
M odem Sosya lizm

II. Enternasyonal
Paris K om ünü’n ü n  Versailles b irlik leri tarafından  kan la  bastırılışı, 19. yüzyıl devrim ci ru h u n u n  
“kuğu şarkisiydi”. Sokak savaşları, barika tla r 1871’d en  başlayarak  yavaşça tarihe  kanşacak , 
yerini ulusal tem elli işçi sm ıh  partileri, II. Enternasyonal ve sık  sık  tekrarlanan , çok  sayıda 
işçinin katıldığı grev harekederi alacaktı. I. Entem asyonal'in  M arx-B akunin çatışm asıyla ve Paris 
Komünü ile iyice sarsılan  çatısı, ABD’de ancak  d ö rt yıl yaşayabildi. 1876’dan  sonra  işçi 
sınıfının uluslararası b ir örgütü  yoktu. Buna karşılık, özellik le A lm an Sosyal D em okrasisi’n in  
yükselişi ile eş düşen, u lusal karakterli ve burjuva  to p lu m u n u n  k u rum sal yapısı içinde yer 
alan sosyalist işçi sınıfı ö rg ü d erin in  yükselişi gündem deydi. B unun yanısıra , işçi sın ıfın ın  
gündelik sorun lan , İngiliz T rade-U nionculuğunu  m odel alan  b ir send ika  hareketine  yol 
açıyordu. İşte II. Enternasyonal b u  ik i ak ım ın  etkisi a ltında  oluştu.

Tıpkı I. Enternasyonal gibi, II. Enternasyonal de  da r kad ro lu  b ir m ücadele  ö rgü tü  değil, b ir 
dayanışma ve bilgi alışverişi örgütüydü. I. E ntem asyonal’d en  en  önem li farkı, üyeliğin u lusal 
partiler tem eline dayanm asıydı. I. Enternasyonal üye lerin in  ço ğunun  rahatlık la  “V atanım  
EntemasyonaMir” d iyebilm esine karşın , II. Enternasyonal üyeleri, a rtık  u lusal ölçekte 
kapitalizmin inşasın ın  aşağı y u k a n  tam am lanm ış o lduğu ü lkelerine  d ah a  çok bağlıydılar. Bu 
anlamda, iki E nternasyonal arasındaki kesin  s ın ır çizgisini, 19. yüzyılın  son  çeyreğinde artık  
bir dünya sistem i o larak  k u rum laşan  kap ita lizm in  vardığı gelişm e aşam ası o luşturuyordu .

İşçi sınıfı hareketin in  II. Enternasyonal boyunca  ve ilk  b ü y ü k  D ünya Savaşı’na k ad ar olan 
gelişmesini, teorik  p landa  da  sosyalizm  içi tan ışm a  ve ayrışm aları anlayabilm ek, kap ita lizm in  
bu gelişim çizgisinin aynı dön em d e  işçi sın ıfın ın  yaşam  ve d ü şü n m e k oşu lların ı nasıl 
değiştirdiğini bilm ekle m üm kündür.

Kapitalizmin Gelişmesi
üretici G üçlerde A rtış

19. yüzyılın son  30 y ılında kapita lizm de, daha  öncek i dönem lerle  karşılaştırılacak  olursa, 
niteliksel bir gelişm e olarak ele a lınabilecek ilerlem eler gözlendi. Sadece 1870-1890 arasında, 
dünya sanayi üretim i üç kat arttı. Ağırlık tekstil ve benzeri hafif sanay iden  m etalürji, m akine 
yapımı vs. gibi sanayi dallarına  geçti. E lektrik  enerjis in in , d in am o n u n  bu lunm ası, enerji 
naklinin olanaklı hale gelm esi; k ö m ü rd en  sağlanan enerjin in  ö nem i a rtm akla  b irlik te  pe tro lün  
enerji kaynağı o larak  devreye girm esi ve 1870’de 800 b in  to n  olan  petro l ü re tim in in  1900'de 
19 milyon 500 b in  tona yükselm esi, sanayide yeni u fuklar açtı. M etalürji a lan ında  yepyeni 
yöntemler bu lundu . D em ir ve çelik  ü retim i ve işlem esi a lan ındak i yeni gelişm eler, gem i 
yapımcılığını ve dem iryolları yap ım ın ı kolaylaştırd ı ve h ızland ırd ı. 1870-1900 arasında toplam  
demiryolu uzunluğu 210 b in  k ilom etreden , 790 b in  k ilom etreye çıktı.

Teknolojideki gelişm eler tüm  A vrupa ü lkelerinde  aynı anda  ve aynı yoğunluk ta  gerçekleşm ese 
de, 1870 sonrasında doğu A vrupa ü lkeleri ve R usya’n ın  da  iç inde  olduğu tüm  ü lkelerde 
sanayi devrim inin etk ileri gözlendi. 1870-1900 arasında sanayi ü re tim i İngiltere’de yüzde 80, 
Fransa’da yüzde 100, A lm anya’da yüzde 270 o ran ın d a  arttı. 1880’lerde K ongo’yu ele geçiren



11. h n te rn a sy o n a

Yaygınlaşan kitle grevleri bu yeni dönerr)in sınıf 
şekillenmelerinin ve mücadelelerinin en önemli 
yansımalarından birini oluşturdu. Avrupa kıtasının 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar 
birçok ülkesinde ardarda politik kitle grevleri ve genel 
grevler yaşandı. Sosyalistler arasında süren genel 
grev ve politik kitle grevi tartışmalan bu fiili durumun 
etkisi altında yeni yönelimlere ve ayrışmalara yol açtı. 
3 Mayıs-6 Haziran 1889'da 100 binden fazla 
madencinin çıktığı grev Almanya’nın 19. yüzyılda 
yaşadığı en kitlesel eylemi oluşturdu. Engels'in 
"...memleketimdeki maden işçilerinin grevi bize 
bugüne kadar kapalı olan b ir alanı açıyor... Bundan 
sonra tüm Almanya'nın maden işçileri bize a ittir" 
ifadesi ile nitelediği bu grev Sosyalistlere Karşı 
Yasa’mn da ortadan kalkmasına önemli bir etkide 
bulundu. Belçika’da ise 1886-1887-1891 ve 1893’te 
politik kitle grevi dalgalan yaşandı. Genel oy hakkı 
mücadelesi ekseninde şekillenen 1886 ve 1887 kitle 
grevleri kendiliğinden (spontan) ayaklanmalardı. 1891 
ve 1893'te ise kitle grevleri partinin çağrısı üzerine 
gerçekleşti. 1893 grevi ile Belçikalı işçiler kendilerine 
kapalı olan parlamentonun kapılarını yıktılar. Ancak bu 
mücadele henüz eşit oy hakkının elde edilmesiyle 
sonuçlanmadı. Nisan 1901'deki Liege Parti 
Kongresi'nde "zorunlu hallerde gene! grev ve sokak 
ayaklanmalarının" uygulanabileceği kararı alınmıştı. 
Nisan 1902'de partinin iradesi dışında Belçika'nın 
çeşitli şehirlerinde kendiliğinden sokak ayaklanmalan 
gerçekleşti. Bunun üzerine parti, sokak çatışmalarını 
bırakıp, iş bırakma çağrısı yaptı. 18 Nisan'da seçim 
reformunun reddedilmesi yeni çatışmalara, 6 ölü ve 
yüzlerce yaralıya yolaçtı. Bu kez parti, ayaklanmayı 
sona erdirme veya devrimci b ir hale dönüştürme 
kararı ile karşı karşıya kaldı ve birincisini tercih etti. 
Toplumsal çalkantılarla dolu İtalyan tarihinin görmediği 
sertlikte ve kapsamdaki b ir politik kitle grevi de Eylül 
1904'te yaşandı. Sicilya adasındaki grevlerde çıkan 
çatışmalarda polisin grevci işçilere ateş açması, kuzey 
İtalya'daki işçileri sokaklara döktü. Milano, Cenova, 
Roma ve diğer şehirlerde yayılan hareket, tam olarak 
bir genel greve dönüştü. Bu grevin de özelliği 
kendiliğinden olmasıydı. Tüm örgütlenmesi, talepleri, 
kitleselliği ve sonuçlan ile politik kitle grevinin bir 
devrime dönüşmesinin en tipik örneğini ise,
Rusya’daki 1905 Devrimi oluşturdu. 30 Ekim - 6 
Kasım 1905 arasında da Finlandiya sosyal 
demokrasisi genel oy hakkı ve basın özgürlüğü için 
genel greve çıktı ve ülke b ir tür grev yürütme 
komitesinin egemenliği altına girdi. Politik kitle grevi 
silahını II. Enternasyonal7n son on yıllık tarihinde. 
Kasım 1905'te Avusturya, Eylül 1911’de İtalyan, 1913 
Nisanı'nda ise Belçika sosyal demokratları kullandılar.

Belçika, k ü çü k  b ir ü lke  o lm asına karşın  sanayideki h ızlı gelişm eye katıldı. Söm ürgelerden elde 
ed ilen  kaynaklara  dayanan  benzeri b ir gelişm e, H ollanda’da çok daha önceleri başlam ıştı. 
A vusturya-M acaristan İm paratorluğu  sın ırla rı içinde  kalan  çeşitU bölgelerde, yüzyılın  sonlarına 
doğru köm ür, linyit, dem ir-çe lik  ü re tim inde  n ite l sıçram alar m eydana geldi. Rusya’da, sadece 
1886-1890 arasındaki d ö rt yıllık  dönem d e  fabrika sayısı 2 b in  500 den  6 b ine çıktı. 
M acaristan, Bulgaristan ve Rom anya bu  gelişm eye yüzyılın  son  on  y ılında katıldılar. Romanya, 
petro l kaynakların ı işletm eye başladı. Y unanistan  den iz  taşım acılığ ında önem li adım lar atn. 
Kuzey İtalya ve kim i bölgeleriyle Ispanya’da gelişm eler gözlendi.

P azar M ü c a d e le s i

1870-1900 d ö n em inde , İngiltere d ışında, tarım da kap ita lizm in  gelişm esi yavaş oldu. Avrupa 
1875’lerden  başlayıp  yüzyılın  so n u n a  kadar sü ren  b ir tarım sal fazla ü re tim  krizi yaşadı. 
T arım da yaşanan  kriz  köylü lüğün  aynşm asına, b ü y ü k  borçlar altında ezilen yoksul, küçük 
köylü lerin  top rak ların d an  kopm asına  yolaçtı.

Sanayi ü retim i a lan ındaki bu  n icel ve nitel gelişm eler, ü lkelerin  d ünya  pazarındaki yerini 
değiştirm eye başladı. Sanayi devrim in i en  erken  yaşam aya başlayan İngiltere’n in  sanayi ve 
d ünya  ticareti a lan ındak i ezici ü stün lüğü  1870’lerden  1900’lere doğru gerilem eye, bu n a  karşdık 
ABD ve Rusya’n ın  dünya pazarlarındak i yer ve k o num ları güçlenm eye başladı. Bu gelişmelere 
rağm en İngiltere dünya ticaretinde yüzde 19’lu k  payla ilk sırayı tu tm ayı sürdürdü . Ancak, bu 
defa karşısında  güçlü  rak ip ler vardı. B unlar a rasında en  önem lisi, b u  dönem de siyasal birliğini 
tam am layan  A lm anya’ydı.

B u n alım lar

1870-1900 d ö n em in d e  A vrupa kapitalizm i d ö rt b ü y ü k  bunalım  yaşadı. 1873’deki ağır bunahm  
1880’lere kadar sü rd ü  ve bazı ü lkelerde ilk  kez ağır sanayi de etkilendi. 1878’de yeniden 
başlayan sanayi patlam ası ve eko n o m ik  yükseliş dönem i kısa sürdü. 1882’de ve 1890’lar 
başında  bu  defa A lm anya’yı da sert b içim de etk ileyen yeni bu n a lım la r patlak  verdi. Böyle bir 
ekonom ik  ortam ın  işçi hareketi üzerinde  kök lü  etkileri olduğu, işçi sın ıfın ın  örgütlenm e 
b içim lerin i ve eylem  m addelerin i d e rin d en  etkilediği açıkça görüldü.

T e k e lle şm e

1870 sonrasında  h ızlanan  teknolo jik  gelişm enin  işletm elere uygulanm ası, yeni buluşların  
kullanılm ası, artık  geçm işe o ranla çok daha  b üyük  serm ayelere ihtiyaç gösteriyor ve bu  ancak 
üre tim  kapasitesi yüksek  olan  işyerlerinde kârlı ve verim li olabiliyordu. Ö zellikle 1873deki 
ekon o m ik  bunalım la  birlik te, b üyük  işletm elerin  ve b üyük  serm ayelerin , görece eski teknikle 
çalışan, ü retim  kapasitesi da r olan  k üçük  işletm eleri yutm aya başladık ları gözlendi. Bu süreç 
1880’lerin  ilk y ıllan n d a  daha  da belirginleşti ve yüzyılın  so n larında  Avrupa kapitalizm i tekelci 
b ir yapı kazandı. 1870’lerde başlayan serm ayenin  m erkezileşm esi ve yoğunlaşm ası süreci, 
1890’lardan sonra  kap ita lizm in  em peryalist aşam aya varm asıyla sonuçlandı.

Ö rneğin  A lm anya’da, m adencilik  ve m etalürji da lla rında  1882-1895 arasında, 50 işçiye kadar 
işgücünü  k u llan an  işletm elerin  tüm  işletm elere o ran ı yüzde 5‘.4’den  3.5’e düşerken, lOOO’in üstünde  işç 
çalıştıran ların  o ran ı yüzde 34’den  yüzde 45’e yükseldi. Aynı dönem de ağır sanayiin diğer 
da lla rında  da benzeri b ir gelişm e yaşandı.

Serm ayenin  bu  tü rd en  b ir m erkezileşm esi, işletm elerin  genişlem esine, büyüm esine.



tekelleşmesine yol açtı. T ekeller b ü y ü k  rekabet güçleriyle, yükselen  kârlılık  oranıy la ve 
pazarlama kapasiteleriyle, 19. yüzyılın son  çeyreğinde A vrupa ekonom isin in  d o ru k  nok talan , 
sürükleyici b irim leri oldular.

İşçi Sınıfındaki Yapısal Değişiklik
işçi S ın ıfın ın  Sayıca  B ü y ü m esi

1880’lerden itibaren A vrupa'da sanayi işçisi sa \ıs ı sürekli artarken , bu nicel güçlenm eden  en 
büyük payı A lm anya alm aya başladı. A lm anya'da 1882 ile 1895 y ıllan  arasında sanayi 
işçilerinin sayısı 7 m ilyon 300 b inden  10 m ilyon 200 bine, yani yüzde 40 o ran ında  
yükseldi. 1870-1900 d ö n em inde  İngiltere’de işçi sayısındaki artış 6 m ilyondan  8.5 m ilyona, 
kimi kaynaklara göre 10 m ilyona yükseldi. F ransa’da sadece sanayideki işçilerin sayısı bu 
dönemde iki katm a çıkarak 3,5 m ilyonu  buldu. K üçük bir ü lke  olan Belçika’da, yüzyılın 
sonunda 1 m ilyondan fazla sanayi işçisi vardı. Aynı dönem d e  İtalya’da sanayi işç ilerin in  sayısı 
hakkındaki tahm inler, b ir m ilyondan  2,5 m ih 'o n a  doğru b ir artışa işaret ediyordu. 1901 
sayımında ise bu sayı 2 m ilyon 600 bindi. Ispanya’da çok daha ağır b ir gelişm e gözlendi. 
1870’lerde 200 bin c ivarında tahm in  edilen sanayi işçileri sayısı 1896’da ancak  244 b ine 
ulaşmıştı. Rusya’da 1870'de tüm  ücretli em ekçilerin  sayısı 3 m ilyon 900 b in  dolayındaydı ve 
bunun 2 m ilyon kadarı im alat ve sanayide yeralıyordu. 1900’lerde ise tüm  ücretli em ek 
ordusu 14 m ilyona çıkm ıştı. A vustu ıya-M acaristan’da, 1880’lerde 400 bin civarında olan Çek 
işçiler 1900 başlarında 1 m ilyona yaklaşıyordu. Polonyalı sanayi işçilerin in  sayısı birkaç 
yüzbinden 600 b ine  çıkm ış, sadece Polonya krallığı sın ırları içindeki sanayi işç ilerin in  sayısı 
ise 1879'da 83 b in d en  1900’lerde 257 bine varm ıştı. Kısaca, 1870 başlarında tüm  Avrupa ve 
ABD’de yaklaşık 17-18 m ilyon kadar sanayi işçisi varken, yüzyılın  son  y ıllarında aynı 
ülkelerde 40 m ilyon do layında işçi bu lunuyordu . Tek başına  bu  sayısal artış bile işçi 
hareketine yeni yönelim ler getirebilecek önem deydi. Üstelik de bu  sayısal artış yapısal 
değişmeden bağım sız gelişm edi.

İşgücünün Y o ğ u n la şm a sı

Öncelikle, sanayideki m erkezileşm eye, yoğunlaşm aya ve g iderek artan  tekelci yapılara paralel 
olarak, çok sayıda işçinin birlikte çalıştığı büyük  işletm elerde işgücü yoğunlaşm ası gözlendi. O 
dönemin ölçülerine göre yüksek b ir işçi yoğunlaşm ası düzeyi sayılan 500 ve 1000 işç in in  
üzerinde işçi çalıştıran işletm e sayısı hem en  hem en  tüm  ülkelerde h ızla arttı. A lm anya’da 
1882 ile 1895 arasında 100 işçiden fazla işçi çalıştıran işletm elerin  sayısı 213 b inden  448 
bine yükseldi. İngiltere ve ABD’de böyle b ir yoğunlaşm a diğer A vrupa ü lkele rinden  daha  önce 
başlamışn. lOOO’in üzerinde işçi çalıştıran işletm elerde çalışan ların  sayısı 1890’ların  o rtalarında  
Fransa’da 300 b in i aşıyordu.

İşgücünün büyük işletm elerde yoğunlaşm ası, yüzlerce ha tta  b in lerce  işç in in  aynı bölgede, hatta  
aynı fabrika, aynı işletm e çatısı altında bu luşm aları, k ü çü k  atö lyelerin  karan lık  yalnızlığını 
aşan bir güç duygusu, b ir o rtak  davranış b ilinci ve güven k azand ınyordu . Ama, b u  tü rden  
büyük işletm elerin yanında, ha tta  İngiltere, A lm anya gibi işgücü yoğunlaşm asın ın  en yüksek 
olduğu ülkelerde bile, k üçük  sanayi sektörü , k üçük  atölye işçiliği varlığını sü rdürdü . Ancak, 
küçük atölyelerin, küçük  işletm elerin  işçileri de, çoğu yerde büyük  sanayi b irim lerin in  
çevresinde, bu b üyük  b irim lerin  kuru lduğu  bölgelerde yoğunlaşıyor, böylece yüzlerce, bin lerce 
işçinin yoğunlaşm asının doğurduğu yeni havayı koklayabilm e, bu  havadan e tk ilenm e ftrsatı 
elde ediyorlardı.

Yeni Sanayiler

1870-1900 arasında A vrupa ve ABD işçi sın ıh n m  geçirdiği yapısal değişm eler sadece sayısal 
artış ve yoğunlaşm a düzeyin in  yükseliş inden  ibaret değildi. İş alan larında, sanayi da lla rında  ve 
türlerinde de, p ro letaryanın  b ileşim in i değiştiren  değişiklikler oldu. T eknolo jidek i daha  önce 
değinilen yapısal gelişm elerin , yeni bu luşların  so n u n d a  yen i çalışm a ve sanayi d a llan  doğdu. 
Demiryollarının yapım ı, den iz  ve kara taşım acılığ ın ın  gelişm esi, petro l ve gaz ü retim i, vs. 
alanların açılm ası bu  dallarda yeni b ir işçi tipi ve yeni b ir yoğunlaşm a yarattı. Ö te yandan, 
1875’lere kadar en fazla işçi k u llanan  sanayi dalı dokum acılıkken , 1875’lerderi itibaren  m akine 
yapımı, m etalürji ve dem iryolları öne  geçti. Ö rneğin  İngiltere’de, 1861-1881 arasındaki 20 yıl 
içinde, m aden işlem e, m akine yapım ı ve gem i yapım ı da lla rında  çalışan  işçilerin  say ısında üç 
katlık bir artış oldu. Bu dallarda çalışan işç ilerin  sayısı 1881-1900 arasında da yüzde 50 arttı. 
Tekstil dalında çalışan işçi sayısı ise hem en  h em en  değişm eden kaldı. Böyle b ir gelişm e 
eğilimi Alm anya’da daha da belirgin gözlendi. A lm anya’da 1880’d en  1907’e kadar m akine 
yapımında çalışan işçi sayısı yüzde 250, m aden  işç ile rin in  sayısı yüzde 200, m adencilerin  
sayısı yüzde 100, tekstil işç ilerin in  sayısı ise sadece yüzde 70 o ran ın d a  a r tf

U zm anlaşm a

Bir yandan gelişen yeni sanayi dalları, ö te y an d an  tekno lo jik  gelişm eler, kalifiye veya usta 
işçiye talebi artırdı. Sanayi ü re tim in in  yeni gerekleri usta lık  ve beceri gerektiriyordu. M akine

19. yüzyılın ikinci yansında, Britanya’dan başlayarak 
bütün Avrupa'da literatürde "işçi aristokrasisi" diye 
anılan yeni b ir işçi kesiminin ortaya .çıktığı görüldü.
Bu sürecin ortaya çıkmasını ve giderek güçlenmesini 
mümkün kılan, tekelleşme ve sermaye 
yoğunlaşmasının sonucu ortaya çıkan büyük ölçekli 
sanayi işletmeleri ve emperyalist sömürüdür. Bir 
yandan, görece tekel konumundaki büyük işletmelerin 
sağladığı yüksek kârlar, öte yandan dış sömürüden 
elde edilen emperyalist kârlar. Büyük Britanya 
sermayesine, b ir bölüm vasıflı İşçiye kârdan pay 
ayırabilme ve onlan ayrıcalıklı b ir konuma 
yükseltebilme olanağı sağlamıştır. Böylece sermaye 
hem kendisi için elzem olan vasıflı işçileri kendi 
kader ortaklan haline getirme, hem de sınıftan ayırdığı 
bu kesimi işçi hareketinin önüne bir engel olarak 
dikme İmkânını elde etmiş, daha 19. yüzyılın son 
otuz yılında, işçi sınıfının sermaye ile olan uzlaşmaz 
çelişkisini yumuşatacak, devrimciliğin yerine 
reformculuğu geçirebilecek, tarihin en genç ve 
dinamik sınıfsal gücü olan işçi sınıfını düzenin sınırlan 
içine hapsedebilecek formülü, ‘‘işçi aristokrasisi” nde 
bulmuştur.



II. E n te rn a sy o n a

Paris metrosunun yapımı sırasında, 10 Ağustos 
1903’tei<i bir iş l<azasının sonucu otarak havasızlıktan 
boğuiarak ölen Cezayirli işçiler b ir kez daha yabancı 

işgücü tüketiminin acımasızlığına b ir örnek 
oluşturdular. 19. yüzyılın son döneminde işgücü talebi 
giderek artan sanayi burjuvazisi, her ne yoldan olursa 

olsun sınıf bilinci gelişmemiş, toplumsal kültürel 
talepleri düşük, daha az ücretle çalışmaya razı olan 

göçmen işçileri ‘ithal etmeye’ kararlıydı. Göçmen 
işçiler koşullann ağırlığı ve ücretlerin göreli düşüklüğü 

nedeniyle, AvrupalI işçilerin tercih etmedikleri 
madencilik, demir-çelik, inşaat, tuğla-kiremit üretimi 

gibi sektörlerdeki işçi bulma sorununu, üstelik ucuza 
çözme imkânını sağlıyorlardı. Göçmen işçileri, yaygın 
olarak üretim sürecine katan ülkelerden biri Almanya 
idi. Almanya’nın yabancı işçi ihtiyacı ilk olarak Doğu 

Prusya'da köylülerin (bedel karşılığı da olsa) feodal 
yükümlülüklerden özgürleştirilmelerini izleyen on yıl 

içinde kırda işgücü sıkıntısının başgöstermesiyle ortaya 
çıktı. Doğu PrusyalI toprak sahipleri doğudan 

(Rutenya, Mazurya, Batı Galiçya ve Polonya) gelen 
yabancı işçileri ikame ederek işgücünün bunalımını 
aştılar. Bir süre sonra da sanayi burjuvazisi işgücü 

açığını kapatmak için aynı yolu izledi. Alman 
burjuvazisi göçmen işçileri 1880-1914 döneminde, 

tanm ülkesi olmaktan emperyalist sanayi metropolü 
konumuna sıçrama sürecinde kullandı. 1900'lerin 
başındaki istatistiklere göre, sanayide çalışan bir 

PolonyalI işçi, bir Alman işçiye göre ortalama yüzde
10 daha düşük ücret alıyordu. 1907 Almanyasında 

göçmen işçilerin toplam çalışan nüfus içindeki payı 
ise yüzde 3,6 idi. Yoksul kır proleterleri olan 

PolonyalIlar Almanya'ya sınıf atlamanın nimetlerini 
tatma sonucu yerleştiler. Cezayirliler ise sömürgeci 

baskıların sonucu olarak baskı ve zor yolu ile 
Fransa'ya geldiler. Kullanılan teknolojilerin yeni ve 

güvenilmez olması, göçmen işçilerin kapitalist iş 
disiplinine alışmamış olmaları ile birleşmesi, bu nüfusu 

iş kazalarına en yatkın kesim haline getiriyordu.

yapım ı ve m aden  işlem e gibi sanayi dalla rın ın  en  erken  öne çıktığı İngiltere'de, 1880lerde 
m akine y ap ım ında  çalışan  işçilerin  yüzde 70’i, gem i y ap ım ında  çalışanların  yüzde 50-60’ı 
kalifiye işçiydi. ABD’de kalifiye işçilerin  o ran ı hem en  hem en  tüm  sanayi işçilerin in  yüzde 
70’ine yaklaşıyordu. A lm anya’da, 1893 sayım ı so nuçlarına  göre sanayi, taşım a ve inşaat 
sek tö rle rinde  çalışan işçilerin  yüzde 56’sı kalifiyeydi. 1870’lerde, dokum a tezgâhlarında kalifiye 
işçiler işçi çoğunluğuna karışm ayan ve posta başı k o n u m ların d a  b u lu n an  b ir azınlıkken, 
yükselen  yeni sanayi dallarında, hele de yüzyılın  son larına  doğru e lektrik  ve otom otiv 
sanayiinde, işçi k itlesin in  çoğunluğunu  o luşturuyorlard ı.

İşçi S ın ıfın ın  B ile ş im in d e  D e ğ işm e

Bu çapta b ir sanayi gelişm esin in  doğal gereksin im i olan  ticarî do laşım  ağında, dağıtım  
sek tö rü n d e  ve tekn ik  servislerde çalışan  em ekçilerin  daha yüksek  vasıfa sah ip  o lduklarım  ve 
bu  em ekçiler g ru b u n u n  da yüzyılın  son larına  doğru  sayıca önem  kazandığını hatırlam ak 
gerekir. Ö zellikle A lm anya’da b u  grup ta  yeralan  ve beyaz yakalılar olarak adlandırabileceğim iz 
em ekçilerin  sayısı, 1882-1907 arasında d ö rt kat artarak  1 m ilyon 300 bin i buldu. İşçi 
sın ıfın ın  yapısal değişim i açısından, b ü ro  em ekçilerin in , beyaz yakalıların  işçi hareketine hem  
de m ilyonlarla  katılm aların ın  hareke tin  daha  sonrak i gelişm esinde önem li etkileri oldu. Orta 
s ın ıf ve aydın  k esim lerinden  işçi sınıftna, işçi k itlesine doğru  akış hızlandı. 19. yüzyılın ilk 
üç  çeyreğinin, b ıçak  kem iğe dayandığ ında b a rikadara  koşan  ve sın ıf b ilinc inden  çok sınıf 
güdüsüyle  dav ranan  p ro le ter tip in in  yerini, 1880’lerden  başlayarak, ha tta  kim i ü lkelerde daha 
önceden , yen i d p  b ir işçi ve b u  yeni tip  işçilerin  ağırlık kazandık ları b ir işçi sınıfı aldı. En 
y üksek  ücrederi alan yüksek  düzeyde vasıflı işçiler ve p ro letaryan ın  saflarına katılan yeni tip



beyaz yakalı işçiler, işçi sınıfına hem  nicel hem  de nitel güç kazandırd ılar; b ir y andan  da 
işçi aristokrasisinin tohum ların ı attılar.

İşçi Aristokrasisi
İşçiler arasında b ir bö lü m ü n ü n  ücret, çalışm a ve yaşam  koşulları aç ısından  d iğerlerinden 
farklılaşmaları ve işçi sm ıh  içinde ayrıcalıklı b ir katm an  oluşturm aya başlam aları 19. yüzyılın  
son çeyreğinin ü rünüdür. İşçi sın ıfın ın  b ilinç, ö rgü tlenm e ve m ücadelesi açısından  daha 
sonraki dönem lerde çok ciddi so n uçlar doğuracak  olan  ve devrim ci işçi hareketi yan ında  
rcformcu akım ın güçlenerek  günüm üze  kadar gelm esine yol açan bu  gelişm e önce İngiltere’de 
başladı. Sanayiin diğer Avrupa ü lkelerine  o ran la  da en erken geliştiği; işçi sın ıfın ın  en 
kalabalık ve güçlü olduğu İngiltere’de "işçi a ristokrasisi” deyim i 19. yüzyılın  ikinci yarısından  
itibaren günlük dile girdi.

İngiltere’de işçi aristokrasisi, b ir yandan  m akineli ü re tim  yapan  büyücek  fabrikaların , özellikle 
de dış ticareti besleyen önde  gelen sanayi dalla rın ın  daha  iyi ücret alan  işç ilerinden , öte 
yandan köklü b ir geleneğe sah ip  olan  ve genel o larak  vasıflı işçileri, usta  işçileri bağrında 
toplayan işçi birlik lerinde, ilk send ikalarda  ö rgütlü  işçilerden kaynaklandı.

Ücret F ark lılaşm ası

Döneme ait istatistikler o yılların  ekonom i ve sanayide ön d e  g iden  ü re tim  da lla rındak i 
kalifiye işçilerin diğer dallarındakilere  ve genel işçi k itlesine  o ranla çok  d ah a  yüksek  ü c ret aldığını 
ortaya koyuyor. Ö rneğin dokum a sanayiinde vasıflı b ir erkek  işç in in  ücreti, haftalık  35-37 
şilin, m akine yapım ı ve gemi yapım ı dalla rında  usta işç in in  haftalığı 35 şihn , kalifiye bir 
tornacınmki, bölgelere göre 32-38 şilinken, aynı işko lundak i işçilerin  yüzde 50 ile 70 arası 
bir bölümü haftada sadece 25 şilin ve dah a  a ltında  ücret alıyorlardı. Aynı dönem de, yani 
1886'larda, dokum a sanayiinde çalışan b ir kad ın  işçin in  haftalık  ücreti sadece 10-15 şilindir. 
Sanayiin genelinde bakıldığında, haftalık  ücreti 25 ş ilinden  az olan  erkek  işçilerin  o ran ı yüzde 
57'yi aşıyordu. İşçilerin yüzde 6,5 'u ise haftada 35 ş ilinden  fazla ücret alm a ayrıcalığına 
sahipti.

İşçi Ö rgütlerinde V a sıflıla r ın  E g em en liğ i

İşçi birlikleri ve sendikalar, üyelerini bu  vasıflı ve yüksek ücretli işçiler arasından  devşiriyor.

K ari M a r x 'm  Ölümü

Kari Marx, 14 Mart 1883’te Londra'da, Maitland Park 
Road’daki evinde, akciğer zarı İltihabına bağlı kompli
kasyonlar sonucu öldü. Bütün olgunluk çağı boyunca, 
ağır bir karaciğer rahatsızlığının bozduğu sağlığı, çoğu 
zaman yoksulluk içinde geçen sürgün hayatının doğur
duğu bakımsızlık, Kapltal'in yazımı için harcanan insa
nüstü maddi ve manevi çalışma vç. hayatının son yılla- 
nnda önce karısının, ardından büyük kızı Jenny’nin peş- 
peşe gelen ölümleriyle uğradığı çöküntü nedeniyle sağ
lığı iyice bozulan Marx, tutulduğu zatülcenpten kurtula
madı.

1844’de Almanya’daki radikal aydınlar çevresi dışında 
hiç kimsenin henüz tanımadığı genç bir devrimci olarak 
kendi ülkesi Almanya’dan aynlan Marx, kırk yıl sonra, 
hiçbir ülkenin yurttaşı olmayarak İngiltere’de öldüğün
de, dünyanın bütün ileri ülkeierinde.onun fikirlerini yeni 
bir toplum öğretisi olarak kabul edeh milyonlarca insa
nın teorik önderi olmuştu.

Ancak bu geleceği çok önceden görmüş olan biri 
vardı. Marx'i komünizmle tanıştıran Moses Hess onu 
arkadaşı Auerbach’a tanıttığı bir mektubunda şöyle yaz
mıştı: “ Kendini, yaşayan filozofların en büyüğü ile ta
nışmaya hazırla... Dr. Marx... henüz 24 yaşında, genç 
bir adam ve Ortaçağ din ve siyasetine nihai darbeyi 
vurmaya hazırlanıyor. En derin felsefi ciddiyetle keskin 
bir zekâyı kendisinde birleştiriyor. Gözünün önüne Ro
usseau, Voltaire, Hoibach, Lessing, Heine ve Hegel'tn 
tek bir kişide birleştiğini -üst üste yığılmış değil, birleş

miş diyorum- getir, işte sana Dr. Marx.”

Marx'in hayatının son kırk yılını birlikte çalışarak ve 
mücadele ederek geçirdiği, Friedrich Engels’le ortakla
şa oluşturduğu, birçoğu sağlığında yayımlanmamış elli 
ciltlik eser, onun gerçekleştirmeyi tasarladığı büyük ça
lışma planının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturu
yordu. Daha sonra Engels tarafından, Kapital'ln öteki 
iki cildinin tamamlanıp yayımlanmasının yanısıra, Antl- 
Dühring, ve Ailenin, Devietin ve Özel Mülkiyetin Köke- 
n /’nin yazılması da Marx'in bu büyük planının tamam
lanmasına bir katkı sayılsa bile, onun yerini tutmaz.

Marx, Engels'le birlikte maddeci tarih anlayışını geliş
tirerek, sosyalizmi modern bir temel üzerine yerleştir
miş ve proletaryanın sosyalist devrimin öznesi olduğu
nu göstermişti. Artı-değer üretiminin proletaryanın bur
juvazi tarafından sömürülme mekanizması olarak ortaya 
çıkarılması da sosyalizm mücadelesinin iktisadi temelini 
açığa çıkartmış ve sosyalizmin bilimsel bir temel üzerin
de işlenmesini mümkün kılmıştı.

Ancak Marx, “vakit bulduğunda” yapmayı düşlediği, 
“ diyalektiğin pozitif bir sergilenişini” yazmaya vakit bu
lamadı. Bu nedenle Marksizmin metodolojik temeli ola
rak diyalektik üzerine Marx tarafından yazılmış birkaç 
paragraf dışında geriye bir şey kalmadı. Öte yandan 
"Ekonomi Politiğin Eleştirisi" planında devlet için ayrıl
mış olan bölüm de sağlığında Marx tarafından hiç baş- 
lanmaksızın bırakıldı. Marx’in özgül olarak siyaset ve 
parti teorisi geliştirmediği, bu konularda yazdıklannın 
daha çok Alman ve Fransız partilerinin hatalarına işaret 
etmekten öteye gitmediği biliniyor.

Marksizm, kapalı bir sistemden çok Lenin’in deyişiyle

Marx tarafından "köşe taşları konulmuş” , geliştirilmesi 
daha sonraki devrimci kuşaklara bırakılmış bir başlan
gıç noktası oldu.

Marx’in eserinin, tamamlanmamışlığınm yanısıra uğ
radığı en büyük talihsizlik, yaygınlaşmasının bedeli ola
rak ödemek zorunda kaldığı vulgarizasyondur. Bu yüz
den bütün sosyalistlerin kendilerini “ Marksist” olarak 
adlandırdıkları bir dönemde Marx, sıkıntıyla “ bütün bil
diğim benim bir Marksist olmadığımdır” demişti.

Gerçekten de Marx ve Engeis ile kişisel ilişki içinde 
bulunmuş olan dönemin bütün Marksistleri, Wilhelm 
Liebknecht, August Bebei, Eduard Bernstein, Karl Ka- 
utsky, kızı Jenny’nin kocası Frederick Longuet, öteki 
kızı Elenor'un kocası Edward Aveling, Laura'nın kocası 
Paul Lafargue, ttalyan Antonio Labriola, Rus Geyorgiy 
Plekhanov, hepsi modern sosyalizmin kendi ülkelerinde 
ve dünya ölçeğinde yayılmasına katkıda bulunmuşlar, 
işçi hareketi ile sosyalist teorinin birleşmesi için paha 
biçilmez emekler vermişler ama, öte yandan Marksizmi 
kurumsallaştırma çabaları içinde onun bir dogma haline 
getirilmesine de yol açmışlardı.

Marx’in ölümünden sonra Friedrich Adolph Sorge’ye 
yazdığı mektupta Engeis, “ proletarya hareketi sürüyor 
ama, kritik anlarda Fransızların, Ruslann, Amerikalı ve 
Almanların, ancak durumun dahiyane ve çok yönlü bil
gisine sahip olan birinin vereceği berrak ve tartışma 
götürmez öğüdü edinmek için kendiliklerinden yüzlerini 
döndükleri merkezi nokta artık yok.” demiş ve “ yerel 
ve küçük adamların” artık serbest kalmalarından doğan 
endişelerini dile getirmişti.

Engels’in endişelerinin boşuna olmadığı daha sonra
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Marx'in ölümünden bir gün önce çekilmiş olan son 
fotoğrafı. Marx, durmaksızın kötüye giden sağlığına 
rağmen hayatının son gününe kadar çalışmasını 
sürdürmüş, devrimin patlak vermesini beklediği 
Rusya’yı yakından izleyebilmek için Rusça öğrenmiş, 
Rus devrimcileriyle yazışmıştı. Sağlığının düzeleceği 
umutlan belirirken resimde oturduğu koltukta 
dinlenirken öldü.

haftada 1 ş ih n e  k ad ar ç ıkan  yüksek  sendika  aidatları d ü şü k  ücred i g rupların , kalifiye olmayan 
işçilerin  sendikalara  üye o lm aların ı ve sen d ik a lan n  sağladığı hak lardan  yararlanm aların ı 
engelliyordu. Ö zellikle 1870-1880’lerden  sonra , send ikalara  hâk im  olan  “ayrıcalıklı işçilerin 
elitist ö rg üderi” z ihniyeti, İngiliz işçileri a rasındaki ayrışm ayı, işçi a ristokrasisin in  oluşm asını 
h ızland ırd ı.

İşç i A r isto k r a sis in in  Z ih n iy e ti

K en d ile rin i,' sefalet ve yoksu lluk  içinde yaşayan, iş güvencesine, send ikal korunm a olanaklarına 
sah ip  olm ayan geniş işçi y ığ ın larından  ayıran; top lum sal k o n u m  açısından  zanaatkar ve küçük 
esnaftan  o luşan  a lt-o rta  sınıflarla  özdeşleşm eye, o n lar gibi giy in ip  davranm aya, on ların  
o tu rd u ğ u  sem tlerde b ir ev sahibi olm aya çabalayan ayrıcalıklı işçiler, kend i ç ıkarlarını geniş 
işçi k itle le rin in  ç ık a rlan n d a  değil kap ita list pazar eko n o m isin in  güçlenm esinde, İngiltere’nin 
d ünya  ticaret egem enliğ in in  sü rm esinde  görm ekte; m ücadele lerin i de  sendikalar içinde kendi 
a lan larındak i iş koşu lların ın  iyileşm esi, iş p iyasasındaki da lgalanm alardan korunm a önlem leri 
a lınm ası, “aşağıdan gelen sıradan  işç ile rin” kendi işyerlerine  ve sendikalara  yükselm elerinin 
ö n lenm esi ile sın ırlam aktayd ılar. K onu m u n u n  güvencesi olan  vasıflanm  artırm aya, yeni 
b eceriler elde etm eye, eğitim  ve k ü ltü r düzey in i yükseltm eye önem  veren  aristokrat işçi 
kesim i, d ö n em in  ve İngiltere’n in  özgün koşu llarında, değ işm enin  ve devrim in  değil, 
tu tu cu luğun  ağır bastığı b ir top lum sal psikolojiyi yansıtır.

R efo rm cu lu ğ u n  D a y a n a ğ ı O larak  İşç i A r isto k ra sis i

T arihsel olarak, önce İngiltere’de ortaya ç ıkan  işçi aristokrasisi, sanay iin  ve tekelleşm enin 
gelişm e sürecine paralel olarak, 19. yüzyılın  son larında , ABD’de, A lm anya’da, A vrupa’n ın  diğer 
gelişm iş ve em peryalistleşm e yo luna  adım  atm ış ü lkelerinde  de ben zer b ir b içim de görülür. 
Ö rneğin  ABD’d e  b ir bö lüm  vasıflı işçi genel işçi k itlesinden  üçte iki o ran ında  daha fazla 
ücret a lırken , 1907’de aradaki ücre t farkı yüzde lOO’ü aşm ıştır. A lm anya’da 1870-1880 
a rasında kalifiye işçilerle genel işçi kitlesi a rasındaki ücret farkı yarı yanyadan  fazladır. 
F ransa’da 1885’lere kadar aynı eğilim  sözkonusudur. Ancak, daha  sonraki dönem lerin  işçi 
hareke tle rine  ve yönelim lerine  ışık  tu tab ilecek  başka b ir olguya da burada  dikkati çekm ekte 
yarar vardır. Ö zellikle kıta A vrupa’sında, vasıflı işçilerle vasıflı o lm ayanlar, kısaca işçi 
aristokrasisiy le işçi kitlesi a rasındaki b u  büyük  ücret farklılıkları, 1890’ları, hele de 1900’leri 
izleyen yıllarda, tam  aksi b ir eğilim  gösterm eye başlam ış, işçi aristokrasisi lehine kaydedilen 
sürekli ücret artışları ya d u rm u ş ya da azalm aya yüz tu tm uştu . Ama, işçi aristokrasisin in  19. 
yüzyılın  son  o tuz y ılında işçi hareketine , işçi sın d ın ın  ekonom ik , siyasal ve ideolojik  
m ücadelesine  e tk ilerin in  izleri, incelediğim iz  dö n em i kat kat aşarak  günüm üze kadar uzanır.

ortaya çıkacaktı. Marx’in hayatı boyunca savunmaya 
çalıştığı kendi teorisinin merkezi unsurları olarak, prole
ter devrimi, enternasyonalizm ve proletarya diktatörlü
ğü, maddeci tarih anlayışının modern topluma uygulan
masından elde edilen bütün öteki sonuçlarla birlikte, 
günübirlik ve yerel çıkarlar uğruna feda edilebildi. Önce 
Marx'in, sonra Engels’in otoritelerinin fiziki olarak orta
dan kaybolmasının da güçlendirdiği eğilimler, her ikisi
nin kuruluşunda emek verdikleri Avrupa’nın iki büyük 
işçi sınıfı partisinin “ kendi” devletleri yanında dünya 
savaşına girişlerine yol açtı.

Bu noktadan sonra Marksizmin asli ilkelerine dönüş 
ve teorinin işçi sınıfının kurtuluşu için yeniden bir eylem 
kılavuzu kılınması hedefi ile açılan mücadele, geçmişte 
burjuva ideolojisi karşısında tarihsel meşruiyetinin sağ
lanması için bütün Marksistlerin elbirliği ettiği teorinin 
iki yorumu arasındaki bölünmeye yol açtı. Yeniden ge
lişme gösterebilmesi ve ait olduğu devrimci sınıfa iade 
edilebilmesi, bu bölünmenin devrimci kanadında yer 
alanlann eseri oldu.

Marx'in düşünceleri, ölümünün üzerinden geçen yüz
den fazla yıla karşın bugün de dünyanın bütün ülkelerin
de toplum, siyaset, iktisat, tarih, felsefe, sanat, bilgi 
teorisi gibi birçok alanda tartışmaların merkezinde rol 
oynuyor ve “dünyanın değişmesi’’nin kaçınılmazlığını' 
savunanların teori alanında süren sınıf mücadelesindeki 
başlıca kılavuzu haline gelmiş bulunuyor.

Marksist teorinin hareket halindeki bir dünyayı açıkla
mak için bugüne kadar yaratılmış en tutarlı teorik bütün
lük olduğu, sistem teorisinden devlet öğretisine kadar 
her alanda bilimsel vicdanının sesini dinleyen bütün 
düşünür ve bilim adamları tarafından teslim edilmektedir.

İşçi Sınıfının Çalışma Koşulları
G ü n lü k  Ç a lışm a  Saatleri

T eknik  gelişm e n ite l sıçram alar gösterir ve kap ita lizm in  yapısı tekelciliğe doğru değişirken, işçi 
sın ıfın ın  çalışm a ve yaşam  ko şu flan n d a  geçm iş dönem lere  o ran la  köklü b ir düzelm e, bir 
değişm e olm adı.

G ü n lü k  çalışm a saa tlerin in  m ü m k ü n  o lduğunca uzatılm asıyla sağlanan m utlak  artı-değer 
yan ında, teknolo jik  gelişm elere ve yeni çalışm a yöntem lerine  bağh o larak  emeğin 
yoğunlaştırılm asıyla elde, ed ilen  n isbi artı-değerin  önem i arttı. Ö rneğin  yüzyılın  son larm a doğru 
b ir İngiliz do k u m a işçisi b ab asından  iki veya üç kat daha  verim h çalışıyordu. 1870-1900 
arasında, ö rneğin  İngiltere’n in  L ancashire do k u m a bölgesindeki b ir dokum a tezgâhının  hızı, 
yüzde 40 artm ıştı. Yine de 1900’lere kadar giden bu dönem de, Avrupa sanayi ü retim in in  ve 
kap ita lizm in in  b ü tü n ü n e  bakıld ığ ında, işçi sın ıfın ın  çalışm a k o şu llan  ve artı-değer 
sö m ü rü sü n ü n  b içim  ve o ran ında  c idd i b ir değişm e görülm ez. Ancak, özellikle ABD ve 
İngiltere’de sü rd ü rü len  kararlı m ücadele, 1880’lerden  sonra  çalışm a saatlerin in  k ısaltılm asında 
ileri ad ım lar attırdı.

1880’lere kadar A vrupa’da ortalam a g ün lük  çalışına saati 12 civarındaydı. ABD ve Ingiltere'de
10 saate kadar düşse  de, A lm anya’da, F ransa’da, İtalya’da, F lollanda’da 12 saate; İspanya ve 
Belçika’da dokum a a lan ında  13-14 saate; Rusya’da 15 saate kadar yükseliyordu. Bu ortalam a 
süre ler aynı ülke içinde işkollarına  göre de farklılık gösteriyor, örneğin  İngiltere’de, 1893 
y ılına  kadar dem iryo lu  işçileri o rtalam a 12 saat ve zam an zam an 20 saate kadar 
çalışıyorlardı. Ç alışm a saatlerin in  kısalm ası m ücadelesin in  en güçlü olduğu ABD’de bile 
1880’lerde tüm  işçilerin  dörtte  biri 11-13 saat arası, gem iciler ise 12 saat çalışm aktaydılar. 
Vahşi b ir sö m ü rü n ü n  sü rm ekte  o lduğu  k üçük  işyerlerinde, atölyelerde g ü n lük  çalışm a saatleri 
daha  da uzundu.

Yine de, 1875-1900 arası dönem de, işçilerin  çalışm a koşu lların ın  insanileşm esi için verilen 
yoğun m ücadelen in , 1895’lerden  sonra  som ut başarılar elde ettiğini görm ek gerekir. 19. 
yüzyılın  ilk  yarısında İngiliz tekstil sanay iinde 90  ile 100 saat arasında olan iş haftası 
yüzyılın  son  on y ılında 65,5 saate kadar inm iş, 1892’de Londra'da inşaat işçileri için 49 saat



olarak belirlenm iş; 1870-1910 arasında ABD'de o rtalam a iş haftası 66 saatten  54 saate inm iş; 
Avrupa’da ise, aynı sürede 78 saatten  60 saate kadar düşm üştü . K apitalist dünyada  ortalam a 
iş haftasının uzunluğu 1869-1879 arasında o rtalam a 74 saatten . 1900-1909 arasında ortalam a 
61 saate inmişti.

Kadın ve çocuk em eğinin korunm ası açısından  1870 sonrası d önem de, en gelişm iş kapitalist 
ülkelerden başlam ak üzere çeşitli kararnam elerin  çıkarıldığı, işletm elerin  denetlenm esi 
mekanizm alarının, en azından kâğıt üzerinde ku ru lduğu  görülse de, kadın  ve çocukların  iş 
saaderinin kısaltılm ası d ışında bu  işçi kesim lerin in  çalışm a ve yaşam  koşu llarında ciddi bir 
değişiklikten söz e tm ek olanaklı değildir.

İşçi ailelerinin m adenlere, dokum a tezgâhlarına, tıpkı İlk Çağ köle aileleri gibi ço luk  çocuk 
indikleri kapitalizm in 18 yüzyıldaki ilk gelişm e dön em lerin in  k o şu llan  artık  b ir ö lçüde 
aşılmış olsa da, çocuk  işçi kullanım ı, hele k üçük  sanayide son  derece yaygındı. 1880'de ABD 
imalat sanayiinde 16 yaşın a ltında 182 bin çocuk  çalışm aktaydı. 1895 sayım ına göre. 
Almanya’da 14 yaşın altında 215 b in  çocuk işçi vardı. Belçika’da 14 yaşın a ltındak i işçiler 
kömür ve dem ir-çelik  sanayiinde bile, tıpkı yetişkin işçiler gibi 14 saate kadar 
çalışmaktaydılar. İtalya'da işçilerin yüzde 40 'ını kad ın lar ve çocuk lar o luşturm aktaydı.

Kadın işgücü açısından 1870-1900 d ö n em in in  b ir özelliği sanayie en fazla kadın  işçin in  bu 
dönemde girmiş olm asıydı. Fransa'da kadın  işgücü 1866-1901 arasında yüzde 50 oran ında  
artmış, Alm anya'da 1900’lere doğru dokum a ve benzer kımı sanayi dalla rında  kad ın  işçi sayısı 
erkek işçileri aşm ıştı. A ncak tüm  kapitalist d ü nyada  kad ın lara  aynı iş için e rkek lerden  yüzde 
30 ile yüzde 50 arası daha  az ücret ödenm esi ayrım cılığı, bu  dön em d e  de değişm em işti.

İtalya'nın kuzeyinde 1880'ier ve 1890'tarda sanayi 
gelişirken sendika ve kooperatifler de yayılmaya 
başladı. Cumhuriyetçiler ve anarşistlerin burjuva 

monarşisi ile hiçbir ilişkide bulunmama eğilimleri 
İktisadî çıkarların siyasal temsil yoluyla daha iyi 
korunabileceği düşüncesi karşısında gerilemeye 

başlamıştı. Sonunda 1892'de Partito Socialista İtaliano 
(İtalyan Sosyalist Partisi) ve 1895'te Partito 

Repubblicano İtaliano (İtalyan Cumhuriyetçi Partisi) 
kuruldu. Cumhuriyetçiler güçlerini orta İtalya'nın kırlık 

bölgelerinden ve küçük kentlerden derlerlerken, 
Sosyalistlerin dikkati kaçınılmaz olarak kuzey ve orta 

İtalya'nın sanayi kentlerine yönelmişti. Sosyalist 
ajitasyon ve örgütlenme çabalan meyvesini verdi ve 

işçiler yüzyıl başlarken patlak veren büyük kitle 
grevleri dalgasına katıldılar. Giuseppe PelHzza da 

Volpedo'nun İtalyan sanayiinde ücretli emek ve 
sermaye arasındaki ilişkilerin özellikle gerginleştiği 
1905'te yaptığı grevci işçiler tablosu, yeni yüzyılın 

nitelikçe yeni gerilim ve çelişkilerinin öteki sanatlara 
olduğu kadar resme de yansımakta olduğunu 

gösteriyor. Gerilim artarak 1914'te I. Dünya 
Savaşı'ndan önce yaşanan ve “ Kızıl Hafta" olarak 
adlandırılan ve İtalya'nın bütün sanayi merkezlerini 

saran ayaklanmalara yöl açacaktı.

Yaşam Düzeyi ve Ücretler

19. yüzyılın son 30 yılı boyunca dünya kap ita lizm in in  içine düştüğü  dört b üyük  bunahm , 
çeşitli Avrupa ü lkelerinde bazan birkaç yıllık zam an kaym alarıyla sert b içim de yaşandı. Her 
zaman olduğu gibi b u nalım lardan  en fazla e tk ilenen  top lum  kesim i, işçi sın ıhydı. B unahm lann  
kaçınılmaz sonucu olan  kitlesel işsizlik  ve işsizliğin yol açtığı sefalet, d ö nem in  edebî 
ürünlerine yansıyacak kadar yaygın ve derindi. E konom ik  b u nahm , b ir anda  yüzbinlerce, hatta  
milyonlarca işçinin işsiz kalm ası ve h enüz  h içb ir sosyal k o runm a ve sigorta m ekanizm asın ın  
kurulmamış olduğu b ir dönem de, açlığa in lm esi an lam ına geliyordu. 19. yüzyılın  son  on 
yılında, iş güvenliği hem en  hem en  kalm am ıştı. Pek çok sektörde, işçiler kış aylarında işsiz 
kalıyor ve ancak m evsim lik  işçi o larak  çalışabiliyorlardı. A lm anya’da, 1895 H aziran 
ortasında 179 bin olarak kayda geçen işsiz sayısı A ralık başında  554 b ine  ulaşm ıştı.
İngiltere’de, tem el sanayi dallarında, bu  dallarda çalışan  top lam  işçilerin  yüzde 20 ile yüzde 
33 arası bir oranı işsizdi. K üçük işletm elerin , a tö ly e le rin , işçileri bu n a lım la rd an  ve işsizlikten 
ilk etkilenenler oluyorlardı. İşsizlik, sadece sanayi işçilerin i değil, özellikle ticaret ve dağıtım  
kesimindeki beyaz yakalıları da etkiliyordu.

Konut sorun u

İş güvenliğinin o lm am ası ve büyük  işsizlik  dalgaları yanında, işçilerin  barınm a ve ko n u t 
durumları da, b ir önceki dönem lerde  gözlenen  perişanlığı sürdürüyordu . 1880’lerden  sonra , işçi 
sayısındaki artışa ve sanayiin  yoğunlaştığı kentsel bölgelere y ö nelen  göçe paralel o larak  ko n u t 
sorunu daha da büyüdü.

1890’da yapılan b ir sayım a göre Berlinli işçi a ile lerin  yarısı, tek  b ir odada yaşıyordu. 
Hamburg’da, bu oran yüzde 39, D resden’de yüzde 55 ve C hem nitz’de yüzde 70’ti. G enel 
olarak, 5-6 kişilik b ir işçi ailesi böyle tek  b ir odada barın ır, hatta  o d an ın  b ir köşesi de 
bekâr bir işçiye kiralanırdı. V iyana’da işçi a ile lerin in  çoğunluğu, kim i zam an 10 k işin in  
hirarada kaldıkları tek odalarda o turuyorlard ı. V iyana’n ın  işçi sem d erin d e  ö lüm  oranları, 
burjuva m ahallelerinin üç katıydı.

Ücretler

Yine de, işsizliğin gerilediği ekonom ik  refah y ıllarında ve 30 yıllık  d önem  b ir b ü tü n  olarak 
ele alındığında, 1870’ler sonrasında  işçilerin  ö nem li b ö lü m ü n ü n  reel ücretle rinde  b ir artış 
oldu. Kuşkusuz, satm alm a gücüne yansıyan bu  artış n e  tüm  işçi kesim leri, ne de tü m  ülkeler 
için genel b ir olgu değildi. Ancak, d ö n em in  özel eko n o m ik  k o şu llarından  kaynak lanan  reel 
ücretlerdeki dönem sel artışlar işçi s ın ıh n m  gelişm esinde etkili oldu.

Söz konusu dönem de, tarım  ü rün leri ve tüketim  m add e lerin in  b ir b ö lü m ü n ü n  fiyatlannda 
düşüş eğilimi gözlendi. 1877-1900 dö n em in d e  İngiltere’de un, patates, şeker fiyatları yüzde 50, 
et ve ekm ek fiyatları yüzde 33 o ran ında  düştü . ABD, K anada ve Rusya’dan  ta n m  ürün leri 
ithalannm  artışına bağh olan  bu  fiyat düşüşleri, g ü m rü k  resim leri, vs. gibi ekon o m ik  ön lem ler 
yüzünden diğer batı A vrupa ü lkelerinde daha  az h issed ilm işse  de, y ine  de  k ü çü k  b ir d ü şüşten  
sözetmek m üm kündü . Aynı dönem d e  ABD, İngiltere ve dah a  dâ  yüksek  oran larda  F ransa ve 
Almanya’da nom inal ücretlerde  gözlenen artışlar, b ir işçi a ilesin in  en  ö nem li harcam a kalem i

IWarianne adıyla anılan, başında bir Frigya başlığı ile 
resmedilmiş yarı-çıplak b ir kadın, 1789'dan beri 
devrimci amblemlerde en sık kullanılan figürlerden 
biriydi. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa işçi 
sınıfı, özellikle gündelik toplumsal hayatta, örneğin 
1840'lardaki radikalliğini büyük ölçüde yitirdi, 
muhafazakârlaştı. Bu eğilimin tezahürlerinden biri 
amblemlerde Marianne'm yerini, defne tacı gibi barışçı 
simgeler kuşanmış giyimli kadınların almasıydı.



II. E n te rn a sy o n a

olan  gıda m addelerindek i fiyat azalm alarıyla b irleşince, işçilerin  sa tınalm a gücünde belli bir 
yükseliş görüldü. Böylece gerçek ücretlerde, 1880-1900 arasında m eydana gelen artış, Amerika, 
İngiltere, Fransa, A lm anya gibi d ö rt ü lkede  yüzde 30 ile yüzde 50 arasındaydı.

Satınalm a gücünde  gözlenen  bu  artış, işçi ailesi için, daha iyi beslenebilm e, gıdasını 
çeşitlendirebilm e, böylece o ldukça  kö tü  olan  sağlık koşu llarına  daha iyi direnebilm e demekti. 
D aha da ötesi, daha  iyi giyim, daha  yeterli ısınm a, ayd ın lanm a ve g ıdadan tasarruf 
edilebildiği kadany la  gazete, dergi k itap  gibi en basit kü ltü re l ihtiyaçlara da yönelebilm e 
dem ekti.

Ü cretlere ilişkin bu  genel verilerin , ü lkelere göre farklılaştığı gözlendi. Aynı dönem de ABD’li 
b ir işçi b ir İngiliz işç in in  2,5 katı ücret alırken, İngiltere'deki b ir işç in in  ücreti Fransa’daki 
işç in in  o rtalam a ü c re tin d en  yüzde 33, A lm anya’daki işç in in k in d en  yüzde 25 daha yüksekti.

Ü cretlerdeki ve satınalm a gücündeki görece yükselişlerin  yanısıra, 1870-1900 dönem inde işçi 
çocuk ların ın  veya çocuk  işçilerin , kısıtlı da olsa eğitim  im kânları elde etm eye başlam aları; 
genel ilk eğitim in  b ir devlet yüküm lülüğü  o larak  tan ınm ası, bu  yolla 1870’lerde İngiltere’de 
başlam ak üzere A lm anya, Fransa ve g iderek  diğer A vrupa ü lkelerinde de adım lar atılması, 
eğitim  ve k ü ltü r düzey inde görece b ir artış sağladı. İşçi kitleleri ve yeni işçi kuşakları bu 
gelişm elerden etkilendi.

İlk Partiler ve İlk Siyasal Eylemler
Farklı ü lkelerin  tarihsel, toplum sal, ekonom ik , u lusal özellik lerin in  izlerini, hatta  kim i zam an 
dam gasın ı taşıyarak; am a ü retim  araçların ın  m ülk iye tinden  kopm uş, sah ip  olduğu tek  şey olan 
em eğini sa tarak  geçinen, serm aye sahib i sın ıfların  yoğun sö m ürüsü  altında ezilen geniş bir 
kitle  olarak; Avrupa işçi sm ıh, artık  b ir top lum sal güç ve b ir tarihsel m aniveladır.

A lm an ya: ( 1 8 7 5 - 1 8 9 1 )

19. yüzyılın  son  çeyreği, M arx’in görüş ve düşü n ce le rin d en  doğrudan  kaynaklanan veya 
esin lenen  işçi p a rtile rin in  k u ru lu ş ve güçlenm elerine  tan ık  oldu. A lm anya’n ın  tarihsel 
gelişm esi, Prusya geleneği, k ap ita lizm in  bu  ü lkelerdek i gelişm e koşu llan , örneğin 
b ir İngiltere’den  farklı olarak, s ın ıf çelişk ilerin i sürek li şidde tlend iriyor ve 
derin leştiriyordu . A lm an işçi sın ıfın ın  siyasal atılganlığı ve devrim ci b ilinci üzerinde, bunun  
b ü y ü k  etkisi oldu.

A lm an sosyal d em o k rasisin in  b irleşm e sonrası d önem de, G otha p rogram ın ın  eklektikliğinden 
beslenen  ideo lo jik  m uğlaklığına ilişk in  o larak  en önem li tartışm a, Eugen D ühring ile 
sü rdü rü ld ü . D ühring, ü c ret düzey in in , m ü lk  sahib i sın ıfların  ezilen sınıflar üzerinde uyguladığı 
baskıyla ters o ran tılı o ld uğunu  savunarak, Lassalle’ın “ücretlerin  tunç yasası”nın, ona göre 
m ateryalist top lum sal tah lilden  daha  da  uzak  ve vulger b ir takipçisi ■ o lm a konum una



düşüyordu. D ühring’in, greve b üyük  önem  atfederek ve işsizlik  sigortası ö n ererek  çizdiği 
sendikalist çerçeve, yeni siyasallaşm akta olan  işç iler a rasında b ü y ü k  destek  bu ldu . D ühring’in 
parti ve işçi sm ıh  içinde kazandığı önem  ve saygınlığı geriletm ek  gerektiğini d ü şü n en  
Engels’in 1877’de parti organı Volksstaat'da (H alk Devleti) yayın lanm aya başlayan Anti-D ühring  
makalesi de, başta Behel o lm ak üzere parti ön d erle rin i ikna ettiyse de, D ühring  gibi “partiye 
sadık” birine açıkça hareket ed ilm esine karşı ç ıkan lar da az değildi.

İdeolojik bunalım ına rağm en. Sosyalist İşçi Partisi 1875 so n rasın d a  güçlenm ekteydi. 1874’de 
yüzde 6.5 olan oy oranların ı b ir ekon o m ik  bunalım  d ö n em in e  rastlayan 1877’de yüzde 7.1’e, 
1878’de yüzde 7.6’ya yükselttiler.

Sosyalist İşçi Partisi’n in  gerek ideolojik  gerekse ö rgü tlenm e ve büyüm e y ö n ü n d e  yaptığı büyük  
atıhm ise, 1878-1890 arasında h ü k ü m  sü ren  Sozialistengesetz’in  (Sosyalistlere Karşı Yasa) y a n  illegal 
koşulları altında ve sonrasında  gerçekleşti. Parti, 1890 seçim lerinde gerçekleştirdiği yüzde 
19.7’lik oy oranıyla, m illetvekili sayısı b ak ım ın d an  h en ü z  o lm asa da, oy o ran ı bak ım ın d an  
Almanya’n ın  en büyük  partisi olm uştu . Engeis, 12 N isan 1890’da C onrad  Schm id t’e yazdığı 
coşkulu m ektupta: “B ütün dünya, B ism arck’ı dev iren in  b izle r o lduğunu  b iliyor ve b ü tü n  
ülkelerin sosyalistleri, beğenm eseler de, hareketin  ağırlık n o k tas ın ın  artık  A lm anya’ya kaydığını 
hissediyorlar” diyordu.

1890 Halle ve 1891 Erfurt kongrelerinde, Sosyalistlere Karşı Yasa d ö n em in d e  gösterilen  gelişm e 
teorik ve siyasal düzeye, yani program a yansıtıld ı ve H alle K ongresi’nde  p a rtin in  adı 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands — SPD (A lm an Sosyal D em okrat Partisi) olarak 
değiştirildi. Parti Marx ve Engels’in  d o k trin in i b en im sem e yo lunda, G o tha’daki kadar o lm asa 
da, gene birtakım  ideolojik  pü rüzlerle  yük lü  b ir ad ım  attı. G otha program ında  sın ıf çatışm asın ı 
muğlaklaştıran ve devletin  iyileştirici sosyal ö n lem lerin i öne ç ıkaran  ifadeler silind i; işçi 
smıfınm kurtu luşunu  sağlayacak çözüm  o larak  “üre tim  b iç im in in  değiştirilm esi” ifadesine açıkça 
yer verildi. Program ın teorik  gövdesin i hazırlayan  K autsky’e taslak  aşam asında Engels’in 
yönelttiği temel eleştiri, gene Lassallecı izler taşıyan “kap ita lizm de işçi sın ıfın ın  zo ru n lu  
yoksullaşması” anlayışına ve “sefalet teo risine” dayanan  ek o nom ist yaklaşım a yer verilm esinden  
dolayıydı. Engeis, işçi s ın ıh n m  yaşam  k o şu llarında  önem li gelişm elerin  m evcut kap ita list 
toplum içinde verilecek m ücadeleyle sağ lanm asın ın  m ü m k ü n  o ld uğunu  anlattı. Kaderci teorik  
eğilimlere kapılarak, güncel düzeyde elde edilebilecek kazan ım lan  ihm al e tm en in , global 
düzeyde de devrim i ve d ö n ü şü m ü  sın ıf m ücadelesine  değil, “ta rih in ” kend iliğ inden  akışına

Sozialistengesetz 
(Sosyalistlere K arsı Yasa)

Modern kapitalist topiumda sosyalistlerin ve işçi sını
fının siyasal mücadelesini engellemek ve ezmek için; 
devleti yöneten kapitalist egemen blokun, evrensel ola
rak vazettiği hukuksal ilkeleri askıya almasının, burjuva 
lıukukuna ve “ temel hak ve özgürlüklere” , “ istisna” 
veya “olağanüstü durum” adı altında kısıtlama getirme
sinin ilk bütünsel örneğini, Almanya'da 1878-1890 dö
neminde yürürlükte olan Sozialistengesetz (Sosyalistle
re Karşı Yasa) oluşturur.

“ Sosyal demokrasinin özü, devlet düzenini yadsıma
sıdır. Devletin sahip olduğu görev ve hak, korunmaya 
muhtaç yurttaşlan adına, bu partiye karşı savaş hali 
hükümlerini uygulamaktır.” Bismarck bu sözleri ile Sos
yalist İşçi Partisi karşısındaki tavrını açıklıyordu. Dünya 
ekonomik bunalımının liberalizmin hoşgörülü, görece 
yumuşak bir rejime imkan sağlayan zeminini sarstığı
1877-78 yıllarında, korumacı ve devletçi ekonomik poli
tikalarla Junkeriere ve büyük burjuvaziye dayanan daha 
dar bir ittifak zemini kurmanın yollarını arayan Bismarck, 
Sosyalist İşçi Partisi'ne de bir darbe vurma fırsatı kolla
maya başlamıştı. Partinin oy oranını 1874’de yüzde 
6.5’den, yüzde 7.1’e çıkardığı 1877 seçimi, burjuvaziyi 
de huzursuz etmiş; sol liberal Fortschrittspartei’in (İler
leme Partisi) gazetelerinde bile, “ komünizm tehlikesi” 
çığırtkanlığı yapılmaya başlanmıştı.

Bu ortamda, 11 Mart 1878’de, sahtecilik yaptığı için 
Sosyalist İşçi Partisi'nden atılmış olan Hödel adlı bir 
bireysel eylemcinin Kral I. Wllhelm’e yaptığı suikast, 
Bismarck’a beklediği fırsatı verdi. Bismarck’ın hazırladı
ğı Sosyalistlere Karşı Yasa tasarısı, burjuva partileri 
tarafından fazla ağır bulundu. Biçimsel düzeyde de olsa.

henüz çok kısa süre önce anayasalaşmış olan “ temel 
hak ve özgürlüklere” hemen istisnaların getirilmeye baş
lanmasının, gelecekte kendi aleyhine de olabilecek uy
gulamalara yol açmasından kaygılanan burjuvazinin en 
büyük partisi olan Nationalliberaie’nm (Ulusal Liberal
ler) lideri Benningsen, mecliste “ böyle önlemlerle sos
yalist fikirlerin yayılmasını önleyemezsiniz” görüşünü 
savununca, 24 Mayıs’ta tasarı reddedildi. Ancak onbir 
gün sonra, parti ile hiçbir ilgisi olmayan Dr. Kari Nobi- 
iing adlı bir ruh hastasının I. Wilhelm’e ateş etmesi, 
Bismarck’a yeniden saldırıya gjeçme fırsatını verdi. Ka
rarlaştırılan erken seçim kampanyasında “ Demir Şan
sölye” , Sosyalist İşçi Partlsl'nin yanısıra, sol liberallere 
de yüklendi ve bir devlet terörü estirdi. Sosyalistlerin 
oylarını artırmayı sürdürmelerinden (yüzde 7.6) tedirgin 
olan, Bismarck’ın devlet teröründen ve “ hak ve özgür
lüklerden genel kısıtlama” imalarından yılan burjuva 
partileri, bu kez Sosyalistlere Karşı Yasa'ya onay verdi
ler. Gene de 18 Ekim 1878'de tasarı yasalaşırken, sos
yalist milletvekillerinin yanısıra, Katolik Zentrumspartei 
(Merkez Partisi) ve İlerleme Partisi fraksiyonu da ret 
oyu kullandı. Bismarck’ı bu tehlikeli silaha alıştırmaktan 
olduğu kadar, sosyal demokrasinin radikalleşmesinden 
de ürken burjuva partileri, Sosyalist İşçi Partisi'nin se
çimlere katılma hakkının gasp edilmemesi üzerinde dur
muşlardı. Parti önderlerinden Bebel’in, “ kararınız her 
ne olursa olsun, beyler; yaşayacağız, bu acı durumu 
yaratan koşullar ortadan kalkana kadar yaşayacağız” 
sözleriyle biten etkili söyleviyle. Sosyalistlere Karşı Ya
sa dönemine adım atıldı.

Sosyalistlere Karşı Yasa, “ sosyal demokrat, sosyalist 
veya komünist amaçlı” her türlü siyasal örgütlenmeyi 
ve faaliyeti yasaklıyordu. Yasanın çıktığı 1878’in sonu
na kadar, 189 sosyalist dernek ve aralarında partinin 
resmi yayın organı Vorwaerts (İleri) de olmak üzere, 58 
gazete-dergi kapatılmıştı. Ticaret Bakanı von Maybach, 
bir genelge çıkararak, bütün işverenleri, sosyal demok

rat işçilerin işlerine son vermeye davet etti. Yasanın 
yürürlükte kaldığı oniki yıl boyunca yaklaşık binbeşyüz 
kişi “ sosyal demokrat siyasal faaliyetlerinden ötürü” 
hapis cezasına çarptırıldı, bine yakın insan sürüldü, 
binlerce sosyal demokrat tutuklanma korkusuyla Ameri
ka'ya göçtü.

Sosyal demokrat hareket, kısa bir bocalamadan son
ra, 1879 başında, önderlerinin cenaze törenlerini göste
riye dönüştürerek, evlerde, kahvelerde hatta dinî cema
at kisvesi altında toplanarak ayakta kalmanın yollarını 
buldu. 1881 seçimlerinde gerilemenin olağanüstü bo
yutta olmaması (yüzde 6.1 oy), cesaretlerini iyice artırdı.

İllegal siyasal faaliyet. Alman sosyal demokrasinin 
pratiğine ilk kez Sosyalistlere Karşı Yasa’yla giren bir 
boyut oldu. Açık siyasal faaliyetin yürütülebildiği yurtdı- 
şında, Zürih'te Ekim 1879'da kurulan Soziaidemokrat 
(Sosyal Demokrat) dergisinin Almanya’ya sokulup dağı
tılması etrafında, illegal ama yaygın bir örgütlenme ağı 
oluşturuldu. Sosyalistlere Karşı Yasa dönemi, partinin 
Soziaidemokrat dergisi etrafında ideolojik ve siyasal 
perspektifini netleştirerek Marksizme yaklaştığı dönem 
oldu. Böylece 1880’lerin illegalite, baskı ve zorunlu si
yasal mültecilik koşullarının ivme kazandırdığı teorik 
tartışma ihtiyacı, bu ideolojik bunalımın aşılması soru
nuyla buluştu.

Ocak 1881’de başına Eduard Bernstein’in gelmesi ile 
Soziaidemokrat dergisi Marx ve Engels’in doğrudan mü
dahalelerinden de yararlanılarak, ideolojik netleşmenin 
aracı olarak işlev kazandı. 1879’da 1460 olan tirajını 
1882’de 5236'ya, 1886’da 10 binin üstüne ulaştıran 
Sozialflemokrat'm  yanısıra, 1883’de partinin yıldızı yük
selen teorisyeni Kaustky’nin Almanya’da yayınlamaya 
başladığı akademik-teorik Neue Zeit (Yeni Çağ) dergisi, 
Sosyalist işçi Partisi üyeleri ve işçiler arasında Marksiz
min tanınmasına, benimsenmesine ve Lassalle’ın tezle-



11. h n te rn a s y o n

Sosyalistlere Karşı Yasa'n/n ortadan kalkmasından 
sonra Alman işçi hareketi önemli b ir sıçrama ve 

gelişme gösterdi. Ülkenin her yanında Alman Sosyal 
Demokrat Partisi'n/n örgütlenmeleri ortaya çıktı. O 

yıllarda 100 binden fazla üyeye sahip olan partinin 
içinde çok sayıda kadın da örgütleniyordu. Sosyal 

demokrat kadınlar ülkenin çeşitli bölgelerinde 
toplantılar düzenliyorlar, tartışmalara katılıyorlar, işçi 

hareketi ve sosyalizm mücadelesine önemli katkılarda 
bulunuyorlardı. Bu sürecin gelişmesi ile birlikte 

kadınlar çeşitli konferanslar ve kongreler toplayarak 
taleplerini dile getiriyorlardı, sosyalist kadın hareketinin 

önde gelen simalarından olan Clara Zetkin’in talebi 
üzerine Ağustos 1910’da Kopenhag’da toplanan İkinci 

Uluslararası Kadınlar Konferansı, kadınların 
emperyalizme, militarizme ve savaşa karşı; barış, 

demokrasi ve kadınların eşit haklara sahip olması için 
verdikleri mücadelenin uluslararası b ir kadın gününde 

kutlanmasına karar verdi.

rinin itibarını yitirmesine yoi açtılar. Sosyalist İşçi Parti- 
s/’nin 1883 Kopenhag ve 1887 St. Gailen kongrelerinde, 
Marksizmin devrimci söylemi ağırlık kazanmaya başiadr.

1880’ierin ortalarında Bismarck, Sosyalistlere Karşı 
Yasa’ya paralel olarak yürürlüğe soktuğu sosyal politi
kalar demetiyle, işçi sınıfını Sosyalist İşçi Partlsi'ntien 
soğutarak Bonapartizme kazanmayı hedefledi. Ancak 
parti, dönemin Avrupasına göre çok “ ileri” olan hasta
lık sigortası (1883), kaza sigortası (1884) ile yaşlılık ve 
emeklilik sigortası (1889) yasalarına karşı oy vererek 
ve bu aldatmacaya karşı etkili bir propaganda yürüte
rek, Bismarck'ın hesabını boşa çıkardı.

Oy oranını 1884 seçimlerinde yüzde 9.7'ye, 1887 se
çimlerinde yüzde 10.1’e çıkaran partinin Sosyalistlere 
Karşı /asa ’yla yokedllemediği, tersine güçlendirildiği, 
1890'iara gelirken artık burjuva kamuoyunda da kavran- 
mıştı. Bismarck rejiminin Kasım 1889’da son bir umutla 
parti yönetimine karşı, illegal Sozialdemokrat’m dağıtı
mı nedeniyle açtığı derme çatma gizli örgüt davası, 
Bebel'in parlak savunmasıyla, burjuva basınının “ sos
yalistler davası değil, sosyalistler kongresi” olarak an
dığı bir propagandaya dönüştü. Yasanın fiilen hükmü
nün kalmadığını gören ve ülkeyi Bismarck’sız yöneterek 
Almanya'yı bir “ büyük devlet” yapma politikası gütmek 
isteyen yeni kral II. Wilhelm, 20 Mart 1890'da “ Demir 
Şansölye”yi azletti. Bu, son olarak Eylül 1888'de iki 
yıllığına uzatılmış olan Sosyalistlere Karşı Vasa’nın fii
len hükmünün kalmaması anlamına geliyordu. Şubat 
1890'da yapılan seçimlerde oylarını iki katına çıkararak 
(yüzde 19.7) Almanya'nın en büyük partisi durumuna 
gelen Sosyalist İşçi Partisi, Sosyalistlere Karşı Vasa'nm 
resmen kalktığı 30 Eylül 1890'ı görkemli törenlerle kut
ladı. 1890’da Almanya, yerden biter gibi kurulan binler
ce demek, gazete, dergi İle, dev bir sosyal demokrat 
toplumsal örgütlenmenin yeraltından legale çıkmasına 
tanık oldu.

bağlı görm eye varacağm dan  kuşku  duyan  Engels, taslağm  bu  no k tad a  düzeltilm esin i sağladı. 
Erfurt p rog ram ın ın  B ernstein tarafından  yazılan  ve pra tik  siyasal talepleri içeren  bölüm ünde 
Engels’i rahatsız  eden  en  önem li iki hu su stan  biri, en te rnasyonalizm in  pek vurgulanm am ış 
o lm asın ın  yanısıra; Prusya m onarşisiy le m ücadelen in  yeterince açık ifade edilm em iş olmasıydı. 
Sosyalistlere Karşı Yasa d ö n em in d en  yen i çıkm ış b u lu n an  SPD kurm ay lan , “m onarşin in  yıkılm ası \ 
d em okra tik  cu m huriyetin  ku ru lm ası” hedefin i açıkça b e lin e rek  yeni b ask ılan  davet etm ekten 
kaçınm ışlard ı.

Erfurt program ı yaklaşık  y an m  m ilyon n ü sh a  basılıp  parti üyelerine  ve işçilere dağıtıldı. 
1890’lara g irerken, SPD, Bebel, L iebknecht ve Paul Singer’d en  o luşan  yönetim e kesinlikle bağI; 
b ü y ü k  b ir örgüte, yüksek  b ir m orale sah ip ti ve kad ro lar seçim lerdeki tırm anışı sü rdürerek  20 
yüzyılın  b aşında  p a rtin in  ik tidara  geleceği u m u d u n a  bağlıydılar.

Sosyalisdere karşı y asa lan n  kald ırıld ığ ı yıl yap ılan  seçim lerde, parti o y lan n  yüzde 20’sine 
yak ın ın ı, 1893’de yüzde 23’den  fazlasını, 1898’de yüzde 27,2’sini, 1903’de yüzde 31’ini (3 
m ilyondan  fazla) alarak  parlam entoya 81 m illetvekili soktu.

F ran sa

F ransa’da işçi hareketi önce  1878’e kadar u zan an  b ir düşünm e, d u ru m  m uhasebesi ve 
yaraların ı sarm a dön em in e  girdi. E konom in in  bu n a lım  d ö n em inde  o lduğu  bu yıllarda, koşullar 
işçi h a reketin in  yükselm esi için çok elverişli değildi. K om ün yenilg isinden sonra  uygulanm aya 
başlayan o lağanüstü  hal yasası ve işçi hareke tin i yön lend ireb ilecek  ön cü  k ad ro lan n  Kom ün 
yen ilg isinden  sonra  dağılm ış, ü lke  d ışına  çıkm ış, ö ldü rü lm üş, tu tuk lanm ış o lm alan, Fransa işçi 
sın ıfın ın  siyasal sahneye  ken d i bağım sız gücüyle ç ıkm asın ı engelliyordu. İşçiler, çeşitli 
işk o llan n d a , geleneksel k üçük  sanayide m eslek  g ru p lan  ve sendikal birlik ler b içim inde 
örgü tlenm işlerd i. 1876’da, o lağanüstü  hal k a ld ın id ığm da, bu  ö rgü tlenm elerden  gelen delegelerle 
Paris’te ilk  işçi kongresi toplandı.

1878-1883 arasında gözlenen  ekonom ik  yükseliş, F ransa’da cu m huriyetin  ve vum huriyetçi 
ge lenek lerin  b ir kez daha  galip  gelm esi ile 1878’lerden  itibaren  işçi hareketi iç in  daha 
elverişli b ir o rtam  doğdu. 1879’da genel af ilan  edild i ve b u  af 1880’de yürürlüğe girdi. 
K om ün ö n d erle rin d en  sü rgünde  o lan la n n  d ö n ü şü  başladı, yayın  faaliyeti hızlandı. C um huriyeti 
b irlik te  istem lerin in  gerçekleşeceğini um an  işç iler b u rjuvaz in in  h ak  tanım aya h iç  de niyedi 
o lm adığ ın ı görünce ve özellikle de 1883’d en  itibaren  eko n o m ik  du ru m  yen iden  bozulm aya 
başlayınca, harekete  geçm eye başladılar.

H areketin  genel dağ ın ık lığ ın ın  ve K om ün yen ilg isin in  de  etkisiyle siyasal ö rgütlenm elerden 
uzak  d u ran  işçi sınıfı, b ü y ü k  grevlere g irişm eye başladı. Bu grevler “devrim ci biUncin geri 
geldiği” kararlı d iren işlere  d ö n üştü . İşçilerin  sendika, b irlik  gibi ö rgü tlerin in  yönetim  kadrolan  
ve ha tta  1879’da M arsilya’da to p lanan  Üçüncü İşçi Kongresi’n d en  çıkan ve içinde çeşitli



eğilimleri barındıran  Iso Pıırllsi bu  kendiliğ inden  eylem lerin  gerisinde kalıyor, ha tta  frenleyici 
olma\a çalışıyordu.

1879 kongresinden, işçi sın ıh n m  km 'tu luşunu  ve top lum sal so ru n u n  çö zü m ü n ü  kollektiv izm dc 
gören Gufesdecilerin ağırlığındaki Federation du parti des travaiUeurs sodalistes de France 
(Fransa Sosyalist İşçiler Partisi Federasyonu) doğdu. Am a daha  aradan  b ir  yıl geçm eden, 
Federasyon’dan  çeşitli kanatlar kopm aya başladı. 1882’de delege çoğunluğu, G uesdecilerin  
Marksizmden büyük  ölçüde esin len en  p rogram ın ın  yerine, P ro u d h o n cu  etk ilerin  ağır bastığı 
reformist _ b ir program ı kabul etti ve G uesdeciler ayrı b ir kongre topladılar.

Fransız işçi sın ıh n m  siyasal örgü tlenm e çabalan  1889’a kadar çeşitli ak ım ların  sürekli 
tartışmalarının ve bö lünm elerin  öne çıktığı b ir dağınık lık  içinde sürdü. 1889‘da sosyalistler 
seçimlerde oyların ancak  yüzde 1,5’u n u  alabildiler. Fransız işçi h a reketin in  siyasal yükselişi, 
1889’da ekonom ik bunalım  aşıldığı ve yeni b ir gelişm e başladığı sırada gerçekleşti. 1889-1893 
arasında Fransa'da m eydana gelen grevler, işçi sın ıh n m  kadın , ço luk  çocuk katıld ık ları genel 
direnişlere dönüşüyor; G uesdeci Parti ouvrier Français (Fransız İşçi Partisi) yerel ve genel 
seçimlerde hayret verici başarılar kazanıyor, b ir süre önce teh likeli ilan  ed ilen  işçi önderleri 
peşpeşe parlam entoya, yerel yönetim lere  giriyorlardı, haraketlilik  send ikal örgütlenm eye 
yayılıyor, sendikalar güçleniyor, m ilitan laşıyordu.

Ancak 1890’lan n  o rtalarından  başlayarak Fransız işçi h areketinde  Paris K om ünü’nden  beri 
süregelen bölünm eler, hareketin  örgütsel ve siyasal b ö lünm esin i derin leştird i. 1895’lerde ise 
Fransa’da tüm ü birb irine  rakip  8 sosyalist parti vardı.

İngiltere

En eski ve en güçlü işçi sın ıh n a  sah ip  olan  İngiltere'de, işçi sm ıh n ın  siyasal örgüdenm esi, 
hep sendikal örgü tlenm enin  a rkasında ve o n u n  gü d ü m ü n d e  kaldı. H yn d m an ’ın liderliğ inde b ir 
demokrat aydınlar grubu  tarah n d an  1884’de ku ru lan  Britanya Sosyal Demokrat Federasyonu, 
Marx’in görüşlerine yakın  b ir program a sah ip  ilk İngiliz işçi sınıfı örgütlenm esiydi. İngiliz işçi 
hareketinin işçi kökenli liderlerinden  b ir çoğu, bu  hareket içinde yetişti. 1884’de a ralarında 
Marx’in kızı E leanor’un ve dam adı Aveling’in  de  bu lu n d u ğ u  b ir grup  Federasyon’dan  ayrılarak 
Sosyalist Birliği kurdularsa  da, b ir süre sonra  anarşist e tk iler örgüte hâk im  oldu. Bu arada,
1893 yılında, çok sayıda işçi örgütü  Jam es Keir H ardie adlı eski b ir m aden  işç isin in  
liderliğinde Bağımsız İşçi Partisi’ni o luştu rdu lar. Bu parti işçi örgütleri kanalıy la işçi kidesi 
içinde bağlar o luşturabildiyse de, siyasal perspektiften  ve am açtan  yoksundu . İngiltere işçi 
hareketi işçi sın ıh n m  bağım sız siyasetini yürü ten , ak tif siyasal m ücadele veren  b ir 
örgüdenmeye sah ip  olam adı. Reform cu send ikal ha t hareket içindek i ağırlığını sü rdürdü .

Diğer Ü lkeler

1870-1900 arası Avrupa işçi sın ıfın ın  siyasal p a rtilerin in  k u ru lu ş veya k im lik  kazanm a dönem i 
oldu. 1879’da b ir avuç sosyalistin  kurduğu  Belçika Sosyalist Partisi, 1885’de sen d ik alar ve 
kooperatiflerle içiçe geçerek Belçika İşçi Partisi ad ın ı aldı. Böyle b ir yapı partiye işçi sm ıh  
arasında bir e tk in lik  ve çok sayıda üye kazandırd ıysa  da, siyasal öncü  d u ru m u n a  
gelebilmesini engelledi. H ollanda’da ve İsviçre’de 1870’lerde başlayan partileşm e çabaları çeşitli 
aşamalardan geçerek 1880’lerin  ikinci yan sın d a  sonuca  vardı. İsveç Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’nin k u rucu  kongresi 1889’da yapıldı. Norveç İşçi Partisi ise 1887’de k u ru ld u  ve 1891’de 
Alman Sosyal Demokrat Partisi’n in  Erfurt p rogram ından  esin lenen  b ir program ı kabul etti. 
Avusturya’da, işçi s ın ıh n m  partileşm e sürecinde rad ika lle r ve reform istler a rasındaki karşıtlık lar 
uzun sürdü ve parti ancak  1889’da kurulabild i. G enel oy hakk ı için  m ücadele  partin in  
1896’da başarıya u laşan  ey lem lerinden  biri oldu. Bu dönem de, özellik le Bohem ya ve 
Moravya’da yükselen işçi hareketi içinde ve ha rek e tin  y ö n lend irilm esinde  parti 
küçümsenm eyecek b ir rol oynadı. M acaristan’da genel oy hakkı iç in  m ücadele  içinde  ortaya 
çıkan b ir partileşm e hareketi, 1880’de Lassallecı e tk iler a ltındak i İşçi Partisi ile b irleşerek  
Macaristan İşçi Partisi’n in  içinde yer aldı. İspanya’da 1879’da gizli o larak  ku ru lan  Sosyalist İşçi 
Partisi, 1888’de yapılabilen  ilk kongresinde 3 b in  500 üyeye sahipti. A ncak İspanya işçi 
hareketi ve örgüderi bü tünüy le  anarşistlerin  güdüm ündeydi. Portekiz Sosyalist Partisi 1875’de 
kuruldu, 1877’de ise ku ru lu şu n u  resm en ilan etti. 1892’de başlıca iki ö rgü tlenm en in  
birleşmesiyle kuru lan  İtalyan İşçi Partisi üç yıl son ra  İtalyan Sosyalist Partisi ad ın ı ald ı ve 
programına siyasal m ücadele ve ik tidarın  proletarya tarafından a lınm ası ilkelerin i geçirerek 
anarşist kök lerinden kop tuğunu  ilan  etti.

Dönemin işçi partilerin in  üye sayısı az, am a e tk in lik leri çoğu zam an  üye sayısıyla 
kıyaslanamayacak kadar fazlaydı. En güçlü parti o lan  A lm an Sosyalist İşçi Partisi, G otha 
Kongresi sırasında 25 b in  üyeye sahipti. A ncak yüzyıl sona  e rerken  üye sayısı 100 b in in  
üzerine çıkmıştı. 1890’da Fransız İşçi Partisi’n in  üye sayısı 6 bindi. Yüzyılın so n u n a  doğru  üye 
toplamı 16 b in i buldu, tsveç’de 1890’larda p a rtin in  üye sayısı o n  y ılda 6 b in d en  44 bine 
çıkn. İtalya’da Sosyalist Parti’n in  30 b in  kadar üyesi vardı. Az nü fuslu  D anim arka’da da aşağı 
yukarı aynı sayıda parti üyesi b u lunuyordu . N orveç’de 12 b in , H o llanda’da 3 b in  500 parti 
üyesi sayılıyordu.

Paris Komün’û sonrasında işçi hareketinin en önemli 
özelliğini eylem ve örgütlenmelerdeki kitlesellik 
oluşturuyordu. Bu gelişmenin siyasal arenadaki 

yansıması ise dönemin sosyalist tarafları arasındaki 
tartışmalardı. Bu tartışmaların içindeki taraflardan 

birisini anarşist grev teorisini savunanlardı. Bu anlayış 
işçi sınıfının gündelik siyasal mücadelesi yerine genel 

grevi, toplumsal devrimi gerçekleştirecek bir araç 
olarak çıkartıyordu. Öteki anlayış ise birincisini 

eleştirirken, ya tüm proletarya böylesi bir eylemi 
gerçekleştirecek örgütlenmeye sahip değildir, 

dolayısıyla bunu gerçekleştiremez; ya da proletarya o 
denli güçlüdür ki, o zamanda böylesi b ir eyleme 

ihtiyacı yoktur ikileminde kendisini şekillendiriyordu. Bu 
tartışmaları alt üst eden esas olarak gene toplumsal 

pratik oldu: 1905 Rus Devrimi. Burada kille grevi, işçi 
sınıfının siyasal mücadelesini atlayarak toplumsal 

devrime sıçramayı sağlayacak bir araç olarak değil, 
proletarya için gündelik siyasal mücadelenin koşullarını 

oluşturacak b ir araç olarak yaşandı. Böylelikle hem 
anarşizm kitle grevinin pratiği ile bir karşıtlık içine 

düştü, hem de proletaryanın siyasal faaliyetine karşı 
olarak değerlendirildiği için eleştirilen kitle grevinin 

işçileri hızla siyasallaştırabildiği görüldü. II. 
Enternasyonal’//? en güçlü ve büyük partisi olan 

Alman Sosyal Demokratları arasındaki tartışmada bu 
gerçekliği en iyi kavrayan 1890’lann sonlarından 

itibaren reformist önerilere ve kendilerini 
parlamentarist taktiklerle sınırlayanlara karşı mücadele 

eden Rosa Luxemburg oldu. Luxemburg, kitle 
grevinin, istenildiğinde kullanılabilecek veya 

konuşulması yasaklandığında ortadan kalkabilecek bir 
araç olmadığını önemle vurguluyordu. Nitekim Alman 
sendikalarının 1905’deki kongresinde siyasal bir kitle 
grevi üzerine tartışma yapmak bile reddedilmişti. Bu 

yaklaşımın arka planında yatan, esas olarak, son 
derece disipline edilmiş ve yöneticilerinin direktiflerinin 

dışına çıkmayan bir işçi kitlesinin en güçlü konuma 
gelebileceği varsayımıdır Bu yaklaşım, doğal olarak 

bir başöğretmen tavn içinde işçileri kara tahtanın 
başında eğiterek geliştirmeyi hedefler İşçi kitlelerinin 

ancak kendi mücadeleleri içinde doğrudan deneyler 
ile pratik birikimlerini artırabilecekleri gerçeğini 

görmezden ge lir Alman sosyal demokrasisinin tüm 
hücrelerine nüfuz etmiş olan bu öngörü, II. 

Enternasyonal içinde de önemli bir etkinliğe sahip 
oldu. Planlı ve şemaya göre düzenli ve disiplinli 

mücadele teorisi, toplumsal olayların ve gelişmelerin 
tek tek kişilerin iradelerine ve kararlarına bağlanmasını 
mümkün ve gerekli görüyordu. Siyasal kitle grevlerine 

karşı çıkışın b ir başka nedeni ise, bu tür eylemler 
içinde siyasal ve ekonomik olan unsurların birbirlerinin 

içine geçmesi, hatta birbirilerinden ayrılmaz 
olmalarıydı. Reformizmin önermesinin önemli bir 

ekseni de siyasal ile ekonomik olanın birbirinden 
ayrıştırılmasıydı. B ir yandan ekonomik mücadeleler 

işkollarına bölünerek birbirlerinden koparılmakta ve işçi 
sınıfının ortak mücadelesi önemli engellerle 

karşılaşmakta, öte yandan, siyasal mücadele işçi 
kitleleri tarafından doğrudan mücadele süreci içinde 

değil, burjuva devletin kural ve kurumlan içindeki 
temsilciler tarafından sürdürülmekteydi. Varolan 

kapitalist sömürü ve burjuva egemenlik ilişkilerinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelnin birbirinden 

ayrılamayacağı, bunların b ir bütünün parçalan olduğu 
ve bu tür b ir ayrımın ancak işçi sınıfının kitlesel 

mücadelesi içinde ortadan kalkabileceği gerçeği, II. 
Enternasyonal döneminin sendikacılan ve siyasetçileri 
arasında egemen olan bakış açısından mutlaka karşı 

çıkılması gereken bir olguydu. Bir dönemin sınıf 
şekillenmelerinin ürettiği bu anlayışlar daha sonra tüm 

dünya işçi hareketinin mücadelelerini ve 
gelişmelerini belirleyecekti. Bu noktada bu eğilime 

karşı mücadele edenlerin içinde önemli b ir yere sahip 
olan Luxemburg, hem yaşadığı dönemin tahlilini doğru 

yapıyor hem de bu tahlilin gerektirdiği taktikleri 
öneriyordu. II. Enternasyonal'de devrimci l\/larksizm ile 

reformizm ayrışmasının esas eksenini oluşturan bu 
farklılık günceilliğini korumaya ■ devam etmektedir.
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Dönemin partileri, özellikle de yasal çalışm a o lanağına sah ip  b u lu n an la r et)tili ve yaygın bir 
yayın faaliyetine önem  veriyorlardı. A dlan  ve gelenekleri g ü nüm üze  kadar uzanan parti 
merkez yayınlarının pekçoğu 1880-1900 d ö n em inde  yayın hayatına başladılar.

İşçi sınıfının bağnnsız siyasal ö rgü tlenm esin in  ilk adım ları olan  b u  partilerin  ideolo jik  hatları, 
teorik ve program atik tem elleri, o dönem lerde, h enüz  b ir arayışı yansıtıyordu. M arx’in 
görüşleri söz k onusu  dönem de g iderek ağırlık kazanm aya başlasa da, işçi hareketine  
anarşizmden sendikalizm e, reform culuk tan  kolektivizm e, k üçük  burjuva sosyalizm in in  çeşitli 
biçimlerinden Lassallecılığa, Bakuninciliğe kadar çeşitli ak ım lar hâkim di ve işçi hareketi bun lar 
arasında yolunu bulm aya çalışıyordu.

Büyük Grevler ve İşçi Eylemleri
Daha önce, dayanılm az çalışm a koşullarına, bunalım  d ö n em lerindek i kitlesel işten çıkarm alara, 
düşük ücretlere karşı kendiliğ inden doğan, çoğunluk la  çok sert geçen d iren işle rin  ve grevlerin 
yerini, görece daha örgütlü, send ikalar ve işçi b irlik lerince yön lendirilen , günlerce, haftalarca 
sûren ve binlerce hatta  onb in lerce  işçiyi kapsayan grev ve d iren işle r a ld r  Ö zellikle işçi 
sınıfının siyasal örgütlenm esi üzerindeki baskıların  ve yasakların  yoğun olduğu  ülke ve 
dönemlerde grevlerin b ir bö lüm ü yer yer siyasal am açlı grev ve d irenişlere  d ö n ü şü y o r ve bu 
tipten hareketler egem en sınıfların  sert tepkisiyle karşılaşıyordu.

1875'te 15 bin tekstil işçisinin tüm  A m erika'ya yayılan 8 hafta sü ren  grevleri; aynı yıl 
Pennsylvania m aden işçilerin in  7 ay sû ren  grevleri; 1878’de İngiltere’de L ancashire’de 300 bin 
dokuma işçisinin 10 hafta süren  grev harekerieri; ABD’de d ünya  işçi sın ıfına 1 Mayıs 
geleneğini arm ağan eden  ve 350 b in  işç in in  katıldığı 1886 Mayıs grevleri ve onbin lerce  
grevcinin Şikago sokakların ı do ldu rduk ları barışçıl 1 Mayıs gösterilerin in  3 M ayıs’ta kanla,
terörle bastırılm ası; 1 Mayıs kurban ların ın  an ısına  ve A m erikan işçileriyle dayan ışm a için  tüm
Avrupa’ya yayılan 1886 grev ve gösterileri; 1888’de Berlin’de 25 b in  işç in in  iki ay süren  
grevi; 1889’da 60 b in  dok  ve tersane işç isin in  L ondra’da 5 hafta boyunca sü rd ü rd ü k le ri grev; 
1886’da Fransa’da 2 b in  m aden işçisin in  6 ay sü ren  grevi; 1889’da A lm anya’da R uhr 
bölgesinde 150 bin m aden  işçisin in  grevleri; 1890’ların  başlarında  Fransa’da, onb in lerce  işçiyi 
kucaklayarak yükselen grev dalgası; R oubaix’de 25 b in  dokum a işç isin in  haftalarca sü ren  grevi, 
1894'de ABD’d e . yüzbinlerce işçin in  katıld ık ları grevler; bu n lar a rasından  150 b in  Pullm an 
işçisinin grevleri, 1891’de Belçika’da 100 b in  m aden  işç isin in  genel oy hakkı istem iyle 
başlattıkları grev; 1893’de yine Belçika’da 250 b in  işçinin, yine genel oy hakkı istem iyle işi 
bıraknklan genel grev, vs. k itlesellikleri veya uzu n  sürüşleriy le, d ö n em in  grev hareke tle rin in  
özelliklerini ve yeni yönelim lerin i gösteren  örneklerdi.

Dönemin grevlerinin tem el istem leri; daha  yüksek  ücret, 8 veya 10 saad ik  işgünü, yaşlılık
veya hastalık sigortası gibi sosyal güvenlik  önlem leri, çocuk  ve kad ın  em eğinin  ku llan ım ına  
belli sınırlar ve güvenceler getirilm esi, çok fazla olan  iş kazalarında işveren in  so ru m lu luğunun  
da tanınması, daha iyi ko n u t ve yaşam  olanaklarıydı.

19. yüzyılın son  çeyreğinde, özellikle 1880-1895 arasında, grev hareketine  karşı hükü m etle r 
hemen hem en her yerde o rdu  ve polis b irlik lerin i kullanıyor, hareketi kuvvet ve silahla 
bastırmayı deniyorlardı. ABD’de Pennsylvania m aden  işç ile rin in  1875’deki grevleri işletm enin  
kendi silahlı korum a b irlik lerince  pek  çok öncü  grevci ku rşu n lan arak  bastırıld ı. İşin geri kalan  
bölümünü de devlet üsdend i; 19 grev öncISsü idam a m ahkûm  edildi.

1886’da Belçika’daki grevleri polis ateş açarak bastırdı. 1889 R uhr havzası grevleri aynı 
şekilde silahla sona erdirildi. 1892’de Ç ekoslovakya’da O strava m aden  ve m etal işçileri, daha  
kısa çalışma günü ve 1 Mayıs’ı kutlam a hakkı için  greve g ittik lerinde silahlı b irlik ler grevi 9 
işçiyi vurarak, pekçoğunu yaralayarak kırdılar. Plzen m aden  bölgesindeki grev- 13 işç in in  
öldürülmesiyle sonuçlandı, am a grevci 30 b in  işçi, silah  zo runa  rağm en istek lerin in  b ir 
bölümü yerine getirilm eden grevi bırakm adılar.

1886’dan sonra, 8 saatlik  işgünü için  grevler A m erika’dan  başlayarak ve 1 Mayıs 1886 
olaylarının etkilerini taşıyarak Avrupa işçi m erkezlerine  de yayılırken, 8 saatlik  işgünü istem i, 
bir bakıma artık  b ir ekonom ik  istem  olm ayı aşm ış, işçi sın ıfın ın  m ücadelesin in  sim gelerinden  
biri haline gelmiş, adeta siyasallaşm ıştı. A ynca, 1880’ler boyunca, salt siyasal am açlı grev ve 
direnişler yaygınlaştı. 1886 y ılında Belçika’da Liege’de Paris K om ûnü’n ü n  15. yılın ı anm ak  için  
yapılan bir işçi y ü rüyüşünün  asker ve polis tara fından  bastırılm ak  istenm esi üzerine, ü lk en in  
her yanından yüzbinlerce işç in in  katıldığı dayanışm a grevleri başladı. F ransa’da 1892’de 
Carmaux m aden işç ilerin in  80 gün  sü ren  grevlerin in  neden i, yerel yönetim e seçilen  b ir eski 
işçinin bu göreve getirilm em esiydi. İşçiler bunu , seçm e hak larına  yap ılan  b ir tecavüz olarak 
değerlendirdiler. Ü zerlerine 1500 silahlı ■ po lisin  gönderilm esine  rağm en d iren d ile r ve so n u n d a  
istekleri yerine getirildi.

1890’dan sonra çeşitli Avrupa ü lkelerinde genel oy, seçm e ve seçilm e hak k ı için  grevler 
yoğunlaştı. 1891’de Belçika’da işçilerin  genel oy hakk ı için  y ap tık lan  grev, gösteri ve

GUESDE, JULES 
( 1 8 4 5 -1 9 2 2 )

Fransa’da sosyalist harelcetin birleşmesinde büyük 
katidsı olan Jules Guesde 12 Kasım 1845’te Paris’te 
doğdu. Asıl adı Mathieu Jules Basile idi. Mathıieu Jules 
Basile dönemin radikal görüşlerini savunarak Courrier 
Français (Fransa Postası) adlı gazetede Guesde takma 
adıyla yazılar yazdı. 1 Haziran 1870’de ise Montpeliier’de 
Les droits de l ’homme (İnsan Haklan) adıyla radikal 
demokrat düşünceleri savunan sosyalist eğilimli bir ga
zete yayımladı. Burada Fransız hükümetini savaş kışkır
tıcısı olarak suçlayan yazılar yazdı. Temmuz 1870’te 
başlayan Fransa-Prusya Savaşı'na karşı çıktı. Bundan 
dolayı 6 ay hapis cezasına çarptırılan Guesde, daha 
sonra Paris Komünü’nü desteklediği gerekçesiyle 5 yıl 
hapse mahkûm edilince İsviçre'ye kaçtı. Burada Baku- 
ninci James Guillaume ile tanışarak anarşist görüşleri 
benimsedi, aynı dönemde Le Râveil international (Ulus
lararası Uyanış) adlı bir gazete çıkardı.

1876'da Fransa'ya dönen Guesde bu kez Marx’in dü
şüncelerini benimseyerek, Komün'den sonra dağılmış 
olan işçi hareketini bir program etrafında birleştirme 
çalışmalarına başladı. 1877’de L ’Ega/ite (Eşitlik) adında 
bir haftalık sosyalist gazete çıkardı. Bu arada 1878 yılı 
içinde Paris'te Uluslararası İşçi Kongresi’nin toplanma
sına karşı çıkan hükümeti suçladığı için hakkında dava 
açıldı. Temmuz 1880’de Marx ve Engels ile birlikte hazır
ladıkları programı Paul Lafargue ile kabul ettirerek Fran
sız İşçi Pârtisi’nin kuruluşunu sağladı. Ancak iki yıl 
sonra parti içinde Proudhoncuiarla Possibilistler'in, Gu
esde yanlılarına karşı mücadelesi şiddetlendi. Bu arada 
Guesde’in gazetesinin karşısına Brousse'in ProiĞtaire 
(Proleter) adlı gazetesini çıkaran muhalifler, 1882'deki 
St. Etienne Kongresi'nde Possibilistler'in mevzi kazan
masını sağladılar. Bir süre sonra da partiden ayrılan 
Possibilistler Fid iration  des Travailieurs Sociaiistes de 
France (Fransa Sosyalist İşçiler Federasyonu) adlı bir 
örgüt kurdular. Bu arada Roubaix'den parlamentoya 
seçilen Guesde, bu dönemde sosyalistlerin burjuva hü
kümetlerine katılmalarının yanlış olduğunu savundu. Bu 
arada Millerand'ın Waldeck-Rousseau kabinesine katıl
ması bu bunalımı derinleştirdi. Guesde bu bunalım sıra- 
s ıd a  Jean Jaurâs ile de çatışacak ve bu çatışma ayrıl
maya yolaçacaktı. İki ayrı parti halinde örgütlenen Gu
esde ve Jauris yanlılan 1904’te Amsterdam Kongresi’- 
nde yeniden biraraya geldiler. Jules Guesde ise Lille’- 
den milletvekili seçildi. Öldüğü güne kadar milletvekili 
olan Guesde, savaş yıllarında (1914-16) kurulan Union 
sacrĞ (Kutsal Birlik) hükümetinde ve Viviani ile Briand'- 
ın bakanlar kurulunda görev alarak daha önce savundu
ğu ilkelere ters düştü. Guesde 28 Temmuz 1922’de 
Saint-Mande’de öldü.



1 1 .  n n ı e r n a î j y u ı i c i

K ibnt€i K ız la r G rev i

İngiliz sendiioiar tarihinde önemii bir yeri olan “ Kib- 
ritçi Kızlar Grevi" 1888’de doğu Londra’daid Byrant 
and iMay kibrit fabrilcasında yaşandı. 700 Itadın işçinin 
gerçekleştirdiği bu grevin önemi, grevcilerin hepsinin 
daha önceden ‘örgütlenemez’ gözüyle bakılan ve kali
fiye olmayan işçilerden oiuşmasıydı.

Annie Besant adlı reformcu liberal bir kadın, Link 
gazetesinde yazdığı İngiitere'de Beyaz Köieiik başlıklı 
makalesi ile kibrit fabrikasında çalışan kadınların için
de bulundukları sefalet koşuilannı açığa vurmuş olu
yordu. ‘ ‘Onlar sefalet içinde doğmuş, henüz çocuk
ken çalışmaya başlamış, besinsizlikten gelişmemiş, 
çaresizlik içinde ezilmiş, çalışma güçleri tükenince 
bir kenara atılmışlardır; Byrant and May hissedarları 
yüzde 23 hisselerini alabildikleri ve Mr. Byrant heykel
ler dikip parklar satın alabildiği sürece, onların ölme
leri ya da sokağa düşmeleri kimsenin umurunda 
değildir” diyen Besant, çalışma saatlerinin günde 10-
11 saati bulduğunu, ücretlerin düşük, para cezalarının 
ise yüksek olduğunu ve kibrit yapımında kullanılan 
fosfor nedeniyle kadınların çene kemiği çürümesine 
maruz kaldıklarını yazıyordu.

Besant’ın makalesi, o dönemlerdeki diğer orta sınıf 
liberal kadınlarınki qibi, işçi kadınların içinde bulun
duğu korkunç ezilmişlik koşullanna karşı duyulan has
sasiyetten kaynaklanıyordu. Ancak Besant, kibritçi 
kadınların bu koşullara karşı mücadelelerinin ve özel

likle de bir grevin başarıya ulaşamayacağından emindi.

Makalenin yarattığı sansasyon üzerine fabrika mü
fettişleri incelemelerde bulunup, kanunsuz olan para 
cezası sisteminin kaldırılmasını istediler. Byrant and 
May yöneticilerinin tavrı ise, Besant’la konuştuğu id
dia edilen üç kadını işten atmak, diğerlerini de gazete
deki iddiaların yalan olduğuna dair bir kâğıt imzalama
ya zorlamak şeklinde oldu. “ Elebaşı” olduğu söyle
nen dördüncü kadının da işten atılması üzerine 700 
kadın çalışmayı bırakarak greve çıktı. İşte bundan 
sonrası, o dönemin koşullarında kazanılmasına im
kânsız gözüyle bakılan bir grevin hikayesidir.

İlk dönemlerde sendikalar esas olarak vasıflı işçiler 
arasında yaygındı. Çok az kadın sendikacı vardı. 1840 
ve 1850'lerde sadece Lancashire Pamuk Sendikası 
bu duruma aykırıydı. Bu sendika kadınları örgütlemek 
üzere ciddi atıiımiarda bulunmanın yanısıra, ücretle
rin, işi yapan işçinin cinsiyetine göre değil, işin kendi
sine göre ödenmesini zorlamıştı. Sonraki yıllarda ise 
Emma Paterson, sadece kadınlar için sendikaların ör
gütlenmesine çalışmış ve kısmen de başarılı olmuştu.
1880 başlarında ise erkek işçilerin sendikaları ile bir
likte mücadeleye girilmesine yönelik eğilimler de ka
dınların bu örgütsüzlüğüne yaygın bir çözüm getire
memişti. Kadınlar vasıflı işçi değildiler; dağınık ve 
ufak atölyelerde yoğunlaşmışlardı. Bunun yanısıra için
de yaşanılan ekonomik ve toplumsal koşulların zorla
dığı gizli bir rekabet de söz konusuydu. Örneğin kadın 
ve çocukların çalışma saatlerine sınır getiren kanun
lar özellikle erkek işçiler arasında büyük destek görür
ken, kadınlara özgü birliklerin tepkisini çekiyordu. 
Bu garip çelişkinin kadınlar açısından izahı, azalan

çalışma saatleri nedeniyle çalışma hayatından tama
men dışlanma korkusunu ve o nedenle tümden bir 
sefalete sürüklenme tehdidini hissetmeleriydi. Erkek
ler ise bu tür kanunları kadınların “ işgücü pazarında” 
oluşturdukları rekabetin azalması olarak algıladıkla
rından destekliyorlardı.

1880’lere gelindiğinde örgütlü işçilerin ezici çoğunlu
ğunu vasıflı erkek işçiler oluşturuyordu. Londra Sen- 
dikaiar Konseyi, kibritçi kızlara para yardımında bu
lunmaya ve kapitalistle grevciler arasında arabulucu
luk yapmaya karar verdi. Öte yandan Londra’da farklı 
sektörlerde çalışan işçiler bu grevi destekliyor ve çe
şitli dayanışma toplantıları düzenliyorlardı. Fabrika sa
hibinin uzlaşmaz tavrı ve fabrikadaki çalışma koşulla
rının kötülüğü, reformcu orta sınıfların da hassas nok
talarına dokunmuştu. İlk günlerde greve karşı çıkan 
liberal basın, şimdi grevcilerin yanındaydı. Kibritçi 
kızlar ise çeşitli baskılara rağmen grevden vazgeçmi
yorlardı. Temmuz ayının sonunda anlaşma sağlandı. 
Para cezaları kaldırıldı, ücretler arttı, çalışma koşulla
rında düzelmeler sağlandı ve kadınların kurduğu sen
dika tanındı.

Kibritçi Kızlar Grevi, İngiliz sendika tarihinde yeni 
bir sayfanın başlangıcı olarak nitelenir. Bu grevi, ben
zer koşullarda çalışan işçilerin grevleri izledi. Kadınla
rın ve vasıflı olmayan erkek işçilerin dışlanmadığı, 
yeni sendikacılık yaklaşımıyla bu kesimlerin yoğun 
olarak sendikalaşma sürecine girmeleri söz konusu 
oldu.

ŞULE NİŞANCIOĞLU

Kibritçi Kızlar adıyla anılan 
15-20 yaşlarındaki genç 

kadınlar, gerçekleştirdikleri 
grev ile ezici çoğunluğu 

erkek olan işçiler için 
önemli b ir örnek 

oluşturdular, haftada 60 
saat çalışmak zorunda 

kalan bu genç kadınlar, 
çalışma esnasında 

konuşmak veya kirli 
ayaklarla dolaşmaktan 

ötürü işten atılıyorlardı.
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Paul Deroulede'in kurmuş olduğu Yurtseverler Birliği daha sonra genişleyerek Fransız Vatanı Birliği'ne 
dönüşmüştü. Yazar Jules Lenaître ve şair Français Coppee bu birliğin düşünsel önderleriydi. Dreyfus davası 
nedeniyle kabarmış bulunan milliyetçi duygular ve dönemin egemen Yahudi düşmanı politikaları Birliğe kan 
veren başlıca faktörlerdi. Güçlü b ir rejim özleyen Dâroulede ve yandaşlan 23 Şubat 1899'da BIysee’yi ele 
geçirmeye çalıştılar. Eylemin başarısızlığa uğramasıyla tutuklanıp sürgüne gönderildiler. Bu milliyetçi eğiliminin 
daha sonra da varlığını sürdürmesi tehlikesi karşısında küçük küçük gruplar halinde bulunan ve çok farklı 
eğilimler taşıyan sosyalistler ancak, 1905'te işçi Enternasyonal'/ Fransa şubesi adıyla tek b ir parti halinde 
birleştiler. Bu partinin en önemli iki önderinden biri olan Jean Jaures 1904'te Ispanya sınırı yakınlarında 
Yurtseverler Birliği'n/n şair önderiyle b ir düelloya girişmişti.

yürüyüşler 250 b in d en  fazla işçiyi kapsıyordu  ve bu  A vrupa’n ın  o güne kadar gördüğü en 
kitlesel işçi hareketiydi. Bu hareket grevin b aşlam asından  b ir  hafta son ra  h ü k ü m etin  erkek ler 
için genel oy hakk ın ı tanım asıyla sonuçland ı. Aynı d ö n em d e  A lm anya’da, A vusturya- 
Macaristan’da siyasal istem li grevler çoğaldı.

Böylesine sert geçen kitlesel grevler, katılan  işçilerin  ve işçi çevrelerin in  b ilinç  ve 
psikolojilerini etkilem eden, derin  izler b ırakm adan  geçip g idem ezdi. İlk anda  çok sert ve 
bazan da kanla bastırılsalar da, 19. yüzyılın  son  çeyreğin in  grev ve d irenişleri, kad ın  ve 
çocuklann çalıştırılm asının çalışanlar leh ine  kurallara bağlanm asın ı; ABD’deki 200 b in  işçi 
başta olmak üzere, çeşitli ü lkelerde 8 veya 10 saatlik  işg ününün  en  az ın d an  bazı sanayi 
dallarında tanınm asını; bunalım  dönem leri sona  erdiğ inde ve kap ita lizm  y en iden  yükseliş 
dönemine girdiğinde de ücret artışla rın ın  ve bazı top lum sal güven lik  h ak la rın ın  ilk  kez 
tanınmasını sağladı.

1880-1900 dönem inde grev hareketin in  yükselişi u luslararası işçi hareke ti için  üç  sonuca 
yolaçtı: Bu çapta b ir grev hareketin in  daha  güçlü  b ir ö rgü tlenm e gerektird iğ in i, işçiler kend i 
deneyimleriyle öğrendiler ve sendikalar, işçi b irlik leri güçlend i ve önem  kazandı. İkincisi, 
ekonomik am açlı hareketin  sonuçları, işçilere, sadece ek o n o m ik  taleplerle  yetinilem eyeceğini, 
ekonomik taleplerin  gerçekleşm esinin  siyasal hak lara  da  bağlı o lduğunu  gösterdi, siyasal am açlı 
grev ve d irenişler başladı ve yayıldı. Son o larak  da, grev hareke ti ve işçi direnişleri, A lm anya, 
Fransa, İngiltere ve yeni dünyada ABD gibi ü lkelerden , işçi sın ıfın ın  görece daha  güçsüz, daha 
genç daha örgütsüz olduğu Doğu A vrupa ve Balkan ü lkelerine , A kdeniz ü lkeleri, İspanya ve 
İtalya’ya ve Rusya’ya yayıldı, yani coğrafi an lam da b ir yayılm a gözlendi.

Eylül 1894'te Alman büyükelçiliğinde temizlikçi olarak 
çalışan bir kadın, çöp sepetinde Alman askeri 
ataşesine gönderilen ve Fransız toplarına ilişkin sırlar 
içeren b ir mektubu bulup ilgili mercilere ulaştırmıştı. 
Olayla ilg ili olarak Yahudi bir yüzbaşı olan Dreyfus 
tutuklanmıştı. Divan-ı harbde yapılan mahkeme 
sonunda bu kendi halinde, zeki, iki çocuk babası 
yüzbaşı Şeytan adasında ömür boyu hapse mahkûm 
olmuştu ve ayrıca rütbelerinin de sökülmesine karar 
verilmişti. Fransız İşçi Partisi ve Jean Jaures, ölüm 
karan verilmemesini Dreyfus’un işçi olmamasına 
bağlıyordu. Dönemin Yahudi düşmanı rüzgân Fransız 
sosyalist hareketini de etkisi altına almıştı. Öyleki, Le 
Reveil du Nord (Kuzeyin Uyanışı) gazetesi 30 Eylül 
1897’de Marx'in “Avrupa Yahudiliğini pekiştirdiğini" 
yazmıştı. Lucien Herr daha sonra Dreyfus'un 
haklılığına inanan Jean Jaures ve Emile Zola'nın 
başını çektiği Dreyfus davasının yeniden görülmesi 
kampanyasına Jules Guesde dışındaki sosyalist 
milletvekilleri kayıtsız kalmışlardı. Fransız İşçi Partisi, 
işçileri sadece ‘ ‘Hıristiyan ve Yahudi sermayeye, kilise 
yanlılarına ve askeri oligarşiye karşı savaşa" 
çağırmakla yetindi. Marx’in damadı Paul Lafargue 
partiyi Dreyfus’u yeterince savunmamakla suçlayarak 
"İşçi Partisi militarizm, burjuva yasallığı, yurtseverlik, 
milliyetçilik, Yahudi düşmanlığı gibi tartışma 
konularında kayıtsız kalamaz" diyerek, Dreyfus 
olayında kesin bir tavır takınılmasını istemişti. Emile 
Zola ise cumhurbaşkanına yönelttiği "Suçluyorum” 
adlı açık mektubuyla, ayrıca 1 yıl hapse mahkûm 
olacaktı. Yahudi düşmanlığı ve milliyetçilik duygulan 
körüklenmiş Paris halkı, yağma ve şiddet 
hareketlerine girişecek ve birbiri ardına milliyetçi 
örgütler kurulacaktı. Dreyfus, kardeşinin inatla 
sürdürdüğü araştırmalar sonunda aklanacak ve 
rütbeleri iade edilecekti.



1896'dan itibaren imparatortuğun parlalt günlerine 
benzer bir itdisadf refah dönemine giren Fransa’da, 

aynı dönemde burjuva radit<atizmi de altın çağını 
yaşadı. Dış politikada milliyetçi ve sömürgeci b ir çizgi 

izleyen radikaller seçim kampanyasında vaadettikleri, 
emeklilik yasası, gelir vergisi gibi toplumsal reformlara 

karşı çıkmaya başladılar. 1906'da hükümet başkanı 
olan Georges Clemenceau, grevleri ezmeyi denedi, 

memurların sendikalannı yasakladı ve yeni baskı 
yasaları çıkarttı. Sosyalist Enternasyonal 7n 1904 
Amsterdam Kongresi kararlan gereğince burjuva 

partileriyle her türlü işbirliğini reddeden bir program 
benimseyen işçi Enternasyonal 7 Fransa şubesi ile 

1904 Bourges kongresinde burjuvaziye S saatlik 
işgününü kabul ettirmek için genel grev silahının 

kullanılması kararı alan Genel İşçi Konfederasyonu 
(CGT) karşılarında Clemenceau’yu buldular. Resimde 

1909’da sosyalist milletvekilleri 1888 yılında Pierre 
Degeyler tarafından bestelenen Eugene Pottier’nin şiiri 

EnternasyonalV söylerken Clemenceau meclisi 
terkederken görülüyor.

Sendikal Örgütlenmenin Gelişmesi
işçilerin  ortak  ç ıkarların ı korum ak, yoğun baskı ve söm ürüye karşı durabilm ek, yeni haklar 
elde edeb ilm ek  için b irleşm elerin in , b irlik ler ku rm aların ın  tarih i 1870’lerden çok öncelere 
gid iyordu. A ncak send ikalar ve sendikal örgürienm e gerek üye sayısı gerekse örgütlülük 
düzeyi ve yaygınlığı b ak ım ın d an  1880-1900 dö n em in d e  gelişti. İşçi sın ıfın ın  sayıca artışı 
b ü y ü k  ü retim le  birlikte, aynı işyerinde çalışan  işçilerin  b üyük  sayılara varm ası ve işgücünün 
b üyük  işletm elerde yoğunlaşm ası; işçi h a reke tin in  yükselişi ve kitleselleşm esi; öte yandan 
A vrupa ve ABD’de serm ayenin , egem en güçlerin  hareketi geriletm ek için  baskı ve zorbahktan 
çek inm ez o luşları; sosyalizm  düşü n ce le rin in  siyasal ö rgütlenm elerde, partilerde som utlanm aya 
başladığı b ir dönem de, sendikal ö rg ü tlenm en in  önem in i artırdı.

1880-1890’larda ortaya çıkan sendikal örgü tlenm e b içim  ve anlayışları, işçi sın ıfın ın  çeşith 
ü lkelerindek i örgütsel m ücadele  geleneklerine, siyasal harekerin  e tk in lik  ve olgunluğuna, o 
ü lkelerde kap ita lizm in  gelişm e çizgisi ve düzey ine göre üç ayrı yolda som utlandı.

İngiltere, Am erika, Kanada gibi ü lkelerde İngiliz tipi Trade-Union’cu  ö rgüdenm e; şu veya bu 
ö lçüde b ilim sel sosyalizm den  esin lenen  işçi partilerine  bağlı send ikal örgütlenm e tipi 
(A lm anya, Avustur>'a-M acaristan, Belçika, H ollanda, İsviçre ve İskandinav ülkeleri); nihayet 
İspanya, Fransa ve kısa b ir d önem  de İtalya’da anarko-sendikalizm .

İn giltere

1880’lerin  son ları 1890 başlarına  kadar, Trade-Union'lar vasıflı işçilerden, işçi sın ıfın ın  en 
yüksek  ücret alan  ve en  iyi koşu llarda çalışan “aristokrat” kesim lerinden  o luşan  b ir üye 
yapısına  sah ip tiler ve bu an lam da, işçi s ın ıh n m  tü m ü n ü  tem sil etm eyen ve tüm üne açık 
olm ayan kapalı örgütlerdi, 1890’lara kadar, sadece kend i üyelerin in  çıkarlarım  korur, işçi 
sın ıfın ın  genel m ü cadelesinden  uzak  dururlard ı. A ncak 1890’lardan  sonra, yükselen işçi 
ha reketin in  a lttan  zorlam asıyla, Trade-Union’lar da ku ru lu  b u lu nduk ları iş ko llanndak i tüm  
işçilerin  sözcü lüğünü  yapm aya, başka b ir deyişle kend i üyeleriyle sın ırlı örgütler olm aktan



II. Enternasyonal ĉfe 
Sosyalizm ve S ın ıf 
Mücadelesi

14 Temmuz 1889’da kurulan ve 4 Ağustos 1914’te
I. Dünya Savaşı karşısında savaştan yana tavır alan 
sosyalist partilerin yarattığı büyük bunalımın sonucu 
dağılmaya başlayan ve uluslararası işçi hareketinin bö
lünmesine yol açan II. Enternasyonal, sosyalistlere bü
yük ölçüde olumsuz bir gelenek bırakmıştır: Ekonomist 
sosyalizm. Bu geleneğin sosyalistler tarafından bütün 
yönleri ile değerlendirildiğini söylemek pek mümkün 
değildir. Genellikle II. Entemasyonal’m çöküşü, önder
lerinin “ ihaneti” ile açıklanmıştır. II. Enternasyonal'm 
siyasal anlayışının temelini oluşturan ekonomist sosya
lizm, şu veya bu ölçüde, anlayışı eleştirenler üzerinde 
bile etkisini sürdürmüştür; hatta günümüzde de bu etki
nin çeşitli yansımalarını izlemek mümkündür. II. Enter- 
nasyonal'in kapitalist üretim tarzını eleştirme biçimi, 
sınıf mücadelesine bakışı, işçi sınıfının örgütlenmesi 
üzerine geliştirdiği tezler ve sosyalizmin gerçekleştiril
mesi üzerine ürettiği stratejiler, değişik biçimler altında 
yeniden üretilebilmektedir. Bu nedenle II. Enternasyo- 
na/'in tarihindeki yerine oturtulabilmesi için, teorisinin 
ve örgütlenmesinin dayandığı siyasal temellerin ortaya 
çıkarılması gerekiyor.

GELENEK SORUNU

II. Enternasyonal’in siyasal çizgisi Alman Sosyal De
mokrat Partisl'nden (ASDP) ayrı düşünülemez. ASDP’- 
nin kuruluşunu gerçekleştiren Alman Genel İşçiler 
Derneği (AGID) ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SDİP). 
Her iki örgütlenme de toplumsal gelişmeyi determinist 
biçimde açıklamakta ve reformlar için mücadeleyi öne 
çıkarmaktaydı. Lassalle, kapitalist üretim tarzının “ kötü
lüklerini” sermayeye dayalı üretim ilişkilerinde görmek
teydi. Lassalle’a göre yapılması gereken yoksul insanla
ra devlet aracılığı ile yardım etmekti. Bu yardım yoksul 
insanların temsilcilerinin parlamentoda çoğunluğu oluş
turmasıyla gerçekleşebilecekti ve böylece devlet, yok
sul insanların çıkarlarını savunan, özgürlüğü garanti al
tına alan ve sermayeyi bütün halka yaymaya çalışan 
bir kurum olacaktı.

Devletin “ halk devleti” ne dönüşmesini hedefleyen 
Lassalle, işçi sınıfı kavramı yerine “ çalışan emekçiler” 
kavramını kullandığından, sosyal demokrasinin görevini 
de “halkın devieti” ni gerçekleştirmek amacıyla bütün 
halkın çıkarlarını savunmak olarak belirliyordu. Sosyal 
demokrasi, birincil olarak genel oy hakkı için mücadele 
edecekti. Genel oy hakkının kazanılması emekçilerin 
devlet üzerinde etkinliklerinin artmasını sağlayacak ve 
“genel kuruluş” un yolunu açacaktı. Dolayısıyla Lassal- 
le'ın özgürlükten anladığı siyasal devrimin gerçekleş- 
mesiydi ve bu siyasal devrim, parlamentoda sosyal de
mokrasinin çoğunluğu kazanmasıyla özdeşieştirilmek- 
teydi.

Sosyal demokrasinin faaliyetleri Lassalle tarafından 
emekçilerin aydınlatılmasına dayandınimaktaydı. Las- 
salle'a göre aydınlar, bilimi işçilere taşıyarak tarihsel 
misyonlarını yerine getirecekler ve işçilerin siyasal bir 
güç olarak ortaya çıkmalannın zeminini hazırlayacaklardı.

Reformlar yolu ile “ özgür halk devleti” için mücadele 
SD/P’nin temel görevi olarak tespit edilmişti. AGIP ve 
SDfP’nin 1875 yılındaki birleşme kongresinde üretilen 
tezler aynı zamanda ASDP'nin sosyalizm düşüncesini 
belirledi. Gotha Kongresi’nde kabul edilen programda, 
sosyalizm devletçilikle özdeşleştirilmiş; işçi sınıfının ku
ruluşu reformlar aracılığıyla devletin demokratikleştiril
mesine bağlanmış; kapitalist üretim tarzının ortadan kal
dırılması yerine devlet aracılığıyla planlanması savunul

muş; üreticiler sanayileşme ve kalkınmaya hizmet ede
cek nesneler olarak belirlenmişti. Bu programın sonucu 
ASDP'de ve onun belirlediği II. Enternasyonal’de Mark
sist teori sanayileşmenin ideolojisi haline getirildi ve 
işçi sınıfının kurutuluşu, bu sınıfın bilinçli eyleminden 
koparıldı. Sınıf mücadelesinin belirleyiciliği, yerini üreti
ci güçlerin gelişmesine bıraktı.

EKONOMİST SOSVALİZMİN ŞEKİLLENMESİ

II. Enternasyonal’in ekonomizminin özelliklerini Al
man sosyal demokrasisinin 1891 yılındaki Erfurt Progra
mı bütün yönleri ile ortaya koymaktaydı. Programın bi
rinci bölümünde kapitalist toplumun karakteristikleri açık- 
lanmakta ve kapitalizmin kaçınılmaz biçimde ve doğal 
bir süreç içinde çöküşe doğru ilerlediği belirtilmekteydi 
ve sosyal demokrasinin ana hedefi bu doğal çöküşle 
çakışmaktaydı. İkinci bölümde ise, bu doğal çöküşün 
gerçekleşmesine kadar geçecek süreçte sosyal demok
rasinin kapitalizmin sınırları içerisinde reformlar için yü
rüttüğü mücadele programına yer verilmişti.

Kapitalizmin çöküşü üretici güçlerin gelişmesinin so
nucu olarak görüldüğünden, sınıf mücadelesinin belir
leyiciliği önemini kaybetmiş ve üretici güçler toplumsal 
gelişmenin ve dönüşmenin tek faktörü haline gelmişlerdi.

Üretici güçlerin bu biçimde fetişize edilmesi, bir “ çö
küş teorisi” nin üretilmesini sağlamış ve bu teori bir 
bütün olarak II. Enternasyonarin genel siyasal çizgisini 
ve faaliyetlerini belirlemişti. Kapitalist üretim tarzının 
işleyiş yasaları doğa yasaları biçiminde değerlendirilmiş 
ve “ çöküş teorisi” de bu yasaların işleyişine bağlanmış
tı. Bireysel sermayelerin giderek merkezileşmesi ve üre
timin yoğunlaşarak toplumsallaşması kapitalizmin tasfi
yesi olarak değerlendirilmişti. Kapitalizmin sınırları içe
risinde üretimin toplumsallaşması ile birlikte bireysel 
sermayelerin varlığı sona erecek, kapitalistlerin sayısı 
ve gücü azalacaktı. Kapitalist üretim tarzının temel çe
lişkisini oluşturan üretimin toplumsal niteliği ile özel 
mülk edinme arasındaki çelişki kapitalizmin üretici güç
lerinin gelişmesiyle birlikte kendiliğinden aşılacaktı. “Çö
küş teorisi” ni bu biçimde açıklayan ekonomizm, 
1890'ların sonlarından itibaren büyük bir bunalımın içi
ne girecekti. Çünkü 1890’lı yılların başlangıcından itiba
ren üretimin artışı büyük boyutlara varmış, gerçek İşçi 
ücretleri hızlı biçimde artmış, sosyal demokrasi ve sen
dikalar giderek güçlenmişti.

Erfurt Programı’nın hazırlayıcılarından biri olan Bern
stein, 1899 yılında Sosyalizmin Öncülleri ve Alman Sos
yal Demokrasisinin Görevleri adlı çalışmasını yayınlaya
rak görüşlerini açıkladı. Bernstein, çalışmasında kapita
lizmin çöküşe doğru gitmediğini ileri sürerek bu teorinin 
geçersizliğini "genel refah” ın artışına bağlamaktaydı. 
Bireysel sermayelerin yerine anonim şirketlerin geçme
si, plansızlıktan plana geçiş olarak değerlendiriliyor ve 
bu yolla bunalımların giderilmesi mümkün görülüyordu. 
Ayrıca anonim şirketler bireysel sermayeleri tasfiye edi
yor ve sermayeyi halka doğru yayıyordu. Bu gelişmele
rin sonucunda ise sermaye ile ücretli emek arasındaki 
çelişkiler yumuşuyor ve “ çöküş teorisi” nin bir ürünü 
olan yoksullaşma aşılıyordu. Bernstein'e göre, sosyal 
demokrasinin ana hedefini oluşturan kapitalizmin çökü
şüne dayanan devrim düşüncesinden artık vazgeçmek 
gerekli idi. Yapılması gereken kapitalizmin gelişmesine 
katılmak ve üretici güçlerin gelişmesine destek vermek
ti. Sosyal demokrasi ise sadece demokratik reformlar 
için mücadele etmeli ve bu reformlar aracılığı ile kapita
lizmin demokratikleştirilmesine katkıda bulunmalı idi.

II. Enternasyonal'deki bir başka eğilim de Bernstein’- 
ın bu görüşleri karşısında yer almasına rağmen ekono- 
mizmin diğer yüzünü oluşturdu. Bu eğilim, Erfurt Prog- 
ramı’nın diğer hazırlayıcısı olan Kautsky’nin merkezcili
ğiydi. Aslında Kautsky'i Bernstein’den ayıran onun top
lumsal “ devrim” ve “ proletarya diktatörlüğü” gibi kav

ramları kullanması ve “çöküş teorisi” nde ısrar ederek, 
sosyal demokrasinin sosyalizmin propagandasından vaz
geçmesi oldu. Fakat Kautsky toplumsal “ devrim” kav
ramını üretici güçlerin gelişmesi sonucu sosyal demok
rasinin parlamentoda çoğunluk durumuna gelmesi, “pro
letarya diktatörlüğü” nü ise parlamentonun işçi sınıfı
na hizmet edecek bir kuruma dönüştürülmesi anlamın
da kullanıyordu. Kautsky'e göre, üretici güçlerin geliş
mesi sömürülenlerin sayısını ve gücünü artıracak ve 
sosyal demokrasinin sosyalizm propagandası aracılığı ile 
işçi sınıfı olgunlaşıp sosyal demokrasiyi iktidar yapacaktı.

Böylelikle sosyalizm, doğrudan üreticilerin bilinçli ey
lemi ve hareketi olmaktan çıkarılarak üretici güçlerin 
gelişmesinin zorunlu ürünü olarak ele alındı.

PARTİ, SINIF VE SOSYALİZM

II. Enternasyonal'de kapitalist üretim tarzının eleştiri
si, bölüşüm ilişkilerinin eleştirisine dönüştürüldüğün
den, bu üretim tarzının yapısal özellikleri ve kendisini 
yeniden üreten mekanizmaları tartışma konusu yapıla
madı. Bunun sonucunda ise ekonomi siyaset ayrımına 
tekabül eden ekonomik yabancılaşma ve siyasal yaban
cılaşma anlaşılamadı ve bu ayrımdan kaynaklanan kapi
talist egemenlik ilişkileri ve örgütlenmeleri eleştirileme- 
di. Aksine II. Enternasyonal'in bu anlayışı, işçi sınıfının 
örgütlenmelerini ekenomi-siyaset ayrımına dayandırdı. 
Ekonomik alanda üretim araçlarından ve ürettikleri ürün
lerden ayrıştırılan üreticiler kitlesinin yabancılaşmış eme
ği doğal karşılandığından, doğrudan üreticilerin kurtulu
şu ekonomik alandan ayrışmış olan siyasal alana aktarı- 
labildi. Kapitalizmin üretici güçleri sosyalizmin temeli 
olacağından, ekonomik alanda üreticilerin kurtuluşu di
ye bir sorun olmayacaktı.

Sendikalar ekonomik mücadeleyi, parti ise siyasal mü
cadeleyi sürdürecekti. Üreticilerin sermayeye karşı mü
cadeleleri “ saf bir ekonomik mücadele” olarak görüldü
ğünden, bu alanın sınırlarını aşan tüm mücadeleler, 
ya “ anarşizm” denilerek eleştirildi, ya da bunlar ekono
mik alanın sınırları içerisinde tutulmaya çalışıldı. Üretici
lerin toplumsal kurtuluşu siyasal alanda olacağından, 
bu alanda üreticilerin bütününü temsil eden bir örgüt-
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lenme gerekliydi ve bu parti olacaktı.

Sosyal demokrasinin parlamentoda çoğunluk duru
muna gelmesi kapitalizmin çöküşü demekti ve sosyal 
demokrasinin görevi her seçimde daha fazla oy almak 
ve güçlenmek olarak tespit edildi. Bu ise parti tarafın
dan sosyalizmin propagandasının yapılması ile mümkün 
olacaktı ve bu propaganda “ bilimsel sosyalizmin üreti
cilere taşınması" biçiminde ifade edildi. Yani sosyalist 
teori üreticilerin gündelik mücadele pratiğinden koparıl
makta ve bir “ bilim” haline getirilmekteydi. Parti ile
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araçlarının devlet mülkiyetine geçişi yeterii bir adım 
olarak değerlendirilir ve devlet mülkiyetine devlet plan
laması da eklenince kapitalizmin aşılmış olduğu düşü
nülür. Görev, teknolojik atılımlarla üreticileri emek süre
cinden “ kurtarmak” olduğundan, üretimin yönetimi uz
man yöneticilere bırakılmakta ve üreten-yöneten ayrımı 
varlığını sürdürmektedir.

Ekonomik örgütlenme ile ilgili bu düşünceler sosya
list toplumun siyasal örgütlenme projesine de yansımış
tır. Marksizmde sosyalist toplumun siyasal örgütlenme-
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üreticiler arasındaki işbölümü ise ekonomik mücadele 
ile ilgilenen üreticiler kitlesi ve onlar adına siyaset yapa
cak temsilciler ekseninde gerçekleşiyordu.

İşte II. Entemasyonal'in üreticiler adına siyaset yap
maya dayanan bu anlayışı, o dönemin sosyal demokrat 
partilerinin bürokratikleşmesinin zeminini de oluşturdu.

SOSYALİST TOPLUM PROJESİ

II. Entemasyonal'in ekonomizminin şekillendirdiği ör
gütlenme modeli kapitalist toplumun yerini alacak sos
yalist toplumun da karakteristiklerini belirlemiştir. Emek 
sürecinin biçimlenmesi ve gelişmesinin üretim ilişkile
rinden bağımsız olarak görülmesinin sonucu olarak ka
pitalist emek süreci sosyalist toplum projesine aynen 
aktanimıştır. Sermayenin değerienme sürecine bağlı ola
rak gelişen kapitalist emek süreci üreticinin üretim araç- 
lanndan ayrışmasını, ürettiği ürüne egemen olmamasını 
ve üretim bilgisinin kendisinden koparılmasını yeniden 
üretmektedir. O nedenle üreticilerin emek sürecinde, 
bütün özgürlükleri yeniden kazanmaları sosyalist toplu
mun örgütlenmesinin temel hedefini oluşturur. II. Enter- 
nasyonal'in anlayışında ise sosyalist toplumun örgüt
lenmesi emeğin özgürleşmesine değil, emekten kurtul
maya dayanır ve bu görev de teknolojik gelişmeye indir
generek üretici güçlerin gelişmesine devredilmektedir. 
Bu anlayış, sosyalist toplumun ekonomik örgütlenmesi
ni, zorunlu çalışma süresinin kısaltılarak “ boş zaman” - 
ın artırılması olarak ifade eder ve toplumun özgürleşme
sini de üretim sürecinden kopuk olarak ele alınan “ boş 
zaman” ın artmasına indirger. Bu nedenle de üretim

si, emeğin özgürleşmesinin bir aracı olarak değerlendi
rilmektedir. Ve bu örgütlenme, emeğin özgürleşmesini 
gerçekleştirecek süreçlerin siyasal olarak yönlendiril
mesine tekabül eder ve üreticilerin ekonomi-siyaset ay
rımına son vererek doğrudan biçimde siyasal alana ka
tılmalarını içerir ekonomik alanla siyasal alanın bütün
leşmesini, siyasal örgütlenmenin toplum içerisinde eri
mesini ve toplumsal özgürieşmenin gerçekleşmesini he
defler. II. Entemasyonal'in anlayışında ise teknolojik 
gelişme aracılığı ile üreticilerin emek sürecinden 
“ kurtarılmaları” hedefi var olduğundan üreticilerin siya
sal alana doğrudan biçimde katılmaları perspektifi yeri
ne bu alandaki faaliyetler uzmanlara aktarılmakta ve 
böylece siyasal yabancılaşmanın varlığı sürmektedir.

DEVRİMCİ MARKSİST MUHALEFET

II. Entemasyonal'in ekonomist anlayışı karşısında, 
Marksist geleneği sürdürmeye çalışmış olanlar hem teo
rik hem de pratik alanda bu reformist anlayışa karşı 
mücadele etmişlerdir. Bu Marksistler arasında Rosa Lux
emburg sosyalizmi üretici güçlerin gelişmesinin doğru
dan sonucu olarak gören reformizmin karşısına, sınıf 
mücadelesinin pratiğini çıkarmıştır. Böylelikle sosya
lizm anlayışını sınıf mücadelesinin pratiğine dayandıran 
Luxemburg hem sosyalizmi günlük mücadelelerin doğ
rudan sonucuna indirgeyen, hem de sosyalizmi soyut 
propaganda yapmakla sınıriayan anlayıştan kopuyordu. 
II. Entemasyonal’in ayrıştırmaya çalıştığı ekonomik mü
cadele ile siyasal mücadeleyi bütünleştiren Luxemburg 
bu iki ekonomist çizginin aksine üreticilerin günlük mü
cadeleleri ile sosyalist devrim arasındaki ilişkiyi Mark

sist bir biçimde ifade ediyordu. Sosyalizmin, üreticilerin 
bilinçli mücadelesi ve eylemi ile gerçekleşebileceğini 
öngören Luxemburg, ekonomi-siyaset ayrımını aşan ve 
doğrudan demokrasiye dayanan sosyalist demokrasiyi, 
ekonominin parlamentoculuğu karşısına dikebiliyordu.

Ekonomist anlayışa karşı bir diğer mücadele ise, baş
ka koşullar altında Lenin tarafından sürdürüldü. Lenin'- 
in Ne Yapmalı?'sx genellikle ekonomizmin eleştirisi ola
rak ele alınmaktadır. Ne Yapmalı?'öa Lenin, II. Enter- 
nasyonal’in Bernsteinci eğiliminin Rusya'daki taraftar-

II. EnternasyonalVn Stuttgart Kongresi’ne katılan Lenin 
ve Rosa Luxemburg verdikleri ortaklaşa karar taslağı 
ekinde militarizme ve savaşa karşı mücadelenin 
devrimci b ir yön ve içeriğe sahip olması gerektiğini 
vurguladılar.

lan ile polemik yapmaktadır. Çünkü henüz Kautsky'nin 
ekonomist anlayışı bir sorunsal olarak gündemde değil
dir. Lenin de Luxemburg gibi, sosyalizmin doğrudan 
üreticilerin bilinçli hareketinin sonucunda gerçekleşebi
leceği düşüncesindedir. Devlet ve Devrim’üe üreticile
rin bilinçli eylemine dayanan sosyalizm anlayışı bütün 
yönleri ile ele alınmaktadır. Dolayısıyla Devlet ve Dev
rim, aynı zamanda II. Entemasyonal’in ekonomizmine 
indirilen darbelerden biri olarak da görülebilir. Lenin'in 
II. Enternasyonal'öe yürüttüğü en önemli mücadeleler
den biri, 1914 yılından sonra bu örgütlenmeden kesin 
kopuş mücadelesidir. Bu mücadeleye paralel olarak 1917 
Şubat Devrimi'nden Ekim Devrimi'ne kadar geçen süre 
içerisinde devrimci partinin işçi sınıfı ile olan ilişkileri; 
gündelik mücadelelerle sosyalist devrimin bağlantısı ve 
üreticilerin ekonomi-siyaset ayrımına son veren örgüt
lenmeleri olarak öz yönetim organlarının değeriendirii- 
mesi Marksist teoriye yapılmış önemli katkıları oluştur
muştur.

Devrimci Marksistlerin III. Enternasyonal’öe örgütlen
meleri, II. Entemasyonal’in ekonomizminden kopuşun 
başlamasını da sağlamıştır. İlk dört kongrede sosyalist 
demokrasi, sosyalist devrim, işçi kitlelerinin örgütlen
mesi, birleşik işçi cephesi, asgarî-azami program ilişkisi 
gibi sorunlar, işçi mücadelelerinin doğrudan deneyimle
rinden hareket edilerek çözülmeye çalışılmıştır. Ancak 
buna rağmen, ekonomizmden geriye kalan kalıntıların 
temizlenemediği söylenebilir. Üretici güçleri nötr gören 
anlayıştan kaynaklandığı kabul edilebilir olan bu kalıntı
ların, giderek egemen duruma geldiği ve III. Enternasyo- 
nal'in seksiyonlarının teori ve pratiğini belirlediği söyle
nebilir.

II. Entemasyonal'in tarihteki yerinin beiirienmesinin 
“ teoride Marksist, fakat pratikte ihanet” açıklaması ile 
yapılamayacağı açıktır ve 1914’te I. Dünya Savaşı döne
minde alınan tavır, sahip olunan bu teorik anlayıştan 
ayrı olarak değerlendirilemez. Bu teorik anlayışın pratik
teki yansıması böyle bir tutumu gündeme getirmiştir 
ve bu nedenle II. Entemasyonal'in sosyalizm anlayışının 
bütün yönleri ile gözden geçirilmesi ve tartışılması gün
celliğini hâlâ korumaktadır.

AYDEMİR GÛÇ
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çıkıp işçi sınıfının bü tü n ü n e  bakm aya başladılar. 1880 lerin  son  yılları ve 1890 başlarındak i 
büyük grev dalgasına ve işçi sın ıfın ın  hareke tlenm esine  paralel olarak, 19. yüzyılın  son  on 
yılında yeni Trade-L/nioıı'culuk, yani Trade-U nion'hr iç inde daha  geniş ve m ilitan  b ir 
sendikacılık anlayışı doğdu. 1890’ların  dört b ir yanda yükselen  işçi harek e tin in  Trade- 
[Jııion’culuğa getirdiği yeni hava içinde, ö rgü tler kalifiye o lm ayan sıradan  işçilere veya yarı 
kalifiye işçi kesim lerine de açıldı. B unun so n u cu n d a  Trade-Union’la n n  üye sayısında çok ciddi 
bir artış görüldü. Yüzbinlerce işçi send ikalara  koştu. 1889-1890 arasında, sadece iki yıl içinde, 
İngiliz sendikalarının üye sayısı yüzde 100 arttı. 1876’da 456 b in  o lan  sendikalı işçi sayısı, 
İngiltere’de, 1900 yılında 2 m ilyona ulaştı.

Sosyalist ve M arksist fikirlere yakınlık  duyan  işçi önderle ri çıktı ve yen i send ikalarda  etkili 
olmaya başladılar. M ilitan b ir anlayış örgütlerde yaygınlaştı. Grevler, işçi sın ıfın ın  “tek 
mücadele aracı” olarak adeta kutsallaştırıldı. Yeni Trade-Union’lar tüm  fonların ı grevdeki 
işçilere harcıyor, grevden kaçınm ıyor, am a işçi s ın ıh n m  m ücadelesin i grev eylem i içine 
sınırlayarak siyasal bilinç ve örgütlenm eyi frenliyorlardı. Bu d ö n em d e  İngiliz Trade- 
Union’culugunun iki ana m ücadele  hedefi “asgarî ü c ret” s ın ırın ın  sap tanm ası ve 8 saatlik  
işgünüydü.

1S86, Amerikan işçi hareketinin en hareketli yılı oldu. 
1881-1885 arasında 150 bin işçinin seferber olduğu 
beşyüz grev yapılmışken, 1886’da 500 bin işçiyi 
harekete geçiren binbeşyüz grev gerçekleşti. 1 hAayıs 
1886’da sekiz saatlik işgünü için 350 bin işçiyi 
kapsayan ülke çapında bir greve gidildi. 3 t^ayıs’ta, 
Chicago'daki grev sürerken polis grevci işçilere ateş 
açarak dört kişiyi öldürdü. Chicagolu anarşist işçi 
önderlerinden August Spies, olayın ardından işçileri 
silahlı direnişe çağırdı. Ertesi gün, Haymarket 
tvieydanı'nda toplanan b ir mitingi dağıtmak isteyen 
polislerin üzerine bomba atıldı, altmışaltı polis 
yaralandı, yedi polis öldü. Bombayı atan beiii değildi, 
ancak liiinois mahkemeleri "suça azmettirmeyi" suçun 
kendisiyle eşanlamlı görüyorlardı. Aralarında Spies'ın 
da bulunduğu sekiz anarşist işçi önderi tutuklandı. Bu 
sekiz önderin yedisi o gün Haymarket Meydanı’nda 
hiç bulunmamışlardı, sekizincisi ise olay sırasında 
kürsüde konuşmaktaydı. Ancak anarşist işçilere "b ir 
ders vermek isteyen" yetkililer bu sekiz önderi, o 
günlerde yaygınlaşan deyimle "Chicago sekizlerini" 
asmaya kararlıydılar. Avrupa ve ABD’de serbest 
bırakılmaları için yürütülen kampanya sonuç vermedi 
ve Chicago sekizleri, yalnızca anarşist olduktan için, 
yazılan ve düşünceleri "kanıt gösterilerek" ölüme 
mahkûm edildi. Illinois temyiz mahkemesinin sekiz 
üyesi, temyiz isteğini reddetti. Bunun üzerine, 
Avrupa'da sekizler için kampanya yürütmekte olan 
Bernard Shaw'un tepkisi şöyle oldu: "Eğer insanlık 
ille de sekiz üyesini kaybedecekse, iliinois temyiz 
mahkemesinin sekiz üyesini kaybetmekten daha az 
zarar görür." t^Aahkemeden bir yıi sonra sekizlerin 
dördü, Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer 
ve George Engel, asıldılar. Louis Lingg hapishanede 
dinamitle intihar etti, idamlardan sonra sekizlerin 
anısına Chicago'da 25 bin kişinin katıldığı bir cenaze 
töreni yapıldı. 1889'da AFL Başkanı Gompers, II. 
Enternasyonal7n Paris Kongresi'ne, sekiz saatlik 
işgünü mücadelesinin simgeleştirilmesi amacıyla 1 
Mayıs'ın "İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma G ünü" olarak kabul edilmesini önerdi. 
1890'dan başlayarak her yıl 1 Mayıs, bu amaçla 
dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde kutlanmaya 
başladı.

1880’lerin son yıllarında Trade-U nion'lann  ulusal düzeyde örgütlenm esi, federasyon lann  
kumiması ad ım lan  atılm aya başlandı. İlk o larak  Büyük Britanya M adenciler Federasyonu 
kuruldu. Bunu ülke düzeyindeki diğer federasyonlar izledi.

İngiliz Trade Union hareketine  g iderek egem en olm aya başlayan m ücadeleci, m ilitan  eğilim lerin  
etkisiyle İngiltere Trade-Union Congres (Sendikalar Birliği) de  yüzyılın  son  10 yılı içinde 
işçiden yana daha radikal konum lara  gelm eye başladı. 1893’de, ü re tim  a raç lan n ın  ko llek tif 
mülkiyetini savunan aday lann  destek lenm esi iç in  fon aynim ası, 1894’de toprakların , 
madenlerin ve ü retim  araç lan n ın  m illileştirilm esi talebi TU C da  kabu l edildi.

İngiltere sendikacılığını devrim ci ve m ilitan  çizgilere doğru  itm eye başlayan bu eğilimler,. 
1895’den sonra başlayan büyük  ekonom ik  b u n ah m  içinde kesin tiye uğradı. D urum dan  
yararlanan eski Trade-Union’cu  liderler hareketi y en iden  ele geçird iler ve TUC, yüzyılın  so n u n a  
kadar, hatta 1900’lerin  başlarında siyasal h a t o larak  Liberal Parti'nin  h a ttın ı izledi.

Almanya

Almanya’da sendikal m ücadeleler, İngiltere’d ek in in  aksine, siyasal ö rgü tlenm en in  b ir kolu 
olarak başlamıştı. 1848 Devrim i son rasında  sendikal ö rgü tlenm en in  önderliğ in i yapan 
Lassallecılar, sendikal faaliyete, ancak  işçileri siyasal ö rgütlenm eye yö n e ltm ek  bak ım ın d an  
işlevsel olan ikincil b ir rol atfediyorlardı. Bu dön em d e  Bebel ise, M arx’in  sen d ik a lan  işçi 
sınıfının okulu o larak  değerlendiren  yaklaşım ı doğru ltu sunda, m ücadeleci ve canlı b ir 
sendikacılığı teşvik etm eye çalışm ıştı.

1875’de, sosyal dem okrasin in  iki k an ad ın ın  b irleşm esinden  hem en  sonra , b u  iki k anada  bağlı 
olan sendikalann da önem li bir bö lü m ü  birleşti. Fakat bu  aşam ada ortaya h en ü z  b ü y ü k  ve 
Tierkezi bir örgüt çıkm adı. Birleşm e öncesinde  varo lan  iki farklı send ikac ılık  anlayışı 
ırasındaki gerilim  sürüyordu. D aha çok zanaat atölyesi m o d em  fabrika arası b ir k o n u m d a  
julunan ve küçük  işletm elerde ö rgü tleneb ilen  sen d ik a lan n  1877’de yaklaşık  50 b in  üyesi vardı
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' 'e  bu  rakam  ü lkedek i top lam  işçi sayısın ın  yaklaşık  yüzde 2’sini o luşturuyordu . Grev ve 
top lu  sözleşm e hak ları b u lu n m ay an  send ikalar Sozialistengesetz’in  (Sosyalislere Karşı Yasa) ilk 
y ıllarında daha  da ağırlaşan bask ılar nedeniy le, ancak  yardım  sandık larına  benzer faaliyederde 
b u lunabiliyorlard ı. İşçi hareketi ve send ikalar bu n a lım  d ö n em in i sinm iş d u rum da geçirdiler. 
1880’lerin  o rta larında  A lm anya’da eko n o m ik  du ru m  iyiye gitm eye başlayınca, send ikalar artan 
m illi gelirden pay alm a saikiyle harekete  geçtiler. Sendika hareketin in , siyasal baskı ve 
sö m ü rü  koşu lların ı ağırlaştığı d önem lerde  görece tepkisiz  kalıp, ekonom ik  yükseliş evrelerinde 
ücretlerin i geliştirm eye yönelik  taleplerle  atağa kalkm ası. A lm an sendikacılığ ın ın  reform ist 
karakterin i başlang ıcından  itibaren  b iç im lend iren  b ir “gelenek” oldu. G ene de, 1884-1886 
dö n em in d e  b ü tü n  ülkeyi saran  b ü y ü k  grev dalgası, send ikal ö rgü tlenm en in  gelişm esi 
b ak ım ın d an  b ü y ü k  b ir a tılım ın  gerçekleşm esin i sağladı. Sosyalistlere Karşı Yasa’n ın  yürürlükten  
ka lkm asından  sonra. 1890’da Berlin’de yapılan  b ir kongreyle dağınık  sendikalar, 53 m erkezi 
örgüt ve h ep sin in  üzerinde  bu lu n acak  b ir Generalkommision der Gewerkschaften Deutschlands 
(A lm an Sendikaları G enel K om isyonu) düzey inde  m erkezileşm eyi gerçekleştirirken, üye saydan 
351 bine, işçi sm ıh  içindeki ö rgü tlü lük  oran ları ise yüzde 5’e çıkm ıştı.

1890’larla  b irlik te  başlayan dünya eko n o m ik  bunalım ı, send ikalar açısından  aynı senaryonun 
yen iden  oynanm asına  yolaçtı: Üye sayısı 1897’de 237 b ine  düştü , sendikal m ücadele geriledi; 
1890’ların  ik inci yarasında eko n o m ik  b u n a lım d an  çıkılm asıyla birlikte, bu  kez A vrupa’n ın  diğeı 
gelişm iş sanayi ü lkele rine  göre o ldukça  geri b u lu n an  A lm an sendikacılık  hareketin i, Avrupa’nın 
belk i de en güçlüsü  yapacak  olan  büyük  yükseliş başladı. Sendikaların  üye sayısı 1897’de 412 
b in  359’a örgü tlenm e o ran ı yüzde 6 .66’ya; 1900’de üye sayısı 680 b in  427’ye, örgütlenm e 
o ran ı yüzde lO’a çıktı. Bu tırm anış yen i g irilen 20. yüzyılda artacak ve 1904’de sendikaların 
üye sayısı 1 m ilyonu  geçerken, top lam  işç ilerin  yaklaşık  yüzde 22’si örgütlenm iş durum a 
geleceklerdi.

A ncak bu  b ü y ü k  gelişm eye rağm en, m adencilik , dem ir-çelik  gibi, çok sayıda işçimin m odern 
fabrika ö rgüdenm esi çerçevesinde çalıştığı b üyük  işletm elerde örgü tlenm e oram  hâlâ düşüktü. 
En iyi ö rgü tlenm iş olanlar, m atbaa işçileri (yüzde 37), bak ır işlem e işçileri (yüzde 33), 
eld iven işçileri (yüzde 32), şapkacılar (yüzde 22), porselen  işçileri (yüzde 20) gibi, geleneksel' 
zan aad arın  iş ah lak ın ın  ü re tim  sü rec in in  ö rgü d en m esin d e  hâlâ  so luk  aldığı sektörlerdi; bu  da 
sen d ikac ılık  hareketi içinde m esleki ideo lo jilerin  tam  an lam ıyla silinm esin i geciktiriyordu. 
1897-1906 dö n em in d e  send ikaların  üye say ısın ın  d ö rt ka t artarken, üyelerden  a lm an  aidatın 
o rtalam a o n  kat artış gösterm esi, sen d ikaların  m add i güç lerin in  a rtm asın ın  yanısıra, işçi 
aris tokrasisin in  de A lm anya’da o luşm a yo lu n d a  o lduğunu  gösteriyordu.

A lm an sendikacılığ ın ın  reform ist yapısı SPD  ve sosyalist hareke t içindeki e tkinliğini de artırdı. 
“Sendikaların  barışçıl b ir o rtam da gelişm e isted ik lerin i” savunan  Genel Komisyon önderi Legien, 
1899 F rankfurt K ongresi’nde, açıkça “sen d ikaların  siyasal bağım sızlığını” im a etti. SPD’de 
b ü y ü k  k an şık lık lara  yol açan b u  tavır, Genel Komisyon'un  1902 S tuttgart Kongresi’nde  partiye 
sadakatin  vurgulanm asıyla  geriletilm iş gibi görünse de; aslında djıha çok sendikaların  güçlü biı



Fransa'da S end ikal 
H areketin  Kurum laşm ası

1864, Fransız sendikal harketi için küçük bir dönüm 
noktasıdır. O yıl, imparator Louis Bonaparte işçi birlikle
ri kurmayı suç sayan yasayı değiştirip, geçici olarak 
kurulan birliklere izin verir. Artık grev suç değildir, ama 
sendika kurmak da yasal değildir. Böylece Fransız Dev
rimi sırasında ilan edilen, loncaları ve 20’den fazla kişiyi 
içinde toplayan dernekleri, işçi veya işveren koalisyon- 
iannı yasaklayan ünlü Le Chapelier kanunu fiilen yürür
lükten kalkar. 1864’ü izleyen yıllarda, özellikle zanaat
karların, usta işçilerin yoğun olduğu işkollarında sendi
kalar kurulmaya başlandı. Ayakkabıcılar 1866’da ilk “Sen
dikal Oda”yı kurarlar. “Oda”nın amacı, "ücretleri yasal 
yollardan korumak ve yükseltmek” tir. Oda tabirinin de 
belirttiği gibi, bu, sendika ile meslek kuruluşu arasında 
yer alan, vasıflı işçileri birleştiren bir kuruluştur. 1868 
70 arasında, 67 sendikal oda kurulur ve ilk ulusal fede
rasyon deri işçileri arasında boy gösterir. 1869'da kuru
lan ‘‘Paris İŞÇ İ Cemiyetleri Federal Odası" ilk konfede
rasyon denemesidir. Aynı dönemde Fransız işçileri I. 
Enternasyonal’e üye olmaya başlarlar. 1870’de bazı kay
naklara göre 240 bin, diğerlerine göre ise 30-40 bin 
işçi I. Enternasyonal’e üyedir. Bu dönem işçi hareketi, 
iktisadi tezler açısından Proudhoncu, siyasal olarak da 
“anti-yurtsever” (günümüzün anti-milliyetçiliğine denk 
düşer) ve enternasyonalisttir. “ Savaş karşı-devrimdir” , 
işçi hareketi içinde en yaygın olan sloganlardan birisidir.

Komün yenilgisini izleyen on yıl, işçi hareketinin ken
disini yeniden kurma çabalarıyla geçer. 1872’de kurulan 
‘‘İşçi Birliği" kısa zamanda kapatılır. Buna rağmen, dört 
sene sonra Paris'te ilk İşçi Kongresi toplanır. 1879 Mar
silya Kongresi'nde ise, meslek kuruluşlarının yanında, 
dönemin işçi liderleri için “ iyi niyetli bir burjuva” kate
gorisine giren Jules Guesde’in kurduğu çalışma grupla
rı da, büyük tartışmalardan sonra kabul edilir. Fransız 
işçi sınıfı içinde Marksist akımı temsil edecek olan Fran
sa İşçi Partisi, Guesde’ln önderliğinde, bu kongreden 
hemen sonra kurulur. Guesdecilerin İşçi Birliği’ne alın
masını kabul etmeyen bir kesim Proudhoncu grup İşçi 
BIriiği’nöen ayrılıp, ayrı bir sendika kurarlar. Guesde’in 
partisi de 1882’de ikiye ayrılır. Ayrılanlar, Brousse’un 
başkanlığında Fransa Sosyalist İşçiler Federasyonu'nu 
ve kendi sendikalarını kurarlar.

1884’de sendikaları yasallaştıran kanun, sendikalara 
mülkiyet hakkı tanımadan kabul edilir. Zaten kanunun 
çıktığı dönemde, gayrı resmi bir statüde varlıklanna 
göz yumulan 60 bin üyeli, 500 civannda sendika faali
yettedir. 1884 kanununu izleyen yıllar, Fransız işçi hare
keti içinde en fazla bölünmenin yaşandığı yıllardır. 
1886'da, Guesde’ln partisi, Sendika Odaları BIrliği’nin 
kongresinde egemenliği sağlayıp. Sendikalar Federas- 
yonu'nu kurar. Bu federasyon kısa zamanda Fransa 
İşçi Partisi’nin yan kuruluşu konumuna girer. Parti ve 
sendikanın kongreleri aynı anda toplanır. Her iki örgütü 
de aynı kişiler yönetir. Guesde’in partisinin, partiyi ön 
planda tutan ve sendikaları partinin elinde araç olarak 
gören tavrı, anarşist eğilimin ağır bastığı işçi sınıfı için
de kendisinin azınlıkta kalmasına yol açar.

1890’da beş sosyalist parti birbirleriyle mücadele et- 
m ekt^ir. 1899'da buna bir altıncısı katılır. Buna karşı
lık, sendikalann büyük çoğunluğu, birliği siyasal parti
lerden uzak durarak sağlamayı tercih ederler. Bu aynı 
zamanda “ devrimci sendikacılık” anlayışına da uygun 
düşmektedir. Zanaatkâr işçiler bağımsız federasyonlar
da toplanmayı tercih ederler. Şapkacılar, tlpograflar, 
in^at ustaları, maden işçileri, kalıpçılar güçlü ve ba
ğımsız federasyonlar kurarlar. Aynı dönemde, Proud
honcu kesimin önderliğinde Emek Borsaları kurulmaya 
başlanır. Emek Borsalan’nm lideri ve teorisyeni Ferdi

nand Pelloutier’dir. İlki 1886'da, Paris'te kurulan Emek 
Borsası'nı hızla diğerleri izler. 1892’de 14, 1908’de 157 
Emek Borsası Fransa’da faaliyettedir. Borsalar bu dö
nemde, anarşist sendikacıların önderliğinde ve sendikal 
bereketi birleştirici temel örgüt konumundadırlar. Bu 
hareketin kadroları için “ doğrudan eylem” ve "eylemle 
propaganda” önemlidir; seçimler ve siyasal partiler ise, 
işçi hareketini bölen, ‘‘‘burjuva yutturmacalarıdır” . Dö
nemin devrimci sendikacılık hareketi liderlerinden Grif- 
fuelhes bu anlayışı 1904’de şöyle tarif eder: Doğrudan 
eylem, işçilerin kendi eylemi demektir... Emekçi gücünü 
kendisi gösterir, kendini özgürleştirme mücadelesini ken
disinden başkasına emanet etmez... Dolayısıyla bizim 
gözümüzde günlük eylem her gün büyüyerek üstün bir 
güce eriştiğinde, büyük bir patlamaya dönüşecektir. 
İşte bizim genel grev dediğimiz toplumsal devrim budur.”

Dönemin en önemli siyasal tartışma konusu, genel 
grevdir. 1882’de Sendikalar Federasyonu, tabanın bas
kısı sonucu, genel grevi emekçilerin kurtuluşu için bir 
araç olarak kabul eder. Buna karşılık, Jules Guesde 
ve partisi için genel grev hem ütopyadır, hem de sendi
kaların bağımsız siyasal örgütler olarak faaliyette bulun
malarına yol açıp, işçi sınıfının siyasal hedeflerinin tayi
ninde partileri devre dışı bırakma amacı taşımaktadır. 
Ama sendika militanları içinde ağırlık genel grev strate
jisini savunanların tarafındadır. Nitekim, bu kesimin ön
cülüğünde 1895 Limoges Kongresi'nde, Confederation 
Generale du Travail -CGT (Genel İşçi Konfederasyonu) 
kurulur. CGT'nin ilk yedi yılı oldukça sönük geçer. 1896 
Kongresi'ne sadece beş federasyon düzenli olarak ai
datlarını ödemiş olarak katılırlar. Bu beşin içinde, CGT'yi 
uzun yıllar ayakta tutacak olan iki federasyon vardır; 
Matbaa İşçileri ve Demiryolu İşçileri Federasyonları.

1902 Kongresi bir çok açıdan CGT'nin ikinci doğuşu 
demektir. İl ve işkolu bazında, ikili bir örgütlenme be
nimsenir. İl bazında örgütlenmenin çekirdeğini Emek 
Borsaları oluşturur. Bu yapı, büyük değişikliklere uğra
madan günümüze kadar süre gelir.

CGT'nin yarattığı sınırlı ama simgesel olarak anlamlı 
birlik dinamiği, sosyalist partilerin içindeki birleşme eği
limlerini arttırır. 1905'te tüm sosyalist partilerin katılı
mıyla II. Enternasyonar'ın Fransız şubesi olan SFIO ku
rulur. Fakat örgütsel birlik, ideolojik çatışmayı azaltmaz. 
1914'e kadar tüm sendika kongreleri, Guesde yandaşla
rı genel grevciler ve Jaur6s yandaşları arasında süren 
şiddetli mücadelelere sahne olur. 1906 Amiens Kongre
si, devrimci sendikacılık hareketinin görünüşte en bü
yük güce ulaştığı dönemdir. Bu kongrede kabul edilen 
Amiens Bildirgesi ile sendikal hareket, işçilerin kurtulu
şunun ve yeni toplumun örgütlenmesinin sadece kendi
leri tarafından gerçekleştirileceğini ilan eder: “ Sendika
cılık, kapitalistlerin mallarına el koyarak gerçekleşecek 
olan bütünsel özgürleşmeyi hazırlar ve eylem olarak 
genel grevi önerir. Bugün direniş örgütü olan sendika, 
gelecekte, üretim ve bölüşüm örgütü olarak toplumsal 
yeniden örgütlenmenin temelini oluşturacaktır.”

Amiens Bildirgesi, kendini dolaysız olarak iktidar ada
yı olarak gören vasıflı, zanaatkâr. işçilerin anarko- 
sendikalist dünyalarını yansıtır. Ama bu işçiler giderek 
azınlıkta kalmaktadırlar. 1906'da Fransa’da 4857 sendi
ka ve 836 bin sendikalı işçi vardır. 1914’e kadar sendika 
sayısı artmaz, sendikalı sayısı ise bir milyona yaklaşır. 
Ne var ki, bu sendikalann yarısından azı, 76 federasyon 
içinde CGT'ye üyedirler. Diğerleri büyüklü, küçüklü fe
derasyonlar içinde, çoğunlukla korporatist geleneği sür
düren sosyalist eğilimli sendikalardır. Bunların arasında 
Papa XIII.Leon’un Rerum Novarvm  genelgesi ışığında 
faaliyet göstermeye çalışan tek tük Hıristiyan sendikalar 
da vardır.

CGT’nin-1908 Marsilya Kongresi “ emekçilerin anti- 
militarist ve anti-yurtsever” tavrını bir kez daha ilan 
eder: “ Emekçilerin vatanı yoktur” ve onlar “ savaşa

devrimci bir genel grevle cevap verecekler” dir. Bu tavır 
1912'de bir kez daha ifade edilir. 1914'te ise, Jaurâs'nin 
katlinden iki gün sonra ilan edilen seferberliğin akabin
de emekçiler, “ Berlin’e” diye haykırarak, tüfeklerinde 
çiçek, coşkuyla askeri trenlere binerler.

İşçi sendikaları kapitalist toplum içinde kurumsallaş
tırılarak, anarko-sendikalizmin sistem karşıtı eğilimleri 
ve birden parlayıp, birden sönen düzensiz eylemliliği 
tecrit edilir.

Bunun yanısıra Avrupa'da enternasyonalizm, milliyet
çilik karşısında genel olarak yenilmiştir. Bu yenilginin 
etkileri işçi sınıfı içinde de çok belirgindir. Sendikacı 
Merrheim seferberlik karşısında sendika militanlarının 
çaresizliğini şöyle ifade eder: “ ... o anda, inanılmaz 
bir milliyetçilik bunalımı yaşayan işçi sınıfı, işi kolluk 
güçlerine bırakmayıp, kendi elleriyle bizi kurşuna dizer- 
di.” ICGTsavaş politikasını destekler. SRO  “ Kutsal Birliğe” 
dahil olur ve tüm savaş kredilerine oy verir. Guesde 
ve Sembart hükümete girerler. 1914 yılında CGT ve 
Fransız İşçi sınıfı tarihinde “ devrimci sendikacılık” dö
nemi kapanır. Gerçi 1919’dan sonra CGT içinde, yeni 
kurulan Komünist Partisi’ne yakın militanlan toplayacak 
olan azınlık grubu, Devrimci Sendikacılık Komiteleri için
de örgütlenecekti. Ama bundan tıöyle devrimci sendika
cılıktan anlaşılanın, 1914'ten önceki devrimci sendikacı
lık geleneğiyle ilgisi hızla ortadan kalkacaktır.

AHMET İNSEL
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1848'de burjuva-köylü ittifakıyla ihanete uğrayan ve 
kendini "m illi cemaatin" dışında bulan işçi sınıfı, 
1914'de "m illî toplum" içinde yerini almaya 
hazırlanmadadır. Jaurâs'nin mezan başında CGT lideri 
Jouhaux bunu belirtir. Yeni işçi sınıfı artık kendine 
değil, kurumlara güvenmektedir. Kendi elinde özerk 
olarak kullanabileceği bir bilgi, toplumu yeniden 
örgütlemek için özgül ve bütünsel bir geleneği yoktur. 
İşçi sınıfı varolan toplum içinde kurumlaşmak 
istemektedir. İktidardaki radikal-sosyalistler de, bir 
taraftan işçilere karşı ordu birliklerini yoğun olarak 
kullanırlarken, diğer taraftan da sendikaların 
güçlenmesini ve böylece "uslanmalarını" 
istemektedirler. 1899'da radikal-sosyallst Millerand, 
sendikaların mülkiyet hakkını ve faaliyet alanlarını 
genişletmek için verdiği yasa önerisini sunarken şöyle 
der: "işçi örgütleri kendi mal varlıklarını işletme 
uğraşı içinde hem idareciliği öğrenecekler ve hem de 
tmylece mal varlıklarını maceracı işlerde tehlikeye 
sokmaktan kaçınacaklardır."

reform ist b lo k  o larak  partide  y e ra lm alan n ın  kesin leşm esi an lam ına  geliyordu. G üçlü üye 
tabanları, m addi o lanak ları ve yerel düzeydeki send ika ö rgü tlerin in  o luşturduğu  Ortskartell 
(yerel karteller) üe  send ikalar, 1900’lerde, SPD’n in  b ü tü n  politikaların ı, işçi sın ıfın ın  gündelik  
m add i ç ık a rlan n ın  ufku çerçevesinde denetleyen  b ir m erci k o n u m u n a  yerleştiler ve reform ist 
k an ad ın  partidek i belirleyiciliğ in in  dayanağını o luşturdu lar.

A vrupa’da A vusturya-M acaristan, Belçika, H ollanda ve kuzey ü lkelerinde de aynı m odel ağırlık 
kazandı. Sendikal hareket işçi sınıfı p a rtilerin in  yörüngesine o tu rdu ; o n lan  etkiledi ve 
on lard an  etkilendi.

A n a rk o -S en d ik a lizm

İspanya ve Fransa başta o lm ak  üzere  Latin ü lkelerinde  işçi hareketine  ve özellikle sendikal 
harekete, 1880-1900 dö n em in d e  an arko-send ikalist akım  hâk im  oldu.

A narko-sendikalistler, kap ita lizm in  y ık ılm asın ı ve ü re tim  araç la rın ın  toplum.a m al edilm esini 
am açlayan m ilitan  ve devrim ci b ir ak ım ın  tem silcileriydi. Bu am aca varm ak için  tek 
örgü tlenm e biçim i o larak  devrim ci sen d ik aları ve sö m ü rü  d ü zen in in  y ık ılm asında araç olarak 
genel grevi görüyor, işçi s ın ıh n m  diğer ö rgü tlenm e ve m ücadele  b içim lerin i, siyasal 
örgütlenm eyi redded iyorlard ı. H er tü rlü  devle t yap ısına  karşı olan  anarko-sendikalisder, 
geleceğin to p lu m u n u , ü re tim  ve m übadeley i örgütlem ekle görevli b irlik lerin  b ir federasyonu 
b iç im inde  tahayyül ediyor, send ikalara  da, d ah a  şim diden  böyle b ir yapı kazandırm aya 
çalışıyorlardı. Bu ilkeler tem elinde  ö rgü tlenen  sendikalar, geniş özerkliğe sah ip  yerel 
ö rgü tlenm elerin  b ir federasyonu görünüm ündeyd iler.

F ransa

Fransa’da send ikal ö rgütlenm eyi serbest b ırakan  yasan ın  ö teki A vrupa ü lkelerinden  daha genç 
b ir dönem de, 1884’te ç ık an lm asın d an  sonra , G uesdeci Fransız İşçi Partisi’n in  girişim iyle Send ik  
Odaları Ulusal Federasyonu kuru ldu . A ncak send ika  ha rek e tin d e  anarko-sendikalist çizgi 
egem endi. A narko-send ikalist eğilim , özellik le Fransız işçi hareketinde  dağınıklığın ve reform ist 
eğilim lerin  egem en olduğu  1892 sonrasında , İşçilere devrim ci eylem  hedefleri göstererek, 
yükselen  grev h areketinde  ön  saflarda yer alarak, güç kazandı. 1895’de Limoges’da ülkedeki 
tüm  sendikal ö rg ü d e n  aynı çatı a ltında  top layan  Confederation general des Travailieurs (Genel 
İşçi K onfederasyonu—CGT) kuru ldu . K onfederasyonda anarko-send ikalist eğilim in ağırlık 
kazanm ası, siyasal ey lem in  ve siyasal ö rg ü tlenm en in  redd i eğilim i, sonuçta, reform izm in önce 
sızm asına  son ra  yaygınlaşm asına yolaçtı.

İtalya

İtalya’da sen d ik alar önce yardım laşm a sandık ları b içim inde kuruldu. Ç eşitli örgütleri 
b irleştirm ek  için  ilk  adım  1882’de atıldı. Ancak, bu  ad ım ın  so n u cu n d a  ku ru lan  b irhk  İtalya 
işçi Partisi ad ın ı aldı. Parti ile send ika  arası b ir yapıda o lan  örgüt, siyasal m ücadele ile 
ekonom ik  m ücadelen in  h en ü z  b irb irin d en  tam  ayrılm adığı b ir d ö nem in  aynasıydı.

1870 ile 1890 arasında, İtalya’da işkolu  esasında b irçok  send ikal ö rgütlenm e doğdu. 1890’da, 
b u n ların  top lam  üye sayısı 150 b in  civarındaydı. A ncak bu dön em d e  İtalyan sendika 
hareketine  dam gasını vu ran la r bu  işkolu federasyonları değil, sendikala adı verilen yerel işçi 
örgütleriydi. 1891’d en  başlayarak  M ilano, T orino  gibi sanayi m erkezlerinde kuru lan  
sendikato’lar işçilerin  h ak ların ı korum aya çalışan , kooperatifler kuru lm asına yardım cı olan, 
işçilere ve işçi çocuk larına  eğitim  im kânları sağlam aya çabalayan örgütlerdi. 1890’ların  ikinci 
yarıs ında İtalyan gericiliği k idelere  karşı harekete  geçtiğinde ve bask ılar yoğunlaştığında 
sendikato’lar sığ ınm a ve d iren iş m erkezi o ldular. Bu baskılar, reform ist eğilim lerin işçi 
federasyonlarına egem en o lduğu bir dönem d e  anarko-send ikalizm in  güçlenm esine yol açtı ve 
sendifeûto’lar an arko-send ikalizm in  yörüngesine  girdiler.

İspanya

Ispanya’da, 1881’de B arcelona’da k u ru lan  Bölgesel Emekçiler Federasyonu ilk günlerinde bile 
anarko-send ikalizm in  etkisi a ltındaydı. Siyasal m ücadeleyi ve siyasal’ partilerle  işbirliğini 
reddetti. 1888’de yasak lanan  bu  örgü tün  yerine  kuru lan  yeni yapı daha  radikal anarşist 
k o n u m lar ben im sedi. Sosyalist Parti’ye  eğilim li send ikalar 1880’lerin  so n  y ıllannda  kuruldu, 
am a işçi hareketi içinde c iddi b ir güce sah ip  olam adı.

Farklı çizgiler izlese ve farklı m odeller çerçevesinde ö rgü tlenm iş olsa da, send ikal hareket 19. 
yüzyılın  son  20 y ılında  A vrupa’da  serm aye ve sö m ü rü n ü n  ö n ü n d ek i b ir engeldi. Sermaye, 
send ikal hareketi, b ir yandan  zorbalık  ö te y andan  yasal engellerle geriletm eye çalışırken, 
serm ayeye bağım lı sa n  sen d ik alar k u rd u rtm a  y o lunu  da denedi. D oğrudan serm aye tarafından 
ku rd u rtu lan  sözde sen d ik a lar y an ın d a  Katolik sen d ik a lan n  örgütlenm esi de  işçi sın ıhnm  
send ikal m ücadelesin i bö len  ve güçten  d ü şü ren  b ir e tken  oldu. Katolik send ikaların  ilki 
A lm anya’da 1894’te m ad en  çıkarm a sanay iinde  k u ru ld u  ve son ra  d iğer sanayi d a llan n a  atladı 
ve k a rşılan n d a  Pro testan  sen d ik alar kuru ldu . F ransa’da  ilk  Katolik send ikal örgütlenm e



1890’ların sonunda  oluştu. Kilisenin, özellikle kad ın lar üzerindeki m anevî e tk isinden  yararlanan 
Katolik kilisesi, kadın işçi birlikleri, kaduı sen d ik a lan  ku ıdu . Yüzyıhn so n larında  Katolik 
ülkelerde Katolik sendikalar, başlangıçta az üyeyle de olsa k u m lm u ş ve işçi hareketin in  
militan m ücadele ve siyasal ö rgü tlenm esin in  ö n ü n e  çıkan engellerden biri haline  gelm işti.

Amerikan İşçi H areketi

II. EnternasyonalVn 12 Ağustos 1893’teki Zürih 
Kongresi’ne katılmış olan Engels bazı Alman 

delegeleri ile (soldan sağa) Dr. Ferdinand Simon, 
August Bebel'in kızı Frieda Simon, Clara Zetkin, Julie 
ve August Bebel, Ernst Schattner, Regina ve Eduard 

Bernstein sohbet ederken.

Amerikan işçi hareketin in  sendikal örgütlenm esi gizli ö rgü tlenm eler halinde başladı. B unun 
başlıca nedeni işverenlerin  sendikal m ücadeleye karşı gizli ajanları aracılığı ile elde ettikleri 
bilgileri “kara hste” hazırlam akta kullanm alarıydı. İşçilerde sendikal m ücadeleyi gizli biçim lerde 
sürdürme eğilimi yarattı. İşte Nohte and Holy Order o f the Knights o f  Labor (Einek 
Şövalyelerinin Asil \ e  Kutsal Ö rgütü, kısaca Emek Şö \'a l\e le ri) bu  o rtam da 1869 yılında 
kuruldu.

Büyük Usta İşçi ünvanıyla örgüt liderliğini sü rdüren  Unah Stephens, 1879 K ongresi’nde bu 
görevini Makiuist ve Demirciler Sendikası’ndan  gelm e T erence Pow derly’e bıraktı. Powderly,
1881 yıhnda örgütü gizli o lm aktan  ç ıkarıp  açık hale getirdi. Emek Şövalyeleri'nin  1882-1885 
arasındaki grevlerde b aşan h  olm ası, üye sayısın ın  1886’da 700 b ine  u laşm asına yolaçtı. 
Avukariar, bankacılar ve, içki sa tan lar hariç, değişik m eslek  m ensubu  k üçük  çapta işyeri sahibi 
dahil herkes bu  örgüte üye o labiliyorlardı. Sonradan American Federation o f Labor’ı (A m erikan 
İşçi Federasyonu) kuracak  olan ıneslek  kuru luşları bu  d u ru m u  çok Sert eleştiriyorlardı. Bu 
sendikalar Emek Şövalyeleri'nin he r m esleğe açık o lm asını kend ile rine  rak ip  gö rdüklerinden ,
1886 yılında kendi örgüt a lanlarına giren işçileri ö rgütlem em esini sağlam ak am acıyla Emek 
Şövalyeleri'ni uzlaşm aya ya da kend in i feshetm eye zorladılar. Amerikan İşçi Federasyonu ile 
Emek Şövalyeleri a rasındaki çatışm ayı zam an  içinde Federasyon kazandı. Emek Şövalyeleri 1890 
yılından itibaren zayıfladı ve yavaş yavaş yok oldu.

1873-1878 B unalım ı ve Sendikalar

1873-1878 arasında A m erika Birleşik D evletleri’nde  yaşanan b u n ah m  işsiz sayısın ın  artm asına 
sendikalı işçilerin ve üc red erin  azalm asına yolaçtı. Bu yıllarda çok sayıda işsiz yü rüyüşü  
birbirini izledi. Bunahm  yıllarında Lassallecılar ile M arx’in görüşlerine  yakın  o lan lar arasındaki 
çatışma yeniden alevlendi. Lassallecılar son  bunalım  ile b irlik te  send ikalarda  görülen  
çözülmenin neden in i siyasal m ücadelen in  eksikliğine bağlıyorlard ı ve 1874’te Illinois İşçi 
Partisi'ni ve Kuzey Amerika Sosyal Demokrat Partisi'm  kurdu lar. A ncak he r iki parti de  seçim  
sandıklarında yenilgiye uğradı.

1876’da !. Enternasyonal'in dağılm ası k a rarın d an  b irkaç gün sonra  sosyalistler b iraraya gelerek 
ABD Çalışanlar Partisi ad ında b irleşik  b ir parti kurdu lar. A ncak parti h en ü z  faaliyete 
başlamadan Lassallecılar ile Marx yandaşları arasındaki so ru n la r y en iden  alevlendi. 1877 
Kongresi’nde. p artin in  adı Socialist Labor Party's: (Sosyalist İşçi Partisi) çevrildi.

Büyük bunahm  sırasında grevler b irb irin i izledi. 1875 yazında  New England’da sü ren  8 
haftalık tekstil işçileri grevi yenilgi ile sonuçlandı. İşçiler ücre t kesin tilerin i ve “sa n  it 
sözleşmeleri” olarak ad land ırd ık ları send ikalara  üye o lm am a ko şu lu n u  kabul ederek  yen iden  
işbaşı yaptılar. M adencilerin  1875’deki grevi de yenilgiyle sonuçlandı. İşverenler baskıların ı 
arttırmaya devam  ederken işçiler de gizli sa ld ırılar dah il h e r  tü rlü  yöntem e başvurarak  
mücadelelerini sü rdürdü ler. İşverenler P inkerton  A jansı’nca sağlanan özel hafiyeler ile elde 
ettikleri sözde kanıtlarla, Molly Maguires adlı gizli b ir çeteye m en su p  o ldukları gerekçesiyle 10 
kadar işçiyi yargılayıp astırdılar. 1877’de B altim ore ve O hio  d em iry o llan n d a  grevler o ldu  
askeri birlikler m üdahale  etti. Pennsylvania dem iryo lcu lar .grevinde 26 kişi katledildi.

1873-1878 büyük  bunalım ı sırasında sendika üye sayılarında b üyük  b ir düşm e izlendi. A ncak 
sendikalar tam am en ortadan  kalkm adı. 1878 so n rasındak i eko n o m ik  koşu llarda gözlenen 
düzelme ile sendikacılık  y en iden  canlandı. 1870’lerin  b u n a lım ın ı aşıp  ayakta kalab ilen  
sendikalar ABD sendikacılığ ın ın  nüvesin i o luşturdu lar.

1878 yılında vasıfsız işçileri de ö rgü tlem ek üzere International Labor Union (U luslararası İşçi 
Birliği) kuruldu. K urucular arasında Sorge, M cDonell, D ouai, W eydem eyer gibi ön d erle r yer 
alıyordu. Birliğin am acı renk, ırk, vasıflı-vasıfsız işçi ay n m ı gözetm eksiz in  tüm  işçileri 
kapsayacak b ir işçi ö rg ü tünün  yap ılanm asın ı yaratm aktı. B aşanh grevlere rağm en ö rgü tün  üye 
sayısı Şubat 1880’de 1500’e düştü  ve Birlik dağıldı.

Emek Günü ve 1 M ayıs

18 Mayıs 1882’de M arangozlar Sendikası’n lu  başlıca ö n d erle rin d en  Peter M cGuire New York 
Merkezî İşçi Sendikası’m n  top lan tısında, işç ilerin  k e n t so k ak lan n d a  yü rüyüş yapab ilecek leri özel 
bir güne sahip  o lm alan m  istedi ve Eylül’ü n  ilk  pazartesi g ü n ü n ü n  Emek Günü o larak  ilan  
edilmesini önerdi. Ö neri b ü y ü k  b ir coşkuyla kabul edildi'. 5 Eylül 1882’d e  30 b in  işçi çeşitli 
sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Emek Günü 5 Eylül 1883’de de tekrarland ı. ABD ve Kanada  
Örgütlü M eâek Kuruluşları ve İşçi Sendikalan Federasyonukıun  (FOTLU) 1884 Chicago 
toplantısında da eylü lün ilk  pazartesi g ü n ü n ü n  Emek Günü o larak  k u tlanm ası k a ran  alındı.

ADLER, VIKTOR 
( 1 8 5 2 -1 9 1 8 )

Avusturya sosyal demokrasisinin önderi Viktor Adier, 
KatoiiKbir tüccarın oğlu olarak 24 Haziıan 1852'de Prag’
da doğdu. Viyana'da Benediktyen lisesini bitirdikten 
sonra tıp fakültesine gitti. Öğrenciliğinde Alman ulusai 
birliğini savunan Arminia gençlik örgütüne girdi. 1883'de 
Viyana'ya yerleşen Adier, işçi güvenliği ve sınat geliş
melerle ilgili bir eğitim gezisi çerçevesinde İsviçre, Al
manya ve İngiltere’yi gördü; Bebel ve Engeis’ie tanışa
rak sosyalizmi benimsedi. Avusturya’ya döndükten son
ra, bütün faaliyetini Avusturya’da sosyalist hareketi ör
gütlemeye hasretti. 1 Ocak 1889’da Heinfeid’de yapılan 
bir toplantıda kurulan Avusturya Sozialdemokratlsche 
Arbelterpartei Österrelchs-SAPÖ'nin (Sosyai Demokrat 
İşçi Partisi) önderliğini üstlendi.

Habsburg İmparatoriuğu’nun baskıcı rejimi altında va
rolmaya ve partiyi güçlendirmeye çalışırken, 1887-1899 
döneminde siyasal nedenlerle onyedi kez hüküm giyen 
Adier, verdiği mücadeleyle ülkede 1907’de genel ve 
eşit oy hakkının tanınmasında büyük rol oynadı. Adier, 
1905'den itibaren Abgeordnetenhaus'a (Meciis) girmiş
ti. SAPÖ ve Adier’in en önemli sorunlarından biri, 
Avusturya-Macaristan monarşisinin egemenliği aitında 
yaşayan ulusların sosyal demokrat gruplarıyla olan iliş
kileriydi. Adier, 1907-1911 döneminde SAPÖ yönetimin
de yer vererek ve Sozlal Demokratlsche Verband im 
Abgeordnetenhaus'u (Meciis’te Sosyaidemokrat Birlik) 
oluşturarak, bu grupları kendi bağımsızlıkları içinde bi- 
rarada tutmayı başardı. Ancak 1911'de Çek sosyal de
mokratları bağımsız partilerini kurunca, SAPÖ'de Kari 
Renner'in başını çektiği ve imparatoriuk'sınırlarını esas



11. h n te rn a s y o n a

kabul eden anlayış ağır bastı.

Adler, Alman sosyal demokrasisinde yükselen refor
mist ve revizyonist akımlara hoşgörülü baktı ve Bebel’le 
olan yakın dostluğu çerçevesinde onu da birçok parti 
içi çalışma anında yumuşattı. Adler'in reformist ve re
vizyonistlere bakışını, Bebel’e 1903'de yazdığı şu satır
lar özetler: “ Bizzat işçi sınıfının içinde, bir yandan dev
rimci içgüdüyü muhafaza ederken, diğerleri gibi yaşaya
rak elde edilen kazanımların tadına varma eğilimi gittik
çe güçleniyor.”

Önemli isimlerinden biri olduğu II. Entemasyonal’in 
1912 Basel Kongresi’nde birçokları gibi barışçı bir tu
tum alan Adler; partisinin Habsburg monarşisine karşı 
güçlü bir siyasal ve kitlesel inisiyatif geliştirememesinin 
doğal sonucu olarak, II. Enternasyonal’e gönderdiği şu 
notla emperyalist savaşa teslim olduğunu belgeledi: 
“Savaş bizim için başladı bile. Savaşın olmasına karşı 
elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Fakat artık biz
den eylem beklemeyin! Savaş halindeyiz. Parti basınına 
el konuldu.”

Adler, 1917’nin sonlarında sonuç getirmeyen Stock
holm barış görüşmelerine katıldı. Sovyet Devrimi'ni “ de
mokrasinin zaferi” olarak selamlamıştı. Savaşla beraber 
Habsburg monarşisinin yıkılmasından sonra. Alman 
Avusturyasında dışişleri müsteşariiğını üstlendi. “Genç
lik idealim" olarak tanımladığı Alman Avusturyasının, 
Almanya’ya bağlanması için oluşturulan geçici mecliste 
uğraş verirken, 11 Kasım 1918'de Viyana’da öldü.

FOTLU  K ongresi’nde 8 saatlik  işgünü m ücadelesine u lusal çapta ivm e kazandırm ak ve bu 
k o n u d a  işçilerin  kararlılık ların ı gösterm ek am acıyla 1 Mayıs 1886’da b ir gün lük  grev yapılm ası 
kararı a lınd ı ve tüm  sen d ikalardan  8 saatlik  işgünü m ücadele lerin i yoğunlaştırm aları ve o 
güne hazır o lm aları istendi. 1 Mayıs 1886’da tüm  ülkede 350 b in  işçi greve gitti. Ülkede 
yaşam  durdu , işçiler 8 saad ik  işgünü için  seslerin i yükselttiler. ABD’n in  en politik 
k en tle rin d en  olan  C hicago’da 1 Mayıs 1886 günü  40 b in  işçi greve çıktı.

C hicagolu kapitalistler, bu  uyanışı ne p ahasına  olursa o lsun  ezm ek için saldırıya geçti. Olaylar 
3 Mayıs günü  M cC orm ick H arvester fabrikasın ın  ö n ü n d e  p adak  verdi. Fabrika ücret zam m ı ve 
8 saatlik  işgünü talebiyle greve katılan  1400 işçiyi işten  çıkarm ıştı. 3 Mayıs günü 350 kişilik 
P inkerton  çetesi korum ası a ltındak i grev k ırıcıları çahşm aya başlatıldı. Bu d u rum u protesto 
eden  grevci işç ilerden b ir kısm ı grev k ırıc ıların  üzerine  yürüyünce, pohs top lu luk  üzerine ateş 
açtı ve 4 işçi ö ld ü rü ldü , çok sayıda işçi yaralandı.

II. Enternasyonalin  1889’dak i Paris K ongresi’n d e  Am erikan işçi Federasyonu’n u n  önerisi üzerine 
A m erikan işçi h a reketin in  8 saatlik  işgünü m ücadelesin in  desteklenm esi am acıyla 1 Mayıs 
1890’da u luslararası çapta gösteriler yapılm ası kararlaştırıld ı ve 1 Mayıs günü  işçilerin 
u luslararası birlik, m ücadele  ve dayanışm a günü  o larak  kabul edildi.

A m erikan İşçi Federasyonu’n u n  K uru luşu

1881 ortalarında  ulusal send ikaların  b ir federasyonda ö rgüdenm eleri görüşü ortaya atıldı. Ön 
çalışm alardan  sonra  15 Kasım 1881’de P ittsburgh’da yarım  m ilyon işçiyi tem silen 46’sı Emek 
Şövaîyeleri’n in  yerel ku ru lu şların d an  107 delege b iraraya geldi ve Federation o f  Organized 
Trades and Lahor Unions o f  the United States and Canada-FOTLU  (ABD ve Kanada Örgütlü 
M eslek K uruşları ve İşçi Sendikaları Federasyonu) kuru ldu . Bazı send ika önderle rin in  aksine 
delegelerin  çoğu ku ru lan  federasyonun m esleği olm ayan, vasıfsız işçileri de örgütlem esini 
isted iler ve bu  am açla k u ru lu şu n  ad ına  "İşçi Sendikaları” sözcüklerin i ekletriler.

FOTLU  1881-84 arasında önem li b ir gelişm e gösterm edi. M eslek ku ru luşları 13 Mayıs 1886’da 
P h ilade lph ia’da top lan d ık tan  sonra  A ralık 1886’da O h io ’da yen iden  biraraya gelerek American 
Federation O f Labour’ı (A m erikan İşçi Federasyonu  - AFL) kurdu lar. FOTLU da bu  yeni 
k u ru luşa  katıldı.

Sosyalistler ve İşçi H areketi: (1 8 9 0 -1 9 0 0 )

K apitalist s ın ıh n  tüm  bask ısına  ve özellikle grevlerde çok sayıda işçi ö ldürü lm esine rağm en 
sosyalistlerin  ■ siyasal m ücadelesi ve işçilerin  yeni send ikal ö rgü tlenm eler yaratm a çabaları



duraksamadı. 1892’de Birleşik Demir, Çelik ve Teneke İş(ileıi Sendikası’m n  H om estead’taki 
Carnegie şirketine ait işyerinde giriştiği grev tam  b ir savaş b iç im inde  gelişti. İşverenin 
kiraladığı 300 P inkerton  m uhafızı gece işyerine gelirken grevci işçilerce du rd u ru ld u . Ç ıkan 
çatışmada 9 işçi, 3 P inkerton m uhahzı öldü. Bu olay grevin askerî b irlik lerce  dah a  da kolay 
bastırılmasını sağladı.

1888’de Burlington lokom otif sü rü cü lerin in  ve a teşçilerin in  grev in in  k ırılm asından  sonra,
Eugene Debs 1893 yılında Amerikan Demiryolu Sendikası adıyla yalnızca vasıflı işçileri değil, 
tüm dem iryolu işçilerini kapsayan yeni b ir send ika  kurdu . 1893 bunalım ı ile b irlik te  son 
derece kötü koşullarla  karşı karşıya kalan dem iryo lu  işçileri bu  sen d ik an ın  önderliğ inde  1894 
başında ü lken in  dört b ir yan ından  W ash ing ton’a b ir yü rüyüş düzen led iler. Bu yürüyüş 
sendikanın tüm  ABD’de tan ınm asın ı ve destek lenm esin i sağladı. N isan 1894’deki başarılı G reat 
Northern Railroad grevinden sonra  sen d ik an ın  üye sayısı 150 bine ulaştı.

İşçiler Mayıs’da D ebs’in önderliğ inde Pullm an şirke tinde  greve çıktılar. 4 bin işç in in  grevi 150 
bin dolayında işçi tarahndan  desteklendi. Yeni sen d ik an ın  farklı b ir send ikac ılık  an layışına ■ 
sahip o lduğunu kavrayan kap ita listler grevcileri yola getirm ek ve sendikayı çökertm ek  için  her 
yola başvurdular. P inkerton özel çeteleri ve federal askerî b irlik leri devreye g irdi ve grev 
şiddetle bastırıldı, 25 işçi ö ldü rü ldü , D ebs tu tuk land ı, hap is cezasına çarptırıld ı. Sendika büyük  
çapta zarar gördü. Yeni sendikayı rakip  kabul eden  vasıflı işçilerin  m eslek  send ikaları bu  
grevi desteklem edi. M eslek b ilinci, m ilitanlığa ve sın ıf b ilinc ine  ü stü n  geldi. A ncak A m erikan 
işçi hareketi tarih inde özel bir yeri olan Pullm an grevi D ebs’in  tüm  ABD’de tan ınm asına  
yolaçtı.

Gempers ve AFL İdeo lo jis i

Dünya ve Amerikan sendikacılık hareketinin önde ge
len isimlerinden, Amerikan İşçi Federasyonu'nun (AFL) 
kurucusu Samuel Gompers, AFL’nin 1903 kongresinde 
kendisini eleştiren sosyalistlere karşı şunları söylüyor
du: “Sosyalistler, sizlere sizin felsefenizi incelemediği
mi, ekonomi ve felsefe üzerine yazılmış, öyle sıradan 
değil, belli eserlerinizi okuduğumu, yalnız okumakla kal
mayıp aynı zamanda da incelemiş olduğumu söylemek 
isterim. Konuşmacılarınızı dinledim. Hareketinizin tüm 
dünyadaki çalışmalarını takip ettim. Otuz yıldır doktrin
lerinizi yakından izliyorum. Birçoğunuzla yakın arkadaş 
oldum. Nasıl düşündüğünüzü ve neler önerdiğinizi bili
rim. Ellerinizi ne için kaldırıyorsunuz onu da biliyorum. 
Ve şunu söylemek istiyorum ki, sizin yalnızca doktrinle
rinize değil, felsefenize de karşıyım. Ekonomik açıdan 
gerçek dışısınız. Toplumsal açıdan yanlışsınız. İşçi- 
işveren ilişkileri açısından olanak dışısınız.” Bu konuş
madan sonra Gompers, kongrede 2 bin 147 oya karşı
11 bin 282 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Özellikle 1848 Devrimi'nden sonra çok sayıda/. Enter
nasyonal üyesi ABD’ye gelmişti. Bunlar Amerika’da En- 
ternasyonal’in şubelerini kurdular. New York’ta Tenth 
Ward Hotel’! merkez olarak alan ve çoğunluğunu işçile
rin oluşturduğu Birinci Şube, daha sonra AFL'y\ kura
cak işçi liderlerini de kapsıyordu. Bu grup içinde Kari 
Marx’in arkadaşlarından Fred Bolte, J.P. McDonnel, Kon
rad Carl, David Kronburg gibi kişiler de bulunuyordu. 
Samuel Gompers’in 1870’lerde en yakın arkadaşları En- 
temasyonal’in Birinci Şube üyeleri oldu. Gompers hiç
bir zaman resmen Birinci Şube üyesi olmadı. Ancak 
bir zamanlar Entemasyonal’in İskandinavya Sekreterli- 
ği’ni yapmış olan puro imalatçısı Ferdinand Laurell, Gom
pers’in Birinci Şube tartışmalarına katılmasını sağladı. 
Düşkınkiığına uğramış sosyalistlerden olan Laurell’in 
Gompers’e verdiği öğüt, “ onlan dinle, anlamaya çalış, 
fakat partilerine girme” olmuştu. Gompers daha sonra 
Birinci Şube içinde “ 10 filozof” olarak tanınan ve ileride 
AFL 'nln ideolojisini tjelirleyecek olan daha dar bir gruba 
dahil oldu.

Entemasyonal’in Birinci Şubesi ile Onikinci Şubesi 
arasında Kari Marx'a kadar yansıyan ve onun hakemliği
ni talep eden yoğun bir tartışma sürmekteydi. Birinci

Şube, Onikinci Şube’yi “ orta sınıf mensuplarını kapsa
mak, reformcu olmak ve Ferdinant Lassalle’in görüşleri
ni savunmak” la suçluyordu. Sosyal Demokrat Parti’yi 
oluşturan Onikinci Şube üyeleri arasında Adolph Stras- 
ser, P.J. McGuire gibi önemli işçi önderleri bulunmak
taydı.

1870’lerin başlarında Amerika’da Lassaile taraftariarı 
ile Marksistler arasında yoğun tartışmalar oldu. Lassaile 
taraftariannın dogmatik, sekter ve anti-sendikal görüş
leri Marksistler tarafından şiddetle eleştirilirken, Mark
sist olarak adlandırılan bir grup da diğer uca kayarak, 
sendikalar aracılığıyla kapitalizme son verilebileceği gö
rüşünü savunmaya başladı. Bu sapma daha sonraları 
“ saf ve basit sendikacılık”  ya da yaygın deyimiyle “ par- 
tiierüstü sendikacılık” anlayışını üretti.

İşte Gompers böyle bir ideolojik tartışma içinden yük
seldi. İki kalın ciltten oluşan anılarında Marx’i özgün 
dilde okuyabilmek için Almanca öğrendiğini yazan Gom
pers, Marksistler arasındaki tartışmaları çok yakından 
izledi, ilk zamanlarda /. Entemasyonal’in görüşlerini pay
laştığını, Lassalleciler ve Marksistler arasındaki ideolo
jik mücadelede sendikal mücadelenin gerekliliğini savu
nan Marksist görüşleri kendine daha yakın bulduğunu 
belirtti. Sendikalardaki sosyalistler ile iyi geçinmeye, 
onların güvenini kazanmaya özen gösterdi.

Kari Marx ve Friedrich Engels’in Amerika üzerine yaz
dıklarını, onlann Amerika’daki dostianna göndermiş ol
dukları mektuplan da izledi Gompers. Ve yavaş yavaş 
her yerde siyasal mücadeleyi bir kenara bırakarak, Marx 
ve Engels’in sendikalar üzerine formüle ettikleri görüş
leri kendi yorumuna göre tekrarlamaya başladı. Sendi
kal oportünizmin en etkili örneğini oluşturan Gompers, 
önce Lassalleciler ve Lassallecilerin etkin olduğu Emek 
Şövalyelerl’yie, daha sonra sosyalistlerie giriştiği pole
miklerde Marx’in sendikalar üzerine söylediklerini kal
kan olarak kullanacaktı.

1881 ’de Amerika ve Kanada Örgütlü Meslek Kuruluş
ları ve İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (FOTLU) kurul
masına, bu örgütün 1886’da AFL'ye dönüşmesine ön
cülük edenler arasında bulundu. 1881'de tüm işçilerin 
sendikalaşmasına karşı meslek sahibi vasıflı işçilerin 
meslek sendikalannda örgütlenmelerine ilişkin görüşle
ri iieEmekŞövalyeleri’nin muhalefeti karşısında yenilgi
ye uğrayan Gompers ve arkadaşları 1886’da tam bir

zafer eide ettiler.

Gompers >tFL'nin kuruluşundan sonra bu örgütün 
tek ücretli personeli oldu. Ve yaklaşık 40 yıl AFL'öen 
aldığı maaşla sınıf işbiriiğini savundu. Ancak AFL baş
kanlığını sürdürmesi kolay olmadı. Sendikal elitizme karşı 
çıkan, tüm işçilerin örgütlenmesini savunan Emek Şö- 
valyelerl’nin ve sosyalistlerin muhalefetine karşı “dog
matik ve sekter sosyalistlerie” mücadele edilmesi gere
ğini sık sık tekrariadı.

Avrupa’nın önde gelen sendika önderleri ile yoğun 
bir iletişim içinde otan Gompers bu kişilere nihai hede
fin işçi sınıfını ücret köleliğinden kurtarmak olduğunu 
yazıyordu. Fransız işçilere okunmak üzere Victor Dele- 
haye’ye gönderdiği bir mektupta şunlan yazmıştı: “ Yol
daşlar, okyanuslar bizi ayırsa da bizi harekete geçiren 
aynı ruh ve amaç, örgütlenme ve dünya proletaryasının 
kurtuluşudur.” Ve yine ilginçtir ki, bugün tüm dünyada 
işçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gü
nü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, işçilerin uluslararası gü
nü olması için Sosyalist Entemasyonal'in Paris toplantı
sına öneri götüren de Gompers’ti.

Amerika'da çok sayıda sosyalist partinin kurulmuş 
olması, sosyalist siyasal mücadelenin dağınıklığı, bazı 
sosyalist önderlerin AFL’ye karşı sekter tavn, ayrı sen
dikalar kurma çabalan, Gompers ve arkadaşianna, “saf 
ve basit sendikacılık” olarak adlandırdıkları, sınıf uzlaş
macı sendikacılığı, yerleştirme olanağı tanıdı.

1885’de eski Lassalleci AFL kurucusu Adolph Stras- 
ser, ABD Senatosu'nda Eğitim ve İşçi Komitesi'nde ken
dine sorulan sorulara cevap verirken şöyle diyordu: 
“ Bizim nihahi hedeflerimiz yoktur. Günlük çalışıyoruz. 
Birkaç yıl içinde gerçekleşecek acil ihtiyaçlar için müca
dele ediyoruz... Tüzüğümüzde belirttiğimiz gibi teoris- 
yenlere karşıyız... Bizler pratik insanlanz.” İşte bu gö
rüşler Amerikan sendikacılığının ve Gompersizmin özü
nü oluşturdu.

Gompers sınıf işbirliğine dayalı sendikacılık anlayışını 
finans oligarşisi ile sendikacıları biraraya getiren bu 
kuruluşla pekiştirdi. Bunlardan biri 1900'de kurulan Na
tional CIvlc Federation (Ulusal Medeni Federasyon) idi. 
Emek-sermaye sorunlannın çözümü ve grev ve lokavtla- 
nn önlenmesi amacıyla kurulduğu açıklanan bu örgütün 
temel yaklaşımı şuydu: “ Emek ile sermaye arasında



11. h n te rn a sy o n a

1850’de Londra'da doğan, 1863'de ABD'ye gelen ve 
1872'de ABD yurttaşı olan Gompers, 1887-1936 yılları 
arasında Cigar Maker’s International Union-CMIU 
(Uluslararası Puro imalatçıları Sendikası) başkan 
yardımcılığını yaptı. 1896-1924 yıllan arasında bu 
sendikanın genel başkanlığını yaptı. 1886-1894 ve 
1895-1924 yıllan arasında (sosyalistlerin muhalefeti 
sonucu seçilemediği tek yıl dışında) 37 yıl boyunca 
AFL’mn genel başkanlığını sürdürdü. Modern 
Amerikan sendikacılığının kuruluş ve yükseliş 
dönemlerinde. Amerikan kapitalizminin tekelci 
kapitalizme geçiş aşamasında 37 yıl boyunca AFL’nin 
genel başkanlığını yapan Gompers'in belirleyici kişiliği 
ve eylemleri ile oluşturduğu sendikacılık yaklaşımı 
Gompersizm olarak adlandırıldı. Gompersizm, ABD’nin 
emperyalist bir güç olarak tüm dünyada etkinliğini 
sürdürmesiyle “partilerüstü" ya da “partilerdışı" 
sendikacılık olarak az gelişmiş ve kapitalist ülkelerde 
yaygınlık kazandı.

1886 g rev lerin in  yen ilg isinden  sonra  işçiler a rasında siyasal m ücadele yen iden  yoğunluk 
kazandı. 1887 seçim leri için  Emek Şövalyeleri, New York M erkezî İşçi Sendikası ve sosyalistler 
H enry  George’u  ortak  aday gösterdiler. George seçilem edi, ancak  67 b in  oy aldı. Bu sonuç 
sosyalistler açısından  u m u t vericiydi.

Bu arada Sosyalist İşçi Partisi’n in  önderliği 1890’da ün iversite  m en su b u  D aniel De Leon’un 
eline geçti. İşçiler ile işçi o lm ay an lan n  h e r tü rlü  işbirliğine kesin lik le  karşı çıkan, send ikalann  
gü n lük  işlevlerin i reddeden , sek ter De Leon ile b irlik te  Sosyalist İşçi Partisi k itle lerden daha 
da koptu . De Leon İngiltere’den  ithal ettiği “yeni send ikac ılık” sloganı ile hem  Emek 
Şövalyeleri'ne hem  de Am erikan İşçi Federasyonuna  karşı savaş açtı ve sosyalistlerin  
federasyonu terk  e tm elerin i istedi. De Leon’un  send ikalara  karşı o ldukça karışık, zam ana-göre  
değişen tavrı sosyalisrieri send ikalarda  zo r d u ru m d a  bıraktı.

Pu llm an  grevi sırasında  y ıldızı parlayan Eguene Debs, 1897’de Siyasal Demokrasi adıyla bir 
p latfo rm  o luştu rdu . Platform , De L eon’u n  po litik as ın d an  rahatsız  olan  Sosyalist İşçi Partisi'nden 
üyelerin , Y ahudi sosyalisder ve bazı send ikac ıla rdan  ilgi gö rünce ertesi yıl Sosyal Demokrat 
Parti’ye  d ö n ü ştü rü ld ü . Parti u luslararası sosyalizm  ilkelerine  ve program ına in an an  sosyalisdere 
açık olacaktı.

Sosyal Demokrat Parti. Am erikan İşçi Federasyonu yönetic ileri ile yakın  ilişki kurm ak  ve 
Federasyon taban ın d a  varo lab ilm ek  için yoğun çaba harcadı. Sendikacılardan ve Federasyon 
yönetic ilerinden  belli b ir ilgi gördü. Bu arada 1898’de yapılan seçim lerde Jo h n  Chase adında 
b ir sosyalist, M assachusetts eyaleri H averhill şeh rin d en  belediye başkan ı seçildi. 1900’de ise 
Sosyal D emokrat Parti ve Sosyalist İşçi Partisi üyeleri In d ianapo lis’te b iraraya geldiler ve ertesi 
yıl da Socialist Party o f  America’yı (A m erikan Sosyalist Partisi) kurdular.

zorunlu bir düşmaniilc yolctur. Biri oimadan diğeri ola
maz, biri diğerinden evrilmiştir... Birinin çıicarı diğerinin 
çıkandır... Bugünün işçisi yarının kapitalistidir.” Yakla
şık 40 yıl önce ABD Başkanı olarak “ emek sermaye 

.olmadan varolabilir, ancak emek olmadan sermaye 
varoiamaz’’ sözlerini sarleden Lincoln’den de geriye 
düşen Gompers bu uzlaşma örgütünde işçi temsilcisi 
olarak yıllarca görev yaptı.

Gompers 1900’lu yıllarda uluslararası çapta bir kişi 
oldu. Avrupa’da çok sayıda uluslararası sendikal top
lantıya katıldı. Uzlaşmacı görüşlerini oralarda da yayma
ya, uluslararası işçi sendikalarını kendi görüşleri etra
fında biçimlendirmeye çalıştı. Çinli işçilerin ABD’ye gel
melerine karşı çıkan harekette, ırkçı görüşlerini sergile
di. i. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında savaşa karşı 
çıkanlan çok sert suçladı. Ekim Devrimi’ni şiddetle eleş
tirdi. ABD'nin emperyalist politikasını son noktasına 
kadar destekledi. Gompers'in anti-sosyalist görüşleri 
II. Dünya Savaşı’ndan sonraki soğuk savaş yıllarında 
yoğunlaşan anti-komünlst propagandanın temellerinden 
birini oluşturacaktı.

Gompers, toplumsal sorunlarda özünde devlet müda
halesine ve yönetime katılma taleplerine de karşıydı. 
Daha sonraki yıllarda bu taleplere açıkça karşı çıkama
yınca onları çeşitli biçimlerde sulandırmaya çalıştı. Söz
de grevden yanaydı, ancak sık sık bu hakkın siyasal 
amaçlarla kötüye kullanabileceğini belirtiyordu. Aşırı de
mokrat görünmek istemesine rağmen kendi görüşlerine 
karşı çıkanları, muhaliflerini acımasızca ezdi, ezdirdi. 
Yeri geldiğinde AFL Kongre kararlarını bile hiçe sayarak 
kendi görüşlerini dikte ettirdi.

İşte bu yaklaşımları ile Gompers, arkadaşlarıyla birlik
te Amerikan sendikacılığı olarak adlandırılan sendikacı
lık anlayışını oluşturdu. Kendilerince “ saf ve basit 
sendikacılık’’ olarak adlandınlan, Türkiye’de genelde 
“partilerüstü sendikacılık” olarak bilinen ve ünlü sendi
kacılar arasında çok sayıda taraftarı bulunan bu sendi
kacılık anlayışı, temelde İşçilerin nihai kurtuluşunu de
ğil, kapitalist sömürü ilişkisi içinde “ en fazla”yı elde 
etmeyi amaçlayan, uzlaşmacı sendikacılıktı. Sınıf gerçe
ğini ve ekonomik, siyasal ve ideolojik mücadelenin bü
tünlüğünü reddeden, sınıf çıkarlarını değil, meslek çı- 
kariannı savunan bir sendikacılıktı.

FARUK PEKİN

II. Enternasyonal’in Kuruluşu ve İlk Yılları

Sosyalizm  ve sosyal m ücadele ler tarih i içinde  II. Enternasyonal, 1889 y ılından  I. Dünya 
Savaşı’n m  patlak  verdiği 1914 y ılına  kadar u zanan  çeyrek yüzyıllık  b ir dönem i kapsar.

II. Entem asyonal’i k en d is in d en  öncek i I. Enternasyonal’den  ayıran tem el fark, işçi sınıfının 
yaln ızca send ikal değil aynı zam anda  siyasal o larak  da  örgütlendiği ve siyasal partiler 
tarafından  tem sil ed ilm eye başlandığı b ir dön em d e  ortaya çıkm ış olm asıdır.

II. Entem asyonal’i o lu ştu ran  siyasal partilerin  en  g ü ç lü sü n ü n  ve en  önem lisin in  Alm an Sosyal 
Demokrat Partisi o ldu ğ u n d an  k u şku  yoktur. Alm an Sosyal D emokrat Partisi, bu  ü lkede işçi 
s ın ıh n m  siyasal birliğ in i gerçekleştirm iş ve sendika  h areke ti ile o rganik  bağlara sahipti. Güç 
ve e tk in lik  açısından  o n ların  hem en  a rd ından , Fransız işçi ve sosyalist hareketi gelm iştir. 
A ynca, Rus, A vusturya, İngiliz ve d iğer bazı batı A vrupa ü lkelerinde varlık  kazanm ış olan  işçi
ve sosyalist h areketle rin i an m ak  gerekecektir.

I. Enternasyonal’in  b ö lü n m esin d en  sonra  1877’de Belçika’n ın  G and şeh rinde  geniş k apsam h bir 
en te rnasyonal o luştu rm ak  am acıyla Sosyalist Birlik Kongresi toplandı. A narşistler ile siyasal eylem 
yanlıları a rasında I. Enternasyonalden  bu  yana  sü rü p  gelen tartışm a, bu  kongren in  gündem inde 
de ö nem li b ir yer tu ttu . Kongre b o y unca  ortaya ç ıkan  görüş ay n lık lan n a  çözüm  olm ak üzere, 
siyasal eylem  yanlısı çoğunluk, anarşis tlerin  çağın lm adığı ay n  b ir to p lan tı düzenlendi. 
A narşistler ile b ağ lan n  kopartılm ası d oğru ltu sundak i bu  ha rek e tin  önde  gelen sim aları şöyle 
sıralanabilir: Belçika’dan  C esar de Paepe, Alm an Sosyal Demokrat Partisi’n i tem sil eden 
W ilhe lm  L iebknecht, İsviçre’den  H erm an G reulich, İtalya’dan  T. Zanardelilli, M acaristan’dan Leo
Frankel, F ransa’d an  A ndre Bert, İngiltere’den  Jo h n  H alleş ve M altm an Barry...

Bu gelişm e, II. Enternasyonal’in  ku ru lm ası yo lunda  atılm ış ilk  ad ım lardan  biri sayılabilir.
Ancak, bu  g irişim in  uzan tısı' o larak  1881 y ılında  İsviçre’n in  C oire şeh rinde  toplanan 
Uluslararası Kongre’n in  arkası gelm edi. C oire K ongresi’n d e  u zu n  ve geniş kapsam h tartışm alann 
so n u cu n d a  yeni b ir Sosyalist Enternasyonal’in  zam an ın ın  h en ü z  gelm ediği k a ran n a  vanidı.

Enternasyonal fikrini can land ırm a girişim leri kısa b ir süre  sonra , F ransızların  öncülüğünde 
yen iden  ortaya çıktı. Fransız işçi hareke ti 1880’lerin  başında  h ızlı b ir canlanm a kazandı. 
1882’de Fransa’da G uesde’n in  öncü lü ğ ü n d ek i Parti Ouvrier Français (Fransız İşçi Partisi) 
k u ru lu şu n u  tam am lam ış ve sendika  h areke ti üzerinde  belli b ir e tk in lik  kazanm ıştı. Bunun 
yan ısıra  Paul B rousse’u n  önderliğ indek i posib ihst ak ım ın  tem silcileri de Parti Ouvrier Socialiste 
Revolutionnaire’i (Sosyalist D evrim ci İşçi Partisi) ku rm u şlar ve ayrı b ir send ikal yapılanm ayı 
başlatm ışlardı.

Yeni b ir Uluslararası İşçi Kongresi top lam a girişim i 1883’de posib ilisderden  geldi. Çalışm a 
k o şu llan n m  düzeltilm esi, özellikle, çalışm a sü resin in  kısaltılm ası kongren in  gündem inde önem li 
b ir yer tu ttu . Bu talepler, 1886’da gene Paris’de to p lan an  ikinci Uluslararası Kongre’de  daha 
açık  b ir b içim de ifadesini buldu.



Bu dönemde, sekiz saaü ik  işgûnûnün  gerçekleştirilm esi için  çeşitli ü lkelerde eşzam anlı 
eylemlerin düzenlenm esi eğilimi belirm işti. Çeşitli ü lkelerde b u  yönde be liren  eğilim lere 
paralel olarak Paris’de to p lanan  Uluslararası Kongre’de  de  posib ilistL r, sekiz saatlik  işgününü  
sağlamayı başlıca am aç ed inm iş b ir u luslararası işçi ö rgü tü  kuru lm ası öneris in i benim sediler.
Bu amaçla, Fransız D evrim i’n in  yüzüncü  y ıld ö n ü m ü  olan  1889’da yen i b ir Uluslararası Kongre 
toplanması için  Fransız posib ilist partiye görev verildi.

Bu arada, ayrı b ir Uluslararası Jşçi Kongresi 1888’de L ondra’da top landı. İngiltere’n in  send ika 
örgütü olan TU C nin  ve soyalistlerin  tem silcileri kongreye katıld ı, aynca, k ıta  A vrupasm m  
çeşitli tem silcileri de yer aldı. Sekiz saatlik  işgünü için  u luslararası boy u tlu  eylem ler 
düzenlenmesi ve ertesi yıl Paris’te yeni b ir kongre top lanm ası k a ran  alındı.

Paris K ongresi

1889’da Paris’de top lanan  he r iki kongrede kalabalık  b ir izleyici k idesi bu lu n d u . Salle 
Petrelle’de toplanan M arksistlerin  düzen led iğ i kongreye top lam  391 delege katılm ıştı. B unların 
221’i Fransız, 81’i Alm an, 22’si İngiliz, 14’ü  Belçikalı, 8’i AvusturyalI ve 6’sı Rus’du. Aynca, 
Hollanda, D anim arka, İsveç, Norveç, İsviçre, Polonya, Rom anya, İtalya, M acaristan, İspanya, 
Portekiz, Bohemya, Bulgaristan gibi ü lkelerden  de delegasyonlar yer alıyordu. ABD, A rjantin  ve 
Finlandiya’dan da gözlem ciler bu lunuyordu . Rue Lancry’de posib ilistlerin  düzen led iğ i kongreye 
500’ü Fransız olm ak üzere 600 delege katılm ıştı. A lm anlar, posib ilistlerin  girişim i içinde yer 
almadılar.

Salle Petrelle kongresine katılan ların  tem sil edici niteliği b ak ım ın d an  belirg in  b ir ü stü n lü k  
taşıması sonucunda yeni b ir Enternasyonal o luştu rm a g irişim lerin in  öncülüğü , b ir süre sonra, 
Fransız posib ilisderinden A lm an sosyal dem okra tla rına  geçti.

Brüksel ve  Zürih K ongreleri

1889’da Paris’de yapılan top lan tıları II. E nternasyonalin  b irinc i kongresi saym ak gerekirse, 
ikinci kongrenin Ağustos 1891’de Brüksel’de top landığ ı söylenebilir. Brüksel K ongresi’ne 15 
ayn ülkeden 337 delege katıldı. Kongrede, 1890 ve 1891'de 1 Mayıs k u tlam alarında  sağlanm ış 
olan başarının verdiği güvenle, bu  k u tlam alan n  şu üç am acı vurgulam aya vesile olm ası 
kararlaştırıldı: Sekiz saad ik  işg ü n ü n ü n  sağlanm ası, u luslararası iş m evzuatın ın  ihdası için  baskı 
yapılması, uluslararası barış ın  sağlanm asın ın  b ü tü n  ü lkelerin  işç ile rin in  b ir isteği o larak  ifade 
edilmesi. Kongrede, bun lara  ek olarak, 1 M ayıs’da b ü tü n  ü lkelerde genel greve g idilm esi k a ran  
alındı.

II. Entemasyonal'in bu  ilk kongrelerinde örgü tün  niteliği k o n u su n d a  b ir be lirsiz lik  egem endi.
Bu kongreler, genel olarak Sosyalist İşçi Kongreleri o larak  ad landırıld ı. A ncak 1896 K ongresi’nde 
olduğu gibi Sosyalist İşçi ve Sendika Kongreleri denild iğ i de  oldu. 1893 Z ürih  K ongresi’nde, 
anarko-sendikalistlerle E nternasyonal arasındak i ilişkiye da ir a lınan  kararda  şöyle deniyordu: 
“Kongreye tüm  sendikalar ve ayrıca işçilerin  ö rgütlenm esi gereği ile siyasal eylem  gereğini 
benimseyen sosyalist partiler ve örgütler kabul edilecektir. Siyasal ey lem den  kastedilen , işçi 
sınıfı örgütlerinin, p ro letaryan ın  çıkarların ı geliştirm ek  ve siyasal ik tidarı ele geçirm ek  yo lunda, 
mümkün olan en  geniş ölçüde, siyasal h ak lardan  ve yasam a m ekan izm asından  yararlanm ası 
veya bun lan  ele geçirm esidir.”

Londra K ongresi

II. Entemasyonal’in  1896’da L ondra’da to p lanan  kongresinde Z ürih  K ongresi’nde  siyasal eylem i 
benimseyen, dolayısıyla anarko-sendikalist tezi red d ed en  doğru ltuda  b içim lenm iş o lan  karar 
taslağı yeniden gündem e geldi. Bu kongrede anarko-send ikalist kanat, esas olarak, ün lü  
sendikacı F em and  Pelloutier’n in  önderliğ indek i Fransız anarko-sendikalistleri tarafından  tem sil 
edilmekteydi. İngiliz send ika lid e rlerin d en  T om  M ann ve Keir H ardie görüş a y n h k la n m  
müsamaha ile karşılayan geniş b ir ittifaktan  yana tav ır aldılar. B una karşılık, Fransız sosyalist 
lider Jaures ve İngiliz M arksistlerin in  lideri d u ru m u n d a  o lan  H yndm an karşı görüşü  
savundular. Bu arada, anarşis t-kom ünist eğilim i tem sil eden  K ropotkin  g ib ilerin  istisna 
tutularak Enternasyonal’de  yer a lm asın ı savunan lar oldu.

Alman sosyalistlerinden L iebknecht’in  hazırladığı ve kabul edilen  taslakta: “ K ongrenin  hazırlık  
komitesi, m ünhasıran  aşağıdaki n ite lik leri taşıyanları m ü teak ip  kongreye davet etm ekle 
görevlendirilmiştir:

1-Kapitalist m ülkiyet ve ü retim  yerine sosyalist m ülk iyet ve ü retim i kurm aya çalışan  ve teşriî 
ve parlam enter eylem i bu  am açlara u laşm ak iç in  gerekli yol o larak  ben im seyen  örgütlerin  
temsilcileri.

B E G E YTE R

Devrimci romantizm havası içinde Eugene Pottier'nin 
yazdığı Enternasyonal şiiri hakkında çeşitli efsaneler 
yayılmıştı. Pottier’nin bu şiiri Haziran 1871'de Paris’te 
saklanırken yazdığı söylentisi bu romantizmin 
yığınlardaki ifadesiydi. Gerçekte ise Eylül 1870’te 
kaleme alınan şiire son şeklini Komün üyesi Gustave 
Lefrançais verdi ve Pottier gıyabında ölüme mahkûm 
olduktan sonra Fransa dışına kaçan Lefrançais’ye şiiri 
ithaf etti. 1882’de Fransız işçi Partisi kurulduktan 
sonra, Jules Guesde kuzey Fransa’da propaganda 
gezileri düzenledi. Lille ve Roubaix bu partinin 
yığınlar nezdinde en fazla itibar ve güç kazandığı 
bölgeler oldu. 15 Temmuz 1888’de Fransız İşçi 
Partisi’n/n Lille yöneticisi Gustave Delory'nin talebi 
sonucu Pottier ve Degeyter bir araya geldiler ve 
Degeyter ertesi gün Enternasyonal'/ besteledi ve Lilleli 
işçiler ilk kez 23 Temmuz günü Sendika Odası'nm 
düzenlediği bir toplantıda Enternasyonal’/ söylediler. 
1928'de III. Enternasyonal'/n 6. Kongresi'ne çağrılan 
Degeyter, delegeler tarafından coşkuyla karşılandı. 
Kongrenin açılışında orkestrayı yönetti ve 
Enternasyonal üç kere coşkuyla söylendi. B ir kaç yıl 
sonra Maurice Thorez şöyle yazacaktı; “ Degeyter ile 
1928’de Moskova’daki karşılaşmamızı hatırlıyorum. 
Enternasyonal'/ çalan orkestrayı yönetirken gözyaşlarını 
tutamamıştı ve üç kezden sonra orkestra üyeleri 
kendisini kucaklayarak havaya fırlatmıştı. Ağlamayan 
kalmamıştı.”  fles/mde Fransız İşçi Partisi yararına 
satılan şiir kitabının kapağı görülüyor.

2-Politikada m ilitan  b ir tavır ben im sem em iş o lsalar dahi, teşriî ve pa rlam en ter eylem in 
gereğini kabul ettik lerin i beyan  eden  salt send ikal örgütler. D olayısıyla, anarşistler 
dışlanmışlardır.” deniyordu.



Avrupa’nın "sahipleri” , müstal<bel Çar II. Nikola, 
imparator II. Wilhelm, Galler Prensi VII. Edward, 

imparatoriçe Friedrich ve hepsinin önünde "Avrupa’nın 
Büyükannesi’ ’ Kraliçe Victoria, 1894’te Coburg’da bir 

düğünde. Yüzyıl dönümüne gelindiğinde hemen 
hemen tümüyle kapitalistleşmiş olan Avrupa’nın büyük 
bölümü, üç hanedanın üyeleri tarafından yönetiliyordu. 

İngiltere Kraliçesi ve "Hindistan imparatoriçesi”  
Victoria’nın tam altmışüç yıl süren saltanatı boyunca 

Büyük Britanya “ üzerinde hiç güneş batmayan 
imparatorluk’’ haline gelmişti. Büyük Avrupa devletleri 

arasında yalnızca Fransa, iki imparatorluk, ' iki krallık 
restorasyonu ve iki cumhuriyet tecrübesinin ardından, 

üçüncü kez ilan edilen cumhuriyet rejimi altında
yaşıyordu.

P aris K on g resi

II. Enternasyonal’in  1900 y ılında Paris’te to p lan an  ve Paris Sosyalist Kongresi o larak  anılan  
genel k u ru l başlıca iki açıdan ' ön em  taşım aktaydı. B irincisi, M illerand olayı o larak  b ilinen  ve 
sosyalistlerin  bu rju v az in in  tem silaileriyle aynı kab inede  yer a lıp  alm ayacaklarına ilişkin 
so ru n u n  gündem e gelm esiydi. İkincisi, Uluslararası Sosyalist Büro’n u n  kuru lm ası kararıydı.
Kongre top land ığ ı y ıllarda, revizyonist eğilim ler A lm an sosyal dem okratları arasında yaygınlık 
kazanm ış olm akla b irlikte, h en ü z  u luslararası a landa kayda değer b ir ağırlığa ulaşm ış 
değillerdi. Alm an Sosyal D emokrat Partisi iç indek i revizyonist ak ım ın  m ensupları M illerandizm  
k o n u su n d a  p a rtin in  lideri Kautsky ile aynı görüşü  paylaşıyorlar ve F ransa’da, sosyalist 
M illerand’ın  burjuva kab inesinde  yeralm asına karşı çıkıyorlardı.

Paris K ongresi’nde  M illerand’a karşı b ir karar ç ık artm an ın  bazı güçlükleri vardı. Kuşkusuz, 
M illerand’ın  kendisi, partisine  dan ışm a gereğini dah i duym aksız ın  kab inede bakan lık  kabul 
etm iş o lm akla h e r tü rlü  uzlaşm a kap ısın ı kapatm ıştı. Ancak, Fransız Sosyalist Partisi’n in  
bö lünm eye uğram ası teh likesin i ön lem e kaygusu ile M illerand’a karşı, bazı çekincelerle de olsa 
m üsam ahalı b ir tavır ortaya koym uş olan  Fransız sosyalistlerin in  lideri Jaures’i zor durum a 
düşürm eyecek  b ir çözüm  bu lm ak  gerekiyordu. B ütün k anatlar açısından  m ü m k ü n  olan  en 
uygun çizgiyi ifade eden  b ir karar taslağını yazm a işin i Kautsky üstlendi. Böylece hazırlanan 
ve so nuçta  9 ’a karşı 29 oyla ben im sen en  taslakta şu  görüşler ifade edildi: “Proletaryanın 
ik tidarı ele geçirm esi, çağdaş dem o k ra tik  devlet içinde b ir ç ırp ıda  olm az; A ncak ve yalnızca, 
p ro le taryan ın  siyasal ve send ikal ö rgü tlerin in , m add i ve m anevi yen ilenm e yo lunda ve yerel 
organlarda teşriî m akam larda  m evcut sandalyelerin  tedricen  kazanılm ası yoluyla ortaya 
koyacakları u zun  ve sabırlı m ücadele le rin  so n u cu n d a  sağlanır. B ununla birlikte, ik tidar erkinin 
m erkezileşm iş olduğu yerlerde, b u n u n  bu  tü rd en  p e rakende  yollarla  kazanılm ası m üm kün 
değildir. T ek başına  b ir sosyalistin  burjuva h ü k ü m etin d e  bakan  olm ası siyasal ik tidarın  ele 
geçirilm esinde no rm al b ir başlangıç o larak  kabul edilm ez. Bu, asla acil b ir d u ru m u n  
gerektird iğ i geçici ve istisnai b ir ö n lem d en  başka  b ir şey değildir. Böylesine b ir acil durum un 
m evcut o lup  olm adığı, b ir ilke so ru n u  olm ayıp, tak tik  so runudur. Kongre b u n u  belirlem ek 
d u ru m u n d a  değildir. Ancak, herhang i b ir d u ru m d a  bu  teh likeli deney im in  yararlı olabilmesi, 
b irleşik  b ir parti ö rgü tü  ta rah n d an  onaylanm ış o lm asına ve sosyalist b akan ın  partisi taraftndan 
gö rev lendirilm iş o lm asına ve bu  d u ru m u n  devam ına bağlıdır. H er ne  koşu lda olursa olsun bir 
sosyalistin , partis in d en  bağım sız o larak  b akan  o lm ası veya partisin i tem sil e tm ek  durum unu  
terketm esi ha lin d e  h ü k ü m ette  görev alm ası, pro letaryayı g ü ç lend irm en in  b ir yolu olm ak yerine 
o n u  zayıf d ü şü rü r ve siyasal ik tid a rın  elegeçirilm esin i ko lay laştırm ak  yerine, o n u  geciktirir. (...)”

M illerand o layın ın  a rd ından , em peryalizim  so ru n u , Paris K ongresi’n in  g ündem in i işgal eden bir 
d iğer kon u y u  teşkil etti. H ollandah  delege van  Kol’u rt önerisi, em peryahzm e karşı savaş



vermekle yetinilm eyip, söm ürge ü lkelerde sosyalist pa rd le rin  ku ru lm ası ve sosyalist hareketle rin  
desteklenmesi için ak tif tavır a lınm asın ı öngörm ekteydi. Bu ö n e rin in  oybirliğiyle kabul edilm iş 
olması, o dönem de derin leşm ekte  o lan  em peryalist ü lkeler arasındak i am ansız  rekabetin , 
henüz. Enternasyonali e tkilem e nok tasına  u laşm adığını gösterm ekteydi.

Paris Kongresi’n in  sahne  olduğu önem li o lay lardan  biri de Rosa L uxem burg’un  yapm ış olduğu 
emperyalizmin çöküşüne ilişk in  teoriler üzerine  görüşlerin i açıkladığı konuşm asıd ır. Luxem burg, 
ayrıca m ilitarist eğilim lerin yükselişine karşı m ücadele  ed ilm esin i öngören b ir ' karar taslağı 
sunmuş ve taslak oybirliğiyle kabul edilm iştir.

Almanya’da Reformizmin ve Revizyonizmin Doğuşu
SPD büyüm esini sürdürerek , Engels’in  1890’da yazdığı gibi A vrupa sosyalist h a reke tin in  
merkezi olduğu görü n tü sü n ü  pekiştirirken, reform ist ve rev izyonist ak ım  da parti iç inde uç 
vermeye başladı. 1890’larla b irlik te. Sosyalistlere Karşı Yasa dö n em in d e  ördüğü  yaygın 
örgütlenme dokusunu  legale taşıyan SPD, 1890’da yüzde 19.7 o lan  oy o ran ın ı 1893’de yüzde 
23.8’e, 1898’de yüzde 27.2’ye yükseltri. A ncak rakam lara  yansıyan  bu kud re t ve A lm anya’n ın  
en büyük partisi olm ası, SPD’n in  b ü y ü k  burjuvazi ve devlet ka tında  re jim in  asgari 
müşterekleri uğruna taham m ül edilen  ve gerçek egem enlik  k o n u m ların d an  p lan lı o larak  uzak 
tutulan bir “iç dü şm an ” gibi görülm esi geleneğini köklü  b ir b içim de değ iştirm ekten  uzaktı.

Bu fiih iktidarsızhk, sosyalist to p lu m u  kurm aya d ö n ü k  b ir devrim  perspek tifine  sah ip  
bulunmayan, işçi sın ıfın ın  d u ru m u n u  geliştirm eyi hedefleyen  send ikacılardan , işçi sın ıfın ın  
görece imtiyazlı kesim lerinden  ve Bavyera SPD ö rg ü tü n d en  başlayarak  güçlenen  b ir reform izm  
hareketine zem in o luştu rdu . R eform izm in ö n cü le rin in  ana saiki, sosyal dem okrasin in  
seçimlerde ortaya çıkan büyük  gücünü , işçi sınıfı için  so m u t kazan ım lara  tahvil e tm ekti ve 
başta Kautsky’n in  tem sil ettiği Marxistische Zentrum  (M arksist M erkez) o lm ak  üzere, parti 
yönetiminin, ne zam an olacağı belirsiz  b ir devrim  um uduy la  bu  kazan ım ları elde e tm ekten  
feragat etm esini yanlış buluyorlardı.

Reformizmin ilk büyük  çıkışına, Bavyera SPD örgü tü  ve önderle ri Georg V olim ar ö n cü lü k  etti. 
Junkerler gibi feodalizm  kalın tısı b ir a ris tokratik  sın ıfın  bu lunm adığ ı, sanay iin  b ü y ü k  boyutlar 
kazanmayıp zanaat yap ısın ın  izlerin i taşım aya devam  ettiği b ir eyalet o lan  ve k üçük  
üreticiliğin yaygın olduğu verim li b ir tan m  ek o n o m isin i içeren  Bavyera’yı burjuvaziyle

1904 Amsterdam Kongresi’ndeki esas sorunun arka 
planını revizyonizm tartışmaları oluşturdu. Dresden 
Kongresi karar metni egemen güçlerle her türlü 
uzlaşmayı kesinlikle reddetmekteydi: “ (...) Kongre, sınıf 
mücadelesi esasına dayalı, defalarca sınanmış ve 
mjjzaffer taktiklerimizi değiştirmeye yönelik revizyonist 
çabaları şiddetle reddeder. Revizyonistler 
düşmanlarımızı yenilgiye uğratarak iktidan ele geçirme 
yerine, mevcut düzenin gereklerini kısmen yerine

Jean Jaures

Jean Jaures, bütün dünya için II. Enternasyonal döne
minin en ilginç ülkelerinden biri olan Fransa'da hem 
birleşik bir işçi partisinin önderi hem de “ demokratik” 
sosyalizmin en büyük teorisyeniydi. Bununla birlikte 
kariyerine bir sosyalist hatta bir siyaset adamı olarak 
başlamadı. Orta Fransa’da bir küçük müteşebbis ailenin 
oğlu olarak dünyaya gelen Jauris, cumhuriyetin eğitim 
reformları sayesinde, kendi çağdaşları Lucien Herr, Le
on Blum ve Charles Peguy gibi öğretmenlik eğitiminde 
Fransa’nın en büyük okulu olan Ecole Normale Superie- 
ure’e girme şansı elde etti. Bu okuldan felsefe öğrenimi 
görerek ve Jules Ferry ve Leon Gambetta’nın siyasal 
düşüncelerine eğilimli, ılımlı bir cumhuriyetçi olarak me
zun oldu. Dört yıl Albl lisesinde öğretmenlik yaptı. Aynı 
sırada Kantçr ve panteist eğilimlerini yansıttığı Duyula
bilir Dünyanın Gerçekliği konulu doktorasını hazırlıyor
du. “Toplumsal sorun”a cumhuriyetçiliğiyle bağdaşr 
mayan duyduğu ilgisi, “ ikinci” tezine Alman Sosyaliz
minin KökenlerI’ni konu almasıyla belirginleşiyordu. Ja- 
uris, açıkça idealist ve dinsel bir esinle Alman sosyaliz
mini Lassalle ve Marx’a olduğu kadar, Luther, Kant 
ve Fichte’ye kadar da uzatıyordu. Jaurös’nin kaderi, 
Tam cumhuriyetçileri kendisini 1885’te seçim listelerin
de yer almaya çağırdıklarında çizilmiş oldu. Hiçbir siya
sal tecrübesi olmaksızın, “ kahve polltlkactları” na ve 
iğrenç ayak oyunlarına karşı kuşku yüklü biçimde Bour
bon Sarayı’na geldi.

Jauris’nin demokratın bütün hayatı boyunca koruya
cağı bir Rousseaucu demokrasi anlayışı vardı. Halk an
cak birleşmiş olabilirdi ve partiler bölmek yerine birleş- 
tirmeliydUer. Bourbon Sarayı'nda, Jauris, önceleri köy

lülerin, daha sonraları işçilerin savunucusu olarak ta
nındı. Sosyalist teoriye verdiği önem giderek siyasal 
bir tavra dönüştü. Bu gelişmeyi, hızlandıran İki etken 
oldu: “ Oportünistler” cumhuriyetini saran ve yeni bir 
otoriter sağın yükselişini (general Boulanger) kolaylaştı
ran ve mali skandallar dalgası ile JaurĞs’nin Paris’e 
her gelişinde gördüğü Ecole Normale'in kütüphanecisi 
Lucien Herr'in etkisi. 1889’da Tsrn milletvekiliği seçim
lerini kaybetti. Sonra, Toulause Edebiyat Fakültesl’nde 
öğretmenliğe başladı. Aynı şehrin belediye meclis üyesi 
oldu. Fransa’nın güney batısındaki cumhuriyetçilerin 
en önemli gazetesi Depeche de Toulouse’da düzenli 
olarak yazmaya başladı. 1892’de bu yazılarında açıkça 
sosyalist olduğunu ilan etti. Kendisini sosyalizme Tarn 
t>ölgesinde Carmaux grevi yöneltmişti. Bu büyük müca
dele boyunca konuşmacı olarak görev aldı, gösterilerde 
ön saflarda bulundu ve Clemenceau ve Rochefort ile 
birlikte ülke çapında bu greve destek faaliyetlerini ör
gütledi. Sonunda 1893’te seçimlerde madencilerin do
ğal adayı oldu. Bu tarihten sonra, ölene kadar “ Carma
ux milletvekili” olarak kaldı. Cumhuriyet ve proletarya 
-bu ikisini asla ayırmadı- için yerine getirilmesi gereken 
bir görev duygusuyla, sosyalist birlik İçin büyük bir 
kampanya başlattı. 1893'te işçi hareketi parçaları birara
ya gelmesi zor olan bir boz-yap'a benziyordu. Eylem 
ve dikkatlerini yeni gelişmekte olan sendikalara yönel
ten ve her türiü örgüt ve politikaya düşman anarşistler 
vardı. Genellikle radikallere yakın “ bağımsız” sosyalist
ler, “ olası” reform yanlısı posiblllstler ve adlarını önder
leri Jules Guesde'den alan posibilistlerin düşman kar
deşi “ Guesdeciler” vardı. Marksist olduklarını söyle
yenler yalnızca Guesdecllerdl... Üstelik Marksizmi de 
fazla bildikleri söylenemezdi. Lucien Herr'I de kendi 
saflarında gören ve 1793'ün sans-culottelarının gerçek 
mirasçıları olan Jean Allemanne (1840-1935) yanlıları 
vardı. Ve nihayet Edouard Vaillant ile birlikte özellikle

Paris bölgesinde hâlâ etkili olan ünlü silahlı ayaklanma
cı Blanqui yanlıları vardı. Küçük lokantaların arka odala
rında, yerel gazetelerde, “ sendika odalarında” , “özgür 
düşünce” derneklerinde vs. toplanan küçük gruplardan 
oluşan bu gizemli dünyaya giren Jaur6s, kendisini, hem 
dogmatizmden uzak bulduğu için değer verdiği bağım
sızlara hem de en örgütlü olan ve Fransa’nın sanayileş
memiş bir bölgesinden geldiği için temel önemde gör
düğü köylü sorununu 1894’te ortaya atan Guesdecilere 
yakın buluyordu. Ama Birlik yavaş yavaş gelişirken 
1897'de bir felaket, Dreyfus olayı gündeme geldi. Bir 
adli hata kurbanı olan Yahudi yüzbaşıya Jaurğs sıcak 
bakmadı. Daha ziyade bir tür “ sol” antisemitizm duygu
larıyla yüklüydü. (Kapitalizm = tefecilik, Rotschlld, vb...) 
Ama çok kısa bir zaman içinde Lucien Herr ve Emile 
Zola’dan aldığı bilgilerle, 1899'da Les Preuves (Ordu
nun Sahtekâriığının Kanıtlan) adlı eserini yayınlayarak 
Dreyfus hakkındaki kararın değiştirilmesi için yürütülen 
kampanyanın başına geçti. Guesdecilerin moral ve siya
sal duygu yoksunluğundan ve tereddütlerinden yararla
narak, Fransız işçilerinin karizmatik önderi durumuna 
yükseldi. 1905'te çabalarının meyvesini aldı: Sosyalist 
Parti, sonunda SF/O (İşçi Enternasyonal'i Fransız Şube
si) adı altında birleşmişti.

Jaur6s'nin yeni cumhuriyetçi (radikaller ve sosyalist
ler) çoğunluğun önderi olarak yer aldığı pariamentoda 
kilisenin devletten ayrılmasına karar verildi. Sonraki yıl
lar, bu ateşli hatibin umduğu gibi. Sosyalist Parti'nin 
demokratik cumhuriyetle ilk özdeşleşebilmesine tanık 
olmadı. Radikal Parti, Sosyalist Parti’nin sağında kırsal 
kesimdeki yığınların ve şehir pleblerinin güvenini koru
yordu. Solunda ise, her türiü politikayı reddeden anar
şistler Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) denetimini 
ele geçirerek Fransız sosyalizmini emek dünyasıyla vaz
geçilmez bir aktarma kayışından mahrum bırakmışlardı.



11. u n te rn a sy o n a

getirme yolunda bir politil<anın il<ame edilmesini 
istiyorlar, (...) Revizyonist politikaların benimsenmesi 
halinde, partimiz burjuva toplumunun reformu için 
çalışan bir parti haiine gelecektir (...)”  Amsterdam 
Kongresi bu kararı, çoğunlukla onayladı. Adler ve 
Vandervelde'nin Du karardaki İlkeleri barındıran ama 
revizyonizmin ve reformizmin mahkûm edilmesini 
dışlayan ortak karar taslakları reddedildi.

uzlaşm aya dayalı elverişli b ir  “labora tuvar” kabu l ed en  V olim ar’m  öncü lüğündek i SPD örgütü, 
1894’te Bavyera eyalet h ü k ü m etin in  bü tçesin i onayladı. SPD’n in  1894 Frankfurt Kongresi, 
sosyalistlerin  ilk  kez b ir burjuva h ü k ü m etin in  bü tçesin i onay lam asın ın  şokuyla çalkalandı. Bu 
kongrede V olim ar’la o rtak  h a rek e t eden  E duard  David, Enternasyonal kongresin in  de 
g ü n d em in d e  yeralan  “ta n m  so ru n u ” dolayısıyla, reform istlerin  ik inci önem li çıkışına öncülük  
etti. David, son rad an  yazacağı Sozialismus und Landwirtschaft (Sosyalizm  ve T an m  Ekonom isi) 
k itab ında  geliştireceği tezleri ortaya atarak, tan m d a  k ü çü k  üreticilerin  o luşturacağı 
kooperatiflerin  b ü y ü k  kap ita list işletm elerden  d ah a  verim li olacağını savundu  ve işçilerin 
harcam a (tüketim ) o lanak ların ın  gelişm esin in  ken d i ç ık a rlan n a  o ld u ğ u n u n  onlara kavratılm ası 
ha lin d e  k ü çü k  üreticilik le  ittifakın  kuru lab ileceğ in i anlattı. Kautsky, tarım da da tam am en 
sanay idek ine  paralel b ir kap ita listleşm e süreci öngördüğü  için  bu  tezlere şiddetle  karşı çıktıysa 
da, g iderek  seçim  b a şa n la n n ı geliştirm e perspek tifine  bağım lı olm aya başlayan SPD yönetim i, 
köy lü lerden  oy alm a kaygısıyla D avid’in  yak laşım ına tam am en kayıtsız kalm ayacaktı.

1890’larm  son la rın d a  D ühring ’in  öğretisi aracılığıyla sosyal dem okrasiye katılm ış olan 
akadem isyen  köken li M ax Schippel g ü ndelik  siyasal p latfo rm da reform ist tezlere ö ncü lük  etti. 
Schippel A lm anya’n ın  gelişen  em peryalist stratejileri doğru ltu su n d a  h ü k ü m etin  hazırladığı 
d o n an m a  ku rm a  ve silah  m o d ern izasyonu  ta san lan n ın  redded ilm esine  1897 H am burg 
K ongresi’n d e  karşı çıktı. Engels’in  Tarihte Zorun Rolü m akalesinde yazdıkların ı kullanarak, 
o rd u n u n  doğal seyri içinde fiilen işç ilerden  o luşan  b ir o rd u /a  d ö n üşecek  o lm asına işaret eden 
Schippel, Bebel ile Marksist M erkez’in  “h a lk  m ilisi” fikrine bağlı kalm aların ı eleştirdi. Partinin 
k ıdem li ö n d erle rin d en  Ignaz A uer de, “barbar ve istilacı Rus Çarlığı’na karşı eski m oda 
silah larla  m ı savaşacağız?” d iyerek  o n u  destekledi. Schippel, 1900 M ainz Konresi’nde  “işçilerin 
b ir yan d an  tüketici o ld u ğ u n u  hesaba katarak , serbest ticare ti tam am en  yadsım am a gerektiği” 
fikrini gündem e getirdi.

R eform istlerin  bu  çıkışları, hâ lâ  p a rtin in  resm î ideolo jisi ve teorisi kabul edilen  Marksizme 
yönelik  b ü tü n lü k lü  b ir teo rik  eleştiriyi içerm ediği için , sürekli b ir siyasal çizgiye dönüşem iyor, 
parti içi ik tidar idd iasına  sah ip  olam ıyordu. R eform izm i teorik  düzeyde kurum laştırarak  
ideo lo jik  b ir hegem onya atağına y ö neltm ek  yo lu n d ak i ilk çaba, 1890’lan n  o rta lan n d a  Eduard 
D avid’den  gelm iş, ha tta  öğre tin in  gözden  geçirilerek  güncelleştirilm esi an lam ındaki Revisionismus 
(Revizyonizm ) kavram ım  SPD lite ra tü rü n d e  ilk  kez D avid kullanm ıştı. A ncak reform ist hareketi 
SPD’ye hak im  olm aya yöneltecek  çıkışı 1900’lere doğru Eduard  B ernstein yaptı. 1879’dan beri 
sü rgünde  b u lu n an  ve p a rtin in  m u teb er teo risyen lerinden  sayılan Bernstein, 1888’de gittiği 
İngiltere’de W eb b ’lerin  Fabian d e rneğ in in  e tk isinde  kalm ıştı. Ö zellikle Beatrice ve Sydney 
W ebb’in  The Inevetibality o f  Gradualness (T edriciliğin Kaçınılm azlığı) eserin in  etkisiyle, 1896’da,

Daha kötüsü, SFIO, zaten gerçek toplumsal bileşimin
deki işçi eksikliğinin yanısıra, olur olmaz solcu vaadler 
yanşı içinde parçalanmış durumdaydı. JaurĞs bütün bun
lara karşı birlik kaygısıyla açıkça karşı koymamıştı.

Daha ziyade olumsuz olan bu tabloya kaygı verici 
iki etkeni daha eklemek gerekir: 1900’e doğru "moda 
olan” sosyalist harekete karşı seçkinlerin ve entelektü
el gençliğin soğukluğu ile Jaur6s’nin Alman militarizmi 
ve genel olarak Alman kültürünün ilerici karakteri konu
sundaki körlüğü. Doğal olarak onun kişisel sorumlulu
ğunu açığa vuran ikinci öge çok da trajiktir, çünkü, 
Jaures bu “ ihanet” i nedeniyle kamuoyunda tecrit ol
muş ve savaş ilanından iki gün önce 31 Temmuz 1914'te 
öldürülmüştü. Oysa Jaures, Michelet ve Hugo'nun in
sancıl romantizmi geleneğinde ve Fransa’nın evrensel 
bir “misyonuna” inanan tartışılmaz biçimde bir Fransız 
"yurtseveri” idi. Ama Jaures, Kantcı felsefe ve reform 
dolayısıyla karanlıkçı Fransız Katolikliğine üstün bir ül
ke olarak gördüğü Almanya’nın misyonuna da inanıyor
du. Bütünüyle dinsel panteist ve fikrin gücüne güvenen 
bir anlayış sahibi, olarak Dreyfus olayından ve Fas'taki 
sömürgeci maceralardan sonra barışın karşısındaki ger
çek tehlikenin Fransız militarizmi olduğuna inanmıştı. 
Fransız barış hareketinin daha sonra karşılaştığı zorluk 
ve terslikler uzun vadede bu ciddi perspektif yanlışlığını 
doğruladı. 1914 felaketini engelleyemeyen Jaur6s, bu 
felaketin ilk kurbanı oldu. Ama dış politika dahil olmak 
üzere, başka bir Jaur6s de vardır: Bu Jaurös, Çarlığın 
Yahudi ve Ermenilerini savunduktan sonra, Çin (1911) 
ve Jöntürk (1908) devrimlerini selamlayan ve doğu dev- 
rimlerinin yükselişini anlayan biriydi.

Action socialists (Sosyalist Eylem) daha sonra da 
Etudes socialistes (Sosyalist İncelemeler) adı altında 
biraraya getirdiği denemelerde, Jaur6s, Marx'in siyasal

teorisini kategorik olarak reddeder. Komünist Manifesto 
ve 1848-1850 yazılarındaki “ sürekti devrim” fikrine sal
dırır. Örneğin şöyle yazar: “ Ama şaşırtıcı olan, proletar
yayı burjuva devrimterini kendi yararına ele geçirme 
ve bir otorite dart>esiyle demokrasiyi fethetmeye mukte
dir zannetmeleriydi, oysa zaferinin ertesi günü, en ileri 
ülkelerde bite, proletaryayı sanayi komünizmini kurma
ya yetersiz varsayıyorlardı.” Tarn detegesine göre bu 
tutarsızlığın kökenleri, Ortodoks, doiayısıyla eleştirel 
olmayan Marksistlerin kabul etmek istemedikleri daha 
karışık bir düşüncede yatıyordu. “Manifesto’da dikkat 
çekici olan idare edilebilecek olan program kaosu değil, 
yöntem kaosudur. Proletarya iktidara zorla yerleşmiştir: 
Burjuva devrimcilerinin elinden iktidan zorla almıştır. 
Proletarya ‘demokrasiyi fetheder’, yani, aslında, onu 
askıya alır, çünkü, yurttaşların özgürce başvurulmuş 
otan iradesinin yerine bir sınıfın diktatoryal idaresini 
geçirir.” Burada Jaur^s’nin siyasal düşüncesinin en 
önemli yanları görülür: Genel oyun (bu siyasal komü
nizm) devrimci dinamizmine güven, "geçici” bile olsa 
darbe ve diktatörlüğün reddi. Bu açıdan, Jaur6s, 
"Guesdeci” tezleri çürütme yoluyla, o dönem Fransa’
da hakkında fazla bir şey bilinmeyen Leninizm eleştirisi 
yapar. Dlscours Parlamentaires'in (Parlamenter Söytev- 
ter) bir baskısına önsözde 1900 ile 1907 arasında 6 
ctit olarak yayınladığı HIstolre soclallste de la Revoluti
on Françalse (Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi) adlı 
dev eseri ite L' Armee nouvelle’öe (Yeni Ordu) Jauris, 
bütün bu konuları derinleştirecek ve güçlendirecektir. 
Buralarda Jaures, bütünüyle yeni bir sınıflar mücadelesi 
anlayışı geliştirecektir: Zorunlu olarak bir galip ve bir 
mağlubu, burjuvazinin yok olmasını içeren bir toplum
sal savaş olarak değil, M achiaveili'deki gibi, 
“ anlaşmazlığın” bütün üreticilerin çıkarı İçin verimli bir 
biçimde kullanıldığı bir mücadele. Saint-Simoncu kö
kenli bu nosyon, JaurĞs’ye “ asalak sermaye” ile “ ya

rarlı kapitajizm” arasında bir ayrım yapma imkânı veri
yor. İlk yıllardaki basit cumhuriyetçiliğinden itibaren dü
şüncesi şöyte özettenebitir: Fransız devrimi tamamlan
mamıştır. Temel özgürlükleri sağlamış ama eşitliği sağ
lamamıştır. 1793 şimşekleriyle temellerini ortaya koy
muştur. Jakobenler, sanayi proletaryası ortada olmadığı 
ve köylü yığınları demokratik-komünist bir ideali kavra
yamayacakları için başarılı olamazlardı. (Buradan, Jau- 
rĞs'nin bütünüyle Marksist olarak kaldığı görülür). Ama 
çiçeğin meyveyi içerdiği gibi, “ sosyalizmi bir bütün 
olarak içeren” 1789’un kardeşlik ve belirsiz ilerleme 
idealine doğrudan ulaşamamasından da üzüntü duyar. 
“ Proletarya, cumhuriyetçi demokrasinin tam zaferi çin 
ne kadar gereksiz acılar çekti. Condorcet’nin büyük 
düşüncesi geleceği sesizce aralıyordu.” Jaur6s, Con- 
dorcet aracılığıyla radikal aydınlanmacıiann idealini ken
disine maleder. Lucien Herr'in sosyalist demokrasiyi 
“ bilginlerin sürekti ayaklanmasıyla” özdeşleştirmesi gi
bi, Jauris, benzer bir formülle, “ canlı bir özgürlük ve 
sürekli bir araştırma ruhu” nu savunur. HIstolra Socia- 
llste'in ünlü önsözü böylece anlaşılabilir. Bu önsözde, 
yazar “ insana hayat veren hiçbir şeyi yok saymamaya” 
ve “ insan ruhunun ateşli öztemini hakikatin bütününün 
bilinmesine ve ölüm, zorbalık ve acıya meydan okuyan 
bireysel bilincin soylu bir yüceltilmesine yöneltmeye 
“ Marx, Michelet ve Plütark’den esinlenerek” kararlıydı. 
Sonuçsuz bir eklektizmle "idealizmi” , “ materyalizm" 
ile bir araya getirmek söz konusu değildir, buna karşılık, 
tarihte adaletin nasıl “ ortaya çıktığını” ve insanlığı nasıl 
"yarattığını” anlamak söz konusudur. Şöyle der: "in
san beyninde, estetik anlam, yaratıcı beğeni ve birlik 
ihtiyacıyla ekonomik hayata müdahale eden temel güç
ler vardır.” Üretici güç olarak akıl: Güzel bir sosyalist 
düşünce. Arkaik mi? O kadar kesin değil!

DANIEL LINDENBERG



Kautsky’nin editörü  olduğu Neue Zeit’da (Yeni Çağ) ken d i ifadesiyle ‘M arx’in nerede doğru 
nerede yanlış o lduğunu  açıklığa kav u ştu ran ” u zu n  b ir yazı d izisine  başladı. O na göre 
sosyalizm reform lar için m ücadele  etm eliydi. Bernstein, ün lü  form ülü  “sosyalizm in hedefi 
hiçbir şey, hareket ise her şeydir” ile özetlediği görüşlerin i, 1899’da yay ın lanan  Die 
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie  (Sosyalizm in S o ru n lan  ve 
Sosyal D em okrasin in  Görevleri) k itab ında  sistem leştird i. Bu k itapta, SPD’yi b ir “d em okra tik  
sosyalist reform  partisi”ne dönüştü rm ey i öneriyordu. 1897’de yayınlanm aya başlanan  
Sozialistische Monatshefte (Aylık Sosyalizm  D efterleri) dergisi de, K autsky’n in  Neue  Zeit’m a  karşı 
revizyonizmin teorik  organı o larak  kurum laşm ıştı.

Revizyonizm sorunsalı, kendisi hâ lâ  L ondra’da m ülteci o lduğu  iç in  B ernstein’ın  gıyabında, 1898 
Stuttgart ve 1899 H annover K ongresi’nde  Bebel, B ernstein a leyh inde  tam  altı saa tlik  b ir ko n u şm a 
yapü, Kautsky B em stein’m  fikirlerine karşı b ir sa ld ın y a  geçti. A ncak reform istlerin  artan  
gücünü de hesaba katan  SPD yönetim i, kongre b ild irile rinde  B em stein’ı ve reform izm i fazla açık 
ifadelerle k ınam aktan  kaçındı. Bunda Bebel’in  “b ü tü n  eğilim  ve kanatları partide  b irarada 
tutma” anlayışı da  etkili o lm uştu . Rosa L uxem burg 1898 ve 1899 kongrelerinde “top lum sal 
reformların ancak araç olabileceğini, gerçek çö zü m ü n  b ir h ü k ü m et darbesiyle değil, sın ıf 
bilincine sahip k itlelerin  vereceği b ir m ücadele  so n u cu n d a  gerçekleşecek devrim in  ü rü n ü  
olabileceğini” savunarak  B ernstein’a karşı ç ıkan lar a rasında ön  p lana geçti. Rosa L uxem burg 
eleştirisinde yalnızca reform ist ve revizyonist kanatları hed ef alm ıyor, sosyal dem okra t 
sendikaların 1899 Ruhr grevinde işçilerin  k en d iliğ inden  tepk isine  gem  vurm uş o lm alan n a  işaret 
ederek sendikaların  ve partin in  m evcut yap ısın ı da sorguluyordu.

Reformizmin Sosyal Demokrasiye Hakim Olması
II. Enternasyonalin 1900 Paris Kongresi ile 1904 A m sterdam  Kongresi a rasındak i kısa 
dönemde, SPD’de revizyonizm in hegem onyasın ın  ku ru lm a  yönelim i belirg in  şek ilde  güçlendi. 
Özellikle 1903 seçim leri ve 1903 D resden K ongresi’nde  açığa ç ıkan  bu yönelim , 
Enternasyonalin 1904 A m sterdam  K ongresi’n in  havasın ı e tk iledi ve son rak i po litikalarına  da 
damgasını vurdu. SPD’n in  1903 seç im lerindeki başarısı öncelik le  send ika  örgütleri ve 
reformistler arasında coşkuyla karşılanm ış ve atağa geçm en in  işareti o larak  sayılm ıştı. 1903 
Dresden Kongresi son  derece gerilim li ve kavgalı b ir ortarhda yapıldı. Franz M ehring bazı 
revizyonist yazarları burjuva yayın o rgan larında yazı yayın lam akla  suçlad ı ve Kongre bu  
yazarları kınayan b ir karar taslağını kabul etti. Bebel seçim  so n rasın d a  rev izyonistlerin  
burjuvaziyle o rtak  so ru m lu lu k  alm ayı ve işb irliğ ine girm eyi hedefleyen perspektifleri

1907 Stuttgart Kongresi’nin Almanya'da toplanmasının 
anlamı vardı. Almanya'daki rejimin otoriter ve baskıcı 
niteliğinin böyiesi b ir toplantı için elverişsiz olduğu 
düşünülüyordu. Kongrede İngiliz Sosyal Demokrat 
Federasyonu’nu temsiien bulunan Quelch, Alman 
hükümetine hakaret etme iddiasıyla ülke dışına 
çıkarıldı, ii. Enternasyonai partileri içinde militarizme 
ve emperyalizme karşı köktenci ve kararlı bir 
mücadeleyi sürdürenler bu süreçte bağımsız siyasal 
bir faktör olmaya başladılar. 1907 Stuttgart 
Kongresi'nde talepleri ve hedefleri ile proleter 
enternasyonalizmi zeminine oturan bu kesim tek tek 
ülkelerde de şekilleniyordu. 1900-1914 arasında ii. 
Enternasyonalce emperyalist savaş tehdidi karşısında 
iki girişim vardı. Bunlardan birincisini 1907 Stuttgart 
Kongresi’nde floşa Luxemburg, Lenin ve Martov'un 
ortak taslakları oluşturuyordu. İkinci girişimi ise 
JaurĞs, Vaillant ve Keir Hardie taşıyordu. Savaşın 
kapitalizme karşı b ir iç savaşa dönüştürülmesi 
gerektiğini öneren birinci girişimin elemanlarından 
Luxemburg bu kongrede devrimci Marksizmi savunan 
konuşmaları ile öne çıktı.



1883-1884’te Londra’da kurulmuş olan Fabian 
Derneği’n/n amacı İngiltere’de sosyalist b ir toplum 

kurulmasıydı. Sosyalizmin bir devrimle değil 
ancak toplumun kendi gelişmesi içinde evrimle 

gerçekleşebileceğine inanan Fabianistlerin sosyalizmi 
uluslararası işçi hareketinin genel gelişme çizgilerinden 

bağımsız olarak ve onlara karşı şekillenmişti. Başlıca 
ideolcglan ve önderleri, Sidney ve Beatrice Webb ile, 
ünlü İngiliz edebiyatçı ve düşünür Bernard Shaw olan 
Fabianizm adını Romalı general Fabius Cunctator’dan 

alıyordu. Fabianlar, üstün güçlere karşı savaşta göğüs 
göğüse muharebeden kaçınarak çatışmayı zamana 

yayan ve dolambaçlı yollardan zafere giden Romalı 
generalin askeri taktiğinin toplumsal mücadelede de 

aynı başarıyla uygulanabileceğini savunuyorlardı. 
Teoride ücretli emekle sermaye arasındaki sınıf 

mücadelesini reddeden Fabianizm, ideolojik 
kaynaklarını Britanya’nın entelektüel geleneklerinden 
derliyordu: Bentham ve M ill’in utilitarjanizmi, İngiliz 

pozitivizmi, Jevons’un ekonomi politiği Fabian 
düşüncesinin başlıca bileşenlerini oluşturdu. Fabianlar 

politika alanında ise, evrimci denilen sosyaiiıme 
anayasal değişiklikler ve belediyelerde oluşturul.icak 

üsierden hareketle ulaşılabileceğini savunuyor,ardı. 
Fabianlar, önceleri Liberal ve Muhafazakar rurti!onn  

üyeleri arasında sosyalist düşünceler yeymayı 
denedilerse de sonradan bağımsız Labour 

Representation Committee’y/ (  İşçi Temsilcileri 
Komitesi) oluşturdular. Bu komite 1906’da İngiliz İşçi 

Partisi'ne dönüştü. Fabianlar bu tarihten başlayarak 
İşçi Partisi’/7/n bir kolu haline geldiler. Engeis ve 

daha sonra da Lenin’in işçi hareketi içinde burjuva 
liberalizminin temsilcileri olarak nitelendirdikleri 

Fabianiarın önemi sayılarından çok işçi Partisi ve işçi 
hareketi üzerindeki ideolojik hakimiyetlerinden ileri 

geliyordu. Parlamentodaki işçi Partili milletvekillerinin 
hemen hemen yarısı ve parti önderlerinin tamamına 

yakını Fabianlardandı. Sosyalizme halkın eğitimi 
yoluyla ulaşmayı hedefleyen Fabianlar, bu amaçla 

toplantılar, konferanslar, tartışma grupları, yaz okullan 
açtılar: siyasal, ekonomik, toplumsal konulara 

hasredilmiş kitap, broşür ve dergiler yayınladılar.
Başlangıçta, kapitalizme karşı genel b ir eleştiri 

yöneltmekle meşgul olan Fabianizm, 1930’lardan 
sonra yerel yönetimler aracılığıyla toplumsal mülkiyete 

geçiş tasarımlarını genişleterek, sanayiin millileştirilmesi 
ve toplumsal hizmetlerin genişletilmesi talebini ileri 

sürdü. Fabianizm, uluslararası işçi ve sosyalist 
hareket geleneğinin dışında gelişen b ir liberal reform 

öğretisi olarak işçi sınıfından çok, öğretmenler, 
memurlar, politikacı ve sendika yöneticileri ile mevki 

sahipleri arasında benimsendi.

ben im sem elerin i eleştirdi. A ncak uzu n  tartışm alardan  sonra  ortaya çıkan . kongre bildirisi b ir 
u z laşm an ın  ü rü nüydü : “Egem en sınıfı ik tidarda tu tacak  he r tü rlü  yol” reddedilerek  
“rev izyonizm ” m ah k û m  edild i; ancak  “saray form aliteleri yerine getirilm em ek koşuluyla, m eclis 
ikinci başkan lığ ına  aday o lunabileceği” kabul edildi. Karar m etn in in  radikal ifadeleriyle çelişen 
ve reform ist önerileri m eşrulaştırm aya elverişli açık  kap ıla r b ırakan  bu  karar, Entem asyonal’in 
1904 A m sterdam  K ongresi’n e  de  egem en o lacak tavra tem el o luşturdu . 1903 D resden 
K ongresi’ndek i d iğer önem li konu , kitle  grevi tartışm asıydı. Belçika’da (1902), İsveç’de (1902) 
ve H o llanda’da (1903) gerçekleşen  k en d iliğ inden  (spon tane) b ü y ü k  k id e  grevleri, A lm an sosyal 
d em o k ra tlan n ın  kaçınam ayacağı b ir tartışm a bağ lam ın ı o luşturuyordu . SPD’n in  örgütlü  ve 
d isip lin li hareket geleneği, ö n d e r ve orta  kadem e kad ro la rın  çoğun luğunun  kitle  grevleri 
karşısında kuşk u cu  b ir tavır a lm asın ı gerektiriyordu. A ncak Rosa Luxem burg ve çevresindekiler, 
bü y ü k  boyu tlu  k itle  grevlerin in , s ın ıf m ücadelesin in  vazgeçilm ez önem deki b ir aracı o lduğunu 
savunuyor ve “yasalar çerçevesinde hareket etm e, şiddete  karşı o lm a” saplantısıy la bu 
ken d iliğ inden  devrim ci po tansiyeli teorik  o larak  boğm am ak gerektiğini savunuyordu.
Sen d ik alan n  önderi Legien, “işç ilerin  ve sosyal d em o krasin in  örgütleri tarafından hazırlanm am ış 
b ir kitle grevini bastırm an ın  burjuvazi için  eğlence olacağını” savunarak, kitle grevine karşı 
çıktı. D resden  Kongresi, kitle grevin i ne  ben im sed i ne  de reddetti. Kide grevinin  işçi sınıfının 
siyasal m ücadelesin in  aslî aracı olam ayacağını, ancak  ik tid an  alm aya d ö n ü k  n ih a î m ücadele 
an ın d a  kirie grevine başvurulabileceğini ifade eden  bu  karar, U. Entem asyonal’in  1904 
A m sterdam  K ongresi’n d e  de ben im senecek ti. Bir sene sonra  SPD’n in  Jena  Kongresi’nde ise, 
reform istler kitle grevine açıkça karşı çıktılar.

SPD’n in  1903 D resden Kongresi, p artin in  gerçek siyasal önerileri ve k a rarlan n ın  içeriği ile 
teorisi ve söy lem i/d ili a rasındaki u çu ru m u n  artık  iyice derin leştiğ in i gösterdi.

A m sterd a m  K on g resi

II. Enternasyonalin  1904 A m sterdam  K ongresi’nde, revizyonizm  -sorunu , sosyalistlerin  buıjuva 
hüküm etle rin e  girm esi so ru n u n u n  yerin i alm ıştı. Bebel, bu  kongrede b ir yandan  çeşitli 
sapm alara  karşı II. E nternasyonalin  devrim ci özüne sad ık  kalınm asın ı sağlam aya çalışm akta, 
diğer yan d an  da üye partilerin  tüm  fraksiyon lann ı içerecek genişlik te b ir birliğe kavuşm alann ı 
hedeflem ekteydi. Bu am açlardan  İk incisin in  sağlanm ası, özellikle F ransa’da G uesde’in  ve 
Jau res’n in  öncü lüğünde  varlığını sü rd ü rm ek te  olan  iki ay n  sosyahst hareketin  birleşm esi 
an lam ın a  gelm ekteydi.

A lm an sosyal dem okra tla rı A m sterdam  K ongresi’ne 1903 seçim lerin in  bu  prestijinden  
yararlanarak  girm işlerdi. Ne var ki özellikle Jaures tarafından  ileri sü rü len  bazı ağır 
e leştirilerin  hedefi o lm ak tan  kurtu lam adılar. Jaures, SPD’n in  en  güçlü parti değil en  iktidarsız  parti 
o lduğu iddiası ile ortaya çıktı, Jau res’ye göre. A lm an sosyal d em okra tlan , tüm  u m utlann ı 
gelecekteki m eçhu l b ir zafere bağlam ışlar ve A lm an işç ile rin in  b u günkü  d u ru m u n u  düzeltm ek 
ve kap ita list sistem  içinde uğradıkları söm ürüyü  hafifletm ek b ak ım ından  tam  b ir başansızlığa 
düşm üşlerd i. Jaures, ayrıca F ransa’da g ü n lü k  savaşım lar so n u cu n d a  elde ettikleri b aşan lan  
an la ttı ve işçilerin  g ü n lü k  m ücadelelerine  sırt çevirerek katı b ir B alkanizm in batağına 
sap lanm ış o ldukları gerekçesiyle, G uesde’in  öncü lüğündek i ak ım lan  eleştirdi.

Jau res’n in  çok etkileyici itham  ve e leştirilerin i yan ıtlam a görevini, önce Bebel üstlendi. Bebel’e 
göre, SPD’in  D ersden  K ongresi kararları b ü tü n  ülkelerde, h e r tü rlü  koşu l için  geçerli olacak 
özellik leri taşım aktaydı; bu n a  karşılık , Jau res’n in  önerileri proletaryayı soysuzlaştıracak ve 
z ih in leri karıştıracak n itelikteydi.

Bebel’den  sonra  kürsüye gelen A vusturyalI sosyalist lider V ictor Adler, Belçika’dan 
V andervelde’n in  de ben im sediğ i b ir uzlaştırıcı değişiklik  önerisi açıkladı. A dler ve 
V andervelde’n in  önerileri, a lınm ış o lan  karardan  iki n ok tada  aynim aktaydı: Birinci olarak, 
rev izyon izm in  açık  red d in d en  vazgeçiliyordu. Buna karşılık, m evcut sın ıf m ücadelesi 
tak tik le rinde  ve burjuvaziye karşı koym akta kararlılık  vu rgu lanm ak suretiyle revizyonizm  
dolaylı o larak  m ah k u m  edilm iş o luyordu. İk inci olarak, burjuva h ü k ü m etlerine  katılm a 
ko n u su n d ak i teh likelere  yaln ızca  işaret etm ekle yetin ilirken , çeşidi ü lkelerdek i partiler için 
genel o larak  geçerli b ir u luslararası d is ip lin in  sak ındalan  üzerinde  durulm aktaydı. Ne var ki 
bu  karar taslağı, kon g ren in  ancak  tam  y a n sın ın  onay ın ı kazanabild iğ inden  reddedildi. Bunun 
üzerine, D resden  k a ran n m  çok  az değiştirilm iş b ir b içim i oylanarak, 12 çekim ser ve 5 karşı 
oya karşılık  25 oyla kabu l edildi. Karşı oylar, A vustralya, Fransa, Norveç ve İngiltere 
delegasyonlarından  geldi. Belçika, İsveç, İsviçre D anim arka ve A rjantin  tem silcileri çekim ser 
kaldılar. Bu arada, İngiltere’de Jo h n  B um s, 1905’de liberallerin  kab inesinde  yer ahnca, Dresden 
k a rarlan  doğru ltu su n d a  A m sterdam  K ongresi’nde  ben im sen en  ilke kesin lik le çiğnenm iş oldu.. 
Gerçekte, D resden-A m sterdam  k a ra rlan n ın  devrim ci ifadeleri yaln ızca kâğıt üzerinde  kaldı; bu  
kararlar, gerek  A lm anya’da gerekse A lm anya d ışında  reform izm  doğru ltusunda  başlam ış olan 
kaym ayı ö n lem ek te  yetersiz  kaldılar.

A m sterdam  Kongresi, d ö n em in in  çetin  so ru n la n n d an  biri o lan  sosyalisderin  birliği konusuna  
da eğildi. O ybirliği ile kabul ed ilen  b ir kararla, h e r  ü lkede  sosyalisderin  örgütsel birliği için 
çalışm ak, tem el b ir ilke o larak  b en im send i. Bu k a ran n  önem li b ir yansım ası olarak, ertesi yıl 
F ransa’da m evcut sosyalist partiler, Jau res’n in  .önderliğ inde güçlerin i b irleştirdiler.



Clara Z e tk in : B urjuva  
EsiiHk€İliği Karsısında  
Proleter E s M ik a lİğ i

Kadınların sosyalizme kazanılması, komünist bir ka
dın hareketinin yaratılması için verdiği mücadeie boyun
ca, Clara Zetkin’in kadın sorunu konusundaki görüşleri
ni ve çeşitli dönemlerde aldığı politik tavırları belirleyen 
en önemli etken, bir yandan Alman sosyal demokrasisi 
içindeki tutucu eğilimle, öte yandan da burjuva feminiz
miyle arasına koymak istediği mesafe oidu.

Alman sosyal demokrasisi içindeki tutucu eğilim ilk 
politik ifadesini Lassalle taraftarlarının göri'^lerinde bul
du. Bu görüş, Engels’in kapitalizmle birlikte proleter 
ailede erkek egemenliğinin sönümlendiği saptaması ile 
bir arada düşünülünce tatsız bir ironi oluşturuyordu. 
Lassalle taraftarları kadınların fabrikalarda çalışmaları
na karşı çıkıyorlardı. Bunun iki temel gerekçesi vardı: 
Kadın işgücünün rekabetine bağlı oiarak erkeklerin işsiz 
kaimaları ya da ücretlerinin düşürülmesi; ailenin yokolu- 
uyla işçilerin daha da sefil bir duruma düşmeleri ve 

“son ahlaki değerlerini” de yitirmeye başlamaları. Las
salle taraftarları, kadınların gerici olduklarını öne süre
rek kadınlara oy hakkı verilmesine, kadınların sendika 
ya da partilere alınmalarına da karşı çıkıyorlardı. Bu 
tutucu eğilim, parti içinde Bernstein revizyonizminin 
ortaya çıkışında olduğu gibi her zaman belirtik bir biçim
de ifade edilmedi. Ama özellikle Clara Zetkin ve Bebel’in 
mücadelesi sayesinde çoğunlukla parti programına yan- 
sımamakla birlikte, pasif ve örtük biçimde Alman sosyal 
demokrasisine yıllarca hâkim olan eğilim buydu.

Öte yandan burjuva feminizmi daha baştan sosyalist 
kadınlan dışlayarak ortaya çıktı ve proleter kadınlara, 
Ciara Zetkin’in burjuva feminizmine gösterdiği kadar 
bile hoşgörü ve ilgi göstermedi. Burjuva feministlerin 
kadın sorunu dışındaki politik tutumları da, (örneğin
I. Dünya Savaşı’nı, ülkelerinin yanında yeralarak coş
kuyla onaylamalan) Clara’yı burjuva feminizminden iyi
ce uzaklaştırdı. (Annik Mahaim, Alix Holt, Jacqueline 
Heinen, Femmes et Mouvement Ouvrier, La Br^che, 
1979). Bu iki eğilimle arasına mesafe koymak çabası 
içinde Clara kadm soruttu konusunda bağımsız bir gö
rüş ve politik tutum geliştirebildi mi? Clara Zetkin’in 
kadın sorununa ilişkin mirası bu sorunun yanıtına bağlı 
olarak değerlendirilebilir.

Clara Zetkin’e göre gerçek anlamda kadın sorunu ka
pitalizmle birlikte ortaya çıkmıştı; kapitalizmin doğrudan 
ürünü olan sınrflara, burjuvazi, proletarya ve küçük bur
juvaziye dahil kadınlara özgü bir sorundu. Gerçi feoda
lizmde ya da köylülük içinde kadın hukuki ve toplumsal 
haklardan yoksundu, arada bir kocasından dayak yediği 
de oluyordu. Ama, bir üretim birimi olan aile içinde 
kadın, “anlamlı bir yaşam içeriği” bulabiliyordu; bu 
da ciddi bir kadın sorunu yaşamadığını gösterirdi.

Modem sınıflara dahil kadınlara gelince, Clara’ya göre 
burjuva kadınlann sorunu özel mülkiyetin nimetlerinden 
erkekler kadar yararlanabilme, dolayısıyla da kamu ala
nında ve özel alanda hukuki eşitlik kazanma sorunuydu. 
Küçük burjuva kadınlar için kadm sorunu, ekonomik 
eşitlik, yani işte ve eğitimde eşitlik talebinde dile getiri
len serfcıest ticaret hakkı ve erkek ile kadm arasında 
özgür rekabet koşullannm yaratılmasıydı. Proleter ka- 
dınlann kadın sorunu, sermayenin ucuz işgücü ihtiya
cından doğmuştu. Diğer kadınlardan farklı olarak prole
ter kadının kendi sınıfından erkeklerie mücadele etmesi 
gereksiz ve yanlıştı. Çünkü toplumsal üretime girişiyle 
biriikte proleter kadın “ efendi değiştirmişti” ; yeni efen
disi işyerindeki kapitalistti. Proleter kadının sorunu “ eş 
ve anne olarak haklarinı geri alma ve güvence altında 
tutma” sorunuydu.

ii. Enternasyonal’/n 1910 Kopenhag Kongresi'nde verdiği önergeyle 8 Mart’ın Uluslararası Kadınlar Günü otaral( 
ilan edilmesini sağlayan Ciara Zetidn , 1912'de ili. Enternasyonar/n i<adın sekretaryası başkanlığına getirilmişti. 
Resimde Ciara Zetkin (ortada), Lore Agnes (solda) ve Mathilde Wurm (sağda) ile görülüyor.

Clara, burjuva ve küçük burjuva kadınların talepleri
nin kapitalizm içinde gerçekleştirilebileceği kanısınday
dı. Burjuva demokrasisinin en üst aşamasında, herkes 
için eşit oy hakkı ve hukuki eşitlik, proleter kadınlar 
dışında tüm kadınlann kurtuluşu anlamına gelecekti. 
Esas sorunu sınıfsal sömürü olan proleter kadın ise 
ancak proletarya diktatöriüğüyle kurtulat>ilirdi. Clara sos
yal demokratların özgül bir kadın sorunu tanımadıklannı 
her fırsatta vurguluyor, kadınlar arasında yapılacak ça
lışmanın özel bir kadın ajitasyonu değil, sosyalist ajitas
yon olduğunu belirtiyor, temel amacın kadınların sınıf 
mücadelesi için seferber edilmeleri, sosyal demokrat 
harekete bağımlı bir proleter kadın hareketinin oluştu
rulması olduğundan sözediyordu. Kadınlann anlık 
“ basit” çıkarlan ön plana çıkarılmamalıydı. Bu türden 
reform talepleri zaten “ partimizin asgari programında” 
vardır. (The Socialist Register 1976, “ Marxist Women 
Versus Bourgeois Feminism” , 192-201).

Clara’nin düşüncesi tam da bu noktada, kadın soru
nunu farklı sınıflardan kadınlar için yalnızca farklı değil 
karşıt bir biçimde tanımlaması sonucunda çıkmaza gi
rer: Annelik ve eşlik görevlerini yerine getirebilen burju
va ve küçük burjuva kadınlar için üretken emeğin dışın
da bırakılmak; toplumsal üretim içindeki işçi kadınlar 
için anne ve eş olarak haklannı geri almak. Ama her 
iki durumda da sözkonusu olan, cinsiyetçi işbölümü
nün, anne ve eş kimliklerinin sorgulanmamasıdır. Kadı
nın ezilmesinin özgüllüğü özel alandaki cinsiyetçi işbö
lümüne ve bunun tüm diğer alanlardaki uzantılanna da
yandığı ölçüde, Clara’nın bu özgüllüğü reddetmesi de 
anlaşılır bir şeydir. Sınıfsal sömürü düzeyi ile bir cins 
olarak ezilme düzeyini -çoğunlukla bu sonuncuyu 
reddederek- birbirlerine kanştıran, kapitalizmin erkek 
egemen bir sistem olduğunu görmeyen Clara, sınıfsal 
çıkarlan karşıt olsa da kadınların bir kesimi kadm olarak 
ezildikçe, diğer kesimlerin kadm olarak kurtulamaya- 
caklannı, erkek egemenliğiyle içlçe geçen kapitalizmin 
yıkılmasının tüm kadınlann kadm olarak kurtuluşlannın 
ön koşulu olduğunu da anlamıyordu. Ama bu noktada

başka bir soru sormak kaçınılmaz hale geliyor: Clara’nın 
kadınlann kadın oiarak kurtulmaları gibi bir sorunu var 
mıydı? Bunun yanıtı, Clara'nın aileye ve anne ve eş 
olarak kadın kimliğine yaklaşımında aranmalı: “ Sosya
list kadınların etkinliklerinin proleter kadınlan eş ve an
ne olarak görevlerine yabancılaştırmayı hedeflemesi söz
konusu bile edilemez; tersine bu etkinlikler, sözkonusu 
görevin, özellikle de proletaryanın kurtuluşunun çıkaria- 
n yönünde, eskisinden daha iyi bir biçimde yerine getiri
lebilmesine hizmet etmelidir.” (a.g.e., s.199).

“ Aile ekonomik bir birim olarak ortadan kalkıp yerini 
ahlaki bir birim olarak aileye bıraktığında, kadınlar er
keklerie eşit haklara, üretimde eşit rollere ve eşit özlem
lere sahip yoldaşlar olarak kişiliklerini geliştirecekler, 
aynı zamanda da eş ve anne olarak işlevlerini en üst 
derecede yerine getirebileceklerdir.” (a.g.e., s.201).

Kısacası Clara Zetkin bu konularda Marx ve Engeis’- 
ten, ütopik sosyalistlerden, Bebel’den ya da Kollontay’- 
dan pek etkilenmiş gibi görünmüyor; aile içindeki cinsi
yetçi işbölümünden memnun, hatta bunun yetkinleşti
rilmesini istiyor. Nitekim, Clara’nın yazılannda çocuk 
bakımı ve ev işlerinin kadınlar ve erkekler tarafından 
paylaşılmasına ilişkin talepler ise ancak SSCB’de sos
yalizmin inşasının başlatılmasıyla birlikte Clara tarafın
dan gündeme getiriliyor. Ciara Zetkin yine aynı dönem
de, aileden, kadın-erkek ilişkilerinden sözetmeye ve o 
ana kadar üzerinde hiç durmadığı bir şeyi tanımlamaya 
başlıyor: üretim/yeniden-üretim, özel alan/kamu alanı 
arasındaki ilişki. Ama bu konudaki görüşlerini biraz ya
kından incelemek, bunun pek nitel bir değişim anlamına 
gelmediğini, Clara’nın eski görüşlerini geliştirip yetkin
leştirdiğini görmeye de yetiyor.

III. Entemasyonal’in 2. Kongresi’ne sunduğu “ Komü
nist Kadın Hareketi İçin Yönergeler”de (Kadm Soruttu 
Üzerine, Inter Yayınlan, s.253-282) Ciara Zetkin komü
nizmin kadın ile erkek arasındaki ekonomik ve toplum
sal karşıtlığı ortadan kaldıracağını söylüyor ve kadının



kurtuluşunun iki koşulunu, özel mülkiyetin kalkması ve 
kadının toplumsal üretime girmesi biçiminde tanımlıyor. 
Clara’ya göre bu iki koşul kadının aile içinde eş ve 
ana olarak erkeğe ekonomik bağımlılığma ve işyerinde 
uğradığı sömürüye son verecektir. Kısacası Clara’nın 
kadınlara vaadi ekonomik yönden bağımsız eşler ve 
anneler olmaktır. Özel alan/kamu alanı karşıtlığına bul
duğu formül ise bu karşıtlığın cinsiyetçi işbölümüne 
son verilerek ortadan kaldırılması değil, “ iki görev ata
nının uyumlu bir biçimde birleştirilmesi” , müreffetı ko
şutlarda sürdürüten "mesleki faaliyetle analığın, yaşa
mın tadına varmanın iıâlesi olarak birleşmesi ”dir.

Clara, koşullar ne denli müreffeh olursa olsun, yeniden- 
üretim kadınların yükü oldukça, kadınların toptumsat 
üretim içinde de asta erkekterte eşit olamayacaklarını 
göremez. Ama zaten toplumsal üretim içinde varolma 
fetişizmi, bu varoluşun biçim ve içeriğini de önemsiz 
kılar. Yönergelerin komünist partilere öneriler bölümün
de, Clara, Rusya gibi devrimini yapmış ülkelerde ev 
işlerinin toplumsal kurumlar tarafından devralınmasını 
önerir. Bu kotektif kurumların oluşturulma amacı, kadm- 
lara yardımcı olmak, kadımn anneliğini mükemmelleştir
mektir. Daha İlginç olan, bu kurumlann kadınlar tara
fından kurulması ve yönetilmesi önerisidir: Kadınlar top
lumsal üretime girsinler de varsın yaptıkları iş, evde 
yaptıklarıyla aynı olsun!

Clara Zetkin'in özel alandaki cinsiyetçi işbölümünü 
sorgulamamasının sonucu, toplumsal üretim içindeki 
cinsiyetçi işbölümünü, “ kadın işleri” /  “ erkek işleri” 
aynmını da olduğu gibi kabul edip sürdürmek ve pekiş
tirmekten yana olmasına varır. SSCB’de kadınlara uy
gun görülen görev, örneğin, "kızıl hemşire” oimaktır. 
“(Bu, kadınların) bencil ahlakının altediimesi için de 
mutlaka gereklidir” . Ciara Zetkin, Lenin’in Bütün Dünya 
Kadınlarına Vasiyetlerl'ı\de (Sorun Yayınları, Kasım 
1979) SSCB’de kadınların usta, inşaat yönetmeni, tek
nisyen ve mühendis olmalarını coşkuyla karşılar ama 
bu arada kaç erkeğin hemşire, çocuk bakıcısı, çamaşırcı 
olduğunu hiç merak etmez. Evet, doğrusu SSCB’de 
de kadınlar kendilerine cömertçe sunulan haklardan ya
rarlanmak konusunda biraz gönülsüz davranmaktadırlar 
ama bu kuşkusuz cinsiyetçi işbölümünden değil, kadı
nın “geçmişteki köle durumunun ruhi gerillği” nden kay
naklanır.

Clara Zetkin, Alman sosyal demokrasisi içindeki tutu
cu eğilime karşı yılmadan mücadele etti ve çok zor 
koşullarda büyük bir başarı elde etti: Proletarya içinde 
üvey evlat muamelesi gören kadınları, proletaryanın bir 
parçısı olarak kabul ettirdi; kadın işçilerin sorunlarını 
sosyal demokrasinin programına kattı; pek çok kadının 
öz güven kazanarak partiye ve sendikalara girmelerini 
sağladı. Kadınların kamu alanından dışlanmasını iste
yen tutucu eğilimle, Clara Zetkin arasındaki fark bu 
noktada hep net oldu. Ama bir başka noktada, özel 
alan konusunda aynı netlik sözkonusu değildi. Ciara'- 
dan farklı bir biçide de olsa, sonuçta, sözkonusu tutucu 
eğilim de kadınların anne ve eş olarak görevlerini daha 
iyi yerine getirebilmelerinden başka bir şey istemiyordu.

Clara Zetkin’in kadın sorunu konusunda burjuva femi
nistlerden farkı ise daha da bulanıktı. Aynen Clara gibi, 
burjuva feministler de aileyi ve cinsiyetçi işbölümünü 
hiç sorgulamadan, kadınlar için kamu alanında eşit hak
lar talep ediyorlardı. Kısacası, Clara’nın burjuva femi
nistlerle arasına koyduğu mesafe, kadın sorununa yak
laşımından çok sınıf politikasına ilişkindi. Clara, burjuva 
kadınlann burjuvazi İçinde yapmak istediklerini, prole
tarya içinde yapmaya çalıştı: Burjuva eşitlikçilerin karşı
sına bir proleter eşitlikçi olarak çıktı.

Clara Zetkin’in sözkonusu İki eğilimle farklı noktalar
da arasına koyduğu mesafeyi kapatan, kadının ezilmesi
nin özgül niteliğinin yadsınmasıydı.

NESRİN TURA

Amsterdam Kongresi’nde uluslararası işçi hareketinin gündem ini 1830’lann sonlanndan beri 
işgal eden genel grev konusu da ele almdı. II. Entem asyonal'in  1893 Zürih Kongresi’nde 
“dünya grevi” başlığı ile  gündem e gelen sorun, daha sonra 1896 Londra ve 1900 Paris 
Kongreleri’nde Fransız delegasyonu tarahndan tekrar gündem e getirildi, ancak bir karara 
bağlanamadı. Amsterdam’da ise yine Fransızlann önerm esiyle tartışılan konu, kom isyon  
çoğunluğu tarafından genel grev ve kitle grevi farklılığı ekseninde ele alındı. Kararda tam 
anlamıyla genel grev, proletaryanın varoluşunu bile olanaksız hale getirm esinden dolayı 
gerçekleştirilem ez olarak kabul edildi. Ancak kom isyon karan siyasal kide grevini belirli 
koşullarda “anlamlı toplum sal değişim leri gerçekleştirm enin ve gerici saldınlara karşı işçilerin 
haklan için direnm enin” bir yöntem i olarak değerlendirdi.

Amsterdam Kongresi’nde, aynca, emparyalizm ve söm ürgecilik konulan da tartışıldı. Bu 
konuda, H ollanda’lı Von Kol’un önerdiği ve oy birliği ile benim senen karar taslağında, 
sömürgelerdeki her türlü ticaret tekellerine sağlanan tavizlere karşı çıkılması, sömürge halklan 
uğradıklan baskı ve söm ürünün kınanması, bu halklann gelişim  durumlanna paralel olarak eı 
geniş özgürlük ve özerkliğe kavuşm alan ve söm ürge alanlardan yararlanma faaliyetinin 
parlamento denetim ine tâbî tutulması öngörülmüştür. Buna paralel olarak, Brüksel’deki 
Uluslararası Sosyalist Büro ile bağlantılı bir Sömürge Bürosu'nun  kurulması kabul edildi.

Bu noktada sonuç olarak Amsterdam Kongresi, çeşitli Avrupa ülkelerindeki sosyalist hareketleı 
bakımından daha fazla disiplin değil, ama daha fazla birlik anlamına gelen gelişmelerin  
başlangıcı olmuştur. Ancak, sosyalist birliğin kurulması, çoğu zaman, reformistlerin tavizleriyle 
değil, devrimci gruplann tavizleri sayesinde gerçekleşmiştir.

Stuttgart Kongresi

II. E ntem asyonal’in  Amsterdam Kongresi ile bunu izleyen ve Stuttgart Kongresi arasında üç y  
geçti ve bu sırada ilk Rus Devrim i patlak verdi. Rusya’da ortaya çıkan gelişm eler, genel grev 
konusundaki tartışmalan yeniden canlandırdı. Kitle grevlerinin Rusya’daki devrimci hareketlerii 
önem li bir yönünü oluşturması Almanya’da yankılar uyandırdı. Alm an Sosyal Demokrat 
Partisi'nin  sol kanadından kide grevinin bir siyasal m ücadele aracı olarak kullanılması yolund 
görüşler ortaya atıldı, ^ u  çerçevede, bir yandan Alm an Sosyal Demokrat Partisi'nin  aktif 
liderlerinden, diğer yandan Rus Bolşeviklerinin müttefiki durumundaki Polonya sosyal 
dem okradannın önde gelen sim alanndan biri olarak Rosa Luxemburg’un çok önem li bir rol 
oynadığı görüldü.

Bu yıllarda Almanya’da sendikalann olağanüstü tem kinli tutumları, Amsterdam’da oluşm uş ola 
reformizm karşıtı çoğunluğun ittifakında çözülm elere yol açmıştı. Fransa’da Jaures’nin  
öncülüğünde Parti Sodaliste Unifie—PSU  (Birleşik Sosyalist Partisi) çatısı altında sosyalisderin  
birliği sağlanmış, İngiltere’de sendikalann İşçi Temsil Komitesi adıyla başlattıklan siyasal 
eylemler, İşçi Partisi’n e  dönüşm üştü. İşçi Partisi, parlamentoda 30 sandalye elde etmişti. 
Avusturya’da, sosyalistler parlamentoya 87 tem silci sokm ayı başarmışlar, buna karşılık, Alman 
sosyal demokratlan 1903 seçim lerinde elde ettikleri başannın arkasını getirememişler, 1906 
seçim lerinde ciddi gerilemelere uğramışlardı.

Stuttgart Kongresi toplandığında, Avrupalı büyük güçler arasındaki gerginhk, özeUikle İngiltere 
ve Almanya arasında beliren savaş tehlikesi, II. Entem asyonal'in  gündem ini işgal etmeye 
başlamıştı. Bu koşullarda, Stuttgart’da toplanan II. Entem asyonal'in  gündem inde, yaklaşan sava; 
tehlikesinin nasıl önlenebileceği, bu sağlanamadığı takdirde savaşın ortaya çıkaracağı acılı 
sonuçlann  nasıl göğüslenebileceği gibi konular giderek önem  kazanmaya başlamıştı. Sosyalistli 
kapitalist devleder karşısında ortaya koyduklan eleştirel tutum lannı, bir savaş halinde kendi 
devlederinin yanında yeralmamak biçim inde de sürdürecekler miydi; yotsa , ulusun 
savunulm ası gereğini, hüküm etlerle ihtilaflanndan bağımsız bir zorunluluk olarak üstlenmeleri 
mi gerekirdi? Öte yandan, savaşı önlem ek için yürütecekleri m ücadelede burjuva pasifısderiyi 
işbirliği yapıp yapmamak konusunda bir karara varmak durumundaydılar. Aynca, saldın sava 
ile savunma savaşı arasında bir aynm  gözetip gözetm eyeceklerini kararlaştırmalan gerekiyordu 
Nihayet, söm ürgecilik konusunda da onak  bir tavır belirlem enin bazı güçlükleri bulunuyordu

Militarizm ve savaş sorununa ilişkin başlıca dört karar tasansı ortaya atıldı. Sözkonusu karat 
taslaklan üzerinde yürütülen uzun çalışmalar sonucunda oluşturulan m etnin oylanmasıyla 
yaklaşan savaş tehlikesi karşısında sosyalistlerin sorum luluklannı belirleyen karar alındı.

I

Herve tarahndan önerilen hariç, karar taslaklanndan dördü m evcut ordu yerine, savaşa 
karşı bir güvence olm ak üzere ve sald ın  savaşlanna karşı bir tür sivil savunma sistemi 
çerçevesinde tüm halkın silah altına alınm asını öngörmekteydi. İngiliz ve Amerikan delegeler 
her türlü zorunlu askerliğe karşı olduklan için önerinin bu bölüm üne muhaUf kaldılar. Anci 
kabul edilen nihai m etinde bu bölüm  aynen kaldı. Vaillant-Jaur&s İkilisinin önerisi genel gre 
ve ayaklanmayı savaşa karşı m ücadelenin araçlan arasında behrlemekteydi. Herve’nin  
önerisinde ise genel grev, askeri grev biçm inde zikredilmekteydi. Bununla kastedilen, savaş 
girişim lerini felce uğratacak biçim de işin bırakılmasıydı. Buna karşılık, Guesde’in ve Bebel’in 
önerilerinde bu tür m ücadele araçlannın önerilm esi söz konusu değildi. Guesde’e göre sonu^ 
başvurulması gereken çare “toplum sal devrim ”di. Bunun ne olduğu fazlaca açıklanmamakla



birlikte, m ünhasıran  savaşa karşı yön lendirilm ediğ i kesindi. Bebel’in  önerisi, belli b ir m ücadele 
aracına dikkat çekm eksizin, savaşa karşı “m ü m k ü n  o lan  h e r şeyin yap ılm ası”n d an  söz 
etmekteydi. Ancak, işçi sın ıfın ın  pa rlam en ter tem silc ilerin in  özel so ru m lu lu ğ u n u n  vurgulanm ış 
olması dolayısıyla, bu  kon u d a  asıl ü zerinde  du rd u ğ u  m ücadele  b iç im in in  parlam en ter eylem e 
dayandığı söylenebilir. Vaillant-Jaures önerisi, sald ıri’ savaşına karşı u lusal savunm ayı b ir hak  
ve görev olarak belirlem ekteydi. Yalnızca H erve’n in  öneris i böyle b ir so rum lu luğun  dolaylı 
olarak da olsa redd in i içerm ekteydi. Bebel, u lusal savunm ayı b ir görev o larak  belirlem iş; 
saldın ve savunm a savaşları a rasında ayrım  gözetm ekteydi. G uesde ise böyle b ir ayrım  
gözetmiyordu. U luslararası işçi sınıfı dayanışm ası k o n u su n d a  en  açık  tavrı ortaya koym uş olan, 
Herve’nin önerişiydi. Aynı kon u d a  V aillant-Jaures öneris i de o ldukça açıktı. Buna karşılık, 
Guesde’in önerisinde aynı konuya dolaylı olarak değinilm iş; Bebel’in ö n eris inde  ise bu  konu  
tümüyle dışlanm ıştı.

Komisyonda sü rdürü len  gö rüşm elerin  sonu cu n d a , Stuttgart Kararı o larak  b ilin en  m etin  n ihai 
biçimini aldı. Herve’n in  önerdiği taslak  hariç, geriye kalan  üç  ö n e rid en  yararlan ılarak  
oluşturulan bu  m etin, geçm iş kongrelerde ahnm ış kararların  onay landığ ın ı b e lirten  b ir bö lüm le 
başlamakta ve Bebel’in  öneris inde  yer alan  savaşlann  eko n o m ik  n ed en lerin e  ilişk in  
açıklamalarla sürm ekteydi. Bu bölüm e, ayrıca, Rus de legasyonunun  önerileri so nucunda , 
uluslararası askeri rekabetin  ro lüne ilişk in  açık lam alar eklendi. Kararda, savaşlann  kap ita lizm in  
özüyle bağlantılı o lduğu belirtilm ekte  ve ancak  kap ita lizm  son  bu lduğu  zam an savaş 
tehlikesinin de ortadan  kalkacağı ileri sü rülm ekteydi. İşçilerin , savaşın ön d e  gelen  kurban ları 
olduğuna dair açık lam alar aynen  k o runm uş, b u n u n la  bağlantılı o larak  işçi sın ıfın ın  savaşların  
doğal karşın olm ası belin ile rek , parlam en todak i işçi sınıfı tem silcilerin in  savaşlara k a r ş ı . 
mücadele etm eleri gereğine işaret edilm işti.

Uluslararası işçi sınıfı dayanışm asın ın  vurgulandığı kararda üzerinde  d u ru lan  diğer b ir husus, 
genel silahsızlanm a olm uş; askeri harcam alara  ayrdan  p a ran ın  uygarlığın ilerlem esi yo lunda 
harcanması savunulm uştu . Karar m etn in in  işç ilerin  savaş karşısındak i so rum lu luk ların ı 
belirleyen son paragraftan, esas o larak  Bebel’in  ö n eris in d en  esin lenerek  b içim lenm iş olm akla 
birlikte. Kongrede Rus sosyal dem okra tla rın ı tem siien  yer alan  Rosa Luxem burg, L enin ve 
Martov’un önerdik leri doğru ltuda değişikliklere de  o lanak  sağlanm ıştı. Ö zellikle, Stuttgart 
Kararı’nm  eq can alıcı b ö lü m ü n ü  o lu ştu ran  son  iki paragraf o n la n n  önerilerine  göre şöyle 
biçimlendi: “Savaşın patlak  verm esi teh d id in in  baş gösterm esi halinde, savaşı ö n lem ek  için  
doğaldır ki sınıf m ücadelesin in  yoğunluğuna ve genel o larak  siyasal d u ru m a bağlı olarak- 
kendilerince uygun olan  tüm  yollara başvurarak  h e r tü rlü  çabayı gösterm ek, ilgili ü lkelerdeki 
işçi sınıfının ve parlam entodak i tem silcilerin in  görevidir. (...) -Savaşın patlak  verm esin in  
kaçınılmaz olm ası halinde, savaşın d erhal so n  bu lm ası ve savaşın doğurduğu ek o n o m ik  ve 
toplumsal bunalım dan  halk ın  en  geniş k a tm an ların ı harekete  geçirm ek  ve kap ita lizm in  
egemenliğinin çöküşünü  h ız lan d ırm ak  yo lunda  y ararlanm ak  iç in  b ü tü n  güçleriyle m üdahale  
etmek, on lan n  sorum lu luğudur.” Karar m etn i so nuçta  aldığı b içim le herkesi m em n u n  etm iş 
görünüyordu. Herve dah i kararın  leh inde  oy ku lland ı. K ongrede söm ürgecilik  k o n u su n d a  
ortaya çıkan tartışm alar, m evcut savaş tehlikesi karşısında  c idd i so ru n la r doğurm ası m uh tem el 
görüş aynh k lan n m  gelişm esine n eden  oldu. Kongrede Söm ürge K om isyonu rap o rtö rü  olarak 
görev yapan H ollandah  Van Kol, sosyalistler için  o lum lu  an lam da b ir söm ürge p o litikasın ın  
gereğini şiddetle savundu. Kol’e göre, sosyalistler fiilen kaçın ılm az o lan  söm ürge 
im paratorluklannm  varlığını kabul e tm ek  zo rundaydılar; bu  tü r im p arato rluk lar tü m  insan lık  
tarihi boyunca m evcut o lm uşlard ı; sosyalistler, söm ürgelerdek i yerli halka  daha  iyi m uam ele  
edilmesi, doğal kayn ak lan n  geliştirilm esi ve bu  k ay n ak lan n  insan lığ ın  tü m ü n ü n  yararına  
kullanılması için  som ut öneriler getirm eliydiler. Bu görüşe karşı kom isyondak i azın lık  g rubun  
sözcüsü olarak konuşan  G eorg Ledebour, söm ürgeciliği e leştird i ve söm ürge yerlilerin in  
çıkarlanna uygun b ir politikaya ö n cü lü k  etm eleri için  em peryalist güçlere davetiye 
çıkarılmasının saçm alığını ileri sü rdü . K onu, kong ren in  tü m ü  tarafından  oylandığında, 
sömürgecilik a leyh tan  görüş, 108’e karşı 127 gibi az b ir farkla ben im send i. Böylece, 
sömürgeciliğe karşı o lduğunu  belirten  II. Entem asyonal’in  b u  tav n  şu  cüm lelerle  
savunulmuştur: “K apitalist söm ürgecilik  politikası, doğası gereği, zo ru n lu  o larak  esarete, zo ru n lu  
çalışmaya ve söm ürge rejim i a ltındak i yerli h a lk ın . im h asın a  yol açar.” Kararda, aynca, 
kapitalist top lum un iddia  o lu n an  uygarlaştırm a m isy o n u n u n , bu  sistem in  söm ürüye  ve fü tuhata  
olan açlığını ö rtm en in  b ir m azereti o lduğu  ve kap ita lizm in  söm ürgelerdek i ü retici güçleri 
gehştirmenin çok uzağında b u  yörelerin  h a lk la n n ın  doğal k ay n ak lan n ı esaret ve y oksu lluk  
yoluyla im ha ettiği ifade edildi. Ö te yandan , söm ürgeciliğin, silah lanm a y ü k ü n ü  ve savaş 
tehlikesini artırdığı ileri sü rü lerek  tü m  p arlam en to lardak i sosyalistlere m evcut söm ürgelerde 
hüküm süren esaret ve söm ürüye sürek li o larak  karşı ç ıkm aları, yerlilerin  k o şu llan n m  
düzeltilmesi için  talepde bu lu n m alan , yerlilerin  h a k la n  k o n u su n d a  titiz  d av ran m alan  ve yerli 
balkın bağım sızlık yo lunda  eğitim i k o n u su n d a  m ü m k ü n  o lan  h e r tü rlü  vasıtaya başvurarak  
çalışmalan için  çağrıda b u lu n u ld u .'

sömürgecilik k o n u sundak i b u  k a ran n  oy lanm asında  a lınan  sonuç, n e  kadar az b ir farkla 
Jİursa olsun, söm ürgecilik  y an lılan  için  c iddi b ir yenilgi teşkil etti. Yenilgiye uğrayan tarafta, 
\lmanya, Hollanda, D anim arka, A vusturya, İsveç, Belçika ve G üney  AfHka delegeleri 
eralmaktaydı. Kazanan taraf ise Rusya, Polonya, M acaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Rom anya, 
spanya, Japonya, Avustralya, Am erika, A rjantin , F in land iya ve N orveç delegelerinden  
3İuşmaktaydı. Fransa ve İngiltere delegeleri ikiye b ö lünm üşler; İsv içrehler çek im ser kalm ışlardı.
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11. E n te rn a sy o n a

1917-1923 arasında Barselona şiddetli işçi 
hareltetlerine sahne oldu. Barselona, ekonomisi büyük 
ölçüde tarıma dayalı olan Ispanya’nın en büyük 
sanayi kentiydi. 1876’da Amerika ile savaş bittiğinde 
ispanya, tam anlamıyla siyasal ve ekonomik bunalıma 
düşmüştü. 'Y'oksul köylülerin elindeki toprakların 
kuraklığı, işçi ücretlerinin düşüklüğü ekonomik 
bunalımı giderek artırırken, yöneticilerinin yetersizliği 
de siyasal bunalımı artırıyordu. B ir yanda çok güçlü 
Kilise, diğer yanda Katalonya’nın özerkliğini savunan 
böigeciier ve çalışan sınıflara dayanan cumhuriyetçiler, 
işçilerin ve sendikal hareketin sözcülüğünü yapan 
anarşistler ve ılımlı sosyalistler Ispanya'daki, özellikle 
de Barselona'daki siyasal karışıklığın başını 
çekiyorlardı. Böigeciier ve cumhuriyetçiler,
1905-1906'da, ortak düşman olan ordu karşısında, 
yakınlaşmaya başladılar. Anarşistlerle 
karşılaştırıldığında, işçiler arasında çok daha az söz 
sahibi olan sosyalistler ise, anarşistlerin bütün 
politikacıları burjuva ve namussuz olarak nitelemeleri, 
kaba devrimcilikleri ve devleti şiddetle yoketme gibi 
görüşleri nedeniyle, onlar ile yakınlaşmaya niyetti 
değillerdi. 1870'lerden beri Barselona'da etkili olan 
anarşistlerin “ eylemle propaganda" şiarlan onları, 
kabaca bomba atıcılar durumuna getirmişti. 1906'da 
terörden yorulan anarşistler, Fransız sendikal 
hareketinin stratejisi olan genel grev yolu ile devrim 
fikrinden etkilenmeye başladılar. Barseiooa'daki dok ve 
tekstil işçileri anarşistlerin etkisiyle ve yabancı 
sürgünlerle temas halinde bir ordu kurmaya 
çalışıyorlardı. Vali Ossorio, bu şartlarda devrimi 
kaçınılmaz gibi görüyordu. Tek ihtiyaç b ir katalizördü, 
ve bu da 1909 yazında geldi. Fas'ta bir şirkette 
çalışan, Ispanyol demiryolu işçileri aşiretlerin 
saldırısına uğradı, bu da ispanya ordusunun Fas'a 
gitmesine neden oldu, ispanya düzenli ordusu zengin 
bütçesine rağmen çok zayıftı. Bu nedenle yedek ordu 
çağrıldı. Yedek ordu yakınlarına hiçbir ödenek 
bağlanmıyordu. Sosyalistler bu durumdan 
yararlanmaya çalıştılar. Savaşın kapitalistlerin isteği 
olduğunu ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini 
ilân ettiler. !\Aadrid'te kadınlar silah taşıyan trenlerin 
önüne geçerek, trenlerin hAadrid'den ayrılmasını 
engellemeye çalıştılar. Barselona'da tepki daha şiddetli 
oldu. Ve böylece tarihi Kanlı Hafta 28 Haziran Pazar 
günü, sosyalistlerin ve anarşistlerin grev komiteleri 
oluşturma çabalarıyla başladı. Bu komiteler, genel 
grev ilan ederek, çok kısa süreli olsa da ispanya işçi 
hareketindeki ilk ve en önemli başarıyı kazandılar. 
27'sinde Barselona ve bazı Katalonya kasabalarında 
cumhuriyet ilan edildi. Hareket çok hızlı yayıldı.
Çünkü kamu düzeninin güçleri dağılmıştı, içişleri 
Bakanlığı, çok sağlıksız ve aceleci bir şekilde sivil 
kurumlan ordunun eline bıraktı. Bu dört gün boyunca 
işçiler sokaklarda barikatlar kurdular. Bunun üzerine, 
çarşamba günü askerler sokaklarda karşılarına çıkan 
her şeye ateş açmaya başladılar. Cumartesi günü 
kalan tek lük direniş birlikleri de susturularak isyana 
son verildi. Bu hafta sonundan geriye kalan en 
çarpıcı şey yanmış manastırlardı. Bastırma hareketi 
ciddi siyasal krizler yarattı. Hükümetin kendisi, isyanın 
eiebaşlarını hedef alan suikastlar düzenlemeye 
başladı. Ispanya işçi ve sendika hareketi içinde 
önemii bir yeri olan Francisco Ferrer bu kurbanlar 
içinde en önemlisiydi. Oysa 13 Ekim'de öldürülen 
Ferrer aslında Kanlı Hafta boyunca ispanya da bile 
değildi. Ferrer'in katlinden sonra Paris'te düzenlenen 
gösteride bütün Avrupa sosyalistlerinin ötekisi dile 
geldi (yanda). Karşı mücadele edilmesi gerektiğini ilan 
ettiler.

Stuttgart K ongresi’nde  ele a lm an  d iğer ü ç  rapor, send ikalarla  siyasal partilerin  ilişkisi, kadm  
so ru n u  ve göç k o n u lan n a  ilişkindi. Sendikalarla  siyasal partiler arasm daki ilişkiler konusundaki 
görüşm e, esas olarak, böy lesine  ik i tü r  ö rgü t arasında  o rgan ik  bağ ku ru lu p  kurulm am ası 
so ru n u n a  dönüştü . Sonuçta  v a n lan  genel görüşbirliği, sen d ik a lan n  g ü n lü k  ekonom ik  
m ücadele le rinde  parti m üdah a lesin in  olm am ası, karşılık  o larak  d a  siyasal konu larda  partilerin  
b en zer b ir özerkliğe sah ip  o lm ası ilkesi üzerine  dayandı. Bu arada, Belçika ve İsveç 
delegelerin i içeren  b ir grup, sen d ik a lan n  partiye k o lek tif o larak  üye o ld u k lan  b ir sistem i 
önerd i. Bu öneriye özellik le A lm anlar karşı ç ıkarak  resm î b içim sel bağlantılara yer tanım ayan 
ve fiili yak ın  işbirliği esası üzerine  ku ru lu  b ir işleyişi savundular. Bu görüş ay n lık lan n m  
arkasında  sen d ik a lan n  işlevlerine ilişk in  de rin  b ir çatışm a yatm aktaydı. Bu k o n u d a  b ir rapor 
hazırlam ış o lan  Belçika’d an  Louis de B rouckere, gerek  sen d ik a lan n  gerekse siyasal partilerin  
d o ğ rudan  doğruya ele a lm alan  gereken  bağım sız görevleri o ld uğunu  kabul etm ekle birlikte, 
b u n la rd an  h e rhang i b ir in in  tek  başına  ü stlenm esi m ü m k ü n  olm ayan, geniş ve g iderek büyüyen 
o rtak  b ir faaliyet a lan ın ın  m evcut o lduğunu  savundu . Bu alan, özellikle tem el am aç olan 
sosyalist to p lu m u n  kuru lm asın ı içerm ekteydi. Bu yaklaşım , sen d ik a lan n  yalnızca ekonom ik 
m ücadeley le  u ğ raşm alan  gerektiği ve sosyalizm in ku ru lm ası so ru m lu luğunun  esas olarak partiye 
ait b ir k o n u  o lduğu  g ö rü şü n ü  tem sil eden  A lm anya ve A vusturya delegelerin in  eleştirilerini 
çekti. Bu k o n u d ak i tartışm alar, geniş ö lçüde genel grev so ru n u n a  kaydı.

D e B rouckere, A lm an ve A vusturya de legasyonunun  tepk ileri karşısında, bazı tartışm alı 
n o k ta la n  geri çekti. T artışm alan n  so n u n d a  sen d ik a lan n  b ü tü n lü k le rin i bozm ayacak ölçüde 
sosyalizm  ile ilişki iç inde  o lm alarına  im k ân  tan ıyan  ve ekonom ik  alanda sendikaların  özerkliği 
tez in i savunan  b ir m etin  ü zerinde  uzlaşm aya varıldı. Kabul ed ilen  karara rağm en, görüş 
ayrılık ları aşılm ış değildi. V an lan  karar, gerçek b ir an laşm an ın  ifadesi o lm aktan  çok, tem el bir 
ayrılığı ö rtü lem e işlevi gördü.

Bu k o n u d ak i tem el ay n lık  noktaları şun lard ı: Sosyalizm in tek  başına partiy i ilgilendiren  ve 
sendikaları ilg ilend irm eyen  b ir k o n u  o lup  olm adığı; send ikaların , yalnızca, işçi sın ıfın ın  
kap ita list sistem  içindeki ç ıkarların ı k o ru m ak tan  ibare t b ire r m ücadele  aracı o lup  olm adıklan; 
sosyalizm in ku ru lm asın d a  sen d ikaların  ve p a rtin in  eşit so ru m lu lu k la r taşıyan unsu rla r olarak 
g ö rü lüp  görülem eyecekleri...

S tu ttgart K ongresi’n d e  k a d ın la n n  oy hakk ı k o n u su n d a  y ü rü tü len  tartışm alar. Uluslararası 
Sosyalist K adınlar Konferansı’m n  Kongre’ye su n duğu  k arar m etn i çerçevesinde gerçekleşti. Temel 
tartışm a. E nternasyonale  m en su p  partilerin  he r b irin in  ken d i ü lkelerinde  genel oy hakkına 
ilişk in  kam panya b aşla tm alan  k o n u su n d a  yoğunlaştı. Kongrede, kabu l edilen  karar m etnini 
takd im  etm e görevi, d ö n em in  ü n lü  kadm  so syalisderinden  C lara Z etk in  tarafından  yerine

İtalyan fütürizminin en önemli ressamlarından biri olan Carlo Carra'nın Anarşist Galli’nin Cenazesi adlı resmi. 
1909’da Marinetti'nin yayınladığı Kuruluş H^anlfestosu ile kurulan fütürizm, bilinçli olarak kamuoyunu irkiltmek 
amacıyla yola çıkan ilk öncü sanat akımıydı. Gelenekten mutlak b ir kopuş öngören fütürizm, yeni gelişen 
teknolojileri şehvete varan b ir çoşkuyla karşılıyorlardı. Başlangıçta anarşist fikirlerden esinlenen fütüristler, daha 
sonra faşist harekete katılınca fütürizm neredeyse Italyan devletinin resmi sanat politikası mertebesine yükseltildi.



getirildi. Kararda, genel oy h akk ına  ilişk in  kam p an y an ın  başlatılm ası ha lin d e  ileri sü rü lecek  
taleplerin cinsiyet ay n m ı gözetm em esi ve herkes için  geçerli b ir tem elde b içim lenm esi ilkesi 
öngörüldü.

K openhag K ongresi

1910’da Kopenhag’da top lanan , Uluslararası Sosyalist Kongre'nin  kayda değer y a n la n n d an  birisi, 
savaşa karşı genel grev k o n u su n u n  y en id en  gündem e getirilm iş olm asıdır. Oysa, A lm anlar, bu  
konuya ilişkin önerilerin in  kabul edilm esiyle kesin  ve n ih a i b ir an laşm aya varılm ış o lduğunu  
ummaktaydılar. Kongrede, ayrıca, Stu ttgart’ta sen d ik alar k o n u su n d a  y ü rü tü lm ü ş o lan  tartışm alara 
paralel olarak sosyalist partilerle  k o o p era tif  ha rek e ti arasında  ilişkiler, ö te yandan , 
işsizlik sorunu  dah il o lm ak  üzere, çalışm a k o şu llan n a  ilişk in  sosyal m evzuat da  tartışıldı. 
Entemasyonal’in  önde  gelen sim alan n d an  August Bebel, c idd i b ir b iç im de hasta  o lduğu  için  
kongreye katılam adı. Bu yüzden , A lm an delegasyonunun  liderliği F riedrich  E bert ve Cari 
Legien tarafından ortaklaşa yürü tü ldü .

Stuttgart Kongresi ile K openhag Kongresi a rasında ö nem li gelişm eler o lm uştu . Silahlanm a 
büyük bir h ızla  sürüyordu. Özellikle, İngiltere ile A lm anya arasındak i savaş gem ileri 
alanındaki rekabet, teh likeli boyutlara  ulaştı. F ransa  ve A lm anya arasında be liren  
anlaşmazlıklar da  Lahey A dalet D ivam ’n a  inrikal ettirildi. İspanyollar geniş ölçekli b ir söm ürge 
savaşma girdiler. F ran sız lan n  d en etim in d ek i alan larda sürek li b ir savaş başladı. Doğu 
Avrupa’da Bosna ve H ersek’i s ın ır lan n a  dah il eden  A vusturyah lar ö n em li b ir b u n a lım ı tah rik

1910 Kopenhag Kongresi Ingiitere He Aimanya 
arasındal<i silahlanma yarışının gölgesi altında yapıldı. 

Artan savaş gemileri üretimi denizler üzerinde yeni bir 
egemenlil< savaşının ///c işaretlerini veriyordu. Şoven 

İngiliz basının yarattığı hava, ülke insanlarının bir 
Alman istilası paniğini yaşamalarına yol açtı. İngiliz ve 

Alman hükümetlerinin denizlerdeki silahlanmayı 
sınırlama görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, 

Hyndman, Bax, Blatchford gibi İngiliz sosyalistlerinin 
İngiliz İşçi Partisi’n/n itirazlarına rağmen, 

silahlanmadan yana çıkmalarına yoi açtı. Hyndman, 
Kautsky'ye "Alman sosyal demokrasisi bir Alman 

istilasını engellemeyi garanti edebilir m i?”  diye 
soruyor ve “ siz Alman sosyal demokratlan, bize karşı 

bir savaşı engelleyecek kadar güçleninceye kadar, 
başka faktörlere güvenmek zorundayız”  diyordu. Bu 
tutum ulusal savunma eğiliminin açık bir ifadesiydi.

II. Enternasyonal 
Sorunu

Modern sosyalizmin tariliindelti "Enternasyonal" tarz- 
dal<i örgütlenmelerin III. ve IV .’sü, kendilerinden bir 
önceki Enfernasyona/’den “ kopma” suretiyle kurulduk- 

' lannı öne sürerler. Bunlara göre, bir önceki Enternasyo
nal, bir noktadan itibaren ideolojik yorum ve politik 
tutum itibarıyla devrimci özellikten yoksun bir eğilimin 
egemenliği altına düşmüş, böylece amaçtan onulmaz 
biçimde sapmış, hatta bu haliyle amacın önündeki ilk 
engel haline gelmiştir. Bu durumda gerçek devrimci 
öğelerin, bu yozlaşmış zeminle ideolojik, politik, örgüt
sel bağlarını kopararak ayrı bir yapı kurmaları kaçınıl
maz olmuştur.

Oysa II. Enternasyonal ile l.’si arasındaki ilişkide böy- 
lesl bir kopmadan değil, aksine bir süreklilikten sözedi- 
lir. II. Enternasyonal'in l.’nin tarihsel devamı, mirasçısı,
l.’nin varlığına son verdiği noktada temsil ettiği ideolojik- 
politik platformun, yeniden kurulup devam ettirilmesi 
girişimi olduğu varsayılır. Hatta II. Enternasyonal, l . ’nin 
isteyip de gerçekleştirmediği bir aşamanın sağlanması, 
bu anlamda I. Enternasyonal’in ilk amacına varmış hali 
olarak da tanımlanabilir. Bu yaygın görüşün başta gelen 
gerekçesi ise şöyle özetlenebilir: Marksizm, I. Enternas- 
yonal'e ancak sonlarına doğru tam egemen olabilmiş, 
bu durumda bile dönemin işçi ve sosyalist hareketi 
içinde sadece en etkili akımlardan biri konumuna gele
bilmişti. Halbuki kuruluşundan kısa süre sonra dünya 
işçi ve sosyalist hareketinin büyük kısmını temsil eder 
güce erişen II. Enternasyonal’öe Marksizm daha başlan
gıçtan itibaren tek ve resmî ideoloji konumundadır. Mo
dern sosyalizmin amacını gerçekleştirebilmek için ilk 
şart sayılan ve I. Enternasyonal’in uğruna onca gayret 
sarfettiği bu hedefe varılmış, bu anlamda /. Enternasyo
nal, II.'sinin şahsında ilk önemli zaferini kazanmış gö
rünmektedir.

Her zaferin bir bedeli vardır. O nedenle Marksizmin 
de bu konuma gelebilmek için ödediği bedelin ne oldu
ğu sorulmalıdır. Bu şüphesiz fazlasıyla dikenli bir sorun
dur. Ancak bundan dolayı üzerinden atlanmayacak ka
dar ciddi öneme de sahiptir. İddia edilebilir ki; dünya 
sosyalist hareketini yaklaşık yüz yıldır uğraştıran ve 
çözümlenmek şöyle dursun, bizzat en temel kavramları
nın, davranış ölçütlerinin giderek büsbütün bulanıklaş
masına, her yöne çekilebilir hale gelmesine ve genel

olarak hareketin özgün, yaratıcı ve bu anlamları içere
cek biçimde devrimci kimliğinin ağır biçimde zedelen
mesine yolaçan faktörler bu sorunun altında yatmaktadır.

Çünkü dikkate alınmalıdır ki; /. Enternasyonal döne
mi boyunca asıl olarak sosyalizmin nasıl bir insan, tarih 
ve toplum kavrayışı içinde anlaşılması ve tanımlanması 
gerektiğini işlemeye çalışan ve böylece özel olarak İşçi 
sınıfına tarihsel bir misyon bilinci kazandırmaya uğra
şan Marksizm; ilk kez II. Enternasyonal’ie birlikte çeşitli 
konulara ilişkin sistematik görüşler ve tezler bütünü 
haline getirilmiş, yani bir dünya görüşü yaklaşım olmak
tan çok bir doktrin durumuna sokulmuştur. Sosyalist 
düşüncenin bilimsel tesbitler bazına oturtulması gibi 
görülüp olumlu sayılan bu düzenlemenin, hareketin bu 
tarihten itibaren sık sık içine düşeceği bunalımların en 
önemli kaynağı olacağını belirtmeliyiz.

Çünkü bu doktrin açıkça deterministtir. Meşruiyetini 
“ tarihsel gelişmenin çelik yasaiarı” ndan alan, zafer gü
vencesini “ kapitalizmin devrevi bunalımlarının birinde 
kaçınılmaz biçimde çökeceği” tesbttinde bulan bir 
sosyalizm anlayışı vardır artık.

Şüphesiz bu anlayış Marksizmin kurucularının teorik 
çalışmalarında vardıkları sonuçlardan türetilmiş tesbit- 
iere dayandırılmış, onlarla örülmüştür. Elbette ki aynı 
teorik miras sosyalizmin hiç de determinist olmayan 
bir kavranılış tarzına dayanak olacak yeteri kadar zen
ginliğe de sahiptir. “Tarihin demirden yasaları” nın kaçı
nılmaz kıldığı sosyalizmin proletaryanın eseri olacağını 
“ determinist” kesinlikle söyleyen teori ile, “ proletarya 
ya devrimcidir ya da hiç” diyen teori aynı teoridir.

Örnekler çoğaltılabilir. Özellikle Marx’in bıraktığı teo
rik miras, kaba bir tahlilin kolayca “determinist”  ve 
“volantarist”  diye iki bölüme ayırabileceği ve bu haliy
le eklektik sayacağı bir yapıda görünür. Bu ise Marx’in 
her şeyden önce insanın kendini ve dünyayı kavrayış 
tarzı düzeyinde gerçekleştirmeye çalıştığı “ devrim” in, 
yani sadece “ devrimi” benimsediği için değil, bizzat 
felsefî düzeyde de bir devrim olduğu İçin devrimci olan 
eserinin bu özgünlüğünü yoketmek pahasına yapılabilir.

Ancak açıkça görülen odur ki, II. Enternasyonal’in 
Marksizmi ile bu yapılmıştır. Marx’in teorik mirasının 
determinist bir teoriye malzeme olabilecek “ kısım” ları 
öne çıkarılmış ve böylece II. Enternasyonal’e egemen 
eğilimin takip ettiği politikaları meşru gösteren zemin 
kurulmuştur. Kısaca özetlersek bunların başlıcaları; ka
pitalizmin devrevi bunalımlarının birinde kaçınılmaz bi

çimde çökeceği tesbitine dayandırılan ve “devrimi” bu 
koşula, aktif eylemi de bu ana bağlayan “ kendiliğin- 
dencl” strateji, ünlü “ üretici güçler” teorisine dayandı
rılan ve yüksek bir sanayileşme aşamasına henüz varıl
mamış toplumlarda, sosyalist hareketi burjuva demok
ratik taleplerde kalmaya zorunlu tutan politik çizgidir. 
Eklemek gerekir ki aynı “ üretici güçler” teorisine daya
nılarak Enternasyonal içinde belli bir eğilim, bir “sos
yalist sömürge politika”sı önerisi bile yapabilmiştir.

II. Enternasyonal’e egemen anlayışın Marksizm yo
rumunun ilk özelliği hemen tüm sorunları ekonomi ba
zında ele alması o boyutlarıyla veya o boyutta ve ifade 
ettiği noktasında tanımlamasıdır. Böylece onların “ nes
nel” ve dolayısıyla bilimsel biçimde ele alındığını varsa
yar. Determinist oluşu, olay ve sorunları ele alırken 
başvurduğu “ ekonominin” yasalarının o niteliği taşıdığı 
kabulünden dolayıdır. Bu anlayışın II. Enternasyonal’e 
kolayca egemen olmasında F.Engels’in büyük rolü ol
muştur. A. Bebel, W. Liebknecht gibi Marx’in yakını 
olan Alman Sosyal Demokrat Partisi liderlerinin yanısıra 
F.Engels, taşıdığı tarihî-moral nüfuz ile, II. Entemasyo
nal’in bu en büyük ve en ağırlıklı partisini ve dolayısıyla 
tüm camiayı, kuruluşunun ilk evresinde yönlendirmiş
lerdi.

Az önce de belirtildiği gibi; toplumiarın tarihi gelişi
minde doğa yasalarına benzer güçte yasallıklar aramak 
ve bu yasalara dayanarak sosyalizmin meşruiyetini ve 
kaçınılmazlığını göstermek, Marx’in ve onunla birlikte 
Engels’in çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturur. 
Ancak Marx’in bu alandaki tesbitleri, özetle “ kendi tari
hini artık bilinçle yapma” noktasında olan insanı varsa
yarak, ona söylenmiş tesbitlerdir. Dolayısıyla bu tesbit- 
lerin gösterdiği imkânı, kaçınılmaz bir sonuç haline geti
recek olan bu tür, bu konumda insanlardır. Onun eyle
mi, o bilinçle yürütülen eylemidir. Bu olmaksızın o tes- 
bitlerin kendilerinden türetildiği “ koşullar” ne denli ev- 
rilirse evrilsin “ kaçınılmaz sonuç” gerçekleşmeyecek
tir. Bu mantık, yaklaşım ile örneğin Engels’in 1884'te 
bir arkadaşına yazdığı mektupta geçen "durum o şekil
de gelişiyor kİ, ellerimizi cebimize sokup bekleyebiliriz, 
düşmanımız bizim için çalışmakta” sözleri arasında epey
ce fark vardır.

1880’li yıllar ortamında Engels’in bu tür ifadelerle 
rehavet telkini değil aksine uyarıda bulunduğu söylene
bilir. Çünkü özellikle 70’li yıllardan itibaren tüm kapita
list dünya, bilim ve teknikteki hızlı gelişmelerin de İtki
siyle güçlü bir İktisadî büyüme, canlılık ve bunun kitlele
re de yansıyan refah artışları dönemine girmiştir. Bu



11. t-n te rn a sy o n a

refah artışı ve hızlı büyüme üstelik on yılı aşkın bir 
istikrar içinde sürmekte olduğundan işçi ve sosyalist 
hareket üzerinde birçok ülkedeki “Sosyalistlere Karşı 
Yasa" uygulamalarından daha etkili olmuş, bu hareket
lerin sayı gücünde değil ama yönelimlerinin radikal do
zunda hissedilir bir yumuşamaya yol açabilmiştlr. Kapi
talizmin tarihinde ilk kez bu denli genel biçimde gerçek
leşen ve sistemin artık kitlelerin refahını yükseltecek 
aşamaya vardığını söyleten bu olgu karşısında, “ kapita
lizmin kaçınılmaz bunalımı” nı hatırlatmak, radikal tavra 
sahip çıkılması uyarısı demektir.

Ama tam da bu noktada sosyalizm hareketinin hâlâ 
cevabını buimuş sayılamayacağı soru ortaya çıkıyor. 
Çalışan yığınlara böylesi bir refah sağlayabilen kapita
list toplum düzeni karşısında sosyalizm hareketi buna
lım anonslarından başka hangi “ bilimsel’’ teze dayana
rak bir “devrim” düşünebilir?

20. yüzyılın eşiğinde ilk kez Bernstein bu soruyu açık
ça sorduğunda hiç de cevabını almış sayılmaz. Onun 
verdiği cevap ise en azından kendi içinde tutarlıdır. 
Bernstein, yaklaşık kırk yıldır kapitalizmin istikrar içinde 
geliştiğini, bu süreç içinde işçilerin de refahının düzenli 
biçimde arttığını söylüyor, bu olgunun konuyla ilgili 
"bilimsel” tesbitlerimizi sarstığına işaret ediyor, olgu
larla doğrulanmayan bu tesbitlerin revize edilmesi ge
rektiği sonucuna varıyordu. Şüphesiz burada durmu
yor; “sosyalist devrim” in zorunluluğu bu ve benzeri 
tesbitlere dayandırıldığına göre, o tesbitlerin yanlışlığı 
halinde “zorunluluğun da ortadan kalkmış sayılacağı
nı” , dolayısıyla "devrim”den vazgeçilmesi gerektiğini 
öne sürüyordu.

Sosyalizm ve devrimin ekonomist-determinist bir yak
laşım içinde kavranmasının, kapitalizmin istlkarlı gelişi
mi ve “ refah artışı” gibi olgular karşısında yakardaki 
türden sonuçlara varması son derece doğaldır ve bu 
bakımdan Bernstein II. Enternasyonal Marksizminin bir 
dönem sonra varacağı yeri haber vermiştir.

Bernstein revizyonizmine karşı II. Enternasyonal için
de en kararlı biçimde cephe alanlar, en azından uzun 
bir dönem, bu "sapma” ile egemen Marksizm ve sosya
lizm yorumu arasındaki bağı görmek, hiç değilse vurgu
lamak istememişlerdir. Luxemburg, TroçkI ve Lenin’in 
temsilcileri oldukları birbirinden görece farklı bu kararlı 
anti-revizyonist eğilimler egemen determinist yorumun 
gölgede bıraktığı iradi boyutu öne çıkarmaya çalışmış
lardır. Rosa Luxemburg kapitalizmin bunalımdan, özel
likle de “ nihai bunalım”dan kurtulamayacağını yeni ol

guları da dahil ettiği analizleri ile kanıtlamaya ağırlık 
verirken aynı zamanda bu bunalım anında bilhassa işçi
lerin sanılanın üzerinde bir devrimci enerji göstermeleri 
gerektiğini ve göstereceklerini vurgulamaya özen gös
termiş; Troçki yeni sanayileşmeye başlamış ülke işçi 
sınıflarının devrimci enerjisinin “ üretici güçler düzeyl” - 
nin eksik oluşu handikapını aşacak ve aynı zamanda 
“ ileri ülkeler” proletaryası üzerinde kamçılayıcı bir rol 
oynayacak faktör olabileceğini öne süren ünlü “ sürekli 
devrim” tezini ortaya atmış, Lenin ise egemen anlayışın 
gündelik politik mücadeleyi ekonomik sorun ve çıkarlar 
alanına bağlayan ve orayla sınırlayan tutumuna karşılık, 
toplumsal düzen ve hayatın tüm boyutlarına ve tüm 
sınıflara yönelik kapsamlı bir politik mücadele tezi geliş
tirmeye çalışmıştır.

Ancak burada dikkati çeken nokta, bu üç farklı dev
rimci eğilimin, sözkonusu tezlerini bağımsız argümanlar 
olarak savunmayıp, bunları yine de belli bir İktisadî 
tahlil üzerinden savunmaya çalışmalarıdır. Rosa Luxem
burg, bunalım analizlerini yeniden işleyerek, Troçki, dün
ya ölçeğinde İktisadî gelişmenin eşitsiz ve sıçramalı 
karakterini göstermeye çalışarak, Lenin ise önceleri Çar
lık Rusyasındaki siyasal düzenin özelliklerini, sonraları 
da kapitalizmin girdiği emperyalist aşamanın özgül 
iktisadl-sosyai koşullarını göstererek; "kendiliğinden” - 
ci tavrı besleyen geleneksel determinizmin açıklama 
modeli karşısına; devrimi ve devrimci eylemi meşru ve 
mantıklı gösterecek yeni ve farklı bir determinizm teme
line dayanmak istemişlerdir.

Bu ihtiyaç, sosyalizmin meşruiyetini “ bilim”den al
ması gerektiği yolundaki inançtan kaynaklanmaktadır.

Bu inanç özellikle Marx’in çabaları sonucu doğmuş 
ve yerleşmiş değil midir? Şüphesiz öyledir. Ancak dik
kate alınmalıdır ki; Marx, önce filozof olarak “ devrimci 
olma”yı insanın asli özelliği olarak tanımlayan ve hem 
bu yanıyla hem de kuruluşu itibariyle devrimci olan 
bir felsefenin, dünya görüşünün çerçevesini kurmuş 
-ünlü 11. tez bu felsefeyi özetler-, sonra sosyalizmin 
bu felsefeyi gerçek kılacak zemin olabileceği düşünce
siyle sosyalist olmuş; bu noktadan itibaren ise öncelikle 
"ütopik sosyalizm” anlayışı ile mücadele zorunluluğu
nu duymuştur. Çünkü dönemin bu kategoriye giren akım
larının tümü, gelişen kapitalizmin özellikle sanayileşme 
olayının karşısında ortak bir ürküntü duyuyor, burada
ki dinamizmi, giderek büyüyen gücü dizginlenemez, yı
kıcı bir şey olarak görüyorlardı. Ütopik sosyalist projele
rin ya sanayi öncesi üretim organizasyonlarının eşitlikçi 
bir düzenlenmesine ya da sanayiin ufak birimler çapında

tutulmasına dayalı oluşu bu korkunun, endişenin ürünü, 
yansımasıdır. Marx, işte bu korkuyu aşmak için sanayi 
haraketi ile kendini ifade eden dinamiklere egemen olu
nabileceğini gösteren o devasa çabanın içine girdi. Ka
pital, sosyalizmin dönüştüreceği, böylece egemen ola
cağı "nesne” nin, dönüştürülebilirliği sonucuna da var
dıracak bir tanımı olarak görülmelidir. Bunun o “ nesne”- 
nln kendi “ doğal” diliyle ekonomi-politik disiplini için
de yapmış olması, sosyalizmin kendi dilinin de bu oldu
ğu, kendisini ve tanımlamaya çalıştığı “ nesne” lerini de 
bu dilin ifade biçimi ve imkânları içinde tarif edip kavra
yacağı anlamına gelemez. Ne var ki “Kapital”  tam 
da buna hizmet edecek bir role sokulmuştur.

Marx’in kurmaya çalıştığı sosyalizmin tasavvur ve dü
şünce dünyası, temelindeki insan felsefesinden yoksun 
kılındığında, onu oluşturan öğelerin bilimsel -dolayısıyla 
nesnel- ve iradi (öznel) öğeler diye iki parçaya ayrılması 
kaçınılmaz olur. Bu iki parçayı dengede tutmak da artık 
kolay kolay mümkün değildir. Çatışma mukadderdir ve 
eğer bu çatışma I. Dünya Savaşı, Sovyet devrimi ve 
bu devrime verilecek yön gibi büyük, kompleks ve hatta 
trajik olayların bağlamında karar verme sorununda orta
ya çıkarsa, o iki öğenin birinin asli, ötekinin tali sayıldığı 
iki ana akım doğar ve birbirini uçlara iterek koparlar. 
Böylece determinizmin “ koşulları” na tam teslimiyete 
doğru evriidiği, “ devrimci irade” nin de “ koşuilan”nı 
istediği gibi gördüğü bir bakış tarzına sürüklendiği geri
limli bir dönem yaşanır. Kendi uçlarına doğru itilirken 
önce “ devrimci” ve “ demokratik” sosyalizmler diye 
ayrılan bu iki ana akımın varlığı ortak teorik zemini 
de çatlatmış olur. "Demokratik sosyalizm” in devrim 
iddiasından ve başlangıç ideolojisinden sıyrılıp işçi oy
ları üzerinden politika yapan sıradan bir partiye dönme
sinden sonra, aynı hikâye bu kez "devrimci irade” vur
gusuyla başlayan akımın alanında tekrarlanmaya başlar. 
Bu kez teorik miras “ Marksizm Leninizm”dir ve bunun 
da “ determinist” ve “ iradeci” kanatlan çok geçmeden 
oluşur. “ Yeni determ inisfleri bir süre sonra eskilerinin 
yanına, yanıbaşına sürükleyen bu çatışmanın döngüleri 
içinde “ devrimci sosyalizm”de artık alamet-i farikası 
şiddet, silah ve gizlilik olan, kendisini sırf bununla ta
nımlayan bir akıma indirgenir.

II. Enternasyonal bütün bu sorun ve sonuçlara gebe 
bir düşünsel atmosfer kurarak oluştu. III. ve IV. Enter- 
nasyonal’ler bu gebeliğin çocuklarıdır. Artık II. ve IV. 
var denilemez. Ama II. Enternasyonal, bu ana, hâlâ du
ruyor. Onunla birlikte yüzyüze kaldığımız sorunlar da öyle.

ÖMER LAÇİNER



etmiş oldular. Rusya, A vusturya-M acaristan ve A lm anya arasındak i rekabetin  yarattığı teh likeler 
arttı. Kopenhag’da y ü rü tü len  tartışm aların  ö n em li- 'b tr bö lüm ü, çeşitli ü lkelerdek i send ikac ılık  
hareketinin, uluslararası örgütsel b irliğin yanısıra, h e rhang i b ir som ut, uyuşm azlık  söz k o n u su  
olduğunda b irb irlerine nasıl yard ım cı olabilecekleri k o n u su n a  ayrıldı.

Bu arada. Uluslararası Sendika Sekreterliği k o n u su n d a  bazı şikayetler d ile  getirildi. Bu 
kuruluşun b ir u luslararası haberleşm e b ü ro su n d an  ö te  b ir  işlev görm ediğine ve çeşitli 
ülkelerdeki sendikal ö rgütlerin  u luslararası birliği k o n u su n d a  h erhang i b ir adım  atılm adığına 
dikkat çekildi. Sendikalar üzerine  o lan  tartışm alar, so m u t b ir sonuca  varm adı. Delegeler, he r 
bir ülkede sendikacılık  h a reketin in  b irlik  ve b ü tün lüğü , dolayısıyla tek  b ir çatı altında 
birleşmiş b ir sendikacılık  hareketi k o n u su n d ak i inanç ların ı ortaya koydular.

Kopenhag Kongresi’nde  kooperatif hareke ti ile sosyalist partiler a rasındaki ilişk in in  nasıl o lm ası 
gerektiği konusundak i tan ışm a  da belli b ir sonuca  u laşm adı. T em el sorun , sosyalistlerin  
sendika hareketine yardım cı o lm ak  üzere  faaliyet gösterecek  ve sosyalist partiye o lanak lar 
sağlayacak türde kendilerine  yandaş kooperatiflerin  o luşum u için  çahşıp  ça lışm am alan  gerektiği 
noktasında yoğunlaştı. D elegelerin çoğu tek  send ika  hareketi ve tek  sosyalist parti ilkesine 
paralel olarak, çah şan lan n  b irliğ in in  ifadesi o larak  tek  b ir k o o p era tif  h a rek e tin in  sosyalist 
ideolojiden kaynak lanm asından  yanaydılar. Aynı zam anda, ko o p eratif h a rek e tin in  sosyalist 
partilerle ve send ikal hareket ile uyum  içinde o lm ası gö rü şü n ü  taşıyorlardı. Bu am acın  gerçek 
anlamıyla sağlanm ası m ü m k ü n  olm adı. Başta Belçikalı sosyalistler o lm ak  üzere  b u  tü r b ir 
çözümden yana olanlar, kend i sosyalist send ikaların ı o luştu rm ak ta  k a rşıla ştık lan  güçlük lerin  
benzeri ile kend i sosyalist kooperatiflerin i o lu ştu rm ak ta  da  karşılaşm ışlard ı. F ransa’d a  sosyalist 
kooperatiflerin üstün lüğü  tez in in  şiddetli savunucu ları G uesde y an lılan  idi. Ö te  yandan , 
kooperatif hareketin  b irliğ inden  yana  o lan lar da  k en d i tez lerinde  daha  az ısrarlı değillerdi. 
Almanlar kooperatif hareke tin i işçi s ın ıh n m  acil ih tiy aç lan n ı karşılam akla  sın ırlı görüyorlardı. 
Alman sosyalistlerinin anlayışına göre, to p lu m u  değiştirm e sorum lu luğu  m ü n h asıran  Sosyal 
Demokrat Parti’n in  göreviydi. Bu neden le, ko o p eratif ha rek e tin  özellikle sosyalist ideo lo jin in



II. E n te rn a s y o n a

William Morris (solda) sanat tarihçisi John Ruskin'in 
kapitalist işbölümüne yönelik eleştirilerinden etkilenerek 
Arts and Crafts (Sanatlar ve Zanaatlar) hareketini 
kurdu. Ortaçağ'daki iş örgütmenmeslni Idealize eden 
Morris, kullanılan bütün eşyaların, küçük üretim 
koşullarında üretilmesini ve böylelikle sanat eseri ile 
gündelik eşya ayrımının ortadan kalkmasını 
öngörüyordu. Bu amaçla kurduğu şirkette halıcılık 
başta olmak üzere çeşitli işkollarında ustalaştı, kök 
boyalarla deneyler yaptı. Ancak burada üretilen 
ürünlerin kapitalist koşullarda üretilenlerden daha 
pahalı olması ve piyasada rekabet edememeleri 
bunların da sanat eseri olarak kabul görmelerine yol 
açtı. Arts and Crafts hareketinin bu başarısızlığı 
Morris’in Marksizme yönelmesinde etkili oldu; 1883'te 
Hyndman’m başkanlığındaki Sosyal Demokrat 
Federasyon’a katıldı; daha sonra Engels'in desteğiyle 
Sosyalist Birliği kuran grupta yeraldı. 1888’de Edward 
Bellamy'nin yayınladığı ve devletçi b ir sosyalizmi 
savunan Looking Backward (Geriye Bakış) adlı ütopik 
romanına karşı. News From Nowhere'/' (Hiçbir yerden 
Haberler) yayınladı. Morris'in gerek fikirleri gerekse 
Ortaçağ sanatından esinlenerek geliştirdiği üslubu 
yüzyıl başındaki A rt Noveau akımını etkiledi. Ancak 
Morris'in. aksine bu akım küçük üreticiliği idealize 
etmekten çok, çağdaş teknoloji ürünü olan gündelik 
eşyaların, estetik ölçülere göre tasarlanmasını 
hedefliyordu (yukarda solda). A rt Noveau'nun bir 
önemi de, bu akımın yüzyıl içinde yollan giderek 
ayrılarak iki farklı kültür oluşturacak olan sanat ve 
bilimin arasında bir köprü oluşturmaya çalışmasıdır. 
Yukarıda solda, İtalya'da yayınlanan b ir bilim dergisi 
için Art Noveau uslubuyla yapılmış b ir illüstrasyon.

dam gasını taşıyan b ir işleyiş ve y ap ılanm a kazanm ası yo lu n d ak i istekleri pay laşm alan  m üm kün 
değildi.

Tüketici kooperatifle rin in  d ışında, ü re tim  ve ta n m  kooperatifleri açısından  farklı b ir durum  
sözk o n u su  idi. Kredi açısından  ö nem li so ru n la n  o lan  ta n m  kooperatifleri ile sosyalistlerin  pek 
fazla ilgisi olm am ıştı. Ü retim  kooperatifleri ise partilerle  değilse de  sendikalarla  yakın  ilişki 
içindeydi. F ransa ve İtalya başta  o lm ak  üzere  p ek  çok  ü lkede  ko o p eratif şirketlerin  çoğu, 
se n d ik a lan n  yönetim i altındaydı. Ancak, ü re tim  kooperatifleri konusu , K openhag Kongresi’nde 
ön em li b ir yer işgal etm edi. Asıl ü zerinde  d u ru lan , tüketici kooperatifleri oldu.

K openhag K ongresi’n d e  kooperatifle rin  işlevleri k o n u su n d a  a lınan  kararda “işçilerin  kendi 
işlerin i k en d ile rin in  y ö n etm elerin i sağlam ak üzere  eğitilm eleri ve böylece ü re tim  ve değişim  
güçlerin in  dem okratik leştirilm esi ve to p lu m sa llaştın lm ası yo lu n d a  onlara yardım cı o lunm ası” bir 
am aç o larak  be lirlenm işti. L enin b u  karara  b ir değişik lik  getirerek, kooperatiflerin  
to p lum saflaştıncı ve dem okra tik leştirici ro lle rin in  yaln ızca  serm ayen in  to p lum sallaşan im ası 
h ed efin in  sağ lanm asından  sonra  geliştirilebilecek b ir am aç o ld u ğ u n u n  kabu lü n ü  önerdi.
L enin 'in  b u  öneris i ezici b ir çoğunluk la  reddedild i.

Kararda, ü re tim  a raç lan n ın  top lum sal m ü lk iy e tin in  sağlanm ası an lam ında  kooperatif hareketin  
yetersizliğ ine değ in ild ik ten  sonra, kooperatiflerde elde ed ilen  artı-değerin  yaln ızca ortaklara 
hisse  payı o larak  dağ ıtılm asın ın  sak ın ca lan  ü zerinde  d u ru ld u  ve b u n u n  yerine, bu  yolla 
o luşacak  fo n lan n  eğitim  ve kooperatiflerde  ücre t ve çalışm a k o şu llan n m  düzeltilm esi için 
ayn im ası önerild i. •

Ö te  yandan . Çalışma ve Sosyal İşler M evzuatı Komisyonu’nda  görüşm eler, işsizlik  so ru n u n u n  ele 
alınm asıy la başladı. Bu konuda , delegelerin  b ir kısm ı, tü m  so rum lu luğun  yedek  sanayi ordusu 
o lgusundan  ç ık a rlan  o lan  işverenlere ait o lm asın ı; d iğer b ir  k ısm ı ise bu  alandaki yükün 
genel verg ilend irm e yoluyla karşılanm asın ı talep  e tm ekteydiler. N ihai m etinde “h üküm etin  b ir 
zo ru n lu  sigorta sistem i ku rm ası ve b u n u n  y ö n e tim in in  işçilere ait olm ası ve finansm anının  
üre tim  a raç lan n ın  m ülk iye tine  sah ip  o lan lar tara fından  karşılanm ası” talep edildi. Aynca, 
dü zen li işsizlik  ista tistik le rin in  ç ıkan im ası, kam usal h izm etlerin  geliştirilm esi, bu  işlerde 
çalışanlara  uygun ücretle r ödenm esi, b u n a lım  dön em lerin d e  işsizlik  fo n lan n a  gerekli m eblağın 
ayn im ası, sosyal güven lik  ödeneği sağ layan lann  tüm  siyasal h a k la n n ın  korunm ası, sendikalar 
tarafından  veya işverenlerle  o rtak  o larak  yö n e tilen  iş b u lm a k u ru m la n n m  örgütlenm esi, çalışm a 
sü re lerin in  sın ırlanm ası ve ihdas edilecek  genel b ir sistem e tâb î o larak  sendika işsizlik 
ödenek lerin in  sağlanm ası, öngörü len  talep ler a rasında yer aldı.

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, işsizlik  so ru n u n u n  a rd ın d an  başka b ir dizi konuya da el 
attı. K abul ed ilen  kararda, işg ücünün  yasalarla  sekiz saat o larak  sın ırlanm ası, 14 yaşından 
k ü çü k  ç o cu k lan n  çah ş tın im asm m  yasaklanm ası, haftada en  az 36 saatlik  aralıksız tatil, 
ö rgü tlenm e h ak k ın ın  güvence a ltına  a lınm ası ve işçi tem silc ilerin in  de  katılacağı kuru llar 
aracılığıyla sınai ve tan m sa l a landa  iş denetim i, ö n d e  gelen acil talepler o larak  behriendi. 
A ynca, hastaların , m alu llerin , y aşlılan n  k o ru n m ası da gene bu  kom isyonun  ele aldığı konular 
arasındaydı.

G erçekte, b ü tü n  b u  ta lep ler yen i değildi ve Enternasyonal’in  ku ru luş am açlan  arasında esas 
itibarıy la yer alm ışlardı. A ncak b u n la n n  reform izm  çizgisine sap lanm ış o lm a endişesinden  
tam am en  k u rtu lu n m u ş o larak  belirlenm esi d ikkat çekiciydi. Artık, bu  yolla burjuva devletinin 
ıslah  ed ilerek  güçlend irilm iş o lm asın d an  pek  kaygı duyulm uyordu .

K openhag K ongresi’nde  de, dah a  öncek i S tuttgart Kogresi’nde  olduğu gibi, en  tem el konu, 
savaş so ru n u n a  ilişkindi. S ilahlanm a y an şm m  so n  b u lm ası için  Enternasyonal'in, 
parlam en todak i tem silcileri ve kitlesel eylem ler yoluyla baskı yapm ası benim sendi. İngiltere ve 
A lm anya arasındaki savaş gem fleri a lan ında  tırm an an  yarışın  doğurduğu tehlikeye özel olarak 
d ik k at çekildi. Bu k o n u d a  en  b ü y ü k  görüş-ay rılığ ı Fransız sosyalistlerinden  V aillant ile İngiliz 
send ika  lideri Keir H ard ie’n in  ortaklaşa önerd ik leri değişiklik  taslağı dolayısıyla ortaya çıktı. 
Taslakta yer a lan  şu  cüm leler, ta rtışm alan n  düğüm  nok tasın ı o luşturdu : “Kongre, savaşı 
ön lem eye ve engellem eye yönelik  vasıtalar arasında, özellikle savaş araçların ı (silah, cephane, 
u laşım  vs.) im al eden  sanay ilerdek i işç ilerin  genel grevini ve b u n u n  yanısıra, en etkin 
b iç im de kitlesel ajitasyon ve eylem leri öncelik le  nazara  alır.”

Bu ifadeler, genel grev k o n u su n u n  S tuttgart K ongresi’nde  çözüm e bağlanm ış o lduğunu um an 
bazı delegeleri m em n u n  etm edi. H ard ie’n in  savunduğu  genel grev, yalnızca savaş araçlann ı 
im al ed en  bazı k ilit sanayilerle  s ın ırlı o lduğu ve ayrıca herhang i b ir ayaklanm aya başlangıç 
o lab ilecek  tü rde b ir genel grevin öngörülm ediği özellikle belirtildiği için, daha kapsam lı b ir 
genel grevi sav u n an  Fransız delegelerin i veya Rosa L uxem burg’u  ta tm in  etm edi. Genel 
grev k o n u su n d a  kaygılı o lan  A lm an de legelerin in  başı çektiği m uhalefe tin  de  katkısıyla, 
H ardie-V aillant İk ilisin in  değişik lik  öneris i redded ild i. Sonuçta, savaşın ön lenm esi açısından 
genel greve h iç  değ inm eyen  b ir m etin , oybirliğiyle oy lanarak  ben im sendi. A lm anya ve Avusturya 
delegeleri, genel grev k o n u su n d ak i çek ingen lik lerin in  n ed en in i, böyle b ir ad ım ın  atılm ası 
ha linde , ilgili h ü k ü m etle rin  bu n u , sosyal d em okra t hareketi ezm ek ve partiy i kapatarak 
m a llan n a  el k oym ak  için  b ir bah an e  o larak  ku llanacak ları endişesiy le izah  ettiler.



Çeşitli ülkelerdeki sosyalistlerin , savaş teh likesine  karşı pa rlam en ter m ü cadeleden  so n u n a  kadar 
yararlanarak, he r türlü  askeri harcam alara  karşı oy verm eleri, h e r tü rlü  u luslararası 
anlaşmazlıkta tahk im  yoluna başvuru lm asın ı talep  etm eleri ve genel silahsız lanm a için  ve bu 
amacın sağlanm ası yo lunda b ire r ad ım  o larak  askeri harcam aların  k ısıtlanm ası an laşm aların ın  
yapılmasını, gizli d ip lom asin in  yasaklanm asın ı, h e r tü rlü  u luslararası an laşm an ın  yay ın lanm asın ı 
ve ulusların bağım sızlığım  ve askeri sa ld ırılar karşısındak i d o k u n u lm az lık  h ak ların ı sağlam ak 
üzere m ücadele etm eleri çağrısında b u lundu .

Balkan ülkelerinde radikal d em okra tik  reform lar yapılm ası savunularak , b ü y ü k  devletlerin  
Balkanlarda giriştiği kap ita list söm ürgeci uygulam alara karşı b u  reform ların  en  e tk in  çözüm leri 
getireceği kaydedildi. .A ynı karar m etnin 'de so n u ç  olarak, Rusya’n ın  İran  D evrim i’ne ve 
Osmanh Devleti’ne  yönelik  askeri m üdahale leri k ınanarak , A vrupa’da m evcut sosyalist partilere, 
ellerinden gelen h e r tü rlü  çareye başvurm ak  suretiyle, Ç ar’m  gerici u y gu lam alanna  karşı 
çıkılması çağnsm da bu lunu ldu .

Bütünüyle ele alındığında, K openhag Kongresi kararları, II. Entem asyonal’in  d ah a  sonrak i 
gelişmelerinin ilk açık be lirtilerin i gösteriyordu. Ö rneğin, savaşa karşı a lınm ası gereken  tavır 
konusunda, Stuttgart Kongresi’nde  be lirlenen  b irtak ım  tem el ilkeler aynen  b en im sen m iş olm akla 
birUkte, parlam ento  içi p ro testo lara  başvuru lm ası gereğin in  d ışında  h e rhang i b ir so m u t eylem  
biçimine değinilm iyordu. Bu açıdan, II. Entem asyonal’in  ö n erilerin in  burjuva barış 
hareketlerinin b ilinen  çizgisine yaklaştığı söylenebilir. Ö te y an d an  çalışm a m evzuatına  veya 
sosyal m evzuata ilişk in  olarak a lınan  kararların , daha  öncek i k a rarlardan  daha  fazla reform  
karakteri) olduğu açıktır. •

Aynı dönem de yükselen A lm an m ilitarizm i ve teh d id i karşısında İngiliz sosyalistleri arasında
çözülmeler başladı; Blatchford ve H yndm an  gibi sim alar. A lm an tehlikesi karşısındak i 
silahlanma seferberliğinde yerlerin i aldılar. H er n e  k ad ar İşçi Partisi, ü n lü  send ika  lideri Keir 
Hardie’n in  öncülüğündeki b a n ş  hareketin i ben im sem iş görünm ekteyse de  send ikal ha rek e tin  
bu çizgiye ne ö lçüde bağlı olduğu b ir hayli tartışm alıydı. D en ileb ilir ki savaşın patlak  verm esi 
halinde, II. Entemasyonal’in  çökeceğini öngörm ek, 1910 y ılında  b ile  m ü m k ü n d ü . G ene de II. 
Entemasyonal'in savaşı ön lem edeki ro lüne  bağ lanan  u m u tla r h en ü z  tüm üyle  yok  o lm uş değildi.

Basel K ongresi

Basel’de Kasım 1912’de o lağanüstü  to p lanan  Uluslararası Sosyalist Kongre, gerçekte b ir ^
kongreden çok gösteri niteliği taşım aktaydı. 555 k işiden  o luşan  bu  to p lan tın ın  am acı, savaşa
karşı birleşik cephe o luştu rm ak  idi. T oplantıya  zem in  hazırlayan  gelişm e. B alkanlarda savaşın 
patlak vermesiydi.

Kar/ Marx ile birlil<te modern sosyalist teoriyi kuran 
ve kırk yıl boyunca uluslararası işçi hareketinin teorik 

ve siyasal önderliğini yürüten Friedrich Engels, 5 
Ağustos 1895'te, Marx'tan 12 yıl sonra, Londra'da 

öldü. Marx'la birlikte geçen bütün hayatları ve 
mücadeleleri boyunca kendisinin yalnızca bir “ ikinci 
kem an" rolü oynamış olduğunu söyleyen Engeis'in 

olağanüstü alçakgönüllülüğü, çoğu kere Marksist 
teorinin oluşmasına yaptığı katkının önemi kadar pratik 

hareket üzerindeki etkisinin de gözden kaçırılmasına 
yol açmıştı. Engeis, 1850'lerden başlayarak 1870'lere 

kadar babasının Ingiltere'deki fabrikasında müdürlük 
yaparak, Marx ve ailesinin geçimini sağlamayı 

üstlenmiş, teorik ve politik çalışma hemen hemen 
bütünüyle Marx'in üzerine kalmıştı. Kapital’/n 

yayınlanmasından sorara Engeis, Marx'in temel 
eserinin tanıtılması, “popülerleştirilmesi" işini üzerine 

alarak, “ suskunluk komplosu"nu bozmak üzere çeşitli 
burjuva yayın organlarında takma adla Kapital üzerine 

yazılar yazdı. Marx ile birlikte Alman işçi hareketinin 
siyasal örgütlenmesi çabalarına büyük bir dikkat 
gösteren Engeis, Lassallecılar ile Eisenachcılann 

birleşmesi sırasında birlik temeli olarak ortaya atılan 
Gotha Programı'nm eleştirilmesi ve Alman işçi 

hareketinin doğru b ir teorik temele kavuşturulması için 
Marx'la birlikte verdiği mücadelenin yanısıra, Aiman 

Sosyai Demol<rat İşçi Partisi'nde 1870'lerin sonlarında 
etkileri gittikçe artan Katheder Sozialisten’e (Kürsü 

Sosyalistleri) karşı teorik mücadeleyi de üstlendi. Bu 
çabasının ürünü daha sonralan Marksizmin 

popülerleşmesi bakımından en büyük katkıyı yaptığı 
genellikle kabul edilen Anti-Dühring adlı eseri oldu, 

Anti-DühringVn ilk tıölümü olan Ütopik ve Bilimsel 
Sosyalizm de teorinin yaygınlaştınimasına hizmet etti. 

Anti-Dühriing’m hazırlık notlan olan ve ilk kez 1927'de 
SSCB de basılan Doğa’nın Diyalektiği İle Aile’nin 

Özel Mülkiyetin ve Devietin Kökeni ve Ludwig 
Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu da 
maddeci tarih anlayışının ve diyalektiğin doğa ve 

toplum ve düşünce tarihine uygulanışının çabasıydı. 
Marx'in ölümünden sonra, onun bıraktığı el 

yazmalarından Kapital Vn II. ve III. ciltlerini hazırlayan 
Engeis, ilişkilerinin başlangıcında ekonomi politiğe 
ilgisini çektiği arkadaşının eserinin bitirilmesini de 

kendisi üstlenmiş oldu. Engeis'in ölümünden sonra, 
yazdığı son dönem eserlerinde metodolojik olarak 

pozitivizmin izlerinin bulunduğu, politik yöneliminde ise 
Alman sosyal demokrasisinin revizyonizminin 

başlangıçlarının bulunduğuna ilişkin olarak, özellikle 
batı solu tarafından ileri sürülen tezler, Marx ve 

Engeis'in “ Marksizmleri" arasında bir ayırım yapmak 
gerektiğini ileri sürer. Ancak, Anti-Dühring ve Ailenin 

Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’n/n birer 
bölümünün Marx tarafından yazıldığı ve bu bakımdan 

aralarında b ir ihtilaf bulunmadığı bilindiğine göre, 
Marx ve Engeis'in birbirlerinden ayrılmaya 

çalışılmasının anlamsızlığı kendiliğinden ortaya çıkar. 
Engeis'in, maddeciliğin ve diyalektiğin bilgisinin 

sınıflandırılması için yaptığı taslakların daha sonra 
SSCB ideologlan tarafından Diamat adı altında 

diyalektik materyalizm olarak sunma girişimlerinin ise 
Engels'e maledilemeyeceği açıktır. Kendi eserine karşı 

daha en baştan “ bilimlerdeki her gelişmenin 
materyalizmin de kendisini gözden geçirmesi 

gerektird iği" biçiminde bir rezerv koyan Engeis'in, 
kendi döneminin bilimlerinin sınırlılığı ile suçlanması, 

her şeyden- önce maddeci tarih anlayışının Marksizmin 
tarihine uygulanmasında bir anlayışsızlığa işaret

etmektedir.

Haziran 1914 günü suikasttan sonra Genç Bosna derneğinin üyesi Gavrilo Princip'in tutuklanması. Suikastte 
ölen Arşidük Ferdinand'ın üzerinden farklı kötülüklere karşı etkili olduğuna inanılan yedi farklı muska çıktı. Eğer 
1871’den beri Avrupa'da b ir savaş çıkmasını önlemiş olan diplomatik sistem işliyor olsaydı, olay sembolik 
ültimatomlarla halledilebilirdi. Ama gelişmekte olan emperyalizm, sistemin maddi temeli olan 19. yüzyıla özgü 
güçler dengesini alt üst etmişti. 28 Temmuz 1914’te, Avusturya-Macaristan Krallığı Sırbistan’a harb ilan etti.



İ D
11. h n te rn a s y o n a

AvrupalI büyük devletler, Balkan savaşma doğrudan katılmamakla birlikte, savaşın sonuçlanna 
ilgisiz değillerdi. Bunlardan herhangi birinin, savaşa doğrudan müdahalesi halinde, savaşın 
yayılm ası tehlikesi belirebilirdi ve Balkan Savaşı bir Avrupa savaşma dönüşebihrdi. Bu 
olasılığın doğurduğu endişe, Basel Kongresi’nden eksik olmadı. Bu nedenle, delegeler Balkan 
uluslannm  gelecekte dostluk içinde yaşam alannı m üm kün kılacak bir ortak federatif devlet 
çatısı çözüm ü konusunda çabalannı yoğunlaştırdılar.

Stuttgart Kongresi’nde kabul edilen ve Kopenhag Kongresi’nde bir kere daha onaylanan savaşa 
ilişkin karar, Basel Kongresi’nde yeniden oylanarak benim sendi. Bu arada, tüm sosyalist 
partilerin, geçm iş kongrelerde alman kararlann ışığında barışın korunması için ellerinden gelen 
çabayı gösterdikleri kaydedildi.

Basel Kongresi dağıldıktan sonra. Balkanlarda federasyon projesinin bir hayal olduğu hemen  
görüldü. Savaşın büyük devledere sıçraması tehhkesi belirmeden, Balkanlarda banş sağlandı.

1914 ve I. Dünya Savaşı

Ağustos 1914’de II. Enternasyonal Kongresi’nin Viyana’da özel olarak toplanması bekleniyordu. 
Fakat aynı yıl, 28 Haziran’da, Avusturya Veliahdı Ferdinand, Bosna’nın başkenti Saraybosna’da 
bir suikast sonucu öldürüldü. Olaydan kısa bir süre sonra Avusturya, Sırbistan’a savaş ilan 
etti. Bunu Almanya’nın Rusya’ya karşı savaş ilanı izledi. Bu arada, Belçikalılar Almanlann  
Fransa’ya ulaşmak üzere Belçika topraklannı kullanma taleplerini reddettiler. Buna rağmen. 
Alman hüküm eti 3 Ağustos’ta Fransa’ya karşı savaş ilan ederek ordulannı Belçika topraklanna 
sürdü. Ertesi gün, İngilizkr Belçika’nın tarafsızlığı ilkesine saygı gösterilm em iş olması 
gerekçesiyle Alnianya’ya karşı savaş ilan ettiler. 5 Ağustos’da Avusturya-Macaristan, Rusya’ya;
19 Ağustos’da Fransa, bir gün sonra da İngiltere, Avusturya-Macaristan’a karşı savaş ilan 
ettiler. A lm anlann 4 Ağustos’da Belçika’ya girmelerinin ardından, 9 Ağustos’da İngiliz birlikleri 
Fransa’da m evzilenm eye başladılar. 13 Ağustos’da Avusturyahlar Sırbistan’ı; 16 Ağustos’da da 
Ruslar Doğu Prusya’yı işgal ettiler. 20 Ağustos’da Almanlar, Brüksel’e girdiler ve 26 Ağustos’da 
da Ruslann kesin yenilgisiyle sonuçlanacak olan Tannenberg savaşma giriştiler. 5 Eylül’de 
Almanlar Paris yakınlanna hem en gelmişlerdi.

Böylece I. Dünya Savaşı başlamıştı. Uluslararası sosyalist hareket, savaşı durdurabilecek bir 
ortak direnişi gerçekleştirm enin çok uzağına düştü. <

Savaşın fiilen patlak verm esinden kısa bir süre önce, II. Enternasyonal’in  23 Ağustos’da 
Viyana’da toplanm ası kararlaştınlan kongresinin, önce Paris’e nakline karar verildi; ardından, 
kongre fikri tüm üyle terkedildi. Çeşitli kongrelerde yapılm ış olan tartışmalara ve alınmış olan 
kararlara rağmen, savaşın çıkm asını engelleyem em iş olan II. Enternasyonal, savaş süresinde de 
üye partilerinin “ulusal savunm a” gerekçeleri ile savaşı desteklem eleri sonucu Avrupa işçi 
hareketi açısından işlevsiz bir hale geldi. Savaşa karşı tutum, genel grev, politik kide grevi, 
parlamenter taktikler gibi konulardaki tartışmalar böyiesi bir sonun bütün izlerini içinde 
banndınyorlardı. II. Enternasyonal'de  bu konulardaki yaşanan aynşm a, dünya sosyalist hareketi 
içinde Marksizmin devrimci yorumu ile reformcu-parlamentarist yorumu arasındaki 
farklılaşmanın da cisim leşm esine yol açtı.

20. yüzyılın başına gelindiğinde, Avrupa haritası 
defalarca silinmiş ve yeniden çizilmiş, üstelik dünya 

haritası da Avrupa’nın “ büyük güçleri" tarafından 
altüst edilmişti. Gelişen kapitalizm, ve onunla 

eşzamanlı olarak yükselen milliyetçilik akımı, 18. 
yüzyılın "dev"i Osmanlı imparatorluğu’nu çaresiz bir 

biçimde çağdışı bıraktı. 19. yüzyıl, fetih yoluyla 
varolan çokuluslu Osmanlı Imparatorluğu’nun, 

bünyesindeki uluslan birer birer kaybetmesiyle geçti. 
Avrupa’nın kapitalist imparatorlukları için askerî temele 

dayalı tek b ir imparatorluk yerine, birblriyie sürekli 
çekişme içinde olan birçok ulus devleti daha tercih 
edilebilir bir durumdu. 1912’de patlak veren Balkan 

Savaşı boyunca Avrupa devletlerinin hedefi, Osmanlı 
imparatorluğu’nu Avrupa dışına atmanın yanısıra, 

Balkanlar bölgesinde istikrarsız birçok ulus devletinin 
de oluşmasıydı. B ir yandan bu hedef gözetilirken, öte 

yandan da pan-siavizmin bu bölgeyi etkilemesi 
önlenmeye çalışılıyor, gerçek b ir Balkan Birliği'nin 

oluşmasının önüne engeller çıkarılıyordu. İki Balkan 
Savaşı sonunda mağlup Osmanlı İmparatorluğu gibi 

görünse de, birbirlerine düşman, iç siyasal sorunları 
çözümsüz duruma gelmiş ve yüzbinin üzerinde asker 

kaybetmiş olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, 
Makedonya ve Arnavutluk, büyük Avrupa devletlerinin 

“ nüfuz alanları" olmaktan öteye gidememişlerdi.
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Kadın Cmeği Üzerine
LUlSE OTTO - H E D W IG  D O H M

ilk metin, Alman kadın hareketinin öncüsü Luise 
Ofto’dan (1866); ikinci metin ise Berlinli kadın 
haklan savunucusu Hedwig Dohm’üan (1874)...

1 .

Proleterler arasında, aç kalnfiak istemeyen herkesin 
çalışması gerekir. Gerçi hep, ailenin yiyeceğini sağlaya
nın erkek olduğu, kadının yalnızca ev işleriyle uğraşaca
ğı söylenir; fakat, erkeğin genellikle ancak kendi yaşa
mını idame ettirebilecek kadar kazanabildiği aşağı züm
relerde, A dın ın  da kendi ve çocuklarının yaşamını ida
me ettirmek için çalışması gerekir. Ücret karşılığında 
en kaba işleri yapmak zorunda bırakılan kadınlar, gene 
ücretle çalışan erkeklere göre daha düşük bir para alır
lar. Genellikle kadınlar doğal olarak daha az güçlü ol
duklarından daha az iş yapabildikleri ve erkek vücudu
nun kadınlardan daha fazla gıdaya ihtiyacı olduğu için, 
bu eşitsizlik hep uygun görülür. Oysa hiç kimse, odun 
kırmanın, su taşımanın, yerleri silmenin, çamaşırları yı
kayıp tokmaklamanın ve her babayiğidin altından kalka
mayacağı ütü işinin basit işler olduğunu ileri süremez, 
bunların hepsi de zahmetli işlerdir, fakat bunları yapan 
kadınlar için şu “ cins-i latif" tabiri hiç kullanılmaz; bu 
tabire, bir iş karşısında kadınların gözünü korkutmak 
veya güç ve dayanıklılık gerektiren bir işi beceremeye
ceklerini kafalarına kakmak gerektiği zaman başvurulur. 
Fakat, en ağır işlerde çalışan bu kadınlar, asla en zor 
durumda olan kadınlar değildir. Şu sıralar bunların üc
retleri epeyce artmış durumda, çoğunlukla işyerlerinde 
iyi yemek yiyebiliyorlar ve işleri ağır olmasına rağmen, 
ölçüyü ITaçırmadıkiarı sürece, sağlıklarını bozacak dere
cede vahim değil; aldıkları ücret, ilke olarak, zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamalarına yetiyor. Oysa bu en kaba 
işlerde çalışmayı öğrenmemiş veya buna gücü yetme
yen, veya bakmaları gereken çocuklar, yardıma muhtaç 
ebeveynleri nedeniyle evlerine bağlanmış oldukları için 
kendilerini kiraya veremeyecek durumda olan diğerleri, 
heryerde özgül kadın işleri olarak tanımlanan işleri yap
mak zorundalar: Yün eğirmek, dikiş dikmek, yün ör
mek. Ne büyük bir rekabet, kullanım değerleri bakımın
dan ne kadar bereketli bir işgücü arzı ve karşılığında 
ne kadar düşük bir ücret!

2.

Kadınla erkek arasındaki işbölümünde iki temel ilke
nin açık ve kesin şekilde öne çıktığını kanıtlamayı umu
yorum: Erkeklere ge lir i İy i kafa emeği, kadınlara ise 
geliri kötü mekanik emek. İşbölümünde belirleyici ola
nın kadının hakkı değil, erkeğin İm tiyazı olduğunu ve 
kadının ücretli emeğe karşı mücadelesinin, ancak ücre
tinin kuruşlarla ödenmesinin sona ermesinden sonra 
başlayacağını kanıtlayacağımı sanıyorum...

Kadın emeği üzerine okuduğum bütün yazılar, bu ko
nudaki kuşkularımı giderdi: Kadın, şu narin yapısına 
veya mahremiyetine bağlanan nedenler yüzünden hiç
bir zaman ve hiçbir yerde en ağır ve pis işlerden uzak 
tutulmadı - asla eksik bırakılmayan bu tür kısıtlamalar, 
ancak daha nitelikli ve yüksek gelirli işler söz konusu 
olduğu zaman devreye sokuldu. Yani, alt zümreler için 
şu ilke geçerli gibi görünüyor: İş ne kadar zor ve yo ru 
cuysa, kadınlar İçin o  kadar İyidir. Aşağılanan ve ücreti 
yarım ödenen iş, köleliğin yumuşatılmış biçimidir ve 
özgür emek adı altındaki her türlü işte kadının karşı 
karşıya olduğu durum da budur. •

Üstte: İngiliz Kadın İşçilerin Ulusal Federasyonu'nun 
üyelerinin b ir gösterisi. Ortada: 1890 seçimlerini 

anmak için çıkarılmış olan, Bebel ve Liebknecht’in 
portrelerinin basıldığı madalya. Altta: Sosyalistlere 

Karşı Yasa’nın 1890’da kaldırılmasını anmak için 1 
Ekim’de çıkarılmış olan madalya.

B urjuvaziden Is file re  Öğütler

1874'te büyük demir-çelik fabrikatörü Krupp’un 
(ilk metin); ve 1888’de büyük temir tröstü 

yöneticisi Stumm’un "işçilerine hitapları" (İkinci 
metin), 19. yüzyılın son çeyreğinde burjuvazinin 

otoriterliğini belgeliyor.

Size hak görülmüş olanla yetinin. İşinizi bitirdikten 
sonra vaktinizi ebeveyninizle, karınızla ve çocuklarınız
la, ailenizle geçirin ve kafanızı ev işlerine ve eğitime 
yorun. Sizin için siyaset budur ve bunu böyle bilirseniz 
mesut olursunuz. Fakat yüksek memleket siyasetine 
ilgi duymaktan kaçının. Yüksek siyasetle uğraşmak, bir 
işçiye bahşedilmiş olandan daha fazla boş zaman ve 
daha fazla görgü gerektirir. Sîzler, başınızdaki kişilerin 
tavsiye ettiği kişileri seçmekle sorumluluğunuzu yerini
ze getirmiş olursunuz. Fakat yasal düzenin dümenine 
geçmeye yeltenirseniz, kendinize zarar vermekten baş
ka bir şey yapmazsınız. Meyhanede, kahvede siyaset 
konuşmak ayrıca pahalıya da gelir; ev buna göre çok 
iyidir.

2.

Eğer gelişmek istiyorsa, bir fabrikanın parlamenter 
usullere göre değil, askeri usullere göre örgütlenmesi 
doğru olur. Nasıl asker zümresi dendiği zaman bu kav
ram, ordunun bütün mensuplarını kapsıyorsa, Neun- 
kirchen işletmesinin bütün mensupları da, karanlık fela
ket güçleriyle rekabet gerektirdiğinde, tek vücut olmalı
dırlar. İşçi şayet bir kez işverenin otoritesini teperse, 
başka alanlarda, devlet ve kilisede de aynı şeyi yapması 
çok gecikmeyecektir.

Benle tek tek kuracağınız kişisel İlişki yerine, yabancı
ların yönetiminde bir işçi örgütünün çatısı altında birleş
tiğiniz andan itibaren, artık ben sizin başınızda buluna
mam. Ahlaki sorumluluk duygum ve Hıristiyanlığım za
ten böyle bir ilişki kurmama izin vermez.

İş dışı zamanlarında düzensiz bir hayat süren bir işçi, 
fabrikada da bir işe yaramayacaktır. Bu bakımdan benim 
taleplerime uygun davranmayanlar önce uyarılır, bu da 
kâr etmiyorsa, işlerine son verilir. Her usta ve her işçi, 
iş dışında da, Stumm kardeşler hanesine şeref kazandı
racak şekilde hareket etmelidir. Evlenme yasağı mese
lesine gelince: Her işçi, aptalca evlilikleri önleyebilecek 
durumda olabilmem için, bana evlenmeyi tasarladığı 
kişiyi önceden gösterecektir. (...) •

Sosyalistlere Karsı 
Yasa

Almanya’da 1878-1890 arasında yürürlükte kalan 
ve işçi sınıfının sosyalist mücadelesine karşı 

"temel hak ve özgürlüklerin", "istisnai”  olarak 
askıya alınmasının ilk bütünlüklü örneği olan 

Sozialistengesetz’den (Sosyalistlere Karşı Yasa).. 
İkinci metin: 1895’de Prusya Savaş Bakanı von 

Scheliendcrff'un, ordu işyerlerinde çalışan 
sosyalist emekçilere ilişkin yönergesi...

Madde 1: Sosyal demokrat, sosyalist veya komünist



amaçlarla, mevcut devlet ve toplum düzeninin çökertil
mesini hedefleyen dernekler yasaklanmıştır.

Mevcut devlet ve toplum düzenini çökertmeye yönelik 
sosyal demokrat, sosyalist veya komünist faaliyetlerin, 
kamu barışını ve özellikle halk sınıflarının birliğini tehdit 
edici tarzda açıkça yürütüldüğü dernekler İçin de aynısı 
geçerlidir.

Demekler için geçerli olan, benzeri örgütler için de 
geçerlidir. (...)

Madde 9: Mevcut devlet ve toplum düzeninin çökertil
mesine yönelik sosyal demokrat, sosyalist veya komü
nist amaçlı faaliyetlerin görüldüğü toplantılar dağıtıla
caktır. (...)

2.

Madde 1: Herhangi bir biçimde sosyal demokratik 
amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren veya sosyal 
demokrat örgütlere mensup olan işçiler, orduya ait iş
letmelerde istihdam edilemezler. Bu durumdaki kişilerin 
işlerine gerekçesiz olarak derhal son verilir.

Madde 2: Orduya ait bir işletmede çalışan bir işçinin 
sosyal demokrat faaliyetlere katıldığı veya bir sosyal 
demokrat örgüte mensup bulunduğu kuşkusu mevcut
sa, söz konusu işletmenin yöneticisi uygun bir biçimde, 
gerekirse ilgili polis makamlarına da başvurarak, kişi 
hakkında kesin bilgi edinecek ve durumun gereğini yeri
ne getirecektir. •

Yeni D ünya S avası'nm  
Öngörüsü

AU G U ST BEBEL

Alman sosyal demokrasisinin önderi Bebel, Kasım 
1887'de mecliste yaptığı bu konuşmada, silah 
teknolojisindeki gelişmelerden yola çıkarak, I. 

emperyalist savaşın niteliğine ilişkin öngörülerde 
bulunmuştu.

Mevcut koşulların sonucunda patlayacak olan savaş, 
insanlık tarihinin şimdiye kadar gördüğü bütün savaş
lardan daha korkunç olacaktır. Milletler birbirlerine karşı 
yüzbinler halinde değil, milyonlar halinde harekete ge
çecektir. Cinayet araçlarının kitle katliamları için nasıl 
hararetle geliştirilmekte olduğunu görüyoruz. Onaltı yıl
dır savaş yaşamadık ve şu sıralar, bu onaltı yıl içinde 
üçüncü kez daha da yeni, daha da geliştirilmiş bir tüfek 
piyasaya sürülüyor; bu durum, mevcut koşulları yeterin
ce karakterize etmektedir. Savaştan sonra piyasaya sü
rülmüş olan yeni silahlar daha kullanıma girmeden, artık 
aşılmış sayılıyorlar, çünkü, tamamen askerî gelişmenin 
emrine sunulmuş olan ve devletin bu amaçla başka 
hiçbir alanda olmadığı kadar fedakârca desteklediği bu
günkü teknoloji ve bilim, hep daha yeni buluşlar yapı
yor... Beyler, bunun sonucu ne olacak? Hiç kendimizi 
aldatmayalım; bütün güçlerin birbirlerine karşı beslediği 
güvensizlik, herkesin birbirini kollarken gösterdiği sinsi 
kuşku, gelecek savaşlarda, 1866 ile 1870 arasında oldu
ğu gibi hilelerin, atlatmacaların olmasına izin vermeye
cektir. Gelecek savaş, -gene kimse kendisini aldatmasın-, 
iki, üç büyük muharebeyle son bulmayacak, öncülü 
diğer savaşların hiçbirinin olmadığı kadar uzun süreli 
ve kanlı olacak. Peki, milyonlar savaş meydanlarında 
birbirlerini boğazlamak üzere karşılıklı dikildikleri za
man ne olacak? Sınırlarımız kapanacak olursa, -çünkü 
deniz savaşı da eskisine hiç benzemeyen bir görünüm 
alacak- eğer aylarca ithalatın yolu kesilirse ve ihracat 
imkânsızlaşırsa ne olacak? Ülkede yalnızca babaları as
kerde olan ailelerin değil, ticaret ve ulaşımın aksaması 
nedeniyle çalışma ve varlık koşulları tehdit altına giren 
bütün herkesin üstüne çöken büyük, feci sefalet ne 
olacak? •
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Üstte: Sosyalistlere Karşı Yasa sepetini sırtında 
taşırken bir yandan da propaganda atkısını ören 

kadını canlandıran karikatür, Yasa’n/n kaldırılmasının 
yaklaştığı günlerde Berlin’de yayınlandı. Ortada: Alman 

Sosyal Demokrasisi'n/n yaratıcılarından ve 
önderlerinden olan August Bebel. Altta: 14-15 Haziran 

1889 arasında Paris'te toplanan Uluslararası işçi 
Kongresi Wilhelm Liebknecht'in önsözü ile 

yayınlanmış olan, protokollerinin Almanca 
tercümelerinin kapağı.

1 8 8 9  Enternasyonal Iscı 
Kongresi'n in  Talepleri

14-20 Haziran 1889'da Paris’le yapılan ve II. 
Enternasyonal'^ kuruluş kongresi sayılan 

Enternasyonal toplantılarında karar altına alınan 
talepler.

Paris Enternasyonal İşçi Kongresi:

Emeğin ve insanlığın kurtuluşunu/ı, ancak, kapitaliz
min tasfiyesi ve üretim araçlarının toplumsa! mülkiyeti
nin gerçekleştirilmesi için sınıf olarak uluslararası dü
zeyde örgütlenerek siyasal iktidarı ele geçirme mücade
lesi veren proletaryanın eseri olabileceği inancıyla;

Kapitalist üretim biçiminin hızlı gelişmesiyle adım adım 
bütün uygar ülkeleri kapsadığını,

Kapitalist üretim biçiminin bu gelişmesinin işçilerin 
daha fazla sömürüleceği anlamına geldiğini,

Giderek yoğunlaşan sömürünün, işçi sınıfının siyasal 
olarak ezilmesine, iktisadi olarak boyunduruk altına alın
masına ve ahlaken yozlaşmasına yolaçacağını.

Bunun sonucu olarak, ellerindeki bütün araçlarla, on
ları ezen ve insanlığın her türiü özgür gelişimini tehdit 
eden bu toplumsal örgütlenmeyle mücadele etmenin, 
bütün ülkelerin işçilerinin ortak sorumluluğu olduğunu; 
bu bakımdan her şeyden önce mevcut İktisadî düzenin 
yıkıcı etkilerine eylemli bir şekilde direnmek gerektiğini 
gözönünde bulundurarak;

Kapitalist üretim biçiminin egemen olduğu her ülke
de, işçilerin korunmasına dönük etkili yasaların zorunlu 
olduğuna karar vermiştir.

Bu nitelikteki yasalara temel olarak, kongrenin talep
leri şunlardır;

a) Genç işçiler için günlük çalışma süresi sekiz saatle 
sınırlandırılmalıdır;

b) Ondört yaşından küçük çocukların çalıştıniması 
yasaklanmalı ve her iki cinsten çocuklar için çalışma 
süresi altı saatle sınırlandırılmalıdır;

c) Doğanın kesintisiz çalışmayı gerektirdiği sanayi 
dalları dışında, gece işi yasaklanmalıdır;

d) işletme biçiminin kadın organizmasına zararlı oldu
ğu bütün sanayi dallarında kadınların çalıştırılması ya
saklanmalıdır;

e) Kadınların ve onsekiz yaşından küçüklerin gece 
çalıştırılması yasaklanmalıdır;

f) Her işçiye haftada aralıksız otuzaltı saat dinlenme 
hakkı tanınmalıdır;

g) İşçilerin sağlığına açıkça zararlı olan sanayi dalları 
ve işletme biçimleri yasaklanmalıdır;

h) Takas sistemi yasaklanmalıdır;

i) Ücretin, gıda maddeleri veya işverenin dükkânların
dan alışveriş hakkı şeklinde ödenmesi yasaklanmalıdır;

k) Taşaron sistemi yasaklanmalıdır;

I) Özel iş bulma büroları yasaklanmalıdır;

m) Tüm işletmeler, sınai kuruluşlar ve ev işletmeleri, 
ücreti devlet tarafından ödenen ve en az yarısı işçiler 
den oluşan fabrika müfettiş heyetlerince denetlenmelidir.

Kongre, toplumsal ilişkilerin sağlıklı olması bakımın' 
dan zorunlu olan bu önlemlerin uluslararası yasalar v(
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anlaşmalarda yeralmasının gerekliliğini açıklarken; bü
tün ülkelerin proleterlerini, bunun için hükümetlerine 
baskı yapmaya çağırır. Bu yasalar ve anlaşmaların ger
çekleşmesi halinde, titizlikle uygulanıp uyguianmadıkla- 
M denetienmelidir.

Kongre ayrıca, kadın işçileri eşit hakka sahip olarak 
ıralarına almalarının, erkek işçilerin görevi olduğunu 
ıçıkiarken; cins ve ulus ayrımı gözetilmeksizin her işçi
ce eşit ücret verilmesini ilke olarak talep eder.

Kongre, proletaryanın tam anlamıyla kurtuluşa erişe- 
jiimesi için işçilerin heryerde örgütlenmelerini zorunlu 
sayar ve kısıtsız, tamamen özgür örgütlenme ve sendi- 
(alaşma hakkını savunur. •

Sosyalist M arş ı

1891'de SPD’nin (Alman Sosyal Demokrat Partisi) 
Erfurt Kongresi dolayısıyla bestelenen bu marş, 

Alman sosyal demokrasisinin klasiği olarak 
onyıilarca söylenmiştir.

Haydi sosyalistler, sıklaştırın safları! 
palsın trampetler, dalgalandırın bayrağımızı.
Hedefimiz, özgürleştirmektir emeği,
^zgürlük için, ileri!
eryüzünün mutluluğu, güneşin pırıltısı,
İliğinin kudreti, ruhun ışığı,
üm halkın malı olmalı!
ludur, peşinde koştuğumuz hedefimiz!
udur, şanlı emek mücadelemiz!
aik bizimle! Bizimle zafer!
aik bizimle! Bizimle zafer!

iz, milyonlarca emekçiler,
adende, tarlada, şehirde ve kırdakiler,
ç kuruş ücret için angaryayı çekenler,
alışkan elleriyle habire üretenler:
e hâlâ sefalet altında İnleyenler!
ulak verin çağrımıza! Uyanın! Haydi, omuz omuza!
aşkaldırın sefalete, acıya!
udur, peşinde koştuğumuz hedefimiz,
udur, şanlı emek mücadelemiz!

Alman İsçilerine I M ayıs  
M esai! (1 8 9 3 )
FRIEDRICH ENGELS

SPD yayın organı Vonvaerts'm 1 
broşüründe yayınlandı.

Mayıs

Bugün Alman işçilerine anlatmak için, Ingiltere'de bu 
I özel bir anlam taşıyacak olan, yaklaşan 1 Mayıs kutla- 
alanndan daha iyi ne bulabilirim? Nasıl Almanya artık 
einrich Heine’nin “ sofu çocuk terbiyesi” ndekl gibi 
ığilse; İngiltere de bugün artık Alman kürsü mülayim- 
rinin örnek ülkesi; uslu sendikaların ve yasal ilerleme- 
n, başdöndürücü sosyalist rüyaları hüsrana uğrattığı 
ke olmaktan çıktı. Bu, artık geri gelmemek üzere geç
işte kalmıştır. İngiltere işçi sınıfının, Chartist dönem- 
ıki şanlı mücadelelerinden ve sonuçta yenilmesinden 
mra, yeniden harekete geçmesi İçin çok zaman gerek- 
Burada sosyalist örgütlenmeler bakımından varolan- 
', kısa bir süre öncesine kadar, salt birtakım hizipler 
maktan öteye geçmiyordu, bunların yanında gerçek- 
n de eski sendikalar büyük bir güç gibi görünebiliyor- 
rdı. Alman üniversite yetiştirmelerinin, Ingiliz işçileri- 
n ücret sistemini ortadan kaldırmayı değil, sadece 
slah etmeyi" İstedikleri [yolundaki] iddiaları da bun- 
ındı. Ama şimdi durum ne? işçi kitleleri giderek uyanı- 
ıriar ve kurtuluşlarının tek tek girişimcilerle mücadele 
İnde daha yüksek ücret ve daha kısa İş süresi elde
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Üstte; 1890’larda sosyalistlerin toplantıları polisler 
tarafından izleniyordu. Üstten İkinci: Emile Zo la ’nm, 

Fransız Cumhurbaşkam'na Dreyfus olayı ile ilgili 
olarak L’Aurore (Şafak) gazetesine yazmış olduğu 
Suçluyorum başlıklı açık mektubu. Alttan İkinci: II. 

Enternasyonal ve Belçika işçi hareketi içinde önemli 
bir role sahip olan Emile Vandervelde. Altta: 

Demokratik sosyalistlerin yayın organı olan Le Peuple 
(Halk) gazetesinin Nisan 1902'de Brüksel'deki k itle  

grevinin polisin saldırısı sonucunda katliamla 
sonuçlanmasını veren başlığı.

etmekte değil, her şeyden önce siyasal hakların ve par
lamentonun, kendisini parti olarak örgütlemiş işçi sını- 
fınca ele geçirilmesinde olduğunun bilincine vanyorlar. 
Bu, kendisini ilk olarak 1892’deki genel seçimde göster
di. İşçiler iki eski partiyle mücadelelerinde üç adaylannı 
kazandırdılar ve yirmiden fazla seçim çevresinde şimdi
ye dek kullanmadıkları güçlerinin keskin ilk tadını bu 
partilere tattırdılar. Bu, işçilerin kendine güvenini olağa
nüstü artırdı.

Ingiltere’de işçiler, şimdiki kısıtlı oy haklarıyla bile, 
en az 150 seçim çevresinde mutlak çoğunluğa sahipler. 
Hükümetin getirdiği seçim reformu geçerse, 200 seçim 
çevresinde ve bunun da ötesinde, daha şimdi, seçim 
çevrelerinin çoğunluğunda işçi oyları sonuç üzerinde 
belirleyicidir. Bu durumda işçilerin uyanarak sınıf bilin
cine [kavuşmasının] ne anlama geldiği çok açıktır. İşçi
lerin sadece bunu istemesi yeter, İngiltere onların isteği 
dışında yönetilemez.

Bu uyanış, bu yılkl 1 Mayıs kutlama hazırlıklarında 
da kendisini gösteriyor. İlk defa olarak tartışmalar açık
ça, çekişmeler ve kıskançlıklar olmaksızın, yekvücut 
halde, coşkuyla yürütülüyor. Ve daha önemlisi: Yöne
timde sosyalistler hâkim ve ilk defa olarak kutlamalar 
tartışmasız bir sosyal demokrat karakter taşıyacak. •

Kapanış Konuşması
FRIEDRICH ENGELS

II. Entemasyonal'in 1894 Zürih Kongresi’nde 
■ yapılmış olan konuşma.

Yurttaşlar;

Bana hazırladığınız ve t>enim ancak derin bir duygu
lanmayla karşılayabildiğim bu beklenmedik parlak kabu
lü şahsen değil, resmi orada asılı olan büyük adamın 
(Marx) çalışma arkadaşı olarak kabul ediyorum. Marx’la 
benim Deutsch-Französlsche Jahrbücher’de (Alman- 
Fransız Yıllıkları) ilk sosyalist makalemizi yayınlayarak 
harekete katılmamızdan bu yana tam elli yıl geçti. Sos
yalizm, o zamanki hiziplerden, bütün resmî dünyayı tit
reten muazzam bir partiye doğru büyük bir gelişme 
gösterdi. Marx öldü, fakat yaşasaydı, ne Avrupa’da, ne 
Amerika’da, hayatını verdiği çalışmalan onun kadar haklı 
bir gururla hatırlayacak ikinci bir adam olamazdı. Bir 
başka yıldönümü daha var. 1872’de, Enternasyonal’m 
son kongresi yapıldı. Orada İki şey oldu. Birincisi, anar
şistlerden tamamen kopuş. Bu gereksiz bir karar mıydı, 
değil miydi? Paris’te, Brüksel’de ve şimdiki kongrede 
de aynı şeyin yapılması gerekti. İkincisi, Enternasyo- 
na l’ in eski biçimiyle etkililiğinin sona ermesiydi. O za
man, şanlı Komün'de döktüğü kanla gözü dönen gerici
liğin azgınlığının doruğa ulaştığı bir zamandı. Eski En- 
ternasyonal’ in sürdürülmesi, [yolaçacağı] etkilerle oran
tılı olmayan kurbanlara malolurdu; [Enternasyonal] Ame
rika'ya taşındı, yani oyunun oynandığı sahneden çekil
di. Kendilerine özgü biçimde örgütlenmek, tek tek ülke
lerdeki proletaryaya bırakıldı. Bu gerçekleşti ve şimdi 
Enternasyonal öncekinden çok daha güçlüdür. Bu anla
yış içerisinde, ortak zemin üzerinde çalışmayı sürdür
meliyiz. Bir hizbe dönüşmemek için tartışmayı serbest 
bırakmalıyız, ama ortak görüş açımız korunmalıdır. Sıkı 
olmayan bir bağlantı, kongrelerle desteklenen özgür 
beraberlik, dünyadaki hiçbir gücün artık engelleyeme
yeceği zaferimizi yaratmak için yeterlidir. İngilizlerin bu
rada büyük bir sayıyla temsil edilmeleri beni özellikle 
sevindiriyor, çünkü onlar işçilerin örgütlenmesinde bi
zim öğretmenlerimiz olmuşlardır; biz nasıl onlardan çok 
şey öğrendiysek, onlar da burada ders alabilecekleri 
bazı yeni şeyler görmüş olmalılar.

Almanya’dan geçerek geldim ve bazılarının. Sosya
lis tle re  Karşı Vasa'nın düşmesini üzüntüyle karşıladıkla
rını duydum. Polisle mücadele çok daha eğlenceliymiş. 
Böylesi mücadelecilerle bütün dünyada hiçbir polis, hiç
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bir hükümet başedemez.

Büronun isteği üzerine, kongreyi kapatıyorum. Yaşa
sın uluslararası proletarya!

(Toplulukta coşkun bir tezahürat kopar. Yaşa, bravo 
sesleri bir süre devam eder. Toplantıda bulunanlar aya
ğa kalkarak Mârseiilaise’i söylerler). •

Göçmen İs d le r  H akk ın d a

1880-1914 döneminde Alman İmparatorluğu’ndaki 
göçmen İşçilere ilişkin egemen sınıf bakış 

açısından yaklaşım ve gözlemler, ilk metin, 
Polonya asıllı Prusya milletvekili Szmu/a'dan 

(1899); 2. metin, profesör Stieda'üen (1910); 3. 
metin milliyetçi profesör Syrup’dan (1910), 4. 

metin işadamı Bonikowsky'den (1910) ve 5. metin 
Baden eyaleti iş müfettişlerinin 1911’de hazırladığı 

bir rapordan

1.

(...) Bu adamları tanıyan, zihinsel açıdan ne kadar 
ışağı düzeyde olduklarını kolayca görür. Yarısı okuma 
yazmayı bilmez bu adamların; hiçbirisi işinden ve mesa- 
binden başka bir şey düşünmez. Bu adamlar, dünyanın 
m düzenli insanlarıdır, bizimkilere örnek gösterilmeleri 
lerekir. (...)

2.

(...) Bu yabancılar, gevşemiş ve rahata kavuşmuş ve- 
a siyasal bilinci nedeniyle yüreğinde başka idealler 
aşıyan bir işçi zümresinin yapmak istemediği zahmetli, 
enellikle pis ve tiksindirici işleri görüyorlar. Dolayısıyla 
u yabancılar bir rekabet unsuru gibi değil, ikinci sınıf 
^çiier zümresinin yapmak istemediği zahmetli, geneltik- 

pis ve tiksindirici işleri görüyorlar. Dolayısıyla bu 
abancılar bir rekabet unsuru gibi değil, ikinci sınıf 
içiier zümresinin temsilcileri gibi görünüyorlar; tıpkı 
oğu Amerika’nın kuzeyindeki zenciler, Kaliforniya ve 
vustralya'daki Çinliler, Britanya Batı Hindistan'daki Çin 
uliler, Hawaii'deki Japonlar gibi. (..)

3.

(...) Yabancı ücretliler, kültürel olarak daha yüksek 
üzeyde bulunan Alman işçilerine göre, ağır beden işie- 
ni üstlenmeye daha yatkınlar. Bu işler, kaçınılmaz ola- 
>k beraberlerinde itici bir pislik, hijyenik olmayan çalış
la koşullan ve yorucu tekdüzelikten kaynaklanan zihin- 
el yetilerin azalmasını getiriyorlar. Böyiesi işlerin ya- 
ancıların sırtına yüklenmesi asla yozluk değildir; bu 
iman halkının özgücünün hijyenik anlamda geliştiril- 
lesine hizmet eder. Gelecekte de, en basit, eğitim ge- 
ıktirmeyen ve düşük ücretli işleri yabancılara vermek 
ygun olacaktır. Bunun yerli işçiler açısından sağlaya- 
ağı bir üstünlük de, bunların sıradan, düşük ücretli 
terden kurtularak vasıflı ve yüksek ücretli işlere atla- 
alannın kolaylaşması olacaktır. (...)

4.

(...) Alman sanayii açısından, yabancı işçi getirmek, 
Eellikte yerli ve yabancı pazarın sıçramalarla artan tale- 
ni karşılamanın gerektiği yüksek konjonktür koşulla- 
nda çok değerli bir olanaktır. Öte yandan sanayi, kon- 
nktürün gerilemesi ve işgücü pazarının rahatlaması 
İlinde, ilk aşamada yabancı İşçileri geri yollayabilecek 
ırumdadır. Bu, yerli işçiler için bir anlamda konjonktür 
mponu, sürekli İstihdamı güvenceleyen bir sübaptır. 
.)

S.

..) Yabancı işçiler genellikle Alman sanayiinde sü-
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Üstte: 1890’da işçiler ve kır yoksulları çalışma 
olanakları yaratabilmek amacıyla gerek kıta içinde 
gerekse kıtalar arasında göç ediyorlardı. Ortada: 
Sosyalizmin Önkoşulları ve Sosyal Demokrasinin 

Görevleri başlıklı, reformculuğun teorize edildiği kitabın 
kapağı. Altta: Bu kitabın yazan ve Alman Sosyal 

Demokratları’mn önde gelen simalanndan olan Eduard 
Bernstein.

rekli çalışmaya gelmiyorlar. Onların amaçları daha ziya
de, birkaç yıl bizde çalışarak para kazanmak, biriktirmek 
ve geri dönerek yurtlarında bıraktıkları ailelerinin geçimi 
için harcadıklarından artakalan tasarruflarıyla bir İş kur
mak... Göçmen işçiler, belli dönemlerde, genellikle kı
şın ülkelerine ziyarete gidiyorlar; bu nedenle, inşaat, 
taş ocakları, klremithaneler gibi mevsimlik İşletmeleri 
yeğliyorlar ve genellikle geçici sözleşmeler yapıyorlar. 
Yabancı bir ülkede yaşıyor olmalarına rağmen yabancı
lar duygu ve düşünceleriyle, yaşam biçimleriyle hâlâ 
kendi ülkelerinde gibiler; memleketlileri olmayan hiç 
kimseyle konuşmuyorlar. Uzun yıllardır Almanya'da ça
lışmakta olan PolonyalIlar ve İtalyanlar bile, en zorunlu 
Almanca sözcükleri hâlâ öğrenmiş değiller. Temizlik 
kavramı, Latin ve hele özellikle Slav işçilerde, bizim 
ölçülerimize göre son derece azgelişmiş; işletmelerdeki 
çamaşırhanelere pek rağbet etmiyorlar. Çoğunlukla kendi 
ülkelerinde okula gitme zorunluluğu olmadığı için, en 
fazla kendi isimlerini, onu da ancak zorlukla yazabiliyor
lar. Hiçbir toplumsal düzenlemeye dikkat etmiyorlar. 
Olabildiği kadar çok tasarruf yapmaya çalışıyorlar; para 
karşılığı olmayan bütün hizmetlerden kaçınmaya eğilim
liler. (...) •

B em sfe in 'a  M ektu p
IG N A Z  AUER

Alman sosyal demokrasisinin reformist 
önderlerinden Ignaz Auer'ln (1846-1907) Eduard 

Bernstein'a 1890’ ların sonunda giriştiği teorik 
revizyona ilişkin olarak yazdığı mektuptan.

(...) Elli yıllık bir literatüre, kırk yıllık bir örgüt birikimi
ne ve daha da eski bir geleneğe sahip olan bir partinin 
bir hamlede böyle bir dönüşüm gerçekleştirebileceğini 
hiç aklın kesiyor mu? Hele partide söz sahibi olan çevre
lerin senin istediğin gibi tavır alması, açıkça partiyi 
havaya uçurmak, onyıllann emeğini rüzgâra savurmak 
demek olurdu. Sevgili Ede, senin talep ettiğin şey için 
karar alınmaz, böyle bir şey söylenmez; böyle bir şey 
yapılır. Bizim tüm faaliyetimiz -utanç yasası [Sosyalist
lere Karşı Yasa] altında bile- zaten bir sosyal demokrat 
reform partisinin faaliyetiydi. Zaten kitleleri hesaba ka
tan bir parti, başka türlü de olamaz. Çeşitli dergilerde 
zırvalanan tüm o radikalizm, yalnızca lâf; başka bir şey 
değil... Kitle, fiilen gerçekleşmekte olan dönüşüme iti
raz etmeksizin uyuyor, çünkü somut durum karşısında 
dönüşümün ne kadar mantıklı olduğunu kavrıyor. Fakat 
kitleyi böyiesi dönüşümlerin zorunluluğuna teorik ola
rak ikna etmeye çalışmak hemen hemen daima imkân
sızdır ve hepsinden önemlisi, rakiplere açık vermek an
lamına gelir. (...) •

N ih a i Am aç ve H areke t
EDUARD BERNSTEIN

Bernstein'in reformizmi sistematikleştirdiği 
Sosyalizmin Sorunlan ve Sosyal Demokrasinin 

Görevleri kitabından seçmeler

Benim hakkımda “ sadece harekette ilgilendiğim ve 
sosyalizmin nihai amacıyla ilgilenmediğim, ona kayıtsız 
kaldığım" çok söylendi. Çoğu kimse için böyiesi bir 
formül sosyalizmin ereğini bile inkar etmek demektir; 
dahası Plekhanov, bu düşüncenin kaynağını bulduğunu 
iddia etti: Güya ben bunu Gerhard V. Schulze Gaver- 
nitz’den ödünç almışım. Gerçekten de adı geçen yazar, 
teorik sosyalizmin nihai hedefinin üretim araçlarının mil
lileştirilmesi, fakat, buna karşılık, sosyalizmin bir dizi 
aşamalardan sonra geleceğini t>elirtmiştlr. Ben de nihai 
amaca ancak bazı ara aşamalardan geçerek ulaşılabile
ceğini düşündüğüm için, Schuize-Gavernltz'in “ koşul
suz çırağı” olmakla suçlanıyorum. Böyle bir argüman-
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tasyon, belirtmek gerekir kİ, düşünce yoksulluğuyla in
sanı şaşırtıyor.

8 sene önce, Neue Zeit gazetesinde, Schulze-Ga- 
vernitz’in kitabının bir özetini yayınlamıştım. Nihai amaç 
ile reformizm arasında sistematik bir ayrım yapmaktan 
kaçınmıştım. Bununla birlikte, hiçbir eleştiriyle karşılaş
madan, Schulze-Gavernitz’in de öngördüğü, İngiltere'
de barışçıl geçişin mümkün olduğu savını savunmuş
tum. İngiliz işçi sınıfının yaşama koşullarının iyileştiril
mesi ve taleplerinin ihtiyaçlarına uygun olması için mü
cadeleye devam edeceğinden emindim. Bugün de söy
lediğim aslında budur. İngiltere’de sosyal demokrasinin 
yakın geçmişteki gelişmesi karşıma çıkartılabilir. En
geis'in deyişiyle, İngiliz sosyal demokrasisi, reformist 
bir parti haline gelmek için düşler kuran bir mezhep 
olmaktan çıktı. Bugün artık, eli kulağında bir felaketin 
sosyalizmin kurulmasını mümkün kılacağını düşünen, 
sorumluluklarının bilincinde tek bir İngiliz sosyalisti bul
mak olanaksızdır. Ayrıca hiç kimse, proletaryanın parla
mentoyu fethetmesinin arifesinde olduğunu düşünmü
yor. İşte tam da bu nedenle, belediyelerde talepçi ey
lemlerin yoğunlaşmasına tanıklık ediyoruz. Artık sendi
kal hareketi kötülemekten vazgeçildi ve bu hareket her 
geçen gün daha fazla kooperatiflerle işbirliği yapıyor.

Peki ya nihai amaç? O olduğu gibi kalacak. “ İşçi 
sınıfının her zaman halkın kararıyla gerçekleşecek ütop- 
yalan yoktur. İşçi sınıfı, şimdiki toplumun karşı konul
maz biçimde yöneldiği yeni yaşam biçimleri gibi, kendi 
kuruluşunun, uzun mücadeleleri, insanları ve koşulları 
tamamen dönüştürecek bir dizi tarihi süreci varsaydığı
nı biliyor. İşçi sınıfı sadece ideali gerçekleştirmeyecek, 
ama. aynı zamanda, bağrında çöken yaşlı burjuva toplu- 
munu taşıyan yeni toplumun güçlerini özgürleştirecek- 
tlr." Fransa'da İç Savaş adlı kitabında Marx böyle 
yazıyordu. Nihai amaç üzerinde tartışırken, ben esas 
olarak, bu pasajı düşünüyordum. Marx özetle, hareke
tin, süreçlerin birbirini takip etmesinin her şey, önceden 
tespit edilmiş hedeflerin hiçbir yaran olmadığını söyle
miyor mu? Nihai hedefin belirlenmesinin, hiçbir biçim
de, işçi mücadelesinin ilkesini oluşturmadığının kabulü 
koşuluyla, formülasyonumdan vazgeçmeye hazır oldu
ğumu belirtmiştim. Çünkü, işçi hareketinin yönünü ve 
doğasını önceden belirleyen bütün teoriler, sonunda 
ütopyaya dönüşürler; Belirli bir anda, bu teoriler, geliş
menin gerçek engelleri haline gelirler.

Rosa, benim sosyalizm anlayışımın, tarihi zorunluluk 
duygusundan mahrum olduğunu ve dolayısıyla idealist 
olduğunu söylüyor. Eleştirileri bir dizi cambazlık numa
rası içeriyor ve mantığın en elemanter kurallarına mey
dan okuyor. Hatta hatta, bu eleştiriler ütopya ile idea
lizm arasında keyfi bir karışıklığa kadar varıyor. Ama 
bu ikincildir. Esas olan başkadır. Rosa beni, zaferimizin 
“ekonomik zorunluluğa” bağlı olduğunu kabul etme
mekle suçluyor. Ona göre, ben sosyalizmin materyalist 
temellerini inkar ediyorum.

Eğer bilimi can sıkıcı bir vaaz olarak anlarsak, “ bilim
sel sosyalizm” nedir? İşte elli yıldır, işçi sınıfının "umut
suz durumundan” bahsediliyor. Bu ifade, 1830-1840 
yıllannın sosyalist-devrimci literatürünün tamamında bu
lunabilir. Marx aynı ifadeyi Felsefenin Sefaletl’nde 
kullanır. Manifesto’öa da şöyle der; “ Modern işçi, 
sanayiin gelişmesiyle birlikte, yükselmek bir yana, dai
ma daha aşağıya, kendi öz sınıfının koşullarından bile 
daha aşağıya iniyor. İşçi yoksullaşıyor ve yoksulluk nü
fus ve zenginlikten daha hızlı artıyor.” (...) Engeis ise 
Sınıf Uücadelelerl'ruSe, “ işçilerin koşullarındaki en ufak 
iyileşme, burjuva demokrasisi çerçevesinde bir ütopya 
olarak kalıyor (...)” diye yazıyor. Bu önermeler hâlâ 
aktüel kalmışlarsa, işçilerin durumunun değişmediğini 
kabul etmek gerekir ve Plekhanov'un bana yönelttiği 
suçlamalar, bunlan içerir. İşçi sınıfının umutsuzluğu “ bi
limsel sosyalizm’’in dokunulmaz aksiyomuydu. Plekha- 
nov'a İnanabilirsek, bu İlkeden, burjuva iktisatçılara ayak 
uydurmadan vazgeçilemez.
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Üstte: İngiliz sendikacılığının önde gelen 
militanlarından, Labour Party’n/n (İşçi Partisi) ilk 

önderlerinden ve Fabian olan James Keir Hardie, 
Ortada: August Bebel’in talebi üzerine Engeis'in 

yazmış olduğu Avrupa Silahsızlanabilir mi? başlıklı 
yazı dizisinin toplandığı kitabın kapağı. Altta: 

1890’larda Danimarka’da örgütlenmeye başlayan tanm 
işçilerinden bir görüntü.

Liebknecht'de de durum değişik. Yanlış anlamadıy
sam, o bana hafifletici nedenler sunmaya hazır. Bu hoş
görüsüne teşekkür etmekle birlikte, bağışlanmaya ihti
yacım yok. Kendimi Marx'la karşılaştırmaya da niyetim 
yok. İnsan Marx karşısında bazen bilimi ve aklını kullan
madan da haklı olabilir. Gözlemlediğim olguların doğru 
olup olmadığını bilmek ve bu olguların benim çıkarttı
ğım sonuçlan kanıtlayıp kanıtlamadıklannı bilmek söz 
konusu. İngiliz gerçeğiyle karşılaştığında, Marx gibi bir 
beyin, bazı önyargıları terkedip düşüncelerini değiştir
mekte tereddüt etmedi.

İşçi hareketinin perspektifleri ve görevleri üzerine olan 
tartışmanın kökenindeki zor ile ekonomi arasındaki ilişki 
sorununu uzun uzadıya incelemek çok iyi olur. Özel 
bir nokta üzerinde durmanın gerekli olduğunu düşünü
yorum. Zorun ekonomik evrimdeki rolünün ne olduğu
nu öğrenebilmek için, insanlığın kökenlerine inmeye 
niyetim yok. Ben sadece zorun şimdiki toplumdaki işle
vi üzerinde durmak istiyorum. Uzun zaman, Marksistler 
zora negatif bir rol yüklediler. Bugün ise bunun tersi 
bir aşırılığa tanık oluyoruz. Zor, yaratıcı tek ilke, tek 
dinamik faktör olarak ele alınıyor. Ve politik eylemin 
radikalleşmesi, “ bilimsel sosyalizm"in en özlü parçası 
olarak beliriyor. Bilimsel sosyalizme bilimsel komünizm 
deniyor ama ne yazık ki bu, şeyleri anlaşılabilir kılmıyor.

Marksizm, daha önce gördük, karşıt bir tavır alır. Pro
letaryanın potansiyel gücüne güvenerek, siyasal eylemi 
yüceltir. Ne çelişki!.. Geleneksel demagojiyle ilişkisini 
kopartarak, işçi sınıfının kendi kurtuluşu için gerekli 
olgunluk derecesine ulaşmadığını ve ekonomik konjonk
türün bir rejim değişikliğini olanaklı kılmadığını kabul 
eder. Bununla birlikte, bu iki koşulu yerine getirdiğini 
varsayan bir taktiği yüceltmekten de kendini alıkoymaz. 
Aynı zamanda, Marksist yayınlar, ilk sosyalistlerin dog
matizmini andıran bir ciddiyetle, işçilerin siyasal hazır
lıksızlığının altını çizmeye devam ediyorlar. Bu7ayınlar, 
işçi sınıfının, kültürün, zekanın, erdemin tek sahibi ve 
temsilcisi olduğunu, şiddet yanlısı anarşistler ve aşırı 
sosyalistlerle anlaşmazlıklarını anlaşılmaz kılarak, orta 
ya koyarlar. Bütün çabaları, kendilerine çok yakın gözü
ken bir devrime yöneliktir. Her türlü yasal faaliyeti ehveni
şer, basit bir propaganda işi olarak görürler. Gerçek 
bir tartışmanın yokluğundan üzüntü duyuyorum. Dev
rimden tam olarak ne bekleniyor ve yasal politik faaliyet 
bir altüst oluşa nasıl katkıda bulunabilir?

İşçi sınıfı, Marx ve Engeis ile araştırmalarına başladık- 
lanndan beri, entelektüel alanda olduğu gibi politik alan
da da önemli ilerlemeler katetti. Ama ben siyasal iktidarı 
almak için yeterli olgunluk derecesine ulaştığını zannet
miyorum. Ben kendimi, yargımızı kesin olarak yanılta
cak düşüncelerle dolu sosyalist edebiyata oranla, bu 
sorun hakkında düşüncemi belirtmeye daha yetkili gö
rüyorum. Benimle ilgili olarak, işçi hareketinin öncüsü 
olan işçilerce anlaşılacağımı biliyorum. Şimdiye kadar, 
benimle aynı fikirde olmayan kimseye rastlamadım. Sa
dece işçi hareketiyle doğrudan ilişkisi olmayan 
“ teorisyenler” başka fikirdeler. Plekhanov'un, işçi sını
fına, sadece gelecekte oynayacağı tarihi rolü bugünden 
tanımak istemeyenlere karşı duyduğu öfke komiktir. İşçi 
sınıfı, Plekhanov'un iddia ettiği gibi, çözümlere sahip 
olması bir yana hâlâ cevapsız sorular soruyor. İşçileri 
oldukları gibi ele almak gerek. İşçiler ne Manifesto’da 
iddia edildiği gibi sefiller, ne de bazılarının bizi inandır
mak istedikleri gibi erdemli ve uyanık, aklı başındadır
lar. İçinde yaşadıkları sosyal koşulların onlara yükledik
leri hataları ve nitelikleri vardır. Ne bu koşullar ne de 
bunun etkileri bugünden yarına ortadan kalkmayacak.

En şiddetli devrim, geniş yığınların yaşam düzeyini 
yavaş yavaş yükseltebilir. Sosyalizmin düşmanları, ka
zancın daha eşitlikçi dağılımı halkın büyük çoğunluğu
nun ücretlerini değiştirebilemeyeceğini söyleyerek kar
şımıza çıktığında, onlara, sosyalizmin kazancın eşit da
ğılımına indirgenemeyeceğini söylemeliyiz. Unutmaya
lım ki kolay bir şey olmasa da, sosyalizm, üretimin 
artmasını da varsayar. “ Üretim artışının sınıf farklılıkla
rının uzun süreli ve gerçek bir eşit düzeye gelmesini
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bir gerileme, hatta sosyal üretim tarzında duraklama 
yaratmaksızın, olanaklı kılması için, üretici güçlerin ge
lişmesinin bugünküyle ilişkisi olmayan bir düzeye eriş
mesi gerekir Bu satırları hangi ukalâ yazdı? En
gels... •

Siyasal İk tid a n n  Ele 
Geçirilmesi

ROSA LUXEMBURG

Eduard Bernstein'in 1890’ların sonunda yazmış
olduğu Sosyalizmin Sorunlan ve Sosyalizmin Ön

Koşullan ve Sosyal Demokrasinin Görevleri başlıklı. 
eserlerine Rosa Luxemburg'un yazdığı Sosyal

Reform veya Devrim başlıklı eserden bir parça.

(...) Burjuva toplumunun geçmişinde, yasal reform, 
yükselen sınıfın giderek güçlenmesine yardımcı olmuş
tur. Bu yardım, sınıfın birdenbire gelen iktidarı elinde 
tutabilecek ve yeni bir hukuk sistemi kurmak amacıyla 
eskisini yıkabilecek bir olgunluğa eriştiği ana dek de
vam etmiştir. Siyasal iktidarın ele geçirilmesine, Blan- 
ki'cl bir iktidar kuramıdır, diye karşı çıkan Bernstein’in 
karşısında bir tehlike belirir. Bu da, tüm insanlık tarihin
de yüzyıllar boyu bir itici iktidar olan siyasal iktidarın 
ele geçirilmesini Bernstein’in Blanki’ci bir hesap yanlışı 
olarak görmesidir. Sınıfların ortaya çıkmalarından ve 
sınıf kavgalarının toplumiarın tarihinin başlıca içeriğini 
oluşturmasından bu yana, siyasal iktidarı ele geçirme, 
yükselmeye çalışarı tüm sınıfların amacı olduğu kadar, 
her tarihsel dönemin başlangıcı ve bitiş noktasını da 
meydana getirmiştir. Bunu, çiftçilerin eski Roma’da ban
kerler ve soylularla piskoposlar, el tezgahlarında çalı
şanlarla soylular (patrisyen) arasında süregelen ve de 
yeniçağda burjuvazinin feodalizm ile yürüttüğü müca
delelerde görüyoruz.

Demek oluyor ki, yasal reform ve devrim, tarihsel 
ilerlemenin çeşitli yöntemleri değildirler. Tarih büfesin
den, isteğe göre sıcak ya da soğuk sosis seçmek diye 
bir olanak yoktur. Yasal reform ve devrim gerçekte, 
sınıf toplumunun gelişiminde çeşitli anlardaki iki ayrı 
unsurdurlar. Bu unsurlar kuzey ve güney kutupları, ya 
da burjuva ile proletarya gibi birbirlerine hem muhtaçtır
lar, hem birbirlerini tamamlarlar, hem de birbirlerini iter
ler.

Ortaya çıkan hukuki anayasalar da sadece devrimin 
bir ürünüdür. Devrim, sınıf tarihinin politik açıdan yara
tılışı, yasa çıkarma ise, toplumun politik açıdan yaşamı
nı sürdürmesidir. Yasal reform çabalarının, devrime bağlı 
olmayan kendi başına bir itici iktidarı yoktur. Ancak 
her tarih döneminde, belirli bir çizgi üzerinde son deği
şimlerin verdiği ivme yavaşlayana dek hareket edebilir
ler. Daha somut olarak şöyle diyebiliriz: Reform çabala
rının hareket alanı, son devrimin gerçekleştirdiği top
lum biçimi çerçevesi içindedir. İşte bu nokta, sorunun 
gerçek çekirdeğini oluşturuyor.

Yasal refol-m çabalarını sonsuza dek uzanan bir dev
rim ve devrimi de sıkıştırılmış bir reform olarak görmek, 
tarihsel açıdan geçerli Olmayan, temelde yanlış bir dü
şüncedir. Sosyal bir değişim ile yasal reform birbirlerin
den belirli süre ile değil, özlerindeki değişik unsurlarla 
ayrılırlar. Siyasal iktidarın kullanılmasıyla ortaya çıkan 
tarihsel değişmelerin sırrı, salt nicel değişikliklerin yeni 
bir niteliğe bürünmesinde, daha somut söyleyişle, bir 
tarihsel dönemden diğerine, bir toplum düzeninden baş
ka birine geçişte aranmalıdır.

Siyasal iktidan ele geçirme ve toplumun değişmesini 
gerçekleştirme yerine -ve ona karşı olarakr yasal reform 
yolunu benimseyenler, aynı amaca götürecek sakin, 
emin ve yavaş bir yol değil, başka bir amaç seçmiş 
olurlar. Başka bir deyişle, yeni toplumsal düzen getir
mek yerine, eski düzen içinde birtakım önemsiz değişik
likleri gerçekleştirirler. Böylece revizyonizmin siyasal

S o ^ t a l r e f o r m

I t e p o l u t i o n  T

üstte: Ispanya Genel İşçi Birliği'ron bir toplantısında, 
Fas’taki sömürgeci savaşa karşı konuşma yapan ve 
İspanyol sosyalistlerinin önderlerinden olan sendika 

başkanı Pablo Iglesias. Ortada: Alman Sosyal 
Demokratlan'n/n önderlerinden, gerek reformist 

gerekse revizyonist eğilimlere karşı devrimci Marksizmi 
temsil etmiş olan Rosa Luxemburg. Altta: Eduard 
Bernstein’in tezlerine cevap olarak Luxemburg'un 
yazmış olduğu Sosyal Reform veya Devrim? adlı 

eserin kapağı.

görüşleri açısından ulaşılan sonuçlarıyla, ekonomik ku
ramlarının ortaya koyduğu sonuçlar arasında hiçbir fark 
yoktur. Her İki açıdan da elde edilen sonuç, sosyalist 
düzenin gerçekleştirilmesi yerine, kapitalist düzende re
formların yapılmasıdır. Ücret sisteminin kaldırılması ye
rine, sömürünün daha az ya da daha fazla olması sözko
nusu edilmektedir. Kısaca, kapitalizm içindeki zararlı 
otlar yok edilecek, ama kapitalizmin kendisine dokunul
mayacaktır. (...)

(...) Siyasal ilişkiler içinde demokrasinin gelişimi, el
verişli ortamlar bulunduğu sürece, belli bir ölçüde “ hak 
devlet''i olarak tanımlayabileceğimiz bir gelişime yola- 
çar. Bu da tüm halk tabakalarının siyasal yaşam üzerin
de söz sahibi olmalarıdır. Bu gelişim ancak burjuva 
parlamentarizmi biçiminde görülür. Burada sınıf uzlaş
mazlıkları ve sınıf egemenliği, kaldırılmak şöyle dursun, 
daha fazla dal budak sarar. Görüldüğü gibi, kapitalist 
gelişim çelişkiler arasında hareket etmektedir. Bu ne
denle, sosyalist toplumun çekirdeğini, ona tümüyle kar
şı olan kapitalist kabuktan kurtarmak için, kapitalist 
sistemin bütünüyle ortadan kalkmasını sağlamak gerek
mektedir. Bu amaca ulaşmak için de proletaryanın siya
sal iktidan ele geçirmesi zorunludur. (...) •

İsçiler Dinsizlesiyor
BUCHSEL

Bir köy rahibinin 20. yüzyıl başlannda yayınlanan 
anılanndan alınan bir bölüm, tanm işçilerinin

kiliseyle ilişkilerinin kopma sürecine tanıklık ediyor.

Bütün rahipler, ücretli ailelerinin gittikçe kiliseye ya
bancılaştığından, artık hiç kiliseye gitmediklerinden ve 
çocuklarını okula göndermeye ancak zorla razı edildik
lerinden yakınıyorlar. Bir ücretli, pazartesi sabahının 
erken saatlerinden cumartesi akşamına kadar işinin ba
şında kalıyor, genellikle karısı için de durum aynı; ken
dilerine ayırabilecekleri tek zaman, pazar günü. O gün 
de, patateslerini çapalayıp bahçesine bakması, ahırını 
onarması ve kendisiyle çocukiannın ayakkabılanna tah
ta pençe yapması gerekiyor. Kadın ise çamaşırları ya
mamak ve çorapların söküklerini dikmekle uğraşıyor. 
Üstelik beyler, hasat zamanı geldiği zaman veya, kendi 
deyimleriyle, zorunlu hallerde ücretlileri sık sık pazarları 
da çalıştırıyorlar. Bu durumda, “ biz ücretliler kiliseye 
gidemeyiz’’ kanaati oluşuyor. Ve böylelikle bütün bir 
zümre bir kez ayağını kiliseden kesince, artık fırsat bula
bilecekleri zamanlarda, örneğin kışları bile kiliseye gel
mez oluyorlar. Yoğun mal mübadelesi ve kiracılarla kâh
yaların sık sık değişmesinden dolayı kişisel ve dinsel 
ilişkiler gittikçe çözülüyor; ve babaca esirgeyicilikle ço
cukça güvenin karşılıklı birbirlerini tamamlayarak hü
küm sürmeleri gerekirken, salt maddi kazanç, katı hu
kuk kuralları ve hatta keyfilik hüküm sürüyor. Bütün 
haftayı ağır biçimde çalışarak geçiren ve pazarlarını aile 
meselelerine hasretmeleri gereken yoksul insanlar, ötş 
dünyayla olan tüm ilişkilerini yitiriyor, yük hayvanları 
gibi sadece çalışan, yiyen, içen ve uyuyan hayvanlara 
benziyor ve salt hayvanca hazlara yöneliyorlar... Rahip
lerin çoğu bu durum karşısında ne yapacaklarını bilmi
yorlar ve bu insanlara etki edecek cesareti ve ruhu 
neredeyse yitirmiş haldeler. Bir ücretlinin kiliseye inan
ması ve ciddi olarak ruhunu doyurmaya çalışması, artık 
istisnai bir olay sayılıyor. Rahipler çoğunlukla, ücretlile
ri kiliseye gitmekten alakoydukları veya imkânsız hale 
getirdikleri için toprak sahiplerini, kiracıları ve kâhyaları 
suçluyorlar; bu da ruhanilerle beyler arasındaki ilişkinin 
sertleşmesine, gerilmesine yol açıyor. Büyük şehirler
de, küstah küstah “ Tanrı yoktur, insan öldüğü zaman 
her şey bitmiş olur” diye bağırıp çağıran bir insan türü
nün doğması, sabırla, kılını kıpırdatmaksam izlendi. Eğer 
böyle devam ederse, aynı durum kırsal kesimde de 
ortaya çıkacak, i^roieter cinsi, din ululannı tanımadı; 
ve her ne kadar tarihin her döneminde yoksullara rast
lanmış olsa da, proletarya, ancak yakın çağda türemiş 
olan hırs ve maddiyat kültürünün ürünüdür. •
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Alman Sosyal Dem okrasisi 
Üzerine

JEAN JAURES

Fransız sosyalistlerinin, aralarında bir burjuva 
hükümetinde görev alan ilk sosyalist olan 

Millerand’ın da bulunduğu grubunun önderi olan 
Jaures’in; burjuvaziyle hükümet sorumluluğunu 

paylaşmayı reddeden Dresden kararları dolayısıyla 
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin stratejisizliğini 

sorgulayan ünlü konuşmasından (//. 
Entemasyonal’in 1904 Amsterdam Kongresi)...

Dresden karannızla, şimdilerde malûl olduğunuz gü
vensizlik ve kararsızlık ruhunu uluslararası sosyalizme 
aşılıyorsunuz. Bizim sırtımızda, Entemasyonal'in sırtın
da yük olan şey, demokrasiyle ittifak yapinış olan Fran
sız sosyalistlerinin dünyada özgürlüğü, ilerlemeyi ve 
barışı kurtarmak için yaptıkları cüretli uzlaşma değil. 
Alman sosyal demokrasisinin acizliğidir. E l i t t e ,  siz müt
hiş bir partisiniz (...), kenetlenmiş ve k ^ e t l i  bir örgüt
lenme timsalisiniz (...), hiçbir fedakâoM^n kaçınmaz 
ve saldırılar karşısında asla yıkılmazsjinı£ Siz büyük 
bir parti, siz Almanya'nın geleceği, siz uygar ve düşü
nen insanlığın en soylu, en onurlu partilerinden birisi
niz. Evet, evet; şu 1903 Temmuz seçimlerinden sonra 
(...), nasıl hayran olunacaK bir propaganda, tanıtım ve 
disiplin gücüne sahip bulunduğunuzu; fakat gelin görün 
ki, ne proletaryanızın geleneğinin ne de anayasanızın 
mekanizmasının, üç milyon oydan meydana gelen bu 
görünürde devasa büyüklükteki gücü gerçek kılma, kul
lanma, siyasal eyleme dönüştürme imkânını size verme
diğini hepimiz açıkça kavradık.-^için? (...) Genel oy 
hakkı, ancak onu bizzat fethetmiş olan|^ın elindeyse 
geri alınamaz. Bu hak size yukarıdan ı/^rjlmişti; ve siz,
o kızıl Saksonya Krallığınızda, sizin sosyalij^t Saksonya
nızda genel oy hakkının hiçbir direnişle karşılaşmadan 
geri alınmasını seyrettiniz. Fabrikalardaki sosyalist işçi
lerin krala bağlılıklarını açıklayan kutlama mesajları gön
dermeye zorlandıkları Krupp olayında, siz de onlara 
istenileni yapmayı tavsiye etmeye kendinizi mecbur gör
dünüz. Sizde sosyalizm "efendi" konumuna gelemez; 
çoğunluğu alsa bile. Sizin parlamentonuz yalnızca ya- 
nm bir parlamento. Sizin ne devrimci, ne de parlamen
ter bir eyleminiz var... Sizden her sabah bir büyük zafer, 
bir mücadele sloganı, bir eylem programı, bir taktik 
çıkması beklendi. Olguları sınadınız, sezdiniz, fırsatlar 
kolladınız- ama ruhunuz bir türlü hazır olamadı. O za
man da acizliğinizi, kendi proletaryanız önünde olduğu 
gibi uluslararası proletarya önünde de, mükemmel yol
daşınız Kautsky'nin size ömrünün sonuna dek sunabile
ceği teorik formüllerin bağnazlığıyla örtmeye çalıştınız. 
Bu demektir ki, bu Enternasyonal Kongresi'nde Dres
den kararınızın kabulü, uluslararası sosyalizmin her ül
kede, Alman sosyal demokrisisinin bu geçici ama kor
kunç eylemsizliğine katılması anlamına gelecektir. •

İşçilerin H a y a lle ri

1912'de Almanya’da işçiler arasında yapılan bir 
ankeıie, “ günde ne kadar çalışmak istedikleri, 
hangi işte çalışmayı tercih edecekleri, yeterince 

boş zamanları ve paraları olsaydı nasıl 
değerlendirecekleri, hayallerinin, arzularının ne 

olduğu”  sorularına verilen cevaplardan...

Halı dokuma işçisi, 41 yaşmda: Önce yetersiz ilkokul 
eğitimimi ilerletirdim, öncelikle, maalesef yeterince iyi 
kullanamadığım anadilimde doğru konuşup yazmayı öğ
renirdim. Sonra kendimi yetiştirmeyi dürdürerek, mes
leğimi değiştirir ve özgürlük mücadelesine belki bir re
daktör veya faal bir işçi olarak katılırdım. Öğrenmek, 
öğrenmek ve daima öğrenmek; böylece gençliğimde 
mahrum kaldıklarımı telafi etmek istiyorum. Bunun için

rHumanitejoijmii»!. »oauutrm

J A U R Ğ S  A S S A S S Z N Ğ

üstte: S saatlik işgünü için mücadele eden işçilerin 
sembollerinden biri olan ve 8 saat çalışma, 8  saat 

eğitim, 8 saat dinlenme taleplerini taşıyan saat. 
Ortada: Fransız işçt 'hareketinin önderlerinden olan 

Jean Jaures. Altta: L'Humanite (İnsanlık) gazetesinde 
Jaurds'nin öldürüldüğüne dair haberin verilişi.

zihnimin açık olabilmesi ve şimdiki gibi, hemen yorul
maması için çalışma süresinin daha kısa olması lazım. 
Tabiî bütün bunların yapılabilmesi için paraya da ihtiyaç 
var. Başka ne istediğimi bilemiyorum, pek bir isteğim 
yok. Sanattan çok az anlarım, hatta hiç anlamam. Günü
müz kapitalizminin hizmetinde çalışmak işçinin henüz 
gelişmemiş olan zihnini tamamen öldürüyor. Kendi kü
tüphaneme sahip olmak isterdim.

Madenci, 28 yaşında: 7 saat. Hoşuma gidecek işleri 
yapmak isterdim; örneğin faytonculuk.

Madenci, Ş2 yaşında: 6 saat yeterli. İnsanın zihnini 
çalıştırdığı her işi yapardım. Yeter ki, iki tane elden 
başka hiçbir şeye ihtiyaç olmayan beden işi olmasın.

Taşçı, 38 yaşında: 6 saat. Her işi yapardım, yeter 
ki insan yerine konulayım

Kilitçi, 33 yaşında: Ekmedikleri halde biçtikleri söyle
nen şu birtakım adamlar da çalışacaksa seve seve 8 
saat çalışırdım. Mesleğimle ilgili her işi yapardım, yeter 
ki başımda denetleyici, gözetleyici falan olmasın.

Madenci, 21 yaşında: Temiz havaya çıkar, ciğerlerimi 
doldururdum. Kendime daha rahat bir yaşam ve siyasal, 
toplumsal içerikli kitaplar sağlardım.

Madenci, 26 yaşında: işçilerin iktisadi durumuyla ve 
Reichstag’daki politikayla yakından ilgilenirdim. Bilim
sel kitaplar alırdım.

Hamal, 29 yaşında: Karımı koluma takıp gezmeye gi
derdim, bir villa alırdım.

Madencf, 28 yaşında: Önce uzun uzun uyur, sonra 
ciğerlerimdeki zehiri atmak için ormanda gezmeye gi
derdim. Patlayıncaya kadar yer ve sağlıklı bir ev bulma
ya bakardım.

Madenci, 28 yaşında: Tek arzum, sermayenin yıkılma
sı, gerisi zaten kendiliğinden gelir. Hep beraber hareket 
edersek bunu başaracağız da...

Zincirci, 4 7 yaşında: Mümkün olduğunca açık havada 
dolaşır ve siyasal literatüre dalardım: K.Marx’in, F.En- 
gels'in ve F.Lassalle'm yazılarına! Çünkü maalesef, pa
rasızlık yüzünden, binlerce işçi bu soylu şeyleri edine
miyor.

Metal işçisi, 26 yaşında: Bu soruya cevap vermek 
zor, çünkü zaman kendi başına bir işe yaramaz, o zama
nı değerlendirecek araçlara da sahip olmalısınız. Örne
ğin günümüzde birçok işçi, yarım vardiya çalıştıkları 
için bol zamana sahipler, ama zamanı istedikleri gibi 
değerlendirebilecekleri araçlara sahip olmadıkları İçin 
ne yapacaklarını bilemiyorlar. Her gün yeterince zama
nım olsaydı kitaplara gömülürdüm.

Metal işçisi, 29 yaşında: Arzular ve hayaller ancak 
herkesi kapsayacaksa anlamlıdır. Kardeşlerim cehen
nemde sürünecekse ben cenneti ne yapayım.

Madenci, 32 yaşında: Gelecek yıl Reichstag'da bütün 
milletvekili sıralarında sosyalistlerin oturmasını ve du
rumun iyileşmesini isterdim. Elimde bayrakla kapitalist
lerle ve Junkerlerle savaşmak ve son adamına kadar 
hepsini biçmek isterdim.

Madenci, 38 yaşında: Ben ve ailemin artık açlık çek
meyeceği kadar param olsun isterdim.

Madenci, 46 yaşında: Şimdiye kadar bütün umudum, 
ölümün beni bu çileden kurtarmasıydı.

Dokumacı, 2 7 yaşında: Bir devrim olsun isterdim. Çün
kü bu böyle devam edemez.

Demirci, 30 yaşında: Ben arzuları, hayalleri gömdüm. 
Gerçeklik karşısında hepsi eriyorlar. •
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Sosyalistler ve  Koalisyon  
H üküm etleri

EDUARD BERNSTEIN

Bernstein 1906’da Parlamentarizm ve Sosyal 
Demokrasi başlıklı yazısında bir proleter kitle 

partisinin parlamentodaki tutumlarını ele aldı. II. 
Enternasyonal'm 1900 Paris ve 1904 Amsterdam 
Kongrelerindeki sosyalistlerin hükümetlere katılma 
tartışmaları aşağıda parçalar aktarılan bu yazıda 

konu edildi.

(...)Esas soru şudur...: Sosyal demokrasi ‘bir burjuva 
topiumunda hükümet iktidarmdan pay sahibi aima ko
nusunda, buraya kadar, daha öte geçilmez’ ifadesi ile 
bir sınır çekebilir mi?

(...) Herhangi bir hükümet bileşiminde yeralma konu
sundaki kategorik yasak, her tür koşulda partinin kolay
cılığını, varolan partiyi çıkarların üzerinde değerlendir
me hükmüne varır.

Amsterdam Kongresi bu yanlışa çok yaklaştı. Madde 
1’de ..., ‘sosyal demokrasi, egemen smıfı İktidarda tut
maya uygun olan her türlü aracın kabülünden kaçınır’ 
deniyordu. Eğer toplum sadece İki sınıftan oluşsaydı 
ve bu iki sınıf sadece birbirierine karşı savaşan partiler
de gruplaşsaydı, bu kararda karşı çıkılacak bir şey ol
mazdı... Bugün birçok parlamentoda sosyalistler bir bur- 
juva reform grubu ile plütokratik-feodal partiler koalis
yonu ve onların burjuva destekli taraftarları arasında 
karar vermeye doğru itilmektedirler. Oralarda reformcu
lar sosyalistler İle parlamentoda çoğunluğu oluşturu
yorlarsa ve bir reform hükümeti oluşuyorsa ve sosya
listler, çoğunlukla proletaryanın dışındaki diğer sınıflar
dan bileşen bu reform hükümetinden İnatla iktidar olma 
araçlannı sakınıyorlarsa, onlar parlamentarizmin kural- 
ianna göre ikide bir feodal-plütokratik bileşimi işbaşına 
getirmiş olurlar. (...) •

Siyasal K itle  G rev le ri
ROSA LUXEMBURG

Luxemburg’un 1906’da yazmış olduğu Kitle Grevi, 
Parti ve Sendikalar başlıklı broşürden bölümler.

(...) Bu nedenle kitle grevi sorununda hüküm verebil
mek için birkaç görüş noktası ileri sürülebilir:

1. Kitle grevini tek bir olay, tek bir davranış biçimi 
olarak görmek tümüyle yanlıştır. O, çok uzun yıllardır 
süren sınıf mücadelesinin toplu bir kavramıdır. Dört 
yıldan beri Rusya’da görülen sayısız kitle grevlerinden 
yalnızca bir tür grev, şemaya uygun bir biçimde plan 
ile ve bilerek yürütülen ve tamamlanan kısa bir eylem 
kalıbına uymaktadır; Bu da doğrudan doğruya protesto 
grevidir, yani ikincil bir biçimdir.

(...) Bu genel bakışta, protesto grevleri, büyük bir 
alandaki küçük ve tek noktalar gibi, tümüyle önemsiz 
bir rol oynamaktadırlar. Fakat zaman kavramıyla düşü
nülürse şu gerçek saptanmaktadır: Protesto grevleri 
mücadele grevlerinden farklı olarak, parti disiplininin, 
bilinçli yöntemin ve siyasal düşünüşün en yüksek dere
cesini göstermişlerdir, yani şemaya göre kitle grevinin 
en yüksek ve olgun biçimi olarak görünmek zorundadır
lar ve gerçekten de eylemin “ başlangıçlarında” en bü
yük rolü oynamışlardır.(...)

2. Eğer ikincil bir tür olan protesto ve gösteri grevleri 
yerine, bugün Rusya’da proletaryanın eylemlerinin asıl 
taşıyıcısı durumunda olan mücadele grevlerini ele alır
sak, bu tür grevlerin içindeki siyasal ve ekonomik nede
nin ya da unsurun birbirinden katiyyen ayrılmaz olduğu
nu görürüz. Burada da gerçek, teorik şemadan epeyce
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Üstte: Hamburg Eyaleti Sosyal Demokrat Parti örgütü 
adına çıkmış olan Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar 
başlıklı broşürün kapağı. Altta: (sağdan sola) Kari 

Kautsky ve Luise Kautsky.

uzaklaşmaktadır. Ayrıca, doğrudan doğruya siyasal kit
le grevini mantıksal olarak sendikal genel grevden do
ğan en olgun ve en yüksek basamak gibi gören, ama 
aynı anda ikisini birbirinden kesin olarak ayırmak iste
yen ukalaca görüş de Rus Devrimi’nde edinilen deney
ler tarafından, tümüyle geçersiz kılınmaktadır. Bunu sa
dece tarihsel olarak değil, yani Petersburg tekstil işçile
rinin 1896-97’de başlattığı ilk büyük ücret mücadelesi
nin, Aralık 1905’teki son kitle grevine dek, hiç farkına 
varılmadan ekonomik nitelikten siyasal niteliğe dönüş
mesinde değil, aynı zamanda bu iki niteliğin arasına 
kesin bir sınır koyamadığımız için de saptamaktayız. 
Büyük kitle grevlerinin herbiri bir bakıma Rusya’daki 
kitle grevlerinin genel tarihini tekrarlamaktadır. Şöyle 
ki, kitle grevi doğrudan doğruya ekonomik bir nedenle 
ya da mutlaka özel bir sendikal anlaşmazlıkla başlamak
ta ve siyasal bir gösteri durumuna gelene dek gelişmek- 
tedir.(...)

Özetlersek: Ekonomik savaş bir siyasal düğüm nokta
sından öteki siyasal düğüm noktasına lleriemeyl ger
çekleştiriyor, siyasal mücadele ise sürekli olarak yeni 
ekonomik kavgaların tohumunu atıyor. Çıkış nedenleri 
ve etkiler her an pozisyonlarını değiştirmektedir. Böyle
ce kitle grevi dönemindeki ekonomik ve siyasal ana 
nedenler, kılı kıri< yaran şematik görünüşün tersine, 
birbirlerini ortadan kaldırmaktan çok, Rusya'daki prole
ter sınıf mücadelesinin iç içe geçmiş iki yüzünü oluştur
maktadırlar. Onların birleşmesi kitle grevi demek- 
tir.(...) •

K itle  G revine D ik k a t!
KARL KAUTSKY

Kautsky’nin Der politische Massenstreik (Siyasal 
Kitle Grevi) başlıklı eserinden parçalar.

(...) (Sendikalar) güçlendikçe ve işçilerin durumlarını 
iyileştirdikçe, grev hareketinde daha dikkatli davranma
ya başladılar...Örgütlenmenin büyüyen gücü ile müca
deleye girme şevkinin aynı ölçüde artmaması sadece 
ilk bakışta şaşırtıcı olarak görünüyor. Daha yakından 
bakınca bu görüntünün çok doğal olduğu anlaşılır. Şim
di bu örgütlenmelerin kaybedeceği şeyler var: direnerek 
işverenlerden elde ettikleri kazanımlar, mücadele yete
neklerinin önemli bir kısmının üzerinde yükseldiği savaş 
hazînesi ve son olarak da, en önemlisi, üyelerinin gü
venleri.

(...) Sosyai demokrasi kitle grevini, proletarya için 
yasama yolunun güven altına alınmasında bir araç ola
rak değeriendirir. Anarşistler genel grev aracılığı ile 
doğrudan eylemi, yasamayı, yani siyaseti gereksiz kıl
mak ve siyasal mücadelenin yerine ekonomik mücade
leyi geçirmek için bir araç olarak değerlendirirler. Yol
daş Luxemburg, kitle grevinin doğrudan eylemini, siya
sal mücadeleyi bertaraf etmek ve aynı zamanda ekono
mik mücadele ile onu birleştirerek, ona daha yüksek 
bir biçim vermek için istemektedir. Sosyal demokratla-.- 
rın ve anarşistlerin hedefleri açıktır. Yoldaş Luxemburg'- 
un 'sentezi' için ise aynı sey söyienemez.(...) •

Y urtseverlik  ve  Uluslararası 
D ayanışm a
KARL KAUTSKY

1907’de Kautsky’nin proletarya enternasyonalizmini 
ele aldığı Yurtseverlik ve Sosyal Demokrasi 

başlıklı eserinden parçalar.

(...) Proletarya yurtseverliği, onun küçük burjuvazi 
ile ortak olduğu barışseverliği ile sınırlı değil, onun 
ötesindedir. Proletaryanın kurtuluşunun bir ön koşulu 
olan emeğin en yüksek üretkenliğine, ekonominin ulu
sal devlette sınırlanması yolu ile ulaşılamaz. Bu ön ko
şul tekniğin bugünkü düzeyinde dünya ekonomisini, 
dünyanın tüm halklarının birtikte faaliyetini gerekli kılar. 
Böylelikle proletaryanın yurtseveriiği, kendi İçinde ulus
lararası dayanışma düşüncesini, kendi ulusunun refah 
ve kültürünün ancak diğer ulusların refah ve kültürü 
ile el ele olduğu zaman gelişeceği düşüncesini barındırır.

Bu düşünce proleter sınıf mücadelesinin nihai hedefi
ne denk düşer; ama bu düşünce bugünün sınıf mücade
lesinde de pratik bir güç elde eder, çünkü her ulusun 
proletaryasının yükselmesi ve güçlenmesi diğer ulusla
rın proletaryasının yükselmesi ile sıkı sıkıya bağlıdır. 
Tüm ulusların proletaryasının dayanışması, bugünün 
proleter sınıf mücadelesinin pratik bir zorunluluğudur 
ve bu tüm ulusların sosyalist toplumuna yol açan zorun
luluktur. Uluslararası dayanışma, proleter yurtseverliği 
diğer tüm sınıflarınkinden ayıran esas özelliktir. (...)



Her sınıf gibi lopitalist sınıf da içendi çıitariarını tüm 
uiusun çıicariarı gibi gösterir. Ancai( onun çıkarı artı- 
değer üzerinde yül<seiir. Bir ulusun kapitalistlerinin artı 
değeri arttıkça, o ulus onlara göre dafıa İyi gelişir; yurt
severlik onlar için kendi uluslarının sömürücülerinin ka
zandıkları artı-değerin çıkarlarının savunulmasıdır(...)

Bir kapitalist ulusun emeğinin üretgenliği, bu ulusun 
kitlelerinin satın alma yeteneğinden... dafıa fıızlı yükse
lir, işte kapitalistlerin ihracatı sürekli yükseltme ihtiyaç
ları bundandır... Bu genişleme itişi sonucunda çeşitli 
ulusların kapitalistleri düşmanca karşı karşıya gelirler 
ve o zaman onların yurtseverlikleri doruk noktasına ula
şır (...) Vatan lıalk için değil, aksine halk kitleleri vatan 
içindir ve bu da büyük sömürücüler için vardır: Kapita
list yurtseverliğin esası budur işte (...)

Bu koşullarda ulusun özgürlüğünü savunmak için olan 
burjuva ve proleter yurtseverliğinin birleşebilecekleri 
bir savaş hiçbir yerde beklenmemelidir (...) •

KosuHu Destek
EDUARD BERNSTEIN

Bernstein'ln 1912’de lolem e aldığı Sosyalizm ve 
İktidar başlıklı yazısından bir parça.

(...) Almanya’da sosyal demokrasi İle devlet arasında 
bir ikilem vardır. O toplumsal-siyasal etkisi açısından 
esas olarak devlet yanlısı, siyasal bir parti olarak ise 
şimdiye kadar esas olarak, yani bakanlıkların değişimini 
dikkate almaksızın hükümete düşman olmuştur. Sosyal 
demokrasinin siyasal olarak az bir güce sahip olduğu 
ve buna göre devlet sorumluluğunu az taşıdığı sürece 
pek fazla sonuca yol açmayan bu durum, sosyal demok
rasinin daha büyük siyasal güce sahip olması ile büyük 
dayanılmazlıklara yol açar... Sosyal demokrasi iyi ya 
da kötü iktidarın ve yönetimin tek tek icraatına yönelik 
tutum almak zorunda kalacaktır ve bu durum muhalefet 
partisi olarak kalmaya izin verse de, muhalefetinin özü
nü değiştirmesine yol açacaktır. Sadece reddeden mu
halefetten ilk önce koşullu reddeden muhalefet oluşa
caktır. Büyük partilerin veya parti birliklerinin iktidardan 
ayrıldıkları parlamenter yolla yönetilen ülkelerde, bu
nunla da kalınmayacaktır...

Tam bir mekanik işleyişin oyuncağı olmamak için, 
sosyal demokrasi taraf tutmaya, oy gücünü bilinçli ve 
sistemli olarak bir koalisyondan yana veya ona karşı 
terazinin kefesine koymaya karar vermek zorundadır. 
Sosyal demokrasi bazı koşullarda o anda iktidar olan 
partinin tarafında olmak zorunda kalacaktır ve böylelikle 
bu hükümet üzerindeki etkisi ve aynı zamanda bu hükü
metten olan çıkarları artacaktır... Yani o artık... koşullu 
kabul partisi olacaktır. ( . . . ) •

Enternasyonal Bild irisi

II. Enternasyonal’m 1912 Basel Kongresi'nde 
daha önceki kongrelerde savaşa karşı alınan 

kararları da içeren bildiri.

Bir savaş tehlikesine karşı, tehdit altında bulunan 
bütün ülkelerdeki işçi sınıfı için, işçi sınıfının parlamen
tolardaki temsilcileri için, bir eylem ve düzenleme gücü 
olan Uluslararası Sosyalist Büro’nun yardımıyla kendi
lerine en uygun görünen ve doğal olarak sınıf savaşımı
nın keskinliği ve genel siyasal duruma göre değişen 
bütün araçlarla, savaşı önlemek İçin, ellerinden gelen 
bütün çabayı göstermek bir görevdir. Ama gene de 
savaş patlarsa, onu kısa zamanda durdurmak için aracı
lık etmek ve en geniş halk tabakalarını ayaklandırmak 
ve kapitalist egemenliğin düşüşünü hızlandırmak için, 
savaş tarafından yaratılan ekonomik ve siyasal bunalım-
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üstte: Arşidük François-Ferdinand ve eşinin 
öldürüldüğünü haber veren gazete küpürü. Ortada: 

SPD merkez yayın organı Vorwaerts’/n (İleri) 4 
Ağustos 1914 tarihli, "Sosyal Demokrasi ve Savaş" 

başlıklı sayısı. Altta: 1 Ağustos 1914 tarihli "i. Dünya 
Savaşı Patladı" manşetti bir gazete kupürü.

dan var güçleriyle yararlanmak, onların görevidir. (...)

Daha şimdiden büyük yıkımlara neden olan Balkan 
bunalımı, genelleşerek, uygarlık ve proletarya İçin, en 
ürkütücü tehlike haline gelebilir.

Aynı zamanda, bu bunalım, felaketin büyüklüğü ve 
bu felakete neden olan çıkarların önemsizliği arasındaki 
dengesizlik yüzünden, tarihin en büyük rezaletlerinden 
biri olabilir.

İŞÇİ VE SOSYALİST OYBİRLİĞİ

Kongre, savaş İçindeki bütün ülkelerin sosyalist parti
leri ve sendikalarının, savaşa karşı mutlak oybirliğini 
sevinçle kaydeder. (...)

Entemasyonal'in her seksiyonu, proletaryanın diren
ciyle kendi ülkesinin hükümetine karşı koymuş, kendi 
ulusunun kamuoyunu, savaşçı heveslere karşı harekete

getirmiştir.

Böylece, tehdit altındaki dünya barışını kurtarma işine 
daha şimdiden büyük katkıda bulunan bütün ülkeler 
işçilerinin yüce bir işbirliği kendini göstermiş bulunuyor.

Bir dünya savaşının devamı olabilecek bir proletarya 
devrimi önünde yönetici sınıfların duyduğu korku, barı
şın esaslı bir güvencesi olmuştur.

Kongre, sosyalist partilerden, eylemlerini, kendileri
ne uygun görünen bütün araçlarla, var güçleriyle sür
dürmelerini ister. Bu ortak eylem' için, her sosyalist 
partiye, kendi özel görevini gösterir.

BALKAN SOSYALİSTLERİNE

Balkan sosyalistlerinin, eski düşmanlıkların tazelen
mesine karşı çıkmaları gerekir. (...)

Avrupa'nın büyük devletleri, bütün reformların sis
temli bir biçimde ertelenmesiyle, Türkiye'de, ekonomik 
ve siyasal bir karışıklık ve hanedanlar ve burjuva sınıfla
rın sömürüsüne karşı zorunlu olarak ayaklanmaya ve 
savaşa götürmesi gereken ulusal tutkularda aşırı bir 
coşkunluk yaratılmasına katkıda bulundular.

Balkan sosyalistleri, kahramanca bir cesaretle, de
mokratik bir federasyon İsteğinde bulundular. Kongre, 
onlardan, hayranlığa değer davranışlarında direnmeleri
ni ister. Balkanlardaki sosyalist demokrasinin savaştan 
sonra, o kadar korkunç fedakarlıklar pahasına elde edi
len sonuçların, hanedanlar, militarizm ve başkasının 
topraklarında gözü olan Balkan burjuvazisi tarafından, 
kendi çıkarlarına kullanılmasını .engellemek için, her şe
yi yapacağına inanır.

Kongre, Balkan sosyalistlerinden, yalnızca Sırplar, Bul- 
garlar, RomanyalIlar ve Yunanlılar arasındaki eski düş
manlıkların tazelenmesine karşı değil, şu anda öbür 
kamp içinde bulunan Türkler ve Arnavutlar gibi öteki 
Balkan halklarının ezilmesine karşı da şiddetle karşı 
çıkılmasını özellikle ister. (...)

ÇARLIĞA KARŞI

Kongre, Rus işçilerinin protesto grevlerini büyük bir 
sevinçle selâmlar; bu grevlerde Rusya ve Polonya pro
letaryasının Çarlığın kendisine indirdiği darbeleri Çarlı
ğa iade etmeye başladığının bir kanıtını görür.

Kongre, imparatorluğun, kendi halklarını kan içinde 
boğduktan, düşmanlarına teslim ettiği Balkan halklarını 
birçok ihanetlere uğrattıktan sonra, şimdi bir savaşın 
kendisi için verebileceği sonuçların korkusu ile, bizzat 
kendisi tarafından yaratılan milliyetçi bir hareketin kor
kusu arasında tiocalayan Çarlığın caniyane entrikalarına 
karşı en güçlü güvenceyi bu işçi hareketinde görür.

Öyleyse, şimdi Çarlık, kendini Balkan uluslarının bir 
kurtarıcısı olarak görmeyi deniyorsa, bu, yalnızca. Bal
kanlardaki üstünlüğü, ikiyüzlü bir bahane ve kanlı bir 
haksızlıkla, yeniden elde etmek içindir. (...)

Çarlık, Avrupa'daki bütün gerici güçlerin umudu, Rus 
halkının en korkunç düşmanı olduğu gibi Avrupa de
mokrasisinin en korkunç düşmanıdır. Enternasyonal, 
Çarlığın düşüşü uğruna çalışmayı, başlıca görevlerin
den biri sayar.

FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE EMEKÇİLERİNE

Ama uluslararası eylemde en önemli görev, Almanya, 
Fransa ve Ingiltere emekçilerine düşüyor.

Şu anda, bu ülkelerin emekçileri, kendi hükümetlerin
den, Avusturya-Macaristan ve Rusya'ya her türlü yardı
mın reddedilmesini, Balkanlardaki karışıklıklara herhan
gi bir biçimde karışmaktan çekinilmesini ve mutlak bir 
tarafsızlığın korunmasını istemelidirler. Eğer İnsan uy
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garlığına kılavuzluk eden üç büyük ülke arasında, bir 
liman konusundaki Sırp-Avusturya çekişmesi yüzünden 
savaş patlarsa, bu, caniyane bir çılgınlık olur. Almanya 
ve Fransa emekçileri. Balkanlardaki çatışma içine gir
meyi kendileri için yükümlülük haline getirebilecek gizli 
antlaşmaları asla kabul etmezler.

Eğer, giderek, Türkiye’nin askerî yıkılışı, Küçük- 
Asya’daki Osmanlı egemenliğini sarsarsa, Küçük-Asya’ya 
yönelen bir fetih politikasına bütün güçleriyle karşı çık
mak -böyle bir politika, dosdoğru dünya savaşına götüre
bilir-, Ingiltere’deki, Fransa’daki ve Almanya’daki sos
yalistlerin görevidir.

Kongre, Büyük Britanya ve Alman İmparatorluğu ara
sında yapmacık bir biçimde sürdürülen düşmanlığı, Av
rupa barışı İçin en büyük tehlike kabul eder. (...)

Kongre, İngiltere ve Almanya sosyalistlerinden, bu 
anlaşmanın yapılması amacıyla, propagandalarına de
vam etmelerini ister. Bir yandan Aimanya, öbür yandan 
da Fransa ve İngiltere arasındaki uyuşmazlıkların yatış
ması, dünya banşı bakımından en büyük tehlikeyi orta
dan kaldıracaktır.

HÜKÜMETLERE UYARI

Kongre, bütün Enternasyonal’in, dış politikayla ilgili 
bu başlıca fikirler üzerinde birleştiğini kaydeder.

Bütün ülkeler emekçilerinden, proletaryanın uluslara
rası dayanışma gücüyle, kapitalist emperyalizme karşı 
koymasını ister; bütün ülkelerdeki yönetici sınıflar, ka
pitalist üretim tarzının yığınlar için neden olduğu yok
sulluğu, savaş faaliyetleriyle daha da artırmaktan sakın
malarını ihtar eder. Barış isteğinde bulunur.

Hükümetler iyice bilsinler ki, Avrupa'nın bugünkü du
rumu ve işçi sınıfının fikri eğilimi içinde, bizzat kendileri 
için tehlikeli olmaksızın savaş kundakçılığı yapamazlar.

Fransız-Aiman savaşının, devrimci Komün patlaması
na meydan verdiğini, Rus-Japon savaşının, Rusya halk
larının devrimci güçlerini harekete getirdiğini anımsa
sınlar; askeri' ve bütün harcamalardaki artış tarafından 
dürtükienen huzursuzluğun, İngiltere ve kıta üzerindeki 
toplumsal çatışmalara görülmedik bir keskinlik verdiğini 
ve korkunç grevlere neden olduğunu anımsasınlar. (...)

Emekçiler, kapitalistlerin çıkarı, hanedanların gururu, 
ya da gizli anlaşmalar kombinezonları için birbirlerine 
kurşun sıkmayı, bir cinayet olarak kabul ederler.

Eğer hükümetler, her türlü düzenli dönüşüm olanakla- 
nnı ortadan kaldırarak, bütün Avrupa proletaryasını 
umutsuz kararlar almak zorunda bırakırlarsa, kendileri 
tarafından meydana verilen bunalımın bütün sorumlulu
ğunu kendileri taşıyacaklardır. (...)

Kongre, bu amaçla Uluslararası Sosyalist Büro’yu, 
olayları artan bir dikkatle izlemek ve ne olursa olsun, 
bütün ülkelerdeki proletarya partileri arasındaki haber
leşme ve ilişkileri muhafaza etmekle görevlendirir.

Proletarya, şu anda, insanlığın bütün geleceğinin, ken
disine bağlı olduğunun bilincine sahiptir ve bütün kıyım, 
açlık ve kötülük yılgılarıyla tehdit altında bulunan halk 
çiçeğinin yokolmasını engellemek için bütün gücünü 
kullanacaktır.

Protestonuzu, parlamentoda, hep birden, bütün gü
cünüzle yükseltiniz; yığın gösteri ve eylemlerinde birle
şiniz; proletarya örgütlenme ve gücünün size sağladığı 
bütün araçları kullanınız, öyle ki, hükümetler, barış için 
kararlı bir işçi sınıfının dikkatli ve etkili iradesini sürekli 
oiarak karşılarında hissetsinler.

Böylece, kapitalist sömürü ve cinayet dünyasının kar
şısına, proleter barış ve halkların birliği dünyasının yı
ğınlarını çıkartınız. •

Savaşın başlamasıyla birlikte iyice yükselen milliyetçilik 
dalgası değişik ülkelerdeki insanlan sarmaya 

başlıyordu. Sembolik olarak Berlin sokaklarında 
“ Paris’e doğru”  yürüyüşe geçen Almanlar (üstte) ile, 
Paris sokaklarında “ Berlin’e doğru”  yürüyüşe geçen 
Fransızlar (altta) gerçekte cephede karşılaşıyorlardı.

P ro le ta rya  ve  Ulus
JEA N  JAURES

Jaures’ in 1913’de kaleme aldığı Yeni Ordu 
başlıklı yazısından parçalar.

(...) Demek ki, proletarya vatanın dışında değildir. 
Marx ve Engels’in 1847’de Komünist Manifesto'da o 
ünlü, sık sık tekrarlanan ve her yöne doğru saçılmış 
olan ‘işçilerin vatanı yoktur’ cümlesini dile getirmeleri, 
komünizmi vatanı tahrip etmekle suçlayan yurtsever 
burjuvaların saldırılarına karşı tamamen çelişkili, talih
siz cevap ve sadece ateşli bir heves anlamına gelir. 
Ayrıca Marx’in kendisi de bu formülün anlamını sınırla
maya ve doğru hale getirmeye uğraşmıştır; ‘ ‘İlk önce 
siyasal iktidarı fethetmek, ulusal sınıf olmak ve ulus 
olarak oluşmak zorunda olan proletarya, hiçbir biçimde

burjuva anlamda olmasa da, ulusaldır. Bunlar karanlık 
ve yararsız buluşlardır. Eğer ulus henüz yoksa ve prole
tarya onunla canlı ilişkilere sahip değilse, proletarya 
nasıl ulus olarak oluşur?

Ama eğer Manifesto, bir sınıf, vatanın sınırsız efendisi 
olmadıkça ve tüm siyasal iktidarı fethetmedikçe, o sını
fın bir vatanı olmadığını söylemek istiyorsa, o zaman 
eski monarşi günleri -ilk toplulukların başlangıcından 
Fransız Devrimi'ne kadar- için de ‘burjuvaların vatanı 
yoktur’ ifadesini kullanmalıydı. (...) •

A ske rî K red ilere  Red Oyunun 
Gerekçesi

KARL LİEBKNECHT

Reichstag’ta 2 Aralık 1914'te oylanan yeni askerî
kredilerin verilmesi önergesine, red oyu veren tek 

milletvekili olari Kari Liebknecht’m bu gerekçe 
metni, meclis başkanı tarafından tutanaklara 

geçirtilmedi.

Bugünkü önergeye verdiğim oyun gerekçesi şudur;

Katılan ülke halklarından hiçbirisinin istemediği bu 
savaş, ne Alman halkına, ne de bir başka halka refah 
getirecektir. Bu emperyalist bir savaştır, kapitalistlerin 
dünya pazarına egemen olma savaşıdır, sanayi ve ban
ka sermayesinin önemli yerleşim bölgelerine hâkim ola
bilmesi uğruna yürütülen bir savaştır. Bu, silahlanma 
yarışı içinde, Almanya ve Avusturya'daki savaş partileri 
tarafından yarı mutiakiyetçiliğin ve gizli diplomasinin 
karanlığında yaratılmış bir önleyici savaştır. Bu, güçlen- 
mekte olan işçi hareketini demoralize etmek ve parçala
mak için başlatılmış Bonapartlst bir girişimdir. Akılai- 
maz kafa bulandırma senaryolarına rağmen, geçen aylar 
bunu artan açıklıkta göstermiştir.

Almanların “ Çarlığa karşı” sloganı -tıpkı şimdi İngiliz
lerle Fransızların kullandığı “ militarizme karşı” sloganı 
gibi- halkın en soylu güdülerinin, devrimci gelenek ve 
umutlarının başka halklara düşmanlık için seferber edil
mesine hizmet etti. Çarlığın suç ortağı ve bugüne dek 
siyasal gericiliğin numunesi olan Almanya’nın halkların 
kurtarıcılığına soyunmaya hakkı yoktur. Rus halkının 
olduğu gibi Alman halkının da kurtuluşları kendi eserleri 
olmalıdır.

Bu savaş Almanya açısından bir savunma savaşı de
ğildir. Tarihsel karakteri ve tarihin bugüne kadarki akışı, 
kapitalist bir hükümetin, bütün bu gücü anayurdun sa
vunması için seferber ettiğine inanmamızı engelliyor.

Talep edilecek şey, hiçbir tarafın onurunu kırmayan, 
işgalsiz ve derhal yapılacak bir barıştır; buna yönelik 
tüm çabalar selamlanmalıdır. Ancak böyle bir barışa 
yönelik akımların, savaşı sürdürmekte olan bütün ülke
lerde aynı anda ivme kazanacak olan güçlenmesi, sava
şan halkların bu kanlı kıyımda tamamen mahvolmasının 
önüne geçebilir. Ancak işçi sınıfının uluslararası daya
nışması ve bütün halkların özgürlüğü temelinde serpile
cek bir barış güven verici olabilir. Bütün ülkelerin prole
terlerinin yapması gereken de, savaş içinde ortak sos
yalist faaliyet göstererek barış için çalışmaktır.

Olağanüstü koşullar nedeniyle çıkarılacak kredileri 
onaylıyorum; bunların düzeyi bana göre son derece 
düşüktür. Bu krediler gibi, acılarını sonuna kadar pay
laştığım cephedeki kardeşlerimizin, yaralıların ve hasta
ların korkunç talihsizliklerine melhem olabilecek her şey 
kabuiümdür; buna yönelik hiçbir talep bence aşırı değil
dir. Ancak savaşı, savaşın sorumlularını ve rejisörlerini, 
savaşa yolaçan kapitalist politikayı, savaşın izlediği ka
pitalist hedefleri, işgal planlarını, Belçika’nın ve Lük- 
semburg’un tarafsızlığının ihlal edilmesini, askeri dikta
törlüğü, hükümetin ve egemen sınıfların hâlâ üzerlerin
de taşımakta oldukları toplumsal ve siyasal sorumsuzlu
ğu protesto ediyor ve askerî kredilere red oyu veriyo
rum. •
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Askerim Ben, A m a İs tey erek  
Olmadım

I, Dünya Savaşı'nda Alsace-Lorraine’de söylenen 
bu savaş aleyhtarı şarkı, o yıllarda cephelerde 

devrimciler tarafından yaygınlaştırılan birçok 
şarkıdan biridir.

Askerim ben, ama isteyerek olmadım.
Kimse bana sormadan, tıop, cepheye yollandım.
Av gibi kovalandım.
Sonunda yakalanıp, kışlalara tıkıldım.
Uzağım şimdi, yurdumdan ve sevgilimin koynundan. 
Kopardılar beni ahbaplarımdan, dostlarımdan.

Özlemle yanıyorum, düşündükçe bunları.
Yüreğimde çakıyor, öfke kıvılcımları.

Bunun İçin kardeşler, ister Alman olun, ister Rus, 
İster İngiliz olun, isterseniz Fransız,
İster kara, ister beyaz, yeşil veya sarı olsun

üniformanız
Uzatın ellerinizi, verin omuz omuza!
Haydi, hep beraber dönelim yurtlarımıza.
Halklarımızı zalimlerden kurtarmaya!
Çünkü aslında bu savaş salt onlara yarıyor.
Oysa benim gönlüm, özgürlüğün askeri olmak istiyor!

Düşman K endi Ü lkem izde!
KARL LİEBKNECHT

Kari Uebknecht'm kaleme aldığı bu bildiri, 
Spanaküs adına Mayıs 1915'de gizli olarak 

dağıtılmıştır,

Avusturya’nın Sırbistan'a saldırmasından beri, on ay
dır beklenen, sonunda oldu: İtalya’yla savaş gelip dayattı.

Savaşan ülkelerin halk kitleleri, resmt yalanların ağın
dan kurtulmaya başladılar. Dünya Savaşı’nın nedenleri 
ve amaçları, savaşın çıkmasının sorumluluğu hakkında 
Alman halkı gittikçe bilinçleniyor. Savaşın kutsal amaç- 
lannın yarattığı hezeyan yavaş yavaş kayboluyor, sava
şın yarattığı coşku sönüyor, bir an evvel barışın yapıl
ması isteği her yerde yükseliyor - orduda bile!

Bu durum, kurtuluş İçinde umutla etraflarına bakınan 
Alman ve Avusturya emperyalizminin de başına dert 
olmuş gibi görünüyor. Ancak İtalya’nın savaşa girmesi, 
yeni bir halk düşmanlığı sarhoşluğu yaratmak, barış 
isteklerini boğmak, kendi suçluluklarının izini silmek 
için onlara çok hoşlarına giden bir fırsat verdi. Alman 
halkının unutkanlığına, haddinden fazla denenmiş ta
hammülüne dayanarak hesaplarını yapıyorlar...

Ancak halkların boğazlanmasının öğütücü çarkına da
ha fazla kapılmayı getiren saçmasapan “ dayanalım” 
sloganı iflas etti. Şimdi, sosyalizmin emri, halkların 
emperyalist amaçlar doğrultusunda boğazlanmasına kar
şı enternasyonal sınıf mücadelesidir.

Her halkın baş düşmanı kendi ülkesindedir!
Alman halkının baş düşmanı kendi ülkesinde: Alman 

emperyalizmi, Alman savaş partisi. Alman gizli diploma
sisi. Alman halkının yapması gereken, kendi yerli emper
yalistleriyle mücadele etmesi gereken başka ülkelerin 
proletaryasıyla ortak hareket edbrek kendi ülkesindeki 
bu düşmanı siyasal mücadeleyle altetmektlr.

Biz kendimizi Alman halkıyla bir görüyoruz - Alman 
Tirpitzleriyle, Falkenhaynlarıyla, Alman siyasal baskı ve 
toplumsal köleleştirme hükümetiyle İse hiçbir ortak ya
nımız yok. Bunlara verecek hiçbir şeyimiz yok; her şey 
Alman halkı için. Her şey enternasyonal proletarya için; 
Alman proletaryasının, ayaklar altına alınan İnsanlığın 
uğruna!

AT LAST!
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Üstte: Liebknecht’in yargılanmasına ve 2.5 yil 
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Amerikan baskısının duyurusu. Ortada: Almanya'da 
çıkan savaş yanlısı b ir karikatür Avrupa terbiye alanı 

üst yazılı, şimdi onlan terbiye etmek istiyoruz alt 
yazılı karikatürde Fransa, Ingiltere ve Rusya'yı sopa 
ile yola getiren Alman askerleri canlandırılıyor. Altta: 
Kari Liebknecht'in Esas Düşman Kendi Ülkemizde 

başlıklı yazısından b ir parça.

İşçi sınıfının düşmanları kitlelerin unutkanlığına güve
niyor - hesaplannın boşa çıkmasını sağlayın! Kitlelerin 
tahammülüne dayanarak hesap yapıyorlar - biz ise şu 
çağrıyı yükseltiyoruz:

Emperyalizmin kumarbazları daha ne kadar halkın sab
rıyla oynayacaklar? Yetsin artık bu katliam! Yeter! Sını- 
nn bu ve öte yanındaki tüm savaş kışkırtıcıları yıkılmalıdır!

Halkların kıyımına son!

Bütün ülkelerin proleterleri, kalyan kardeşlerinizin kah
ramanca örneğini izleyin! Gizli diplomasinin ihanetleri
ne, savaşa, emperyalizme karşı, sosyalizmin ruhuna 
uygun bir barış İçin enternasyonal sınıf mücadelesinde 
birleşin.

Düşman aramızda, kendi ülkemizde! •

Yeni B ir Enternasyonal İt in
ROSA LUXEMBURG

Rosa Luxemburg'un haplsanede formüle etliği 
tezleri 1 Ocak 1916’da düzenledikleri gizli 

kongrede değerlendiren Spartaküs grubunun 
“ Enternasyonal sosyal demokrasinin görevleri 

hakkında düsturlar”  belgesinden...

II. Enternasyonal, savaşla birlikte yıkılmıştır. Savaşın 
yolaçtığı ulusal ayrışmalar karşısında etkili bir engel 
olarak dikilme ve bütün ülkelerin proletaryası için ortak 
bir taktik ve eylem oluşturmada gösterdiği yeteneksiz
lik, onun yetersizliğini kanıtlamıştır.

Önde gelen ülkelerdeki sosyalist partilerin resmî tem
silcilerinin işçi sınıfının hedef ve çıkarlarına ihaneti ve 
bu unsurların proleter Entemasyonal'in zemininden bur
juva emperyalist politikanın zeminine kaymış olmaları 
karşısında, bütün ülkelerin emperyalizmine karşı dev
rimci sınıf mücadelesinin yönetimini ve toparlanmasını 
üstlenecek yeni bir İşçi Enternasyonal'i yaratmak, sos
yalizm için yaşamsal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu yeni Entemasyonal'in, tarihsel misyonunu yerine 
getirebilmesi için, şu düsturlara dayanması gereklidir:

1. Burjuva devletinin içinde egemen sınıflara karşı 
sınıf mücadelesi ile bütün ülkelerin proleterlerinin en
ternasyonal dayanışması, işçi sınıfının tarihsel kurtuluş 
mücadelesinde birbirinden ayrılması İmkânsız iki ya
şamsal kuraldır. Proletaryanın enternasyonal dayanış
masının dışında bir sosyalizm yoktur; sınıf mücadelesi
nin dışında bir sosyalizm yoktur. Sosyalist proletarya
nın barışta veya savaşta sınıf mücadelesinden ve enter
nasyonal dayanışmadan feragat etmesi, İntihardır.

2. Bütün ülkelerin proleterlerinin sınıfsal eylemi, ba
rışta olsun, savaşta olsun, emperyalizmle mücadele ve 
savaşın önlenmesi, ana hedefine yöneltilmelidir. Parla
menter eylem, sendikal eylem ve işçi hareketinin tüm 
eylemi; proletaryanın her ülkede açık bir şekilde ulusal 
burjuvazinin karşısına dikilmesi, iki sınıf arasındaki si
yasal ve zihinsel zıtlığın adım adım ortaya çıkarılması, 
bütün ülkelerin proleterlerinin enternasyonal bütünlü
ğünün öne çıkarılarak eylemli kılınması amacına tâbi 
kılınmalıdır.

3. Proletaryanın sınıfsal örgütlenmesinin odağı. En
ternasyonal'öir. Enternasyonal, ulusal şubelerinin ba
rışta militarizm, sömürge politikası, ticaret politikası,
1 Mayıs sorunlarındaki taktiklerini, ayrıca savaşta izle
necek taktikleri belirler.

4. Entemasyonal'in kararlarını uygulama yükümlülü
ğü, bütün diğer örgütsel yükümlülüklerden önce gelir. 
Bu kararlara aykırı davranan ulusal şubeler. Enternas
yonal dışında kalırlar.

5. Emperyalizme ve savaşa karşı mücadelede ancak 
bütün ülkelerin proleterlerinin oluşturacağı büyük kitle 
etkili bir güce sahip olabilir. Bu bakımdan ulusal şubele
rin taktiğinin temel bakış açısı, geniş kitleleri siyasal 
eylemlilik yeteneği ve kararlı girişim gücü kazandıracak 
şekilde eğitmeye, kitlesel eylemin enternasyonal bütün
lüğünü temin etmeye, siyasal ve sendikal örgütlenmele
ri her zaman bütün şubelerin çabuk ve etkin ortak eyle
mine aracılık edebilecek ve böylece Entemasyonal'in 
iradesini bütün ülkelerde en geniş İşçi kitlelerinin eyle
mine dönüştürecek yapıda oluşturmaya yönelik olmalıdır.

6. Sosyalizmin bundan sonraki görevi, milliyetçi ideo
lojide dışavuran burjuva egemenliğinden proletaryanın 
zihinsel kurtuluşunu gerçekleştirmektir. Ulusal şubeler, 
gerek parlamentolardaki gerekse basındaki ajitasyonla- 
rını, burjuvazinin geleneksel egemenlik aygıtı olan milli
yetçilik edebiyatını teşhir etmeye yöneltmelidirler. Bu
gün gerçek ulusal özgürlüğün savunulmasının tek yolu, 
emperyalizme karşı devrimci sınıf mücadelesidir. •


