
M odem  Sosyalizm

I. Enternasyonal 

(Uluslararası İşçiler Derneği)
I. Enternasyonal, 28 Eylül 1864’te Londra’da Uluslararası İşçiler D em eği adı altında kuruldu. 
Sosyalizm tarihinde büyük öneme sahip olan ve çeşitli ülkelerdeki hareketleri çatısı altında 
birleştiren bu örgütün kuruluşundaki enternasyonalizm düşüncesi 18. yüzyılın sonundan 
itibaren kurulmuş olan pek çok örgütün de temel anlayışını oluşturdu. 1792’den başlayarak 
İngiltere’de kurulan Corresponding Societies’den (Yazışma Grupları), Kommunistische 
Korrespondenzkomitees (Komünist Yazışma Komiteleri) ve Bund der Kommunisten'e (Komünisder 
Birliği), Fraternal Democrats'dan (Kardeş Demokratlar) International Association'a  (Uluslararası 
Dernek) kadar pek çok örgütte, tüm ülkelerdeki ezilenler arasında dayanışma ruhunun 
yaratılması ve yaşatılması düşüncesi hayat buldu. Fakat enternasyonalizmin I. Entem asyonal'le 
hayata geçirilen en gelişkin biçiminin, yani işçi sınıfının bir siyasal hareketi olarak 
enternasyonalizmin temelleri, 1848’in devrimci dalgası sırasında atıldı. 1848 Devrimleri'nin 
yenilgiyle sonuçlanması ve onu izleyen dönemdeki siyasal iktidarların gericiliği ve baskıcılığı, 
tüm ülkelerdeki işçi hareketlerinde de bir durgunluğu beraberinde getirmişti. Ama bu durum 
çok sürmedi. 1850’de başlayan ekonomik yükseliş, işçi sınıhnm nitelik ve nicehk açısından 
gelişmesine yolaçtı. 1857-58 yıllarında yaşanan bunalım, artan grevlerle birlikte işçi 
hareketlerinin yeniden canlanmasını sağladı. En önemli gelişmeler, kapitalizmin, dolayısıyla da 
işçi smıhmn en gelişkin olduğu ülkede, İngiltere’de yaşanıyordu. Nitekim I. Entem asyonal’in 
kuruluşunda ilk girişim de bu ülkedeki işçi önderlerinden geldi.

1848/49’da Avrupa’yı saran devrimci dalganın durulmasıyla birlikte yeni bir ekonomik yükseliş 
dönemi başladı. Bütün ülkelerde, özellikle sanayi alanında büyük bir sıçrama yaşandı. Büyük 
sanayi hemen hemen tüm üretim alanlarına yayılıyor, tarım Fransa ve Almanya’da 
egemenliğini kaybetmeye başlıyordu. Fransa’da 1851’de nüfusun yüzde 61 ’i kırsal kesimde 
yaşar ve sadece yüzde 26’sı şehirlerde sanayi ve ticarette iş bulabilirken, 1856’da kırsal 
kesimde yaşayanların oranı yüzde 53’e düşüyor, yüzde 34 ’ü ise şehirlerdeki zanaat, 
manüfaktür ve sanayide çalışıyordu. Almanya’da da 1849-1858 yılları arasında tarımda 
çalışanların oranı yüzde 51’den yüzde 45 ’e düşüyor ve -Almanya’da sanayi üretimi 1850’li 
yıllarda iki misline çıkıyordu. Tüm Avrupa’da kömür, demir ve çelik üretimi, pamuk 
işlenmesi, makine ve demiryolları inşaası o güne kadar görülmemiş boyutlara ulaşıyordu. Bir 
yandan da yeni bankalar ve şirkeder kuruluyor, üretimin merkezileşmesi ve yoğunlaşması 
artıyor ve sermaye yatırımlan yükseliyordu. Kırsal alandan şehirlere göç hareketi şehir 
nüfusunu çok artınyordu. Londra’nın nüfusu 1851-1861 arasında 2.6 milyondan 3.2 milyona 
yükseliyordu. Konut, yol, köprü, demiryolu, fabrika vb. yapımı gelişiyor, inşaat sektöründe 
çalışan işçilerin sayısı artıyordu.

1857-58’deki bunalımla kesintiye uğrayan ve sonra devam eden bu ekonomik gelişme dönemi 
bütün ülkelerde işçi smıhmn sayıca ve nitelikçe gehşmesine yol açtı. Yaşanan bunalım 
sırasında başlayan ve giderek artan grevler, işçi hareketlerine yeniden ivme kazandırdı ve 
1860’lı yıllara gelindiğinde 1848-49’dan sonra görülen durgunluk ve sessizlik yerini yeniden 
gelişmekte ve güç kazanmakta olan işçi hareketlerine bırakmıştı.

Almanya

1848’den sonra Almanya’da işçi hareketi bütünüyle yenilgiye uğramış durumdaydı. 1852’deki 
Köln Komünistler Davası’yla tüm komünist hareket yeraltına itildi. 1854’de tüm işçi 
örgütlenmeleri yasaklandı. Komünistler Birliği’nin  örgütsel çekirdeğini oluşturan kadroların 
önemh bir kısmı ülkeyi terketmek zorunda kaldı. Devrim sırasında harekete geçmiş olan 
kideler, karşı devrimin şiddetinden ürkmüş durumdaydı ve yeniden örgüdenme eğilimleri yok 
gibiydi.

1850’h yıllarda Almanya’da da diğer ülkelerde olduğu gibi büyük bir ekonomik yükseliş 
yaşandı. Sanayi üretimi çok artmış, kömür üretimi 7 milyon tondan, 17 milyon tona 
yükselmiş, ham demir üretimi birbuçuk misline çıkmıştı. Sanayide çalışan işçilerin sayısı, 
kırsal alandan gelenlerle birlikte artmıştı; fakat sanayi işçileri arasında da çeşitli çıkar 
farklılıkları söz konusuydu. Kırsal alandan gelenler şehirlerde yaşayanlarla aynı bihnce sahip 
değillerdi; Alman işçileriyle Polonya’dan gelen göçmenler arasında dil ile başlayan ulusal 
sorunlar söz konusuydu.

Bu dönemde ülkenin her tarafında Arbeiterbildungsverein'lar (İşçi Eğitim Demekleri) 
kuruluyordu. Bu dernekler işçi örgütleri değil, işçiler için kurulmuş örgüderdi ve bir kısmı 
Protestanlar ve Katoliklerin, bir kısmı da liberallerin etkisi altındaydı. Özellikle liberal işçi 
eğitim demeklerinde küçük burjuva demokratik eğilimler güç kazanıyordu. İşçi hareketinin 
yeraltına itilmiş ve ülke içinde kalmış olan ilerici ve eğitilmiş kesimleri bu liberal işçi eğitim

JONES, ERNEST 
( 1819- 1869)

Chartist hareketin önde gelen kişilerinden, şair ve 
gazeteci olan Ernest Jones 1819’da doğdu. Aristokrat 
bir ailenin çocuğu olan Jones'In babası Welllngton’in 
İspanya seferi sırasında yakalanarak son Hannover Kralı 
olan Cumberland Dükü’nün emrine girmiş bir albaydı. 
İsim babalığını Dük’ün yaptığı Jones, oldukça tutucu 
bir ortam içinde büyüdü, Lüneburg'ta St. Michael Soylu
lar kolejinde eğitim gördü. 18 yaşına geldikten sonra 
doğduğu Almanya’yı terkederek ülkesine, Ingiltere’ye 
geldi. Hukuk öğrenimi görerek, avukat olan Jones, Derby 
Dükü'nün kızıyla evlenerek refah ve güce ulaştı.

1846’da Northern Star (Kuzey '/lidızı) adlı Chartist 
gazetede yazılar yazmaya başladı. Bu dönemde O’Con
nor ile birlikte hareketin popüler kişileri arasında sayıl
maya başladı. 1848’de çok sayıda Chartist ile birlikte 
tutuklandı. İki yıl boyunca bir hücrede tecrit edilmiş 
bir durumda yaşadı. Kaldığı yerde masa ve sandalye 
yoktu, dokuz ay boyunca kitap, kalem, mürekkep vb.'den 
yoksun kaldı. Bir tek kelime konuşmasına, gülümseme
sine dahi izin verilmedi, birçok kez karanlık bir hücrede 
üç gün yalnız su ve ekmek verilerek cezalandırıldı. Bu 
acımasız koşullarda kendisi ile birlikte hapse giren Char- 
tistlerden ikisi öldü.

1852’de People’s Paper (Halkın Gazetesi) gazetesini 
yayımlamaya başladı. Marx da bu gazetede yazıyor ve 
Jones'u destekliyordu. Chartist hareketin geri çekildiği 
yıllarda dahi mücadeleyi bırakmayan Jones öldüğü gü
ne kadar işçi sınıfının örgütlenmesi için çaba sarfetti. 
Ocak 1869’da 50. doğum yıldönümünde Manchester'de 
öldü. Öldüğü zaman Marx, Engels’e “en eski dostlanmdan 
birini kaybettiğim için üzgünüm” diye yazacaktı. Yapı
lan cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Ernest Jones, yetenekli bir şair, iyi bir gazeteci ve 
kitleler önünde çok iyi konuşan bir hatipti. Özellikle 
işçi mitinglerinde yapmış olduğu konuşmalar ve okudu
ğu şiirlerle işçileri coşturmasını bilirdi. Bu yanıyla İngiliz 
işçilerinin sevgisini kazanan Jones’un yazmış olduğu 
Chartist şarkı sözleri Herwegh ve Freiligrath’m mısraları 
gibi dilden dile dolaştı. 1854'te Manchester’de Chartist- 
ierin, sendika üyelerinin, kooperatif mensuplarının ve 
diğer çalışanların biraraya gelerek oluşturduğu Emek 
Parlamentosu'nu kuran ve bunun işçilerin partisi yerine 
geçecek alternatif bir organ olduğunu öne süren Jo
nes’un bu girişimi ise bir ütopyadan öteye geçmedi.
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Ingiliz sendikacılarla Fransız işçi temsilcileri arasındaki 
ilişkiler 1862 Londra Uluslararası Sanayi Fuarı 

sırasında başlamıştı. 1862-1864 arasında çeşitli kereler 
biraraya gelen Ingiliz ve Fransız işçi temsilcileri, 

George Odger ve Henri Louis Tolain önderliğinde 
uluslararası dayanışma ve örgütlenme konusunda ön 

adımlan attılar. 28 Eylül 1864'te, Londra St. Martin’s 
Hall’de Polonya sorunu ile ilgili bir toplantı 

yapıldığında, bu toplantının dünyadaki ilk uluslararası 
işçi örgütünün başlangıcı olması planlanmış değildi. 

Bu toplantıda Londra'daki Alman mültecilerin ve eski 
Chartist önderlerin çağrılısı olarak Kari Marx da 

bulunuyordu. Marx, Engels'e yazdığı mektupta toplantı 
salonunun “ boğucu derecede kalabalık" olduğunu 

söylüyor. Gene aynı mektupta kendi işlevinin bu 
toplantı için “platformda dilsiz b ir figür" olmaktan 

ibaret olduğum/ ekliyor. Gerçekten de 28 Eylül 
toplantısının kahramanlan Odger ve Tolain’di. Odger'in 

Fransız işçilere hitabını okumasından sonra Tolain 
Fransız işçilerin cevabını okudu. Cevapta şöyle 

deniliyordu: "Artık bütün önemli siyasal ve toplumsal 
konularda halkın sesi duyulmalı ve despotlara kendi 

tiranca vesayetlerinin sona erdiğini bildirmeli... 
işbölümü işçiyi mekanik b ir unsura indirgedi... Eğer 
işçiler dayanışmazsa, bu atalarımızın büyük Fransız 

Devrimi günlerinde yıktıklarından daha dehşetli ve 
insanlık için daha tehlikeli b ir endüstriyel serfliğe yol 

açacak... Biz bütün ülkelerin işçileri, insanlığı iki 
sınıfa, cahil sıradan halk ile bolluk içinde yüzen şiş 

göbekli mandarinler sınıfına ayıran bu ölümcül 
sistemin aşılmaz barikatlanna karşı birleşmeliyiz. Kendi 

kurtuluşumuzu dayanışmayla kendimiz yaratalım !"

dernekleri hareketine katılıyorlardı. Devlet bu derneklere dokunmuyordu, çünkü işçilerin hiç 
olmazsa bir kısmının temel bir eğitim alması (örneğin okuma yazma öğrenmesi) devletin de 
çıkarınaydı.

Başını Hirsch, Duncker ve Sonnemann gibi sol liberallerin çektiği İşçi Eğitim D em ekleri 
hareketi, tüm Avrupa’yı saran ekonomik bunalımın Almanya’yı da etkilemeye başladığı 1860’lı 
yılların başlarında en parlak dönemini yaşadı. Sol liberaller, bu derneklere İngiltere’den 
gördükleri meslek sendikacılığı fikrini taşıdılar. Ancak amaçları, grev silahını İngiltere’de 
olduğu gibi bir mücadele aracı olarak kullanan sendikalar kurmak değildi; onlara göre 
sendikalar kapitalisderle uyum içinde çalışmalı ve böylece işçilerin durumunda iyileşme 
sağlayacak anlaşmalara varmalıydı.

1860’h yıllara gelindiğinde, Almanya’da işçi sınıfı daha çok bu liberal İşçi Eğitim Dem ekleri 
ve liberal sendikacılık hareketinin etkisi altındaydı. Bu yıllarda, yaşanan ekonomik bunalımın 
da etkisiyle, işçi hareketinde yeni bir dönem başladı. Lassalle’in 1863’de AUgemeiner Deutscher 
Arbeiterverein’i (Genel Alman İşçi Derneği) kurması, Liebknecht’in Almanya’ya dönerek yeniden 
siyasal sahneye çıkması ve İngiliz işçi hareketinin deneyimlerini aktarması, I. Enternasyonal’in 
kurulması gibi gelişmelerin d£ etkisiyle, sosyalist düşünce, işçi hareketi içinde yeniden güç 
kazanmaya başladı.

Fransa

Fransa’da 1848’den sonra dönemin devrimcileri siyasal hayattan çekilmişler (Buchez, Leroux, 
Vidal, Pecqueur,...) veya ülkeyi terketmişlerdi (Considerant, Blanc, Cabet,...). Bu dönemde 
Blanqui ve Proudhon siyasal sahnede kaldılar ve etkilerini artırdılar. Öyle ki, 1850’den 1871’e 
kadar uzanan dönemde neredeyse yalnızca Blanquistler ve Proudhoncular kendilerinden 
sözettirdiler.

111. Napoleon’un iktidara gelmesiyle birlikte, Fransa’da da ekonomik hayatta canlanma ve 
yükseliş dönemi başladı. Ülke sanayileşiyor ve işçi sınıh sayısal olarak büyüyordu. En çok 
işçi tekstil, temi'lik maddeleri ve gıda sektöründeydi. Siyasal harekeriiliğe daha yatkın olan



kesim, Paris ve Lyon gibi büyük şehirlerdeki modern proletaryaydı. İşçi hareketlerindeki 
1848’den sonraki sessizhk, grevler ile bozuldu. 1854-55’deki tek tük grevler, 1857-58 bunalımı 
ile birlikte tekstil ve demiryolu işçileri arasında geniş bir grev cephesine dönüştü. 1857 
bunalımı ile artan panik, o yıla kadar faaliyederini genişletmiş ve yaymış olan birçok 
kapitalist girişimcinin batmasına yol açtı. Bunalım, özellikle tekstil sanayiini de etkiledi, 
giderek önde gelen diğer üretim dallarına da yansıdı. Bu süreçle birlikte, küçük burjuvazi 
içinde de bir muhalefet havası gelişmeye başladı. Öte yandan yeraltındaki geçmişin devrimci 
örgüderinde de yeniden bir canlanm.a yaşanmaya başladı. Paris’te, ekonomik yükseliş 
dönemiyle birlikte artan imar faaliyetleri dolayısıyla gittikçe daha fazla önem kazanan inşaat 
işçileri, 1860’ların başından itibaren işçi hareketine katılmaya başladılar.

1860’lı yıllar, Almanya’da olduğu gibi Fransa’da da işçi hareketi için bir dönüm noktasını 
teşkil etti. 1857 ekonomik bunalımı, Kırım Savaşı, İtalyan Savaşı, İngiltere ile yapılan ticaret 
anlaşması ülke için sorun teşkil ediyor, işçiler Napoleon’a gittikçe daha fazla karşı 
çıkıyorlardı. Talepleri daha çok, ücretlerin artırılması, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve 
çalışma süresinin kısaltılmasına yönelikti. Aynca sendikal örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 
talepler de önemli bir yer tutuyordu.

18601ar bütün dünyada olaylı yıllardı. 1863’teki 
Polonya Ayaklanması (solda), Avrupa’nın üzerine bir 
kere daha Kutsal ittifak tehlikesi gölgesinin düşmesine 
yolaçtı, çünkü Polonya topraklan üç muhafazakâr güç. 
Prusya, Rusya ve Avusturya aratmda bölüşülmüş 
durumdaydı. Ayaklanma Rus işgalindeki topraklarla 
sınırlı olmakta birlikte diğer ülkeleri de tehdit 
ediyordu. Fransız ve İngiliz kamuoyunun Polonya'nın 
bağımsızlığına duydukları sempati, hükümetleri 
harekete geçirmeye yetmedi. Ayaklanma kanlı bir 
şekilde bastınidı. Bunu izleyen yıllarda, kaçabilen 
PolonyalI devrimciler, en önemlileri Londra'daki 
Polonya Ulusal Hükümeti olan çeşitli örgütler kurdular. 
1865’te Ulusal Hükümet temsilcileri, Enternasyonal’e 
başvurarak, başarısız Polonya Ayaklanması'm anmak 
üzere bir toplantı düzenlemek için yardım istediler. Bu 
tarihten sonra her 1 Mart'ta EnternasyonalVn de 
katkısıyla bir Polonya Devrimini Anma Toplantısı 
düzenlenmesi, bir gelenek halini aldı. 1861'de 
patlayan Amerikan iç Savaşı (üstte), İngiliz sanayiini, 
pamuk ihtiyacının karşılanmasını tehlikeye 
düşürdüğünden, burjuvazi arasında Güney’den yana 
savaşa katılmak yolunda bir eğilim belirdi. Bu, ancak 
işçi sınıfının yoğun baskısıyla engellendi. 1864 yılında 
Abraham Lincoln'ün ikinci kez başkan seçilmesi 
üzerine Enternasyonal, Marx'in önerisiyle Lincoin’a bir 
kutlama mesajı yolladı. Daha sonra 1869'da Amerika 
ile İngiltere arasında yine bir savaş ihtimali 
belirdiğinde, Enternasyonal, Amerikan işçi sınıfını 
uyaran bir bildiri yayınladı. İtalyan Birliği'nin 
kahramanı Garibaldi (sağda a ltta ), özellikle İngiltere'de 
efsanevi bir popüler kahraman olarak ün yapmıştı. 
Daha sonra 1871'de Enternasyonal'e verdiği destek. 
İtalyan işçi sınıfı içinde Mazzini'nin milliyetçiliğinin 
gerilemesinde önemli bir etken oldu. I860 ’tarda tıpkı 
1830’da olduğu gibi, işçi sınıfı önderleriyle, orta sınıf 
önderleri ittifak halinde geniş bir parlamento 
kampanyası başlattılar (sağda üstte). İşçi önderleri 
bütün yetişkin erkekler için oy hakkı ve gizli oy talep 
ederken, burjuvazinin talepleri her hane halkına bir 
oyla sınırlıydı. Sonunda 1867'de kabili edilen Reform 
Yasası, seçmenlerin sayısını sadece iki katına çıkardı. 
Buna rağmen işçi sınıfı içinde önemli bir bölünme 
yarattı. Sendika önderlerinden bazıları bağımsız işçi 
örgütleri yaratma çabasından vazgeçerek, burjuvazi ile 
parlamenter ittifaklar kurmayı tercih ettiler.

İşçi sınıfı içindeki bu harekedenme, Napoleon’u bazı tavizler vermeye zorladı. Bu tavizlerden 
biri de 1862’de Londra’da düzenlenecek olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinin sanayi 
ürünlerinin sergileneceği Dünya Sergisi’n e  katılacak bir işçi delegasyonunun seçilmesine izin 
verilmesiydi. Bu seçimler, Napoleon’un iktidara gelmesinden sonra işçi sınıfının ilk bağımsız 
eylemi oldu. Çalışma karnesi olan her işçi seçme ve seçilme hakkına sahipti. Paris’te yaklaşık 
200 bin işçi oy kullandı ve 200 delege seçti. Paris dışından da 550 delege seçildi. Napoleon, 
delegelerin yolculuk masrafları için maddi destek sağladı.



Komisyonun başkanlığını o sıralarda tüm Fransa’daki en etkili işçi önderlerinden olan 
cumhuriyetçi ve Proudhoncu Henri Louis Toulain yaptı. Toulain başkanlığındaki komisyonun 
Londra’ya gidişi, Fransız ve İngiliz işçi temsilcileri arasında ilk kez doğrudan ilişki 
kurulmasını sağladı.

1863 ve 1864’de özellikle madenciler ve matbaacılar arasında grevler çoğaldı. Napoleon, 26 
Mayıs 1864’de yayınladığı bir kanunla işçilerin yaptığı toplantıları yasak olmaktan çıkarmak 
zorunda kaldı. I. Entem asyonal’in  kurulmasını izleyen dönemde de grevler arttı ve sosyalizm 
düşüncesi işçi sınıfı içinde gittikçe yaygınlaştı.

İngiltere
1848’de Chartist hareketin yenilgisiyle birlikte, İngiltere’de işçi hareketi ve sosyalist düşünce 
için yeni bir dönem başladı. 1850’li yıllardan itibaren büyük bir hız kazanan sanayileşme 
hareketi, İngiltere işçi sınıfının şekillenmesinde birtakım değişikliklere yol açtı. Gerçek 
ücretlerdeki artış, çalışma koşullanndaki düzelme ve şehirlerde daha iyi bannma koşullan gibi 
gelişmeler, işçileri, işçi dernekleri, kooperatifler gibi örgütlenmelerin yardımıyla mevcut sistem 
içinde durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan hareketlere yöneltiyordu.

1850’lerden itibaren Chartist hareket kendini yeniden toparlamaya başladı, ama eski gücüne 
ulaşamayarak 1858’de tamamen yok oldu. Bu dönemde işçiler arasında kooperatif hareketi ve 
sendikalar güçleniyordu. Kooperatif fikrinin ortaya çıkması 18. yüzyılın ikinci yansına kadar 
uzanır. 1826-27’de yaygınlaşmaya başlayan bu hareketin içinde yer atanların hemen tümü 
Owenci hareketten geliyorlardı. 1844’de Rochdale Pioneers' Equitable Society’nin (Rochdale Öncü 
Eşitlikçiler Derneği) kurulmasıyla hareket yeni bir döneme girdi, gittikçe daha çok yandaş 
kazandı, gelişti, ancak aynı zamanda da gittikçe sosyalizmden uzaklaştı.

1850’li yıllarda işçilerin alım gücünün artması sonucunda gelişen kooperatifler gittikçe daha 
çok birer kapitalist kuruluş haline dönüştüler ve kâr sağlama amacı daha çok öne geçti. 
Bütün bunlara rağmen kooperatif hareketi, öncelikle tam anlamıyla bir işçi hareketi olması, 
işçiler tarahndan kurulması ve onlar tarafindan sürdürülmesi gibi faktörler nedeniyle işçi 
hareketinin gelişmesinde önemli bir yere sahip oldu.

C hartist H arekette C anlanm a

Chartist hareket, 1850’den itibaren yeniden canlanmaya başladı. Hareket içinde sol kanat güç 
kazandı ve 1848 sonrasında Londra’ya sığınan çeşitli ülkelerden devrimcilerle birlikte, sosyalist 
ve enternasyonalist çevrelerle önemli bağlar kuruldu. Chartistler’in başını önce Juhan Harney 
çekti. Harney, Chartist önderler içinde hapse düşmemiş tek kişiydi. 1845’de Alman, Fransız 
ve İtalyan göçmenleri ve İngiliz devrimcileriyle birlikte, I. Entem asyonal’in  öncülerinden 
sayılan Society o f  Fraternal Democrats'ı (Kardeş Demokratlar Derneği) kurmuştu.

Harney’den sonra, 1852’den başlayarak hareketin önderliğine, 1848-49’da hareket içinde önemh 
bir rol oynamış olan ve 1850’de hapisten çıkan Emest Jones geldi. Jones’un, Marx’la sıkı 
ilişkilere sahip olması, Marx’in görüşlerinin Chartist hareket içinde gittikçe daha belirleyici bir 
hale gelmesi sonucunu doğurdu. Sınıf mücadelesi, sendikal örgütlenme, bağımsız bir işçi 
partisinin kurulmasının gerekliliği, enternasyonal dayanışma, Jones’un savunduğu ve 
yaygınlaştırmaya çalıştığı görüşlerdi.

1855’de Jones’un inisiyatifiyle uluslararası bir komite kuruldu. Uluslararası D em ek, 1856’dan 
1859’a kadar varlığını sürdüren bu komiteden ortaya çıktı. Jones’un görüşleri, işçiler arasında 
fazla yandaş bulamadı ve pek yaygınlık kazanamadı. 1852’de çıkarmaya başladığı ve Marx’m 
da pek çok yazı yazdığı People's Paper (Halk Gazetesi) adındaki gazete gittikçe daha az 
satmaya başladı ve 1858’de kapanmak zorunda kaldı. Chartistler 1858’de son toplantılarını 
yaptılar ve dağıldılar.

Chartist hareket, 1850’den 1858’e kadar yaşadığı yeniden canlanma döneminde eski gücüne 
ulaşamadıysa da işçiler arasında özellikle enternasyonalizm düşüncesinin yerleşmesinde önemli 
bir rol oynadı. Harney ve Jones’un bu konuda gösterdikleri çabalar önemli etkiler yarattı. 
İngiliz işçileri artık Polonya, İtalya ve Macaristan gibi ülkelerde ezilen halkların mücadelesine 
yakınlık duyuyor, III. Napoleon ve Rus Çarı gibi diktatörlerin politikalanna karşı çıkıyor ve 
Britanya İmparatorluğu’nun kolonilerindeki halkların haklarını savunuyorlardı. Chartist hareketin 
sona ermesinden sonra da entemasyonahzm düşüncesi, gittikçe gelişmekte olan sendikal 
hareket içinde de yaşamaya devam etti.

Bunalım  ve G revler

1857-58 bunalımıyla birlikte işçi hareketinde bir canlanma görüldü. Londra’da Temmuz 
1859’da bir işçi komitesi tüm inşaat işçilerini kapsayan bir grev örgütledi. Grevde öne 
sürülen talep, 10 saatlik işgününün, ücretler düşürülmeden 9 saate indirilmesiydi. Şubat



60’a kadar süren bu grev, tüm Londra inşaat sektörünü felce uğrattı. Diğer şehirlerdeki ve 
;er sanayi kollarındaki dayanışma grevleri, grevci işçilerin moralini yükseltti. Tüm 
jiltere’de toplanan para, mücadelenin maddi olarak da sürmesini sağladı. Grev, işçilerin 
ırikalar ve işyerlerinde örgütler kurma hakkını yeniden elde etmeleriyle sonuçlandı. İşçiler 
nel taleplerinden, patronlar da sendika üyelerini işten atmaktan vazgeçtiler. Bu grev işçilerde 
ni bir mücadele bilinci oluşturdu. Grev süresinde para toplama işlerini örgütlemek için 
ırulmuş olan işçi komitelerinden, sendika konseyleri doğdu ve çeşitli sendikalar bu 
mseylere temsilcilerini gönderdiler. 1860’ta kurulan Londra Sendika Konseyi kuruluşundan 
baren İngiliz işçi hareketi içinde belirleyici bir rol oynadı. Londra Sendika  Konseyi’nin ilk 
kreteri, daha sonra I. Entem asyonal’in Genel Konseyi’nde de yer alacak olan George 
bwell’di.
!
} durum aynı zamanda yeni grevlerin örgütlenmesi için de zemin oluşturdu. İnşaat 
filerinin ikinci büyük grevi 1861 İlkbaharı’nda gerçekleşti. İşçiler arasındaki dayanışmanın 
[lyutlan kısa zamanda iki yıl öncesinin düzeyine ulaştı. İşverenler 9 saatlik işgününü, ücret 
izeyini düşürmeden kabul ettiler. Bu grevler sırasında birçok siyasal ve parlamento dışı 
lem gerçekleşti.

internasyonalizm Düşüncesi ve I. EntemasyonaVin 

Curuluşu

ondra. çeşitli ülkelerden devrimcilerin, ülkelerindeki gerici yönetimlerden kaçarak sığındığı ve 
endi ülkelerindeki devrimci hareketlerle bağlantı kurmaya çalıştığı bir merkezdi. Burada 
aşayan siyasal göçmenlerin bir kısmının (Marx, Mazzini ve bazı Polonyalı sosyalistler gibi) 
ngiltere’deki demokratik ve sosyalist örgütlenmelerle ilişkileri vardı ve I8 6 0 ’tan itibaren 
luslararası ilişkiler yoğunlaşmıştı. 1862’de Londra’da düzenlenen Dünya Sergisi ne  katılan 
ransız işçileri, İngiliz işçileriyle ilk ilişkilerini kurdular. İtalya'da Ulusal Birlik mücadelesi, 
863’deki Ruslar’a karşı Polonya Ayaklanması ve Amerikan İç Savaşı, işçilerin ilgilendiği 
;onulardı. İşçiler. Napoleon’un İtalya’da Papa’nın başkanlığı altında bir devletler birliği 
urdurma planını protesto ediyor, Garibaldi’yi destekliyor ve onun 1864’de İngiltere’ye 
ığmdıktan sonra sınır dışı edilmesini protesto etmek için polisle çatışmaya girmekten 
ekinmiyorlardı. Bütün bu eylemleri George Odger, William Randall Cremer ve George Howell 
;ibi sendika önderleri planlıyor ve yönlendiriyorlardı.

Amerikan İç Savaşı’nın (1861-1865) İngiliz tekstil sanayiini olumsuz biçimde etkilemesine ve 
3n binlerce tekstil işçisinin işsiz kalmasına rağmen, İngiliz işçileri, İngiltere’nin köleciliğin 
sürmesinden yana olan Güneyliler’in yanında savaşa katılmasına karşı çıkıyor, Londra ve 
Manchester de kitlesel gösteriler düzenliyorlardı. 1863’de Polonyahlar’ın Rus Çarlığı’na karşı 
ayaklanmaları hem İngiliz hem de Fransız işçileri arasında, Polonya halkıyla öteden beri 
k-arolan dayanışma duygularının yeniden canlanmasına yol açtı. 23 Nisan 1863’de Londra’da 
Ingiliz sendika önderleri Polonya Devrimi ile olan dayanışmalarını dile getirmek amacıyla 
büyük bir toplantı düzenlediler ve toplantıya Fransız işçi temsilcilerini de davet ettiler 
roplantmm başkanlığını, daha sonra 1. Entem asyonal’in  kuruluş toplantısında da başkanlığı 
üstlenecek olan Profesör Edward Spencer Beesly yaptı.

22 Temmuz 1863 de, gene Polonya ile dayanışma amacıyla ikinci bir toplantı düzenlendi, 
roplanuya Fransız Tolain ile İngiliz Odger ve Cremer konuşmacı olarak katıldılar. Toplantının 
:rtesi günu Odger başkanlığındaki komisyon, Fransız işçilerine bir mesaj gönderdi. Mesajda, 
îüm uygar uluslara mensup işçilerin birlikte hareket etmesi, Polonya Ayaklanması’nm 
desteklenmesi, kıta ülkelerinden İngiltere’ye gelen işçilerin ucuz işgücü ordusu oluşturarak 
jcret düzeyini düşürmesinin engellenmesi istendi. Mesaj Fransız işçilerine iletilene kadar 
aradan üç ay geçti ve Fransızlar’ın cevabı da bundan ancak sekiz ay sonra Londra’ya ulaştı.

ît. Martin’s Hall T op lan ası

5u mesajların karşılıklı okunması amacıyla 28 Eylül 1864’de Londra’da, St. Martin’s Hall’de 
bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İngiliz sendikacıları ve işçileri, bir Fransız işçi delegasyonu, 
Londra’da yaşayan İtalyan, Alman, Polonyalı ve İsviçreli siyasî göçmenler katıldılar. Marx da 
toplantıya katılanlar arasındaydı. Toplantının hazırlanışından, İngiliz sendikacılığı içinde aktif 
olarak çalışan arkadaşı Eccarius tarahndan haberdar edilmiş ve Cremer tarafından çağrılmıştı.

Mayıs 1851'de Londra’da açılan “ Uluslararası Sanayi 
Fuan” nın belki de en çarpıcı yanı, “ Kristal Saray" 
diye anılan sergi salonuydu. Hyde Park içinde 350 

bin metre-karelik b ir alanı örten yapı, 5 bin çelik 
sütun ve kiriş arasına yerleştirilmiş 300 bin cam 

panoyla kaplanmıştır. O güne kadar tek parça olarak 
dökülmüş en geniş yüzeye sahip cam panolar, fuar 
alanına önceden gereken boyutlarda kesilmiş olarak 

getirilmiş: Birmingham’da yapılıp, 18 saatte 
demiryolundan Londra’ya ulaştırılan sütun ve kirişler 

ise aynı anda yerlerine yerleştirilebllmişlerdi. Böylelikle, 
örttüğü kapalı alan bakımından o güne kadarki en 

muazzam mimari girişim olan “ Kristal Saray’’ın 
yapımı, dört ay içinde tamamlanmıştı. Seri üretim ve 

prefabrikasyonun mimariye uygulanışının ilk 
örneklerinden biri olan “ Kristal Saray" kendi 

tasarlanışından, içinde sergilenenlere kadar yeni bir 
çağın habercisiydi. Sermayenin altın çağının, burjuva 

zenginliğinin ve pratikliğinin birlikte yarattıktan modern 
sanayi üretimi çağının en parlak mimari ifadelerinden 

biri olan bu yapı, dünyanın bütün ülkelerinden 
gönderilmiş, yeni ve özgün ürünlerin sergi salonuydu. 

Sömürgelerden getirilen hammadde zenginliklerinin 
yanısıra, bilimde sağlanan muazzam ilerlemelerin 

teknolojiye uygulanışının sonuçlan olan kitlesel üretim 
araçtan, fuarın en gözalıcı parçalarıydı. Saatte 60 km. 
hız yapan Great Western lokomotifi. Illustrated London 

News gazetesini saatte 5 bin adet basan Applegath 
and Comper baskı makinesi, İngiltere’nin 4 milyon 

tonluk yıllık deniz aşın ticaretinin 168 bin tonluk 
bölümünü taşıyan buharlı deniz araçlarının dört 

silindirli ve yedi yüz beygir gücündeki motorlan, 
İngiltere'nin sanayi devriminde ulaştığı başarıların 

billurlaşmış göstergeleriydi. Bütün öteki ülkelerden 
gelen üretim, ulaşım, iletişim araçlarıyla bunların 

sonuçlarının oluşturduğu zenginlik, insan aklının o 
güne kadar hayal edemeyeceği ölçüde büyüktü ve bu 

zenginliğin gerisinde bir tek şay yatıyordu: Modern 
kapitalist sanayi üretimi temelinde örgütlenmiş modern 
proletaryanın emek gücü. Aynı günlerde Marx, British 

Museum’da Kapital’/ için veri toplamakla 
meşgulken,Fransız işçileri de III. Napoleon döneminde 
oy kullandıkları ilk temsilci seçimlerini yaparak, fuara 

gelecek olan temsilci heyetini seçiyorlardı. Tolain 
başkanlığındaki Fransız işçi temsilcileri, Marx’in etkisi 

altındaki İngiliz işçi önderleriyle ilk doğrudan 
temaslarını da bu fuar sırasında gerçekleştirdiler ve 
Enternasyonal'/V? tohumlan bu sergi sırasında atılmış 

oldu. “ Kristal Saray" temsil ettikleri ve yol açtıklarıyla 
gerçekten yeni bir çağın habercisi olmuştu. Modern 

kapitalizmin ve uluslararası işçi hareketinin birlikte 
belirledikleri bu _çağ, burjuvalar arasında 

egemenliklerinin yıkılmazlığı duygusunu pekiştirirken, 
işçi sınıfları arasında kurtuluşlarının ilk defa gerçek bir 

temele kavuşabileceği umudunu doğurdu.

İngilizler’in Fransızlar’a göndermiş oldukları mesajda, uluslararası bir birlik fikri dile 
getirilmişti. Fransızlar’m cevabi mesajında da tüm ülkelerin işçileri, uluslararası bir örgütün 
;atısı akında biraraya gelmeye çağrılıyordu. Mesajların okunması ve önerilerin, dile getirilip 
tartışılmasından sonra çıkan karar metni şöyleydi: “Toplantıda Fransız kardeşlerimizin 
mesajımıza cevabını dinledik. Kendilerine tekrar ‘hoşgeldiniz’ diyoruz. Programlarını, çalışan 
balk için yararlı olduğundan dolayı, uluslararası bir birliğin temeli olarak kabul ediyoruz ve 
bir komiteyi, yeni üyeler tespit etme ve böyle bir birliğin tüzük ve gündemini tasarlama 
yetkisiyle görevlendiriyoruz.” Bu kararın ardından 32 üyeden oluşan bir Geçici Merkez 
Komitesi seçildi. Seçilen İngiliz, Fransız, İtalyan, Polonyalı ve Alman işçi örgütü temsilcileri



•arasında Odger, Cremer, Howell, Marx ve Eccarius da vardı.

St. Martin’s Hall’de yapılan toplantıda, sosyalizm düşüncesi dile getirilmedi. İngilizler, daha 
çok işçilerin çalışma ve yaşam koşullannın iyileştirilmesi için biraraya gelinmesi 
gerekliliğinden, Fransızlar da toplumun sınıflara bölünmesinden ve işçilerin kapitalisderce 
köleleştirilmesinden söz ettiler. Ama bu toplantıda kurulması istenen uluslararası birliğin ne 
programı, ne içeriği ne de adı belirlendi. Bu görevi Geçici Merkez Komitesi üsdendi.

EntemasyonaVdtki A kım lar

Kuruluş aşamasında I. Enternasyonal içinde üç önemli siyasal akım temsil ediliyordu: Fransız 
Proudhonculuğu, İtalyan Mazziniciliği ve İngiliz Trade Unionculuğu.

Proudhonculuk

1848 sonrasında Proudhonculuk, Fransız işçileri arasındaki en yaygın siyasal akım haline 
gelmişti. Proudhon, mülkiyeti hırsızlık olarak değerlendiriyor ve bunun ortadan kaldırılması 
gerektiğini söylüyor, buna karşılık komünizmin öngördüğü ortak mülkiyeti de reddediyordu. 
Önerdiği orta yol, köylüler ve zanaatkarlar için adaletli bir biçimde dağıtılacak olan küçük 
özel mülkiyet; işçiler için ise bir halk bankası tarafından finanse edilecek olan üretim ve 
tüketim kooperatifleri, sigorta ve destek kuruluşları şeklinde örgütlenecek bir toplumsal 
mülkiyetti. Proudhon, devletin varlığını sürdürdüğü her türlü sosyalizm anlayışını reddediyordu. 
Fransız işçilerinin büyük bir bölümü, Proudhon’un mutualizm diye adlandırdığı sistemin 
yerleşeceği bir Fransa ve dünya düşüncesini coşkuyla karşılıyordu.

Mazzinicilik

Mazzinicilik, İtalyan Birliği için mücadele eden Giuseppe Mazzini’nin önderliğinde gelişen bir 
hareketn. Mazzini, kelimenin gerçek anlamıyla bir sosyalist değil, devrimci bir milliyetçiydi. 
Modern toplumda işçilerin önemini görüyor ve örgütlenmeleri gerektiğini düşünüyoı'du; ama 
ona göre bir devrimin idci gücü sınıf mücadelesi değil, milliyetçilik düşüncesiyle harekete 
geçen ve tüm toplumsal grupların içinde yer alacağı bir halk ayaklanması olmalıydı.

Trade Unionculuk

İngiliz Trade Unioncular ise geçmişte kalan Chartist hareketin radikalizminden çok 
uzaktaydılar. Onların Entem asyonal'den  bekledikleri uluslararası işçi hareketinin yarı siyasal, 
ama daha çok sendikal birliğiydi. İngiliz siyasal hayatında reformlar yapmak, öte yandan 
ekonomik haklar için mücadele vermek isteyen İngiliz sendikacıları, uluslararası işçi hareketine 
de bu perspektiften bakıyorlardı.



İ5cr Sm ıfm m  Kurtuluşu  * * * 
ve U vriyerizm

•'işçi sınıfının kurtuluşu, işçi sınıfının l<endisi tarafın
dan gerçekleştirilmelidir" ifadesi, bu açıklığı ile ilk kez 
I. Enternasyonal’in Tüzük Girişi’nde yer aldı. Marx ve 
Engels’in teorik ve pratik gelişim süreçleri incelendiğin
de, bunun öncesinde köklü ve uzun bir mücadelenin 
varolduğu görülecektir. 1860’larda, uluslararası örgüt
lenme fikrinin ve pratiğinin sınıf-tarihsel açıdan en önemli 
pratiklerinden biri olan I. Enternasyonal'de bu ifadenin 
kullanılması ve tüm Avrupa işçi hareketine mal edilmesi 
önem taşır. Bu, aynı zamanda geçmiş ve eskimiş olan 
toplumsal ilişkilerle hesaplaşmanın ve kopuşun da yük
sek sesle duyurulmasıdır.

SEKT ÖRGÜTLENMELERİ

Bir dizi özgürleştirici hedefi gerçekleştirmek için siya
sal iktidarı ele geçirmeye çalışan devrimci örgütlerin 
tarihi, burjuva toplumundan ve kapitalist üretim tarzının 
yerleşmesinden çok önceye rastlar. Sınıf sömürüsünün 
ve baskısının haksızlığına karşı isyan etmenin tarihi, 
bunların kendileri kadar eskidir. Aynı şekilde kapitalizmi 
yıkmaya çalışan devrimci örgütlerin tarihi de kapitaliz
min tarihi kadar eskidir ve bunların her biri Marksizm 
öncesine kadar uzanır.

Bu konuda Avrupa yakın tarihine kısaca bakıldığında, 
örneğin Fransız Devrimi'nden sonra komplocu sekt ör
gütlenmelerin yaygın olduğu görülür. 1830’lar sonrası 
Paris’inde Barbes ve Blanqui'nin komplocu sektleri esas 
olarak emekçiler arasında örgütlenmeye çalışıyordu. An
cak bununla kendilerini meslekten devrimcilerden olu
şan bir azınlıkla sınırlıyordu.

Marx ve Engels’in 1850’de Neue Rheinische Zeitung’- 
da Adolphe Chenu ve Lucien de la Hodde'un broşürleri 
üzerine yazdıkları bir eleştiride, komplocu sekilerin ça
lışmaları şöyle tanımlanıyordu: “ Üyeler, fırsat buldukça 
komploculuk yapan..., yani komploculuğu sadece diğer 
uğraşlarının yanısıra uygulayan, sadece toplantıları zi
yaret eden ve şefin emri üzerine toplanma yerine gel
mek üzere hazır duran işçilerden ve tüm faaliyetlerini 
komploculuğa adamış olan ve bundan geçinen meslek
ten komploculardan oluşurdu. Bunlar, işçiler ile şefler 
arasındaki orta tabakayı oluştururlar ve çoğunlukla şef
ler arasına kaynarlardı.” Bu tür örgütlenmelerde hakim 
olan anlayış, siyasal iktidarın devrimci bir biçimde ele 
geçirilerek yeni bir toplumun yaratılmasıydı. Bu ele ge
çirişin, gelişen bir sınıf mücadelesinin doruk noktası 
ile bir ilgisi yoktu. Fedakâr ve küçük bir devrimci azınlık 
anahtar rolünü üstlenecekti.

Komplocu sektlerin iş yaşamları da ilginç özelliklere 
sahipti. Sekt üyeleri, bu “ orta tabakanın” yaşayabilme
si için para bulmak zorunda kalırlardı. Sektin yaşayabil
mesinin bir yolu da siyasal açıdan sansasyonel faaliyet
lerde bulunulması ve sektin isminin bu yolla mümkün 
olduğunca geniş bir çevreye duyurulabilmesiydi. Kah
velerdeki buluşmaları ve toplantıları ile bu "orta taba
ka” , ebedi kahve sakinleri ve lümpen proletaryanın va
roluş koşullarına itilirdi. Marx ve Engels’in “ devrimin 
simyacıları” olarak niteledikleri bu kişilerin “ kendilerini 
devrimci proletaryayı örgütlemekle sınırlamadıkları açıktı. 
Onların işleri, devrimci gelişme sürecinden önce dav
ranmak, onu suni olarak bunalıma itmek ve bir devrimin 
koşulları olmadan, hazırlanmadan devrim yapmaktı.” 
Devrimin tek koşulunu, kendi komplocu örgütlenmeleri
nin yeterliliği olarak değerlendiren bu sekt üyeleri, eski 
simyacıların düşünce dağınıklığına ve darkafalılığına sa
hipti. İşçilerin, kendi sınıf çıkarları hakkında teorik ola
rak aydınlatılması faaliyetini fena halde aşağılayan sekt 
üyelerinin kızgınlıkları, Marx’in deyimi ile “ proleter de
ğil plebyendi”

Görünüşte işçileri yücelten uvriyerizm. onları gerçekte 
kolları kafalarından büyük varlıklar olarak göstermekle, 
sosyalist kültür içinde kendine özgü bir elitizme zemin 
hazırladı. İşçilerin varolan durumlan ve bilinçleri için, 
adeta doğalarından gelen bir güçle "üs tün" olduğunu 
yayan bu akım, öbür yanda, işçilerin kapitalizm içinde 
mahkûm edildiği zihinsel geri bırakılmışlığı değiştirme 
zorunluluğunu inkâr ediyordu.

1830 ve 1840’larda işçi hareketi içinde hâkim olan 
bu yaklaşım, çalışan sınıfların özgürleşmesinin, onlar 
dışındaki güçler tarafından gerçekleştirileceğini öngö
rüyordu. Blanqui ya da Weitling gibileri için devrimci 
komploculuk, proleter kitlelerin kurtuluşunu sağlayacak 
çözüm ve siyasal devrimin yoluydu. Owen veya Proud
hon gibileri için ise, aydınlanmış reformcular tarafından 
önerilen kooperatif türü kuruluşlar, işçilerin kurtuluşu
nu ve toplumsal sorunun çözümünü sağlayacaktı. Pro
letarya kavramı ciddi farklılıklar içeriyordu. Blanqui, köy
lüleri de kapsayan bir tür çalışanlar kategorisini; Weit
ling ise, lümpen proletaryayı veya komplocu anlayışa 
en yatkın olan kesimleri, devrimci toplumsal kategori 
içinde değerlendiriyordu. Dikkat edilirse, bunların hiçbi
ri, işçi sınıfının devrimde toplumsal ve siyasal öğeleri 
birleştirecek, bilinçli ve önder bir güç olabileceği dü
şüncesini geliştirmemişlerdi. Yani bir sınıf olarak prole
tarya tasarımına sahip değillerdi.

SEKTLER VE İŞÇİ HAREKETİ

Proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesinin ilk dö
nemi bu sekt hareketi tarafından belirlenmişti. Marx, 
1871’de Bolte’ye yazdığı bir mektupta, sektler ve işçi 
hareketi arasındaki ilişkiyi “ Sosyalist sekt(lerin) varlığı 
ile gerçek işçi hareketinin gelişimi birbirine ters orantılı
dır. Sektler tarihsel olarak varolma hakkına sahip olduk
ları sürece, işçi sınıfı kendine yeten tarihsel bir hareket 
için henüz olgunlaşmamıştır. İşçi sınıfı bu olgunluğa 
eriştiğinde, tüm sektler esasen gericileşirler” diyerek 
kuruyordu.

Bu ters orantılı yapısal ilişkiler, gündelik politikaya 
ilişkin öneri ve tutumlarda da kendini yansıtıyordu. Pro
leter hareketin gelişimi ile sektlerin karşıtlık içinde oldu
ğunu ifade eden Marx’a göre sektler, “ İşçileri eğitmek 
yerine, onları otoriter ve mistik kurallara tabi kılar, onla
rın bağımsızlıklarını engeller ve bilinçlerini yanlış bir 
yöne doğru çevirirlerdi.” Otoriteye körce bağlılık, sek

tlerin işleyişlerinin vazgeçilmez bir koşuluydu. Birçok 
sektin tüzüğünde ve işleyişinde bu yaklaşımın yansıma
larını bulmak mümkündü; Üste kayıtsız-şartsız itaat, tar
tışma özgürlüğünün olmaması, ahlaki değerlerin ege
menliği, seçim yerine atama mekanizmalarının geçerlili
ği vs...

Tüm bu özelliklerin yarattığı iç yapı, doğal olarak 
gündelik politikada dışa karşı kendini üretmekteydi. Yi
ne Marx’in ifadesi ile sekt, “ herhangi bir doktriner reçe
teye göre sınıf hareketinin gidişatını belirlemek ister. 
Varoluşunu haklı gösteren nedeni, sınıf hareketi ile olan 
ortak noktalarında değil, aksine, kendini ondan ayırde- 
den özel alameti farikada arardı.” Marx ve Engels'in 
1840’lı yıllarda sürdürdükleri teorik ve bir ölçüde de 
örgütsel mücadelenin sonunda vardıkları nokta. Komü
nistler BirliğI'nm kurulması, Manifesto'nun yazılması idi. 
Haklılar Birliği’nin son döneminde bu örgütlenmeye ka
tılan Marx, 1877’de Blos’a yazdığı bir mektupta “ En
gels'in ve benim bu gizli komünist cemiyete girişimiz, 
otoriteye körce bağlılığı teşvik edici her şeyin tüzükten 
çıkarılması koşulu ile gerçekleşmiştir” diyerek sekt özel
liklerine karşı olan mücadelelerini bir kez daha vurgulu
yordu. Nitekim Man/festo’nun önemli saptamalarından 
biri proletarya hareketinin “ büyük çoğunluğun büyük 
çoğunluk yararına, kendine yeten hareketi” olarak ta
nımlanmasıdır.

/. ENTERNASYONAL VE UVRİYERİZM

I. Enternasyonal sosyalist veya yarı sosyalist sektle
rin yerine işçi sınıfının gerçek mücadele örgütünü koy
mak için kuruldu ve gerçek hareketin bir ürünüydü. 
Geçici Tüzük ve Kuruluş Hitabı'ndaki çeşitli değinmeler, 
gerçek hareketin durumunu ve gelişmesini anlamaya 
ve yorumlamaya yönelikti. Tüzük Girişi'ndeki “ İşçi sını
fının kurtuluşu, işçi sınıfının kendisi tarafından gerçek
leştirilmelidir” ifadesinin 1866’daki Cenevre Kongresi’n- 
de ortaya çıkmış olan ve uvriyerizm olarak nitelendirilen



akım Me ilişkisi neydi? Bu tarihte Fransa delegasyonu 
Enternasyonal’e sadece işçilerin üye olabilmelerini ta
lep eden bir önerge sundu. Hatta Tolain daha ileri gide
rek, kongrede sadece kol emekçilerinin temsil edilebil
melerini savundu. Paris Komünü’nden 5 yıl sonraki İşçi 
Kongresi'nde de bir kez daha politikacılara ve teoris- 
yenlere karşı olan güvensizlik dile getirildi. Delegeler 
"işçi olmayan, işçi derneğinden veya bir başka işçi 
birliğinden veya bir grup işçi tarafından tavsiye edilme
yen hiç kimsenin konuşmaması” kararını aldılar. Her 
iki kongredeki tepki, Fransız işçilerinin aydınlara karşı 
olan güvensizliklerinin bir ifadesiydi ve tarihsel kökleri 
açısından aydınların işçi hareketini defalarca tahakküm 
altına alma, proleter mücadelelerini yolundan saptırma 
veya kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda kullanma 
girişimlerinden kaynaklanıyordu.

"İşçi sınıfının kuruluşu, işçi sınıfının kendisi tarafın
dan gerçekleştirilmelidir” ifadesini uvriyerizm ile llişki- 
lendirmek ise, bu yaklaşımın ardında yatan tarihsel kö
keni yeterince ele almamaktan kaynaklanır. Engels 
1888’de geçmişe bakarak Manifesto’öa komünist sıfatı
nı kullanmış olmalarını “ Biz o zamandan beri ‘işçi sınıfı
nın kurtuluşu, onun kendi eseri olmalıdır’ anlayışında 
olduğumuzdan” diyerek açıklıyordu. Dikkat edilirse En
gels, birinci önermeden, yani ‘onun kendi eseri olacak- 
tır'dan, ikinci önermeye yani komünist olmaya doğru 
hareket etmektedir. Yani, adeta bu ifadenin sahlplenil- 
mesi komünist sıfatının kullanılmasını haklı çıkarıyordu, 
tersini değil. Uvriyerlstler ise, “ Kendimizi yoksulluktan 
yalnızca biz kendimiz kurtarabiliriz" diyorlardı. Acaba 
Marx ve Engels de birer uvriyerist miydi?

Dönemlerinin diğer akımları ile Marx ve Engels’in ara- 
lanndaki önemli fark, onların mülksüz sanayi işçileri 
sınıfının komplo ve ütopyalara tabi olmadan, politik ya
pıları denetleyebilecek ve burjuva düzenini dönüştüre
bilecek, yani toplumsal ve siyasal sorunları birleştirebi
lecek yeni bir tür politikanın potansiyeline sahip olduk
larını tespit etmeleriydi. Onlara göre yalnızca işçi sınıfı
nın bilinçli hareketi kapitalizmi yıkabilir, baskısız ve sö- 
mürüsüz yeni bir toplum kurabilirdi. O nedenle işçi sını
fının İtendi örgütlülüğü ile bireylerin örgütlü-billnçli dev
rimci eylemlerinin bütünleştirilmesi siyasetin devrimci 
değişimini sağlayacaktı. Uvriyerizm ile bu anlayışın ara
sındaki farkı ise, burjuva bilimi ve kültüründeki önemli 
öğelerin işçi hareketine mal edilmesi konusundaki yak
laşım oluşturur. Kendilerinin de köken olarak dahil ol
dukları burjuva entelektüelleri kategorisinde olanların 
işçi hareketine katılmaları ve bilgi birikimlerini aktarma- 
lan gerekliliğinden en ufak bir şüpheleri bile olmayan 
Marx ve Engels'in bu yaklaşımları, ‘kendi eseri olacaktır’ 
önermesi ile çelişmez, aksine onu tamamlar. Ancak bu
rada önemli olan ‘sınıflarına ihanet eden’ bu burjuva 
entelektüellerinin, ‘kurtuluşunun kendi eseri olacağı’ öner
mesini kabullendiklerinin ifadesidir.

1879’da Bebel, Liebknecht, Bracke ve diğerlerine yaz- 
dıklan bir sirkülerdeki “ işçilerin kendilerini kurtaracak 
kadar eğitimli olmadıklarını ve hayırsever küçük ve bü
yük burjuvalar tarafından yukarıdan kurtarılmaları ge
rektiğini açıkça söyleyen insanlarla birlikte yürüyemeyiz” 
ifadeleri, kendi faaliyetleri ile gerçek hareket arasında 
kurdukları ilişkiyi bir kez daha vurgulamaktaydı. O ne
denle aydınların, küçük/büyük burjuvaların veya her
hangi bir devrimci azınlığın işçiler adına davranarak 
onları kurtarmaları gerektiği fikri ve önermesi, Marx ve 
Engels’in teorik-pratik kopuşu gerçekleştirdikleri nokta
nın öncesine dönmekten başka bir anlama gelmez. En
gels’in deyişi ile “ Bilinçsiz kitlelerin, küçük bilinçli azın- 
lıklann öncülüğünde gerçekleştirdikleri devrimlerin, bas- 
kınlann dönemi geçti. Toplumsal örgütlenmenin tam 
bir dönüşümünün sözkonusu olduğu hallerde, kitlelerin 
kendilerinin buna katılmaları, bedenleri ve yaşamları 
ile katıldıklarının ne olduğunu kavramaları gereklidir.”

SARUHAN OLUÇ

G enel K onsey

5 Ekim 1864 tarihinde Genel Konsey (Geçici Merkez Komite’ye daha sonra bu ad verilmişti) 
kuruldu ve George Odger başkan, Cremer genel sekreter ve Wheeler mali sorumlu seçildi. Bu 
ilk toplantıda her hafta sah akşamları biraraya gelinmesi ve üye aidatları belirlendi. 
Enternasyonalin  ilkeleri konusunda tartışmalar yapıldı ve bu konuda bir taslak hazırlamak 
üzere bir alt komisyon seçildi. Bu alt komisyonda İngilizlerden Whitlock, John Weston ve 
Pidgeon, Fransızlar’dan Le Lubez, İtalyanlar’dan Mazzini’nin sekreteri Luigi Wolff, Polonyalı 
Holtorp ve Almanya’yı temsilen de Marx yer aldılar. Odger ve Cremer, başkan ve genel 
sekreter olarak bu alt komisyonun üyesiydiler.

Marx, hastalığı nedeniyle alt komisyonun üç gün sonra yapılan ilk toplantısına katılamadı. Bu 
toplantıya iki tüzük önerisi sunuldu. Bunlardan biri W olff un İtalyanca’dan tercüme ettiği, 
Mazzini’nin kaleme aldığı İtalyan İşçi D em ekleri Birliği'nin tüzüğüydü; diğeri ise Owenci John 
Weston’un hazırladığı bir ilkeler taslağıydı. Her iki taslak da Genel Konsey’in 11 Ekim 
1864’deki toplantısında yetersiz bulunarak yeniden gözden geçirilmek üzere alt komisyona geri 
gönderildi. Marx, bu taslakların yeniden gözden geçirilmiş şeklini ilk kez bir hafta sonraki 
Genel Konsey toplantısında gördü. Marx, her tarafında Mazzini’nin izlerini gördüğü, kötü 
yazılmış ve yanlışlarla dolu bulduğu kırk maddelik bu tüzük taslağının yerine kendisi on 
maddelik yeni bir taslak hazırladı, yeni bir giriş ve daha sonraları Entem asyonal Kuruluş 
Hitabı adıyla anılacak bir bildiri yazdı. Her iki belge de birkaç küçük değişiklikle önce alt 
komisyonda, sonra da Genel Konsey’de kabul edildi. Genel Konsey’in Geçici Tüzük olarak 
onayladığı Marx’in bu metni, Entem asyonal’in  Eylül 1866’da Cenevre’de yapılan ilk kongresinde 
ayrıntılı bir biçimde tartışıldıktan sonra bazı ufak değişikliklerle kabul edildi. Tüzüğe son 
şekli ise 1 8 7 I’de yapılan Londra Konferansı’nda verildi.

Marx ve Entemasyonal

Almanya’da yakın dönemde bir devrimin beklenemeyeceğini kavramış olan Marx ve Engels, 
uzun vadeli bir stratejinin oluşturulması ve bilimsel olarak geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorlardı. Bu yüzden Komünistler Birliği’nin  dağıtılmasından sonra esas olarak teorik 
çalışmalarla ilgilendiler. Ezilenler adına komplocu sekt örgütlenmeleri aracılığı ile siyaset 
yapmaya karşı olan ve bu yaklaşımlarını Komünistler Birliği’nin  kuruluşundan önceki 
tartışmalarında çeşitli defalar dile getiren Marx ve Engels, kapitalizmin gelişimini ele almak ve 
bunu bilimsel bir biçimde değerlendirmek üzere geri çekildiler. Marx 1850’de yapılan ve 
Komünistler Birliği Merkez Organı’nm Londra’dan Köln’e taşınması karannm alındığı toplantıda 
August Willich ve Karl Schapper fraksiyonunu “Devrimin esas hareketlendiricisi olan gerçek 
ilişkilerin yerine sade irade konmaktadır. Biz işçilere, sadece koşulları değil, ayrıca kendinizi 
de değiştirmeniz ve politik egemenlik yeteneğini kazanmanız için 15, 20, 50 yıl iç savaş ve 
halklararası savaşlar yaşayacaksınız derken, siz tersini söylüyorsunuz: ‘Biz hemen iktidara 
gelmeliyiz veya yatıp uyumalıyız.’ ... Demokratlar gibi, siz de devrimci gelişme yerine boş bir 
devrim lafını ikame ediyorsunuz” diyerek eleştiriyordu. Teorik çalışmalarım sürdürdüğü 
dönemde Marx, İngiliz işçi hareketi ile olan zihinsel ilişkilerini koparmadı. Trade Union 
deneyimini inceledi ve bunlan kendi bilimsel çalışmalarına aktardı.

Marx, 1860’ta Freiligrath’ın taraflılık ve parti üyeliği konularında çeşitli imalarda bulunduğu 
mektubuna: “... Mektubunda yazmış olduğun gibi bir ‘parti’ hakkında 1852’den beri bir şey 
bilmiyorum. Sen şairsin, ben de eleştirmenim ve 1849 ile 1852 arasında edinilmiş olan 
deneyler bana gerçekten yetti. ‘Birlik’ ve Paris’teki 'Mevsimler D em eği’ ve yüzlerce diğer 
dernek gibileri, modern toplumun toprağından, her tarafta doğal olarak oluşan, partinin 
tarihindeki bir dönemdi” cevabını verdi.

Komünistler Birliği’nin  dağılmasından sonra, kendi ifadesi ile, “bu tür davetlerin hepsini 
reddetmeye” kararlı olan Marx’in Uluslararası İşçi D em eği’nin  kuruluş toplantısına katılma 
çağrısını kabul etmesinin ardında yatan neden, onun gerçek hareketlerin gücüne verdiği 
önemdi. Marx, 4 Kasım 1864’de Engels’e yazdığı mektupta “... Bu kez, gerek Londra gerekse 
Paris tarafında gerçek ‘güçlerin’ bulunduğunu biliyordum \'e o nedenle 'bu tür davetlerin 
hepsini reddetme’ kuralımdan vazgeçme kararını aldım” diyerek katılma gerekçesini 
behrtiyordu. Engels ise 7 Kasım’daki cevabında "... Hiç olmazsa sınıflarını temsil eden 
insanlarla yeniden ilişkiye geçmemiz iyidir, sonuçta esas olan da budur” diyerek bu yaklaşımı 
destekliyordu.

Kuruluş Hitabı

Marx, kaleme aldığı Kuruluş H itabında  1848 yenilgileri ertesindeki ve özellikle 1860’lı yılların 
başındaki sınıf mücadelelerinin sonuçlarını ve yansımalarını ele aldı; İngiliz, Fransız işçi 
hareketlerinin taleplerine ve hedeflerine değindi. “Emekçi kitlelerin çektiği sefaletin 1848’den 
I8 6 4 ’e kadar geçen dönemde azalmamış olduğu büyük bir gerçektir. Oysa bu dönem sanayi 
ve ticaretin gelişmesi bakımından rakipsiz bir dönemdir” saptaması ile başlayan Hitap’ta 
basından ve resmî mercilerden alman veriler ile İngiliz işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları



Edgar Degas’nin “ New Orleans’ta Pamuk Ofisi”  
tablosu. Amerikan iç Savaşı I. Enternasyonal'/ 
yakından ilgilendiriyordu. Enternasyonal Amerikan işçi 
sınıfının yanında ve köleciliğe karşı Kuzey’i destekledi. 
Güneyli pamuk tüccarlarının İngiltere’yi kendi 
yanlarında savaşa çekme çabalan, Ingiliz işçi sınıfının 
baskısı sonucu başarısızlığa uğrayacaktı. Bu, 
Enternasyonal’/n uluslararası dayanışma konusundaki 
önemli adımlanndan biri oldu.

gözler önüne serildi ve eleştirildi; İngiliz Chartistleri’nin çöküşü ve 1850’den sonra işçi 
kitlelerinin mücadeleden uzaklaşmaları ele alındı. Hitap, yaklaşmakta olan bir devrimden 
sözetmek yerine, şekillenmekte olan uluslararası bir işçi hareketini kavramlaştırdı. Hitap’ta 
1848 Devrimleri sonrasındaki sürecin olumlu yanlarına da değinildi. Özellikle İngiliz ve 
Fransız işçilerinin kendiliğinden grevlerinin o dönemin geleneklerini bir ölçüde taşıdığı 
belirtilirken, Marx tarafından, “emeğin ekonomi politiğinin, sermayenin ekonomi politiği 
üzerindeki zaferi” olarak nitelenen İngiltere’deki 10 saatlik işgünü ve fabrika kanunlanndaki 
kazanımlara ve bunların diğer ülkelerin işçileri açısından anlamları ele alındı. Hitap’ta 
üzerinde durulan bir diğer konu ise kooperatif hareketi idi. Bir taraftan, bu hareketin,
AvrupalI işçiler için yaratmış olduğu deneylerin önemine değinen Marx, öte yandan da bu 
hareketlerin kapitalist sistemin aşılamaması halinde başansızlığa mahkum olduğunu vurguladı. 
Siyasal iktidarın ele geçirilmesinin emekçi sınıflar için bir görev haline geldiğine işaret edilen 
Hitap, işçi sınıfının kurtuluşunun ancak uluslararası bir düzeyde gerçekleşebileceği belirlemesi 
ve “Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!” ifadesi ile sona erdi.

Marx, Hitap’ta çalışma saatlerinin düşürülmesi ve 1863 Polonya Ayaklanması ile dayanışma 
harekederi örneklerinden yola çıkarak siyasal kampanyalann önemini vurguladı. Bu örnekler, 
Marx’m I. Enternasyonal boyunca, sendikaların kendilerini ekonomik sorunlarla sınırlamalarına 
karşı sürdürdüğü eleştirel faaliyetin ilk işaretleriydi. Marx’in bu konudaki yaklaşımını en açık 
biçimde ifade ettiği metin ise, Bolte’ye 1871’de yazmış olduğu mektuptur. Marx, bu 
mektubunda siyasal hareketi “... işçi sınıfının bir sın ıf olarak egemen sınıfların karşısına çıktığı 
ve onları dışardan baskı ile sıkıştırdığı hareket” olarak tanımlamaktadır. Marx, I. Enternasyonal 
süresince önemli bir rol oynayan, çalışma saatlerinin düşürülmesinin bir kanun düzeyine 
çıkartılması talebini ise ekonomik hareketin, siyasal bir harekete dönüşmesi olarak tanımlar.

Kuruluş Hitab’ı çeşitli ülkelerdeki işçi önderlerinin düşüncelerini kapsıyor ve onlara bir kez 
daha işçi sınıfının ortak temel ilkelerini işaret ediyordu. 1848’de yazılmış olan M anifesto'daki 
görüşler ise son derece kısıtlı bir biçimde Hitab’a yansıdı. Ancak bu tutum sayesinde 
Proudhon taraftarlarının mutualist görüşlerinin ve Mazzini’nin yaklaşımlarının EntemasyonaVin 
temel ilkelerini belirlemeleri engellendi ve çeşitli anlayış ve örgütlenmelerin biraraya gelmesi 
sağlandı. Marx’in bu konudaki başarısını, muarızlarından James Guillaume, “o bir guguk kuşu 
gibi yumurtasını yabancı bir yuvaya bıraktı” ifadesi ile niteliyordu.

Tüzük

Geçici Tüzük’ün Giriş’i uluslararası işçi hareketinin en önemli belgelerinden biri olarak tarihe 
geçmiştir.

“İşçi sınıfının kurtuluşu, işçi sınıfının kendisi tarafından gerçekleştirilmek zorundadır” ifadesi 
ile başlayan Geçici Tüzük'e “Giriş”te tüm burjuva partileri, örgütleri, seçkin gruplar, komplocu 
sekt örgütlenmeleri ve reformcu hareketler ile olan farklılıklar vurgulandı. İşçi hareketinin
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TOLAİN, HENRİ LOUIS 
( 1828- 1897)

I. Enternasyonal'in Paris şubesi yöneticisi olan Henri 
Louis Tolain 1828’de Paris’te doğdu. Küçük yaşta işçili
ğe başladı. Özellikle bronz oyma işinde ustalaştı. Işçilik- 
yaptığı dönemde sosyalist düşünceyle tanıştı. 1850’lerde 
İngiltere’ye sendikacılık hareketini yerinde gözlemek için 
gitti. 1861 de Opinion National'de (Ulusal Görüş) yazdı
ğı makalesiyle işçi çevrelerinde tanındı. Fransız işçileri
nin sendika kurma hakkını ve bu amaçla verilecek mü
cadelenin işçilerin özgürlük mücadelesi ile içiçe olduğu
nu savundu. 1863'te Quelques VeritĞs sur ies Elections 
de Paris (Paris Seçimleri Üzerine Birkaç Gerçek) adıyla 
yazmış olduğu yazıda bunları anlatarak işçi sınıfı arasın
da yaygın bir üne ulaştı.

Tolain, işçilerin meclise girmesinin çok önemli oldu
ğunu ve sendikaların bu yolda mücadele vermesini isti
yordu. 1865'te Paris’teki /. Enternasyonal şubesinin yö
neticisi oldu. Bir yıl sonra 3-8 Eylül 1866'da Cenevre'de



l.hnternasyon

Avrupa çok sayıda göçmen işçi sorunuyla da ilk kez 
19. yüzyılda tanıştı. Kapitalizmin farklı bölgelerde farklı 

derecede gelişmiş olması, uluslararası b ir sermaye 
pazarının yanısıra bir de uluslararası işgücü piyasası 
kuruldu. Farklı kültürel miraslara, farklı alışkanlıklara 

sahip, farklı mücadele biçimleri içinde eğitilmiş işçiler, 
aynı çalışma ortamlarında buluştular, işçi sınıfı hem 

kendi kaderini tayin eden koşulların uluslararası 
olması bakımından hem de içinde barındırdığı 

kültürlerin çeşitliliği bakımından uluslararası b ir nitelik 
kazanmıştı. I. Enternasyonal, iki bakımdan zaten 

uluslararası b ir nitelik kazanmış olan bu işçi sınıfını 
ve onun hareketliliğini örgütleme girişimiydi. fi4arx ve 

Engels, özellikle İngiltere’deki İrlandalI işçiler 
bağlamında, göçmen işçilerin sorunlarıyla yakından 
ilgilendiler: onların harekete katabileceği radikalizm

üzerinde durdular.

hedefi her çeşit kölehğin, tüm toplumsal sefaletin, manevi alçalmanm ve siyasal 
bağımhhğm temelinde yatan emekçinin, üretim araçlarmı yani geçim kaynaklanm tekelinde 
tutanlara olan ekonomik bağımlılıktan kurtulmak” olarak saptanıyordu. “Ve her siyasal hareket 
bir araç olarak bu kurtuluşa tabi olmalıydı.”

Tüzük’ün birinci maddesinde bu derneğin, ulusal sınırlar içinde gerçekleşemeyecek olan bu 
kurtuluş için “çeşitli ülkelerde mevcut ve aynı amacı, yani emekçi sınıfların korunmasını, 
ilerlemesini ve tam kurtuluşunu amaçlayan işçi dernekleri arasındaki merkezî haberleşme ve 
işbirliği ortamını sağlamak için kurulmuş” olduğu belirtiliyordu. Tüzüğün maddeleri Merkez 
Konsey’in seçimini, işleyişini, görevlerini ve işlevlerini, kongrelerin görevlerini ve yetkilerini, 
şubelerin ve üyelerin haklarını ve sorumluluklarını tanımlamaktaydı. I. Enternasyonal bu 
tüzükle, sınıf mücadelelerinin doğrudan ürünü olan bir örgütlenme türünü temsil ediyordu. I. 
Entem asyonal’e  katılan işçi dernekleri, sendikalar, işçi kulüpleri bağımsızlıklarını koruyorlardı. 
Esas olarak Avrupa işçilerinin bir propaganda ve mücadele aracı olan Enternasyonal, işçi 
hareketinin kazanacağı siyasal başarılar oranında gelişecekti.

toplanan Enternasyonarm  Birinci Kongre’sine Cameli- 
net, Maion ve Varlin gibi delegelerle birlikte katıldı. 
Kongrede Proudhoncuların safında yeralarak, Marx’tan 
yana olan delegelere karşı mücadele etti. Siyasal müca
deleyi önemsemeyen görüşlerin Enternasyonal içinde 
yer almasına çalıştı, işçilerin parlamentolarda sadece 
dar mesleki sorunlarla uğraşmalarını ve iktidar sorunu
nu sözkonusu etmemelerini savundu. Tolain, bundan 
sonra Enternasyonaf’in 1867 Lozan, 1868 Brüksel Kong- 
releri’ne katıldı. Brüksel Kongresi’nde Paris şubesiiiin 
dernek kurma suçundan dolayı cezaya çarptırıldığını 
dile getirdi. Bundan sonra Paris şubesi yöneticiliğinden 
alınarak, yerine Varlin atandı. 1871'de Seine temsilcisi 
olarak meclise giren Tolain’in hayatında yeni bir dönem 
başlayacak, Paris Komünü’ne karşı çıkıp, Versailles sa
fında yeralacaktı. Bunun üzerine 24 Nisan 1871 ’de yapı
lan Enternasyona/’ln Paris şubesi toplantısında “ sınıfın
dan yüz çeviren dönek bir kimse olduğu” gerekçesiyle 
ihraç edildi. Ölene! kadar Seine senatörlüğü yapan To- 
ialn, son yıllarında İşçi hareketinden iyice uzaklaştı ve 
1897’de Paris’te öldü.

I. EntemasyonaVin Şubeleri

I. Enternasyonal hem dostlannın, hem de düşmanlarının gözünde müthiş büyüklükte bir 
örgütsel ve malî güçtü. İşin sayısal yanı, yani örgütün hem bir bütün olarak hem de tek tek 
ülkelerdeki şubelerinin üye sayısı ve bütçesi gözönüne alındığında, bu gücün aslında bilinçli 
ya da bilinçsiz yaratılmış bir efsane olduğu düşünülebilir. Gerçekten de, örgütün üye sayısı 
ne tarihçi Oscar Testut’un belirttiği gibi 5 milyondu, ne de İngiliz büyük burjuvazisinin, 
saygın gazetesi The Times’in  1871’de yazdığı gibi 2.5, milyona ulaşıyordu. Örgütün milyonlarca 
Sterlinlik fonlara sahip olduğu hakkında yazılan ve söylenenlerin de (örneğin General 
Friedrich von Bernhardi’nin Entem asyonal’m  Londra’da 5 milyon Sterlinlik bir fona sahip 
olduğunu yazması gibi) gerçeklerle bir ilgisi yoktu. Aslında Londra’daki Genel Konsey sürekli 
bir para sıkıntısı içindeydi. Kiranın ve sekreter için saptanan maaşın haftalarca ödenemediği 
oluyordu. Genel Konsey’in 1869-70 yılı bütçesindeki toplam gelirleri 51 Sterlinden, toplam 
giderleri ise 47 Sterlinden ibaretti ve bu giderlere 4 Sterlinlik kira borcu dahil edilmemişti.

I. EntemasyonaVm  bireysel üye sayısının -“bu konuda istatistiki veriler olmamasına rağmen- tek 
tek ülkelerde ancak birkaç bine ulaştığım söylemek yanlış olmaz. Buna karşılık örgüte üye
sendikaların ve diğer işçi örgütlerinin üye sayısı da hesaba katıldığında, bu sayının çok
üzerine çıkıldığı da bir gerçektir.

/. Enternasyonal, gerçek gücünü Avrupa’da gelişen grevleri ve diğer işçi hareketlerini
desteklemesinden; çok zaman bunlann başarıyla sonuçlanmasında oynadığı önemli rolden, 
büyük işçi kitlelerinde oluşturduğu dayanışma ruhundan ve bundan dolayı uyandırdığı



sempatiden kazanıyordu. İktidarı elinde bulunduran sınıflar, onun bu olgulardan kaynaklanan 
gücünden korkuyorlardı ve hakkında yaratılan efsanelerin gerçek nedeni de buydu.

İngiltere

İngiltere, I. EntemasyonaVin kurulduğu ülke olmasına ve İngiliz sendikacılarının Genel 
Konsey’de çoğunluğu oluşturmalanna rağmen, Fransa ve İsviçre’deki gibi bir federasyona sahip 
değildi. Böyle bir federasyon, ancak İngiliz sendikacılarının bir kısmının, Marx’m Paris 
Komünü’nü desteklemesine karşı çıkarak Genel Konsey’den çekilmelerinden sonra, 1871 yılında 
kuruldu.

İngiliz sendikalan, ilke olarak tüm Avrupalı işçilerle dayanışmadan yanaydılar, ama hiçbir 
zaman tam anlamıyla EntemasyonaVin programını desteklemediler. Onlar, sendikal mücadeleleri 
için destek bekliyorlardı ve esas olarak ekonomik alanda sınırlı amaçlarıyla, devrimci kanadın 
toplumsal projelerinin biraraya gelemeyeceğinin farkındaydılar. Bu çelişkilerin iyice su yüzüne 
çıktığı 1867’den itibaren EntemasyonaVin İngiltere’deki üye sayısı azalmaya başladı.

Genel Konsey, en baştan beri sendikaları üyeliğe kazanmaya çalıştı. Sendika yönetimlerine 
delegasyonlar göndererek onları EntemasyonaVe üye olmak için ikna etmeye uğraştı. İngiliz 
sendikacıları, EntemasyonaVin kurulmasıyla İngiltere’ye dışardan ucuz işgücü ve grev kıncılan 
getirilmesini de önlemeyi amaçlıyorlardı. Genel Konsey, Londralı tel işçileri grevi, Edinburghlu 
terziler grevi, Londralı tütün işçileri grevi, Londralı terziler grevi gibi pek çok grevde bu tür 
grev kırıcılarının getirilmesini engellemek üzere müdahale etti.

1869’da İngiltere’de 28 sendika EntemasyonaVe üyeydi ve bunların arasında 33 bin üyeli 
Mekanisyenler Sendikası ve  28 bin üyeli Tanm  İşçileri Sendikası vardı. Buna rağmen, modem  
ve teknik açıdan gelişkin sanayi dallarında örgütlü olan sendikalan (metal, madencilik, tekstil 
gibi) kazanmak mümkün olmadı.

Fransa

Basel Kongresi, I. EnternasyonalVn en geniş temsil 
gücüne sahip kongresi oldu. 1869 Eylülünde toplanan 

kongrede seksen yedi delege vardı ve Almanya ilk 
kez dolaysız olarak, Bebel ve Uebknecht'in kurduğu 

Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nden delegeler tarafından 
temsil ediliyordu. Kongrede delege olarak Wilhelm 
Liebknecht ve l\/likhail Bakunin de yer alıyorlardı. 

Basel Kongresi, Bakunin yandaşlarıyla Marx yandaşlan 
arasındaki ilk açık çatışmaya sahne oldu. Bakunin bu 

kongreye "veraset hakkının lağvedilmesi" hakkındaki 
karar tasarısını sundu. Bakunin'e göre veraset, özel 

mülkiyetin ve devletin temelini oluşturuyordu. Veraset 
hakkının ortadan kaldırılması, özel mülkiyet üzerinde 

yükselip varolan toplumsal düzen yıkılacak, toplumsal 
devrimin yolu açılacaktı. f\Aarx kongreye katılmamıştı, 

ama hazırladığı cevap taslağı Genel Konsey’in görüşü 
olarak sekreter Eccarius aracılığıyla kongreye sunuldu.

Marx, verasetin özel mülkiyete dayalı toplum 
düzeninin b ir sonucu olduğunu, bu yüzden toplumsal 

devrimin hedefinin "veraset" olamayacağını 
savunuyordu. Yapılan oylamada Bakunin’in tasarısı 

Marx’in tasarısından fazla oy aldı, ancak iki tasan da 
salt çoğunluğu sağlayamadığı için sorun ortada kaldı.

Marx ve Bakunin arasındaki bu ilk karşılaşmada 
kazanan olmamıştı.

Fransa’da I. Entem asyonal’in  kurulmasından Paris Komünü’ne kadar geçen süre, bir yandan işçi 
hareketinin ve grevlerin gelişerek sürdüğü, öte yandan da sosyalist düşüncenin işçiler arasında 
gittikçe yaygınlaştığı bir dönem oldu. 1865’de, Paris demir döküm işçileri çalışma süresini 
günde 10 saate indirmek için greve çıktılar; aynı işçiler 1867’de, Entem asyonal üyesi olan 
Demir Döküm İşçileri Sendikası’na. girmelerini yasaklamaya çalışan patronlara karşı ayaklandılar. 
Bu dönemde, Proudhonculuk işçi hareketi içindeki önemini giderek kaybetti. Proudhoncuların 
EntemasyonaVin Fransa şubelerindeki belirleyiciliğine rağmen, Entem asyonal taraftarlan grevleri 
desteklemeye başladdar.

İlk Entemasyonal şubesi 1865’te Paris’te kuruldu. Başlangıçta pek fazla üyesi yoktu; üyelerin 
daha yoğun olduğu yerler Paris, Lyon, Vienne ve Caen’di. 1867-1870 arasında Fransa’nın pek 
çok yerinde (Rouen, Saint Etienne, Rive-de-Gier, Firminy, Lyon, Elben, Aubin, Carmaux, 
Marseille, Vienne, Grenoble, Paris) grevler arttı. Enternasyonalciler bu grevleri desteklediler ve 
bulunduklan yerlerde güçleri yettiğince sendikal örgütlenmeleri geliştirmeye çalıştılar. Bütün 
bunlar Fransa’da işçilerin EntemasyonaVe sempatiyle bakmalarına yol açtı. Pek çok kere, 
başarıyla sonuçlanan bir grevin ardından yüzlerce işçi gelip EntemasyonaVe üye oluyordu; ama 
bu onların daha sonra örgüt içinde aktif oldukları anlamına gelmiyordu. EntemasyonaVin 
Fransa Federasyonu gücünü, bir yandan diğer işçi örgütleriyle, örneğin işçi demekleriyle 
girdiği ilişkilerden ve onlarla birlikte çalışmasından alıyordu. Tüm bu gelişmeler sonucunda, 
1870’lere gelindiğinde, Fransız işçi hareketi içinde Entem asyonal taraftarlan önemli bir güç 
oluşturuyorlardı. Bu tarihten sonra ise, Fransa Federasyonu bir bunalım dönemine girdi. 22 
Haziran 1870’de Federasyon’a karşı yeni bir dava açıldı ve pek çok önde gelen üye 
tutuklandı veya kaçmak zorunda kaldı.

Entemasyonal üyelerinin Paris Komünü sırasında pek önemli bir rol oynadıkları söylenemez. 
Onlar Komün Konseyi’nde Jakoben ve Blanquist çoğunluk karşısında ancak sosyalist bir 
azmlık oluşturuyorlardı.

Belçika

EntemasyonaVin Brüksel’deki şubesi, 1868’e kadar etkili değildi. 1868’de EntemasyonaVin  orduya 
daha fazla asker alınması karanna karşı oluşan hareketi desteklemesi, ilk önemli ilişkilerin 
kurulmasına yol açtı. Verviers, Liege, Antwerpen, Brugge ve Gent’te şubeler oluştu. Aynı yıl, 
Hennegau’daki grevlerin desteklenmesi de işçiler arasında sempati uyandırdı ve Entem asyonal 
bu bölgelerde de üye kazandı. 1868 sonunda Belçikalı işçiler, Entem asyonal Belçika Şubeleri 
Genel Kongresi’ni topladılar.

Entemasyonal şubelerinin sanayi (özellikle tekstil ve maden) işçileri içindeki etkisi giderek 
artn. 1869’da Charleroi’da maden işçileri, kömür madenlerinde haftalık çalışmanın dört güne 
indirilmesi ve ücretlerin yüzde on azaltılması üzerine, grev ve sokak gösterileri düzenlediler. 
Askerler işçilere ateş açtı, 11 işçi öldürüldü ve pek çok işçi tutuklandı.



l.hnternasyonai

I. Enternasyonal’/n Lahey Kongresi 2  Eylül 1872’de 
toplandı. Bu kongrenin Marx ve Bakunin yandaşlan 
arasındaki son hesaplaşma olacağına kesin gözüyle 
bakılıyordu. Kongreden kısa b ir süre önce 
Enternasyonal'/n Fransız isviçresi şubesi SouviUiers’de 
ayn bir kongre topladı, Italyan seksiyonu ise Genel 
Konsey’i tanımadığını, kongreye katılmayacağını 
bildirdi, ikisi de Bakunin yanlısı olan bu şubelerin 
katılmayışı, zaten yeterince güçlü olmayan Bakunin'in 
sonunu hazırladı. “ Örgüt içinde gizli ö rgü t" kurmakla 
suçlanan Bakunin Enternasyonal'c/en atıldı. Lahey 
Kongresi’nin daha önemli b ir tasarrufu, Marx ve 
Engels'in de içinde olduklan b ir grubun önerisine 
uyarak, Enternasyonal’//? Genel Konseyini New York'a 
taşımak oldu. Bu, açıkça Enternasyonal’/n sonu 
demekti. Bakunin’in atılması birçok kopmaya neden 
olacak, bunun da ötesinde, Bakunin tartışması 
yüzünden ertelenen birçok tartışma yeniden gündeme 
gelecekti. Genel Konsey'in Paris Komünü konusundaki 
tavrından rahatsız olan birçok “ ılım lı" unsur, 
eleştirilerini gündeme getirmek için Bakunin işinin 
halledilmesini bekliyordu. Enternasyonal'/n tartışmalar, 
iç çekişmeler ve Bakuninci “Alternatif 
Enternasyonal ” /e sürtüşmeler içinde yok olmajındansa, 
"şerefiyle gömülmesi" tercih edildi. New York'taki 
Enternasyonal Genel Konseyi b ir süre daha çalışmaya 
devam ettiyse de, 1872 Lahey Kongresi pratikte 
Enternasyonal 7n son kongresi oldu.

Enternasyonal Genel Konseyi, Belçika Hükûmeti’ni protesto etti ve işçilere para yardımında 
bulundu. Bu olaylar kömür bölgesinde binlerce işçinin Entem asyonal’e  üye olmasına yol açtı.

Belçika’daki Enternasyonal hareketinin önderleri değişik siyasal görüşlere sahiptiler. Belçika 
şubeleri sekreteri Eugene Hins mutualist, hareketin öncülerinden Leon Fontaine 
Proudhoncuydu. Belçika sosyalizminin en önemli ismi Cesar de Paepe önce Proudhoncuydu. 
daha sonra ise Marx’m görüşlerinden etkilendi. Ama Entem asyonal içinde Marx ve Bakunin 
taraftarları arasındaki anlaşmazlıklar sırasında önce Bakunin'den yana tavır aldı, daha sonra iki
görüş arasında bir orta yolu tercih etti. 1872 Lahey Kongresi'nden sonra Belçika’daki
Entem asyonal şubeleri giderek güçlerini kaybettiler.

A lm anya

Almanya’daki ilk şubeler Johann Philipp Becker’in çabasıyla kuruldu. Becker,
Lassalleciler arasında pek çok taraftar kazanmayı başardı; öte yandan Liebknecht, işçi 
derneklerinde Entem asyonal düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Becker’in Cenevre'de 
çıkardığı Der Vorbote (Öncü) isimli dergide, çeşitli şubeler görüşlerini dile getiriyorlardı. Bunlar
Entemasyonal'in  1866 Sonbaharında Cenevre’de yapılan kongresine katıldılar.

1869’da Eisenach Kongresi’nde Liebknecht ve Bebel’in Alman İşçi D em ekleri B irliğinden Alman 
Sosyal D em okrat Partisi doğdu. Kongre, Entem asyonal Tüzüğü’nün giriş bölümünü parti 
programına aldı ve partinin kendisini, dernekler yasasının izin verdiği ölçüde, Entem asyonal’in 
bir kolu olarak gördüğünü açıkladı ve üyelerine Enternasyonal’e  bireysel üye olmalarım tavsiye 
etti. Bu tarihten itibaren Entem asyonal şubelerinde Sosyal Dem okrat ‘Parti temsilcilerinin büyük 
etkisi oldu.

Sosyal D em okrat Parti’nin  sanayi işçileri arasında giderek etkili olması, 1869’da Almanya'da 
gerçekleşmiş en büyük grev olan Waldenburg’daki madenciler grevini desteklemesi gibi 
gelişmeler, partinin Entem asyonal çevrelerindeki itibarını arttırdı.

İsviçre

Almanya’da ilk Entem asyonal şubelerinin açılmasına önayak olan Johann Philipp Becker,
1861’de Cenevre’ye giderek çeşitli radikal gruplarla ve işçi eğitim demekleriyle ilişki kurmuştu. 
Daha sonra bu grupların Entem asyonal’e  üye olmaları için ikna etti. Saatçilik sanayiinin uygun 
bir ortam yaratması sonucu, şubeler Fransız İsviçresi’nde daha çabuk yaygınlaştı. Sanayiin



daha gehşkin olduğu ve daha çok sayıda işçinin yaşadığı Alman İsviçresi’nde ise bu gelişme 
çok daha yavaş oldu.

İsviçre’de bir dizi büyük grevin Entem asyonal tarahndan desteklenmesi (örneğin 1868’de 
Cenevre’de inşaat işçilerinin haftalık çalışma süresinin kısaltılması için yaptıkları grev) ve 
başarıyla sonuçlanması, örgütün işçiler arasındaki itibarını artırdı. Aynca 1866-1873 arasında 
Entemasyonal kongrelerinin dördünün İsviçre’de yapılmış olması da, İsviçreli işçilerin örgüte ve 
siyasal tartışmalara giderek daha fazla ilgi duymaları sonucunu doğurmuştu.

Entemasyonal içindeki Marx-Bakunin tartışması, İsviçre’deki Entem asyonal şubelerini de etkiledi 
ve özellikle Fransız İsviçresi’ndeki gruplar Bakunin’i desteklediler. Alman İsviçresi’nde ise 
Alman sosyalizminin etkileri daha güçlüydü. Zürich’te Hermann Greulich’in çabalanyla kurulan 
Entemasyonal şubesi varlığını sürdürdü.

ABD

Başlangıçtan itibaren ABD’de EntemasyonaVin Avrupadaki etkinliklerini izleyen iki ayn grup 
vardı. Bunlardan biri radÂal Amerikalılar’dan, diğeri ise Amerika’ya yerleşmiş Alman 
devrimcilerinden oluşuyordu. Friedrich Adolph Sorge tarafından 1857’de kurulmuş olan 
Komünist Kulüp, 1867’de kendini Entem asyonal şubesi olarak ilan etti.

Lassalleci Alman işçiler tarahndan kurulmuş olan Genel Alman İşçileri Birliği 1869’da 
EntemasyonaVin ABD’deki bir şubesi oldu. 1872’ye gelindiğinde EntemasyonaVin  Chicago, San 
Francisco, Washington, New Orleans, Newark, Springfield ve New York’ta 30 şubesi vardı. 
1870’de kurulmuş olan Geçici Merkez Komite’nin başkanlığını Sorge yapıyordu.

Entemasyonal şubelerinin üye sayısı birkaç bine ancak ulaşıyordu, fakat yine de 60 ’dan fazla 
sendikanın oluşturduğu Ulusal İşçi Birliği’nin  sempatisini kazanmak mümkün olmuştu. Ulusal 
İşçi Birliği, EntemasyonaVin Basel Kongresi’ne davet edildi ve kongreye bir delegasyonla katıldı. 
Ulusal İşçi Birliği 1870’de Cincinnati’deki kongresinde EntemasyonaVin  ilkeleriyle uyum içinde 
olduğunu ve kısa zamanda örgüte üye olacağını açıkladı, ama bu üyelik, (1871 ve 1872’de 
işçi hareketinin, kitlesel grevlerdeki başarısızlık üzerine bir durgunluk dönemine girmiş 
olmasının da etkisiyle) hiçbir zaman gerçekleşmedi.

İtalya

EntemasyonaVin kurulduğu yıllarda İtalya işçi hareketi, tamamen Mazzini’nin etkisi altındaydı. 
1864’de İtalya’ya yerleşmiş olan Bakunin, kurduğu küçük gruplarla Mazzini’nin etkinliğine karşı 
mücadele etti. 1869’da Bakunin’in kurduğu üçüncü siyasal örgütlenme olan Uluslararası 
Sosyalist Demokrasi Birliği’n e  bağlı olan gruplar, EntemasyonaVin  İtalya şubeleri olarak 
tanındılar.

Mazzini’nin Paris Komünü’ne karşı tavır alması, onun İtalyan işçileri arasındaki ̂ itibanm sarstı. 
Buna karşılık Garibaldi, Kothün’ü coşkuyla karşılamıştı. Mazzini’nin işçi örgütünün devrimci 
kanadı, onun tavrına karşı çıkarak örgütten aynidı ve Aralık 1871’de II Eascio Operaio  (Emek 
Birliği) adlı bir karşı örgüt kurdu. Bu gelişmelerin ardından Bologna, Torino, Milano, Ravenna 
ve Faluza’da Entem asyonal şubeleri kuruldu.

“ Eskiden zengin işverenler ve kendi sahip olduktan araçlı 
ölçüde özgür öznelerdi ve fiili olarak işverenlere karşı direni 
çocuklar için, böytesi bir özgürlük sözkonusu değildir, onl 
sermayedan çalışandan bağımsızlaştıracak b ir icadın çığırt 
tezgah üretimin itici gücünü onun eline teslim ederek, bu 
ölçüde artmış oldu. Fabrika efendisi, kendi işletmesinde, 
verebilen, b ir ceza yargıcı haline geldi. Feodal baronun s 
açık bazı kurallara tabiydi; fabrika efendisi böylesi hiçbir 
da geç ürününü vermesi gereken bir büyük sonuç, örgüt 
üzerindeki doğrudan etkisi düşmancadır." (f/larx, 28 Temi 
tutanaklarından).



isul emekçiler vardı. Emekçiler bir 
I Modern fabrika işçisi için, kadınlar ve 
köiesidirier. [Eskiden] sürekli olarak 
' yün eğirme makinesi ve buharlı 
yiece sermayedarın gücü büyük 
f büyüklenme uğruna keyff cezalar 
, geleneklerle sınırlandırılmış ve çok 
feğildir. [Ancak] makinelerin, er ya 
linenin emeğiyle rekabet ettikleri 
hternasyonal Genel Konsey



Bakunin-Marx tartışması, İtalya’daki Entem asyonal şubelerini çok etkiledi. Şubelerin çoğu 
Bakunin’den yana tavır aldılar. Daha önceleri Marx’tan yana tavır almış olan 25 şubeden 35 
delege, Cadiero’nun başkanlığında 4 Ağustos 1872’de Rimini’de toplanarak İtalyan Uluslararası 
İşçi Birlikleri Federasyonu'nu kurdular ve Entem asyonal’d en  ayrılmaya karar verdiler. Bu tarihten 
itibaren Marx’tan yana tavır alan Entem asyonal yandaşları azınlıkta kaldılar.

İspanya

Ispanya’da bağımsız bir sosyalist hareket, ancak 1868’deki İspanya Devrimi’nden sonra 
gelişebildi. O zamana kadar Cumhuriyetçi Parti içinde bir kanat oluşturmuş olan sosyaUsder, 
partiden ayrılarak bağımsız işçi örgütleri kurmaya başladılar. Bu örgütler içinde anarşist 
düşünce daha etkindi.

İlk Entemasyonal şubesi 1869’da Barcelona’da, ikinci şube de yine aynı yıl Madrid’de kuruldu. 
Dönemin devrimci ve coşkulu ortamı içinde şubeler özellikle Katalonya ve Andaluzya’da 
yaygınlaştılar. Basel Kongresi’ne gelen İspanyol delegelerden Farga-Pellicer 195. Entem asyonal 
şubesinden sözediyordu. İtalya’da olduğu gibi İspanya’da da Bakuninciler Entem asyonal şubeleri 
içinde çoğunluktaydılar.

Lahey Kongresi’nde, Bakunin’in Enternasyonalden  çıkarılması kararı alınması üzerine 
Entemasyonal şubelerinden oluşan Federasyon, Aralık 1872’de Cordoba’da bir konferans 
düzenledi ve Entem asyonal’d en  aynidı. Marx taraftarlannm oluşturduğu Nuesa Eederuciön (Yeni 
Federasyon) önce Valencia’da bir sekreterlik kurdu, ancak 1873’te varlığına son vermek 
zorunda kaldı.

Kongreler ve Gelişmeler

I. Enternasyonalin gelişme sürecini 1865-1867 ve 1868-1870 arasındaki iki döneme bölmek 
mümkündür. İlk dönem farklı eğilimlerin, hedeflerin, güdülerin, etkilerin ve geleneklerin 
biraraya gelmesi sonucunda oluşan güçlükleri kapsamaktadır. İkinci gelişme dönemi ise o 
yıllarda cereyan eden sınıf mücadelesinin ve artan grevlerin etkisi altındaki başarıları 
içermektedir. Her iki dönemin özellikleri de bu süredeki ilk dört kongrede kendini 
yansıtmaktaydı. Bütün kongrelerin önemli bir özelliği sınai açıdan gelişmiş olan ülkelerin 
delegasyonlannda Genel Konsey Çoğunluğu ve İngiliz sendikaları tarafından desteklenen 
Marx’m görüşlerinin ağırlıkta olması; İtalya, İspanya ve ilk önceleri Fransa gibi tarımın 
ağırhkta olduğu ülkelerin veya küçük zanaatkar işletmeciliğinin yaygın olduğu Fransız İsviçresi 
gibi bölgelerin delegasyonlannda 1871 Paris Komünü’ne kadar Proudhoncu, daha sonralan ise 
Bakuninci görüşlerin ağır basmasıydı. Marx, Tüzük Girişi’ndeki ilk üç paragrafta kendi felsefi 
tarihsel ve politik yaklaşımlannı da içeren Entem asyonal’in  temel fikirlerini ifade etmişti.
Ancak Entemasyonal üyelerinin çoğunluğu Marx’a yakın olanlardan oluşmuyordu. Tüzük 
Girişi’nde ifade edilenleri kabul etmelerine rağmen, herbiri, bunları sosyal sorun hakkmdaki 
kendi tasavvurlan doğrultusunda yorumluyordu. Entem asyonal içindeki akımlar oldukça geniş 
bir yelpazeyi oluşturuyordu: Politika karşıtı kooperatif sosyalizmi, reformist, sendikalist, 
devrimci, anarşist ve ütopik görüşlerin temsilcileri, Proudhoncular, Fourierciler, Gabetciler, 
Blankiciler, Bakuninciler ve Marx taraftan olanlar.

Sosyal, politik, programatik ve taktik sorunlar üzerine olan mücadele E ntem asyonalin  
<ongrelerinde yaşanıyordu. İlk yıllardaki tartışma eksenini Marx ve Proudhoncu görüşler 
oluştururken, bu eksen daha sonralan Marx-Bakunin tartışmalanna kayıyordu.

Londra Konferansı

Geçiçi Tüzük’e  göre lÖ65’de Brüksel’de yapılması gereken ilk kongre gerçekleşmedi. Bunun 
/erine 25-29 Eylül 1865’de Londra’da bir konferans toplandı. Bu konferansta Marx ile Fransız 
lelegasyonunun Proudhoncu üyeleri arasındaki karşıtlık ortaya çıktı. İngiltere, Fransa, Belçika 
ı/e İsviçre’den katılanlar oldu. Fransa yalnızca Paris işçi örgütleri tarafından temsil ediliyordu. 
Umanya, Londra’daki Komünist İşçi Eğitim D em eği tarafından temsil ediliyordu. Aynı şekilde 
-ondra’daki İtalyan ve Polonyalı siyasal sürgünlerden de katılanlar olmuştu. Konferansa en 
calabahk delegasyonla katılan İngilizler’in arasında sendikacılığın önemli isimleri de vardı, 
-ondra Konferansı’mn iki önemli görevi vardı. Bir yandan örgütlenme ve mali konularda 
emel sorunlara çözüm aranırken, öte yandan gelecek yıl yapılacak olan kongrenin gündemi 
espit edilmeye çalışılıyordu. Genel Konsey tartışma gündemine iş gününün uzunluğu, kadın 
e çocuk emeği, sendikalar, kooperatifler gibi birçok önemli konuyu koymuştu. Herkesin 

amşılması gerektiği konusunda ittifak halinde olduğu bu sorunların, yanısıra gündemde ayrıca 
)ir de siyasal sorun vardı: Gerici Çarlık Rusyası ve onun Avrupa’daki etkinliği. Londra 
(onferansı’nda Genel Konsey’in de desteklediği, gelecek kongrede Polonya’nın bağımsızlığının 
e Rusya’nın Polonya’ya müdahalesinin tartışılmasını isteyen bir öneri verildi. Proudhoncular 
lem işçi smıfımr siyasal eyleme girmesine karşı olduklanndan, hem de Proudhon’un çeşidi 
lefalar gerek İtalyan Birliği’ne gerekse de Polonya’nın yeniden kurulmasına karşı çıkmasından 
lolayı bu teklife şiddetle muhalefet ettiler. Ama Genel Konsey, Polonya konusunda hassas 
ilan İngiliz sendikacılannın desteği ile Marx’in önerisini destekledi. Marx, Çarlık Rusyası’nı

Enternasyonalime D ev ler  
Savası: M arx -B aku n in

Enternasyonal içinde anarşistlerle Marx’in yanında ta
vır alanlar arasındai<i çelişki, önce Proudhonculara karşı 
sürdürülen tartışmayla başladı. .Tartışmanın ana nokta
ları devlet ve üretim araçlarının kolektif mülkiyeti konu
larıydı.

Bir noktaya dikkat çekmek gerekir: Proudhoncu ya 
da Marksist türü etiketler o yıllardaki tarafları yeterince 
anlatmıyor. Enternasyonal içinde Pi-oudhoncular, esa
sen daha Enternasyonal kurulmadan Proudhon’un kimi 
temel görüşlerinden farklı düşünen kişilerdi. Enternas- 
yonal’in kurulmasını mümkün kılan biraz da bu olmuştu. 
Öte yandan Proudhonculara karşı Marx’in yanında tavır 
alanlar da kelimenin uzak yakın herhangi bir anlamında 
Marksist değillerdi. Bunlann da herhangi bir işçi hareke
ti üzerinde ciddi etkinlikleri yoktu. Enternasyonal'de 
etkileri Genel Konsey ile sınırlıydı. Böyle bir durumda 
Marx, anarşistlere karşı ikili bir yol izledi. Kendisine 
çoğu temel konuda anarşistlerden çok daha uzak olan 
örneğin İngiliz reformistleri ile ayrı, ayrı durumlara özgü 
bir dizi ittifak kurmak, öte yandan Genel Konsey’in mer
kezi yetkilerine -kimi zaman aşırıya kaçma pahasına- 
fazlaca dayanmak.. Kendi görüşlerini benimseyen güçlü 
bir örgütlülük damadan bu yöntemlerin uzun dönemde 
etkili olmayacağının kendisi de farkında olmalıydı. An
cak Avrupa’da devrimci dalganın yeniden kabarışının 
böyle bir imkânı yaratabileceğini düşünüyordu. Sonuç
ta riskli ittifaklar zinciri ve merkeziyetçi yönetim kendi 
yan etkilerini doğurdu. Marx’in Lahey Kongresi’nde anar
şistlere karşı kazandığı zafer tam bir Pirus zaferi oldu, 
gerçekte kazanan anarşistlerdi.

Böylece Marx’in Enternasyonal üzerindeki etkisi sona 
erer. Anarşistler bir dönem tüm işçi hareketini hatta 
kimi Marksistleri bile “Anti-otoriteci Enternasyonal" için
de biraraya getirmeyi başardılar. Öte yandan anarşistler 
de ellerine geçirdikleri Enternasyonal’i sekter tutumla
rıyla parçaladılar ve sonuçta kendilerini işçi hareketin
den soyutladılar. Bu soyutlama onların sekterlik ve ütop- 
yacılığın içine gömülmelerini daha da hızlandırdı. Mark- 
sistler ile anarşistler arasında daha sonra mücadeleyle 
kıyaslandığında Marx ile Bakunin arasındaki mücadele 
tam anlamıyla “devlerin mücadelesi” dir ve kendi içinde 
daha sonra rastlanmayacak bir kaliteyi taşır.

Anarşizm açısından bakıldığında Marx’a yöneltilen suç
lamalar pek mesnetsiz değildi. Anarşistler sosyalizmin 
doğumundan bu yana ortada iki eğilim görüyorlardı. 
Biri otoriteci-devletçi-politik devrim taraftarı sosyalist
ler öteki, özgürlükçü-dayanışmacı-özyönetimci-fede- 
ralist-toplumsal devrim taraftarı sosyalistler, yani kendi
leri.. Aslında bu ayrım sosyalizm tarihinde bir anlamda 
iki ayrı çizgiyi gerçekten temsil eder. Birinci eğilimi 
Babeuf-Blanqui-Weitling- ve Marx'in da içinde yeraidığı 
Komünistler Birliği ve daha sonra II. Enternasyonal 
marksistleri ve Lassallciler temsil ederken düşünsel be
sinini başka kaynaklardan sağlamış birinci çizgiye bir 
tepki olarak gelişmiş ikinci eğilimi anarşist hareket tem
sil eder. Anarşistler Marx’a baktıklarında eskiden yeral- 
dığı örgüt itibari ile bir “ otoriteci sosyalist” görüyorlar
dı. Ötesi onun örgütsel ilişki içinde olduğu ve her yerde 
Marksist olduklarını söyleyen Alman sosyal demokratla
rı böyle bir “ devlet sosyaiizmi”ni açıktan savunuyorlar
dı. Üstelik Marx’in Enternasyonal Genel Konseyi üzerin
deki etkisini aşırı merkezci (anarşistler açısından otori
teci) bir tarzda kullanması şüpheleri kesin yargılara dö
nüştürüyordu.

Bakunin ile Marx arasındaki daha Bakunin'in katıldığı 
İlk kongrede ‘miras sorunu’ üstünde çıkan, ardından 
anarşizm ile Marksizmin klasik ayrılıkları üstünde süren



I. Enternasyonal’/n 1869 Basel Kongresi'nde Bakunin, delegelerle Soldan Sağa: Monchal, Perron, Bakunin, 
Fenelli, Mroczkowski.

tartışma, çoğu kez sözde ayrılıklar ve yanlış anlamalar 
üstünde de yoğunlaşıyordu. Kuşkusuz bunun bir nede
ni Marx-Bakunin arasındaki ideolojik tartışmanın kişisel 
özelliklerle gereğinden fazla bezenmiş olmasıydı. Marx'in 
yaşamı daha yaygın olarak bilindiğinden, burada Baku
nin’in kişisel özelliklerine biraz daha çok değinmek ge
rekecek.

Bakunin 30 Mayıs 1814’te Rusya’da doğdu. Liberal 
fikirli bir aristokratın oğluydu. Önce orduya girmiş, son
ra aynimıştı. Moskova'da liberal çevrelerde dolaşmış, 
Berlin'de Genç Hegelcilere katılmış, Paris’te ise Proud- 
hon'un etkisi altına girmişti. 1848 Ayaklanmalarına ka
tıldı. Slavları Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na kar
şı ayaklandırmaya çalıştı. Askerî önderliğini yaptığı 1849 
Dresden Ayaklanması’nın ezilmesinden sonra yakalan
dı. Saksonya Hükümeti, Bakunin'i Avusturya'ya, o da 
rusya’ya teslim etti. Yedi sene kalebentliğe mahkûm 
edildi. İki sene sonra Çar'a yazdığı bir itirafname sonucu 
affedilmeyi beklerken, cezası Sibirya’ya sürgüne çevril
di. İtirafnamesinde Rusya’da bir devrimci olarak yaptık
larını anlatırken, hâlâ Çar’ın ele geçirebileceği yoldaşla
rı hakkında bir şey söylemeyi reddediyordu. Buna karşı
lık Çar’ı, Panslavik hareketin başına geçerek Slavlara 
yapılan zulme karşı mücadele etmeye çağırıyordu.

Bir süre sonra önce Japonya’ya sonra ABD’ye, ora
dan da Avrupa'ya geçti. 1861’de nihayet Londra’daydı. 
Polonya’da bir isyan hareketine katılmayı da içeren kimi 
maceralardan sonra İtalya’ya yerleşti. Panslavik düşün
celerden büyük ölçüde vazgeçmişti ve 1848’lerden ona, 
burjuva liberallerine ve devrimcilerine güvenilemeyece
ği, fikri miras kalmıştı. İtalya’da Uluslararası Kardeşlik 
adlı bir gizli örgüt kurdu. Oradan İsviçre’ye geçti, bura
da da Sosyalist Demokrasi Birliği adlı örgütü kurdu. 
Bunlara Bakunin’in “ siyasi arkadaşlık İlişkileri ağı” de
mek belki de daha doğrudur. Bu örgüt Marx ile Bakunin 
arasındaki yanlış anlamalardan, belki de en önemlilerin
den birini meydana getirir. Marx daha sonra sık sık 
Bakunin’i sözünde durmamakla ve bu gizli örgütü dağıt
mamakla suçlayacaktı. Öte yandan bu örgüt, gerçekten 
oluşmuş bir örgüt olmadığından, dağıtılamazdı da. Da
ğıtılacak tanımlanmış bir mekanizması yoktu ve belki 
de tek mekanizması olan Bakunin’in muğlak yoldaşlık 
ilişkileri, doğal olarak Enternasyorja! içinde de sürdü. 
Marx’in Birliği’ne karşı tutumu 1848’de İçinde yer aldığı 
ama sonra şiddetle karşı çıktığı komplocu gizli örgütlere 
olan tavrıyla da İlgiliydi ve Birlik ona bu tür bir örgüt 
olarak görünüyordu.

Bakunin’in gözünde ise Marx bir Alman ve bir Yahu- 
diy’di ve Panslavik düşünce bu iki millete özellikle ön
yargılıydı. Bakunin her ne kadar Panslavizm’den vaz
geçmiş ise de buradan kalan miras kimi önyargıları 
hâlâ taşıyordu.

Marx’in Bakunin'e olan tavrı -biraz Lassalle'e olan 
tavrı ile benzeşir-, tıpkı Lassalle'in Bismarc’ın kişiliğin
deki Prusya destekleyiciliğine karşı çıktığı gibi, Baku
nin’in Panslavik fikirlerinde de Rus despotizmini des
tekler bir yan görüyordu ve Marx’a göre Rusya, Prusya 
ile birlikte Avrupa gericiliğinin başlıca dayanağıydı.

Neçayev meselesi de Marx’in Bakunin’e kuşkuyla bak
masını doğuran sebeplerden biridir. Bu konuda biri da
ha genel, diğeri kişisel iki mesele vardır. İlki Neçayev’in, 
Bakunin ile işbirliği içinde çıkardığını iddia ettiği Dev
rimcinin Elkitabı adlı broşürdür. ‘Devrim için her yol 
mübah' tezini işleyen bu broşürde öyle görünüyor ki, 
Bakunin’in fikirleri üstünde Neçayev epey değişiklik yap
mıştı ama broşürde Bakunin’in hiç payı olmadığını iddia 
etmek de saflık olur. Neçayev, yine Bakunin’in adını 
kullanarak terörist bir örgüt kurmuş ve devrimci ahlakla 
hiç de uyuşmayan bir şekilde yoldaşlarından birini öl
dürmüştür.

İkinci ve daha kişisel konu, Bakunin’in disiplinsiz ça
lışma tarzıyla daha yakından ilgilidir. Bakunin Marx'la 
arasının iyi olduğu sıralar, Das Kapital'in Rusça çevirisi
ni üstlenmiş, Rusya’daki yayıncıdan avans da almıştı. 
Çeviriyi de pek çok eseri gibi yarım bıraktı. Parayı da 
bitirmişti. Yayıncı ya eseri ya parayı istiyordu. Bakunin, 
Neçayev’den arabuluculuk istedi. Neçayev ise meseleyi 
kendi tarzında ‘halletti’. Hayali bir gizli örgüt adına bir 
mektup yazarak yayıncıyı tehdit etti. Marx bunu haber 
alanıca öfkeden deliye döndü ve Bakunin’in Neçayev 
ile birlikte kendisine karşı komplo kurduklarını. Kapital'- 
in Rusça’ya çevrilmesini önlemeye çalıştıklarına inandı.

Bakunin duygusal biriydi, Marx rasyonal ve bilimsel. 
Bu teorilerine de, hayat tarzlarına da yansımıştır. Baku
nin kişilik olarak hayli etkileyici biriyti. Tam bir ‘ ‘devrim
ci şövalye” görünümündeydi. Uzun süren hapislik ve 
sürgünün sıhhatini bozmasına rağmen -tüm dişleri dö
külmüştü ve birkaç hastalığa birden tutulmuştu- dev 
yapılı biriydi. Karşısındakini kişiliğinin etki alanına sok
masını iyi becerirdi. Enternasyonal'e Marx’tan çok daha 
sonra ve avantajsız girmesine rağmen kısa zamanda 
hemen hemen Marx’in etkisine eş bir etki sahibi olmuştu.

Yine de kişisel özelliklerin ötesinde yatan temel farklı
lıkları vurgulamazsak meselenin özü kaybolur. Daha 
Proudhon’un yazılarında, anarşizm o zamana kadar olan 
sosyalist ve -kelimenin o günkü anlamı ile- komünist 
gelenekten farklıydı. 1793 Jakobenizminin sosyalizm adı
na yeniden türetilmesiyle gelişen o günkü “ komünist” 
gelenek ciddi sakatlıklar taşıyordu. Eski Sparta türü 
bir yaşam özlemi sözkonusuydu: Dar eşitlikçi, aşırı di
siplinli ve otoriter.. Yeni toplumu, bireyin kendini top
lum çıkarına feda ettiği karınca toplumu türü bir toplum 
olarak algılamak bu çevrelerde hayli yaygındı. Mücadele 
Fransız Devrimi geleneğine uygun olarak “ politik top- 
lum” un fethine (Termidor sonrasında kaybedilmiş poli
tik iktidarın yeniden fethine) yönelikti. Sosyal sorun 
politik sorunun -mutlaka halledilmesi gerekmekle birlikte- 
basit bir devamı olarak görülüyordu. Bir kez “ politik 
toplum” fethedilince “ sivil toplum” sosyal sorunu çö
zecek biçimde tepeden aşağı yeniden örgütlenecekti.

Proudhon'un anarşizmi bu eğilime karşı tepki olarak 
doğdu ve 1848 sonrasında bu eğilimin düştüğü bunalım 
ortamında hızla gelişti. Birinci eğilimin jlham aldığı J.J. 
Rousseau'ya karşı Proudhon, Fransız Aydınlanmacı fi
lozoflarının geleneğini canlandırmaya çalıştı. Politik dev
rimi küçümsedi, politik devrimi gerçekleştirme yolunda 
burjuva ilerleyicileriyle yapılan ittifaklara saldırdı. Sos
yal meselenin bizzat sivil toplum içinde aşağıdan yukarı
ya ve özgür dayanışma ile hallolacağını savundu. Politik 
mücadele konusundaki aşırı olumsuz tavrı onu burjuva 
demokrasisi ve genei oy hakkı konusunda kendi çağın
daki aşırı iyimserliğe kapılmaktan korudu.

Bakunin’in yaptığı Proudhon’un tezlerini mantıksal 
sonuca götürmek oldu. Proudhon’un, ailenin, küçük 
mülkiyetin savunusu gibi küçük burjuva görüşlere şid
detle saldırdı. Üretim araçlarının toplumsallaştırılmasını 
(devletleştirilmesini değil) savundu. Bu bağlamda özyö
netimi vurguladı. Üretimin güçlü bir merkezî devlet ve 
partinin diktası altında yeniden örgütlenmesinin doğu
rabileceği sonuçlar konusunda 1860'larda yazdıklarını 
okurken, bugünkü ‘sosyalist’ toplumların durumunun 
canlı bir tasviri İle karşılaşmak şaşırtıcıdır.

Bakunin, Proudhon’un tersine devrimci bir elitin ve 
şiddete dayalı devrimin gerçekliliğine inanmıştır. Buna 
rağmen onun militan “ e l i f i  Marx’in “ partr'sinden çok 
farklıdır ve kitlelerin kendiliğinden hareketi neredeyse 
tek güvendiği şeydir.

Asıl önemlisi Bakunin'in Marx’in çok önem verdiği 
“ işçi sınıfının politik mücadelesi” , bunun aracı “ parti” 
ve başarılı sonucu “ proletarya diktatörlüğü” gibi konu
larda onun düşüncelerini tümüyle yanlış kavraması ve 
anarşizmin doğuşundaki tepkiselllği adeta içgüdüsel ola
rak sürdürmesidir. O bunları “ devletçi komünistlerin” 
aynı adlı kavramlarıyla bir tuttu. Bu kavrayışsızlığın işçi 
sınıfının uluslararası birliğine verdiği zarar Enternasyo- 
nal’in tarihinde gözlenebilir. İşin acıklı yani bu konuda
II. Enternasyonal Marksistleri de Bakunin ile aynı fikir
deydiler. Şu farkla ki onlar bu tür bir ilkelliği olumlu 
bir şey olarak savunuyorlardı.

Son olarak Marx’in devlet kavramının gelişmesinde 
uluslararası sınıf mücadelesinin sonuçları (özellikle Pa
ris Komünü) yanısıra Enternasyonal içinde anarşistlerle 
girdiği polemik ve onların ‘halk devleti’ kavramını şid
detle eleştirmelerinin de rol oynadığını belirtmek yerin
de olur. Böylece Marx, 1870’den sonra Komünist Mani- 
festo'ya tek bir düzeltme getirerek “ işçi sınıfının mev
cut devlet mekanizmasını ele geçirip onu basitçe kendi 
çıkarları için kullanamayacağını bu askeri -bürokratik 
mekanizmayı tümüyle yıkıp yerine bir ‘devlet olmayan 
devlet’ bir ‘komün devlet' geçirilmesi gerektiğini” sa
vunmuştur.

CÜNEYT AKMAN



Avrupa gericiliğinin önemli bir kalesi olarak değerlendiriyordu. O nedenle ulusal devrimler ve 
savaşlar aracılığıyla Rusya’nın zayıflaması Marx için önemliydi. Kuruluş Hitabı’nda  da Çarlık 
suçlanmıştı. Marx’in birinci kongre önerisinde de “Rusya’nın Avrupa’da gelişen etkisinin 
sınırlanması için demokratik ve sosyalist zemin üzerindeki bağımsız Polonya’nın” desteklenmesi 
talep ediliyordu. Polonya sorunu işçi sınıflannın özgürlük mücadelesinin önemli bir öğesini 
oluşturuyordu. Çarlık, aristokrasi ve burjuvazinin dünyadaki son kalesi idi. Fransızlarla yapılan 
tartışma bir bölünmeye doğru giderken, Rus emperyalizmi despotizminin genel olarak 
lanetlenmesi ve Polonya’nın yeniden kurulması uzlaşması üzerinde anlaşıldı.

Cenevre Kongresi

Entemasyonal’in ilk açık Kongresi, Eylül 1866’da İsviçre’nin Cenevre şehrinde toplandı. • 
Yalnızca Fransa, İngiltere ve İsviçre’den delegeler katıldı. Toplam 60 delegenin 33 ’ü İsviçreli, 
16’sı ise Fransızdı. Marx’in Entem asyonal için hazırladığı program üstüne olan tartışmalar 
kongrenin gündeminin önemli kısmını oluşturdu. Sermaye ve emek arasındaki mücadelede 
Entemasyonal’in hedefl, işgününün uzunluğu ve sınırlandırılması, çocuk ve kadın emeği, eğitim 
ve tüm bunlar için yasal önlemler ve işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesinde sendikaların rolü 
gibi sorunlar tartışıldı. Program tartışılmadan önce Marx tarafından yazılıp Genel Konsey 
tarafından onaylanmış olan Geçici Tüzük’ün  bu kongrede onaylanması gerekiyordu. Tam bu 
noktada Fransız delegasyonu bir değişiklik önergesi verdi. Buna göre yalnızca kol emekçileri 
Entemasyonal'e veya en azından Genel Konsey’e üye olabileceklerdi. Bu öneri kabul edilirse, 
Marx Genel Konsey’e üye olamayacaktı. Bu öneri Fransız işçilerinin, kendilerini defalarca 
temsil etmiş olan entelektüellere karşı güvensizliklerinin bir yansımasıydı. Fransa’da burjuva 
entelektüelleri ve politikacıları tarafından yönlendirilen devrimci, cumhuriyetçi hareket vardı. 
Ayrıca Blanquiciler’in önderliğindeki darbeci kulüpleri de buna eklemek gerek. Fransız 
delegasyonu sendikalar ve kooperatifler üzerinde yükselen bir işçi hareketini hedefliyordu. O 
nedenle de politik eylemlere katılmaktan uzak durmaya çalışıyorlar, burjuva 
cumhuriyetçilerinin veya darbeci Blanquistler’in Entem asyonal’in  Fransız şubelerine sahip 
çıkabileceklerinden çekiniyorlardı. Fransızların bu önerisi radikal burjuva kesimler ile işbirliği 
yapmaya alışmış olan İsviçreli ve İngiliz delegelerin tepkisini çekti ve reddedildi. Ezici 
çoğunluğu Proudhoncular’dan oluşan Fransız delegasyonu, Tolain’in önderliğinde işçilerin 
nutualizm temelindeki kurtuluşlarını savundu. Devrimi ve grevi reddeden Proudhoncular,
:aizsiz kredi aracılığıyla önce ulusal, sonra uluslararası düzeydeki serbest değişime dayalı bir 
:icaret sistemini istiyorlardı. Varolan toplumu yıkmak değil, geliştirmek istediklerim 
i'urguluyorlardı. Kongrede 8 saatlik işgünü, çocuk ve kadın işçi kullanımında yasal kısıtlamalar 
;etirilmesi kararlaştırıldı; toplumsal reformlarda devlet iktidarının bir araç olarak kullanılması 
/e işçi sınıfının siyasal eyleminin gerekliliği kabul edildi. Ayrıca sendikaların temel görevinin, 
icret sistemini yıkıp işçi sınıfının gücüne dayanan yeni bir siyasal sistemi yaratmak olduğu 
ia kabul edildi. Aynca Çarlık Rusyası’na karşı bir karar da çıkarıldı. Fransız delegeler bu 
durumdan pek memnun değillerdi. Grev yöntemine ve çalışma gününün yasayla belirlenmesine 
<arşı çıktılar, kadın emeğinin kullanılmasını lanetlediler. Kongre sonunda Marx’in önerileri 
oğunlukla kabul edilmiş oldu.

-ozan Kongresi

Intemasyonal’in İkinci Kongresi 1867 Eylül’ünde Lozan’da toplandı. Katılan 11 delegenin 38’i 
sviçre, 19’u ise Fransız delegasyonundandı. Aynca İngiltere, Almanya, Belçika ve İtalya 
lelegasyonları da temsil edihyorlardı. Bu kongrede de işçi sınıfının devletle ilişkisi üzerine 
>lan temel karşıtlıklar tartışma konusu oldu. Fransız delegeleri bu kez devletin, çocukların 
ğitimini sağlamakla yükümlü olması önerisine karşı çıktılar. Devletin okullara egemen olması 
lemek, bu kurumlann da devletin diğer kurumlan gibi bir sınıf egemenliği aracı haline 
,etirilmesi demekti. Tartışmaların sonunda yalnız çocuklarına eğitim olanağı sağlayamayan 
oksul aileler için devletin böylesi bir yardımı olabileceği kararlaştınidı. İşçi aflelerinin büyük 
lölümü bu durumda idi. Böylece bu sonuç biçim olarak Proudhoncuları tatmin ederken, öz 
ılarak da diğer delegelerin isteklerini karşılıyordu.

.ozan Kongresi’ndeki bir diğer önemli tartışma konusu ise üretim araçları üzerindeki 
tıülkiyete ilişkindi. Bu kongrede üretim araçlannın toplumsallaştırılması konusu, demiryolları 
ibi tekel durumunda olan sektörlerin kapitalistlerin elinden alınması gerektiği biçimindeki bir 
nergeyle ortaya çıktı. Belçika delegesi olan Cesar de Paepe’nin ortaya attığı bu önergenin 
abulü konusunda herkes hemfikirdi, ancak bu şirketlerin kime devredileceği sorunu gündeme 
elince anlaşma sağlanamadı. Bu tür şirketlerin üretim kooperatiflerine devredilemeyeceği 
nların yetersizliği nedeniyle açıktı. Öte yandan devletleştirilmeleri de devletin politik gücüne 
ir de ekonomik güç eklemesi nedeniyle kabul edilemezdi. Sonuçta bu tekellerin kamu 
lülkiyetine geçmeleri kabul edildi, ama bunun hangi biçimde olacağı belirtilmedi. Fransa 
elegasyonu, mali tekelleri gündeme getirerek Proudhon’un ünlü halk bankası formülünü 
nerdi, Belçika delegasyonu ise toprağın ortak mülkiyetini önerdiyse de Proudhoncuların 
ddetle karşı çıkmaları sonucunda bu konudaki karar gelecek yılki kongreye bırakıldı, 
roudhoncular, köylü özel mülkiyetinde köylülerin kişisel özgürlüğünü görüyorlardı.

•rtak mülkiyet konusunun tartışılması siyasal ve toplumsal özgürlük ilişkisini ve işçi sınıfının 
yasal mücadeledeki rolünü gündeme getirdi. Kongrede tartışılan bir diğer konu ise

1860'lar bütün Avrupa'da sanayiin hızla geliştiği, müll( 
sahibi sınıfların refahının arttığı b ir dönem oldu, işçi 
sınıfı bu "bunalımsız" dönemde tarihindeki en önemli 
örgütlenme deneyimini gerçekleştirirken, toplumun 
“ kutupsal" sınıflan, burjuvazi ve proletarya arasındaki 
"refah-sefalet" uçurumu da gittikçe büyüyordu.



Grevci işçiler. I. Enternasyonal'//? faaliyet gösterdiği 
yıllar boyunca 1871 Paris Komünü hariç tutulmak 

kaydıyla işçi sınıfının başlıca mücadele yöntemi 
grevler oldu. Özellikle 1860’lı yılların ikinci yansında 

grevlerin yaygınlaştığı, ancak bu yaygınlaşmanın 
ayaklanmaya, silahlı mücadele biçimlerine dönüşmediği 

görülür. Öte yandan işçi sınıfının dayanışma bilinci 
destek grevleriyle, zaman zaman ise uluslararası 

destek grevleriyle ortaya konulmuştur.

kooperatiflerdi. Kooperatif sosyalizminin temsilcileri, üretim kooperatiflerinin üzerinde yükselen 
bir meta üretiminin, kapitalist meta üretimini dönüştürebileceğini savunuyorlardı.

Brüksel K ongresi

Üçüncü Kongre, Eylül 1868’de Brüksel’de toplandı. Kongreye 100 delege katıldı. Bunun 56’sı 
Belçika, I8 ’i ise Fransız delegasyonundandı. Genel Konsey’de İngiliz delegasyonu 12 kişiydi. 
İsviçre’den 8, Almanya’dan ise 4 delege vardı. Brüksel Kongresinde üretim araçlarının 
toplumsallaştırılması yönünde kararlar alındı. Bu konu hakkındaki önergeyi veren yine Cesar 
de Paepe idi. Marx, o güne kadar Genel Konsey’de ya da Kongrelerde bu konuya 
değinmekten kaçınmış, ve sosyalizmin ekonomik temelini ne Hitap’ta ne de Tüzük Cirişi’nde  
ele almamıştı. İlk kongre için hazırlanmış olan Entem asyonal programında da mülkiyet sorunu 
yer almıyordu. Marx için ilk günden beri önemli olan EntemasyonaVin güçlerini birarada 
tutmak, işçi sınıfının uluslararası dayanışması fikrinin güçlenmesini ve sürmesini sağlamak ve 
işçi hareketinin birliğini açıkça ilan etmekti. Cesar de Paepe, kongrede madenler, taşocaklan 
ve demir>'ollarının iyi düzenlenmiş bir toplumda, yani adil yönetilen bir devlette, toplumun 
tümünün mülkü haline getirilmesini önerdi. Ancak sanayi kolları doğrudan devlet tarafından 
değil, devletin de etkinliği altında üretim kooperatifleri tarafından yönetilmeliydi. Ayrıca 
“toprağın yaratan gücünün, tüm zenginliklerin ilk kaynağı” olmasından dolayı “topraklar 
tarımcılıkla uğraşan işçi topluluklarına verilmeli” ve tarım kooperatifleri tarafından 
yönetilmeliydi. Ayrıca ormanlar ve ulaşım araçları da toplumun malı olmalıydı.

Fransa ve Fransız İsviçresi’nden gelen delegelerin bu “kaba komünizme” karşı şiddetli 
muhalefetlerine rağmen Belçika, İngiltere ve Almanya delegelerinin destekleri ile bu öneri 
kabul edildi. Bir başka kararda ise üretim kooperatiflerinin nitelikleri tanımlandı. Bu 
kooperatiflerin üyeleri, kattıkları sermayenin karşılığı olan kâr veya hisse gibi özel çıkarlar 
elde etmeyeceklerdi. Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi Kongre’nin 
gündemine savaş sorununu da getirmişti. 1870’deki Prusya-Fransa savaşından yaklaşık iki yıl 
önce tartışılan bu konu, ashnda 1866’daki Prusya-Avusturya savaşının sonuçlannı da 
kapsıyordu. Genel Konsey 1866’da yaptığı beş toplantıda, işçi smıhmn bu savaşta nasıl 
davranması gerektiğini tartıştı ve savaşın “iktidarlar arası bir savaş olduğunu” saptadı ve 
“işçilerin tarafsız kalmalarını” önerdi. Alman İsviçresi delegelerinden Johann Philipp Becker bu 
savaşın nedenlerinin adil olmayan toplumsal durumdan kaynaklandığını, ticari ve hegemonyacı 
çıkarlar tarahndan belirlendiğini ve böylesi bir savaşın tam anlamıyla burjuvalar arası bir 
savaş olacağını saptayan bir önerge verdi. Önerge ayrıca işçi sınıfının uluslararası eylemlerle 
böylesi bir savaşı engellemesi talebini de içeriyordu. İşçilerin sadece savaşa karşı çıkmakla 
yetinmeyip, askerlik görevini de reddetmeleri gerektiğini talep eden bu önerge tartışıldı.

Askerlik görevinin reddi, uygulanamaz olmasından dolayı Belçika delegasyonunca reddedildi. 
Proudhoncular ise grevi işçi sınıhnm etkin bir mücadele aracı olarak görmediklerinden dolayı 
reddediyorlar, yerine kamuoyu baskısı sağlamayı öneriyorlardı. Cesar de Paepe’nin karar taslağı
halklararası savaşlan, kardeşler ve yoldaşlararası iç savaş olarak değerlendiriyor ve buna karşı
etkin bir araç olarak genel grevi öneriyordu. “Üretim bir süre durursa toplum varolamazdı.”
O nedenle çalışanlar her türlü işi bırakmalıydı. Önerge kabul edildi ve savaş durumunda
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Gerçekleşmemiş 
Tarfısma

Bir

Marx ve Bakunin arasındaki ilişki hayli ilginç ve inişli 
çıkışlıdır. Marx'in Engels’e 1864'te yazdığı bir mektupta 
Bakunin'den hoşlandığını ve “ onaltı yıldan sonra gerile
mek yerine kendini geliştiren az sayıda insandan biri" 
olarak gördüğünü söylediği bilinir. Ancak /. Enternasyo- 
na/'in son zamanlarına doğru sosyalizmin bu iki önderi 
arasındaki “örgüt savaşı" almış yürümüş, Bakunin ken
di antl-otoriter görüşlerinin tam tersine, Enternasyonal 
içinde gizli, sıkı disiplinli bir “ örgüt içinde örgüt" kurar
ken, Marx da ona karşı çeşitli “ kongre oyunlan” na baş
vurmaktan kaçınmamıştır. Bakunin bir yandan kendi 
kurduğu “Uluslararası Sosyalist Demoltrasi BirHği” m 
Entemasyonal’den atmaya çalışan Marx'a “ Bundan son
ra anayurdum Enternasyonal'dir... Sizin sadık takipçini- 
zim ve böyle olmaktan da gurur duyuyorum" yollu mek
tuplar yazacak, öte yandan da Herzen'e yazdığı bir mek
tupta “ Marx'i taktik nedenlerle ve kişisel politika açısın
dan övdüm ve yücelttim... Düşmanlarımızı daha kolay 
yenebilmek için önce onları bölmek, parçalamak gerek” 
diyecektir.

Marx ve Bakunin arasındaki ilişkiye en fazla ışık tutan 
metin herhalde, Bakunin'in yaşamının sonuna doğru, 
1871’de yazdığı şu satırlardır; “ ... Bilgilenme açısından 
Marx benden kıyas kabul etmez biçimde daha öndeydi, 
hâlâ da öyledir... Benden genç olmasına karşın 
(1840’larda) çoktan ateist, bilinçli bir materyalist ve bil
gili bir sosyalist olmuştu. Daha o zamanlarda bugünkü 
sisteminin temellerini geliştiriyordu. Birbirimizi sık sık 
görürdük. Bilgisi ve proletaryanın davasına kibirle karı
şık olsa da yürekten bağlılığı yüzünden ona büyük saygı 
duymuşumdur. Sohbetine çok düşkündüm; ne yazık 
ki çoğu kez de küçük nefretlerle gölgelenirdi konuşma
sı. Benim duygusal bir idealist olduğumu söylerdi; hak
lıydı. Ben ise onun kibirli, güvenilmez ve kurnaz olduğu
nu söylerdim; ben de haklıydım."

Bakunin'in Marx'i ve Lassalle’ı “devletçilik” le suçla
dığı, Devletçilik ve Anarşi risalesi ile Marx'in bu risaleye 
düştüğü yan notlar, çeşitli hayali “ Marx-Bakunln” diya
loglarının yaratılmasına neden oldu. Marx’in yan notları, 
Bakunin’in ateşli üslûbuyla yaptığı ağır -ve yer yer 
mesnetsiz- suçlamalara karşı bir savunmaydı. Bu sa
vunmanın önemli bir nedeni de, birçok “ Marx’tan çok 
Marksçı’’nın, Marksizm! savunma adına kırdıkları, açık

ça “ devletçi" potların, Bakunin için açık bir saldırı mal
zemesi oluşturmasıydı.

Aşağıda hayali bir diyalog biçiminde kurgulanmış olan 
Marx-Bakunin tartışmasından parçalar sunuyoruz. Bu 
diyalog kurgulanırken, David Fernbach’ın First Interna
tional and After kitabı için yazdığı “Conspectus of Ba
kunin's ‘Statism and Anarchy’ "  derlemesinden ve Me
te Tunçay'ın Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi, I. Cilt için
de Bakunin'in “Devletçilik ve Anarşizm” \nden çevirdiği 
parçalardan yararlanıldı.

BAKUNİN: Marx ve Lassalle’m teorilerine, işçilere ni
hai amaç olarak olmasa bile önlerindeki en önemli adım 
olarak bir halk devleti kurulmasını, yani proletaryanın 
hakim sınıf olarak örgütlenmesini öneren görüşlere te
melden karşı olduğumuzu belirtmiştik. Şöyle bir soru 
ortaya çıkıyor; Eğer proletarya hakim sınıf olarak örgüt
lenirse kime hükmedecek?

MARX; Bu demektir ki, diğer sınıflar, özellikle de kapi
talist sınıf var oldukça, proletarya bu sınıflarla mücadele 
ettikçe (çünkü iktidara geldiğinde düşmanları ve eski 
toplum örgütlenmesi daha kaybolmamış olacak), şidde
te başvurmak, yani hükümet araçlarına başvurmak zo
runda kalacak. Kendisi de hâlâ bir sınıf olacak ve sınıfla
rın varlığının ve sınıf mücadelesinin nedeni olan ekono
mik koşullar kaybolmamış olacak; bu koşulları ya zorla 
ortadan kaldırmak ya da dönüştürmek gerekecek, ki 
bu dönüşüm de zor yoluyla hızlandırılacak.

BAKUNİN; Devlet varsa, kaçınılmaz olarak hakimiyet 
de vardır, dolayısıyla kölelik vardır. Kölelik olmadan 
açık ya da gizli hakimiyet düşünülemez - biz bu yüzden 
devlete düşmanız. “ Hakim sınıf olarak örgütlenmiş 
proletarya" da ne demek?

MARX; Proletaryanın ekonomik olarak ayrıcalıklı sınıf
la yerel olarak mücadele etmek yerine, bu mücadelede 
genel zor araçlarına başvuracak güce ve örgütlülüğe 
ulaşmış olması demek. Ama proletarya bu ekonomik 
aracı ancak kendisinin “ ücretli” olma özelliğini yok et
mek için, yani kendisini bir sınıf olarak yok etmek için 
kullanabilir.

BAKUNİN; (Kuşkulu) Yani proletaryanın hepsi hükü
metin başında mı olacak?

MARX; (Öğretmen edasıyla) Mesela bir sendikada, 
sendikanın hepsi yürütme kurulunu oluşturur mu? Fab
rikadaki tüm işbölümü ve buna tekabül eden işlevler

ortadan kalkar mı? Ve (senin) anayasanda “ aşağıdan 
yukarıya’’nın hepsi “yukarıda” mı olacak? O zaman 
“ aşağıda” kimse kalmazdı.

BAKUNİN: (Alaycı) Almanya’nın nüfusu kırk milyon. 
Yani şimdi hükümetin kırk milyon üyesi mi olacak?

MARX; Tabii! Zaten her şey komünün kendi kendisini 
yönetmesiyle başlar.

BAKUNİN: (Şaşkın) Yani bütün halk yönetecek ve yö
netilen kimse olmayacak.

r..ARX; (Feylesofça) Bir insan kendisini yönetirse bu 
ilkeye göre davranmaz, çünkü o kendisidir ve başka 
bir şey değildir.

BAKUNİN; (Kafası karışmış) Öyleyse ne hükümet ne 
de devlet olacak... Ama devlet olursa hem yönetenler 
hem de köleler olur...

MARX; Evet, ama yalnızca sınıf hakimiyeti ortadan 
kalkmışsa ve bugünkü politik anlamıyla devlet yokol- 
muşsa.

BAKUNİN; (Kendini toplayarak) Marksistlerin teorisin
de bu ikilem kolayca çözülüyor. Onlar “ halk iktidarı" 
sözünden, halk tarafından seçilen küçük bir önderler 
grubunun, halk üzerindeki iktidarını anlıyorlar.

MARX; (Sinirlenir) Eşşek herif! Bu yaptığın demokrat 
mızmızlığı, politik zırvalama. Seçim en küçük Rus komü
nünde bile görülen bir politik biçimdir. Seçimin niteliği 
adının ne olduğuna değil, ekonomik temele, seçmenle
rin ekonomik ilişkilerine bağlıdır. Ve bu işlevler politik 
olmaktan çıktığı anda da, önce hükümet işlevi ortadan 
kalkar; ikinci olarak, genel işlevlerin dağıtımı bir iş me
selesi olur, bu da kimseye egemenlik sağlamaz; üçün- 
cüsü de, seçimin günümüzdeki politik karakterinden 
eser kalmaz.

BAKUNİN: (Ayağa fırlayarak) Sonuç şu; Halkın büyük 
çoğunluğunun ayrıcalıklı bir azınlık tarafından yönlendi
rilmesi. Ama Marksistler diyor ki, bu azınlık...

MARX; (Sözünü keser) Nerede demişiz?..

BAKUNİN; (Devam eder) ... Bu azınlık işçilerden olu
şacakmış. Müsaadenizle şunu ekleyeyim; Eski işçiler
den oluşacak. Çünkü işçiler temsilci ya da halkın yöneti
cisi olunca işçi olmaktan çıkarlar ve...
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I. EnternasyonalVn St. Martin's Hall'deki kuruluş 
toplantısını gösteren temsili b ir resim. 1840'iardan beri 
birbirlerini tanıyan Marx ve Bakunin'in sosyalizm ı̂ e 
anarşizm arasındaki farklılıktan öne çıkaran 
tartışmalan, I. Enternasyonal’/n çatısı altında gelişti ve 
uzlaşmaz boyutlara ulaştı. Enternasyonal’/n ilk beş 
yılında aynı örgüt içinde varolabilen ve birarada 
çalışan sosyalistler ve anarşistler, Marx-Bakunin 
çatışmasının örgütsel bir kopuşa yolaçmasından sonra, 
bir daha biraraya gelmemek üzere ayrıldılar.

işçilerin genel greve çıkması kararlaşnnidı.

Kongre aynca, Kapital’in  I. Cildi dolayısıyla Marx’i övdü ve onun sermayeyi bilimsel bir 
analize tâbi tutan ilk iktisatçı olduğunu belirtti. Charleroi’da süren bir madenci grevinin 
hükümet tarafından zorla bastınimasından sonra binlerce maden işçisinin Entem asyonal’in 
Belçika şubelerine girmesi hükümeti telaşlandırdığından Kongre’nin Brüksel’de toplanması 
önlenmeye çalışıldı. Adalet bakanı hükümete yabancı delegeleri sınır dışı etme yetkisi veren 
bir kararname teklifi sundu. Teklifin reddedilmesi üzerine Belçika Federasyonu birkaç gazetede 
yayınlanan bir açık mektupla Enternasyonalin  fikirlerini resmî kayıtlara geçirmiş ve bu 
fikirlerin propagandasını yapmış olması nedeniyle bakana teşekkür etti. Bu alaycı mektubun 
ardından Kongre’nin başarıyla gerçekleştirilmesi Entem asyonal’in prestijini bir hayh artırdı.

MARX: (Atılır) Fabrika sahibi, belediye meclisi üyesi 
olunca kapitalist olmaktan çıkıyor mu?

BAKUNİN; (Ters ters bakarak) ... İşçi olmaktan çıkar
lar ve sıradan işçilere devletin yüce katından bakmaya 
başlarlar. Artık halkı değil, kendilerini ve halk hükümeti 
olma iddialarını temsil ederler. Bundan şüphesi olan, 
insan tabiatını bilmiyor demektir.

MARX: Bay Bakunin bir kooperatif işçi fabrikasındaki 
yöneticinin konumunu bilseydi, bütün bu egemenlik ha
yallerini çöpe atardı. Kendisine şunu sormalı: Bir işçi 
devleti temelinde (eğer bu tabiri kullanmak istiyorsa) 
yönetsel işlevler ne gibi biçimler alabilir?

BAKUNİN: (Dinlemeden devam eder) Seçilenler müt
hiş inançlı ve dolayısıyla “ eğitilmiş” sosyalistler ola
caktır. Bu ’’eğitilmiş sosyalistler” sözü...

MARX: (Bağırarak) Hiç kullanmadık!

BAKUNİN: ... Bu “ bilimsel sosyalizm” sözü...

MARX: (Araya girerek) Onu da yalnızca ütopyacı sos
yalizme karşıt olarak kullandık. Bilimini halkın kendi 
yarattığı toplumsal hareketin bilgisiyle sınırlamak yeri
ne, halkı yeni hayallere yöneltenlere karşı...

BAKUNİN: Lassalle’cıların ve Marksistlerin yazıların
da ve konuşmalarında aralıksız olarak geçen bu sözler 
gösteriyor ki, o sözümona halk devleti, gerçekten ya 
da sözümona eğitilmiş yeni ve dar bir aristokrasinin 
halkı despotça yönlendirmesinden başka bir şey olma
yacak. Marksistler bu çelişkiyi sezlyorlar(!), ve bu eğitil
mişler yönetiminin (ne hayal!) dünyadaki en" baskıcı, 
en aşağılık, en nefret edilesi yönetim olacağını, bütün 
demokratik biçimlerine karşın gerçek bir diktatörlük ola
cağını bildikleri için, bu diktatörlüğün geçici ve kısa 
olacağı düşüncesiyle kendilerini avutuyorlar.

MARX: Non, man cher! İşçilerin mücadele ettikleri 
eski dünya ve bu dünyanın tabakaları üzerindeki sınıf 
hakimiyetinin, ancak sınıfların varlığının ekonomik te
meli yokedilmedikçe varolabileceğin! söylüyoruz.

BAKUNİN: (Bezgin) Tartışmamız buraya kadar sürdü. 
(Marx), halkın iradesini ancak bir diktatörlüğün -kendi 
diktatörlüklerinin, besbelli- yaratabileceğini savundu. Biz 
buna karşılık şöyle dedik: Hiçbir diktatörlüğün kendi 
kendisini sürdürmekten başka bir amacı olamaz ve onu 
hoşgören halka yalnızca kölelik getirebilir. Özgürlüğü 
ancak özgürlük yaratır.

MARX: (Daha da bezgin) Proletarya eski toplumun 
devrilmesi için mücadele dönemi boyunca gene bu top
lumun temelinde davrandığı ve aşağı yukarı bu topluma 
ait politik biçimler içinde hareket ettiği için, bu mücade
le döneminde henüz nihai oluşumuna ulaşamaz ve kur
tuluşu için, kurtuluştan sonra geçersiz olacak yöntem
ler kullanmak zorunda kalır. Bay Bakunin buradan hiç
bir şey yapmamak daha iyidir, sonucuna varıyor; ona 
göre, yalnızca o genel tasfiye gününü, mahkeme-i küb- 
rayı beklemek gerek...

(Bir anlaşma sağlanamadan ayrılırlar.)

B asel K ongresi

1869’daki Basel Kongresi’ne 75 delege katıldı. Ancak bu kongreye bir öncekinden daha fazla 
ülke temsilcisi geldi. Genel Konsey ve İngiliz delegasyonu altı kişiden oluşuyordu. Bu kez 
İngiltere’nin güçlü sendikalanndan Marangozlar Sendikası’nın genel sekreteri de delegeler 
arasındaydı. Fransa delegasyonu 25 kişiydi ve Tolain’in yanısıra hapisten yeni çıkmış olan 
Eugene Varlin ve Lyon şubesinin temsilcisi Bakunin de delegeler arasındaydı. İsviçre 23 
delegeyle katılırken Almanya, içlerinde Wilhelm Liebknecht ve Moses Fless’in de bulunduğu 
ve yeni kurulmuş olan Sosyal D em okrat İşçi Partisi nin  temsil edildiği 12 delege gönderdi. 
Belçika delegasyonu 5 kişiydi, AvusturyalIlar ilk defa 2 delege ile bir kongrede yer alıyorlardı. 
İspanyollar 2, İtalyanlar ise biri Bakunin olmak üzere 2 delege ile katıldılar. ABD ilk kez bir 
delege ile temsil ediliyordu. Bu kongrenin en önemli özelliği Bakunin’in Entemasyonal 
sahnesinde doğrudan gözükmesi ve Marx ile Bakunin arasındaki siyasal ve aynı zamanda 
kişisel olan bir çatışmanın ilk kez ortaya çıkmasıydı. Basel Kongresi, Proudhoncularla olan 
tartışmanın sonuçlandığı kongre oldu. Brüksel Kongresi’nin ardından Fransız delegeler toprağın 
toplumsallaştırılması kararının yeterli hazırlık yapılmadan tartışıldığı gerekçesiyle Genel Konseyi 
protesto ettiler. Bunun üzerine Genel Konsey, konuyu Basel Kongresi’nin gündemine aldı. 
Gündemi hazırlayan komisyon bu konuda iki karar taslağı sundu. Taslaklardan biri toplumun 
toprağı toplumsallaştırmaya hakkı olup olmadığını, diğeri ise toprağın toplumsallaştırılmasının 
zorunlu olup olmadığını soruyordu. Proudhoncular ilk soruya, toprak üzerinde yıllar süren 
özel mülkiyetin bazı kalıcı haklar yarattığı ve mülk sahibinin de toprağı işleyerek bunlara 
değerler kattığı gerekçesiyle mülkiyet hakkının olduğu cevabını verdiler. Komisyon çoğunluğu 
ise eskiden toprak üzerinde ortak mülkiyet olduğunu ve bunun siyasal ve ekonomik güç 
yoluyla özel mülkiyete çevrildiğini savundu. Tartışma sonunda 54’e karşı 4 oy ile toplumun 
topraktaki özel mülkiyeti kaldırmaya ve yerine kollektif mülkiyeti geçirmeye hakkı olduğuna 
dair bir karar çıktı. Bununla birlikte toplumsallaştınlan toprakların nasıl yönetileceği 
konusunda bir anlaşmaya vanlamadı ve konu bir sonraki kongreye bırakıldı.

Bakunin Banş B irliğ inde miras hakkının ortadan kaldırılmasını temel bir tez olarak öne 
sürmüştü. Birlik ile ilişkisi kopunca aynı öneriyi bu kez Basel Kongresi’nde E ntem asyonale  
sundu. Ona göre miras hakkının ortadan kaldırılmasıyla, özel mülkiyet üzerinde temellenen 
ekonomik sistem de kaçınılmaz olarak çökecekti. Çünkü miras hakkı, özel mülkiyetin ve 
devlet kurumlarının temelini oluşturuyordu. Ve sosyal devrim miras hakkının kaldırılması ile 
başlamalıydı.

Bu kongreye katılmamış olan Marx, Eccarius vasıtasıyla ilettiği bir yazıda bu teze karşı çıkn 
ve miras hakkının tıpkı alıcı ile satıcı arasındaki ticari sözleşmede olduğu gibi özel mülkiyete 
dayalı toplumun nedeni değil sadece hukuki biçimi olduğunu belirtti. Miras hakkının 
kaldıniması üretirri araçlannm özel mülkiyeti üzerinde yükselen bu sistemi çökertmez, aksine 
üretim araçlarının ortak mülkiyeti miras hakkını da ortadan kaldınrdı. Tartışmalar sonucunda 
her iki taraf da çoğunluğu sağlayamadı. Ancak oylamaların sonucu Bakunin’in 
E n tem asyon aldeki etkisini gösteriyordu.

Proudhoncular’ın kongreden kongreye azalan etkisi, Basel Kongresi’nde alınan kararlarla iyice 
eridi. İşçi sınıfının siyasal ■ eyleminin gerekliliğini ve üretim araçları üzerindeki toplumsal 
mülkiyet ilkesinin Entem asyonal’in  siyasal programının esas parçalannı oluşturmalan, 
Proudhoncularla olan tartışmada Marx ve onun gibi düşünenlerin ağır basmasına yol açtı. 
Ancak bu kez de Marx-Bakunin tartışması E ntem asyonalin  gelişimini belirlemeye başladı. 
Marx’in görüşleri kongrelerde daha çok İngiliz, Alman ve Alman İsviçresi ve bazı konularda 
da Belçika delegeleri tarafindan destekleniyordu. Bakunin ise daha çok Fransız-İtalyan İsviçresi, 
Güney Fransa, İtalyan, İspanyol ve bazı konularda da Belçika delegeleri tarafindan 
destekleniyordu.

Prusya-Fransa Savaşı ve Enternasyonal

Basel Kongresi’nden bir yıl sonra başlayan Prusya-Fransa Savaşı Brüksel Kongresi’ndeki 
kararlann gerçek duruma pek uymadığını gösterdi. Her iki ülke iktidan da halklannı birer 
savunma savaşı sürdürdüklerine inandırdılar. E nternasyonalciler  yalnız kaldılar. Genel Konsey
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I. Enternasyonal ilk kurulduğunda, aralarında 
Ingiltere’de yaşayan Alman göçmenlerin de bulunduğu 
Fransız ve Ingiliz işçilerin örgütü gibi görünüyordu. 
Kısa b ir süre içinde Avrupa’nın hemen hemen bütün 
ülkelerinde örgütlendi ve etki alanını Ispanya’dan 
Prusya’ya kadar genişletti. Sonraki yıllarda 
EnternasyonalVn ABD’de, Güney Amerika'da, 
Avustralya'da ve Hindistan'da üyeleri oldu. Son iki 
yılında ise Genel Konsey New York'a taşınmıştı. Bir 
Avrupa örgülü olarak başlayan Enternasyonal, 
variiğına son verdiğinde bir dünya örgütü olmuştu.

Temmuz başında, 5 Eylül 1870’de Mainz’da yapılması tasarlanan kongrenin hazırlıklarını 
yürütmekle meşguldü. Bu kongrenin gündemindeki en önemli konulardan biri işçi sınıfının 
olası bir savaşı önlemek için yapması gerekenlere ilişkindi. Ancak çok geç kalınmıştı. Artık 
yapılabilecek olan, savaşan ülkelerin işçi sınıflan arasındaki uluslararası dayanışmanın azgın 
şovenizme karşı yaşamasını sağlamaktı. Nitekim Marx’in 23 Temmuz’da kaleme aldığı Avrupa 
ve Birleşik Devletler’deki Uluslararası İşçi Birliği Üyelerine başlıklı Hitap “Resmî Fransa ile resmî 
Almanya kardeşin kardeşi öldürdüğü bir savaşa girerken, işçiler birbirlerine barış ve arkadaşlık 
mesajları gönderiyorlar. Geçmişin tarihinde eşi olmayan bu büyük gerçek, aydınlık bir 
geleceğin umudunu gösteriyor. Bu, eski toplumun ekonomik yoksulluğuna ve siyasal deliliğine 
karşıt olan ve uluslararası ilkesi banş olan yeni bir toplumun oluşacağını kanıtlıyor - bu ilke 
emektir! Bu yeni toplumun habercisi Uluslararası İşçi Birliği’dir” cümleleri ile sona eriyordu. 
Böylelikle Basel Kongresi’nden yaklaşık bir yıl sonra I. Entem asyonal Prusya-Fransa savaşı ve 
Paris Komünü nedeniyle tarihsel bir sınav ile karşı karşıya kalıyordu.

Burjuvazi ve Entemasyonal

Entemasyonal’in  kongreleri ve faaliyetleri burjuva sınıfı ve basını tarafından da yakmen 
izleniyordu. İlk kongrenin ardından Marx ve Engels’in de belirttikleri gibi Fransa’nın iki 
önemli dergisi Entem asyonal üzerine iki uzun makale yayınlıyor ve ilk kongreyi yüzyılın en 
önemli olaylanndan biri olarak nitelendiriyorlardı. Lozan Kongresi’nin ardından da gerek 
Fransız gerekse İngiliz, İsviçre ve Belçika gazetelerinde Entem asyonal’in  önemi ve gücü üzerine 
makaleler yayınlanıyordu. Brüksel Kongresi öncesinde, Charleroi bölgesindeki madenciler 
rrevinin ardından binlerce işçi EntemasyonaVin Belçika şubelerine katıldı. İktidann bu gelişme 
karşısındaki tepkisi Entem asyonal’i devlete karşı bir komplo örgütü olarak nitelemek oldu. 
Brüksel Kongresi’ni engellemek isteyen iktidann bu girişimi başanyla sonuçlanmadı. Brüksel 
Kongresi’nden sonra ise bir yandan Entem asyonal’in  gücü ve anlamından sözedilirken, öte 
^̂ andan ise alınmış olan toplumsallaştırma kararlan şiddetle eleştiriliyordu. Artık saldınlar 
Daşlamıştı. Prusya-Fransa Savaşı’ndan hemen önce EntemasyonaVin Paris Şubesi’nin yöneticileri 
somploculuk suçlaması ile yargılandı ve ele geçirilen tüm üyeler Louis Bonaparte’a karşı bir 
somplo suçlaması ile tutuklandılar. Avusturya’da da sosyal demokrat hareketin önde gelenleri 
lynı yıllarda Enternasyonale yakınlıklan nedeniyle devlete ihanetten yargılandı ve mahkum 
jldular. Savaş sonrasında ise gerek Fransız gerekse Alman basını EntemasyonaVi karşı tarafla



ODGER, GEOROE 
( 1820- 1877)

Enternasyonal Genel Konsey üyeliği ve bir dönem 
başkanlığını yapan George Odger 1820'de doğdu. İşçili
ğe ayakkabıcı olarak başladı. Londra Sendikalar Konse- 
y/'nin kuruluşunda bulunarak 1862’den 1872'ye kadar 
sekreterliğini yaptı. Bu dönemde Ingiliz yapı işçileriyle 
birlikte 9 saatlik işgünü için mücadele etti. Büyük inşa
atlarda çalışan işçilerin önayak olduğu bir genel grev 
başlattı. Buna karşılık işverenler lokavt ilan ettiler. 1859 
Temmuz'undan 1860 Şubat’ına kadar süren bu mücade
le İngiltere’deki sendika üyesi İşçiler için önemli bir 
deney oldu. Bu süreç İçinde güçlü bir dayanışma göste
rilerek diğer sendikalardan ve inşaat işçilerinden kuru
lan bir komite, halka bu grevin ne olduğunu anlatan 
toplantılar düzenledi.

Odger aynı yıllarda Polonya’nın bağımsızlığı için mü
cadele eden İngiliz Ulusal Birliği ve Toprak ve Emek 
Birliği'ne üye oldu. 28 Eylül 1864’te St. Martin Hall’da 
yapılan Enternasyonal'[n kuruluş toplantısına katıldı ve 
ardından Genei Konsey üyeliğine getirildi. Bu görevini 
1871'e kadar sürdüren Odger 1864’ten 1867’ye kadar 
Genel Konsey başkanlığı yaptı. t865 ’deki Londra ve 
1866'dakl Cenevre Konferanslarına da katılan George 
Odger, Ingiltere’deki reform hareketi sırasında Reform 
Birliği'nin merkez komite üyeliğini yaptı. 1871’de Genel 
Konsey’in “ Fransa’da iç Savaş” konusundaki kararını 
imzalamayarak, burjuvaziden yana tavır alan Odger, da
ha sonra Konsey’den ayrıldı.

işbirliği ve komplo yapmakla suçladı. İddiaya göre savaşın sürdürülmesini kışkırtan ve bunun 
için Alman ve Fransız şubelerine para yardımları yapan Enternasyonal’di. Marx ise Bismarck’ın 
özel sekreteri olmakla suçlandı. Böylelikle burjuva basını Paris’te 1871 Mayıs’ında girişeceği 
katliamı haklı gösterecek yeterli ön çalışmayı yapmıştı.

Asıl saldın ise Komün yenilgisinden sonra yaşandı. Entem asyonal, Komün’ün müsebbibi ve 
kışkırtıcısı olarak ilan edildi. 6 Haziran 18 7 rd e  Fransız Dışişleri Bakanı Jules Favre, Avrupa 
hükümetlerine gönderdiği notada Entem asyonal’i “savaşın ve nefretin derneği” olarak niteliyor 
ve “Avrupa yıkıcı bir faaliyetle karşı karşıyadır. Ve bu faaliyet tüm medeniyetin üzerinde 
durduğu uluslara ve ilkelere karşı yönelmiştir” diyordu. Fransa medeniyeti kurtarmak için 
elinden geleni yapmıştı, ama tüm ulusları tehdit eden bu tehlikenin sadece bir ülkede 
kökünün kazınması yeterli değildi; o nedenle tüm Avrupa iktidarlan ortak hareket etmeliydi. 
Hedeflenen Avrupa çapında anti-sosyalist bir koalisyon, bir başka deyişle sosyalizme karşı 
kutsal bir ittifaktı. Bu çağnya en hararetli destek Avusturya-Macaristan, Almanya ve 
İspanya’dan geldi. Papa da bu kafileye katılmaktan ve dini kullanarak Katolikleri kışkırtmaktan 
geri kalmadı. Papa’mn bu işe karıştırılması ise özellikle İsviçreli Katolikleri kışkırtmak için 
gerekli görülüyordu. Çünkü İsviçre, İngiltere ile birlikte Komüncüler’in rahatça sığınabildikleri 
iki ülkeden biriydi. Ardından Avusturya-Macaristan ve Alman hükümet yetkilileri çeşitU defalar 
alınması gereken siyasal ve toplumsal önlemleri görüştüler, hatta Kasım 1872’de yaptıklan 14 
toplantılı bir konferansta çeşitli kararlar aldılar. Ancak her iki ülkede de Entem asyonal gizli 
örgüt olarak değerlendirilip kovuşturmaya uğradığından yapılacak daha fazla bir şey yoktu. 
İngiltere de böylesi bir işbirliğine çağrıldı. Ancak bu çağn reddedildi. Bu çağnya en fazla 
yakınlık gösteren ülke İspanya idi. Entem asyonal, Ispanya’da da yasadışı ilan edilmişti. 
Bismarck’m ardından EntemasyonaVe karşı kutsal ittifakın liderliğine İspanyol Başbakanı Sagasta 
soyuriduysa da, İngilizler’in böyle bir ittifaka yanaşmamalan Avrupa çapındaki ortak mücadele 
çabalarını sonuçsuz kıldı. Böylelikle Bismarck’ın teşvik ettiği, Beust ve Thiers’in, Papa ve 
Sagasta’nın desteklediği kutsal ittifak sonuçsuz kaldı. Ancak tüm bu girişimler bir başka 
gelişmeye yol açtı.

Avrupa hükümetlerinin, parlamentolarının ve burjuva basınının tartışma malzemesi olan 
EntemasyonaVin niyetleri, hedefleri, niteliği ve tüm işçilerin kardeşliğini amaçlayan bir örgüt 
olduğu her tarafta konuşulur oldu. Burjuva sınıhnm kendi iktidarı için bir tehdit unsuru 
olarak değerlendirdiği Entem asyonal, işçi sınıfları için aynı özelliğe sahip değildi. Burjuva 
basınının sürdürdüğü kampanyalar, EntemasyonaVin  tüm ülkelerin işçilerini baskı, yoksulluk ve 
sömürüden kurtarma hedefine sahip olan bir birlik olduğunun ortaya çıkmasını engelleyemedi. 
Böylelikle faaliyet süreci boyunca EntemasyonaVden  haberdar olmamış olan işçiler de artık bu 
birlik ile dayanışmalarını geliştirdiler.

Belçika’da 1873’e kadar işçi mücadeleleri ve işçi demekleri arttı. İtalya’da 1871’e kadar tek 
tük şubeler kurulmuştu. Ancak Mazzini’nin Komüncüler’e karşı tutumu o güne kadarki 
gelişmelerden farklı sonuçlara yol açtı. İtalya’daki devrimci parti Komün’den, sınıf 
mücadelesinin uluslararası düzeyde sürdürülmesi gerektiği dersini çıkardı. Garibaldi’nin de 
onayı ile birçok yerde şubeler kuruldu. Kuzey İtalya işçi örgütleri Mazzini’den koparak 
EntemasyonaVe katıldı. Macaristan ve Rusya’da da Komün sonrasının etkileri görüldü.
İspanya’da baskılann etkileri pek ağır olmadı ve Entem asyonal şubeleri yaygınlaştı. İsviçre’de 
Komün sürgünlerinin akınınm yardımıyla şubeler canlandı ve gelişti. Hollanda’da yeni şubeler 
kuruldu, Danimarka’da da Komün ertesinde ilk Entem asyonal şubesi kuruldu.

EntemasyonaVin Son Yılları

Marx 1867’de “belki göründüğünden de yakın olan” bir devrimden söz ederken ilk olarak 
Fransa’yı düşünüyordu. Bonaparte rejiminin yıkılması bunun için bir kıvılcım olacaktı. Marx 
1840’larm ortalarından sonra ise tüm sonuçlanyla bir sosyalist devrimin ancak İngiltere’de 
olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle İngiliz sendikacılık hareketine büyük önem veriyor ve 
onun Chartist hareketin radikalizmine ulaşmasını umut ediyordu. İngiltere’de siyasal hayatın 
radikalleşmesinde, Marx’a göre İrlanda sorunu kilit bir rol oynayacaktı. İrlanda’nın bağımsızlığı' 
için mücadele eden Fenian  örgütünün başarısı ve bunun yaratacağı bunalım, İngihz siyasal 
yaşamının sertleşmesine de yol açacaktı. İrlanda’da 1860’lardan beri ulusal devrimci bir 
kaynama vardı ve toprağın İngiliz aristokrasisinin elinde olmasından dolayı bu ülkedeki ulusal 
devrim toplumsal bir devrimle iç içe geçmişti. O nedenle Fenianlar’ın  hazırlıkları İrlanda 
halkını siyasal ve iktisadi kölelikten kurtarabilirdi. İngiliz sendikacıları başanh grev ve siyasal 
reform kampanyalan yürütüyor ve toplumdaki etkinliklerini giderek artınyorlardı. Tek 
eksiklikleri siyasal bilinç düzeylerinin düşüklüğüydü. Marx ve Alman mülteci arkadaşları ise 
bu eksikliği gidermeye çalışıyorlardı. EntemasyonaVin yabancı işçilerin grev kırıcısı olarak 
kullanılmalanna karşı verdiği başarılı mücadele bir yana, İngiliz sendikacılarına Kıta 
Avrupası’nda sağladığı prestij aynı zamanda İngilizler’in de Marx’a ve Alman mültecilere birçok 
konuda tam destek vermelerini sağlıyordu. Bir İngiliz federasyonu kurulmadığı için İngilizler 
EntemasyonaVde Genel Konsey içinde temsil ediliyorlardı. Siyasal mücadeleye karşı çıkan 
Proudhon ile tartışma söz konusu oldukça, reform isteklerini devlete siyasal kampanyalar yolu 
ile kabul ettirmek isteyen İngilizler, Marx’i destekliyorlardı. Ancak gelişmeler beklenenden
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Tek tanrılı büyük dinlerin, kadim imparatorlukların 
resmi ideolojisi halini almasından başlayarak, insanlığın 
birliği ve dayanışması her dönemde çekiciliğini koruyan 
bir düşünce olageldi.

Çokuluslu Roma İmparatorluğu, Ortaçağ’da AvrupalI
ların bildiği tüm dünyayı sınırları içine kattığında, Kato
lik kilisesi, milliyetleri, kabileleri, soyları, cinsleri, sınıf
lan aşan bir insanlık fikrinin cisimleşmesi gibi görün
müştü. Ancak Hıristiyan cemaati çevresinde insanların 
evrensel kardeşliği düşüncesi, bir yandan Müslümanla- 
ra karşı açılan Haçlı seferleri, öte yandan Hıristiyan 
dünyasında ulusal devletlerin kurulması yüzünden pat
lak veren bitmek bilmeyen savaşlar içinde anlamsıziaş- 
tı. Kaldı ki, gerçek hayatta eşit olmayan insanları Tanrı 
katında eşit kılan Hıristiyanlık ya da başka bir din, Orta- 
çağ’ın mülk sahibi sınıflarının egemen ideolojisi olarak 
insanlığın birliğinin değil, gerçek ilişkiler dünyasında 
sınıflar halinde bölünmüşlüğünün tescili oldu. Ulusları 
aşan bir insanlık düşüncesi ise, filozofların ve batini 
mezheplerin öğretilerinde yaşayan yarı dinsel, marjinal 
bir öğreti halini aldı.

Gene de uluslararası birlikler oluşturma düşüncesi, 
aralarındaki bütün sürtüşmelere ve ulusal savaşlara kar
şın, Ortaçağ’ın egemen sınıfları arasında sıkça başvuru
lan bir pratik olmuştu.

Köylülerin, zanaatkarların, batınî mezheplerin, feodal 
egemen sınıfların yönetim ve mülkiyet sistemine karşı 
başlattıkları ayaklanmalar, Katoliklerle Protestanlan, soy
lularla Burgerleri, Roma Katolik Kiiisesi’nin papazlarıy
la, Lutherci reformcuları dayanışma içine soktu.

1789 Devrimi, uluslararası dayanışma düşüncesini mo
dern bir temel üzerinde yeniden üretti. Devrim kıtada 
ve Britanya’da gericiliği “ Kutsal İttifak” a zorlarken, Ja- 
kobenleri de bütün ülkelerdeki devrimci hareketlerle 
dayanışmaya girmeye, devrimi ulusal sınırların ötesine 
taşımaya ve devrimin ideallerini yansıtan kozmopoiitan 
bir insanlık ideolojisi geliştirmeye yöneltti. “ Bütün 
İnsanlar” sözleriyle başlayan “ İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirisi” , Fransız Devrimi’ne uluslararası bir meşruiyet 
sağlama ihtiyacının yansımasıydı.

Ancak, öteki mülk sahibi sınıflar gibi, burjuvazinin 
de ulusal bencilliğin ötesine geçen, insanlığın tümünü 
kucakiayabilen bir birliği kurabilmesi hiçbir zaman müm
kün olmadı. Sınıflara bölünmüş olan bir dünyada ideal 
formu içinde insanlık olarak ifade edilen bütünlük, ger
çek çıkarlar ve varlık nedenleri karşı karşıya gelir gel
mez derhal bir bölünmeye yol açtı. Sınıf çatışmaları 
şiddetlendiği an, burjuvazi için insanlık, mülk sahipleri 
anlamına büründü. Sınıf mücadelelerinin ikonografisin
de devrimci işçilerin burjuvalara neden her zaman bir 
canavarlar kitlesi, gözü dönmüş bir karakalabalık; bur
juvaların da işçilere vampirler suretinde görünmüş oldu
ğunu anlamak böylece kolaylaşır; İnsanlık, her zaman 
insanlığın bir sınıfı olarak idrak edilmiştir.

İnsanlığın uluslararası dayanışması düşüncesinin din

sel, yarı-dinsel ideolojiler kadar, laik mülk sahibi sınıf 
ideolojileri içinde de aldatıcı bir yanılsama olduğu Fran
sız burjuva devrimiyle birlikte görüldü. Uluslararası bir 
dayanışma fikrinin pratik toplumsal temeli hiçbir zaman 
bir bütün olarak uluslar değil, sınıflar oluyordu.

Sınıf-tarihsel sınırlılığına karşın, “ eşitlik, özgürlük, 
kardeşlik” şiarında dile gelen tek bir insanlık düşünce
sinin haklılığı kadar, insanlığın aileler, kabileler, sınıflar 
ve uius-devletler halinde bölünmesinin de bir tarihsel 
meşruiyeti vardı. Toplumsal üretimin ilerlemesi, üretim 
araçlarının bir sınıfın elinde yoğunlaşıp merkezileşme
siyle mümkün olduğu sürece, bir mülk sahibi sınıf diğe
rinin yerine geçerken kendi gelişmesini bütün insanlığın 
gelişmesinin şartı olarak sunabiliyordu. Üretimin dünya 
üretimi haline gelmesi olmaksızın, insanlığın tek bir bü
tün oluşturması ancak soyut, başaşağı getirilmiş bir 
insanlık ideali olarak tasarlanabilirdi ve bu bakımdan 
kendi çağlarının genel zihniyetini paylaşan ezilenlerin 
tasarımlarının da çoğu kere mülk sahiplerininkiyle öz
deş sınırlılıklarla sakatlanmış olmasında şaşılacak bir 
şey yoktu.

Dünya tarihi içinde ilk olarak kapitalizm, bir dünya 
pazarı yaratarak, üretimi ve dolaşımı uluslararası bir 
ölçek üzerinde gerçekleştirmenin maddi imkanlarını ya
ratmış oldu. Sanayide tek bir ürünün üretilmesi bile 
bütün ulusları birbirine bağımlı haline getirdi. Bütün 
19. yüzyıl boyunca eski ulusal sanayiler yıkıldı. Bunların 
yerini, hammaddeleri deniz aşırı ülkelerden gelen ve 
tüketilebilmeleri dünyanın dört bir yanına dağıtılmaları
nı gerektiren malların üretildiği sanayiler aldı. Bunların 
yanısıra doyurulmaları, yeryüzünün bütün ülkelerinin
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Enternasyonal işçi örgütlerinin en önemli sorunlarından 
biri daima savaş olagelmiştir. Birbirleriyle savaşan 
üli(elerden üyeleri olan bir örgütün bu savaş 
karşısında alacağı tutum, genellikle örgütün hayati bir 
sorunu haline gelir. I. Dünya Savaşı II.
Enternasyonal'/n, II. Dünya Savaşı ise III.
Enternasyonal Vn sonunu getirmişti. I. Enternasyonal 
ise kendi varlık süresi boyunca gerçekleşen en büyük 
savaş olan Fransa-Prusya Savaşı'ndan, örgütsel olarak 
sarsılmış, ancak teorik açıdan güçlenmiş olarak çıktı. 
Enternasyonal önce III. Napoleon'un emperyalist 
saldırısına karşı çıkarken, daha sonra Rusya’ya savaşı 
bir istila hareketine dönüştürmesine karşı oldu ve 
Bebel ve Liebknecht gibi Alman sosyalistleriyle 
birlikte, Prusya'nın karşısında, Paris Komünü'nün 
yanında yer aldı.

farklı oldu. 1866 ve 1867’de Fenianlar'm  ayaklanmaları bastırıldı. 1869’da Manc’ın İrlanda’nın 
bağımsızlığını savunması Genel Konsey’de şiddedi tartışmalara yol açtı. Ancak Marx, İngiliz 
toplumsal mücadelesinin ilerlemesi ve gericiliğin hız kaybetmesi için İrlandahlar’m 
mücadelesinin desteklenmesi gerektiği konusunda Genel Konsey’i ikna etmeyi başardı.

İngiliz Sendikacılarla K opuş

Ardından Marx’m Komün’ü şiddetle savunması İngiliz burjuva basınında sert tepkilere yol açtı. 
Bunun üzerine kamuoyunun baskılarına dayanamayan iki önemli sendikacı Odger ve Lucraft, 
daha önce yazının içeriği kendilerine anlatılıp onayları alındığı halde. Genel Konsey’in Üçüncü 
Hitab’ı onayladığı oturumunda mevcut bulunmamalarını gerekçe göstererek, bu kararın 
sorumluluğuna katılmadıklarını belirttiler ve kararda kendi imzalarının da kullanılmış olmasını 
eleştirdiler. Gerçi bu örneği diğer İngilizler takip etmedi, ama Enternasyonalin  İngiliz 
sendikacılığı içindeki etkinliği bir ölçüde azaldı. Ayrıca Marx’m Genel Konsey’de ve 
Entem asyonal örgütlerinde etkinliğini sağlayan İngiliz sendikacılarla sürdürdüğü ittifakta da 
çatlaklar belirmeye başladı.

Öte yandan, uzun zamandır beklenen Fransız Devrimi yenilmişti. 1848’dekinin tersine 
Avrupa’da devrimci bir dalga doğmamıştı. İrlanda Devrimi şimdilik bastırılmıştı. İngihz 
sendikacılarının 1860’larda grevlerle birlikte yürüttükleri ve işçilere oy hakkını amaçlayan 
parlamenter reform mücadelesi başarıya ulaşmış ve 1867’de çıkarılan Reform Yasası ile işçiler 
seçme hakkına kavuşmuşlardı. Öte yandan grevlerde de başarılar elde edilmiş ve işçilerin 
hayat standartları yükseltilmişti. Re/orm Yasası’ndan sonra girdikleri ilk seçimde tahminlerin 
aksine işçiler büyük bir yenilgi alınca, sendika liderleri umutlarını Marx’in beklediği gibi 
bağımsız bir işçi sınıh partisi kurup geliştirmeye değil, ilerici burjuvalarla ittifak yapmaya 
bağladılar.

Bakunincilerle Kopuş

Bir diğer etkiyi ise Marx-Bakunin tartışması yarattı. Bakunin taraftarları ile Marx arasındaki 
mücadele temel bir anlayış farkından kaynaklanıyordu. Bakuninciler de Marx ve taraftarları 
gibi özel mülkiyete karşıydılar ve üretim araçlarının ortak mülkiyetini savunuyorlardı. Fler iki 
akım da özel mülkiyet düzeninin kurumlarına ve bunların üzerinde yer alan devlete 
karşıydılar. Ancak esas ayrılıklar bu noktadan sonra başlıyordu. İlk sorun Enternasyonalin  iç 
disiplinine ilişkindi. Bakunin taraftarları ulusal şubeler ve federasyonlar için tam bir özerklik

üretimlerinin birbirine ei(iemlenmesini gerei<ii icıian ihti
yaçlar doğdu. Enteiei<tüei üretim, maddi üretimin yolu
nu izledi, tier ulusun entelei<tüei ürünleri, bütün insanlı
ğın ortal< bilgisi iıaiine geldi, ulusal edebiyatlar ve kül
türler birleşerek, birbirlerine karışarak tek bir dünya 
kültürü içinde erimenin şartlanna kavuştu.

Kapitalist gelişme, maddi üretimde görülenlerden çok 
dalla önemli bir başka sonuç daiıa doğurdu. Son derece 
ayrıntılı bir ihtisaslaşma ve standardizasyonu gerektiren 
seri üretim sistemi, bir yandan çeşitli emek biçimlerini 
bütün ülkeler için aynıiaştırırken, öte yandan bu kitlesel 
üretimle pazarda rekabet edemeyen zanaatkâr işletme
lerini çökertti. Mekanizasyonun tanma uygulanması da 
büyük bir kırsal nüfus kitlesini tarımdan kopartarak sa
nayi merkezlerinin çevresine yığdı. Tek sözcükle, meta- 
laşan emek, tüm öteki metalar gibi dünya ölçeğindeki 
bir emek pazarı üzerinde dolaşıma sokuldu. Bunun pra
tik toplumsal anlamı, kadınlı erkekli, yüzbinlerce insa
nın yerlerinden, yurtlarından ayrılarak iş peşinde Avru
pa ve Amerika kıtaları üzerinde dolaşmaya başlamala
rıydı.

19. yüzyılın ikinci yarısı Avrupa’dan ABD’ye, Avrupa’
nın tarımsal güney bölgelerinden, sanayileşmiş kuzey 
bölgelerine doğru müthiş bir emek göçüne tanık oldu. 
Enternasyonalizmin, kitlesel bir ölçek üzerinde ilk kez 
bu dönemde gelişebilmiş olmasının gerisinde bu maddi 
ve insani süreç yer alır.

Enternasyonalizm, sosyalizmin asli bir bileşeni ola
rak, örgütlü işçi hareketinin kendisinden doğdu. 18. 
yüzyılda kurulan Avrupa’nın |lk işçi örgütü London Cor-

respondance Society (Londra Yazışma Derneği) daha 
en baştan Fransız Devrimi’ni desteklemeyi kendisine 
amaç edinmiş, Amerikalı Tom Paine’in özgüriükçü dü
şüncelerinden esinlenmişti. Fransa’daki göçmen Alman 
işçilerinin Horlananlar Birliği de, ondan doğan Haklılar 
Birliği de, Fransız işçilerinin eylemlerine katılıyordu. İn
giltere'de Marx'in öncülüğünde kurulan Fraternal De
mocrats (Kardeş Demokratlar) Yazışma Komiteleri ve 
Komünistler Birliği ise daha en baştan enternasyonal 
örgütler olarak kurulmuşlardı. 1840’lar Fransası ise, Rus, 
PolonyalI, Çek, Macar, İtalyan vb. ülkelerden kaçan dev
rimcilerin kaynaştığı bir ülke olarak bütün devrimci ide
olojilerin birbirine karıştığı ve hepsinin işçi sınıfı arasın
da yankı bulduğu bir ortamdı.

Dolayısıyla, aynı işletmelerde aynı şartlar altında çalı
şan farklı uluslardan işçilerin, farklı uluslardan gelen 
devrimcilerden edindikleri sosyalist fikirlere, kendiliğin
den enternasyonalist bir yorum getirmiş olmaları kolay
ca anlaşılabilir. Ancak enternasyonalizmi proleter, pro
letaryayı enternasyonalist kılan asıl nedenler daha de
rindedir.

Enternasyonalizmin, sosyalizme kopmaz bir biçimde 
bağlı olduğu görüşünün temelinde, proleterlerin kapita
lizmden nihai kurtuluşlarının ancak dünya ölçeğinde 
mümkün olabileceği düşüncesi yatar. Marx’in Alman 
İdeolojisi'nöeki deyişiyle: “ Etkinliklerinin dünya-tarihsel 
bir etkinlik olarak genişlemesiyle tek tek bireylerin, ken
dilerine yabancı, her geçen gün daha da azmanlaşan 
ve sonunda dünya pazarı halini alan bir gücün gittikçe 
daha çok esiri oldukları, bugüne kadarki tarihin göster
diği ampirik bir gerçektir. Toplumun bugünkü durumu

nun komünist devrimle yıkılması ve bu toplumla özdeş 
olan özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla bu gücün 
dağılacağı ve her bir bireyin kurtuluşunun, tarih tam 
olarak dünya tarihine dönüştürüldüğü ölçüde gerçekle
şeceği de bir o kadar ampirik olarak belirienmiştir (...) 
Bireyin gerçek entelektüel zenginliği, bütünüyle onun 
gerçek bağlantılarının zenginliğine bağlıdır. Tek tek bi
reyleri çeşitli ulusal ve yerel engellerden kurtaracak, 
onları (entelektüel üretim de dahil) tüm dünyanın üreti
miyle pratikte bağlantıya sokacak ve tüm yeryüzünün 
her yöndeki üretiminin (insanın yaratılarının) meyvele
rinden yararianmaiannı mümkün kılacak olan şey budur.”

Böylece, enternasyonalizm, proletaryanın dünya tari
hine girmesiyle birlikte, ahlaki bir ideal olmaktan çıkar, 
onun variık şartı haline gelir. Sonunda insanlığı din 
ve millet bayrakları altında bölen bir ideolojik yanılsa
manın yerine çalışan çoğunluğu birieştiren gerçek bir 
dünya tarihsel hareket halini alır. Her ulusun proleterinin 
bir diğer ulusun proleterine yaklaşırken “ kendi” burju
vasından kopmasının imkânının tanınmasını sağlar. Ma- 
nifesto'nun başlangıcına yazılmış olan “ Bütün Ülkelerin 
İşçileri, Birieşin!” çağrısı, bu anlayışın ifadesidir. Prole
terlerin bu şartın bilincinde olup olmamaları, bu şartın 
vaHığına değil, bunun idrakine ilişkin bir sorundur.

Tarih, modern kapitalizm çağında, kendi variık şartı
nın idrakine varmamış olan proieterieri, dünya savaşla
rıyla cezalandırıp, enternasyonalist bilinçle savaşanları 
ise devrimle ödüllendirerek, bu ilkeyi çoktandır doğrula
mış bulunuyor.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ



talep ediyorlar ve Genel Konsey’in diktatörlüğünün son bulmasını istiyorlardı. İkinci sorun işçi 
hareketi ile siyaset arasındaki ilişkiyi kapsıyordu. Bakunin taraftarları siyasetten uzaklaşılmasmı 
istiyorlar ve böylelikle bu konuda Proudhoncular’a yakınlaşıyorlardı. Her türlü merkezî 
otoriteye karşıydılar ve devrimden sonra devletin derhal ortadan kaldırılmasını savunuyorlardı. 
Marx ise devrimden sonra da işçi sınıfının siyasal gücünü sağlama alacak farklı türden bir 
merkezi devletin kurulması gerektiğini savunuyordu. İşçi sınıfının mücadeleyi kendi siyasal 
panisini kurarak sürdürmesi fikrine Bakunin taraftarlan iki açıdan karşı çılayorlardı. Adına 
parti demlen merkezi örgüt, karşı çıkılan ve yıkmaya çalışılan merkezi otoritenin, işçi sınıfı 
içinde ve ona karşı yeniden yaratılması olurdu. Öte yandan işçileri siyasal mücadele alanına 
çekmek, onlan parlamento oyunlanna, burjuva gruplanyla kaypak ittifaklara sürüklemeye 
götürürdü. Bu ise küçük kazanımlar uğruna işçilerin devrimci enerjilerini köreltmekten başka 
bir işe yaramazdı.

Marx, gelişmiş kapitalist bir ülkedeki toplumsal devrim için zihinsel olarak olgunlaşmış, 
bilinçli ve sosyalizm düşüncesi tarafından yönlendirilen ve bir politik partide örgütlü işçi 
sınıfım kaçınılmaz bir koşul olarak görüyordu. Bakunin ise İtalya, İspanya ve Rusya’nın yan- 
feodal ekonomi biçimini bir toplumsal devrimin koşulu olarak değerlendiriyordu. Yoksulluk 
içindeki köylü kitleleri itici güçtü. Kültürel olarak gelişmiş işçiler ise “burjuva ruhu ile 
zehirlenmiş”lerdi. Küçük burjuva gençliği, köylü kitleleri ve büyük şehirlerdeki en yoksul 
durumdaki proletaryada umut vardı. Bunlar silahlı bir darbe ile toplumsal devrime yol 
açacaklardı. Bu temel ayrılıklar pratikte pek çok anlaşmazlık konusunu daha ortaya çıkarmıştı. 
Aynlıkları çözmek için toplanması gereken kongreler, önce Prusya-Fransız Savaşı daha sonra 
da Komün’ün ardından gelen yoğun baskılar nedeniyle yapılamayınca sorunlar büyümeye 
başladı.

Londra Konferansı

Eylül 1871’de Londra’da bir konferans toplandı. Gündemde başlıca iki sorun vardı. Birincisi, 
Entemasyonal'e karşı girişilen yoğun baskılara nasıl karşı konulacağı idi. İkincisi ise, İsviçre 
Federasyonu’nun bölünmesi idi. Konferansa 23 delege katıldı, bunlann 13’ü Genel Konsey 
üyesi idiler. Konferansta alınan en önemli karar, mevcut durumdan çıkışın işçi sınıfının tüm 
mülk sahibi smıflann kollektif iktidanna karşı kendisini, mülk sahibi sınıflar tarafından 
kurulmuş bütün eski partilerden farklı ve onların zıddı bir siyasal parti haline 
getirebilmesiydi. Alınan bir diğer kararla da Genel Konsey’in İngiltere ile ilgili yetkilerini artık 
İngiltere şubelerinin oluşturacağı bir federasyona bırakması talebi yerine getiriliyordu. Bu karar 
Avrupa işçi hareketinin içinde bulunduğu durumun bir yansımasıydı. Dünyada sermayenin 
merkezi olarak değerlendirilen İngiltere, ciddi bir ekonomik devrimin kaldıracı olarak 
görülüyordu. O nedenle de diğer ülkelerde olduğu gibi federasyon yönetimi yerine. Genel 
Konsey’in yönetiminde kalması anlamlı bulunuyordu. Ancak 1871’deki karşı devrimin Fransa 
zaferi ardından Avrupa’da yeni bir devrimci inisiyatif beklenmiyordu.

Bakunin taraftarlan Londra Konferansı’nm kararlarını tanımadılar. 12 Kasım 1871’de Bakunin 
taraftan nlan seksiyonlar bir toplantı düzenlediler ve Guillaume’un kaleme aldığı bir yazıyı 
bütün Entemasyonal şubelerine gönderdiler. Genel Konsey üyeliğinin bazı kişilerin elinde 
kişisel mülkiyet haline geldiği ve bu kişilerin kişisel doktrinlerim Entem asyonal’e  dayatmaya 
çalışnklan belirtilen yazıda, diğer görüşlerin bir zındıklık olarak değerlendirildiği ileri 
sürülüyordu. Genel Konsey üyeleri, bağımsız şubeleri hiyerarşik ve otorite üzerine 
oluşturulmuş bir örgütlenmeye dönüştürmekle suçlanıyorlardı. Gelecek kongrede Genel Konsey 
“basit bir yürütücü büro haline getirilmeli, merkezileşme ve diktatörlük ile oluşturulmaya 
çalışılan birlik, bağımsız gruplann özgür birliği ile gerçekleştirilmeliydi.”

İtalyan Federasyonu ise bu karan da yeterli görmeyerek, 1872’de Genel konsey’i ve Lahey’de 
yapılması tasarlanan kongreyi boykot etme çağnsı yaptı. Genel Konsey’i sahtekarlık ve
yalancılıkla suçlayan bu karar aynı zamanda tüm dünya işçileri önünde Londra Genel
Konsey’i ile olan dayanışmasını sona erdirdiğini de açıkladı.

Lahey Kongresi

Bu gergin ortamda 2 Eylül 1872’de Lahey Kongresi toplandı. Kongreye 63 delege katıldı, 
ancak temsil edilen ülke sayısı şimdiye kadar en yüksek noktasına ulaşmıştı.

Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa, İsviçre, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Macaristan,
Bohemya, Polonya, İrlanda ve ABD delege gönderen ülkelerdi. İtalya aldığı karar gereği Lahey 
Kongresi’ni boykot ediyordu. EntemasyonaVin  kuruluşundan beri Marx ilk kez bir kongreye 
katıldı. Kongre, Bakunin’in Birlife’inin, Entem asyonal’d en  çıkanlmasmı savunan Marx’in 
önerisindeki suçlamalan araştırmak üzere beş kişilik bir komisyon kurdu. Bunun ardından 
Genel Konsey’in yetkileri tartışılmaya başlandı. Genel Konsey’e, şubeleri veya federasyonlan bir 
sonraki kongreye kadar dondurabilme yetkisinin verilmesini isteyen bir öneri verildi. “Genel 
Konsey hiç sınıf mücadelesi sürdürdü mü hiç barikatlar kurdu mu? "Ve bunu gelecekte hiç
yapacak mı?”sorusunu soran Bakunin taraftan Guillaume Genel Konsey’in gereksizliğini ileri
sürdü. İspanya delegelerinden biri ise Entem asyonal’in  işlevim, gelen mektuplan okuyup 
cevaplamakla sınırlamak gerektiğini savundu. Marx ise Genel Konsey’i bir mektup kutusuna

I. Enternasyonal’/n önde gelen üyeleri: (1) Louis- 
Eugene Variin (Fransa), (2) Friedrich Lessner 
(Almanya), (3) Eugene Dupont (Fransa), (4) Johann 
Georg Eccarius (Almanya), (5) Wilhelm Liebknecht 
(Almanya), (6) Hermaen Jung (İsviçre), (7) Charles 
Languet (Fransa). (8) Friedrich Adolf Sorge (ABD), (9) 
Benjamin Lucraft (İngiltere), (10) Cesar de Paepe 
(Belçika), (11) Paul Lafargue (Fransa), (12) Pablo 
Iglesiaş (ispanya).



çevirmek yerine onu kapatmaktan yana olduğunu söyleyerek Genel Konsey’in yetkisinin 
artınimasmı savundu. Yapılan oylamada bu öneri 36 ’ya karşı 6 oyla ve 15 çekimserle kabul 
edildi. İngiltere, Belçika, Hollanda ve İspanya delegasyonlan yetkilerin artırılmasına karşıydılar. 
Bunun ardından Engels bazı delegeler adına Genel Konsey’in New York’a taşınmasını önerdi. 
İlk itirazlar. Genel Konsey’in mücadele hatandan ayrılmaması gerektiği yönünde idi. Bu 
EntemasyonaVin etkisinin azalması sonucunu doğururdu. İlk oylamada 26 delege Genel 
Konsey’in taşınması yönünde, 23 delege ise bunun karşısında oy kullanırken 9 kişi çekimser 
kaldı. Böylece taşınma karan ahndı; yer konusundaki oylamada ise New York 31 oyla seçildi. 
Oylamanın ardından Londra Konferansı’nda alınmış olan işçi partileri ve siyasal işçi 
eylemlerine ilişkin karar tartışıldı. Bakuninci Guillaume bir kez daha siyasal iktidan ele 
geçirmek için işçi sınıhnm siyasal eylem yapmasına karşı çıktı. Karar 24’e karşı 4 oyla kabul 
edildi, 9 delege çekimser kaldı. Bakunin hakkındaki iddialan araşnran komisyonun raporu, 
gizli bir Birlik’in geçmişte varolduğunu, ancak halen sürüp sürmediğinin bilinemediğini saptadı. 
Ancak buna rağmen Bakunin’in Entem asyonal içinde gizli bir topluluk örgüdemeye çalıştığının 
kanıtlandığı belirtildi. Komisyonun talebi üzerine Bakunin ve Guillaume EntemasyonaVden ihraç 
edildiler.

EntemasyonaVin Dağılışının Nedenleri

Lahey Kongresi, EntemasyonaVin son kongresi oldu. Bu kongredeki oylamalar, aslında Genel 
Konsey’in zayıflığını da gösterdi. Genel Konsey kendi 16 üyesinin oyları ile çoğunluğu sağladı. 
Ayrıca Alman ve Blanquici Fransız delegelerin oyları da Genel Konsey’den yanaydı. Buna 
karşılık İtalyan-Fransız İsviçresi, İspanya ve İtalya federasyonlan Bakunin yanında yer ahrken, 
Belçika ve Hollanda federasyonlan da Bakunin’e yakınlaşıyorlardı. Hatta yıllarca Marx’i 
desteklemiş olan İngiliz delegeler de önemli ölçüde Marx’in karşısında yer aldılar. İtalyan 
Eederasyonu’nun kongreyi boykot etmemesi halinde oylamalan Genel Konsey’in 
kaybedebileceğini düşünmek zor değildi.

Smıf-tarihsel sürecin uluslararası örgütlenmeler açısından en önemli dönemlerinden birini 
oluşturan Entem asyonal, önemli sorunsallan da ortaya atmış oldu. Entem asyonal, işçi 
kitlelerinin gerçek hareketinin bir ürünüydü. Bu gerçek hareketin uluslararası eylemi 
sendikacılan, Proudhoncu mutualistleri, Mazziniciler’i, Blanquiciler’i, Marx’i ve yandaşlarını bir 
arada tutma özelliğine sahipti. Bu bütünleştirici özellik zayıfliayıp, yenilince, yani gerçek 
hareket, üzerinde hareket edilecek bir zemin olmaktan çıkınca, farklı eğilimlerin de bir arada 
durmaları güçleşti. Ancak bu, EntemasyonaVin kuruluşundan önceki döneme bir geri dönüş 
olmadı. Artık her ülkenin işçi hareketi; sendika hareketi, anaşizm ve sosyal demokrasi 
arasında bir tercih yapma durumu ile karşı karşıya kaldı.

1871’deki Londra Konferansı’nda alman, toplumsal devrimin sonucuna ulaşabilmesinin koşulu 
olarak işçi partilerinin kurulması gerekliliğine ilişkin karar, mücadele sürecinden çıkartılan 
önemli bir dersi içeriyordu. Lahey Kongresi ile Avrupa işçi hareketinin gelişmesinde bir 
dönem kapandı. Avrupa ülkelerinde işçi partilerinin ve sendikaların oluşumu, II. 
EntemasyonaVin kuruluşu bu dönemde gerek örgüt, gerekse fikir açısından geliştirilenlerin 
nesnel sonuçlanydı. Çünkü gerek 1866’daki Cenevre Kongresi’nde sendikal sorunlara, gerekse 
1871 Londra Konferansı’nda işçi partilerine ilişkin alman kararlar, Avrupa işçi hareketinin 
yeni dönemdeki malzemelerinin önemli biT kısmını oluşturdu. Engels Eylül 1874’de Sorge’ye 
yazdığı bir mektupta “Bu dönem proletaryanın ortak kozmopolit çıkarlarının ön plana 
geçebildiği bir momentti... Entem asyonal 10 yıl boyunca Avrupa tarihinin bir tarahna, 
geleceğin olduğu tarafına, egemen oldu ve yaptıklarına gururla bakabilir... Ancak o eski 
biçimiyle artık zamanını doldurdu... Öyle inanıyorum ki, bir sonraki Entem asyonal -Marx’m 
yazdıklan birkaç yıl etkisini gösterdikten sonra- doğrudan komünist olacaktır ve bizim 
ilkelerimizin üzerinde yükselecektir” diyordu.

Entem asyonal 1860’lı yılların görece olarak aşılmış ve eskimiş olan ekonomik ve toplumsal 
yapılarına uygun bir örgüttü. Sanayi toplumlarındaki gelişmelerin yarattığı faktörler, bu önemh 
girişimin de sona ermesine neden oldu. EntemasyonaVin  bunalımı aynı zamanda Avrupa işçi 
hareketinin de bir gelişme bunalımıydı. Tek tek ülkelerde gelişen işçi hareketleri, ilk aşamada 
kendi ideolojilerini oluşturmayı, kendi politikalannı saptamayı, bağımsız ve kendine yeten bir 
parti olarak yapmak istiyorlardı.

Marx, EntemasyonaVin  tüm ülkelerdeki işçi smıflannın ortak örgütü olma görevini artık yerine 
getiremeyeceğinin farkındaydı. EntemasyonaVe ilişkin önüne koyduğu son görevini “onu çözücü 
unsurlara karşı korumak” olarak ifade ediyordu. Bu çözücü unsurlarla kastettiği, Bakunin 
taraftarlan ve Blanquicilerdi. Marx her iki grubu da darbeci ve “geçen neslin devrimcileri” 
olarak nitelendiriyordu. Genel Konsey’in Londra’dan, New York’a taşınmasını önermesinin 
nedeni de, onun bu gruplann eline geçmesini engellemekti. New York’taki Genel Konsey’in, 
1873’de Cenevre’de düzenlemeye çalıştığı kongre, Marx’in deyimiyle tam bir “fiyasko” oldu. 
Kongreye İsviçreliler dışında yalnızca iki yabancı delege katıldı. 1876 yılında Philadelphia’da 
toplanan ve sadece Amerikan Federasyonu’nun katıldığı kongrede ise, EntemasyonaVin, varlığına 
son verdiği resmen açıklandı.
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M a rx 'ta n  Engels'e
KARL MARX

4 Kasim 1864'de Marx'in Londra'da Engels e 
yazdığı, i  Enternasyonal'm kuruluşunu ve kendi 

tutumunun nedenlerini anlattığı mektup.

Sevgili Friedrich,

(...) Bir süre önce Londralı işçiler, Parisli işçilere Po
lonya hakkında bir hitap yolladılar ve onları bu konuda 
ortak eyleme çağırdılar.

Parisliler de Tolain adlı bir işçi başkanlığında bir heyet 
yolladılar. Bu Tolain Paris 'teki son seçim deki gerçek  
işçi adayı olan çok iyi bir arkadaş (Delegasyondaki di
ğerleri de çok iyi arkadaşlar). Odger (ayakkabıcı, Londra  
Sendikaian Konseyi Başkanı, özellikle de şu Bright'la 
ilintili olan Sendikalara Oy Hakkı A jitasyon Derneği'n in  
başkanı) ve Cremer (duvarcı. Duvarcılar Sendikası Sek
reteri) 28 Eylül 1864’te St. Martin’s Hall’de bir toplantı 
çağrısında bulundular. (Bu ikisi daha önce de Bright'la 
birlikte St. James's Hall’de Kuzey Amerika için büyük 
bir sendikalar toplantısı örgütlediler, aynı şekilde Gari
baldi mitinglerini de onlar örgütledi.) Le Lubez adlı biri 
Alman işçileri adına toplantıya katılıp katılmayacağımı 
ve özellikle de toplantıda konuşacak bir Alman işçi bu
lup bulamayacağımı sormak için gönderildi. Onlara Ec- 
carius'u tavsiye ettim, iyi bir konuşma yaptı. Ben de 
dilsiz bir figür olarak toplantıya katıldım. Paris ve Lond
ra açısından gerçek “ güçlerin" işin içinde olduğunu 
bildiğimden, bu tür davetleri reddetme tavrımı bir yana 
bıraktım.

(...) Toplantı boğucu derecede kalabalıktı (belli ki çalı
şan sınıfların yeniden dirilişi gündemde). Major Woilf 
(Garibaldi’nin yaveri) Londra’daki İta lyan İşç ile ri Deme- 
ğ i’ni temsil ediyordu. Almanya, Fransa, İtalya ve İngilte
re'deki işçi dernekleri arasında “ aracı" rolü oynaması 
amacıyla Genel Konsey’i Londra'da bulunacak bir "U lus
lararası İşçiler B ir l iğ i"  kurulmasına karar verildi. Aynı 
şekilde, 1865’te Belçika'da genel bir İşçi Kongresi top
lanmasına karar verildi. Toplantıda bir geçici komite 
seçildi. İngiltere’den Odger, Cremer, bir kısmı eski Char
tist ya da eski Owenci olan daha bir sürü kişi; İtalya’dan 
Major Wolff, Fontana ve diğerleri; Fransa’dan Le Lubez, 
vs; Almanya’dan da Eccarius ve ben. Komite istediği 
kişileri üye olarak alabilecek.

(...) 20 Kasım'da Cremer, Fontana ve Le Lubez bizim 
evde toplandılar (Weston gelemedi). Daha önce Wolff 
ve Le Lubez’in hazırladığı Ijelgeler elime geçmediği için 
bir şey hazırlayamamıştım, ama elimden gelirse bir keli
mesinin bite kalmaması için kararlıyım. Zaman kazan
mak için, “giriş"! gözden geçirmeden önce tüzüğü 
“tartışmayı” önerdim. Öyle oldu. Tüzüğün kırk madde
sinden ilki üzerinde anlaşmaya vardığımızda geceyarısı- 
nı bir saat geçmişti. Cremer (tam da benim amaçladığım 
gibi) Ekim 25'teki komite toplantısına sunacak bir şeyi
miz olmadığını söyledi. Öyleyse toplantıyı 1 Kasım’a 
erteleyelim. Ama alt komite 27 Ekim'de toplanıp karara 
varabilir. Bu konuda anlaştık ve "kağıtlar” bana görüş 
bildirmem için “ bırakıldı".

Elimdeki yığından bir şey çıkarmanın imkansız oldu
ğunu gördüm. Üzerinde “ oylanarak” anlaşılan 
“duygulan" takdim etmek için seçtiğim tamamıyla ga
rip yöntemi haklı çıkarmak için önce bir Çalışan Sınıflara 
Hitap yazdım (ilk planda böyle bir şey yoktu; işçi sınıfı
nın 1845'ten bu yana geçirdiği maceraların bir özeti 
okJu.) Gerekli her şeyin bu hitapta içerildiğini ve her 
şeyi üç kere tekraciamanın gereksiz olduğunu iddia ede-
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I. Enternasyonal'/n çeşitli federasyonlarının çıkarttığı 
gazeteler: Yukarıdan aşağıya: 1. Enternasyonal Birliği 
Bülteni, 2. Öncü (Alman İsviçresi), 3. Enternasyonal 
(Britanya), 4. Enternasyonal (Belçika), 5. Arı Kovanı 
Gazetesi (Britanya), 6. Halkın Sözcüsü (Belçika) 7. 

Kurtuluş (Ispanya).

rek bütün giriş kısmını yeniden yazdım, ilkeler bildirge
sini tümüyle attım ve kırk tüzük maddesini on'a indir
dim. Uluslararası politika gündeme geldikçe uluslardan 
değil ülkelerden söz ettim ve küçük ulusian değil Rus
ya'yı mahkum ettim. Alt komite bütün önerilerimi kabul 
etti. Yalnız tüzüğün girişine “ görevler" ve “ hak!ar"!a 
ilgili iki cümle eklemek zorunda kaldım, bir de “ hakikat, 
ahlak ve adalet", ama öyle yerlere yerleştirdim ki, bir 
zararları dokunmaz.

(...) Görüşlerimizi işçi hareketinin şu anki konumu 
tarafından kabul edilebilir bir çerçeveye oturtmak çok 
zor oldu. Birkaç hafta sonra aynı insanlar Bright ve 
Cobden ile oy hakkı konusunda toplantılar yapacaklar. 
Yeniden canlanan hareketin o eski gözüpek konuşma 
tarzını kabul etmesi zaman alacak. Fortiter in  re, suavi- 
te r in  modo  (ilkede katı, üslupta yumuşak) olmak gerek...

Sevgiler. •

Kuruluş H itab ı*
KARL M ARX

Marx'in 21-27 Ekim 1864 tarihleri arasında yazmış 
olduğu ve 1 Kasım 1864'de Geçici Merkez 

Konseyi tarafınden onaylanan I. Enternasyonal 
Kuruluş Hitabı

[...] 1848 devrimlerinin başarısızlığından sonra kara 
Avrupasında işçi sınıfının tüm parti örgütleri ve parti 
gazeteleri kaba kuvvetin demir yumruğu ile bastınidı, 
emeğin en ilerici evlâtları umutsuzluk içinde Atlantik- 
ötesindeki cumhuriyete kaçtılar ve kurtuluşun kısa ömür
lü düşü, ateşli bir sanayileşme, ahlakî bir çöküş ve 
siyasal gericilik çağı önünde dağılıp gitti. Şimdi olduğu 
gibi o sıralarda da St. Petersburg kabinesi ile kardeşçe 
bir birlik halinde olan İngiliz kabinesinin diplomatik mü
dahalesinin de azımsanmayacak payı bulunduğu kara 
Avrupası işçi sınıflannın yenilgileri, bulaşıcı etkisini 
Manş'ın bu yakasına da kısa zamanda yaydı. Kara Avru- 
pası işçi hareketinin çöküşü İngiliz işçi sınıfını zayıf 
düşürdüğü ve kendi davasına olan inancını kırdığı hal
de, toprak sahiplerinin ve parababaiarının daha önce 
biraz sarsılmış olan güvenini yeniden tazeledi. Daha 
önce kamuya açıklanmış olan ödünler, kasıtlı bir küs
tahlıkla geri alındı. Yeni zengin toprakiann keşfedilme
sinden hemen sonra, Ingiliz proletaryasının saflannda 
kapatılmayacak gedikler açan müthiş bir göç başladı. 
Bu proletaryanın, daha geniş çapta istihdam ve o anlık 
ücret artırımı yemi ile aldatılmış, eskiden en etkin üyele
rinden bazıları, “ günün koşullanna göre tutum takındı
lar” , Chartistler hareketini ayakta tutma ya da yeniden 
biçimlendirme yolundaki bütün girişimler tümden başa- 
nsızlıkla sonuçlandı, işçi sınıfının tüm basın organları, 
yığınların ilgisizliği yüzünden birbiri ardından battı ve 
gerçekten Ingiliz işçi sınıfı siyasal hiçlik durumu ile 
böylesine barışık hale hiçbir zaman girmemişti. Bundan 
dolayı İngiliz ve kara Avrupası işçi sınıfları arasında 
bir eylem birliği olmamışsa bile, şimdi herhalde bir ye
nilgi birliği vardı.

Bütün bunlara karşın, 1848-1864 döneminin aydınlık 
bir yanı da yok değildir. Burada iki büyük olaya değin
mek yeterli sayılır.

Hayranlık verici bir dirençle sürdürülmüş otuz yıllık 
savaşımdan sonra İngiliz işçi sınıfı, toprak sahipleri ile 
parababaları arasındaki kısa bir anlaşmazlıktan yararla
narak, On Saat Yasası’nı kabul ettirmeyi başardı. Fabri-
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ka İşçileri için bu önlemden sağlanan ve fabrika denetçi
lerinin raporlarında yarım yıl için diye kaydedilmiş halde 
bulunan büyük fiziksel, ahlakî ve ruhsal kazançlar, şim
di herkes tarafından kabul edilmiştir. Kara Avrupasının 
birçok hükümeti İngiliz fabrika yasasını az çok değiştiril
miş biçimde kabul ediyorlar ve İngiltere'de bile yasanın 
etkileme alanı parlamento tarafından her yıl genişletili
yor. Ancak pratik önemi bir yana, bu işçi önleminin 
başansının başka büyük bir anlamı daha vardı. Orta 
sınıf, kendi biliminin en tanınmış organları yoluyla, Dr. 
Ure, Profesör Senior ve bu türden başka bilginler yoluy
la. iş süresiyle ilgili her türlü yasal kısıtlamanın İngiliz 
sanayii için, vampir gibi insan kanı, özellikle çocuk kanı 
emmek zorunda olan bir sanayi için ölüm çanları olaca
ğını önceden haber vermişler ve canlarının istediği gibi 
bunun kanıtlamasını yapmışlardı. Eski çağlarda insanla
rı kurban isteyen dinlerin gizemli törenlerinden biri ço
cuk öldürmekti, ama böyle bir cinayet yalnızca çok özel 
törenler dolayısıyla, belki de yılda bir kez işlenirdi ve 
üstelik kurbanlık insan isteyen tanrı, yoksulların çocuk- 
lanna karşı özel bir düşkünlük göstermezdi.

Çalışma süresinin yasal olarak kısıtlanmasına ilişkin 
savaşım, korkudan depreşmiş açgözlülük bir yana, ger
çekte büyük anlaşmazlık konusunu, orta sınıfın siyasal 
ekonomisini meydana getiren arz ve talep yasalarının 
körükörüne egemenliği ile, işçi sınıfının siyasal ekono
misini meydana getiren toplumsal anlayış ve uyanıklık 
yoluyla toplumsal üretimin denetimi arasındaki anlaş
mazlık konusunu hedef aldığı ölçüde daha da sertleşi
yordu. On Saat Yasası, dolayısıyla, yalnızca büyük bir 
pratik kazanım olmakla kalmamış, aynı zamanda bir ilke
nin zaferi olmuştu. İlk kez orta sınıfın siyasal ekonomisi, 
işçi sınıfının siyasal ekonomisi karşısında parlak bir 
gün ışığı içinde yenik düşüyordu.

Emeğin siyasal ekonomisinin sermayenin siyasal eko
nomisine karşı daha büyük bir zaferi yakın günlerde 
gerçekleşecekti.

Kooperatif harel<etten, özellikle kooperatif fabrikalar
dan, birkaç yiğit “ elin” bu yapıtından sözediyoruz. Bu 
büyük deneylerin değeri abartılamaz. Bunlar, üretimin 
büyük bir alan üzerinde ve modern bilimin ilerleme dü
zeyi ile uyumlu olarak, "elierden" meydana gelen bir 
sınıf kullanan bir ustalar sınıfının varlığına gerek olmak
sızın gelişebileceğini; ürün vermek üzere emek araçları
nın işçinin kendisi üzerinde egemenlik aracı ve işçiye 
karşı sömürü aracı olarak tekelleştirllmesine gerek ol
madığını ve köle emeği gibi, serf emeği gibi, ücretli 
emeğin de yalnızca geçici ve ikincil bir toplumsal biçim 
olduğunu, yapıtını istekli bir elle, canlı bir ruhla ve 
neşeli bir yürekle meydana getiren birleşik emek karşı
sında yokolma alınyazısmı taşıdığını, savlarla yapmak 
yerine, eylemle kanıtlamıştır. İngiltere'de kooperatif sis
temin tohumu Robert Owen tarafından saçılmıştır; kara 
Avrupasında girişilen işçi c'eneyleri, gerçekte, 1848’de 
keşfedilmemiş, ama herhalde o zaman açıkça ilan edil
miş teorilerin ilk pratik sonucuydu.

Aynı günlerde 1848-1864 döneminin deneyimi, 1851 
ve 1852 yıllarında işçi sınıfının en akıllı önderlerinin 
Ingiltere'deki kooperatif hareketi konusunda öne sür
müş oldukları şeyi, ilke olarak ne denli güzel ve pratikte 
ne denli yararlı olduğu halde, kooperatif emeğin, tek 
tek işçilerin arasıra yapılmış deneylerinin dar çerçeve
sinde kalması halinde, tekelin geometrik artış biçiminde 
büyümesini önlemede, yığınları kurtarmada, hatta onla
rın sefaletinin ağırlığını birazcık olsun hafifletmede ye
tersiz olduğunu kuşkuya yer bırakmaksızın tanıtladı. 
Belki de güvenilebilir lordların, burjuva-filantrop geve
zelerin ve birkaç yavan siyasal iktisatçının, eskiden to
murcuk halinde iken boğmaya çalıştıkları, hayalcinin 
ütopyası diye alay ettikleri ve sosyalistlerin büyücülüğü 
diye lanetledikleri aynı kooperatif sis'emi güzel göster
meye çalışmalarının nedeni de budur. Çalışan yığınları 
kurtarmak için, kooperatif sistemin, ulusal düzeyde ge
liştirilmeye ve ulusal araçlarla desteklenmeye gereksin
mesi vardır. Anja mülk ve toprak beylerr ile sermaye 
beyleri, kendi ekonomik tekellerinin savunulması ve
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ölümsüzleştirilmesi için siyasal ayrıcalıklarını her za
man kullanacaklardır. Emeğin kurtuluşunu destekleme 
yerine, onun karşısına olabilecek her engeli çıkarmayı 
sürdürecektir. Lord Palmerston, son parlamento toplan
tısında İrlandalI kiracıların haklarını savunanlara karşı, 
“ Avamın meclisi, toprak sahiplerinin meclisidirl” diye 
alaylı biçimde bağırırken tüm içtenliğiyle konuşuyordu.

Bundan dolayı siyasal iktidarı ele geçirmek, şimdi 
işçi sınıfının büyük ödevidir. Onlar bunu anlamış görü
nüyorlar, çünkü İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’da 
aynı anda gerçekleşen bir diriliş kendini gösteriyor ve 
işçi partisinin yeniden örgütlendirilmesi için aynı anda 
yapılan girişimler oluyor. Bu parti başarının bir öğesine, 
sayıya sahiptir. Ama sayılar ancak, bileşim onları birleş
tirir ve bilgi de yönetirse bir kefeye toplanır. Çeşitli 
ülkelerin işçileriiji birbirine bağlaması ve tüm kurtuluş 
savaşımlarında sımsıkı dayanışmaları yolunda onları coş
turması gereken kardeşlik bağının dikkate alınmaması
nın, bağıntısız girişimlerinin ortaklaşa boşa gitmesi do
layısıyla sürekli olarak nasıl kamçılandığını geçmişin 
deneyimi göstermiştir. Çeşitli ülkelerin 28 Eylül 1864’te 
Londra’da St. Martin’s Hall'de yaptığı açık toplantıda

biraraya gelen işçilerini. Uluslararası Derneğin kurulma
sı yolunda işleklendiren bu bilinç olmuştu.

Bu toplantıya ruh veren başka bir kanı daha vardı.

İşçi sınıflarının kurtuluşu çeşitli ulusların birlikte ey
lem göstermesini gerektirirse, kötü niyetli amaçlar gü
den, ulusal önyargılarla işini yürüten ve korsanca sa
vaşlarla halkın kanını ve malını çarçur eden bir dış politi
ka ile bu büyük hedefe nasıl erişilir? Köleliğin ölümsüz
leştirilmesi ve propagandası için Atlantik-ötesi bir sefe
re çıkılmasından Batı Avrupa’yı kurtaran, egemen sınıf
ların bilgiçliği değil, İngiliz işçi sınıfının kahramanca 
direnişi olmuştur. Avrupa’nın daha yüksek sınıflan, kah
raman PolonyalInın alçakça öldürülmesinin ve Kafkas
ya’nın dağ zenginliklerinin Rusya tarafından ganimet 
olarak ele geçirilmesini utanmazca bir alkışla, sözde 
bir sempati ile ya da aptalca bir ilgisizlikle seyrediyordu; 
başı St. Petersburg’da ve eli Avrupa’nın her kabinesin
de bulunan bu barbar devletin korkunç ve direnmesiz 
izin verilmiş saldırıları, uluslararası politikanın sırlarına 
inmek, ilgili hükümetlerin diplomatik dosyalarını gözal
tında bulundurmak, gerekirse bunlara karşı etkinlik gös
termek yolundaki ödevi işçi sınıflarına öğretmiştir; işin 
önünü almaya, aynı andaki gammazlıklarda birleşmeye, 
özel kişilerin ilişkilerini düzenlemesi gereken basit ah
lâk ve hukuk yasalarını uluslar arasındaki ilişkilerin en 
başta gelen yasaları olarak ortaya koymaya yeterli olma
sa bile.

Böyle bir dış politika uğrundaki savaşım, işçi sınıfının 
kurtuluşu yolunda genel savaşımın çerçevesi içindedir.

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz! •

U luslararası İş€İ D erneğ i'n in  
Ge€İ€İ Tüzüğü

KARL MARX

Uluslararası işçi Derneği'nin Geçici Konsey i
tarafından 1 Kasım 1864’te kabul edilen ve Marx 
tarafından kaleme alınan Geçici Tüzük, 1866’da 

yapılan Cenevre Kongresi’nde onaylandı.

İşçi sınıfının kurtuluşunun bizzat işçi sınıfı tarafından 
gerçekleştirilmesi gerektiğini; işçi sınıfının kurtuluşu mü
cadelesinin sınıf öncelikleri ve tekeller konusundaki bir 
mücadele, değil, eşit haklar ve yükümlülükler, sınıf ege
menliğinin yokedilmesi için mücadele olduğunu;

işçinin üretim araçlarının, yani yaşam kaynaklarının 
sahiplerinin ekonomik boyunduruğu altına alınmasının, 
bütün biçimleriyle köleliğin — tüm toplumsal sefaletin, 
tüm ruhsal kokuşmanın ve siyasal bağımlılığın temelini 
meydana getirdiğini;

dolayısıyla işçi sınıfının ekonomik kurtuluşunun başlı
ca son amaç olduğunu, her siyasal hareketin araç ola
rak bu amaca hizmet etmesi gerektiğini;

bu hedefe yönelmiş tüm girişimlerin bugüne değin 
her ülkenin çeşitli iş kolları arasındaki birliğin eksikliğin
den ve çeşitli ülkelerin işçi sınıfları arasında bir kardeş
lik birliğinin olmayışından dolayı başarısızlıkla sonuç-' 
landığını;

işçi sınıfının kurtuluşunun ne yerel, ne de ulusal bir 
görev olmayıp, modern toplumun bulunduğu tüm ülke
leri kapsayan, çözümü de en ileri ülkelerin pratik ve 
teorik alanda birlikte eylem göstermesine bağlı olan 
toplumsal bir görev olduğunu;

Avrupa'nın en çok sanayileşmiş ülkelerinde işçi sınıfı
nın bugünlerde yenilenen hareketinin, bir yandan yeni 
umutlar uyandırırken, öte yandan eski yanlışlara yeni
den düşülmemesi konusunda dikkate değer bir uyarıda 
bulunduğunu ve henüz kopuk olan hareketlerin derhal
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biraraya getirilmesine zorladığını dikkate alarak;

yukardaki nedenlerden dolayı, 28 Eylül 1864’te Lond
ra'da St. Martin’s Hall’de yapılan açık toplantıda oluştu
rulan komitenin aşağıda imzası bulunan üyeleri Ulusla
rarası İşçi Derneği nin kurulması için gerekli adımlar 
atmışlardır.

Bu üyeler, bu uluslararası derneğin ve ona katılacak 
tüm derneklerin ve bireylerin gerçeği, adaleti ve törelliği 
birbirlerine ve tüm insanlara karşı ilişkilerinde, renk, 
inanç ve milliyet ayrımı gözetmeksizin kural olarak ka
bul ederler.

Bir insanın ve yurttaşın hem kendisi için, hem de 
görevini yapan herkes için haklarını istemeyi her insa
nın ödevi olarak görürler. Ödevsiz hak, haksız ödev 
olamaz.

Bu inançla. Uluslararası Derneği, aşağıdaki geçici tü
züğü kaleme almıştır:

1. Şimdiki dernek, aynı hedefi, yani işçi sınıfının ilerle
mesini ve tam olarak kurtuluşunu amaçlayan ve çeşitli 
ülkelerde varolan işçi dernekleri arasında bağlantının 
ve işbirliğinin merkez noktasını sağlamak üzere kurul
muştur.

2. Derneğin adı. Uluslararası İşçi Derneği’dir.

3. 1865 yılında Belçika’da genel bir işçi kongresi top
lanacaktır. Bu kongre, o zamana değin Uluslararası Der
neğe bağlanmış olan tüm işçi derneklerinin temsilcile
rinden meydana gelecektir. Kongre, Avrupa’ya karşı 
işçi sınıfının. Uluslararası Derneğin kesin tüzüğünü sap
tayan, derneğin başarılı çalışması için gerekli araçları 
ortaya koyan ve derneğin Genel Konseyi'ni belirten or
tak çabalarını ilân edecektir. Genel kongre yılda bir 
kez toplanacaktır.

4. Merkez Konseyi'nin' bulunduğu yer Londra’dır ve 
konsey. Uluslararası Dernek’te temsil edilen çeşitli ül
kelerin işçilerinden kurulur. Başkan, muhasip, genel 
sekreter, çeşitli ülkeler için muhabir sekreterler vb. gibi 
yönetim için gerekli görevleri kendi arasında kişilere 
dağıtır.

5. Kongre yıllık toplantılarında, Merkez Konseyi’nin 
yıllık çalışmasına ilişkin genel bir raporu dinler. Kongre 
tarafından her yıl yeniden atanan Merkez Konsey’i, ken
di arasına yeni üyeler almaya yetkilidir. İvedi durumlar
da Konsey, olağan yıllık tarihten önce kongreyi toplantı
ya çağırabilir.

6. Merkez Konsey’i, işbirliği yapan çeşitli dernekler 
arasında uluslararası bir temsilcilik olarak çalışır ve böy
lece bir ülkenin işçileri tüm öteki ülkelerde kendi sınıfla
rının hareketleri konusunda sürekli bilgi sahibi olurlar; 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin toplumsal durumu konu
sunda aynı zamanda ve ortak bir yönetim altında bir 
inceleme yapılmış olur; herkesin çıkarına olan ve bir 
dernek tarafından ortaya atılan konular tüm öteki der
nekler tarafından da kabul edilir; ve pratik önlemlerin 
derhal alınması zorunluluğu hallerinde, örneğin ulusla
rarası anlaşmazlıklarda bağlı dernekler aynı zamanda 
ve aynı biçimde eylemde bulunabilirler. Merkez Kon- 
sey'i, her elverişli fırsat çıktığında, çeşitli ulusal ya da 
yerel derneklere hazırlanacak sunular konusunda giri
şim önceliğinde bulunur.

7. Bir yanda her ülkede işçi hareketinin başarısı ancak 
birleştirme ve bileşim gücü ile güvenceye bağlanabile
ceğine, buna karşılık öte yandan uluslararası Merkez 
Konseyi’nin etkililiği en başta, çok sayıda küçük ve 
dağınık yerel derneklerle olacak yerde, işçi dernekleri
nin az sayıdaki ulusal merkezleriyle danışmalarda bu
lunmasına bağlı olduğuna göre, Uluslararası Derneğin 
üyeleri, ilgili ülkelerin dağınık işçi derneklerinin ulusal 
merkez organları ile temsil edilen ulusal kuruluşlar ha-
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P R O V I S I O N A L  R U L E S

WOKKIKC MEN’S 

INTERNATIONAI. ASSOCIATION,

E s t a b l is h e d  S e p i e m b e r  Î 8 ,  1864,

Üstte: Marx'in I. Enternasyonal için yazdığı Kuruluş 
Hitabı ve Geçici Tüzük’ün yayınlandığı broşürün 

kapağı. Altta: Marx ve I. Enternasyonal çalışmaları ile 
ilgilenmiş olan kızı Jenny.

linde birleşmesi için bütün güçlerini kullanacaklardır. 
Bu maddenin uygulanmasının her ülkenin özel yasaları
na bağlı olduğu ve yasal engeller bir yana, her bağımsız 
yerel derneğin Londra Merkez Konseyi ile doğrudan 
doğruya haberleşme yapabileceği açıktır.

8. Birinci kongrenin toplanmasına kadar 28 Eylül 
1864’te seçilmiş komite. Geçici Merkez Konseyi olarak 
etkinlik gösterecek, çeşitli ülkelerin işçi dernekleri ara
sındaki bağlantıyı sağlamaya çalışacak. Birleşik Krallık’- 
ta üye bulma çabası gösterecek, kongrenin toplanması 
için gerekli çalışmaları yapacak ve bu kongreye sunula
cak başlıca konuları ulusal ve yerel derneklerle görüşe
cektir.

9. Uluslararası Derneğin her üyesi, oturma yerini bir 
ülkeden ötekine taşıdığında, üye işçilerin kardeşçe yar
dımını görecektir.

10. Ölümsüz bir birlik için, kardeşçe bir işbirliği için 
birleşmiş olmakla birlikte, Uluslararası Derneğe katılan 
işçi dernekleri kendi varolan örgütlerini aynen koruya
caklardır. •

Cenevre Kongresi K ararla rı
KARL MARX

3-8 Eylül 1866’da toplanan Cenevre Kongresi’nde 
Genel Konsey’in raporu olarak okunan ve Marx 

tarafından kaleme alınmış olan metin.

V. KOOPERATİF ÇALIŞMASI

“ Kooperatif hareketini, sınıf çatışmasının temeli üze
rine kurulmuş, şimdiki toplumun biçimini değiştirici güç
lerden biri olarak kabul ediyoruz."

Fakat, birleşmeleriyle ücretli bireysel köleler meyda
na getirebilen mikroskobik gelişme şekilleriyle sınırlı 
kooperatif hareketi, tek başına kapitalist toplumu değiş
tirecek güçte değildir.

İşçilere, tüketim konusunda, işbirliği yapmaktan çok, 
üretim işbirliğini salık veririz. Çünkü tüketim, şimdiki 
ekonomik sistemin sadece yüzeyine dokunur, diğeri 
ise ona temelden taarruz eder.

Bütün kooperatif derneklerine, bir kısım fonlannı, pren
siplerinin propagandasını ayırmayı, yeni üretim koope
ratif dernekleri için harekete geçmeyi ve sözle olduğu 
kadar, basınla da propaganda yapmayı salık veririz.

Kooperatiflerin bayağı burjuva şirketleri (komandit şir
ketler) içinde bozulmalarını önlemek amacıyla, ortak 
olsun olmasın, her görevli işçi aynı ücreti almalıdır. 
Tamamen geçici bir uzlaşma olarak, dernek mensupları
nın çok küçük bir fayda sağlamalannı kabul ediyoruz.

IX. POLONYA SORUNU

“ Orta Avrupa ve özellikle Almanya’daki son değişme
lerle, demokratik ve bağımsız bir Polonya her zamankin
den çok gereklidir, çünkü Kutsal İttifak ın öncüsü, ya 
da cumhuriyetçi Fransa’nın iş ortağı olarak, varlığı ile 
Almanya’nın kaderine bağlı bulunacaktır. Bu büyük so
run çözümleninceye kadar işçi hareketi, sürekli şekilde 
kesilecek, engellenecek ve geciktirilecektir.

Almanya, Polonya’nın parçalanışı işine katılmış oldu
ğu için, bu sorunda inisiyatifi ele almak, özellikle Alman 
işçi sınıflarının görevidir.” •

M a rx 'ta n  Engels'e

5 Mart 1869, Londra’dan Engels’e yazan Marx,
Bakunin'in Entemasyonal'e katılması konusunu ele 

aldı.

Ekteki belge (tarihinin 27 Şubat olmasına rağmen) 
dün geldi. Gelecek salı konseye sunacağım, bu yüzden 
okur okumaz geri yollamalısın. Birlik’in beylerinin bu 
yapıtı hazırlaması bu kadar zaman aldı demek.

Aslında biz Fransa, İspanya ve İtalya'daki “ sayısız 
lejyonlarını” üzerimize salmamalarını tercih ederdik.

Bakunin: eğer “ radikal programını” kabul edecek olur
sak, bir sürü gürültü çıkarıp bizi güç durumda bırakaca
ğını düşünüyor. Karşı olduğumuzu bildirecek olursak, 
bizi karşı devrimci olarak suçlayacaklar. Üstelik onları 
kabul edecek olursak, Basel Kongresi’ndeki süprüntü
lerin kendisini desteklemesini sağlar. Bence vereceği
miz cevap şu doğrultuda olmalı: Tüzük’ün birinci parag
rafına göre aynı hedefi yani işçi sınıfının ilerlemesini 
ve tam olarak kurtuluşunu amaçlayan bütün işçi dernek
leri kabul edilecektir.

Aynı ülkede işçi sınıfının çeşitli kesimleri ve farklı 
ülke işçi sınıflarının gelişmişlik dereceleri büyük farklı
lıklar gösterdiğinden, varolan hareket kendi kendisini
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zorunlu olarak çok çeşitli teorik biçimlerde ifade ede
cektir.

Uluslararası İşçi Derneği’nin harekete geçirdiği ey
lemler manzumesi, farklı şubelerin organları aracılığıyla 
yürütülen fikir alışverişi ve son olarak Genel Kongreler
deki doğrudan tartışmalar, yavaş yavaş genel işçi hare
keti için ortak bir teorik program da yaratacaktır.

Dolayısıyla Birlilc'in programının Genel Konsey’de eleş
tirel bir çözümlemeye tâbi tutulması gerekmez. Kon- 
sey’in, sözkonusu programının, işçi sınıfı hareketinin 
yeterli bir bilimsel ifadesi olup olmadığını incelemesi 
gerekmez.

Sadece programın genei eğiliminin Uluslararası İşçi 
Derneği’nin genel eğilimiyle -işçi sınıfının tam olarak 
kurtuluşu- çelişip çelişmediğinin sorulması gerekir.

Böyle bir itiraz programdaki tek bir bölüme, 2. paragra
fa yöneltilebilir. “ Her şeyin ötesinde sınıfların siyasal, 
İktisadî ve toplumsal olarak eşitlenmesi arzulanmakta- 
dır." “Sınıfların eşitlenmesi" kelime anlamıyla yorum
landığında, burjuva sosyalistlerinin vazettiği “emekle 
sermayenin uyumu"ndan başka bir şey değildir. Mantı
ken imkansız olan “sınıfların eşitlenmesi” değil, tarih
sel olarak zorunlu olan “sınıfların ilgası" Uluslararası 
İşçi Derneği’nin nihai hedefidir. Ama bu cümlenin prog
ramda yeraidığı bağlamdan anlaşıldığı kadarıyla, bunun 
bir kalem sürçmesi olduğu anlaşılıyor.

(...) Bu yüzden Birlik’in şubelerinin Uluslararası İşçi 
Derneği nin şubelerine dönüşmesinin önünde hiçbir en
gel yoktur.

Bu olur olmaz yönetmeliğin gerekleri uyarınca, yani 
katılan şubelerin ülke, ikametgah ve üyelerini içeren 
listelerin Genel Konsey'e yollanması gerekiyor.

Bu son nokta -lejyonlarının sayımı- beyefendileri özel
likle rahatsız edecektir. Bu cevap taslağıyla ilgili değişti
rilmesini istediğin her şeyi bildir. •

Ispanyol Federal K onseyi'ne  
M ektu p

FRIEDRICH ENGELS

Friedrich Engels'in 13 Şubat 1871’de İspanyol 
Federasyonu'na işçi sınıfı partisinin gerekliliği 
ve siyasal önemi üzerine yazdığı mektuptan 

bir parça,

[...] Deneyim her yerde şunu kanıtlamıştır; işçileri 
eski partilerin bu egemenliğinden kurtarmanın en iyi 
aracı, her ülkede kendine göre bir politikası bulunan 
bir proleter partinin kurulmasıdır. Bu politikanın öteki 
partilerin politikasından açıkça ayrılması gerekir, çünkü 
işçi sınıfının kurtuluşunun koşullarını dile getirmek zo- 
undadır. Bu politikanın ayrıntıları, her ülkenin özel ko

şullarına göre değişebilir; ama emeğin sermaye ile olan 
temel ilişkileri her yerde aynı olduğu ve mülk sahibi 
imtfların sömürülen sınıflar üzerindeki siyasal egemen
lik olgusu her yerde sözkonusu olduğu İçin, proleter 
politikanın ilkeleri ve hedefi, hiç değilse tüm batılı ülke
lerde, özdeş olacaktır. Mülk sahibi sınıflar toprak sahip
leri ve burjuvalar, hem kendi zenginliklerinin gücü ile, 
emeğin sermaye tarafından düpedüz sömürülmesi ile, 
ıem de devlet gücü İle, ordu, bürokrasi ve mahkemeler 
/oluyla emekçi halkı uşaklık durumunda tutarlar. Karşıt- 
lanmızla siyasal alanda savaşmaktan vazgeçseydik, en 
)üçlü eylem araçlanndan biri —özellikle örgütlenme ve 
propaganda konusunda— feda edilmiş olurdu. Genel 
leçim hakkı, elimize çok üstün bir eylem aracı veriyor, 
şçllerin siyasal parti olarak sımsıkf örgütlendiği Alman
ya'da işçiler, ulusal temsilcilik diye adlandınlan kuruiu- 
« altı milletvekili yollamayı başardılar; ve orada fetih
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Seci. Basel

üstte: İbret gazetesinde Mustafa Nuri imzası ile 
yayınlanmış olan Medeniyet başlıklı makale. Altta: I. 

Enternasyonal Basel Şubesi’nin bayrağı.

savaşına karşı dostlarımız Bebel ile Liebknecht’in örgüt
lemeyi başardığı muhalefet, uluslararası propaganda
mız yararına yıllardır basın ve toplantılar yoluyla yapıla
bilen propagandadan çok daha etkili oldu. Tam şu sıra
larda Fransa'da da, ilkelerimizi yüksek sesle duyuracak 
işçi temsilcileri seçildi. Gelecek seçimlerde İngiltere’de 
aynı sonuç alınacaktır. [...] •

İbret ve  Enternasyonal
N U R İ

Enternasyonal, Avrupa’da işçi sınıfının mücadelesi, 
Paris Komünü gibi konular Osmanii basınında da 

tartışmalara, polemiklere konu olmuştur. Bu

konuda az da olsa yazılan birkaç makale o 
yıllarda günlük basının bu tür olaylara fazla uzak 

kalmadığını göstermektedir, Namık Kemal’in 
başyazarlığını yaptığı ibret gazetesinin 12 Haziran 

1871 (1288) tarihli 8, sayısında Nuri imzasıyla 
çıkan yazıda yazar “ Medeniyet”  başlığı altında 

uygarlığın ne anlama geldiğini, Batı da nasıl 
geliştiğini anlattıktan sonra Enternasyonat’m 

amacının, uygarlıktan beklenen sonucun elde 
edilmesi olduğunu belirtmektedir. Enternasyonal 

hakkında bu övücü cümleleri yazan Mustafa Nuri 
Bey. Namık Kemal gibi Avrupa’da sürgünde 

kalmış aranan uygarlığın İslâmiyet’te 
bulunabileceğini savunmuş bir Osmanii aydınıdır.

“ Medeniyet"

Medeniyet ne. demektir?

Bazıları yalnız bu lafzın vaz’ı itibarıyla “ medeniyet 
medineden müştaktır, bundan murat şehir tarifine salih 
olan mahalde temekkündür" diyorlar. Bazıları “ medeni
yetten murat asar-ı ziynet, intizam-ı mevaride, eshab-ı 
naki, teshil-i sefer gibi insanın saadet-i maddiyesine 
hizmet eden muhaddisat ve bazıları iştirakte kemal ve 
bazıları mahv-ı mezalimden ibarettir" yollu mana veri
yorlar. Halbuki asrımızın müdekkik olan hukemasıysa 
medeniyeti şöyle tarif ederler. “ Medeniyet asayişte müm
kün mertebe kemaldir."

(...)

Medeni dediğimiz Avrupa milletlerinin hemen ekseri
yete yakin bir ekalliyeti “ medeniyet asayişte mümkün 
mertebe kemaldir" hükmünün mukteziyatına tevfikan 
efradın asayişini, ferdin asayişinde aradıkları cihetle her
kes beyninde bir rabıta-i imtizaç ve mümkün olabildiği 
derece bir mizan-ı müsavat hasıl olmasına sa'y etmekte
dirler.

“Enternasyonal” namıyla maruf olan cemiyet ki Avru
pa’nın bazı mahallerinde garazen, buradaysa cehlen 
asayiş-i umumiyi ihlale sa'y bir heyet bilinmiştir. İşte 
o cemiyetin maksadı, sırf medeniyetten murat olunan 
neticeyi hasıl etmektir.

Bu cemiyetin maksadının husulünü tesri’ için esbab- 
da bazı şiddet göstermesinden korkuluyor. Vakıa bu 
suret muhtemeldir. Fakat şimdiye kadar göstermedi, 
ileride gösterirse kullandığı vesait takbih olunur. Lâkin 
yine maksadını tahsine mecburuz.

Bir memleket şimendöferler, yollar, caddeler, gazlar, 
tiyatrolar, çalgılı kahveler, bunlar gibi zevk ve ihtiyaca 
müteallik ne kadar esbabı cami’ olursa olsun mademki 
herkes orada sa’y nispetinde müstefid olmak hakkından 
mahrumdur orada sahihan medeniyetin vücudu nasıl 
tasavvur olunabilir?

Avrupa’nın hemen her tarafında amele güruhu yürek
ler dayartamayacak bir haldedir. Bir fabrikacı malik ol
duğu sermayesi kuvvetiyle birkaç bin kişiyi esir gibi 
kullanıyor. Gördükleri işin onda birine mukabil olacak 
derecede bile ücret vermiyor? Öyleyse niçin çalışıyor
lar? Ya ne yapsınlar. Ameleden biri ücretin kılletinden 
dolayı bir fabrikayı terkettiği takdirde liaşka fabrikaya 
kabul olunmaması için fabrikacıların ittifakı var? —

Ya amele niçin öyle bir ittifak etmiyorlar? Evet işte 
Enternasyonal cemiyeti o ittifakı tavsiye ediyor ve hîn-i 
vukuunda icap eden muavenet-i nakdiyede de asla ku
sur etmiyor. Bunun üzerinedir ki ekseri mahallerde ame
le bilittifak işlerini tatil ediyorlar ve fabrikacıları bir dere
ceye kadar eskisi gibi suret-1 gayrimeşruada müstefid 
olmadan mahrum bırakıyorlar.

Medeniyetin zikrolunan tarifine islamiyetin ahkam: ta
mamıyla muvafık olduğundan eslaf da Müslüman her 
milletten ziyade mütemeddin oldukları gibi asrımızda 
dahi milel-i mevcudeye bu babda takaddüm kabiliyetine
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maliktirler.

İslamiyet medeniyete münafidir diyenler ise medeni
yetin ne olduğunu katiyen bilmeyenlerdir.

Vakıa bir müddetten beri Müslümanlar bazı avârıza 
mebni tefrikaya düştüler ve tevefılıüm ettikleri münase
betsizlikleri haşa ahkam-ı şer’lye suretinde göstermek 
iddiasında bulunan birtakım cühelanın sözlerine itima- 
den tarik-i terakkiye sülükten ihtiraz üzre bulundularsa 
da bu hataları batıl bir esasa müstenid olduğundan ne 
baki olabildi ne de İslamiyetin kadr-i ceiiline halel iras 
eyledi.

Dünya hiçbir vakit taassuptan hali değildir. Birkaç 
cahilin efkar ve itikadı hiçbir vakitte kaide hükmünü 
alamaz ve hiçbir vakitte hakikati görmeye hail olamaz. 
Nitekim şimdi İstanbul'da bu güruhtan birkaç mukallid 
belki doğru söyleyenler aleyhinde yalan yanlış bazı söz
ler neşrederler, fakat bu kabilden olanların hezeyanı 
kimseye tesir etmeyeceğinden eminiz.

Neuzübiilah elde bu emniyet olmasa işte o vakit istik
balden ümit kalmaz.

Biz ki Müslümanların şeriata tevfikan maddi ve mane
vi asayişi mucip olacak ittihadımızın husulüne sa'y edi
yoruz. Biz ki Müslümanları AvrupalIların arayıp bulama
dığı medeniyetin İslamiyette mevcut olduğunu göster
meye cehd ediyoruz.

Bu maksatlarımızın vücut bulmasına çalışmadan bizi 
hiçbir vakit men edemez, binaenaleyh memleketimiz 
medeniyetin merkezi ve hiç olmazsa merkezlerinden 
biri olacağından şüphemiz yoktur. •

Uluslararası İs a  D em e ğ i'n in  
Londra K onferan s ı'ndak i İş t i 

Sınıfının P o litik  Eylem i 
Üzerine K a ra n

KARL MARX  /  FRIEDRICH ENGELS

Eylül 1871’de toplanan Londra Konferansı’nda 
tartışılan konulardan birini işçi sınıfının siyasal 

partisinin kurulması gerektiği oluşturdu. Bu 
gündeki karar metnini Bakunin taraftarlan kabul

etmediler. Aşağıda Avrupa işçi hareketinin siyasal 
şekillenmesinde önemli bir rolü olan kararın bir 

parçası yeralıyor.

IX. İŞÇİ SINIFININ SİYASAL FAALİYETİ

Tüzüğün giriş bölümünde, "İşçi sınıfının ekonomik 
kurtuluşu, araç olarak her siyasal hareketin uyması ge
reken başlıca tHİyük son amaçtır” denilmesi;

Uluslararası İşçi Derneği'nin açılış konuşmasında 
(1864), “Mülk ve toprak sahipleri ile sermaye sahipleri, 
kendi ekonomik tekellerinin savunulması ve ölümsüz
leştirilmesi için siyasal ayrıcalıklarını her zaman kulla
nacaklardır. İşçilerin siyasal kurtuluşunu desteklemek
ten uzak oldukları ölçüde, bu konuda olanağı bulunan 
her engeli çıkarmayı sürdüreceklerdir.... Bundan dolayı 
siyasal iktidarın ele geçirilmesi, işçi sınıfının büyük gö
revi haline gelmiştir” diye belirlenmesi;

Lozan Kongresi'nin (1867), “ İşçilerin toplumsal kur
tuluşu, onların siyasal kurtuluşundan ayrılamaz” , açık
lamasında bulunması;

plebisit arifesinde (1870) Fransız Enternasyonali’nin 
sözde komplosu konusunda Genel Konsey’in yaptığı 
açıklamada, “ Tüzüğümüz gereğince, İngiltere'de, kara 
Avrupası’nda ve Amerika’da bulunan tüm örgütlerimi
zin belirgin görevi, yalnız işçi smıfının mücadeleci örgü
tü için merkezler oluşturmak değil, aynı zamanda ilgili

İJstte: Marx’in kızları Jenny ve Laura. Altta: I. 
Enternasyonal Lozan Kongresi'ne Fransa delegasyonu 
içinde katılmış olan Marx’in gazeteci damadı Charles 

Longuet.

ülkelerde son hedefimize —işçi sınıfının ekonomik 
kurtuluşuna— ulaşmaya yarayan her türlü siyasal hare
keti desteklemektedir” , sözlerinin içerilmiş olması;

özgün tüzüklerin yanlış çevrilmelerinin, Uluslararası 
İşçi Derneği’nin gelişmesine ve faaliyetine zarar veren 
yanlış anlamalara neden olması;

ayrıca,

Enlernasyonal'in, işçilerin her kurtuluş çabasını utan- 
masız bastıran ve kaba kuvvet yoluyla sınıf ayrılığını 
ve egemen sınıfların buna dayalı siyasal egemenliğini 
ölümsüzleştirmeye çalışan azgın bir gericilikle karşı kar
şıya bulunması;

işçi sınıfının, mülk sahibi sınıfların bu genel gücüne 
karşı, bizzat kendisi ayrı bir siyasal parti olarak, mülk 
sahibi sınıfların tüm eski parti kuruluşlarının tersine, 
ayrı bir siyasal parti olarak oluşma yoluyla ancak sınıf 
olarak hareket edebilme durumunda bulunması;

işçi sınıfının siyasal parti olarak böylece oluşmasının, 
toplumsal devrimin ve bunun son hedefinin —sınıfların 
ortadan kaldırılmasının— zaferi için vazgeçilmez sayıl
ması;

işçi sınıfının belli bir noktaya kadar ekonomik müca
delesiyle zaten kurmuş olduğu tek tek güçlerin birieşti- 
rilmesinin, aynı zamanda sömürücülerinin siyasal gücü
ne karşı yürüttükleri mücadele için kaldıraç olarak iş 
görebileceği gözönüne alınarak —

bütün bu nedenlerden dolayı konferans, Enternasyo- 
naf'In tüm üyelerine,

İŞÇİ sınıfının kavgası sırasında, onun ekonomik hare
keti ile siyasal faaliyetinin birbirine ayrılmaz biçimde 
bağlı olduğunu anımsatır. [...] •

fsff Sınıfın ın S iyasal Eylemi 
Üzerine

FRIEDRICH ENGELS

12 Eylül 1871'deki konferans oturumunda yaptığı 
konuşma için yazdığı not.

Politika konularında kaçınma olanağı yoktur; tüm ka
çamaklı gazeteler bile politika yaparlar. Önemli olan, 
yalnızca, nasıl politika yapıldığı ve ne biçim politika 
yapıldığıdır. Zaten bizim için kaçınma olanaklı değildir. 
Siyasal parti olarak işçi partisi, birçok ülkede vardır. 
Kaçınma öğütleriyle politikayı yıkan biz değiliz. Gerçek 
yaşam uygulaması, varolan hükümetlerin işçilere yaptı
ğı siyasal baskı —ister siyasal, ister toplumsal amaçlar 
için olsun— , isteseler de istemeseler de, işçileri politi
kaya girmeye zoriuyor. Onlara politikadan kaçınmaiannı 
öğütlemek, onları burjuva politikanın kollarına atmak 
demektir. Özellikle, proletaryanın siyasal eylemini gün
deme getirmiş olan Paris Komünü'nden sonra politika
dan kaçınma hiçbir bakıma olanaklı değildir.

Biz, sınıfların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Buna 
erişmek için araç nedir? Proletaryanın siyasal egemenli
ği. Şimdi ise, herkesin bu noktada birieştiği anda, politi
kaya karışmamamız bizden isteniyor. Tüm kaçınanlar 
kendilerine devrimci, hatta en iyi devrimci diyorlar. Oy
sa devrim, politikanın en yüksek edimidir ve devrim 
isteyen herkes, aracını da istemek zorundadır — devri
min hazıriadığı, işçileri devrim için eğiten ve olmadığı 
zaman işçilerin savaşımın ertesi günü Favre'lar ve Pa- 
yat'lar tarafından her zamaıl' kandırılacağı siyasal ey
lem. Bunun bağlı olduğu politika ise, proleter bir politi
ka olmalıdır; işçi partisi birtakım burjuva partilerinin 
kuyruğu olamaz; tersine, kendine özgü hedefi, kendine 
özgü politikası bulunan bağımsız bir parti olarak oluş
malıdır.

Siyasal özgüriükler, toplantı ve biriik kurma hakkı, 
basın özgürlüğü, bizim silahlarımızdır; ve biz, bunların 
elimizden alınması istendiğinde, kollarımızı bağlayıp po
litikadan mı kaçınacağız? Her siyasal eylemin, varolan 
şeyi kabullenmek anlamına geldiği söylenir. Ama bu 
varolan şey bize, varolan şeye karşı protestoda bulun
ma araçlarını veriyorsa, sözkonusu araçların kullanılma
sı varolan şeyi kabullenme demek değildir. •

M a rx 'in  Friedrich B o lte 'ye  
M ektu bu
KARL MARX

23 Kasım 1871 de Marx'in, New York'daki 
Friedrich Bolte’ye yazdığı ve /. Enternasyonal’dekî 

gelişmeleri anlatan mektubu.

(...) 2. 1 numaralı Almanya şubesinin Genel Konsey’i 
burjuva hayırseverlerine, sekterlere ve amatör gruplara 
sempati duymakla suçladığını görmek l>eni şaşırttı.

Mesele tam da bunun tersidir.
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Enternasyonal, sosyalist ya da yarı sosyalist sektlerin 
yerine işçi sınıfının gerçek mücadele örgütünü koymak 
için kuruldu. Bu ilk Tüzük ve Kuruluş Hitabı’nda ilk 
bakışta görülüyor. Diğer taraftan da, şayet tariflin akışı 
sekt olgusunu yıkmış olmasaydı. Enternasyonal ayakta 
kalamazdı. Sosyalist sekt olgusunun ve gerçek işçi ha
reketinin gelişimi hep birbirine ters orantılı olmuştur. 
Sektlerin varlığı haklı olduğu sürece (tarihsel olarak), 
işçi sınıfı kendine yeten tarihsel bir hareket için henüz 
olgun değil demektir. O bu olgunluğa ulaştığı anda tüm 
sektler esas olarak gericileşirler. Enternasyonal tarihin
de de, tarihin heryerde gösterdiği şey tekrarlandı. Eski
miş olan, yeni kazanılmış biçim içerisinde kendini yeni
den üretmeye ve tutunmaya çalıştı. Ve Enternasyonal’in 
tarihi, Genel Konsey’in kendilerini örgütün içindeki işçi 
sınıfının gerçek hareketine karşı dayatmaya çalışan sek
tlerin ve amatörlerin çabalarına karşı sürekli bir müca- 
delesiydi. Bu mücadele, kongrelerde ama daha çok da 
Genel Konsey’in tek tek şubelerle yaptığı özel görüşme
lerde sürdürüldü.

Paris'te Proudhoncular (Mutualistler) B irlik ’m kurucu- 
lanndan oldukları için, ilk yıllarda dümen daima onların 
elindeydi. Daha sonra doğal olarak onların karşıtı kol- 
lektivist, pozitivist vb. gruplar oluştu. Almanya'da Las- 
salle kliği vardı. Ben kendim iki yıl boyunca ünlü Schvve- 
itzer'le yazıştım ve ona Lassalle'in örgütünün yalnızca 
bir sekt örgütü olduğunu ve böyle bir örgüt olarak da 
Enternasyonal'in hedeflediği gerçek işçi hareketinin ör
gütüne düşman olduğunu kesin bir şekilde ispatladım. 
Anlamamasının kendince nedenleri vardı.

1868'de Rus Bakunin, Enternasyonal’e girdi, ama içer
de “Alliance de la Democratie Sociallste" adı altında, 
kendinin de şefi olacağı ikinci bir Enternasyonal kur
maktı. Her türlü teorik bilgiden yoksun bir insan olarak, 
bu garip oluşumun içinde Enternasyonal'm bilimsel pro
pagandasını sürdürmeyi ve bunu Enternasyonal içinde
ki ikinci Enternasyonal’in özel işlevi halinde getirmeyi 
hedefliyordu.

Programı, sağdan ve soldan öylesine toparlanmış bir 
karmaşaydı: Tüm sınıfların eşitliği (I), toplumsal hareke
tin çıkış noktası olarak miras hukukunun kaldırılması 
(St. Simoncu saçmalık), üyelere bir dogma olarak kabul 
ettirilen ateizm vb, ana dogma olarak da (Proudhoncu) 
siyasal hareketten uzak durmak.

Bu (çocuk) masalı, işçi hareketinin reel koşullarının 
daha tam oluşmadığı İtalya ve İspanya’da yankı buldu 
(hâlâ da belli ölçüde tutunuyor) ve İtalyan-Fransız İsviç
resi ve Belçika’da bazı kendini beğenmiş, hırslı ve içi 
boş doktrinerler üzerinde etkili oldu.

Notabene Siyasal Hareket Üzerine Notlar:

İşçi sınıfının siyasal hareketinin nihai hedefi tabii ki 
kendisi için siyasal İktidarı ele geçirmektir ve bunun 
için de tabii ki işçi sınıfının önceden oluşmuş ve belli 
bir noktaya kadar gelişmiş bir örgütlenmesine gerek 
vardır. Bu örgütlenme sınıfın kendi ekonomik mücade
lelerinden doğar ve gelişir.

Diğer taraftan da, işçi sınıfının İktidarı elinde tutan 
sınıfların karşısına sınıf olarak çıktığı ve onları dışarıdan 
baskı yaparak zorlamaya çalıştığı her türlü hareket bir 
siyasal harekettir. Mesela tek bir fabrikada veya tek 
bir işyerinde grev vb. yoluyla tek tek kapitalistleri çalış
ma süresini kısaltmaya zorlamak, tümüyle ekonomik 
bir harekettir. Buna karşılık sekiz saatlik işgününü vb. 
kanun haline getirmeyi hedefleyen bir hareket siyasal 
bir harekettir. Ve bu şekilde her yerde işçilerin tek tek 
ekonomik hareketlerinden siyasal bir hareket sınıfın çı- 
kârlannı genel bir biçimde yani genel, toplumsal bir 
zorlayıcı güce sahip bir biçimde kabul ettirebilmeyi amaç
layan bir sınıf hareketi gelişir. Bu hareketler önceden 
oluşmuş belli bir örgütlenmeyi öngörüyorlarsa da, ken
dileri de en az o ölçüde bu örgütlenmenin gelişiminin 
araçlarıdırlar.
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Üstte: Genel Konsey'in Ocak-Mart 1871 arasındaki 
toplantılarının yoklama listesi. Altta: Marx’in el yazısı 

ile hazırladığı I. Enternasyonal'/n toplantı tutanağı.

İşçi sınıfı, örgütlenmesinin henüz kollektif şiddete, 
yani iktidarı elinde tutan sınıfların siyasal şiddetine kar
şı etkili bir saldırıya geçmesine yetecek ölçüde gelişme
miş olduğu yerlerde sınıf, hâkim sınıfların politikasına 
(ve politikaya karşı düşmanca tutumlarına) karşı sürekli 
yürütülecek ajltasyonla eğitilmelidir. Aksi takdirde, aynı 
Fransa'daki Eylül Devrimi'nin ve bir dereceye kadar 
da, İngiltere'de Bay Gladstone ve Co.'nun hâlâ başarıy
la sürdürdüğü oyunun ispatladığı gibi onların elinde 
bir oyuncak olarak kalır. •

Engels'd en  S o rg e 'ye  M ek tu p

Engels'in Eylül 1874'te Londra'dan Amerika’daki 
Friedrich Adolph Sorge’ye, onun 12 Ağustos 

1874'te Genel Konsey’den istifa etmesi üzerine 
yazdığı mektuptan bir parça.

(...) Senin istifanla birlikte eski Enternasyonal tam 
olarak kapandı ve sona erdi. Bu da iyidir. Enternasyo
nal, yeniden uyanmakta olan işçi hareketinin üzerindeki

birlik ve her türlü iç polemikten kaçınma baskısının 
tüm Avrupa'da egemen olduğu İkinci İmparatorluk dö
nemine aitti. Bu, proletaryanın ortak kozmopolit çıkarla
rının ön plana çıktığı bir momentti. Almanya, İspanya, 
İtalya, Danimarka ya hareketin içine girmişlerdi ya da 
yeni giriyorlardı 1864'te hareketin teorik niteliği tüm 
Avrupa'da, yani kitlelerde bir gerçek olarak henüz pek 
açık değildi. Alman komünizmi henüz bir işçi partisi 
olarak varolmamıştı, Proudhonculuk özel kaçıklıklarını 
gösterebilmek için henüz çok zayıftı, Bakunin’in yeni 
ıvır zıvırı henüz kendi kafasında bile oluşmamıştı, İngiliz 
Trade Union’larının şefleri bile Tüzük Girişi’nde ifade 
edilen program zemininde harekete katılabileceklerini 
düşündüler. İlk büyük başarının fraksiyonların bu naif 
birlikteliğini yıkacağı belliydi. Bu başarı, Enternasyo- 
na/’in onu yapmak için parmağını bile kıpırdatmamış 
olmasına rağmen, entelektüel olarak kesinlikle Enter- 
nasyonal'in çocuğu olan Komün’dü ve o anlamda Enter- 
nasyonal’in bundan sorumlu tutulması haklıydı. Komün 
sayesinde Enternasyonal'in Avrupa’da manevi bir güç 
haline gelmesinden sonra hırgür başladı. Her akım ba
şarıyı kendisi için sömürmek istiyordu. Artık kaçınılmaz 
olan çözülme başlamıştı. Hakikaten -Alman komünist
lerinin- eski kapsamlı programı zemininde çalışmalarına 
devam etmek isteyen tek tek kişilerin artan gücüne 
karşı duyulan kıskançlık Belçikalı Proudhoncuları Baku
ninci maceracıların kollarına itti. Lahey Kongresi ile her 
İki taraf içinde işin sonuna gelinmişti. Enternasyonal 
adı ile birşeyler yapılabilecek olan tek ülke Amerika idi 
ve şanslı bir içgüdü üst yönetimi oraya nakletti. Şim
di oradaki prestij de tükendi ve onun içine yeni bir 
hayat sokmaya çalışma uğraşı ahmaklık ve gücü bo
şa harcama olurdu. Enternasyonal, Avrupa tarihinin 
10 yılının bir tarafına, geleceğin olduğu tarafına egemen 
oldu ve yapmış olduklarına gururla bakabilir. Ancak 
onun eski biçimi artık geçerli değil. Eski Enternasyo- 
nal’m türünde, tüm ülkelerin proleter partilerinin birliği 
olarak yeni bir Enternasyonal oluşturabilmek için, 1849- 
1864 arasında olduğu gibi işçi hareketinin olgunlaşması 
gereklidir. Bunun için şimdiki proleter dünyası çok bü
yük ve geniştir. Öyle inanıyorum ki, bir sonraki Enter
nasyonal -Marx’in yazdıkları birkaç yıl etkisini göster
dikten sonra - doğrudan komünist olacaktır ve bizim 
ilkelerimizin üzerinde yükselecektir.

(•■■) •

B ay G eorge H o w ell'in  
U luslararası ls€İ B irliğ i Tarihi

KARL MARX

The Secular Chronicle’m 4 Ağustos 1878 tarihli 
5. sayısında yayınlanmış olan ve George Hawel'in 

yazdığı tarihi eleştiren yazıdan bir parça.

Bay George Ho»/ell, kendince yazar olarak, kristalog- 
rafide "pseudomorph” diye adlandırılan neyse, işte odur. 
Tarzının görünen biçimi, hali vakti yerinde, erdemli ve 
borçlarını ödeme ahlakına sahip bir İngilize "a it” olan 
tarz ve düşünme biçimimin bir taklididir yalnızca. Bay 
George Howell, Genel Konsey'in gelirlerine ilişkin ra
kamlarını Konsey'in her yıl umuma açık yapılan Ulusla
rarası Kongre'ye sunduğu kasa raporlarından almıştır, 
ama buna rağmen akla gelen şu soruya değinmek zah
metine katlanarak o “ taklit” şerefinden birşeyler kay
betmeye gelemez. Neden kıta Avrupasının tüm iktidarla
rı Genel Konsey'in fakir bütçelerine bakarak rahatlaya
cakları yerde, “Uluslararası İşçi Derneği"nin güçlü ve 
korkunç örgütüne ve onun birkaç yıl içinde gösterdiği 
hızlı gelişmeye bakarak korkuya düştüler (Bkz. İspanya 
Dışişleri Bakanı'nın Ispanya'nın dış ülkelerdeki temsilci
lerine gönderdiği yazı). Mantıklı düşünce şunu sormalı: 
Papa ve piskoposları bu, kızıl hayaleti, neden Genel 
Konsey'in zavallı bütçelerini göstererek kovalamaya kal
kacaklarına, Enternasyonal'i şeytan ilan ettiler. Neden 
Fransız Lahana Kafalı Asiller Topluluğu onu kanun dışı
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ilan etti, Bismarck onu Alman ve Avusturya İmparatorla- 
n’nın Salzburg’dak! buluşmalarında Kutsal İttifak’ın bir 
haçlı seferiyle tehdit etti. Neden beyaz Çar onu, o za
manki duygulu yaratık Schuwdow’un yönettiği korkunç 
"Üçüncü Şubesi"ne devretti?

Bay George Howell küçümseyerek şunu söylüyor: “ Fa
kirlik suç değildir, ama korkunç rahatsız edicidir." Ka
bul ediyorum, gerçeği söylüyor, ama tam da bu yüzden 
işçi birliğiyle olan eski bağlarını daha da gururla hatırla
malıydı, çünkü o birlik dünya çapındaki ürününü ve 
insanlık tarihindeki yerini,dolu bir kasayla değil, düşün
sel gücü ve sonsuz enerjisi sayesinde kazandı.

Bay George Howell, adeta bir darkafalının yüce bakış 
açısından “ Nineteenth Century” nin “ kültürlü okuyucu- 
lan” na, Enternasyonal'in bir “ başarısızlık" olduğunu 
ve kaybolup gittiğini açıklıyor. Gerçekte Almanya, İsviç
re, Danimarka, Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda ve 
ABD’de az ya da çok ulusal bir çerçevede örgütlenmiş 
sosyal demokrat partiler ve pek çok uluslararası grup, 
bugün artık değişik ülkelere seyrek bir şekilde dağılmış 
ve herkesden uzaktaki bir Genel Konsey tarafından bir 
arada tutulan tek tek şubeler oluşturmuyorlar. Buna 
karşılık, işçi kitleleri, fikir alışverişi, karşılıklı yardımlaş
ma ve ortak hedeflerle birbirine kenetlenmiş, sürikll 
aktif ve doğrudan bir ilişki içindeler.

Paris Komünü'nün yenilgisinden sonra Fransız işçi 
sınıfının her türlü örgütlenmesi doğal olarak bir süre 
için darmadağın olmuştu, ama şimdi yeniden gelişme 
başlıyor. Diğer yandan, Polonya, Bohemya ve Rusya’da 
Slavlar, tüm siyasal ve toplumsal engellere rağmen ulus
lararası harekete -1872’de en iyimserlerin bile tahmin 
edemeyeceği bir ölçüde- katılıyorlar. Enternasyonal öl
medi, yalnızca ilk kuluçka döneminden -ki o dönemde 
temel amaçları kısmen de olsa gerçekleşmiştir- daha 
ileri bir devreye geçti. Bu gelişme süresince bir dizi 
değişiklik geçirmek zorunda kalacaktır, tarihin son bölü
mü ancak ondan sonra yazılabilecektir. •

Marx ve Enternasyonal 
Üzerine

FRIEDRICH LESSNER

Friedrich Lessner’in 1892'de Enternasyonal in 
kuruluşu, Marx'in rolü ve çalışması üzerine 

yazmış olduğu mektuptan bir parça.

En sonunda 1864'de Enternasyonal kuruldu. Onun 
kuruluşuna aktif olarak katılmamdan ve Genel Konsey 
üyesi olmamdan ötürü Marx ile daha samimi ilişkilere 
sahip oldum. Marx işçiler ile biraraya gelmeye ve onlar 
ile sohbet etmeye çok önem veriyordu. Onunla açıkça 
konuşan ve onu pohpohlamaktan kaçınan toplulukları 
tercih ediyordu. Hareket üzerine işçilerin görüşlerini 
öğrenmek onun için çok önemliydi. Onlarla en önemli 
siyasal ve ekonomik sorunları her an tartışmaya hazırdı; 
kısa zamanda bu sorunları yeterince anlayıp anlamadık- 
lannı tespit ediyor ve sorunları kavramalarının ölçüsü 
arttıkça onun sevinci de artıyordu. Enternasyonal süre
sinde Genel Konsey’in hiçbir toplantısını kaçırmadı ve 
toplantılardan sonra Marx ve Konsey’in birçok üyesi 
ile birlikte iyi bir lokantaya giderek birer bardak bira 
eşliğinde rahatça sohbet ederdik. Eve dönerken Marx 
çoğunlukla bizim 1866’da propagandasını yaptığımız ve 
(Eylül 1866’daki) Enternasyonal’in Cenevre Kongresi’n
de programa alınmış olan normal işgünü ve özellikle 
8 saatlik işgünü üzerine konuşurdu. Marx, “ 8 saatlik 
işgününü hedefliyoruz, ama biz 24 saat içinde çoğun
lukla bundan iki kat daha fazla çalışıyoruz" diyordu. 
Evet, Marx maalesef çok fazla çalışıyordu. Dışarıdan 
bakan birisi Enternasyonal’in Marx’a ne kadar işgücüne 
ve iş saatine malolduğunu bilemez. Bunun yanısıra Marx, 
geçimini sağlamak için British Museum'da saatlerce ta
rihsel ve ekonomik çalışmalarına malzeme toplamak zo-
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üstte: I. Enternasyonal Cenevre Kongresi (1866) 
delege kartı. Altta: I. Enternasyonal'/n çeşitli 

ülkelerdeki üyeleri arasında kunduracılar önemli bir 
yeıe sahiptiler kundura üretimi güç koşullar altında 

sürdürülüyordu.

rundaydı. Müzeden çıkıp Londra'nın kuzeyindeki - 
Maidtland Park Road, Havervstock Hill- evine giderken 
çoğunlukla müzenin pek uzağında olmayan evime uğra
yıp Enternasyonal’i ilgilendiren herhangi bir nokta üze
rine fikrimi alırdı. Evine gittikten sonra yemeğini yer 
biraz dinlenir ve sonra tekrar işinin başına giderdi ve 
bu iş çoğunlukla, eğer kısa akşam dinlenmesi parti yol
daşlarının ziyaretlerinin sonucunda iyice kısalmazsa, 
geceyanlarına, hatta sabahın erken saatlerine kadar sü
rerdi. Marx’in evi bütün güvenilir yoldaşlarına açıktı. 
Onun aile çevresi içinde geçirdiğim güzel saatler benim 
için unutulmazdır. Burada özellikle mükemmel bir kadın 
olan, boyluca ve az bulunan güzellikteki Bayan Marx, 
kibar dış görünüşüyle alışılmışın dışında yumuşak, se
vecen, nükteli ve her türlü gurur ve sertlikten uzak 
bir biçimde parıldardı. Öyle ki, onun çevresinde insan 
kendini annesinin veya kız kardeşinin yanında, kendi 
evinde gibi hissederdi. Onun bütün varlığı Iskoç halk 
şairi Robert Burns'ün şu sözlerini hatırlatırdı: Woman, 
lovely woman, heaven destined you to temper man 
(Kadın, güzel kadın, tanrı seni erkeği yumuşatmak için 
yarattı). O işçi hareketi davasına tutkundu ve burjuvazi
ye karşı mücadeledeki en küçük başarıda bile büyük 
bir sevinç ve memnuniyet duyardı. •

B aku nin 'in  N a b ru tt i'y e  
M ektu bu

Bakunin’in, 23 Ocak 1872’de Enternasyonal'in 
Londra Kongresi ertesinde Lodovico Nabruzzi’ye, 
Marx’ia olan ayrılıkları üzerine yazdığı mektup.

Gerçek anlamda Enternasyonal’in kurucuları ve giri
şimcileri olan bir grup sadık adam Londra’da toplandı
lar. Önderleri Kari Marx olan küçük Alman grubundan 
söz ediyorum. Bu Saygıdeğerler beni düşman olarak 
görüyorlar, her yerde ve her fırsatta bana düşmanca 
davranıyorlar. Çok yanılıyorlar, ben düşman değilim. (...)

Marx, günümüzün ekonomi ve sosyalizm alanındaki 
ilk bilginidir. Hayatımda birçok bilginle karşılaştım, ama 
onun kadar bilgili ve derin olanına rastlamadım. İtalya 
ve Ispanya’nın şimdiki sekreteri ve Marx’in öğrencisi 
ve arkadaşı olan Engels’de önemli ve zeki biridir. 1846- 
1848 arasında onlar Alman komünistlerinin partisini kur
dular ve bu anlamda faal olmaktan hiç vazgeçmediler. 
Marx, Genel Tüzük’teki o derin ve güzel görüşleri dü
zenledi ve Avrupa’nın tüm ülkelerinin proletaryasının 
içgüdüsel ve ortaklaşa hedeflerini, 1863-1864’de Enter
nasyonal düşüncesini ele alarak ve onun oluşturulması
nı önererek cisimleştirdi.

Sevgili arkadaşım, görüyorsunuz bunlar çok büyük 
ve güzel hizmetlerdir ve bunlann önemini takdir etmez
sek çok nankörce davranmış oluruz.

Peki arkadaşlarımın ve benim, Marx ve arkadaşların
dan ayrılmamız nasıl oldu?

Bunun iki nedeni var:

Birincisi, teorilerimiz farklıdır, hatta taban tabana zıt 
olduğu söylenebilir.

Marx otoriterdir ve merkezci komünisttir. O da bizim 
gibi ekonomik ve toplumsal eşitliğin tam olarak zaferini, 
ancak devlet içinde ve devlet iktidarı aracılığıyla, çok 
güçlü hatta geçici despotik bir hükümet aracılığıyla, 
yani özgürlüğün olumsuzlanması ile istemektedir. Onun 
ekonomik ideali toprağın tek sahibi olan, toprağı işleyen 
ve iyi ücret alan, kendi mühendislerince yönetilen tanm- 
sal birliklerin ve tüm iktisadi ve ticari birliklerin serma
yesini yöneten devlettir.

Biz de aynı ekonomik ve toplumsal eşitliğin zaferini, 
devleti ve hukuki hak olarak adlandırılan ve bizim görü
şümüze göre insan hakkının sürekli olumsuzlanması 
olanın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz toplumun 
yeniden inşasını ve insanlığın birliğinin oluşturulmasını 
yukarıdan aşağı herhangi bir otorite ve sosyalist me
murlar, mühendisler ve diğer resmî bilginler tarafından 
değil, aksine devletin boyunduruğundan kurtanimış her- 
türlü işçi birliklerinin özgür federasyonu tarafından aşa
ğıdan yukarıya oluşturulmasını istiyoruz. Görüyorsunuz 
ki, iki teorinin birbirine daha fazla karşıt olması güçtür. 
Ayrıca aramızda bir de tamamen kişisel olan bir farklılık 
vardır. Her doktriner ve pratik mutlakiyetçiliğin düşmanı 
olarak, bizler. doğru olarak kabul etmediğimiz teorilerin 
önünde değil, herkesin teorilerini savunma ve onların 
propagandasını yapma hakkının önünde saygıyla eğili
riz. Marx’in yayınladığı herşeyi merakla okuruz, çünkü 
orada öğrenebileceğimiz birçok mükemmel şeyi buluyo
ruz.

Marx farklı. O teorilerde ve yapabilirse pratikte mut
laktır ve gerçekten öne çıkan zekası ile iki iğrenç yanlış 
birleşmektedir: O kıskanç ve mağrurdur. O Proudhon’- 
dan nefret ediyordu, çünkü bu büyük isim ve bu hakedil- 
miş ün ondan koptu. Marx’in ona karşı yazabileceği 
daha kötü birşey kalmadı. Marx’in, kişi olarak deliliğe 
kadar yolu var. O benim  görüşlerim diyor, görüşlerin 
kimseye ait olmadığını anlamak istemiyor ve iyi aranırsa 
bulunur ki, en iyi ve en büyük görüşler her zaman
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herkesin içgüdüsel emeğinin ürünüdür. Tek tek bireyle
re sadece bu görüşlerin ifade edilmesi ve bunlann biçi
mi aittir. Marx, bir görüşün onun tarafmdan ifade edilse 
bile, başkalarmca anlaşılması ve kabul edilmesi halinde, 
bunların kendisinin olduğu kadar başkalarının da malı 
olduğunu anlamak istemiyor. (...) •

Bakunin v b  Anarşizm*

Bakunin’ in Federalizm, Sosyalizm ve Teoloji- 
Düşmanlığı adlı kitabından bir parça,

Hiras Kanunu’nun Kaldırılması. Bizim görüşûmüzce, 
devletin yapabileceği ve yapması gereken tek şey, müm
kün olur olmaz tamamıyla kaldırılması yoluna gitmek 
üzere, miras kanununu önce azar azar değiştirmektir. 
Bu yasa, düpedüz devletin yarattığı bir yasa, otoriter 
ve tannsal devletin özlü varoluş koşullarından biri oldu
ğu için, devletin içinde özgürlükle kaldırılabilir ve kaldı- 
nlmalıdır. Bir başka deyişle, devlet kendisini çözüp ada
let ilkeleri uyarınca özgürce örgütlenmiş bir topluma 
dönüştürebilir. Bizce miras hakkı kaldırılmalıdır, çünkü 
D varoldukça soydun gelme ekonomik eşitsizlik de ola
caktır, bireylerin doğal eşitsizliği değil, sınıfların yapay 
Insan-yapısı eşitsizliği- ve bu da bütün siyasal ve top
lumsal eşitsizliklerin kaynağı ve onları kutsayan kökeni 
olmaya devam ederek, zihinlerin gelişme ve biçimlen
mesinde her zaman soydan gelen eşitsizlikler doğura
caktır.

Adaletin ödevi herkes için eşitlik getirmektir; eşitlik 
oplumun ekonomik ve toplumsal örgütlenmesine tanı
tacağına göre, herkesin kendi doğasının kılavuzluğuyla 
tendi çabalarının ürünü olmak üzere, yaşamına onunla 
taşlayacağı bir eşitliği getirmektir. Bizim görüşümüzce, 
Menlerin malvarlığı, her İki cinsten çocukların doğumla- 
mdan ergin olmalarına değin bakımlarını da kapsamak 
izere eğitim ve öğrenimleri için toplumsal bir keseye 
fona) aktarılmalıdır. Biz Slav olarak ve Rus olarak şunu 
la ekleyeceğiz ki, bizim İçin halklarımızın genel ve gele- 
leksel içgüdüsüne dayanan temel toplumsal fikir, her- 
[esln malı olan toprağa ancak onu kendi elleriyle işle- 
renlerin sahip çıkmasıdır.

Devletçilik ve Anarşizm kitabından bir parça.

Lassalle’ın slyasal-toplumsal programıyla Marx’in ko- 
nünist teorisinin temel noktası, proletaryanın devlet 
racılığıyla (hayali) kurtuluşudur. Fakat bunun için, dev
itin proletaryayı burjuva sermayesinin t>oyunduruğun- 
an kurtarma ödevini üstlenmeye razı olması gerekir, 
«vlete böyle bir irade nasıl maledileblllr? Bunun yapı- 
ıbileceği İki yol vardır. Proletarya devleti ele geçirmek 
fin bir devrim yapmalıdır -hayli kahramanca bir girişim, 
izim görüşümüzce de, proletarya devleti bir kez ele 
eçlrince, emekçi kitleler için sürüp giden bir hapishane 
İye, hemen onu yıkmaya başlamalıdır. Ama Bay Marx’- 
teorisine göre, halk devleti yıkmamakla kalmamalı, 

nu güçlendirmeli, pekiştirmeli ve bu biçimiyle kendi 
elinimetlerine, vasilerine, öğretmenlerine. Komünist 
■rtisi’nin başlanna - tek kelimeyle halkı kendi usulle- 
nce kurtarmaya başlayacak olan Bay Marx ve arkadaş- 
ınna devretmelidir.

Onlar da hükümetin bütün güçlerini kuvvetli ellerde 
>piayacaklardır, çünkü halkın bilgisizliği olgusu, kendi 
aşına, hükümetin kuvvetli, ihtimamlı bakımını zorunlu 
lar. Onlar, bütün ticarî, sınai, tarımsal ve hatta bilimsel 
retimi elinde toplayacak tek bir devlet bankası yarata- 
ıkiar ve halk kitlesini iki orduya ayıracaklardır - yeni 
^ncalıklı bllimsel-siyasal sınıfını meydana getirecek olan 
evlet teknisyenlerinin doğrudan doğruya komutası al- 
ndaki sanayi ve tarım ordularına.

işte o zaman, İnsan Alman Komünist okulunun halkın 
nüne ne parlak bir amaç diktiğini görebilecektir.

I« îhaunt V$ 4,İ< <ti.
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I, Enternasyonar/n faaliyeti sırasındaki ve son 
yıllarındaki en önemli tartışma Marx ile Bakunin 

arasında yaşandı. 1872’de Bakunin’in 
Enternasyonai’den ihraç edilmesiyle sonuçlanan bu 

polemik, anarşistler ve Marx taraftarlarının aynı 
örgütsel yapı içinde yürüttükleri son tartışma oidu.

Federalizm, Sosyalizm ve Teoloji - Düşmanlığı 
kitabından bir parça,

Cenevre’de Eylül 1867’de toplanan Barış ve Özgürlük 
Birliği’nin (League) Birinci Kongresl'nde oybirliğiyle di
le getirilen duygulara uygun olarak, şimdi şu bildiriyi 
öneriyoruz:

Federalizm İlkesi.

1. Avrupa’nın uluslararası ilişkilerinde özgürlük, ada
let ve barışın zaferini güvencelemenin, Avrupa insanları 
ailesini meydana getiren halklar arasında herhangi bir 
iç savaşın çıkmasını olanaksız kılmanın yalnızca tek 
yolu vardır; bu yol bir Avrupa Birleşik Devletleri kurmak
tır.

2. Avrupa Birleşik Devletleri, teker teker güçleri ara

sında varolan korkunç eşitsizlikten ötürü, şimdiki Avru
pa Devletleri’nden meydana getirilemez.

3. Ölmüş bulunan Alman Konfederasyonu, monarşiler 
konfederasyonunun bir maskaralık olduğunu, halkların 
barış ve özgürlüğünü güvencelemekten güçsüz kaldığı
nı örnek olacak bir biçimde kanıtlamıştır.

4. Kendisine cumhuriyet dese bile, hiçbir merkezci, 
bürokratik, askerî devlet, uluslararası bir konfederasyo
na ciddilikle ve içtenlikle giremez. Her zaman devletin 
içinde özgürlüğün açık ya da örtülü yoldan bir yadsın
ması olmak durumundaki anayasası uyarınca, komşu 
ülkelerin varlığına karşı zorunlu olarak sürekli bir savaş 
ilanı, devamlı bir tehlike olacaktır. Özü bakımından, ön
ceki bir şiddet hareketine, fetihe ya da özel yaşayışta 
haydutluk denilen şeye - Kilisece kutsanmış, zamanla 
saygıdeğerlik kazanmış ve onun için de tarihsel bir hak
ka dönüşmüş ve zafere ulaşmış bir şiddetin başkalarını 
dışında bırakan üstün bir hak olarak tanrısal onayına 
yaslanan bir harekete - dayandığı içindir ki, her merkez
ci devlet, bu sıfatla yaptığı antlaşmalarda onları ancak 
siyasal bir çıkar açısından ya da kendi güçsüzlüğünden 
ötürü tanıyarak, kendisini başka bütün devletlerin hak
larının mutlak bir yadsınması diye ortaya koyar.

5. Bu derneğe bağlı olanların hepsi, yukarıdan aşağı
ya şiddete ve otorite ilkesine dayanan eski örgütün 
yerine, halkın yararlarından, gereksinmelerinden ve do
ğal eğilimlerinden başka temeli olmayan ve bireylerin 
komünler, komünlerin bölgeler, bölgelerin uluslar ve 
nihayet ulusların Avrupa Birieşik Devletleri, onun da 
Dünya Birleşik Devletleri içinde özgürce federasyonlaş- 
masından başka bir ilke tanımayan yeni bir örgütü geçir
mek için, çabalarını, kendi ülkelerini yeni baştan kurma
ya yöneltmelidirier.

6. Dolayısıyla, devletlerin tarihsel haltları denilen her- 
şey, dernek taraftarlarınca mutlak olarak bırakılmalı; 
doğal, siyasal, stratejik ve ticari sınırlarla ilgili bütün 
sorunlar bundan böyle eski tarihe ait şeyler sayılmalı 
ve kuvvetle yadsınmalıdır.

7. Bu gibi birimlerden herbirinin iç anayasası, komşu
larının özerklik ve özgüriüğüne karşı bir tehlike olma 
niteliğini taşımamak koşuluyla, küçük ya da büyük, her 
ulusun, zayıf ya da güçlü her halkın, her bölgenin her 
komünün tam bir özerkliğe mutlak hakkı olduğunun 
tanınması gerekir.

8. Belli bir ülke bir devletin parçasıdır diye, hatta o 
devlete kendi özgür iradesiyle katılmış olsa bile, bundan 
o devlete sonsuza değin bağlı kalmak zorunda olduğu 
sonucu çıkmaz. Üstümüzde otoritesini tanıdığımız tek 
adalet olan insan adaleti sürekli hiçbir borcu kabul ede
mez; biz de özgürlüğe dayanmayan hiçbir ödevi tanıma
yız. Ayrılma hakkı gibi, özgür birieşme hakkı da bütün 
siyasal hakların birincisi ve en önemlisidir; bu haktan 
yoksun bir konfederasyon, düpedüz saklı bir merkezci
liktir. (...)

12. Dernek, ulusalhğı, tartışılmaz bir varolma ve öz
gürce gelişme hakkı olan doğal bir olgu sayar, ama 
onu bir ilke olarak tanımaz - çünkü her ilkenin evrensel
lik niteliği olmalıdır, ulusallık ise, tersine başkalarını 
dışında bırakan ve soyutlanmış bir olgudur. Günümüzde 
Fransa, Rusya ve Prusya hükümetlerince, hatta birçok 
Alman, PolonyalI, İtalyan ve Macar yurtseverierince de 
savunulan, sözde ulusallıklar ilkesi, yalnızca gericilik
ten türemedir ve devrimin ruhuna karşıdır. Aslında, 
okuma-yazmasız nüfusun yerel lehçelerini aşağılayacak 
kadar ileri giderek son derece aristokratik bir ilke olan 
ve komünlerin gerçek özerkliğini İçerme yoluyla (zım
nen) yadsıyan ve gerçek çıkarlarını sözümona kamu 
uğrunda feda ettiği halk kitlelerinin desteğinden yoksun 
kalan bu ilke, yalnızca devletlerin sözde tarihsel hakları
nın ve tutkularının anlatımı olmaktadır. Dolayısıyla, ulu
sallık hakkı, ancak özgüriük üstün İlkesinin doğal bir 
sonucu sayılabilir, özgürlüğe karşı yahut hatta özgürlü
ğün dışında öne sürüldüğü an, bir hak olmaktan çıkar. •


