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Karl Marx 
Kı sa Ya şa möy kü sü

Karl Marx, 5 Ma yıs 1818’de Prus ya’nın Ren böl ge sin de ki 
Trier ken tin de doğ du. Ya hu di asıl lı bir ai le nin ye di ço cu ğun-
dan bi riy di. Avu kat lık ya pan ba ba sı son ra dan Pro tes tan lı ğı be-
nim se miş ti. Marx, Bonn ve Ber lin’de hu kuk ve fel se fe oku du. 
He gel ci öğ re ti nin dev rim ci öğ ren ci kül tü rü nü de rin den et ki le-
di ği bu dö nem de, He gel’in fel se fe si nin Hı ris ti yan lık ya da var 
olan dev let le uz laş tı rı la ma ya ca ğı nı sa vu nan Genç He gel ci lere 
ka tıl dı. 

Gi de rek, fel se fe ça lış ma la rın da He gel’in di ya lek tik yön te-
miy le Feuer bach’ın mad de ci li ği ni bir leş tir me ye yö ne len Marx, 
Prus ya’nın en ge liş miş sa na yi böl ge si olan Köln’de, li be ral bur-
ju va mu ha le fe tin ya yın or ga nı ola rak yayın ya şa mı na atı lan 
Rhei nisc he Zei tung ga ze te si ne Ma yıs 1842’de ya zı gön der me ye 
baş la dı. Çok geç me den ga ze te nin ya yın yö net me ni ol du, baş-
ya zı la rı nı üst len di, ga ze te yi li be ral mu ha le fe tin ya yın or ga nı 
ol mak tan çı ka ra rak dev rim ci de mok ra si nin söz cü sü du ru mu na 
ge tir di. Marx’ın, Genç He gel ci lerden git tik çe uzak la şan si ya sal 
gö rüş le ri nin ge li şi min de önem li bir aşa ma yı tem sil eden ga ze-
te, Mart 1843’te Prus ya yö ne ti min ce ka pa tıl dı.

Ha zi ran 1843’te ço cuk luk sev gi li si Jenny von Westp ha-
len’le ev le nen Marx, ka rı sıy la bir lik te Pa ris’e git me den yaz dı ğı 
Hegel’inHukukFelsefesininEleştirisi adlı kitabında, He gel eleş-
ti ri si ni Feuer bach gi bi din den de ğil, top lum sal iliş ki ler den yo la 
çı kan bir çö züm le me ye da yan dır dı. 1844’te yayımla nan Zur
Judenfrage (Ya hu di So ru nu) baş lık lı ya zı sın da da, in san lı ğın 
kur tu lu şu nun yal nız ca din sel ve si ya sal de ğil, ay nı za man da 



12

eko no mik ve top lum sal bas kı la rı da yok et me yi ge rek tir di ği ni 
öne sür dü.

Marx, Pa ris’te Ey lül 1844’te ya yın ku ru lu na ka tıl dı-
ğı Al man ca çı ka rı lan Vorwärts! (İ le ri!) ad lı ga ze te ye, ay nı ay 
için de bir kaç gün lü ğü ne Pa ris’e gel di ğin de ta nı şıp kay naş tı ğı 
En gels’in ve Hein rich Hei ne’nin ya zı gön der me le ri ni sağ la dı. 
Ağus tos 1844’te Vorwärts!’te yayımla nan bir ya zı sın da, Si lez-
ya lı do ku ma cı la rın ayak lan ma sı nı ko nu al dı; ayak lan ma yı Al-
man iş çi sı nı fı nın bur ju va zi ye kar şı ilk önem li ey le mi ola rak 
de ğer len dir di ve Al man hal kı nın kur tu lu şu nu ger çek leş ti re cek 
tek de vin gen öğe nin pro le tar ya ol du ğu nu ile ri sür dü. Pa ris yıl-
la rın da ar tık eko no mik iliş ki le rin tüm ay rın tı la rıy la in ce len me-
si ge rek ti ği so nu cu na da va ran Marx, an cak 1932’de Al man ca 
top lu ya pıt la rı ara sın da yayımla na bi len 1844Elyazmaları adı-
nı ta şı yan, tas lak ha lin de kal mış ça lış ma sın da, ilk kez, üre ti min 
top lum sal sü reç te ki be lir le yi ci ro lü ne işa ret et ti; top lum sal sı-
nıf la rın maddi te me li ni özel mül ki yet ve iş bö lü mü nün oluş-
tur du ğu nu vur gu la dı. En gels’le bir lik te ta sar la dı ğı KutsalAile
yadaEleştirelEleştiri’ninEleştirisi’ndeyse iş çi sı nı fı nın ka pi ta-
list top lum da ki ko nu mun dan kay nak la nan ta rih sel ro lün den 
söz et ti. Ve rim li de ne me ler le do lu 1844 son ba ha rın da da ha 
çok Marx ta ra fın dan ya zı lan KutsalAile,Genç He gel ci le rin öz-
nel idea liz mi nin eleş ti ri si ne ve mad de ci ta rih gö rü şü nü ge liş-
tir me adım la rı na ay rıl mış tı.

Vorwärts! der gi si nin ka pa tıl ma sı üze ri ne, Marx, Şu bat 
1845’te Brük sel’e git ti ve o yıl Prus ya yurt taş lı ğı nı red det ti. 
Brük sel’de, ar tık yo ğun bir iş bir li ği için de bu lun du ğu En gels’le 
bir lik te, Marxçı lı ğın ilk ol gun ürü nü sa yı la bi le cek Almanİdeo
lo ji si’ni ka le me al dı. Bü yük bö lü mü, çe şit li eği lim ler de ki Al-
man sos ya list le ri ne kar şı o gü nün ko şul la rı nı yan sı tan bir po le-
mik ni te li ği ta şı yan Almanİdeolojisi’n de, ta rih sel mad de ci li ğin 
ana il ke le ri açık lı ğa ka vuş tu ru lu yor du. En gels’in de yi şiy le, sos-
ya liz min bir ütop ya ol mak tan çı ka rı lıp bi lim sel bir ni te li ğe ka-
vuş tu rul du ğu ya pıt ta, üre ti ci güç le rin ge liş me siy le top lum sal 
iliş ki le rin (ü re tim iliş ki le ri nin) ni te li ği nin de de ğiş ti ği, bü tün 
ta rih sel ge liş me nin üre ti ci güç ler ile üre tim iliş ki le ri ara sın da ki 
çe liş ki den kay nak lan dı ğı gö rü şü ne ilk kez yer ve ri li yor du.

1847’de yayımla nan Felsefenin Sefaleti ise, Proud hon’un 
eko no mik ku rum ve iliş ki le re ah lak çı-re form cu bir yak la şı mı 
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içe ren Philosophiedelamisère(Se fa le tin Fel se fe si) ad lı ya pı tı-
na ya nıt ni te li ğin dey di. Marx, bu ça lış ma sıy la, iş çi sı nı fı ha re-
ke ti ni ge rek si nim duy du ğu bi lim sel te me le ka vuş tur ma yı ve 
kü çük bur ju va ideo lo ji si ne ba ğım lı lık tan kur tar ma yı amaç lı-
yor; ay rı ca, yir mi yıl emek ve re rek Ka pi tal’de ge liş ti re ce ği ik-
ti sat ku ra mı nın ki mi te mel öner me le ri ni de ilk kez Fel se fe nin 
Sefaleti’n de or ta ya ko yu yor du.

Marx, yi ne 1847’de En gels’le bir lik te, göç men Al man iş-
çi ve za naatkâr la rın kur muş ol du ğu giz li ör gü te ka tıl dı. On la-
rın ka tıl ma sıy la bir lik te “Ko mü nist ler Bir li ği” adı nı alan ör gü-
tün Ka sım 1847’de Lond ra’da top la nan ikin ci kong re si, Marx 
ve En gels’i ge rek teo ri de, ge rek pra tik te yol gös te ri ci ola cak 
bir par ti prog ra mı ha zır la mak la gö rev len dir di. Marx, Ara lık 
1847’de Lond ra’da En gels’le bir lik te üs tün de ça lış ma ya baş la-
dı ğı KomünistManifesto’yu Ocak 1848’de Brük sel’de ta mam-
la dı. Me tin, Şu bat 1848’de Lond ra’da ya zar la rı nın adı be lir-
til me den Al man ca ola rak Komünist PartiManifestosu adıy la 
yayımlan dı. Marx ve En gels’in ad la rı bro şür de ilk kez 1872 
Leip zig ba sı mın da yer ala cak ve bu ba sım da adı KomünistMa
ni fes to ola rak de ğiş ti ri le cek ti.

1848 dev rim le ri an sı zın Fran sa, İtal ya ve Avus tur ya’yı 
sa rın ca, Marx, Fran sa’da ku ru lan ge çi ci hü kü me tin bir üye si 
ta ra fın dan Pa ris’e çağ rıl dı ve böy le lik le Bel çi ka hü kü me ti ta-
ra fın dan sı nır dı şı edil mek ten kur tul du. Avus tur ya ve Al man-
ya’da dev ri min iler le me si üze ri ne de Köln’e gi de rek, En gels’in 
yar dı mıy la Neue Rheinische Zeitung, Organ der Demokratie
ad lı ga ze te yi çı kar ma ya baş la dı. Bu ga ze te de ki ya zı la rın da, iş-
çi sı nı fı nın bur ju va de mok ra tik dev ri mi ne sa hip çık ma sı ge-
rek ti ği ni ve oy na ya bi le ce ği, et kin, dev ri mi de rin leş ti ri ci ro lü 
or ta ya koy ma ya ça lış tı. Al man ya’nın ge liş me si nin önün de ki 
en bü yük en gel ola rak, es ki top lu mu nun en tu tu cu ke sim le ri-
nin ka le si olan Ho hen zol lern mo nar şi si ni ya da kar şı dev rim ci 
Prus ya yö ne ti mi ni gö rü yor du. Bu tu tu cu luk ka le le ri ne kar şı 
ge niş bağ laş ma la rın ge rek li ol du ğu nu dü şü nen Marx, bu nun 
için Köln’de bu lun du ğu dö nem de, iş çi sı nı fı ile li be ral bur ju-
va zi ara sın da bir koa lis yon po li ti ka sı iz le di. Bu ara da, Ara lık 
1847’de Brük sel’de ki Al man İş çi Der ne ği’n de sun muş ol du-
ğu bir di zi kon fe ran sa da ya nan LohnarbeitundKapital (Üc-
ret li Emek ve Ser ma ye), 1849’da Neue Rhei nisc he Zei tung’da 
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yayımlan dı. Dev rim dal ga sı ge ri ler ken Marx’ın Ber lin’de ki 
Prus ya Mec li si’nin kral ta ra fın dan ka pa tıl ma sı na kar şı di ren me 
çağ rı sın da bu lun ma sı üze ri ne, bur ju va li be ral le ri des tek le ri ni 
çek ti ler. Çe şit li suç lar dan yar gı la nan Marx, mah ke me de, tah-
tın ya sa dı şı bir kar şı dev rim tez gâh  la mak ta ol du ğu nu an la ta rak 
ken di ni sa vun du ve oy bir li ğiy le suç suz bu lun du. Öte yan dan, 
dev rim sü re ci ne doğ ru dan ka tı lan Marx ve En gels’in et kin lik-
le ri ile on la rın ara cı olan ga ze te nin ya yı nı na son ver mek için 
fır sat kol la yan Prus ya yö ne ti mi, Dres den ve Ba den’de ki son 
umut suz çar pış ma lar sı ra sın da, Prus ya yurt taş lı ğın dan çık mış 
olan Marx’ı “ya ban cı” ol du ğu ge rek çe siy le 16 Ma yıs 1849’da 
sı nır dı şı et ti.

Pa ris’te ki 13 Ha zi ran 1849 gös te ri sin den son ra Fran sa’ 
dan da sı nır dı şı edi len Marx, Ağus tos 1849’da ai le siy le bir lik te 
Lond  ra’ya yer leş ti ve öm rü nün so nu na ka dar ora da ya şa dı. En-
gels’in an cak sı nır lı pa ra yar dı mın da bu lu na bil di ği ilk on dört 
yıl bo yun ca bü yük yok sul luk çek ti. So ho’da iki oda ya sı ğı nan 
ka rı sı ve ço cuk la rıy la za man za man aç kal dı. Oğ lu Gui do ve 
kı zı Fran zis ka’nın öl dü ğü bu dö nem de ala cak lı lar ka pı sın dan 
hiç ek sik ol ma dı. Manc hes ter’da ki Er men&En gels pa muk iş-
let me sin de En gels’in or tak ko nu mu na yük sel di ği 1864’ten 
son ra ise bi raz ol sun ra hat la dı.

1851’de, ABD’de yayımla nan ve Fou rier ci ko mü niz me 
ya kın lık du yan NewYork Daily Tribune ga ze te si nin Av ru pa 
mu ha bir li ği ni üst le nen Marx, bu ga ze te ye 1862’ye ka dar 500 
do la yın da ma ka le gön der di. Bir bö lü mü 1897’deDoğuSoru
nu adıy la der le nen bu ya zı la rı ha zır la mak için çok sa yı da kay-
nak in ce le di, ay rın tı lı not lar tut tu. Bu dö nem de, 1848 dev-
rim le ri nin de ne yim le ri nin bir de ğer len dir me si ni ya pan Marx, 
1852’de, Prus ya po li si nin bir ter ti bi so nu cu Köln’de tu tuk la nıp 
yar gı la nan on bir ko mü nis tin sa vu nul ma sı na ka tıl dı ve bu ko-
nu da bir bro şür yaz dı. 1852’den I. En ter nas yo nal’in ku rul du ğu 
1864’e ka dar, Bri tish Mu seum’da ki araş tır ma la rı üs tün de yo-
ğun laş tı; za ma nı nın bü yük bö lü mü nü ku ru mun kü tüp ha ne si-
nin o dö nem için eş siz zen gin lik te ki kay nak la rı nı in ce le ye rek, 
ka pi ta list üre tim tar zı na iliş kin çö züm le me si ni de rin leş tir me-
ye ayır dı. Bu yıl la rı, da ha çok, Kapital’in ha zır lık dö ne mi ola-
rak de ğer len dir di.

Öte yan dan, si ya sal ge liş me ve sa va şım la rı ku ram sal dü-
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zey de yo rum la mak tan ge ri dur ma dı. Mart 1850’de En gels’le 
bir lik te çı kar ma ya baş la dı ğı NeueRheinischeZeitung,Politisch
ökonomischRevuead lı der gi nin çe şit li sa yı la rın da yayımla dı ğı 
bir di zi ma ka le, son ra dan En gels ta ra fın dan Fransa’daSınıfSa
vaşımları,18481850 adıy la ki tap laş tı rıl dı. Marx, 1848 Dev ri-
mi’nin Fran sa’da ki yük se li şi ve ye nil gi si ni çö züm le di ği bu ya-
zı la rın da, da ha bur ju va de mok ra tik dev rim sü re cin de bur ju va-
zi nin sı nıf ola rak dev rim ci ni te li ği ni yi tir mek te ol du ğu, iş çi sı-
nı fı nın ise hem dev ri min baş lı ca iti ci gü cü, hem de ta rih sel 
iler  le me nin te mel ara cı ola rak onun ye ri ni al dı ğı so nu cu na 
var dı. Fran sa’da İkin ci Cum hu ri yet Dö ne mi ’ne son ve ren 
 Louis Na poléon’un 2 Ara lık 1851 dar be si üze ri ne ise, Marx, 
ko nu su ve var dı ğı so nuç lar açı sın dan Fransa’daSınıfSavaşım
ları’nın doğ ru dan de va mı ni te li ğin de ki LouisBonaparte’ın18
Brumaire’i adlı eseri yaz dı. Ta rih sel mad de ci li ğin uy gu la ma lı 
baş ya pıt la rın dan sa yı lan bu ya kın ta rih çö züm le me si ön ce 
1852’de New York’ta DieRevolutionder gi si nin ilk sa yı sın da 
yayımlan dı. Marx, bu ra da, top lum sal-e ko no mik te mel ile si ya-
sal üst ya pı ara sın da ki kar ma şık et ki le şi mi açık ça or ta ya koy-
mak la kal ma dı, ay nı za man da o gü ne ka dar bir sö mü rü cü 
azın lı ğın ye ri ni bir baş ka sö mü rü cü azın lı ğa bı rak tı ğı bü tün 
dev rim le rin, kit le le ri bas kı al tın da tut mak için dev let ay gı tı nı 
ku sur suz laş tır ma ya ya ra dı ğı nı, ilk kez sö mü rü len ço ğun lu ğun 
ger çek leş ti re ce ği pro le tar ya dev ri mi nin ise bu bas kı ay gı tı nı 
yok ede  ce ği ni sa vun du.

Marx’ın doğ ru dan doğ ru ya bur ju va top lu mu nun eko no-
mik te me li ko nu sun da ki çö züm le me si il kin, 1857-1858 tarih-
leri arasında yaz dı ğı ye di def ter lik bir tas lak olan Grundrisse,
EkonomiPolitiğinEleştirisininTemelleri’nde bi çim len di. Grund
risse’de ki dü şün sel olu şu mu, 1859’da yayımla dı ğı Ekonomi
Politiğin EleştirisineKatkı iz le di. Bu iki ça lış ma sın da gi riş ti ği 
kap  sam lı ka pi ta lizm çö züm le me si ne son bi çi mi ni, ilk cil di ni 
“E ko no mi Po li ti ğin Eleş ti ri si” baş lı ğıy la 1867’de yayımla dı ğı 
Kapital’de ver di. Kapitalüs tün de ki ça lış ma la rı nı 1880’e ka-
dar sür dür düy se de ta sar la dı ğı bü yük pro je yi ta mam la ya ma dı. 
Kapital’in ikin ci ve üçün cü cilt le ri (1885 ve 1894), Marx’ın 
ölü mün den son ra En gels ta ra fın dan ya yı na ha zır lan dı.

Marx, 1864’te I. En ter nas yo nal adıy la bi li nen Ulus la ra-
ra sı Emek çi ler Bir li ği’nin ku ru lu şuy la ye ni den si ya set sah ne si-
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ne çıktı ve bir li ğin ku ru cu la rı ara sın da yer al ma mak la bir lik te, 
çok geç me den ön de ri du ru mu na gel di. En ter nas yo nal’in sa yı-
sız ka rar, bil di ri ve ma ni fes to su nu ka le me al dı. Marx’a Ka ra 
Av ru pa sı ça pın da ün ka zan dı ran olay ise, Pa ris Ko mü nü ol du. 
1870-71 Fran sız-Al man Sa va şı’n da Fran sız or du la rı nın ye nil-
gi sin den son ra Pa ris’in emek çi hal kı ayak la nıp Ko mün’ü kur-
du ğun da, Marx, “p ro le tar ya dik ta tör lü ğü”nün ta rih te ki bu ilk 
ör ne ği ni ka yıt sız şart sız des tek le di. 30 Ma yıs 1871’de, Pa ris 
Ko mü nü’nün bas tı rıl ma sın dan iki gün son ra Ge nel Kon sey’de 
yap tı ğı veFransa’daİçSavaş baş lı ğıy la yayımla nan ko nuş ma 
Marx’ın yaz dı ğı son önem li si ya sal me tin di.

Ko mün, Ulus la ra ra sı Emek çi ler Bir li ği için de ki çe liş ki le-
rin kes kin leş me si ni de ya nı sı ra ge tir di. Marx’ın Pa ris Ko mü-
nü’nü des tek le me si, Li be ral Par ti’y le iş bir li ğin de ya rar gö ren 
İn gi liz sen di ka ön der le ri nin tep ki si ne yol aç tı. Öte yan dan, 
En ter nas yo nal için de sol bir mu ha le fet, M.A. Ba ku nin çev re-
sin de ge liş ti. 1872’de ki La hey Kong re si’n de Marx üs tün gel di 
ve anar şist ler tas fi ye edil diy se de, En gels’in öne ri siy le Ge nel 
Kon sey’in Lond ra’dan New York’a ta şın ma sı ka rar laş tı rıl dı. 
Bir kaç yıl son ra da ör güt da ğıl dı; ye ri ni tek tek ulu sal dev let ler 
öl çe ğin de kit le sel sos ya list ve ko mü nist par ti le rin do ğup kök 
sal dı ğı ye ni bir ge liş me aşa ma sı na bı rak tı.

Marx, bu par ti le rin hiç bi ri ne ka tıl ma dıy sa da sos ya list ha-
re ket için de ki et kin ko nu mu nu ko ru du. 1875’te Las sal le yan lı-
la rıy la Liebk necht’in par ti si nin Got ha’da bir leş me siy le ku ru lan 
Al man Sos yal De mok rat Par ti si’nin prog ra mı üs tü ne not la rı, 
ölü mün den son ra GothaProgramı’nınEleştirisi adıy la yayımlan-
dı ve Marxçı lı ğın te mel me tin le rin den bi ri ola rak kal dı.

Son yıl la rın da sağ lı ğı iyi ce bo zu lan Marx’ın 2 Ara lık 
1881’de ka rı sı, 11 Ocak 1883’te de bü yük kı zı Jenny Lon guet 
öl dü. Ak ci ğer il ti ha bı ol du ğu an la şı lan Marx bun dan son ra an-
cak bir kaç ay ya şa ya bil di ve 14 Mart 1883’te Lond ra’da ya şa-
ma ve da et ti.

En gels, High ga te Me zar lı ğı’n da ya pı lan ce na ze tö re nin de-
ki ko nuş ma sın da, Marx’ın iki bü yük ke şif te bu lun du ğu nu söy-
le di. Bun lar dan bi ri, in san lık ta ri hi nin ge liş me ya sa sı, öbü rü ise 
ka pi ta list üre tim tar zı nın ve bu üre tim tar zı nın ya rat tı ğı bur-
ju va top lu mu nun iş le yiş ya sa sıy dı. Sı nıf la rın ta rih te ki var lı ğı nın 
son çö züm le me de ge çi ci ol du ğu ve pro le tar ya dik ta tör lü ğü nün 
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sı nıf sız top lu ma ge çi şi oluş tu ra ca ğı gö rü şü Marx’ın dı.
Lond ra’da ki me za rın da, ta şa ka zın mış iki alın tı, Marx’ın 

en te mel dü şün ce le ri ni ve ya şa mı nın an la mı nı özet li yor du: 
“Bü tün ül ke le rin iş çi le ri, bir le şin!” ve “Şim di ye ka dar fi lo zof lar 
yal nız ca dün ya yı çe şit li bi çim ler de açık la mak la ye tin miş ler dir; 
oy sa asıl so run, dün ya yı de ğiş tir mek tir.”



Fried rich En gels 
Kı sa Ya şa möy kü sü

Fried rich En gels, 28 Ka sım 1820’de Prus ya’nın Ren eya-
le tin de, Bar men’de doğ du. Ilım lı li be ral gö rüş le ri ve Prus ya 
dev le ti ne bağ lı lı ğıy la ta nı nan Pro tes tan bir ai le den ge len En-
gels’in ba ba sı, Bar men’de ki bir do ku ma fab ri ka sı nın sa hi bi ve 
Manc hes ter’da ki Er men&En gels pa muk iş let me si nin or ta ğıy-
dı. Kül tür lü bir ki şi olan an ne si ne kar şı de rin bir sev gi bes le-
yen En gels, son ra dan dev rim ci gö rüş le ri yü zün den ba ba sıy la 
ça tış ma ya düş tü ğü dö nem ler de bi le, an ne si nin et ki siy le ai le-
den mali des tek gör me ye de vam ede cek ti.

En gels, El ber feld ya kın la rın da ki bir li se de okur ken, fab ri-
ka nın ba şı na geç me si ni is te yen ba ba sı nın zor la ma sıy la son sı-
nıf ta okul dan ay rıl dı. 1838-41 ara sın da, iş de ne yi mi ka zan ma sı 
için gön de ril di ği Bre men’de ki bir ih ra cat şir ke tin de ça lış tı. Bu 
ara da dil öğ ren me ko nu sun da ki ye te ne ği ni ge liş ti rir ken, Bör ne, 
Gutz kow ve Hei ne gi bi Genç Al man ya akı mı na bağ lı dev rim ci 
ve li be ral ya zar la rın ya pıt la rı na da il gi duy ma ya baş la dı. Kı sa 
bir sü re son ra Genç He gel ci lerin et ki si al tı na gir di. Ara la rın da 
ila hi yat çı ve ta rih çi Bru no Bauer ile anar şist Max Stir ner’in 
de bu lun du ğu bu sol He gel ci ay dın lar, ta rih sel ge liş me nin iti ci 
gü cü olan kar şıt lık lar ara sın da ki ça tış ma sü re ci ni hız lan dır mak 
ama cıy la, za ma nı geç miş, akıl dı şı ve bas kı cı ola rak gör dük le ri 
her şe yi eleş tir me yi te mel alı yor lar dı. Genç He gel ci lerin sal-
dı rı la rı nı ön ce lik le Hı ris ti yan lı ğın te mel le ri ne yö nelt me le ri, 
da ha ön ce le ri bir ag nos tik olan En gels’in ödün süz bir Tan rı-
ta nı ma za dö nüş me sin de önem li rol oy na dı. Çe şit li ga ze te le re 
Fried rich Oswald tak ma adıy la ya zı lar ya zan En gels’in ilk kez 
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bu ma ka le le rin de or ta ya koy du ğu kes kin eleş ti ri ye te ne ği ve 
ko lay an la şı lır üs lu bu, da ha son ra ki yıl lar da Marxçı il ke le rin 
ge niş bir kit le ye ya yıl ma sın da ya rar lı ola cak tı.

1841’de bir yıl için gö nül lü ola rak Ber lin’de ki bir top çu 
bir li ği ne ya zı lan En gels, son ra ki yıl lar da as ker lik ko nu sun da 
uz man la şa rak si lah lı ayak lan ma ve sa vaş tak tik le ri üs tü ne çe-
şit li ma ka le ler yaz dı. 1842’de ter his ol duk tan son ra, ko mü niz-
mi be nim se me sin de önem li rol oy na yan Mo ses Hess’le ta nış tı. 
Var lık lı bir Ya hu di ai le si nin oğ lu olan Hess, He gel fel se fe si nin 
ve di ya lek ti ğin man tık sal so nu cu nun ko mü nizm ol du ğu nu ile-
ri sü rü yor ve iler le miş sa na yi si, fi liz len mek te olan pro le tar ya sı 
ve sı nıf sa va şı mı nın be lir ti le riy le İn gil te re’nin ge le cek te ki top-
lum sal dal ga lan ma lar da bü yük bir rol oy na ma ya aday ol du ğu-
nu vur gu lu yor du. Hess’in İn gil te re’ye iliş kin gö rüş le ri nin et-
ki sin de ka lan En gels, ba ba sı nın Manc hes ter’da ki fab ri ka sın da 
ça lış ma ola na ğı do ğun ca bu fır sa tı ka çır ma dı.

İn gil te re’de ye ni den iş ya şa mı na atı lan En gels, iş saat le-
ri dı şın da İn gil te re ve öbür Av ru pa ül ke le rin de ki ga ze te le re 
ko  mü nizm üs tü ne ya zı lar yaz dı, İn gil te re’nin eko no mik ve 
si ya sal ko şul la rı nı in ce le di, ra di kal iş çi ön der le riy le ta nış tı, sa-
na yi nin ge liş me siy le iş çi le rin se fa let için de ki du rum la rı nı di le 
ge ti re cek bir İn gil te re ta ri hi yaz mak üze re mal ze me top la dı.

Manc hes ter’da Mary Burns adın da İr lan da lı bir iş çi kı za 
âşık olan En gels, ya şa mı nı onun la pay laş ma ya baş la dı, ama ev-
li lik ku ru mu nu red det ti ği için ev len me di. Mary 1863’te öl dük-
ten son ra onun kar de şi Lizzy ile ya şa ma ya baş la dı. Lizzy’nin 
res men ev len me is te ği ni an cak ölüm dö şe ğin dey ken ka bul 
ede cek ti.

En gels, 1844’te Marx’ın Pa ris’te Ar nold Ru ge’y le bir lik te 
yayımla dı ğı ve yal nız ca bir sa yı çı ka bi len DeutschFranzösische
Jahrbücher’e (Al man-F ran sız Yıl lık la rı) iki ma ka le gön der di. 
En gels’in ma ka le le rin de ken di gö rüş le riy le bü yük ko şut luk lar 
bu lan Marx onun la ya zış ma ya baş la dı. En gels, Bar men’e dö-
ner ken da ha ön ce Köln’de ta nış mış ol du ğu Marx’la gö rüş mek 
üze re Pa ris’e uğ ra dı. Sos ya list ha re ke ti ile ri ye gö tü re cek olan 
dü şün ce ve ey lem ar ka daş lı ğı böy le ce baş la mış ol du.

En gels, 1845’te Bar men’e dö nün ce, İn gil te re’de ki araş tır -
ma la rı nın ürü nü olan İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu’nu 
ya  yımla dı. En gels’in Marx’la ilk or tak ya pı tı ise, 1845’te yaz-
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dık la rı, ama an cak sek sen yıl son ra yayımla na cak olan Alman
İdeolojisiol du. Marx ve En gels, bu ya pıt ta, es ki Genç He gel ci 
dost la rı nı alay cı bir dil le eleş ti ri yor, dev ri min ge rek li li ği ni red-
de den çe şit li eği lim ler den Al man sos ya list le ri ni yer den ye re 
vu ru yor lar dı.

En gels, 1845’te Brük sel’de Marx’la ye ni den bir ara ya gel-
di ğin de, ona ye ni ge liş tir di ği mad de ci ta rih gö rü şü nü açık la dı. 
Pa ris’te ya şa dı ğı yıl lar da, ara la rın da giz li bir sos ya list der nek 
olan Doğ ru lar Bir li ği üye le ri nin de bu lun du ğu göç men Al man 
iş çi le ri ve Fran sız sos ya list le ri ni ken di si nin ve Marx’ın gö rüş-
le ri doğ rul tu sun da ör güt le me ye ça lış tı. Bu ça ba la rı so nu cun da 
Doğ ru lar Bir li ği, Ha zi ran 1847’de Lond ra’da ya pı lan ilk kong-
re sin de “Ko mü nist ler Bir li ği” adı nı al dı. Ay nı yı lın son ba ha rın-
da Lond ra’da ikin ci kong re si ni dü zen le yen Ko mü nist ler Bir li-
ği, Marx ve En gels’i ko mü nist il ke ve si ya set le ri ta nım la yan bir 
prog ram ha zır la mak la gö rev len dir di. 1848’de KomünistParti
Manifestosu adıy la yayımla nan bu ya pıt, te mel de Marx ta ra-
fın dan ha zır lan mak la bir lik te, En gels’in 1847’de yayımlan mış 
olanKomünizminİlkeleri ad lı ki ta bın da ele al dı ğı ko nu lar dan 
pek ço ğu nu da içe ri yor du.

Al man dev let le ri nin feo dal özel lik le ri ağır ba san bu yur-
gan dev le ti de vi rip ye ri ne ana ya sa ya da ya lı tem silî bir hü kü met 
kur ma gi ri şim le ri üze ri ne pat lak ve ren 1848 Dev ri mi, Marx ve 
En gels’in ya şam la rın da bir dö nüm nok ta sı ol du. Köln’de de-
mok ra tik bir plat form la or ta ya çı kan bir par ti or ga nı ni te li ği 
ta şı yan NeueRheinischeZeitung,OrganderDemokratiead lı ga-
ze te ara cı lı ğıy la, ge liş me ler kar şı sın da gün de lik he def le ri or ta-
ya ko ya rak sa va şı mı yön len dir me ye ça lış ma nın ya nı sı ra hü kü-
met le ri, par ti le ri ve iz le dik le ri si ya set le ri he def alan bir eleş ti ri 
kam pan ya sı yü rüt me ola na ğı nı da bul du lar. En gels, bir yan dan 
ga ze te de ki ya zı la rı nı sür dü rür ken öte yan dan El ber feld, Pfalz 
ve Ba den’de ki ye rel ayak lan ma la ra ka tıl dı.

Dev ri min ba şa rı sız lı ğa uğ ra ma sı nın ar dın dan, Marx ve 
En gels Lond ra’da Ko mü nist ler Bir li ği’ni ye ni den ör güt le di ler. 
En gels, bu dö nem de ken di si nin ve Marx’ın ya şa mak ta ol du-
ğu maddi zor luk la rın üs te sin den ge le bil mek için ba ba sı nın 
Manc hes ter’da ki fab ri ka sın da alt ka de me de bir gö rev al ma yı 
ka bul et ti ve za man la fab ri ka ya or tak ol du. Böy le ce, Lond ra’ya 
yer leş miş olan Marx’a da dü zen li bir bi çim de pa ra gön der me 
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ola na ğı bul du. 1869’da şir ket te ki his se le ri ni sa ta rak, ya şa mı nın 
so nu na ka dar ra hat ça ya şa ma sı nı sağ la ya cak ve her yıl Marx’a 
350 ster lin gön de rip öte ki gi der le ri ni de kar şı la ma sı na ye te cek 
bir ge lir el de et ti.

Bu dö nem de Manc hes ter’da kal mak zo run da ol du ğun-
dan, Marx’la iliş ki le ri ni dü zen li ya zı şa rak sür dür dü ve onun 
adı na çe şit li ga ze te le re ma ka le ler yaz dı. 1851-52 yıl la rın da 
NewYorkTribune’da Marx’ın adıy la yayımla nan ba zı ma ka le-
le ri 1896’da, Almanya’daDevrimveKarşıDevrim baş lı ğı al-
tın da top la na rak ken di adıy la yayımla na cak tı.

En gels, 1864’te Marx’la bir lik te I. En ter nas yo nal’in ku-
ru luş ça lış ma la rı na ka tıl dı ve ör gü tün yü rüt me or ga nı na gir di. 
Ba ku nin’in tem sil et ti ği anar şist akım lar la sa va şı mın ba şın da 
yer al dı, 1871 Pa ris Ko mü nü ye nil gi si ve Ba ku nin ci le rin tas fi ye-
sin den son ra En ter nas yo nal mer ke zi nin New York’a ta şın ma sı 
ne de niy le Lond ra’ya yer le şe rek, Marx’la bir lik te Al man ya ve 
Fran sa’da ki sos ya list ha re ket ler le ya kın dan il gi len di. Marx’ın  
Kapital ad lı ya pı tı na, İn gi liz ka pi ta liz mi ne da ya nan zen gin ve-
ri ler le önem li bir kat kı da bu lun mak la kal ma dı, Marxçı il ke le-
rin ge niş yı ğın la ra ulaş ma sın da önem li rol oy na dı.

Bir çok la rı na gö re, En gels’in ken di ba şı na ka le me al dı ğı 
en önem li ya pıt, 1878’de yayımla dı ğı ve di ya lek tik ve ta rih sel 
mad de ci li ği sis tem li bir bi çim de or ta ya koy du ğu AntiDühring 
ad lı ki tap tır. Marxçı öğ re ti nin ge liş me si ne bel ki de en bü yük 
kat kı da bu lu nan bu ya pıt, Marx’ın ko nu mu nu sars ma ya ça-
lı şan Pro fe sör Eu gen Düh ring’in Al man Sos yal De mok rat la rı 
ara sın da ki et ki si ni de kır dı.

1884’te yayımla nan Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devle
tin Kö ke ni ad lı ya pı tın da ka pi ta lizm ön ce si top lum la rı ta rih-
sel mad de ci lik açı sın dan ilk kez sis tem li bir bi çim de in ce le yen 
En gels, an cak ölü mün den son ra, 1925’te yayımla na bi len Do
ğanınDiyalektiği’nde ise do ğabi lim le ri nin di ya lek tik mad de ci-
li ğin öner me le ri ni doğ ru la dı ğı nı gös ter me ye ça lış tı.

En gels, Marx’ın ölü mün den son ra de ği şik ko nu lar üs tü ne 
çe şit li ma ka le ler yaz dı. Marx’ın ye ni den ba sı lan ya pıt la rı nın 
gi riş bö lüm le ri ni ka le me al dı ve en önem li si, Marx’ın ta mam-
lan ma mış el yaz ma la rı ve not la rı na da ya na rak, Kapital’in ikin ci 
ve üçün cü cilt le ri ni (1885 ve 1894) ta mam la dı. Öte yan dan, 
Al man Sos yal De mok rat la rı ve dün ya nın çe şit li yer le rin de ki 
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sos ya list ler le ya zı şa rak Marx’ın et ki si ni can lı tut ma ya ve öğ-
re ti le ri ni sa vu nan lar ara sın da uyum ve tu tar lı lı ğı sağ la ma ya 
ça lış tı.

Ya şa mı bo yun ca Marx’la hep ay nı saf ta yer alan, her za-
man bir İn gi liz cen til me nin in ce li ği ne sa hip, ya şa ma coş ku suy-
la do lu, kes kin zekâlı, ne şe li bir in san ola rak ka lan En gels, kan-
se re ya ka la na rak 5 Ağus tos 1895’te Lond ra’da ya şa ma ve da 
et ti.**

* Karl Marx ve Fried rich En gels’in kı sa ya şa möy kü le rin de, AnaB ri tan ni ca Ge nel 
Kül tür An sik lo pe di si’nin (A na Ya yın cı lık A.Ş., 2004) 8. ve 15. cilt le rin de ki “Karl 
Marx” ve “Fried rich En gels” mad de le rin den ya rar la nıl mış tır.
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Ko mü nist Ma ni fes to’nun Do ğu şu

Komünist Manifesto, bun dan yüz alt mış yıl ön ce, 1848 
Şu  ba tı ’nın or ta la rın da, Lond ra’nın Bis hops ga te ma hal le sin de-
ki gös te riş siz bir ba sı me vin de ba sıl dı. Al man ca ola rak Manifest
derKommunistischenPartei(KomünistPartiManifestosu) adıy la 
yayımla nan bu kü çük bro şür, o sı ra lar dev rim ci ayak lan ma lar la 
çal ka lan mak ta olan Av ru pa’nın dört bir ya nı na ulaş mak la kal-
ma ya cak, 1864’te ku ru lan Ulus la ra ra sı Emek çi ler Bir li ği’nin 
(I. En ter nas yo nal) ve da ha son ra ki sos ya list ve ko mü nist par-
ti le rin prog ram la rı nın te me li ni oluş tu ra cak, dün ya nın en çok 
oku nan ki tap la rın dan bi ri ola cak tı.

Et kin lik le ri ni giz li ola rak yü rü ten ulus la ra ra sı iş çi ör gü tü 
Ko mü nist ler Bir li ği’nin 1847 Ka sı mı’n da Lond ra’da top la nan 
ikin ci kong re si, Karl Marx ve Fried rich En gels’i, ge rek ku ram-
da, ge rek uy gu la ma da yol gös te ri ci ola cak bir par ti prog ra mı 
ha zır la mak la gö rev len dir di ğin de, Marx yir mi do kuz, En gels 
de yir mi ye di ya şın day dı. Marx, er te si ay Lond ra’da En gels’le 
bir lik te üs tün de ça lış ma ya baş la dı ğı KomünistPartiManifesto
su’nu Ocak 1848’de Brük sel’de ta mam la mış tı. Bi lin di ği ka da-
rıy la, met nin ilk tas la ğı nı, so ru lar ve ya nıt lar bi çi min de En gels 
ha zır la mış, Marx bu tas lak üs tün den met ni ye ni den ka le me 
al mış tı. En gels’e ba kı lır sa, or ta ya çı kan ya pıt ta ken di si nin pek 
az pa yı var dı, Manifestoner dey se tü müy le Marx’a ait ti. Ama 
En gels’in özel lik le Marx’la or tak ça lış ma la rı ko nu sun da her 
za man al çak gö nül lü lü ğü yeğ le di ği bi li ni yor du. Kal dı ki, ha zır-
la dı ğı tas lak da Manifesto’ya ne ka dar önem li bir kat kı da bu-

Sunu
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lun du ğu nu or ta ya koy mak tay dı. 
El yaz ma la rı, Fran sa’da Louis-P hi lip pe’in meş ruti mo nar-

şi si nin dev ril me si ve cum hu ri ye tin ilan edil me siy le so nuç la-
nan 1848 Şu bat Dev ri mi’n den bir kaç haf ta ön ce Lond ra’ya 
ula şıp bas kı ya gi ren, ilk Fran sız ca çe vi ri si ise Pa ris li iş çi le rin 
1848 Ha zi ran Ayak lan ma sı’n dan kı sa bir sü re ön ce Pa ris’te 
yayımla nan Manifesto’da ya zar la rı nın ad la rı bu lun mu yor du. 
Marx ve En gels’in ad la rı bro şür de ilk kez yirmi dört yıl son ra, 
1872 Leip zig ba sı mın da yer ala cak ve bu ba sım da bro şü rün 
adı KommunistischesManifest(KomünistManifesto) ola rak de-
ğiş ti ri le cek ti.

So nuç ta he men hep si ba şa rı sız lık la so nuç lan sa da 1848 
dev  rim le rinin, ner dey se tüm Av ru pa’yı sa ran dev rim ci ayak lan-
ma la rın ya rat tı ğı de vin gen or tam da do ğan KomünistManifesto,
bi lim sel sos ya liz min kit le sel si ya set sah ne si ne çı kı şı nın bel ki de 
ilk cid di işa re ti ol du ve bu gü ne ka dar ka le me alın mış sos ya-
list bro şür le rin en et ki le yi ci si ola rak kal dı. Mo dern çağ da baş ka 
hiç bir si ya sal ha re ket, üs lu bu nun gü cü ba kı mın dan, Manifes
to’y la kı yas la na bi le cek bir me tin or ta ya çı ka ra ma dı. Geç mi şi, 
ya zıl dı ğı dö ne mi ve ge le ce ği de rin bir kav ra yış la, ama ay nı za-
man da öz lü bir bi çim de çö züm le yen gö zü  pek bir yak la şım la 
ya zıl mış olan Manifesto’yu, özel lik le ki mi bö lüm le riy le, şiir sel 
bir et ki uyan dı ran ben zer siz bir düz ya zı ola rak gö ren le rin sa yı-
sı hiç de az de ğil dir. Ber tolt Brecht’in yıl lar son ra Manifesto’yu 
al tı lı öl çüy le ko şuk di li ne dök me ye kal kış ma sı nın da, bu uğ ra-
şın da ba şa rı sız lı ğa uğ ra ma sı nın da ne de ni bu ol sa ge rek tir.

160 Yıl Son ra Ma ni fes to

Marx ve En gels, Manifesto’nun yayımlan ma sın dan yir-
mi dört yıl son ra, 1872 Al man ca ba sı mı na yaz dık la rı ön söz de, 
“Ko şul lar son yir mi beş yıl da ne ka dar de ğiş miş olur sa ol sun, 
bu Manifesto’da or ta ya ko nan ana il ke ler bu gün de o gün kü ka-
dar doğ ru dur,” de mek le bir lik te, il ke le rin ha ya ta ge çi ril me si ni 
her yer de ve her za man var olan ta rih sel ko şul la rın be lir le ye-
ce ği ni vur gu la mak tan ge ri kal maz lar. Manifesto’nun de ği şen ve 
ge li şen ko şul lar kar şı sın da ki mi yön ler den ye ter siz kal dı ğı nı, 
ki mi yön ler den gü nü nü dol dur muş ol du ğu nu ka bul et mek le 
bir lik te, “Yi ne de, Manifesto,ar tık de ğiş tir me ye hiç hak kı mız 
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ol ma yan ta rih sel bir bel ge du ru mu na gel miş tir,” so nu cu na va-
rır lar.

Manifesto’nun, yüz el li yı lı aş kın bir sü reç te ki öne mi ni 
de ğer len di re bil mek için, her şey den ön ce, ona bağ naz ca yak-
laş ma mak, onu kut sal bir me tin okur ca sı na ele al ma mak ge re-
kir. As lın da, Marx ve En gels, Manifesto’yu yıl lar son  ra na sıl de-
ğer len di re bi le ce ği mi zin ipuç la rı nı, son ra dan çe şit li ba sım la ra 
yaz dık la rı ön söz ler de ver miş ler dir. Marx ve En gels’in de ği şen 
ko şul lar kar şı sın da ki tu tum la rı, 1872 Al man ca ba sı mı na yaz-
dık la rı ön söz den on yıl son ra, Rus ça ba sım için ka le me al dık la-
rı ön söz de bir kez da ha açık se çik göz ler önü ne se ri lir: 

Manifesto’nun ka le me alın dı ğı dö nem de, Rus ya, “tüm Av-
ru pa ge ri ci li ği nin son bü yük ye dek gü cü”nü oluş tur mak ta dır. 
Bir le şik Dev let ler, göç ler yo luy la, Av ru pa pro le tar ya sı nın faz la 
güç le ri ni yut mak ta dır. İki ül ke de, Av ru pa’ya ham mad de sağ-
la mak la kal ma mak ta, Av ru pa’nın sa na yi ürün le ri için pa zar 
oluş tur mak ta dır. O yüz den, o sı ra lar iki ül ke de Av ru pa’da var 
olan dü ze nin te mel di rek le ri dir.

Oy sa 1882’ye ge lin di ğin de, “du rum o ka dar fark lı dır ki!” 
Av ru pa’dan göç ler, Ku zey Ame ri ka’yı dev bir ta rım üre ti mi 
için el ve riş li kıl mış tır; bu ül ke nin re ka be ti Av ru pa’da ki bü yük 
ve kü çük top rak mül ki ye ti ni te me lin den sars mak ta dır. Dev 
bo yut la ra ula şan bu göç, Bir le şik Dev let ler’in ola ğa nüs tü sa-
na yi kay nak la rı nı, Ba tı Av ru pa’nın, özel lik le de İn gil te re’nin o 
gü ne ka dar sü re ge len sa na yi te ke li ni kı sa za man da kı ra cak bir 
güç ve çap ta kul la na bil me si ni ola nak lı kıl mış tır. Ku zey Ame-
ri ka’da, bir yan dan kü çük ve or ta çift çi le rin bü tün bir si ya sal 
ya pı nın te me li ni oluş tu ran top rak mül ki ye ti dev çift lik le rin re-
ka be ti kar şı sın da adım adım çök mek te, bir yan dan da sa na yi 
böl ge le rin de ilk kez bir pro le tar ya kit le si ve ala bil di ği ne bir 
ser ma ye yo ğun laş ma sı ge liş mek te dir. 1848 Dev ri mi dö ne min-
de Av ru pa ge ri ci li ği nin ba şı ola rak gös te ri len Çar’ın Rus ya’sı 
ise ar tık Av ru pa’da dev rim ci ey le min ön cü sü dür. 

Manifesto’nun er te si yıl yayımla nan ye ni Al man ca ba sı-
mı  nın ön sö zü, En gels’in, “Ne ya zık ki, bu ba sı mın ön sö zü nü 
tek ba şı ma im za la mak zo run da yım,” tüm ce siy le baş lar. En gels, 
“Av ru pa ve Ame ri ka’nın tüm iş çi sı nı fı nın her kes ten da ha çok 
şey borç lu ol du ğu” Marx’ın Lond ra’da High ga te Me zar lı ğı’n da 
yat tı ğı ve me za rı nın üs tün de ilk çi men le rin boy at tı ğı gün ler de 
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