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KİTAP ANALİZİ 

Elif Mısra GÖNEN 

1-KİTAP İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

Kitap Adı: Fransız Devrimi 

Yazarı: George Rude 

Yayınevi: İletişim 

Basım yılı: 2015 

2-İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ 

İncelediğimiz Fransız Devrimi başlıklı kitap toplam yedi bölümden oluşmaktadır. 

Kitap birinci bölümde, Fransız Devrimi’nin neden ve nasıl çıktığını, devrimin tarihsel sürecini, 

taht kavgalarını, monarşiyi ve devrimci ruhu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. İkinci bölümde 

Yazar George Rude kitap boyunca en önemli noktanın devrimin neden ve nasıl Fransa’da 

çıkmış olduğunu vurguluyor ve devrimin en önemli noktalarını betimleyerek, bu olayın 

okuyucunun gözünde canlanmasını sağlıyor. Üçüncü bölümde Fransa’da toplumun alt 

kesiminin ekonomik kriz, vergi yükü ve kıtlık gibi zor durumlarla karşı karşıya kaldığı 

dönemlerde bir devrimin şart olduğunu ileri sürüyor. Köylüler, kentliler ve burjuvazi uzun yıllar 

boyu haksızlığa uğramışlar, böylece aristokratik isyanlar, halk isyanları çıkmış ve radikal 

düşünce akımları yaygınlaşmıştı. Fakat devrim için sadece ekonomik krizler, toplumsal 

hoşnutsuzluklar yeterli değildi daha fazlası gerekliydi, yani devrimci bir ruh haline ihtiyaç 

vardı. 

Yazar dördüncü bölümde ise aşağıdaki hususları vurgulamaktadır. Fransız Devrimi 

esnasında asiller, özel yargı, mali dokunulmazlık, feodal gelir ve imtiyaz haklarından yoksun 

kalmışlardı. Babadan oğula geçen unvan ve asalet bitmiş, aristokrasi sonra ermişti. Asillerin 

unvanlarını kaybetmesi ve vatandaş sınıfına indirilmesi avamın sosyal adalet isteklerini 

karşılamıştı. Bu değişimlere rağmen köylüler hâlâ borç içinden çıkamamışlardı ve bu yüzden 

şikâyetleri bitmemişti, haklarını aramak istemişlerdi. Jakobenler iktidarı ele aldıktan sonra 

toprağı olan köylülerin borçlarını silmişlerdi, fakat toprak sahibi olmayan köylülerin 

sorunlarına hiç çözüm getirilmemişti. Jakobenler ne kadar eli açık davranmak isteseler de 

başarılı olamadılar. Sorunların önemli bir bölümü çözülemedi ve bu durum devrimden sonra 

bile devam etti. 

Beşinci bölüme kadar Fransız Devrimi’nin sadece Fransa’daki etkilerinden 

bahsedilmiştir. Bu bölümden sonra ise devrimin diğer ülkelerde, bilhassa Avrupa’da olan 

yankılarından söz edilmiştir. Avrupa’nın bazı ülkelerinde hükümete ve geleneklere 

başkaldırılar oluyordu, fakat bunlar uzun ömürlü değillerdi ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bu 

yöndeki başkaldırılar Belçika, Hollanda, Polonya ve Cenevre’de gerçekleşmişti. Bunlardan 

sonra çıkan ve on sene boyunca devam eden Fransız Devrimi ilk hareketleri tekrar kamçılamış 

ve devrimci ruhu yeniden ortaya çıkarmıştır. Altıncı ve yedinci bölümlerde devrimin miras 

olarak sadece bayrak, kurum, Medeni Kanun ve toplumsal örgütlenme gibi somut şeyler 

bırakmadığını dolaylı olarak geleneklerini ve efsanelerini de gelecek kuşaklara aktardığı 

vurgulanmaktadır. 
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