarısında sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan işçi sınıfının siyasi bir 

erk olarak kendini göstermesi ve haklarını talep etmesi doğrultusunda sesini duyurma çabası 

1848 İhtilali’nin karakterini belirleyen başlıca unsurlardan biri olmuştur. Aynı zamanda 1848 

İhtilali’nde görülen diğer bir değişiklik de proletaryanın da burjuvazi ve aristokrasi gibi siyasi 

faaliyetlere dâhil olmaya başlaması olmuştur. 1848 Devrimi’ni farklı kılan diğer bir unsur ise 

siyasi erki bütünüyle değiştirmesidir. 1789 Devrimi’nin ardından toprak ve zenginlik 

sahiplerine tanınan seçme ve seçilme hakkı 1848’le birlikte vatandaş olan bütün erkeklere 

tanınmıştı. Toplumun elde etmiş olduğu bu hak sayesinde hali hazırda bulunan görüşlerin 

temsiliyeti daha da artmış ve politik kutuplaşma yeni bir boyut kazanmıştır. 1848 öncesinde 

Kral Louis Philippe’in (1830-1848) otoriter rejimi neticesinde baskı altına alınan liberaller, 

sosyalistler ve burjuvazi devrim sırasında krala karşı birleşmiş olsalar da devrimin ardından 

aralarında gelişen siyasi mücadeleler ihtilalin sonuçları arasında yer almaktadır.  

 Dolayısıyla 1848 Devrimi’nden sonra siyaset anlayışının da değişmesi devrimi önemli 

açıdan farklı kılan noktalardandır. Eski toprak ve mülk sahiplerinin siyasetinden çıkıp 

proletaryanın siyasi bir aktör olmaya başlaması ve dolayısıyla siyasi hakların toplum bazında 

daha geniş kitlelere yayılması 1848 Devrimi’nin sonuçlarındandır. Diğer taraftan siyasi 
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nüfuzunu arttırmış olan proletaryaya karşı muhafazakârların ve liberallerin uygulamış oldukları 

siyasi hamleler de değişmekte olan devlet yapısının yeni şeklini belirlemiştir. 1848 İhtilali 

sonrasında ilan edilmiş olan Cumhuriyet Geçici Hükümet vasıtasıyla işçi sınıfının haklarını 

gözeten yasalar yapmış olsa da sonrasında yaşanmış olan siyasi gelişmeler neticesinde 

kuruluşunda işçilerin büyük rol oynadığı Cumhuriyet muhafazakâr ve liberallerin hâkimiyeti 

altına girmiş ve en sonunda da Louis Napoleon’un cumhurbaşkanlığına ve imparatorluğuna 

geçiş sürecini başlatmıştır. 

Bu çalışmada 1848 Devrimi’ne şahitlik eden farklı görüşlere sahip Karl Marx (1818-

1883), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Frederic 

Bastiat (1801-1850) ve Percy St John’ın (1821-1889) yazıların yorumları temel alınarak 

olayların devrim döneminde analizleri ortaya konacaktır. Sosyalist bir yazar olan Karl Marx, 

liberal-muhafazakâr tarihçiler ve politikacılar olan Alphonse de Lamartine, Alexis de 

Tocqueville, ekonomist ve liberal olan Frederic Bastiat ve son olarak gazeteci Percy St John 

dönemin çok okunan farklı politik düşüncelerini yansıtan isimlerdir.   

Çalışmada kullanılan birincil kaynak yazarlarından Karl Marx’a göre Fransa’da 

meydana gelen devrimler başta 1848 İhtilali olmak üzere sınıfsal çatışma üzerinden kendisini 

göstermektedir. Fransa’da Sınıf Mücadeleleri isimli kitabında Marx 1848 Devrimi’nin ortaya 

çıkış nedenlerini Temmuz Monarşisi olarak adlandırılan 1830 Devrimi sonrası Fransa 

hükümetinin ekonomi politikaları nedeniyle proletaryanın yaşam koşullarının kötüleşmesi ve 

oy haklarının olmaması gerekçesiyle siyasi gelişmelere doğrudan müdahalede bulunamayan 

işçilerin ve esnafın iktidarda olan otokratlara (bankerler ve servet sahipleri) karşı tutum alması 

gibi gerekçelere bağlamaktadır. Marx 1830 ve 1848 İhtilallerinin ardından gelişen olayları işçi 

sınıfına bir ihanet olarak görmüştür. Louis Napoleon’un cumhurbaşkanı seçilip ardından 

darbeyle imparatorluğunu ilan etmesini de gasp olarak değerlendirmiştir. Louis Napoleon’un 

18. Brumaire’i isimli eserinde Karl Marx 1848 Devrimi sonrası sosyalistlerin siyasi hükümetten 
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uzaklaştırılmalarını burjuva monarşisinin yerine burjuva cumhuriyeti geldiğini belirterek1 

devrime sınıfsal çatışma perspektifinden bakmaya devam etmektedir. Ayrıca aynı eserinde Karl 

Marx 1848 Devrimi sonrası düzenlenen anayasada ilan edilmiş olan Fransa’da yurttaşların 

seçme ve seçilme hakkını işçilerin ve küçük burjuvanın özgürlüğü olarak ele almaktadır.  

Alexis de Tocqueville ise Eski Rejim ve Devrim isimli eserinde Fransa’da meydana 

gelen devrimleri açıklarken Fransa’yı Almanya ile karşılaştırır ve Ancien Régime’e atıflar 

yaparak devrimlerin oluşumunu burjuvazinın yönetimde kendisine yer açma çabası olarak 

açıklamaktadır. Devrimler Çağı olarak adlandırılan dönemin başlangıcı olarak kabul edilen 

1789 Devrimi’ni “beklenmedik bir olay”2 değerlendiren Tocqueville bunun aynı zamanda uzun 

bir süreç sonucunda meydana geldiğini vurgulamaktadır. Devrim’i sınıflar arası bir çatışma 

olarak görmeyen Tocqueville, Fransa’da feodal düzenin Almanya’da olduğunun aksine etkisini 

kaybetmiş olduğunu belirtmiş ve bundan dolayı feodal düzene karşı ayaklanma niteliği taşıyan 

1789 Devrimi’nin Fransa’da ortaya çıkmasını bu sebebe bağlamıştır. Ayrıca köylülerin toprak 

sahibi olması ve akabinde miras nedeniyle toprakların bölünmesinin ekonomik bir kriz 

yarattığına dikkat çekmektedir. Netice itibariyle Tocqueville doğrudan 1848 Devrimi’ni ele 

almamış olsa da 1789 Devrimi’ni değerlendirerek Devrimler Çağı’nı yorumlamak için Ancien 

Régime’e ait önemli bilgileri aktarması bakımından önem arz etmektedir.  

Alphonse de Lamartine ise 1848 Devrimi’nin ardından kurulan Geçici Hükümet’te yer 

alıp ılımlı cumhuriyetçilerin lideri olsa da 1848 Devrimi’nin kazanımlarını yalnızca işçi sınıfına 

atfetmemektedir. 1848 Fransız Devrimi adlı eserinde 1848 Devrimi vesilesiyle halkın artık 

kendisini yönetebilecek durumda olduğunu ve bir monark veya monarkın yanında bulunan 

meclisin gerekmediğini belirtmektedir. Aynı zamanda 1848 Devrimi’ni askeri veya şiddet 

içerikli bir devrimden ziyade fikir devrimi olarak ele almaktadır. “Dâhili yönetim hakkında bir 

                                                           
1 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon (New York: Dodo Press, 1897), s. 8. 
2 Alexis de Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim, çev. Turhan Ilgaz (İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları), s. 142. 
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sorgulama”3 olarak gördüğü 1848 Devrimi’ni şiddet içerikli olaylar yaşanmış olsa da devrimin 

bir fikirsel düşünce ve bilinç neticesinde gerçekleştiğini belirtmektedir.  

1848 Devrimi’nin diğer bir şahidi olan Fransız iktisatçı ve filozof Frederic Bastiat’nın 

yaklaşımları ise farklılık içermektedir. Bastiat 1830 – 1848 yılları arasında Fransa’da yaşanan 

siyasal olayları ve yolsuzlukları 1848 Devrimi’nin nedenleri arasında göstermektedir. İşçilerin 

1820 yılından beri alım güçlerinin düşmesini belirtmiş ancak 1848 yılında devrimde etkili 

olmalarını sosyalist lider Louis Blanc’ın çabaları sonucunda gerçekleştiğini vurgulamıştır.4 

Ancak yalnızca işçilerin ve sosyalistlerin değil, Fransa’daki orta sınıfın da Temmuz Monarşisi 

’ne karşı çıkması neticesinde yaşanan olaylar Bastiat’ya göre bir devrimden öte hükümetin halk 

nezdinde güvenini kaybedip düşmesiydi.   

Son olarak İngiliz bir gazeteci olan Percy St. John, 1848 İhtilali sırasında Paris’te 

bulunmuş ve yaşanan olaylara şahitlik etmiştir. St John, 1848 İhtilali’nin ortaya çıkmasını 

beklenmedik bir gelişme olduğunu yazarken ihtilalin ortaya çıkış nedenini Kral Louis 

Philippe’in baskıcı rejimine bağlamaktadır. St. John’a göre iktidarı Fransa ordusuna bağlı olan 

Kral Louis Philippe’in ve hükümetinin Bastiat’nın da belirttiği üzere halk tarafından desteğini 

kaybetmesi üzerine ordu 1848 Devrimi esnasında tarafsız tutum sergilemiştir. Aynı zamanda 

1848 Devrimi öncesinde ve sırasında Avrupa’nın siyasal durumunu da betimleyen St. John’a 

göre Fransa ile İspanya arasındaki evlilik bağı ile kurulmuş olan ilişkiler ve restorasyon dönemi 

Avrupası’nda tesis edilmiş olan siyasal düzen Fransa’nın içinde bulunmuş olduğu ekonomik 

durum ve yozlaşma gibi sebeplerden 1848 Devrimi’nin ortaya çıkmasını engelleyememiştir. 

 

                                                           
3 Alphonse De Lamartine, History of the Revolution of 1848, cilt II, çev. Francis A. Durivage ve William Chase 

(Boston: Phillips, 1849), s.14. 
4 Georger Charles Roche, Frederic Bastiat A Man Alone (New York: Arlington House, 1971), s. 55. 
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1789, 1830 ve 1848 devrimlerinin nedenleri ve sonuçları birçok çalışmada değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmaların bir kısmı 19. yüzyılda yazılmıştır, hatta eş zamanlı olanlar da vardır. Eric 

Hobsbawm, Will Durant ve Lucien Lefebvre gibi tarihçiler bahsedilen devrimleri soylu-burjuva 

mücadelesi temelinde ele alırlarken, Alfred Cobban, George Taylor, François Furet gibi 

revizyonist tarihçiler ise bu olayları ‘sınıf mücadelesinin’ ötesinde siyasal bilincin gelişmesi 

bağlamında değerlendirmişlerdir.5  

1848 Devrimi tarihçilerin farklı açılardan ilgisini çeken bir dönemdir. François Furet’ye 

(1927-1997) göre Frasız Devrimini Yorumlamak  adlı eserinde 1789 Devrimi, Marksist görüşün 

aksine, bir sınıf mücadelesi değildir. Furet, devrimi bir siyasi bilinç neticesinde mutlak 

monarşiye karşı gerçekleştirilen mücadele olarak ele almaktadır. Georges Lefebvre (1874-

1959) ise Fransız İhtilali adlı eserinde Fransa’da gelişen olayları sınıf bazında ele almış olsa da 

bu sınıfların farklı çıkarlar çevresinde hareket ettiklerini belirterek 1789 İhtilali’nin bütünsel 

bir hareket olmadığını belirtmiştir. Alfred Cobban (1901-1968) Fransız İhtilali’nin Sosyal 

Yorumu adlı eserinde Fransız İhtilali’ni değerlendirirken bunun politik bir hareket olduğunu, 

sınıfsal hareketliliği ve yaşam standartlarını önemli bir şekilde değiştirmediğini bu gelişimlerin 

1800’lü yıllarda sanayileşmeyle birlikte geliştiğini iddia etmektedir. Eric Hobsbawm (1912-

2012) Devrimler Çağı adlı kitabında Fransız Devrimi’ni ele alırken “çifte devrim” temelinde 

yani endüstriyelleşme ile birlikte değişime uğrayan Avrupa sosyal tabakasının ve 

burjuvazisinin güç kazanarak yönetimde etkisini arttırma çabası olarak yorumlamaktadır. Diğer 

taraftan Helge Berger ve Mark Spoerer gibi modern ekonomistler de 1848 İhtilali’nin çıkış 

nedenlerini büyük ölçüde ekonomik nedenlerle açıklamaya çalışmış ve 1846 – 1847 yıllarında 

Avrupa’daki gıda kıtlığının önemi üzerinde durmuşlardır. Fransız İşçisi: Erken Endüstriyel 

                                                           
5 Roger Price, Fransa’nın Kısa Tarihi, çev. Özkan Akpınar. (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012), s. 
116.  
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Çağ’dan Otobiyografiler isimli eseri hazırlayan Mark Traugott (1947) ise 19. yüzyılda yaşamış 

olan Fransız işçilerinin yaşadıkları hayat koşullarını aktarmış ve 1848 Devrimi’ne öncülük eden 

işçilerin durumları hakkında aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkarmıştır. Fransız iktisatçı ve tarihçi 

Emile Lavasseur (1828-1911) ise Fransa’da İş ve Ücretler adlı makalesinde indeksler halinde 

hazırlamış olduğu tablolarla Fransa’da yıllar içinde değişmekte olan ekonomik durumu 

incelemiş ve işçilerin gelir durumlarının üzerinde durmuştur. Bu sebeple Lavasseur’ün 

makalesi 1848 Devrimi’nde işçilerin durumunu anlamak açısından önemli bir yere sahip 

olmaktadır.  

Devrimler Çağı ve 1848 Devrimi ele alırken “devrim”, “proletarya”, “burjuvazi” 

kavramları incelenmelidir. Sözlük anlamında “devrim”: Ani, büyük ve hükümetin şiddetli bir 

değişiklikle değişmesi anlamına gelmektedir.6 Proletarya ise ekonomik ve sosyal sınıfların en 

aşağısında bulunan katmana verilen isimdir. Marx’a göre proletarya endüstriyel üretimde 

çalışan ve gelirlerini emek (fiziki) gücüyle kazanan sınıftır.7 Burjuvazi’nin sözlük karşılığı ise 

orta sınıf insanların oluşturduğu ve endüstri devrimi ile toplumun modernleşmesinde önemli 

rol oynamış sosyal gruptur.8 1789, 1830 ve 1848 devrimlerini diğer devrimlerden ayıran 

özellikleri saptamak gerekmektedir. Bu ayırıcı özelliklerin başında Aydınlanma düşüncelerinin 

etkisi gelmektedir ki bu fikirlerin etkileri devrim sonrası anayasalarında somutlaşmış olarak 

görülür. Ayrıca devrimlerin gerçekleştiği 18. ve 19. yüzyıllarda iletişim ve ulaşım imkânlarının 

gelişmesi, ekonomide endüstrileşmenin başlaması, böylelikle kapitalist ekonominin büyüyerek 

burjuva sınıfını daha etkili bir figür haline getirmekle birlikte işçi sınıfı gibi yeni sınıfların 

ortaya çıkarak toplumsal yapıda yeni değişimlerin olması bu devrimleri farklı yapan unsurlar 

                                                           
6 Encyclopædia Britannica, Revolution, Revolution, https://www.britannica.com/topic/revolution-politics (erişim 

10. 01. 2020).  
7 Encyclopædia Britannica, Proletariat, Proletariat, https://www.britannica.com/topic/proletariat (erişim 10. 01. 

2020). 
8 Encyclopædia Britannica, Bourgeoisie, Bourgeoisie, https://www.britannica.com/topic/bourgeoisie (erişim 10. 

01. 2020). 

https://www.britannica.com/topic/revolution-politics
https://www.britannica.com/topic/proletariat
https://www.britannica.com/topic/bourgeoisie
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olarak ele alınmalıdır. Bununla beraber, iklim koşullarının değişmesiyle tarımsal üretimde 

önlenemez düşüşlerin olması ve bunun sonucunda artan fiyatlar nedeniyle başta beslenme 

olmak üzere birçok ihtiyacını giderme konusunda zorluk yaşayan halkların huzursuzluk 

yaşamasıyla devrimlerin gerçekleştiği sonucuna ulaşmak bu devrimlerin nedenlerini 

açıklamakta ana etken olarak yeterli olmayacaktır. Ekonomik koşulların devrimleri 

etkilemesine rağmen 1789, 1830 ve 1848 devrimleri yapısal olarak tarihte daha önce ortaya 

çıkmış toplumsal değişimlerden farklılık göstermektedir. Siyasi gelişmeler de örneğin 

Fransa’nın Yedi Yıl Savaşları sonucunda yaşadığı hezimetin ülkede yarattığı sarsıntı veya 

aristokrasi ve ruhban sınıfının ülke içindeki etkisi devrimleri açıklamakta başlı başına bir neden 

olamaz. Bunlara benzer bütün durumları geçmişte birçok devlet tecrübe etmiş ancak 1789, 1830 

ve 1848 devrimleri Fransa’da ortaya çıkmış ve bu devrimler karakteristik açıdan tarih boyunca 

meydana gelmiş diğer devrimlerden farklı olmuştur. Çalışmada incelenecek devrimin farklı 

olmasının esas nedeni yukarıda bahsedildiği gibi Aydınlanma fikirlerinin etkisi ve kapitalizmin 

hızlı gelişimi olgularından kaynaklanan sorunlara Fransa’da hızlı çözümlerin getirilememiş 

olmasındandır. Yukarıda bahsedilen konuların incelenmesinden önce de gerçekleştikleri 

dönemde bütün Avrupa’yı etkileyen ve etkileri günümüzde de hissedilen bu devrimlerin ortaya 

çıktığı Fransa’nın Ancien Régime’i değerlendirilmeli ve Aydınlanma düşünceleri, 

endüstrileşme ve kapitalistleşmenin Fransa’da nasıl geliştiğine bakılmalıdır.  
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I. Bölüm: 19. Yüzyılın İlk Yarısında Fransa’da Değişim 

Fransa’da 1848 Devrimi adıyla anılan olayların ortaya çıkışına ışık tutmak için tarihsel olarak 

iki ana çizgiyi izlemek gerekir. Bunlardan biri elbette devletin siyasi ve sosyal gelişiminde 

önemli etkisi olan Fransız İhtilali’nin, dönem düşünür ve siyasetçilerini Ancien Régime olarak 

adlandırdıkları, nedenleri ve İhtilal’in ortaya çıkardığı sonuçlardır. İkicisi ise sosyo-ekonomik 

düzen ile devletlerin de dönüşümünü etkileyecek olan endüstriyel devrimdir. Bu çerçevede 

öncelikle bu iki gelişime bakıldıktan sonra 1848’deki nüfus, ekonomi ve siyasal gelişmelere 

bakılacaktır. Bu bölümde öncelikle Fransa’daki 1848 Devrimi’nin ortaya çıkışında 1789 ve 

1830 devrimlerinin önemi ele alınacak ve son olarak 19. yüzyılın değişen siyasi ve ekonomik 

atmosferinde 1848 Devrimi’ne giden süreç incelenecektir. 

18. yüzyılda Fransa siyasal ve ekonomik açıdan oldukça sallantılı süreçten geçmiştir. 

1789 yılında meydana gelen devrimi ortaya çıkaran nedenler siyasal açıdan yadırganamayacağı 

gibi 1789 Devrimi’nden sonra yaşanan gelişmeler de 1848 Devrimi’nin siyasal altyapısını 

hazırlamıştır. 1789 Devrimi ile 1848 Devrimi arasındaki bağlantıyı sağlamak için üç ana etken 

bulunmaktadır: ekonomik etkenler, siyasal etkenler ve düşünsel etkenler. Bu etkenlerin yapısı 

Devrimler Çağı olarak adlandırılan 1789-1848 arası yıllarda değişmiş olsa da nitelik 

bakımından devrimlere olan etkileri oldukça önemlidir. Yani 1789 Devrimi’ne yol açan siyasal, 

ekonomik ve düşünsel etkenlerin içerikleri 1848 Devrimi’ne yol açan etkenlerden farklı olsa 

dahi iki devrimi de ortaya çıkaran nedenler bu üç ana noktada birleşmektedir.    

 Bu başlık altında incelenmesi gereken diğer bir nokta da burjuva, aristokrasi ve üçüncü 

zümre terimleridir. 18. yüzyılın değişen siyasi atmosferinde bu sınıflar arasında geçişkenlik 

bulunsa da 1789 Devrimi’nde sınıflar arası mücadele öne çıkmış ve sınıflar-arası anlaşmazlık 

kendisini 1830 ve 1848 Devrimlerinde de göstermiştir. 1789 Fransız Devrimi’nin 

teorisyenlerinden biri olan Emmanuel Joseph Sieyes’nin (1748-1836) 1789 yılında yazmış 
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olduğu Üçüncü Zümre Nedir? Adlı broşürde üçüncü zümre hakkında onun halkın büyük bir 

kesimini temsil ettiğini, 1789’a kadar politik anlamda kendisine ait bir yerin olmadığını ve 

üçüncü zümrenin amacının bir şey olma gayretinde bulunduğunu belirtmektedir.9 Avukatlar, 

tüccarlar ve halkın büyük bölümü Fransa’da üçüncü zümreyi oluşturmuştur. Aristokrasi ise 

Fransa’da İkinci Zümre’yi oluşturmuştur. Zaman içerisinde önemli ayrıcalıklara sahip olmuş 

ve vergilendirme konusunda muafiyetlere sahip olmuşlardır. Burjuva, üçüncü zümrede yer alsa 

da gelir durumu, yaptığı iş ve aldığı eğitim nedeniyle üçüncü zümre’nin diğer parçası olan işçi 

ve köylülerden ayrılmaktadır. 1789 yılındaki Fransız Devrimi’nin bir burjuva devrimi 

olmasının nedeni yönetimde burjuvanın siyasi bir erk olarak ortaya çıkmasıdır. Zira Devrim’in 

hemen ardından kurulan Konvansiyon’un liderlerinden Maximilien Robespierre ve Georges 

Danton birer avukattır. Orta halli bir aileden gelen ve burjuva sınıfının içinden çıkmış olan 

Napoleon’un 1804 yılında imparatorluk tacını başına Papa yerine kendisinin koyması Ancien 

Régime adetlerinin artık devam etmeyeceğini göstermektedir.  

Ancien Régime planlı bir düzen değildir.  

Adetler ve alışkanlıklarla yavaş ve gelişigüzel gelişmiştir.10 Fransa’da Ancien Régime kraliyetin 

mutlak otoritesini tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak monarşi, bir kişinin kanunlara 

uygun olarak hükmetme yetkisini kullanmasıdır. Diğer taraftan kral ile halk arasında aracı 

kurumlar yer almış ve devlet görevlerini üstlenmişlerdir. 1614 ile 1789 yılları arasında kralın 

gücüne karşı çıkacak bir kurum olmadığı gibi sayısız, yarı bağımsız kurumlar vardı; bölgesel- 

yerel kurumlar, din adamları, belirli kurum ve kuruluşların mülkleri, belediyeler ve 

sayısız şirket özgürlük ve ayrıcalıklara sahip olmuşlardır. Fransız Devrimi öncesinde Fransa'nın 

siyasi ve sosyal sistemi olarak adlandırılan Ancien Régime’de, rejim altında, herkes Fransa 

                                                           
9 Sieyes, Emmanuel Joseph. “What is the Third Estate? Qu’Est-ce Que Le Tiers Etat? 
https://pages.uoregon.edu/dluebke/301ModernEurope/Sieyes3dEstate.pdf  (erişim 24. 04.2020) 
 
10 William Doyle, The Ancien Régime (London: Macmillan Education, 1986), s. 14. 

https://pages.uoregon.edu/dluebke/301ModernEurope/Sieyes3dEstate.pdf
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kralının tebaası olarak görülmüştür. Tüm haklar ve statüler sosyal kurumlardan gelmektedir ve 

halk üç sınıfa ayrılmıştır: din adamları, soylular ve diğerleri (Üçüncü Zümre). Ulusal 

vatandaşlık yoktu.11 Sosyal sınıflar arasındaki farklılık ve bu farkların ortaya çıkarmış olduğu 

toplumsal ve ekonomik sorunlar Ancien Régime’in önemli unsurlarından biri olmuştur. Nitekim 

1815 Viyana Kongresi Avrupa’da monarşileri güçlendirdiği gibi Fransa’da Bourbon 

monarşisinin de yeniden tesisini sağlamıştır. Fransa’da monarşinin yeniden iktidarda olmasıyla 

birlikte sınıfsal ayrılıklar tekrar canlanmıştır. “Eski Düzen’i doğumsuz fakat sonlu yapan 

nedenlerden ötürü Devrim de doğumlu fakat sonsuzdur.”12 Yani mutlak monarşi 19. yüzyılın 

modern devlet yapısının gerekliliklerine uyum sağlayamadığı gibi ortaya çıkan sorunlar 

kitleleri Devrimlere yöneltmiştir. Endüstriyelleşme ile birlikte kapitalin oluşması ancak bu 

birikimin toplumun üst sınıflarınca kullanılması 1815 sonrası tesis edilen Ancien Régime’in 

özelliklerinden bir diğerini teşkil etmiştir. 1789 Devrimi burjuvanın yükselişine yol açmış ve 

Fransa’da sanayileşme faaliyetleri hız kazanmıştır. Sanayileşme neticesinde burjuva sınıfı da 

kendi içinde yüksek burjuva (sanayi burjuvası) ve küçük burjuva olarak ikiye ayrılmıştır. 

1800’lü yılların başından itibaren Burjuva sınıfının vasıtasıyla kurulan küçük atölyeler ve 

fabrikalar da işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üretimin artmasıyla birlikte 

sermayedarların ve fabrikatörlerin gelirleriyle birlikte siyasi nüfuzları da artmıştır. 1800’lü 

yılların ilk yarısında bu durum ortaya fiiliyatta 1789 öncesi manzaranın benzerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Fransa’da 1789 yılında siyasi hak mücadelesi 

çerçevesinde şekillenen burjuva-aristokrasi çatışması 1848 yılında bu sefer zengin-fakir 

çatışması ve zenginlerin yönetimde söz sahibi olmalarına tepki olarak da kendisini 

göstermektedir.  

                                                           
11 Encyclopædia Britannica “Ancien Régime, Ancien Régime, https://www.britannica.com/event/ancien-regime 

(erişim 25.04.2020). 
12 François Furet, Fransız Devrimini Yorumlamak, çev. Ahmet Kuyaş (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1989), s. 35.  

https://www.britannica.com/event/ancien-regime
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19. yüzyıl başlarından itibaren artan nüfusla birlikte tarımda ticarileşme artmıştır. Atölyelerin 

gelişmesiyle modern sanayileşmenin ilk adımları atılırken yatırım imkânları oluşmuştur. Optik 

telgraf ve buhar makinesi gibi yeni teknolojik aletlerle birlikte ulaşım ve iletişim koşulları 

kolaylaşmış böylelikle rekabet artarak pazarlar büyümüştür. Pazarların büyümesi ticari emtiayı 

daha kolay ulaşılır hale getirerek bir tüketim toplumu oluşturmuştur. 1815-1848 yılları arasında 

tarımsal verim artmakla beraber nüfus da artmıştır. Tüketim toplumunun yeni ihtiyaçlarını 

karşılamak şehirlere ayrı bir özellik katmış ve şehirler lüks malların yalnızca satıldığı yerler 

değil makineleşmenin ortaya çıkmasıyla üretim merkezleri de olmuşlardır. Kentlerde doğan 

emekçi ihtiyacı sonucunda kırsal kesimden kente nüfus hareketleri olmuş böylece şehirlerdeki 

endüstriyel üretimi gerçekleştirmek için zor şartlar altında yaşayan işçi sınıfı doğmuştur. 

Demiryollarının Fransa’da 19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra yaygınlaşması üretimi arttırdığı 

gibi işçi sınıfını oluşturan insanların sayısını da arttırmıştır. 

Fransa’yı 1848 Devrimi’ne götüren süreç de devletin modernleşmesi ile bağlantılıdır. 

Özellikle Napoleon Bonaparte’ın hükümdarlığı döneminde yapılan anayasal reformlar 

neticesinde toplum ile devlet arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemiştir. 1804 tarihli Sivil Yasa 

adlı düzenleme ile birlikte bütün erkekler yasa karşısında eşit tutulmuştur.13 Buna karşılık 

Napoleon oldukça merkezi bir siyasi yapı oturtmuş ve ülkenin istikrarı için merkezi devletin 

güçlü olmasını sağlayacak adımlar atmıştır. Terör Dönemi nedeniyle siyasal kutuplaşma 

içerisinde bulunan Fransa’da siyasal dengesizlik ortamı Napoleon’un otoriter ve merkeziyetçi 

yönetimi insanları ulusal birlik söylemiyle son bulmuştur. Napoleon’un bu yeni devlet anlayışı 

ortaya modern devleti çıkarmıştır. Bu modern devlet, otoritesine gölge düşürmemek için yeni 

ve radikal metotlar uygulamış ve baskı rejimi ortaya çıkmıştır. Napoleon zamanında ifade 

özgürlüğü sürekli bir şekilde ihlal edilmiş ve gazeteler kapatılmıştır.14 Hatta Napoleon’un “Eğer 

                                                           
13 John P. McKay, Western Society a Brief History (London: Macmillan Press, 2010), s. 553.  
14 McKay, Western Society a Brief History. s. 555. 
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basının dizginlerini bıraksam üç ay iktidarda kalmam”15 sözü modern devletin doğuşuna ve 

kitleleri kontrol etme konusunda takındığı tutuma örnektir. Aynı zamanda seçimlerin 

göstermelik olması, politik muhaliflerin sürekli olarak casuslar tarafından gözlemlenmesi 

Napoleon döneminin iç siyasetinin önemli gelişmelerindendir.16 Napoleon Kanunu 1789 

Devrimi kazanımlarını daimi bir hale getirip bireysel özgürlük, iş özgürlüğü, vicdan özgürlüğü 

ve kanun önünde eşitlik gibi konuları bir noktaya kadar anayasal zemine oturtmuş olsa da diğer 

taraftan toprak sahiplerini ve işverenleri koruduğu gibi çalışan haklarına dair önemli bir değişim 

ortaya çıkarmamıştır.17 Napoleon döneminde Fransa’da polis sayısı ve gücünün artmış olması, 

yani modernleşen devletin toplumsal denetimi bu vasıtayla elinde tutma çabası, kanunlar 

çerçevesinde kazanılan bireysel hakları gölgeleme hususunda ortaya çelişkili bir durum 

çıkarmıştır. Her ne kadar Napoelon 1815 yılında Waterloo’da yenilip sürgüne gönderilmiş olsa 

da geliştirmiş olduğu yeni devlet modeli mirası olarak Fransa’da kalmıştır. Fransa’da 

hükümetlerin toplumu kontrol etme konusundaki yöntemleri ve sansür uygulamaları 1815’ten 

1848’e kadar devam etmiştir. Tüm bunlar göze alındığında 1848 Devrimi’ne yol açan diğer bir 

etken de modern devletin baskıcı rejiminin ortaya çıkışı olmuştur. 

18. yüzyılda gelişen Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkardığı eleştiri kültürü soyluları 

monarklar için daha tehlikeli hale getiren en önemli unsurlardan biridir. Her ne kadar Voltaire’e 

göre yönetimin başında bir kral bulunmalıysa da bu kralın aydın bir kral olması ve tebaasına 

adaletle hükmetmesi gerekiyordu.18 Ayrıca Aydınlanma fikirleriyle birlikte kralın meşruiyet 

dayanaklarından biri olan din ve tanrı inancı ağır bir biçimde eleştiriliyordu. Yazılan 

ansiklopedileri okuyanlar ve yazılanlardan etkilenenler toplumun üst ve orta tabakasındaki 

kesimler olsa da Tanrı kelimesi ansiklopedilerdeki “T” maddesindeydi dolayısıyla 

                                                           
15 Adam Zamoyski, Napoleon A Life (New York: Basic Books, 2018),  s. 254. 
16 McKay, Western Society a Brief History. s. 554 
17 Encyclopædia Britannica, “Napoelon I, Napoleon I https://www.britannica.com/biography/Napoleon-I (erişim 

26.04.2020) 
18 Voltaire, A Philosophical Dictionary (London: W. Dugdale, 1843), s. 382.  

https://www.britannica.com/biography/Napoleon-I
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entelektüellerin gözünde modernleşen dünyada dinin yeri bir ansiklopedi maddesine gelmiş 

bulunmaktadır.19 Montesquieu’nün yazdıklarında parlement mensuplarının yönetimde daha 

etkili olmasını savunulurken, kralın da bir tiran olmasının tehlikeli olduğu belirtiliyordu.20 Aynı 

zamanda Antik Roma medeniyetinin Rönesans döneminde hümanizm ile birlikte tekrar 

araştırılıp gün yüzüne çıkarılması eğitimli kişilerde romantik bir algı yaratarak vatandaşlık 

düşüncesini ortaya çıkarmıştı. Aydınlanma fikirlerinin hızlıca yayılması gazeteler ve kitap 

basımlarıyla oldu. 1715’te 1000’den az kitap basılırken 1789’da basılan kitap sayısı 4000’den 

fazla, yine 1700’de basılan gazete sayısı 3 iken 1785’te bu sayı sekseni geçmişti.21 Bu fikirler 

yalnızca kitaplar ve gazeteler aracılığıyla yayılmamış, salonlarda bu fikirleri tartışan insanlar 

ve broşürlerle birlikte Aydınlanma düşüncelerinin içerikleri toplumun tabanında yer almaya 

başlamıştır. Böylelikle eğitimli kesimde özellikle burjuva sınıfında siyasal bilinç oluşmuştu. 

Hükümdarlar ve kilise liderleri hala kültürün önemli şekillendiriciler olmalarına rağmen, 

"kamusal alan" kurumları, eğitimli insanlar, salonlar, kulüpler, edebi dergiler ve 

gazeteler  "kamuoyu" yaratmış ve 18. yüzyıl ilerledikçe daha güçlü hale gelmiştir.22 Ancak bu 

salonlarda yalnızca üst tabakadan insanlar bulunmamıştır. Orta sınıf, 18. yüzyılda 

harcayabileceği geliri artmış kitap, gravür, resim, müzik aletleri satın almış, kendine salonlarda 

yer bulmuştur.23 Netice itibariyle Aydınlanma düşünceleri salonlar vasıtasıyla halk nezdinde 

büyük çapta olmasa da etki anlamında önemli bir karşılık bulmuştur. Bu fikirlerden etkilenen 

kitleler kamuoyu oluşturmuş ve 1789 Devrimine fikirsel zemin hazırlamıştır. Bunun önemi ise 

artık ideolojik fikirlerin ortaya çıkıp devlet yapısını bütünüyle değiştirme kapasitesine sahip 

olmasıdır. Aydınlanma ile birlikte kilisenin dini öğretilerinin mantık dışı olduğu ve gelenekler 

yüzünden insanların yüksek veya alt sınıfa ait olmasının kabul edilemez olduğu düşüncesi 

                                                           
19 John Hirst, Kısa Avrupa Tarihi çev. Mihriban Doğan (İstanbul: Say Yayınları), s. 49. 
20 Price, Fransa’nın Kısa Tarihi, s 105. 
21 Price, Fransa’nın Kısa Tarihi, s. 106. 
22 Merry E. Wiesner-Hanks, Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), s. 372. 
23 Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, s. 372. 
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ortaya çıkmıştı.24Ayrıca Aydınlanma dönemi metotları itibariyle de yeni bir yöntem ortaya 

çıkarmıştır. Gazeteler, dergilerin yanı sıra fikirlerin dolaşımında da önemli bir unsur olmuştur.25 

Böylelikle bireyler fikirlerini yayabildikleri gibi topluluklar da bu siyasi fikirlerden veya dünya 

görüşlerinden haberdar olmuşlardır. 1789 öncesi salonlarda insanların toplanıp siyasi 

münazaralar gerçekleştirmesi, 1848 Devrimi’ne giden süreçte yemekli ziyafetlerin hükümet 

karşıtlarınca aynı şekilde kullanılmasına örnek olmuştur. Yine aynı şekilde fikirlerin dergi ve 

gazete yoluyla yayılması 1848 Devrimi öncesinde daha etkili bir şekilde kullanılmıştır. 1789 

öncesinde birçok Avrupa ülkesi kiliseyi veya hükümeti eleştiren materyaller içeren dergi ve 

kitapları genellikle sansürlenmeye veya yasaklamaya çalışmıştır, ancak bu tür çabalar fikirlerin 

yayılmasını sınırlamada çok etkili olmamıştır.26 Yukarıda bahsedildiği üzere medya ve basın 

yayın organlarına hükümet tarafınca baskıların uygulanması 19. yüzyılın başında 

gerçekleşmeye başlamıştır. 

Hobsbawm, Devrimler Çağı’nın başlangıcı olan 1789 Devrimi’nin nedenlerini 

açıklarken 18. yüzyılda monarşilerin kriz içinde olduklarından bahseder ve bunun nedeninin 

18. yüzyılda başlayan Britanya’nın siyasal başarısını takip edememelerine bağlamaktadır.27 

Kapitalistleşen Britanya ticarette atılım yaparak ekonomik yapısını dönüştürürken kıtadaki 

mutlak monarşiler hala feodal tarım düzeninden vergi toplamaya çalışıyorlardı.28 Fransa’da 

yaşanan toplumsal hareketler de bu durumun sonuçları olarak değerlendirilebilir. Orta sınıf 

ekonominin öncüleriydi, ticaretle uğraşanların önemli çoğunluğu orta sınıftan insanlarken 

işlerinin kolaylaşması için hükümetin yani monarşinin de kendileriyle aynı fikirleri 

paylaşmasını umuyorlardı. “Eski Düzen, Fransız tarım tarihini kapitalizm yoluna sokmuştu; 

                                                           
24 Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789 – 1848 (New York: Vintage Books, 1996),  p. 21. 
25 Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, s. 370. 
26 Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, s. 370. 
27 Hobsbawm, The Age of Revolution, s.29. 
28 Hobsbawm, The Age of Revolution, s. 28. 
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onun başlattığı işi Devrim birdenbire tamamlayacaktı.”29 Böylelikle burjuvazi, kapitalistleşen 

dünyaya ayak uydurulması için hükümete baskı yapar hale gelmiştir. Yani 1780’li yıllarda 

Fransa’da orta sınıfların siyasal makamlara ve karar alma mekanizmalarına erişim talebi 

durumu vardır. Ancien Régime dünyanın değişen ekonomik sistemine ayak uyduramamış, 

bunun sonucunda kötü ekonomik koşullardan olumsuz yönde etkilenen insanlar çözümü 

Devrim ile aramıştır. Diğer taraftan ekonomik değişim aniden ortaya çıkmamıştır. 18. yüzyılda 

pamuk sanayisinin de gelişmesiyle beraber endüstriyelleşmenin ilk adımları atılmaya 

başlanmıştır. Protoendüstriyelleşme olarak adlandırılan bu dönemde kırsalda üretim 

yoğunlaşmış ürünlere artan talep nedeniyle de bu sektörde çalışan insan sayısı çoğalmıştır.30 

Tüccarların aracı rollerini geliştirerek yeni yöntemler kullanması, üretimin artması ve insanların 

toplu bir şekilde çalışmaya başlamasıyla da endüstriyelleşme başlamıştır. 1848’e giden süreçte 

ise 19. yüzyıl başlarından itibaren endüstriyelleşmenin ortaya çıkmasıdır. Buhar enerjisinin ve 

demiryollarının gelişmesi ekonomik olarak Avrupa’da önemli gelişmelere yol açmıştır. 

Demiryolları ve buhar ile çalışan gemiler sayesinde ulaşım ve iletişim olanakları gelişmiştir. 

Böylelikle üretim de artmış ve piyasadaki talebi karşılamak üzere seri üretim yapan fabrikalar 

ortaya çıkmaya başlamıştır.31 Fabrikaların ortaya çıkmasıyla birlikte de işçi sınıfı ortaya 

çıkmıştır. “İnsanlar önceki devirlerde de çalışmıştır ancak endüstriyelleşme ile birlikte yeni bir 

kategori oluşmuştur: Ücretli işçiler.”32 Ancak endüstriyelleşme ile birlikte işçilerin ağırlaşan 

yaşam koşullarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı yeni bir döneme giriş yapılmıştır. Burada 

işçilerin yaşamış oldukları sorunları anlamak için işverenleri olan burjuvazinin motivasyonu 

ele alınmalıdır. Endüstriyelleşmeyle birlikte yeni bir anlam kazanan burjuva, Fransa da dâhil 

olmak üzere Avrupa’da sanayi yatırımlarının öncüsü olmuştur. Sıkı çalışma ve tutumluluk 

                                                           
29 Furet, Fransız Devrimini Yorumlamak, s. 39. 
30 James R. Farr,  World Eras. The Industrial Revolution in Europe Cilt 9,( New York: Gale, 2003) s. 138. 
31 Farr, World Eras. The Industrial Revolution in Europe, s. 108. 
32 Farr, World Eras. The Industrial Revolution in Europe, s. 143. 
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burjuva ile özdeşleşmiştir.33 Dolayısıyla fabrika işçilerinin yaşamış oldukları zorlu koşullar 

işverenlerinin ekonomik çıkarları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Diğer yandan düşük ücretle 

çalışan işçiler pahalı şehir yaşamıyla da uğraşmak zorunda kalmıştır. Erkek ve kadınlarla 

birlikte çocukların da fabrikalarda çalışmaya başlamış olması maddi durumun ailelerde iç 

karartıcı olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı zamanda endüstriyelleşme neticesinde artan 

üretim ve tüketim kapasitesini de göstermektedir. 

Fransa’da XVIII. Louis’nin tahta geçip Bourbon Restorasyonu’nun başlaması ortaya 

karmaşık bir durum çıkarmıştır. Siyasal olarak kraliyeti reddeden cumhuriyetçiler olduğu gibi 

meşrutiyeti destekleyen liberallerin yanında monarşi fikrini savunan muhafazakârlar vardı. 

Soylular ve ruhbanlar arasında “Terör Devrimi”nin intikamını almak isteyenler monarşinin 

yanında yer alırlarken siyasette daha ılımlı yaklaşımları olan liberallerin yükselişi sürüyordu. 

Devrim boyunca soyluların ve ruhbanların kamulaştırılan topraklarının geri verilmesi 

kararlaştırılmış, XVIII Louis de bildirgesinde kendi otoritesinin kutsal ve karşı gelinemez 

olduğunu, yürütme yetkisinin yalnızca kendisine ait olduğunu ancak aynı zamanda kralın 

kişisel hürriyetlere saygı duyacağını ve yasaların önünde eşitliği tanıyacağını belirtiyordu. 

XVIII. Louis’nin 1824 yılında ölmesi üzerine tahta geçen X. Charles ise Ancien Régimei tekrar 

tesis etmek istiyordu. Bu sebeple mecliste büyük çoğunluğun taraftarı olmasını sağlamaya 

çalışıyordu.34 Bu dönemde en etkin muhalif unsur liberallerdir. Liberallerin seçimlerde 

çoğunluğu elde etmesi sonucunda X. Charles bu durumu kabul etmeyerek meclisi lağvetmiş ve 

kendi taraftarı olanların kazanabileceği yeni bir seçim sistemini yürürlüğe koyarak anayasal 

monarşiyi fiili olarak askıya almıştır. Bu durumu protesto edenlerin üzerine askerler tarafından 

ateş açılması ile tepkiler kitlesel harekete dönüşmüş ve 1830 Devrimi’ne yol açmıştır. 

                                                           
33 Farr, World Eras. The Industrial Revolution in Europe, s. 140 
34 Ultra adı verilen bu grup Bourbon monarşisinin sadık destekçileriydi.  
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Devrim sonucunda X. Charles tahttan feragat etmiş ve yerine Louis Philippe kral olmuştur. 

Louis Philippe “Fransızların Kralı” olarak tahta çıkmıştı. Anayasal monarşiyi güvence altına 

alacağının garantisini veren kral Temmuz Monarşisi olarak anılan hükümdarlığında ülkedeki 

seçmen kitlesini genişletmişti. Fransa’da devletin liberalleşmesi sonucunda cumhuriyetçiler 

güç kazanmıştı. Muhafazakârlar cumhuriyetçilerin güçlenmesini sansür ve kısıtlamalarla 

engellemeye çalışmışlardır. 1845 ve 1846 yıllarındaki ekonomik bunalım da halkı kötü 

etkilerken reform çağrısı yapan cumhuriyetçiler kral ve meclis tarafından dikkate alınmadı. 

Hükümetin protestoculara karşı sert tutumu üzerine halkın tepki gösterileri 1848 Devrimi’ne 

yol açmıştır. Özellikle hükümete karşı aynı safta bulunan cumhuriyetçiler ve işçiler devrimin 

başarıya ulaşmasında büyük çaba sarf ederlerken Karl Marx’a göre devrim sonucunda 

yaşananlar cumhuriyetçilere ve özellikle işçilere karşı burjuvanın ihanetidir. 

 Bu bölümde, Fransa’nın 1848 Devrimi’ne giden süreç ele alınmıştır. Öncelikle, 

insanların Aydınlanma ile birlikte düşünce yapılarının değişmesi ve bireysel haklarını arama 

çabası devrimin fikirsel altyapısını hazırlamıştır. 1789 Devrimi, derebeyliğin kaldırılması ve 

vatandaşlık hakkıyla birlikte toplumun devlete karşı olan bakışını ve tutumunu değiştirmiştir. 

Devletin artık eleştirilebilir olması, insanların siyasi fikirlerini ifade etme çabası ve bu 

bağlamda siyasi oluşumlar kurmaya başlaması bu dönemde çıkmaya başlayan özelliklerdendir. 

Ancien Régime’in 1815’te yeniden tesis edilmesi, sınıfsal farklılıkları yeniden ortaya çıkarmış 

ve yöneten elit kesim, aristokrasi ve yüksek burjuva ile sıradan halk arasındaki hak farklılıkları 

yeniden kendisini göstermiştir. Aynı zamanda siyasi iktidarın 1830 ve 1848 arası dönemde 

gazetelere uyguladığı sansür ve siyasi toplantıların engellenmeye çalışması gibi baskıcı 

yöntemler de 1848 Devrimi’nin siyasi altyapısını oluşturan etkenlerdendir. Endüstriyelleşme 

ile birlikte 1800’lü yıllardan itibaren ortaya çıkan işçi sınıfının, düşük ücretlerle günde on dört 

saat çalışma gibi ağır yaşam koşullarıyla yüzleşmek zorunda kalması da 1848 Devrimi’nin 

ortaya çıkmasındaki ekonomik boyutlarından biridir. Devrimler Çağı’nda 1848 Devrimi’ni 



18 
 

diğer ayıran özelliklerden en önemlisi de bu devrimin işçiler tarafından başlatılmasıdır. Bu 

nedenle bir sonraki bölüm 1800’lü yıllarda işçilerin bir sınıf olarak ortaya çıkışlarına, yaşam 

koşullarına ve neden 1848 Devrimi’ne öncülük ettiklerine değinilecektir.  
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II. Bölüm: İşçi Sınıfı ve Sosyalist Hareketin Gelişimi 

Bu bölümde Fransa’da işçi sınıfının ortaya çıkışı, işçilerin yaşam koşulları, 1848 Devrimi’nde 

neden yer aldıkları 1848 Devrimi’ni farklı kılan unsurlardan biridir. İşçilerin 1848 ve öncesinde 

yaşam koşullarının devrime olan etkisi oldukça önemlidir. Bu nedenle devrimler, özellikle 1848 

Devrimi, Alfred Cobban ve François Furet’nin devrimleri ele aldığı şekilde birer politik hareket 

değil, bir sınıf mücadelesi niteliği taşımaktadır. 1848’e giden süreçte toplumsal hayata göz 

atıldığında işçilerin başta oy kullanma hakkından mahrum olmaları üzere gelir adaletsizliği ve 

siyasi baskıları üzerlerinde hissetmeleri nedeniyle gerçekleştirdikleri bu hareket bir sınıf 

mücadelesi niteliğindedir. Nitekim işçilerin önderliğinde gerçekleşen 1848 Devrimi’nden sonra 

işçi sınıfı ve sosyalistler ilk kez siyasi bir erk olma özelliğine sahip olmuştur. Aynı zamanda 

Avrupa’daki diğer ülkelerde gelişen siyasal olaylar Fransa’nın iç politikasını da etkilemiştir. 

Dış politikada yaşanan gelişmeler Fransa’daki iç dinamiklere de tesir etmiş ve işçiler de bundan 

doğal olarak etkilenmişlerdir. Bu bakımdan Fransa’da gelişen sanayi neticesinde ortaya çıkan 

işçi sınıfının yaşam koşullarının sosyalist harekete dönüşmesi ve bu sosyalist hareketin 1848 

Devrimi’ni müteakip sonuçları bu bölümde ele alınacaktır 

  Fransa’da sanayinin gelişmesi 19. yüzyılın ikinci yarısında hız kazanmış olsa işçi sınıfı 

diye adlandırılacak bir sosyal grup 1800’lü yılların ilk ve ikinci çeyreğinde yükselmeye 

başlamış olduğu tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir.35 Ülkenin dörtte üçü çiftçilikle 

uğraşıyor olsa da36 Tocqueville’in belirttiği üzere Paris Fransa’nın en önemli şehriydi37 ve bu 

önemi bürokrasinin merkezi olmasının yanında üretimin merkezi olarak da göstermekteydi. 

Diğer taraftan 1789 Devrimi ile birlikte “devrim” kelimesi insanlara sosyal, siyasal ve 

ekonomik anlamda sınırsız imkânları mümkün kılacak bir hareketi çağrıştırmaya 

                                                           
35 John P. Mckay, Western Society a Brief History (Macmillan Press, 2010), s. 571.  
36 Roger Price, People and Politics in France, ed. Peter Baldwin (New York: Cambridge University Press), 

s.172. 
37 de Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim, s. 142. 
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başlayacaktır.38 Bu açıdan, Karl Marx ve Friedrich Engels gibi sosyalist düşünürler gözüyle de, 

işçi sınıfı için devrim, kendi hayat koşullarını iyileştirmenin vasıtası olmasının yanında gasp 

edilen haklarını aramak için de bir araç vazifesi görmektedir. 1830 Devrimi sonrasında 

kurulmuş olan Temmuz Monarşisi Fransa’da otokratlara yönetim alanı oluştururken, devlet 

bankerlere borçlanır hale gelmiştir. Borçlanan devlet mali açığı dengelemek adına halka ciddi 

vergiler yüklemiştir. Marx’a göre kurulan bu yeni düzen Fransız milli servetini yağmalayan bir 

anonim şirketten farksız değildir.39 

Dünyada yaşanan siyasi hareketler ekonomiyi etkilemiştir. Karşılıklı güven üzerine 

kurulu olan ekonomik düzende ortaya çıkan sosyal hareketler ticareti ve dolayısıyla ekonomiyi 

zayıflatma kapasitesine sahip olmuştur.  Hobsbawm’ın da belirttiği gibi 19. yüzyılın ilk 

yarısında dünyada devrimler silsilesinde görülmektedir. Üç dalga halinde gelişen bu 

devrimlerden ilki 1820’li yıllarda Akdeniz havzasında (İspanya, İtalya ve Yunanistan) ve Latin 

Amerika’da kendisini gösterirken ikinci dalga 1829-1834 yılları arasında bütün Avrupa’da, 

Rusya’da ve Kuzey Amerika’da kendisini göstermektedir. 1829-1834 yılları arasındaki 

devrimler en büyük öneme sahip olmakla birlikte Avrupa’da burjuvanın aristokrasine karşı 

kesin bir zaferi olarak kendisini göstermiş ve gelecek elli yılda yönetici kısım bankerler, büyük 

burjuva ve sanayiciler olmuştur. Son devrim dalgası da 1848 Devrimi’dir ve bu 1830 

Devrimi’nin devamı niteliğindedir.40 Fransa’nın bankerlerin, sanayicilerin ve büyük burjuvanın 

etkisi altına girmesi ülkeyi sanayileştirdiği gibi oldukça zor koşullar altında yaşayan ve hızla 

büyüyen bir işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ortaya çıkmış olan bir 

işçi sınıfının Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelerden dolaylı olarak etkilenmiştir. 

Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmeler örneğin 11 Kasım 1847’de Krakow’un Avusturya 

tarafından ilhakı, 12 Ocak 1848’deki Palermo İsyanı Fransa ekonomisini olumsuz yönde 

                                                           
38 J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, çev. Fethi Aytuna (İstanbul: İnkılap Kitabevi 2010), s. 413. 
39 Karl Marx, Fransa’da Sınıf Mücadeleleri, çev. M. E. (Ankara: Sol Yayınları, 1967), s. 41. 
40 Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, s. 109-111. 
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etkilemiştir ve zaten kötü koşullar altında yaşayan halk, Fransa’nın bu siyasi olaylara 

karışmasından ziyade istikrarın sağlanmasından yana olmuştur. Özellikle 1840 – 1848 yılları 

arasında Dış İşleri bakanlığı ve 1847 – 1848 yıllarında başbakanlık yapan François Guizot 

(1787 – 1874) Fransa’nın dış politikasında oldukça dikkatli ve temkinli bir yol izlemiştir.41 

Böylelikle Fransa’da hükümet dış ülkelerden kaynaklı gelişmelerin ülke içi dengeleri 

etkilememesine çaba göstermiştir. Ancak dış politikada dikkatli adımlar atmaya çalışan Fransa 

hükümeti iç politikada daha katı ve baskıcı yönetimle uygulamıştır. 

Fransa’da işçileri 1848 Devrimi’ne iten önemli ekonomik etkenler bulunmaktadır. 1845 

yılında başlayan patates kıtlığı ve kötü hasat da işçi sınıfı başta olmak üzere alt tabakanın yaşam 

koşullarını dayanılmaz hale getirmiştir. 1845 yılında başlayıp 1852 yılında biten patates kıtlığı 

Avrupa’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Fransız işçilerini de etkiledi. Fiyat olarak ucuz ve 

kalori açısından zengin olan patates ve ekmek işçilerin temel gıda maddesi olmuştur. Öte 

yandan, 1845-1850 yılları arasında tarımsal üretimde verimin azalması ile birlikte yaşanan 

patates kıtlığı, maaşlarının yarısını beslenme ve barınmaya harcayan işçiler aynı zamanda 

yükselen fiyatlarla ve işten atılmalarla da yüzleşmek zorunda kalmıştır.42 Şehirlerde artan 

nüfus, demiryolları işletmelerinin iflas etmesi, tekstil endüstrisi krizi ve tarımsal üretimin 

vasatın altına düşmesi43 gibi nedenlerden dolayı Fransa’da yaklaşık 800 bin kişi işsiz 

kalmıştır.44 1846 yılında 25 yıldır yağan en az yağmur oranı görülmüş ve bu tarımı oldukça 

kötü şekilde etkilemiştir. Taşradan kente göç artmış, fakirlerin sayısı çoğalmıştır. Fırsatçı 

spekülatörler nedeniyle ekonomide güven havası ortadan kalkmış ve tarımsal krizin ardından 

ulusal çapta ekonomik kriz kendisini göstermeye başlamıştır. Bu ekonomik krizden en çok 

                                                           
41 Douglas Johnson, “A Reconsideration of Guizot,” History, Vol. 47, No. 161, (1962): s. 252. 
42 Mark Traugott, “The Mid-Nineteenth-Century Crisis in France and England.” Theory and Society, Vol. 12, 

No. 4 (1983): s. 457. 
43

 Yvonne Crewbow. Encyclopedia of 1848 Revolutions. “French Economic Situation 1847 – 1852.”  French 

Economic Situation 1847 – 1852, https://www.ohio.edu/chastain/dh/feco.htm (erişim 28. 05. 2020) 
44 Cresbow. “French Economic Situation 1847 – 1852.” https://www.ohio.edu/chastain/dh/francemp.htm (erişim 

tarihi 28.05.2020). 

https://www.ohio.edu/chastain/dh/feco.htm
https://www.ohio.edu/chastain/dh/francemp.htm
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darbe yiyen alanlardan biri de demiryolu yatırımları olmuştur. Piyasanın çöküşe geçmesiyle 

birlikte işten çıkarma olayları yaygınlaşmaya başlamış ve ekonomi daha da kötü hale 

gelmiştir.45 Tarımsal üretimin düşmesi, un ve ekmek fiyatlarının artması nedeniyle 1846 yılında 

yaklaşık 35 milyon kişilik nüfusa sahip olan Fransa’da işsizlik oranının bu kadar yüksek olması 

toplumsal açıdan görmezden gelinecek bir istatistik değildir. İşçi ücretlerine bakıldığında ise 

1862 yılında taş işçileri on iki saatlik işlerinin karşılığı olarak 3.90 frank alırlarken 1853 yılında 

Paris’te günlük ortalama işçi ücreti 3.82 franktır.46 1845-1850 yılları arasında Fransa’nın çeşitli 

yerlerinde bir çuval unun fiyatı 20-25 frank olmuştu.47 Yani ekmeğin hammaddesi olan unu 

almak için bir Fransız işçisinin hiç harcama yapmadan neredeyse 10 gün çalışması gerekiyordu. 

Fransa’da çeşitli bölgelerde maaşlar ve ücretler farklılık göstermiş olsa da ortalamada sapma 

payı çok yüksek değildir. Örneğin Mayıs 1847 tarihinde Lille şehrinde bir kilogram ekmeğin 

fiyatının 52 centime (kuruş) olarak düzenlenmişken Paris’te ise fiyat 40 centime idi.48 Buna 

rağmen 1846 yılında Fransa’daki işçilerin yıllık ücretlerinin ortalama 500 frankı geçmediği 

görülmektedir.49 Anlaşılacağı üzere 1846 – 1848 yılları arasında Fransa’da bir işçinin günlük 

aldığı ücret ortalama 1,5 frank iken kazandığı paranın yaklaşık üçte birini ekmek almaya 

harcamak zorunda kalmıştır. Aynı zamanda müfettişlerin yıllık maaşlarının 2400 frank olduğu50 

düşünüldüğünde ortada sınıflar arası bir gelir uçurumu görülebilmektedir. Buradan anlaşılacağı 

üzere, Fransa’da işçilerin yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu çıkarılmaktadır. Ekonomik 

koşulların kötü olması işçileri devrime iten en önemli nedenlerden biri olarak gözükmektedir. 

Buna rağmen işçilerin devrime yönelmelerinde ekonomik nedenlere değinildiği gibi bu 

                                                           
45 Mark, Traugott. “The Mid-Nineteenth-Century Crisis in France and England”, s. 456-457. Theory and 

Society, 1983, Vol. 12, No. 4 (1983): s. 455-468. 
46 E. Lavasseur, “Labor and Wages in France,” The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, Vol. 33, No. 2, (1909): s. 187. 
47 William Fortescue, France and 1848 The End of Monarchy (New York: Routledge, 2005), s. 38.  
48 Crewbow, “French Economic Situation 1847-52” https://www.ohio.edu/chastain/dh/francemp.htm (erişim 

tarihi 28.05.2020). 
49 Pinkney, David H. Decisive Years in France (Princeton: Princeton University Press, 1986), s. 84.  
50 Pinkney, Decisive Years in France, s. 82. 

https://www.ohio.edu/chastain/dh/francemp.htm


23 
 

sosyalist hareketi yorumlamak açısından işçilerin anılarına ve propaganda yazılarına da 

bakılmalıdır. 

1820 yılında Paris’te yaşayan bir işçi olan Jacques Etienne Bédé’nin aktardıkları 

Fransa’da 19. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir işçinin yaşam koşullarını yorumlamak 

açısından büyük öneme sahiptir. 1775 yılında Loire Nehri yöresinde doğan Bédé eski bir 

askerdir. Evlenip aile kurduktan üç sene sonra Paris’e taşınma kararı alan Bédé, başkentte 

yetenekli zanaatkârların topluluğuna katılarak hayatını devam ettirmeye çalışmıştır. Paris’te 

yaşadıklarını anılarında aktaran Bédé işçilerin durumuna değinmiştir. Kol ve bacak 

kırılmalarına ve dahi birçok korkunç sakatlıklara maruz bırakılan işçilerin buna rağmen 

karşılığında tazminat ve sağlık hizmeti alma hakkından mahrum olduklarından 

bahsetmiştir.51Anlaşılacağı üzere çeşitli haklardan mahrum olan işçiler aynı zamanda uzun 

çalışma saatlerinde de çalışmak zorundaydılar. Kadınların çalışma koşulları daha ağır olmakla 

birlikte aldıkları para daha erkeklere kıyasla oldukça düşüktür. Çocuklar da endüstriyelleşme 

ile birlikte fabrikalarda çalışmış ve en düşük ücreti almışlardır. Fransa’da çocukların 

çalışmasını önleyen yasa ancak 22 Mart 1841 yılında kabul edilmiştir. Yasaya göre en düşük 

çalışma yaşı 8’e çıkarılmış, 13 yaşından küçük çocukların gece vardiyalarına kalmaları 

yasaklanmış, 8 – 13 yaş arasındaki çocukların çalışma saati 8 saatle sınırlandırılmış ve 12 – 16 

yaş aralığındaki çocuklar da günlük en fazla 12 saat çalıştırılması kararlaştırılmıştır.52 Çocuk 

işçilerin durumlarını düzenleyen bu yasa bir kenarda tutulduğunda geri kalan yasaların büyük 

çoğunluğu işçilerin aleyhine idi.53 Bunun yanında Fransız hükümetinin işçilerin durumunu 

iyileştirmekten ziyade işçilere karşı daha baskıcı bir tutum benimsediğini söylemek de 

mümkündür. 1815 yılında fakir bir ailede doğan ve hayatını büyük şehirlerde inşaat işlerinde 
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çalışarak devam ettirmeye çalışan Martin Nadaud Fransa hükümetinin greve giden işçilere iki 

yıllık hapis cezası uygulamasını ve yirmi bir kişiden fazla bir grubun toplantı yapmasını 

yasakladığını aktarmaktadır.54 İşçilerin hayat koşullarını aktaran diğer bir anlatı da 1865 yılında 

doğan Jeanne Bouvier’e aittir. Her ne kadar 1848 Devrimi’nden sonra doğmuş olsa da 11 

yaşında fabrikada çalışmaya başlayan ve kadın bir işçi olan Bouvier, anılarında yeni bir iş 

bulmak için geliri iyi durumda olan ve eşi bir ticarethanede çalışan kuzeninin yanına Paris’e 

geldiğini aktarmaktadır. Bouvier kuzeninin kurmuş olduğu yemek sofrasından oldukça 

etkilenmiştir. Bouvier ayrıca kuzeninin ailesinin bu konuda geleceğe dair bir kuşku taşımadan 

masada en güzel lokmaları bulundurduğunu belirtmiş ve bu duruma imrenmiştir.55 Bouvier’nin 

bu anısı da işçi sınıfı ile burjuva arasındaki ekonomik refah farklılığını gözler önüne 

sermektedir. 1848 Devrimi’ni anlamak adına üç ayrı kişinin anlatılarına yer verilmiştir. 

Anılarda görüldüğü üzere işçilerin ekonomik anlamda müreffeh bir hayat yaşamadıkları 

kolayca anlaşılmaktadır. Ekonomik olarak iyi şartlarda yaşayamayan işçiler aynı zamanda 

hükümetin siyasi haklarını da engellenmeye çalıştığını görmüştür. İşçilerin yaşamış oldukları 

bu kötü durum politikacıların ve gazetecilerin de ilgisini çekmiş ve Sosyalistler bu durumu 

yaymak için basın organlarını kullanmıştır. 

 Basın, Sosyalistlerin Fransa hükümetini eleştirmek için etkili bir şekilde kullandıkları 

organlardan biri olmuştur. 1848’e giden süreçte çeşitli isimlerin gazetelerde söylevleri ve 

yazıları gazetelerde yayımlanmıştır. Bu nedenle siyasi atmosferi anlama ve yorumlama 

açısından basında yer alan unsurları değerlendirmek önemlidir. 1842 yılında sosyalist yazar 

Etienne Cabet’nin Komünist Propaganda: Tartışmada Kullanılması Gereken Argümanlar ve 

Kaçınılması Gereken Noktalar adlı yazısında işçilerin ve sosyalistlerin haklarını arama 

konusunda izleyecekleri yolu tarif etmektedir. Cabet, propagandayı ön planda tutmuş, 
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Hristiyanlığın ilk zamanlarında olduğu gibi, diyaloğun, iknanın ve kamuoyunun kazanılmasının 

Komünizm fikrinin yayılacağını düşünmüştür. Böylece sosyalist fikirlerin işçiler arasında yer 

bulacağını iddia etmiştir. Aynı zamanda egoizmin, bireyselciliğin ve ayrımcılığın insanlığın 

giriştiği en büyük devrim olan komün ile ortadan kalkacağını belirtir.56 Aynı zamanda 

merkezileşmeyi de savunarak uyum, harmoni ve birlik olmadan hiçbir şeyin mümkün 

olamayacağını da belirtir.57 Cabet’nin bu düşüncesinin nedeni bireysel anlamda oldukça güçsüz 

ve fakir olan bir işçinin sesini ancak kendisi gibi binlerce işçi ile birlik olduğunda 

duyurabileceğindendir. 1839 yılında, kimyasal atölyede ustabaşı olarak çalışan, Emile Varin’in 

Herkese adlı yazısı işçilerin sorunlarına da değinmektedir. Aynı zamanda işçilerin toplum 

bazında Roma’daki oldukça az hakları olan Plebler gibi görüldüklerini de anlatmaktadır. Her 

işçinin aynı durumda yaşadığını belirten Varin, bu durumun düzelmesi için işçilere birlik 

olmaları çağrısı yapmaktadır. Aynı zamanda işçilerin görmezden gelinen bir kesim olmadığını, 

işçilerin fiziki bir alet olmadığını belirtmektedir.58 L. J. Vannostal adlı hakkında çok az bilgi 

bulunan diğer bir yazar 1840 tarihli İşçilere adlı yazısında ise işçilerin içinde bulundukları 

durumun tarihi nedenlerini ele almaktadır. 1789 Devrimi’nin iki görevi olduğundan bunlardan 

birinin feodalizmi ve aristokratların ayrıcalıklarını ortadan kaldırması olup diğerinin de halkın 

refahının yükseltmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Ancak Vannastol’a göre ikinci aşama 

tamamlanmamış ve aristokratların ayrıcalıklarını burjuva almıştır. Bundan dolayı halkın 

refahının yükselmesi tamamlanması gereken bir ödev olarak bulunmaktadır. Çalışan insanların 

koşullarının her geçen gün dayanılmaz hale geldiğini belirtip 1840 yılındaki işçilerin yaşam 

koşulları konusunda ışık tutmaktadır. Vannastol, işçilerin daha iyi yaşam standartlarına sahip 

olmaları için birlikte hareket etme çağrısı yapmaktadır. Gazetenin ve yayıncılığın işçilerin 
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organize olması için önemli bir araç olduğunu belirtmesinin ardından işçilerin egemen olduğu 

bir toplumun tablosunu çizmiştir.59 Son olarak Victor Considerant adlı yazarın 1847 tarihli Yeni 

Feodalizm adlı yazısı, yeni feodalizmin endüstriyel ve finansal feodalizmin askeri ve soya 

dayalı aristokrasinin yerine geçerek bu yeni feodalizmin fakir ve orta sınıfı imha ettiğini 

belirtmektedir. Ticari rekabetin sonucu olarak işçilerin fakirleşmesi ve maaşların daha da 

düşmesi anlamına geldiğini belirten yazısında işçileri Ancien Régime’deki serflere 

benzetmiştir.60 İşçilerin içinde bulundukları durumlar ve onları harekete geçirme siyasetçi olan 

Alexandre Ledru Rollin tarafından 1843 yılında çıkartılan ve sosyalist-cumhuriyetçi görüşlerin 

propagandasını yapan  La Réforme adlı gazetede de görülmektedir. Temmuz Monarşisi’nin 

siyasi toplantıları yasaklaması neticesinde insanların siyasi toplantıları gerçekleştirmeleri 

yemekli ziyafetler bahanesiyle gizlenmiş ve bu yemekli ziyafetlerde siyasilerin konuşmaları 

ertesi günlerde rapor halinde gazetelerde yayımlanmıştır. Örneğin 7 Kasım 1847 tarihinde 

sosyalist liderlerden biri olan Ledru Rollin’in Lille’de düzenlenmiş olan yemek ziyafetinde 

yapmış olduğu konuşma işçilere seslenişle başlayarak işçilerin sürekli hak sahibi olduklarından 

bahsetmiş, işçilerin içinde bulundukları duruma değinmiş ve emekçi işçilerin haklarını gözeten 

reformların yapılması gerektiğini savunmuştur.61 Sosyalist liderlerden bir diğeri olan Louis 

Blanc’ın 1847 Aralık ayında Dijon’da düzenlenen yemek ziyafetinde yapmış olduğu konuşma 

da 17 Aralık 1847 tarihinde Northern Star adlı gazetede yayımlanmıştır. Blanc’ın 

konuşmasında işçilerin yalnızca Fransa içinde değil, bütün dünyada birlik olmaları gerektiği ve 

Fransa’nın cumhuriyetle yönetilmesi yönündeki düşünceleri yer almaktadır.62 Bütün bu yazılar 

göz önünde bulundurulduğunda okuma yazma oranı düşük işçilerde sınıf bilincinin 

bulunmadığını söylemek yanlıştır. Özellikle yazarların işçi sınıfından olması ve yukarıda 
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bahsedildiği gibi kafelerin işçiler arasında etkileşim merkezi olması yazılan yazıların işçiler 

arasında kabul gördüğü ve yayıldığı kuvvetle muhtemeldir. İşçilerin yaşamış oldukları 

gerçekler onları bir sınıf bilincine itmiş ve dayanışma ruhunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda 

farkına varılması gereken diğer bir durum da gazetelerin kitleleri manipüle etme konusunda 

oynadıkları roldür. 19. yüzyılın gelişen ulaşım ve haberleşme imkânlarıyla birlikte artık 

haberler de hızla yayılmaya başlamış ve bilginin ulaşılabilirliği kolaylaşarak bu şekilde büyük 

bir kitle olan işçi sınıfı da yaşadıkları dünyadan haberdar olmuşlardır. Blanc’ın veya Rollin’in 

yazılarını okuyan ve hitabeti güçlü birinin işçilerin yoğun olarak bulunduğu bir kafede 

okuduklarını işçilere aktarması ve gelir sıkıntısı içinde bulunan bu işçileri harekete geçirmesi 

şartlar göz önüne alındığında kuvvetle muhtemeldir. Gelir adaletsizliğinin farkına varan işçiler 

içlerinde bulundukları durumun vahametinden dolayı huzursuzluklarını en etkin şekilde 1848 

yılının Şubat ayında göstermişlerdir. Yemekli ziyafetlerin hükümete oldukça yıkıcı tesirleri 

olmuştur. Öyle ki 1848 Şubat ayında siyasi toplantıları gizlemek için tertip edilen yemekli 

ziyafetlerin de hükümet tarafından yasaklanması nedeniyle 1848 Devrimi fiilen başlamıştır. 

Bunun nedenlerini anlamak için Fransa’nın 1830 – 1848 yılları arasındaki iç siyasi 

dinamiklerini ele almak gerekmektedir. 

1830 Devrimi’nin ardından liberal banker Lafitte’in iktidara gelen Louis Philippe’e 

söylediği “Şimdi bankerlerin egemenliği başlayacak”63 cümlesi 1830-1848 yılları arasında 

Fransa’nın ekonomi politikalarına ve bu politikalar neticesinde işçilerin yaşadıkları durumu 

anlamak açısından önemlidir. Temmuz Devrimi ile birlikte ekonomi politikasında liberal 

anlayışı benimseyen Fransa’da kar amacı gütme nedeniyle işçilerin hakları büyük ölçüde 

görmezden gelinmiştir. Diğer taraftan Fransa’yı 1848 Devrimi’ne götüren süreçte toplumda 

ciddi anlamda bir kutuplaşma görülmektedir. Yüksek burjuvanın proletaryaya dair bakış açısı 
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bu kesimin genelevlere ve tımarhaneye düşkün ve sonlarının darağacı veya zindanlar olduğu 

şeklindeyken, halk yüksek burjuvayı hırsız ve katil olarak nitelendirmiştir. İktidarda 

bulunmayan Fransız burjuvazisi de yaşananları ahlaksızlık olarak değerlendirmiştir.64 

Anlaşılacağı üzere Fransa’da var olan ekonomik durum yalnızca işçilerin haklarını 

baskılamakla kalmamış, küçük esnaf yani orta sınıf da siyasal sürece dâhil olamamıştı. 

Herhangi bir karşılaştırma yapılması gerekirse İngiltere’de 1832 yılında yürürlüğe konan 

Reform Act ile birlikte oy kullanma hakkı geniş kitlelere yayılmasa da bu hakkı elde etmek için 

sahip olunması zaruri olan maddi gelir miktarı düşürülmüştür. 1847-1848 yılları arasında 

başbakanlık yapan Guizot hükümeti yaşanan krize karışmama ve ekonomide laissez-faire 

modelini benimseme kararı alarak durumu işçiler açısından daha da içinden çıkılmaz hale 

getirmiştir.65 Devamında Fransa Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmesi ekonomideki bunalımı 

daha da arttırmıştır. Ekonomik olumsuzlukların siyasi getirileri de bulunmaktadır. Yaşanan kriz 

nedeniyle Fransa’da birçok insan zenginliklerini kaybetmiş ve dolayısıyla da oy kullanma 

hakları ortadan kalkmıştır. Bu nedenle 1848 Devrimi’nde işçiler ön safta bulundukları gibi 

yanlarında liberaller de yer almıştır.  Temmuz Monarşisi’nin siyasal görüşmeleri 

yasaklamasının ardından Fransa’da siyasiler yemekli ziyafetlerde bir araya gelerek bu 

toplantılarda hükümeti ve monarşiyi eleştiriyor, eleştiriler kısa süre içerisinde gazetelerde rapor 

halinde yayımlanıyordu. Toplantılarda yapılmış olan söylevlerin geniş kitlelerce kabul bulması 

doğal olarak hükümeti rahatsız ediyordu. Bunun üzerine 1848’in Şubat ayında hükümet 

yemekli ziyafetlerin de yasaklandığını duyurmuştur. 22 Şubat’ta haber üzerine öfkelenen halk, 

başbakan François Guizot ve Kral Louis Philippe aleyhine sloganlar atmaya başlamış ve kısa 

süre içerisinde halk ile güvenlik güçleri arasında çatışma başlamıştır. 23 Şubat’ta öfkeli 

kalabalığın talepleri üzerine François Guizot başbakanlıktan çekildiğini duyurmuşsa da 
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güvenlik güçleri ile halk arasındaki çatışma devam etmiş ve neticede onlarca insan hayatını 

kaybetmiştir. İnsanların ölümü üzerine iyice inisiyatifi kaybeden kral ülkeden kaçmak zorunda 

kalmıştır. Devrim’de işçi ve alt sınıftan insanlar yer aldığı gibi hükümetin despotik 

politikalarından usanan liberaller de yer almıştır. Fransız ordusu Paris’te halkın krala karşı 

birleştiğini görmüş ve olaylara karışmama kararı almıştır. Sadece ordu değil, Ulusal Muhafızlar 

da ayaklanma esnasında net bir şekilde tavır takınamamıştır. Cumhuriyeti istememelerinin 

yanında kesin bir şekilde de Louis Philippe’i desteklememeleri kralın iktidardan düşmesini 

kaçınılmaz kılmıştır.66 Dolayısıyla bir bakıma “Temmuz Monarşisi devrilmemiş, kendi üstüne 

çökmüştür”67 Lamartine’e göre yaşanan bu durum “halkın kendisini hanedanların 

himayesinden kendisini serbest bırakıp kendisini yönetme yollarını öğrenme açısından giriştiği 

ikinci ve daha mutluluk verici bir adımdır.”68 

1848 Devrimi işçiler açısından değerlendirildiğinde Devrim, “Paris’te proletarya ile 

burjuva arasında iktidar için ilk büyük kavgadır”69. Proletarya burjuva ile mücadele edecek 

gücü bir bakıma burjuvadan almıştır. Zira sanayi proletaryasının gelişmesi ve ortaya çıkması 

sanayi burjuvasına bağlı olduğundan dolayı70 yüksek burjuva kendi düşmanını kendisi 

yaratmıştır. Devletlerarası silahlanma yarışı endüstriyel üretimi arttırmış bu durum ulaşım ve 

lojistik imkânları da geliştirerek ülkelerin daha büyük bir orduya sahip olmasını sağlamıştır. 

Daha büyük ordunun beraberinde büyük bakım masraflarını da getirmesi devletleri yüksek 

vergiler koymaya itmiş ve böylelikle de insanların siyasal olarak sosyalizme kayma durumu 

ortaya çıkmıştır. 1789 Devrimi ile birlikte ortaya çıkmış olan devrim vasıtasıyla iktidarı 

düşürme fikri yaşadıkları koşullar neticesinde işçileri etkilemiş ve 1848 Şubat’ında devrim 

sırasında haklarını ön saflarda aramışlardır. Louis Blanc ve Ledru Rollin öncülüğündeki 
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sosyalist hareket, emellerine ulaşmak amacıyla tek başına hareket etmemiş Temmuz 

Monarşisi’ni iktidardan düşürmek adına Frederic Bastiat ve Alphonse de Lamartine gibi 

liberallerle de iş birliği yapmıştır. 1848 Devrimi ardından kurulmuş olan “Geçici Hükümet 

Temmuz tahtını birlikte deviren başka başka sınıfların uzlaşmasıydı”71. Böylelikle baskıcı ve 

otokrat bir iktidara karşı 1789’un üç ilkesi uygulanmıştır: Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik. İşçiler 

gözüyle 1848 Devrimi tam anlamıyla özgürlüğe giden bir yoldur.  

Geçici Hükümet’in devrim sonrasında tesis etmiş olduğu Ulusal Atöyeler işsizliğe çözüm 

bulmak amacıyla kurulmuş olduğu gibi işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla 

atılmış bir adımdır. Bu şekilde işçilerin yaşam ve çalışma koşulları sanayicilerin ve yüksek 

burjuvanın inisiyatifinde değil devletin güvencesi altına girmiştir. 1848 Devrimi’nin diğer bir 

getirisi ise ülkenin bütün erkeklerine tanınmış olan oy kullanma hakkıdır. Böylelikle 1789 

ilkelerinden biri olan Eşitlik de toplum bazında tesis edilmiştir. İşçilerin, küçük burjuva ve orta 

sınıf ile birlikte Temmuz Monarşisi’ni devirmesi ise basit bir siyasi ittifaktan öte baskı ve otorite 

rejimine karşı Fransız halkının dayanışmasıdır. Bu da 1789 Devrimi’nin son ilkesi olan 

Kardeşliği göstermektedir. Ayrıca sosyalistler için Kardeşlik yalnızca Fransa halkının 

kardeşliğinden ibaret değildi. 1789 Devrimi’nden sonra ilan edilen Cumhuriyet’in dünyadaki 

bütün insanların eşit ve özgür olduğunu belirtmesi gibi 1848 Devrimi ile birlikte işçi sınıfının 

bütün dünya genelinde birlik olması tartışmaları ortaya çıkmıştır. Böylece işçiler yeni bir siyasi 

erk yaratmakla kalmayıp yeni bir siyasi terimin de ortaya çıkmasına neden olmuşlardır: 

Komünizm. Marx ve Engels’in dediği gibi Avrupa’da dolaşan komünizm hayaleti yalnızca 

Ancien Régime’in temsilcisi olan Metternich, Çar ve Papa’nın hedefinde değil, Ancien 

Regime’i iktidardan eden yüksek burjuva ve liberalizmin de düşmanı olmuştur. Yine Komünist 

Manifesto’da geçtiği gibi Komünizm artık bütün Avrupa devletlerince bir güç olarak kabul 
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edilmiştir. Böylece 1848 sorası artık siyasi bir erk haline gelen ve yönetimde sesini 

çıkarabileceğini anlayan işçi sınıfı sonraki süreçte gasp edildiğini düşündüğü haklarını elde 

etmek için sendikalar kurmuşlar ve grev yolunu da tercih etmişlerdir. 

Bu bölümde 1848 Devrimi’ni ve işçilerin durumları dört ana eksende ele alınmıştır. Fransa’da 

yaşanan ekonomik durum ve işçilerin yaşam koşulları verilerle gösterilmiştir. Avrupa’nın 

önemli bölümünü etkileyen patates kıtlığının yanında 1845 yılındaki tarımsal üretimin düşmesi 

yalnızca işçilerin değil; toplumun önemli bir kesiminin hayatını etkilemiştir. Ancak bundan en 

çok etkilenen, en düşük ücretle çalışan fabrika işçileri olmuştur. Devamında, bu koşullarda 

yaşayan işçilerin anlatılarına yer verilerek işçi sınıfının yaşam koşullarına ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Akabinde, Modernleşen dünyada kitleleri yöneltme kapasitesine sahip olan basın 

faaliyetlerine yer verilmiştir. Sosyalist hareketin örgütleşmesi açısından ayrı bir yere sahip olan 

gazete yayımlarında Sosyalistlerin siyasi bir erk olmak adına ne gibi metotlar uyguladıkları 

görülmektedir. Aynı zamanda gazete yazıları Fransa’daki siyasi atmosferi ve işçilerin yaşam 

koşullarını gösteren ayrı birer kaynak niteliği taşımaktadır. Son olarak ele alınmış olan 

Fransa’da yaşanan siyasi gelişmeler ise işçilerin neden devrime yöneldiklerini kanıtlar 

niteliktedir. Oy hakkına sahip olmayan işçilerin greve gitme hakları kısıtlanmış ve hatta belirli 

bir sayıdan fazla halde bulunmaları yasaklanmıştır. Bütün bunların üstüne 1848’in Şubat ayında 

insanların kendilerini ve siyasi görüşlerini ifade etmeye çalıştıkları yemekli ziyafetlerin de 

hükümet tarafından yasaklanması insanları sokaklara döken gelişmelerden biri olmuştur. Bu 

bakımdan 1848 Devrimi’nin işçiler açısından önemli sonuçlarla beraber değişimler de 

getirmiştir. 

1848 Devrimi ile birlikte işçiler üretimde oynadıkları etkin rolün farkına varmışlar ve yalnızca 

siyasi haklarını değil, çalışma ve yaşam koşullarının da iyileştirilmesi için taleplerini daha sesli 

bir şekilde dile getirmişlerdir. İşçi sınıfının siyasi bir güç olarak ortaya çıkması sonraki süreçte 

siyasette yeni fikir akımlarının ortaya çıkmasına neden olduğu gibi işçi sınıfı ile burjuva 
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arasındaki mücadele daha somut hale gelmiş ve seçimlerde işçilerin de oylarını kazanmak 

adayların hedeflerinden biri olmuştur. Sanayileşmenin damgasını vurmuş olduğu 19. yüzyılda 

ulaşım ve haberleşme başta olmak üzere birçok imkânın gelişmesi insanlığın faydasına 

dokunmasının yanında kötü iş koşulları, düşük ücretler gibi olgular da 19. yüzyılı yorumlamada 

dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Avrupa’da sanayinin gelişmesiyle birlikte insanların 

önemli bir kısmı 1800’lü yıllar öncesi şartlardan daha iyi koşullar altında yaşasalar da diğer 

taraftan üretimi gerçekleştirenlerin 1800’lü yılların öncesinin koşullarında yaşıyor olması 

Ancien Regime’in henüz bitmediğine işaret etmektedir. Sosyalist siyasetçilerin işçileri 

1789’dan önceki serflere benzetmiş olması emekçi sınıfın 1789 Devrimi örneğini göz önüne 

alarak dayanışmalarına yol açmış ve 1789 Devrimi’nde burjuvanın yapmış olduğu gibi 1848 

Devrimi’nde de kendi haklarını ve siyasete dâhil olmayı başarmışlardır. Bu nedenle 

Hobsbawm’ın devrimler silsilesinde en önemli yere koyduğu 1830 Devrimi yerine 1848 

Devrimi, yöntemi ve sonuçları bakımından bu devrimler silsilesinde daha önemli yere sahiptir. 

Devrimler Çağı olarak adlandırılan 1789-1848 arası dönem Fransa’da proletaryanın yani halkın 

yüksek burjuvaziye ve aristokrasiye karşı zaferiyle bitmesi Avrupa siyasi ve toplumsal tarihinde 

önemli bir dönüm noktası olmuştur. Fransa’da sosyalistlerin öncülüğünde gerçekleşen devrim 

nedeniyle de dünya genelinde cumhuriyetçilik düşünceleri yayılmaya başlamıştır. İşçi sınıfının 

da siyasete doğrudan katılmasıyla birlikte toplumsal sınıflar 19. yüzyılda daha net olarak 

belirlenmiştir.  

1848 Devrimi işçiler açısından değerlendirildiğinde Devrim, “Paris’te proletarya ile 

burjuva arasında iktidar için ilk büyük kavgaydı”72. Proletarya burjuva ile mücadele edecek 

gücü bir bakıma burjuvadan almıştı. Zira sanayi proletaryasının gelişmesi ve ortaya çıkması 

sanayi burjuvasına bağlı olduğundan dolayı73 yüksek burjuva kendi düşmanını kendisi yaratmış 

                                                           
72 Marx, Fransa’da Sınıf Mücadeleleri, s. 12. 
73 Marx, Fransa’da Sınıf Mücadeleleri, s. 48-49. 
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oluyordu. Devletlerarası silahlanma yarışı endüstriyel üretimi arttırmış bu durum ulaşım ve 

lojistik imkânları da geliştirerek ülkelerin daha büyük bir orduya sahip olmasını sağlamıştı. 

Daha büyük ordunun beraberinde büyük bakım masraflarını da getirmesi devletleri yüksek 

vergiler koymaya itmiş ve böylelikle de insanların siyasal olarak sosyalizme kayma durumu 

ortaya çıkmıştı. 1789 Devrimi ile birlikte ortaya çıkmış olan devrim vasıtasıyla iktidarı düşürme 

fikri yaşadıkları koşullar neticesinde işçileri etkilemiş ve 1848 Şubat’ında devrim sırasında 

haklarını ön saflarda aramışlardır. Louis Blanc ve Ledru Rollin öncülüğündeki sosyalist 

hareket, emellerine ulaşmak amacıyla tek başına hareket etmemiş Temmuz Monarşisi’ni 

iktidardan düşürmek adına liberallerle de iş birliği yapmıştır. 1848 Devrimi ardından kurulmuş 

olan “Geçici Hükümet Temmuz tahtını birlikte deviren başka başka sınıfların uzlaşmasıydı”74. 

Böylelikle baskıcı ve otokrat bir iktidara karşı 1789’un üç ilkesi uygulanmış oluyordu: 

Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik. İşçiler gözüyle 1848 Devrimi tam anlamıyla özgürlüğe giden bir 

yoldu. Geçici Hükümet’in devrim sonrasında tesis ettiği Ulusal Atöyeler işsizliğe çözüm 

bulmak amacıyla kurulmuş olduğu gibi işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla 

atılmış bir adımdı. Bu şekilde işçilerin yaşam ve çalışma koşulları sanayicilerin ve yüksek 

burjuvanın inisiyatifinde değil devletin güvencesi altındaydı. 1848 Devrimi’nin diğer bir 

getirisi ise ülkenin bütün erkeklerine tanınmış olan oy kullanma hakkıydı. Böylelikle 1789 

ilkelerinden biri olan Eşitlik de toplum bazında tesis edilmiş bulunmaktaydı. İşçilerin, küçük 

burjuva ve orta sınıf ile birlikte Temmuz Monarşisi’ni devirmesi ise basit bir siyasi ittifaktan 

öte baskı ve otorite rejimine karşı Fransız halkının dayanışmasıydı. Bu da 1789 Devrimi’nin 

son ilkesi olan Kardeşliği göstermekteydi. Ayrıca sosyalistler için Kardeşlik yalnızca Fransa 

halkının kardeşliğinden ibaret değildi. 1789 Devrimi’nden sonra ilan edilen Cumhuriyet’in 

dünyadaki bütün insanların eşit ve özgür olduğunu belirtmesi gibi 1848 Devrimi ile birlikte işçi 

sınıfının bütün dünya genelinde birlik olması tartışmaları ortaya çıkmıştı. Böylece işçiler yeni 
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bir siyasi erk yaratmakla kalmayıp yeni bir siyasi terimin de ortaya çıkmasına neden olmuşlardı: 

Komünizm. Marx ve Engels’in dediği gibi Avrupa’da dolaşan komünizm hayaleti yalnızca 

Ancien Régime’in temsilcisi olan Metternich, Çar ve Papa’nın hedefinde değil, Ancien Regime’i 

iktidardan eden yüksek burjuva ve liberalizmin de düşmanı olmuştur. Ve yine Komünist 

Manifesto’da geçtiği gibi Komünizm artık bütün Avrupa devletlerince bir güç olarak kabul 

edilmiştir. Böylece 1848 sorası artık siyasi bir erk haline gelen ve yönetimde sesini 

çıkarabileceğini anlayan işçi sınıfı sonraki süreçte gasp edildiğini düşündüğü haklarını elde 

etmek için sendikalar kurmuşlar ve grev yolunu da tercih etmişlerdir. İşçiler üretimde 

oynadıkları etkin rolün farkına varmışlar ve yalnızca siyasi haklarını değil, çalışma ve yaşam 

koşullarının da iyileştirilmesi için taleplerini daha sesli bir şekilde dile getirmişlerdir. İşçi 

sınıfının siyasi bir güç olarak ortaya çıkması sonraki süreçte siyasette yeni fikir akımlarının 

ortaya çıkmasına neden olduğu gibi işçi sınıfı ile burjuva arasındaki mücadele daha somut hale 

gelmiş ve seçimlerde işçilerin de oylarını kazanmak adayların hedeflerinden biri olmuştur. 

Sanayileşmenin damgasını vurmuş olduğu 19. yüzyılda ulaşım ve haberleşme başta olmak 

üzere birçok imkânın gelişmesi insanlığın faydasına dokunmasının yanında kötü iş koşulları, 

düşük ücretler gibi olgular da 19. yüzyılı yorumlamada dikkat edilmesi gereken hususlardandır. 

Avrupa’da sanayinin gelişmesiyle birlikte insanların önemli bir kısmı 1800’lü yıllar öncesi 

şartlardan daha iyi koşullar altında yaşasalar da diğer taraftan üretimi gerçekleştirenlerin 

1800’lü yılların öncesinin koşullarında yaşıyor olması Ancien Régime’in henüz bitmediğine 

işaret etmektedir. Sosyalist siyasetçilerin işçileri 1789’dan önceki serflere benzetmiş olması 

emekçi sınıfın 1789 Devrimi örneğini göz önüne alarak dayanışmalarına yol açmış ve 1789 

Devrimi’nde burjuvanın yapmış olduğu gibi 1848 Devrimi’nde de kendi haklarını ve siyasete 

dâhil olmayı başarmışlardır. Bu nedenle Hobsbawm’ın devrimler silsilesinde en önemli yere 

koyduğu 1830 Devrimi yerine 1848 Devrimi, yöntemi ve sonuçları bakımından bu devrimler 

silsilesinde daha önemli yere sahiptir. Devrimler Çağı olarak adlandırılan 1789-1848 arası 
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dönem Fransa’da proletaryanın yani halkın yüksek burjuvaziye ve aristokrasiye karşı zaferiyle 

bitmesi Avrupa siyasi ve toplumsal tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Fransa’da 

sosyalistlerin öncülüğünde gerçekleşen devrim nedeniyle de dünya genelinde cumhuriyetçilik 

düşünceleri yayılmaya başlamıştır. İşçi sınıfının da siyasete doğrudan katılmasıyla birlikte 

toplumsal sınıflar 19. yüzyılda daha net olarak belirlenmiştir.  
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III. Bölüm: 1848 Devrimi 

Devrimler Çağı’nın son devrimi olan 1848 Devrimi, devrimler silsilesinde gerçekleşmiş olan 

son büyük halk hareketi olmasının yanında Avrupa’da yaşanan devrimlerde oldukça önemli bir 

yere sahiptir. 1789 - 1848 arası dönemde Avrupa’da yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmelerle 

birlikte bu süreç içerisinde yaşanan halk hareketleri nedeniyle yaklaşık altmış yılı kapsayan 

Devrimler Çağı’nın son ayaklanmasıyla birlikte Avrupa’da insanlık yalnızca Ancien Régime’in 

kalıntılarına değil 19. yüzyıl içerisinde gelişen yüksek burjuvaya da açıkça meydan okumuştur. 

Başta işçilerle birlikte gelir düzeyi düşük olan tüm erkeklerin siyasete dâhil olabilmesini 

sağlayan 1848 Devrimi bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı kendisini diğer devrimlerden 

ayrı bir noktaya taşır. Ortaya çıkışı ve sonuçları bakımından 1848 Devrimi bu çalışmanın bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Öncelikle bu bölümde Fransa’da meydana gelen 1848 Devrimi’ne 

dair genel bir yorum yapılacaktır. Ardından, 1848 Devrimi’nin nasıl gerçekleştiğine, başarıya 

ulaşan devrim sonucunda yeni kurulan II. Cumhuriyet’in nasıl bir yapıda olduğuna ve II. 

Cumhuriyet döneminde Geçici Hükümet’in çıkarmış olduğu yasalara değinilecektir. Son olarak 

da yeni ilan edilen Cumhuriyet’te siyasi mekanizmanın nasıl dönüştüğü incelenecektir.  

 1848 Devrimi’nin ortaya çıkmasını açıklamaya çalışan iki ana görüş vardır: siyasal-

toplumsal nedenler ve ekonomik nedenler. 1848 Devrimi’ne şahitlik eden İngiliz gazeteci Percy 

B St. John 1848 Devrimi’nin nedenlerini sıralarken başa Louis Philippe iktidarının baskıcı ve 

otoriter rejimini koymaktadır. Vatandaş kral olarak iktidara gelen Louis Philippe, St. John’a 

göre uzun zaman sonra Fransa’da iktidarda bulunan en güçlü kraldır.75 İktidarının gücünü 

yüksek burjuva ile paylaşan Louis Philippe’in aynı zamanda ekonomik teşebbüslere özel olarak 

ilgisi de bulunmaktadır. İktidarın, otokratlarla paylaşılmış olması yolsuzluğu da beraberinde 
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getirerek ayrıcalıklı bir sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 19. yüzyılda sanayinin 

gelişmesi bu sınıfın ortaya çıkmasına neden olduğu gibi yüksek burjuvanın iktidarda 

bulunmasının nedeni Louis Philippe’in bu sınıfa tanımış olduğu ayrıcalıklar neticesindedir. 

1830 - 1848 arası dönemde Fransa’da yaşanmış olan yolsuzluklara bir örnek de Louis 

Philippe’in oğlu Henri’yi 1847 yılında Cezayir valisi olarak atamasıdır. Dolayısıyla ortada 

yalnızca yolsuzluk değil aynı zamanda nepotizm de görülmektedir. 1830 Devrimi sonrasında 

“vatandaş” lakabıyla iktidara gelmiş olan Louis Philippe öte yandan orta ve alt sınıftan Fransız 

vatandaşlarının siyasete dâhil olmasının önüne geçen yasaları onaylamıştır. 1830’dan 1848’e 

kadar Louis Philippe’in politikası alt ve orta sınıfları siyasal açıdan görmemezlikten geldiği gibi 

onları dengelemek adına üst-orta sınıfı memnun etmek ve zenginliklerinin kralın tanımış olduğu 

imtiyazlardan geldiğini düşünmelerini sağlamak üzerine olmuştur.76 Temmuz Monarşisi’nin 

despotik tavrı siyasal toplantıların yasaklanmasıyla kendisini göstermiştir. Ancak bu tutum 

reform yanlılarının Campagne des banquets adı verilen adı verilen yemek ziyafetlerini organize 

etmelerine yol açmıştır. Buradan da söylenebilir ki 18. yüzyıl içerisinde Fransa’da gelişmiş olan 

siyasi anlayış ve düşünce özgürlüğü fikri despotik rejimlerde dahi muhalif insanların 

zihinlerinde bulunmaktadır.  

Louis Philippe’in Fransa ordusu ve Ulusal Muhafızlarla arasındaki bağ da güvenilir 

değildir. Fransa’da ordu, genelde Ulusal Muhafızlar’ın etkisinde olsa da sıradan halk ve orta 

sınıfın krala karşı birlik olduğu durumlarda ordu, ülkenin kralı istemediğini anlamış ve o şekilde 

hareket etmiştir.77 Böylelikle 1848 yılının Şubat ayında Louis Philippe, ayaklanan halka karşı 

kendisini savunabilecek bir organdan mahrum kalmıştır. Ordunun kralın yanında yer almamış 

olması 1815’te tekrardan tesis edilmiş olan monarşilerin artık mutlak olmadığı gibi Fransa başta 
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olmak üzere Avrupa’da güçler ayrılığının daha da belirginleştiğini göstermesi bakımından 

önemlidir.  

Devrime yol açan siyasal gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda bunun despotik ve 

otoriter bir politik anlayışın neden olduğu söylenebilir. Diğer taraftan işçi hareketleri başta 

olmak üzere halkın siyasal hak arama çabası yalnızca Fransa’da mevcut değildi. 

Sanayileşmenin başladığı ve önemli ölçüde işçinin yaşamış olduğu İngiltere’de de halkın 

Fransa’da olduğu gibi siyasete katılma yönünde talepleri bulunmaktaydı. “İngiltere’de hükümet 

Çartizm Hareketi’ni yasaklamayıp baskılamaktansa kontrol altına çalışmış”78 ve böylece ılımlı 

politika izleyerek radikal halk ve işçi ayaklanmalarının önüne geçmeyi başarabilmiştir. Öte 

yandan Fransa hükümeti ise halkın ve işçilerin “radikal” isteklerini yasaklar ve baskı yoluyla 

kontrol altına alarak hem halkın hükümete karşı birleşmesine neden olmuş hem de olayları 

yatıştırabilecek mekanizmalardan kendisini mahrum bırakmıştır. İngiltere ile Fransa arasındaki 

halk hareketlerini hükümetlerin kontrol etme çabası kıyaslandığında İngiliz Hükümeti’nin halkı 

öfkelendirip takipçileri çileden çıkaracağı düşüncesi ile Çartizm yanlılarını öldürmemeye özen 

gösterirken79 Fransız Hükümeti’nin tutunmuş olduğu tavır neticesinde 23 Şubat 1848’de yani 

Devrim günlerinde Fransız askerlerinin halka açmış olduğu ateş sonucu elli iki insanın ölmüş 

olması 1848 Devrimi’nin radikalleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. İngiltere’de 1832 yılında 

çıkartılan Reform Yasası ile birlikte orta sınıf oy hakkı kazanmış olurken Fransa’da ise geçmiş 

yıllara göre daha fazla insan oy kullanmasına rağmen işçiler Louis Philippe’in iktidarında bu 

hakka sahip olamamışlardır.  

Fransa’da 1793 yılında Kral XVI. Louis’nin yargılanıp infaz edilmesi ve hemen 

ardından Cumhuriyet’in tesis edilmesi 1815 Restorasyonu’nun ardından Fransa monarşisinin 

reformlara karşı daha sert bir tutum takınmasına yol açmıştır. 1815’in ardından Bourbon 
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hanedanının yeniden iktidara gelmesi ve XVIII. Louis ile X. Charles’ın reform karşıtı gerici 

tutumları muhafazakârlıktan ziyade kralların halk tarafından idam edilebileceği düşüncesine 

karşı oluşmuş bir histeridir. Gençlik yıllarında kendisini her şeyden üstün gören Louis 

Philippe’in de80 şahitlik etmiş olduğu halkın aşırı davranışları sonucu akrabalarının idam 

edilmesi veya sürgüne gönderilmesi onun yönetimde tutunmuş olduğu muhafazakâr tavrı 

açıklamaktadır. Siyasi otoritenin halk üzerinde baskısı liberal politikacı Alphonse de 

Lamartine’in devrimi bir katastrofiden öte festival olarak yorumlamasına neden olmuştur.81 

Siyasi iktidarın politikalarının toplumsal huzursuzluğa neden olduğu ve dolayısıyla halkın buna 

karşı çıkışı neticesinde 1848 Devrimi patlak vermiştir düşüncesi yanlışlık arz etmese de 

devrimin yalnızca bu nedenden kaynaklandığını belirtmek yetersizdir.  

 1848 Devrimi’nin ortaya çıkmasının gösterilen nedenlerinden biri de ekonomik 

nedenlerdir. Helge Berger ve Mark Spoerer isimli ekonomistlerin yapmış oldukları çalışma 

ekonomik krizlerin toplumsal krizlere yol açtığı üzerinde durmaktadır.82 Sanayileşmenin 19. 

yüzyılda bütün dünyada hızlıca gelişmesinden dolayı devletlerin modası geçmiş ve esnek 

olmayan ekonomik politikaları uygulamaya koyması yüzünden Avrupa’da 1845 yılından 

itibaren başlayan bir ekonomik kriz meydana gelmiştir. Aynı zamanda İrlanda’da ortaya çıkan 

patates kıtlığı ve yine tüm Avrupa’da yaşanmış olan kötü hasat durumu nedeniyle açlık 

nedeniyle insanlar huzursuzlanmıştır. Berger ve Spoerer çalışmalarında Ernst Engel adlı 19. 

yüzyılda yaşamış Prusyalı istatistikçisinden alıntı yaparak “ekonomik krizin Avrupa’nın birçok 

yerinde bombayı tetiklediğini”83 belirtmişlerdir. Ancak iki yazara göre bu bomba siyasal ve 

toplumsal huzursuzluk değil, ekonomik nedenlerden kaynaklı sorunlardan oluşmaktaydı. 

                                                           
80 St. John, The Three Days of February 1848, s.6. 
81 Lamartine, History of the Revolution of 1848, s.1. 
82 Helge Berger & Mark Spoerer, Economic Crises and the European Revolutions of 1848, The Journal of 

Economic History, Vol. 61, No. 2, s. 293. 
83 Berger ve Spoerer, Economic Crises and the European Revolutions of 1848, s. 295. 
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Fransa’nın endüstrisinin tarım ile sıkı bir şekilde bağlı olması84, kredi problemleri, hazinenin 

her yıl açık vermesi, kötü hasat nedeniyle işsizlikle beraber yemek fiyatlarının da artmış olması 

toplumsal huzursuzluğu yaratan nedenler arasındaydı. Yani ekonomistlerin bakış açısına göre 

siyasal sorunların ve söylemlerin temelinde ekonomik krizin yaşanmış olması gerekmektedir.  

 Bu çalışmanın argümanı ise 1848 Devrimi’nin iki nedenden yalnızca biri nedeniyle 

gerçekleştiği yönünde olmadığı yönündedir. 1789 Devrimi ile birlikte Fransa’da halk tarafından 

anlaşılmış olan siyasi bilinç ve devrim yapma düşüncesi insanların haklarını arama konusunda 

hükümetlere karşı daha etkili kılmıştır. Aynı zamanda yukarıda belirtildiği üzere Avrupa’da 

orta sınıfın ortaya çıkması ve burjuvayı oluşturması okuma yazma oranlarını yükseltmiş ve bu 

kesim siyasi hiziplerin oluşmasında, gazetelerin basılmasında, kafelerde ve salonlarda siyasi 

konuların tartışılmasında etkin rol oynamıştır. Dolayısıyla Furet’nin 1789 Devrimi’ni bir bilinç 

üzerinden değerlendirdiği gibi 1848 Devrimi’nde de bir bilinçten söz edilebilir.  

Ancien Régime’in baskıcı ve otoriter tutumu, hükümeti eleştiren yemekli ziyafetlerin La 

Reforme ve Le National adlı gazetelerin ziyafetlerde konuşulanları yayımlaması üzerine Şubat 

1848’de bütün yemekli ziyafetleri yasaklamasıyla devam etmiş ve bu durum Paris’te insanların 

sokağa dökülmesine neden olmuştur. “Yemekli ziyafetler insanların hükümete karşı 

huzursuzluğunu göstermesinin bir aracıydı ve ılımlı siyasetçisi ile birlikte cumhuriyetçi de bu 

etkinliğe katılmaktaydı”.85 Esasında bu yasak Temmuz Monarşisi’nin koymuş olduğu 

yasaklardan şekil itibariyle farklı değildir ama halk tarafından bu yasak özgürlüklerini 

kısıtlayacak en son hamle olarak görülmüştür. Siyasal haklarının elinden alındığını düşünen alt 

ve orta sınıftan insanlar ile öğrenciler için 1848 Devrimi’nin ortaya çıkması bu bakımdan siyasi 

nedenlerle açıklanabilir.  

                                                           
84 Berger ve Spoerer, Economic Crises and the European Revolutions of 1848, s. 318. 
85 Roche, Frederic Bastiat A Man Alone, s. 55. 
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Diğer taraftan hükümetlerden ve insanlardan bağımsız şekilde gelişen doğa olayları ve 

hükümetlerin sanayileşmenin farkına varamamış olması nedeniyle tarımsal üretimin düşüşe 

geçmesi, işsizlik ve alım gücünün düşük olması yönünden de 1848 Devrimi’nin ekonomik 

yönden arka planı bulunmaktadır. Tarım üretiminin düşmesi beraberinde ekonomik yıkımı da 

getirmiştir. Bu ekonomik krizden en çok etkilenen alt sınıftan insanlarla birlikte toplumun 

önemli bir kesimi olmuştur. 1848 Devrimi’ni başarılı kılan noktalardan biri de işçilerle birlikte 

bu ekonomik yıkımdan insanların hükümete karşı tutum sergilemesidir. Bu kitleler ayrı sosyal 

statülere mensup olmalarına rağmen Louis Philippe iktidarına karşı birlikte hareket etmiş 

olsalar da Devrim sonrasında kurulan Geçici Hükümet’te sınıflar arası farklılıklar kendisini 

tekrar göstermiştir.  

 1848 Devrimi’nin ardından üç ana muhalif hizip iktidarı paylaşmıştır: ılımlı 

demokratlar, radikal demokratlar ve sosyalistlerdir.86 Geçici Hükümet kurulmuş, başkanlık 

görevini Dupont de l’Eure üstlenirken dış işleri bakanı Lamartine olmuş, iç işleri bakanlığına 

ise sosyalist lider Ledru Rollin getirilmiştir. Ledru Rollin’in iç işleri bakanlığına 

getirilmesinden de anlaşılacağı üzere II. Cumhuriyet üç devrimsel karar almıştır. Bunlardan 

birincisi herkesin çalışma hakkına sahip olma düşüncesi sebebiyle Ulusal Atölyeler’in 

kurulmasıdır. Aynı zamanda çalışma saatleri kısaltılmış ve işçilerin aldıkları ücretler 

yükseltilmiştir. Böylelikle işsizlikle mücadele edilecek ve sonraki süreçte de Ulusal Atölyeler 

bu konuda başarı sağlamış olacaktır. İkinci önemli yasa ise Fransa’da bütün erkeklere oy 

kullanma hakkının tanınmış olmasıdır. Bu yasa ile birlikte milyonlarca Fransız seçimlere 

katılabilecek ve devrim öncesinde halkın ve siyasilerin en çok üzerinde durmuş olduğu nokta 

gerçekleşmiş olacaktır. Üçüncü yasa ise köleliğin kaldırılmış olmasıdır. Böylelikle devrim 

evrensel bir yapı kazanmıştır. Diğer yandan sosyalistler kendilerini devrimin mimarı olarak 

                                                           
86 Hobsbawm, The Age of Revolution, s. 112. 
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görmüş ve bunu liberallerle paylaşmak istememişlerdir. Hizipler arasında reformlar nedeniyle 

siyasi çatışmalar ortaya çıkmıştır. Örneğin Cumhuriyet Fransası bayrağının nasıl olması 

gerektiği konusunda dönen hararetli tartışmalarda Lamartine orta noktayı bulmuş ve üç renkli 

Fransa bayrağının ortasında sosyalistleri temsilen kırmızının yer alacağı şekilde ve bir arma 

barındırarak yeniden düzenlenmiştir. Ulusal Atölyeler’in kurulması konusunda toprak 

sahiplerine yeni vergilerin yüklenmesini ön gören yasa ve Ulusal Muhafızlar’ın ilga edilmesi 

nedeniyle sosyalistler iktidarda yalnızlaşmışlardır. Bu yalnızlaşma 23 Nisan 1848 Seçimleri 

sonucunda Milli Meclis’te muhafazakârların ve ılımlıların çoğunluğu sağlamalarına neden 

olmuştur. Devamında Yürütme Komisyonu da kurulmuş ve bu kurum devleti idare eder hale 

gelmiştir. Yaşanan durumdan rahatsız olan radikaller Mayıs ayında meclise karşı ayaklanmışlar 

ve Haziran Ayaklanması olarak adlandırılan yeni bir kalkışma ortaya çıkarmışlardır. 1848 

Devrimi Haziran ayına gelindiğinde iktidarı paylaşamayan proletarya ile burjuvanın 

mücadelesini dönüşmüş ve bu mücadelenin kazananı burjuva olmuştur. Milli Meclis, Geçici 

Hükümet’in koyduğu yasaları kaldırmıştır. Burjuva monarşisi burjuva cumhuriyetine 

dönüşmüştür.87  

4 Kasım 1848’de yeni anayasa kabul edilmiştir. Yeni anayasa ile birlikte “kralcı etiketler 

sökülmüş yerine cumhuriyetçi etiketler yapıştırılmıştır.”88 Yani sosyalistler ve işçilerin 

çıkarlarını koruyanlar siyasi iktidardan uzaklaştırılmalarıyla birlikte Geçici Hükümet’in Ulusal 

Atölyeler ve çalışma saati gibi düzenlemeler ortadan kaldırılmıştır. 10 Aralık 1848 tarihinde 

yapılan seçimlerde Louis Napoleon Bonaparte %74 oyla başkan seçilmiştir. Louis Napoleon’un 

iktidara gelmesiyle Fransa’da siyasal olaylar hızlıca değişmeye başlamış ve 1848 Devrimi’nin 

kazanımları Napoleon’un başkanlığı süresince hükümet sansürleri ve jandarma rejiminin 

kurulmasıyla ortadan kaldırılmıştır. 1850 yılındaki seçim yasası ile birlikte proletarya seçme 

                                                           
87 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon, çev. D.D.L.  (New York: Dodo Press, 1897), s. 8. 
88 Marx, Fransa’da Sınıf Mücadeleleri, s. 78. 
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hakkından mahrum bırakıldığı gibi bir sonraki yılın Aralık ayında Louis Napoleon darbe 

yaparak iktidarı tamamen kendi eline almış ve II. İmparatorluk kurulmuştur.  
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IV. Bölüm: Sonuç 

1848 Devrimi tezatlar devrimidir. Ortaya çıkış sebebi otoriter yönetim ve monarşiye bir tepki 

olarak başlayıp alt ve orta sınıfın iktidara dâhil olma talepleri ile alevlense de devrim üzerinden 

henüz dört yıl geçmeden Fransa’da yeniden monarşi tesis edilmiştir. Devrimde, Haziran 

Monarşisinin Kral Louis Philippe’ini iktidardan uzaklaştırıp 20 Aralık 1848’de Başkan Louis 

Napoléon Bonaparte’ı İkinci Cumhuriyet’in ilk ve son başkanı olarak seçilmiştir. Ancak Aralık 

1851’de bir darbe ile imparator olmuştur. İşçi sınıfı, ılımlı liberaller ve demokratlar 1848 

Devrimi’nde yan yana saf tutarlarken devrim sonrası birbirlerinin düşmanı olmuşlardır. 1848 

Devrimi’nde olayların büyük kısmı Paris’te yaşanıp Ulusal Atölyeler Paris ve çevresinde 

kurulurken taşrada büyük ölçekli değişiklikler yaşanmamıştır. Bunun en büyük değişikliklerden 

biri Paris’in yeni iş sahaları sebebiyle taşradan daha hızlı bir şekilde göç almasıdır. 1848 

Devrimi’nin ardından Devrimler Çağ’ı kapanırken Louis Napoleon’un imparatorluğu ile 

birlikte devrimlerin merkezi Paris yeniden düzenlenmiştir. Sanayileşme hız kazanmış ve şehir 

büyümüştür. Fakat büyüyen şehir herhangi bir olumsuz durumda işçilerin ve proletaryanın 

ayaklanıp barikatlar kurmasına engel olacak şekilde dikey ve yatay uzun caddelerin bağlandığı 

meydanlarla yenilenmiştir.  

 1848 Devrimi kısa, orta ve uzun vadeli sonuçları bakımından değerlendirilmelidir. 

Böylece yaşanan devrimin neden Fransa’da daha önce yaşanmış olan devrimlerden farklı 

olduğu anlaşılacaktır. 1848 Devrimi’nin kısa vadeli sonuçlarından biri artık işçi sınıfının 

(proletaryanın) siyasi bir erk olduğunun anlaşılmış olmasıdır. Devrim sayesinde artık işçilerin 

yaşam koşulları ve çalışma şartları işverenler tarafından görmezden gelinecek bir durum 

olmaktan çıkmıştır. Aynı zamanda işçi sınıfının bilincinin gelişmesiyle evrensel ideallerin 

tanımlanması sonucunda sınıf mücadelesinde yeni bir safha oluşmuştur. Siyasi bir grup olarak 

artık sosyalistlerin iktidarı ele geçirme ihtimalleri yüksek burjuvanın korktuğu bir durum halini 

almıştır. 1848 Devrimi vasıtasıyla oy kullanma hakkı bütün erkeklere tanınmış ve böylece 
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siyaset ve diplomasi yeni bir boyut kazanmıştır. Devrim öncesi belirli bir sınıfa dayanan 

ayrıcalıkların kalkması ve halkın bu ayrıcalıkları sorgular hale gelmiş olması değişen siyaset 

anlayışını göstermektedir. 1815’te Viyana Kongresi ile Avrupa’da monarşilerin hâkimiyetini 

güvence altına alan Metternich Sistemi iflas etmiş ve monarşilere karşı ayaklanmalar 

başlamıştır.  

 1848 Devrimi’nin orta vadeli sonucun ise üretimin ile işçiler arasındaki sıkı bağın 

anlaşılmış olmasıdır. 1848 öncesi süreçte İngiltere hükümetinin işçilere karşı takınmış olduğu 

tutum ile 1848 sonrası uyguladığı politika farklıdır. İngiltere’de 1867 ve 1884 yıllarında 

çıkarılmış olan yasalarla işçilerin oy hakkı kazanmış olması bunun göstergesidir. 19. yüzyılın 

ikinci yarısı ile birlikte artan sanayileşme ile birlikte işçi sınıfının sayısı da çoğalmış ve işçilerin 

28 Eylül 1864 tarihinde I. Enternasyonal’i kurarak organize olmaları başlamıştır. İşçi 

sendikaları ve bir siyasi ideoloji olarak Sosyalizm Avrupa’da yayılmaya başlamıştır.  

 1848 Devrimi’nin uzun vadeli sonucu ise iki farklı açıdan incelenebilir. Birincisi 

yönetimlerin böyle devrimlerin ortaya çıkmaması için arttırdıkları önlemlerdir. Ancak bu 

öğrenme süreci eylemciler için de geçerlidir. Artık sosyalist hareketin devrim metodu da 

kısmen değişmiştir. Zaman içerisinde birçok ülke işçilere ve alt sınıftan insanlara oy hakkı 

tanımış ve böylelikle oy hakkını elinde bulunduran işçiler demokratik yollarla iktidara gelmeyi 

hedeflemişlerdir. Aynı zamanda 1848’den sonra Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli 

yerlerinde sanayileşme faaliyetleri hız kazanmış ve bunun neticesinde işçi sınıfı sayıcak 

artmıştır. Artan işçi nüfusu Sosyalist siyasetçiler için geniş bir oy havuzu oluşturmuştur. Bu 

nedenle Fransa’da Sosyalistler siyasal olarak güçlenmişler ve Sosyalistlerin yükselişini 

durdurmak için 1939 yılında Fransa Komünist Partisi kapatılmıştır. Almanya’da I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra Sosyalistler güç kazanmış, Rusya’da ise 1917’de gerçekleşen devrim ile 

birlikte Komünist rejim kurulmuştur.   
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1848 Devrimi, toplumsal sonuçlara sahip olmasının yanında yeni haberleşme araçlarının yani 

gazete gibi unsurların halkı yönlendirmesi özelliğine sahip olması bakımından da farklı bir 

özellik taşımaktadır. Siyasilerin hükümeti eleştirerek halkı manipüle edip toplumsal 

huzursuzluklara sebep olmaları Fransa’da gelişen siyasal bilinci göstermiştir. Aynı zamanda 

kullanılan söylevlerin çeşitli konular içerip yalnızca halkın alt sınıfına hitap etmemesi sınıfların 

oluştuğunu da göstermektedir. Dolayısıyla bu durum 1848 Devrimi’nin sınıf mücadelesi 

boyutunu bulundurmaktadır.     

Bu çalışmada 1848 Devrimi’ni anlamak adına Fransa’daki değişimin önemli parçaları 

incelenmiştir. Aydınlanma düşüncesi modern insanın düşünce yapısında değişiklikler 

başlatmıştır. Bundan dolayı 1789’dan 1848’e kadar ortaya çıkan devrimlerde Aydınlanma 

liberal düşüncesinin etkisinin görüldüğünü söylemek mümkündür. Endüstriyelleşme ise Fransa 

ekonomisinde radikal değişikliklere neden olmuştur. Üretimin şekli ve tabiatı değişmiş, 

insanlar konsantre şekilde aynı çatı altında üretim yapmaya başlamışlardır. Bu işçi sınıfının iyi 

olmayan yaşam koşulları işçi sınıfı bilincinin ve sosyalist hareketin siyasi gelişiminde 

önemlidir. İşçi sınıfının 1848 Devrimi ile birlikte bir siyasi erk haline gelmesi Sosyalist 

siyasetin gelişmesi için de önemli olduğu anlaşılmaktadır.  
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