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Yayınevinin notu 
 

Merhaba, 

Elinizdeki kitapla birlikte, Franz Mehring’in tarihsel maddeci yönteme ilişkin broşürünün ardından, siyasi 
tarih alanında yayınlamayı düşündüğümüz çalışmaların ilkini sunmuş oluyoruz. 

Siyasi tarih alanına ilişkin yayınlarımıza Uluslararası İşçiler Birliği’ne ilişkin bu çalışmayla başlamamızın, 
kronolojik kaygılardan kaynaklanmadığını belirtmek isteriz. Uluslararası İşçiler Birliği’ne (I.Enternasyonal) 
ilişkin bu çalışmayı siyasi tarih alanındaki ilk kitabımız olarak yayınlamamızın başlıca iki nedeni var. 
Bunlardan birincisi, bu uluslararası örgütlenmenin, Marksizmin biçimlenmesinde ve gerçek bir siyasi akım 
haline gelmesinde oynadığı önemli roldür. 

Felsefi, ekonomik, toplumsal, estetik, dinsel vb. bütün akımların, somut yaşamın dayattığı gereksinimlere 
yanıt bulma arayışı içinde, adım adım oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla, hiç bir düşünce sistemi, hiç bir 
dünya görüşü, olağanüstü yeteneklere sahip insanların kafasında herhangi bir zamanda ve -deyim 
yerindeyse- bir gecede yaratılmaz; tersine, çoğu zaman on yıllar süren sistemli çabaların ürünü olarak 
biçimlenirler. 

Bu çabaların ifadelerini, söz konusu her akımın, başta kendisini önceleyenler olmak üzere diğer akımlara 
karşı sürdürdüğü polemiklerde bulabiliriz. Bir akımın, maddi yaşamın dayattığı sorunlara kapsamlı ve kalıcı 
çözümler bulması ve onları bütünsel bir sistem içine yerleştirmesi; kendisini oluşturması için, öncülleriyle 
ve “rakip”leriyle  polemik sürdürmesi gerekir. Bu durumu en yalın biçimde Marksizmde buluyoruz. 

Marksizmin bilimsel bir dünya görüşü olarak ortaya çıkması, kuşkusuz, onun kurucularının önceki başlıca 
düşünce sis- temleriyle ve akımlarla “masa başında” hesaplaşmasının ürünüydü. Ancak, “Feuerbach Üzerine 
Tezler”inde, “bugüne kadar bütün düşünürler dünyayı yorumlamakla yetindiler; oysa asıl olan onu 
değiştirmektir” diyerek yola çıkan Marx’ın “praxis felsefesi”nin temelleri, somut yaşamla ilişkisini bütün 
diğer akımlardan çok daha derinde ve ideolojik kırılmalara karşı duracak biçimde atılmıştı. İşçi sınıfının, 
Marksizm olarak bilinen dünya görüşünün ete kemiğe bürünmesi de, elbette, kapitalizmin ve işçi sınıfının 
gelişmesine koşut olacaktı. Özetle, işçi sınıfının biçimlendiği 
19. yüzyıl ortalarında, 1864’te kurulan Uluslararası İşçiler Birliği, Marksizmin, içinde Proudhonculuk’la, 
anarşizmle ve -bir ölçüde- sendikacılıkla mücadele ederek serpilip geliştiği uluslararası bir platform olduğu 
için önemlidir. 

Uluslararası İşçiler Birliği üzerine bu çalışmayı yayınlamamızın ikinci nedeni ise daha somut ve güncel bir 
gereksinime yanıt verme isteğidir. 

Bilindiği gibi, genel olarak “sol”da, özelinde ise Pablocular* arasında, uzun süredir, “yeniden Birinci 
Enternasyonal”ci bir eğilim söz konusu. Neredeyse 150 yıl öncesine ait bir örgütlenme modeline dönme 
çabasının ne denli akıl dışı olduğunu anlatmaya gerek yok (zaten bunun yeri de burası değil). Bunun yerine, 
insanlara, tarihsel ve toplumsal koşullardan soyutlanmış bir örgütlenme modeli olarak önerilen 
Uluslararası İşçiler Birliği’nin ne olduğunu göstermenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Halil Çelik’in Uluslararası İşçiler Birliği’ne ilişkin bu çalışmasını, içerdiği bilgi ve belgelerin yanı sıra, bu 
uluslararası örgütlenmeyi verili tarihsel ve toplumsal koşullar içinde ele alan tarihsel maddeci yöntemiyle 
de önemsiyor ve değerlendirmenize sunuyoruz. 
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Önsöz 
 

İnsanlar çoğu zaman, diledikleri bir örgütsel modeli, zamandan ve mekandan bağımsız biçimde, 
dilediklerince seçebileceklerini ve yaşama uygulayabileceklerini düşünürler. Oysa bu, hem bizim düşünce 
ve dileklerimiz, içinde bulunduğumuz maddi koşullara bağlı ve onun ürünleri oldukları için bir yanılsamadır; 
hem de bütün örgütlenmeler, belirli tarihsel – toplumsal koşullar altında ortaya çıktıkları ve o dönemin belirli 
bir gereksinimini karşıladıkları için gerçekleşme şansı olmayan bir özlem olarak kalmaya mahkumdur. 

Ama bu durum, kişi ya da çevrelerin böylesi bir çabaya girmeyecekleri; bambaşka tarihsel - toplumsal 
koşullara özgü düşünceleri, örgütsel biçimlerini vb. yeniden canlandırmaya çalışmayacakları anlamına 
gelmiyor. Tersine, insanların, gerek bireysel yaşamlarında gerekse toplumsal düzeyde, işlevlerini 
tamamlayarak tarihe malolmuş düşünceleri, inançları ve ilişki biçimlerini bugüne taşıma eğilimine sahip 
olduklarını biliyoruz. 

Bu eğilim, kendisini en çıplak ve etkili biçimde, tam da, bizim “kriz var” dediğimiz dönemlerde açığa 
vurur. Kriz dönemlerinin, verili düşünsel ve kurumsal çerçevelerin toplumun somut gereksinimlerini 
artık karşılayamadığı; yerlerini yenilerine bırakma zorunluluğunun kendisini dayattığı dönemler 
olduğunu söyleyebiliriz. Kriz dönemlerinde insanlar, genellikle, “çözüm” olarak, geçmişten bildikleri, 
“en kolay” elde edilebileceğini - hatta zaten ellerinde olduğunu- düşündükleri düşüncelere, 
örgütlenmelere vb. sarılırlar. Marx’ın “18 Brumaire”de kullandığı sözcüklerle ifade edersek, “Bütün 
ölmüş kuşakların geleneği, bir karabasan gibi, yaşayanların beyinleri üzerine çöker. Ve, onlar, özellikle 
devrimci bunalım çağlarında, kendilerini ve şeyleri devrimcileştirmeyle, önceden var olmamış bir şeyi 
yaratmayla meşgulmüş gibi göründüklerinde bile, dünya tarihindeki bu yeni mizanseni o eskiden kalma 
kılık içinde ve onlardan ödünç aldıkları bir dille sahnelemek için, onlardan adlarını, sloganlarını, 
kıyafetlerini ödünç alarak, korku içinde geçmişin ruhlarını yardıma çağırırlar.” 

Uluslararası İşçiler Birliği’ne ilişkin bu çalışmaya başlamama ve elinizdeki kitabın yayınlanmasına yol 
açan şey, tam da, “sol” içinde uzunca süredir moda haline gelmiş olan bu “ruh çağırma” seansları oldu. 
Ama bu çalışmanın amacı, Uluslararası İşçiler Birliği’ne ilişkin “ruh çağırma” seanslarını eleştirmek 
değil. Bunun yerine, söz konusu “ruh”un bedenini, onu yaratan koşullarla bağlantısı içinde ele almaya 
ve Türkiye’de pek fazla tanınmayan bu örgütlenmeyi tanıtmaya çalışacağım. Bu yolla, okurun 
Uluslararası İşçiler Birliği’nin ortaya çıktığı toplumsal koşullarla günümüz dünyası arasında bir 
karşılaştırma yapmasına yardımcı olabileceğimi umuyorum. 

Böylesi bir karşılaştırmayı önemli buluyorum. Çünkü söz konusu uluslararası örgütlenmeyi doğuran 
koşullarla kapitalizmin bugünkü dinamikleri arasında belirgin bir benzerlik söz konusu. Bunların 
başında da, üretici güçlerin devasa gelişmesiyle üre- timin patlaması, üretken sermayenin önündeki 
engellerin aşılması; yani, doğası gereği coğrafi, siyasi, ideolojik vb. hiç bir engel tanımayan sermayenin 
-onunla birlikte de emeğin- her türlü ulusal siyasi sınırı aşma çabası geliyor. 

Benzer dinamikler, koşulların ve araçların farklı olmasından kaynaklanan farklılıklara karşın, benzer 
sonuçlara yol açarlar. Bu yüzden, yukarıda sözünü ettiğim “ruh çağırma seansları”, yani “Uluslararası 
İşçiler Birliği’ne dönme” eğilimi, boşlukta, birden bire ortaya çıkmış değil. Onun, kapitalist üretim 
sürecin- deki benzer dinamiklerin benzer sonuçlarından biri olduğunu düşünüyorum. 

Gerek kitabın adından, gerekse içindeki değerlendirmelerden anlaşılabileceği gibi, Uluslararası İşçiler 
Birliği’ni “Birinci Enternasyonal” olarak tanımlamaktan özellikle kaçındım. Bunun iki nedeni var. 
Birincisi, “enternasyonal” sözcüğünün büyük ölçüde Marksizmle özdeşleştirilmiş biçimde ve 
Marksistlerin savunduğu dünya partisi anlamında kullanılıyor olması; dolayısıyla, kimi yanılsamalara 
yol açmasıdır. Bu yanılsamalardan biri, Uluslararası İşçiler Birliği’nin Marksist bir enternasyonal 
olduğudur. 

Marksistler için “enternasyonal”, işçi sınıfının ve insanlığın tarihsel çıkarlarını ifade eden bir program 
çerçevesinde kapitalist üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılması ve sosyalizm için mücadele eden siyasi bir 
yapıdır. Böylesi bir dünya partisi an- lamında ilk uluslararası örgütlenme ise, Marx ile Engels’in Uluslararası 
İşçiler Birliği’nden yıllar önce kurduğu Komünistler Birliği idi. Sendikacıların kurduğu Uluslararası İşçiler 
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Birliği ise, yıllarca, bu hedefe yönelik net bir programa bile sahip olmayan son derece gevşek bir dayanışma 
örgütü idi. Farklı ülkelerden işçilerin dayanışmasını örgütlemek amacıyla kurulmuş olan Uluslararası 
İşçiler Birliği -ki ona zaman içinde örgütsel biçim kazandıranlar da Marx ve arkadaşlarıydı- Marksizmin 
programını bir ölçüde benimsediğinde, artık “yol”un sonuna gelmişti. O, işçi sınıfının bebeklik, Marksizmin 
ise “olgunlaşma” dönemine ait bir örgütlenmeydi. 

Unutmayalım ki, Uluslararası İşçiler Birliği’nin kurulduğu dönemde, ortada Marksizm’in temel taşı olan 
Kapital bile yoktu. Marksizmin siyasi programatik çerçevesi, Uluslararası İşçiler Birliği sürecinde yaşanan 
sınıf mücadelelelerinden ve Prusya- Fransa savaşı, Paris Komünü gibi tarihsel öneme sahip gelişmelerden 
çıkarılacak dersler ışığında, onun içinde küçük burjuva sosyalizminin temsilcilerine karşı verilecek 
mücadele sürecinde netleşecekti. 

Uluslararası İşçiler Birliği’nin kuruluşunda hiç bir rol oynamamış olan Marx, bu örgüte, yalnızca, onu bilimsel 
sosyalist dünya görüşünü yaymada kullanılacak bir platform olarak gördüğü için girmişti. 

Engels’in , F. A. Sorge'ye yazdığı 12 –[17] Eylül 1874 tarihli mektuptaki şu sözlerinin, Uluslararası İşçiler 
Birliği’nin tarih teki yerini oldukça yalın biçimde özetlediğini söyleyebiliriz: 

“Enternasyonal, on yıl boyunca Avrupa tarihinin bir yanını - geleceğin üzerinde kurulduğu yanını- 
belirledi ve bu çalışmasını gururla anımsayabilir. Ancak o, eski biçimiyle yaşamaktadır. Eskisine 
benzeyen yeni bir Enternasyonal’i -her bir ülkedeki proleter partilerin ittifakını- yaratmak için, 1849- 64 
arasında olduğu gibi işçi hareketinin genel olarak bastırılması gerekecektir. Ancak proleter dünya böyle 
bir şey için artık fazlasıyla büyümüş ve genişlemiştir. Bana göre, bir sonraki Enternasyonal -Marx'ın 
yazıları birkaç yıl etkili olduktan sonra- doğrudan doğruya komünist olacak ve bizim ilkelerimizi ilan 
edecek.“ 

Uluslararası İşçiler Birliği’ne ilişkin bu çalışmayla, “korku içinde geçmişin ruhlarını yardıma çağırmanın” 
anlamsız olmakla kalmayıp gerici bir karakter de taşıdığını göstermeye çalıştım. 

Bu, işin, bir anlamda, neyin olamayacağına, olmaması gerektiğine ilişkin yanıydı. Neyin olabileceğini ve 
olması gerektiğini söyleyebilmek için ise, Uluslararası İşçiler Birliği’nden sonraki deneyimlere bakmak 
gerekiyor. Bunlardan, kendisinden önceki deneyimleri de varlığında cisimleştiren sonuncusunu, “Sosyalist 
Devrimin Dünya Partisi (IV. Enternasyonal)“ başlığı altında değerlendiren bir diğer çalışmamı, yine Prinkipo 
Yayıncılık eliyle, önümüzdeki dönemde görüş ve eleştirilerinize sunacağız. 


