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ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 

Yakın zamana değin, görebildiğim hemen bütün Marx ya da 
Engels biyografilerinde, daima aynı kaynag-a gönderme ya da bu 
kaynaktan alıntı yapıldığını fark ediyordum: "Reminiscences of 
Marx and Engels" (Marx ve Engels Üzerine Anılar). 

1957 yılında Moskova'da basılan bu kitabın sanırım izleyen 
baskıları yapılmamış; çünkü, '60'lı yıllardan beri pek çok yaban
cı kitabevine başvurdum ama olumlu sonuç alamadım. 1980 
Mayısı'nda Sovyetler Birliği'ne yaptığım gezide orada da aradım, 
çoktan tükendiği yanıtını aldım. 

Kitabı bulma konusunda umudumu kesrnek üzereyken, üç yıl 
kadar önce Hollanda'da Gümştğt Derneği üyeleri Ankara'ya gel
diler; buluşmamızda bu kitaptan onlara da söz ettim; 'biz en azın
dan fotokopisini bulur göndeririz' dediler ve nitekim birkaç ay 
sonra kitabın fotokopisi bana ulaştı: 400 sayfalık bir hazineydi bu. 
Yaşamımda kitap konusunda duyduğum büyük sevinçlerden biri
sini daha yaşadım. Çeviri işine '97 Nisanı sonunda başladım -ara
ya dış geziler, başka işler girdi- ancak '98 Eylülü'nde bitirebildim. 

Kitabın içeriği konusunda Rusça Baskıya Önsöz'de ayrıntılı 
bilgi veriliyor. Burada ben yalnız, Marx'ın ve Engels'in yakın ar
kadaşı terzi Friedrich Lessner'in bir anısına ve yıllarca sürdürdü
ğüm bir yanlışıma değinmek istiyorum. 

Yanlışım şu: Epey bir zamandır, Marx-Engels ve Kapital ko
nularında, ülke içinde ya da dışında konuşmalar yaparken, söz 
Engels'in ölümüne gelince, 5 Ağustos 1895'te ölen Engels'in, va
siyeti üzerine, cesedi yakılarak küllerinin, 27 Ağustos günü çok 
sevdiği kıyı kasabası Eastbourne'da okyanusa savrulduğunu söy
lerdim. 1996 yılı Mayıs ayında çağrılı olduğum Londra'da iken 
oradaki arkadaşlara, güneydeki bu kasahaya giderek Engels'in 
küllerinin savrulduğu yeri görmek istediğimi söyledim. Kitaplar
da fotoğrafını gördüğüm yalçın kayalıklı kıyıyı, küllerin savrul
duğu yer şurasıdır, burasıdır diye tepelere tırmanarak dolaştık, 
fotoğraflar çektik. 
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Gelin görün ki tam bir yıl sonra, F. Lessner'in, "Bir Işçinin F. 
Engels Uzerine Anıları"nı çevirirken, bu denize kül "savrulması" 
işinin aslını öğrendim. Lessner anılarında bu olayı şöyle anlatıyor: 
"Engels'irı son isteği 27 Ağustos günü, Eleanor Marx, Dr. E. Ave
ling, E. Börnstein ve benim tarafıından yerine getirildi. Engels'in 
gözde yaz dinlence yeri Eastbourne'a gittik, çift kürekli bir kayık 
kiraladık, iki mil kadar denize açıldık; unutulmaz dostumuzun 
küilerini içeren kutuyu denize bıraktık (döktük). Bu yolculuğun 
bende yarattığı duyguları sözcükler! e aniatmarn olanaksız." 

Evet, işte böyle olmuş! Öyle anlaşılıyor ki ben, sonradan yapı
lan resimierin etkisiyle, ama biraz da, Engels'in küllerinin okya
nusa kuzey rüzgarları ile "savrulmasını", kutuyla denize "bırakıl
masından" daha "hüzün" verici bulduğum için bu yanlışa düş
müştüm. Bu hazin yanlışımı düzeltir, özür dilerim. 

". * * 

Bir de şunu eldernek isterim: Kitabın aslında bulunmayan 
Marx'ın Soy Ağacinı birkaç kaynaktan yararlanarak kitaba ekle
rneyi uygun buldum. ,\yrıca, kitabın sonundaki, Karl Marx ile 
Friedrich Engels'in Hayat ve Eylemlerinde Belli Raşlt Tarihler ile 
Isinı/er Dizinine kendirnce önemli gördüğüm bazı tarihler ile not
ları ekledim. 

Öyle �muyor ve bekliyorum ki, Marx ve Engels'in -yeryüzü
nün gördüğü bu en büyük iki dehanın- özel hayatlarındaki bilin
meyen Yil da az bilinen yanları ile, sosyalizmin emekleme döne
ıninde verdikleri savaşım, katlandıkları sıkıntılar, Avrupa'da iken 
sınır dışına atılmalar, özellikie Marx'ın Kapitali yazdığı yıllarda 
Londra'da ailesinin düştüğü sefaleti bütün içtenliği ile anlatan bu 
yazılar demeti, pek çok Çevre tarafından, "Marksizm öldü-ölü
yor" yaygarasının yapıldığı şu günlerde, Bı/imse/ Sosyalizmin da
yanaklarının nasıl bir çaba ve özveriyle sağlam bir biçimde atıldı
ğını göstermesi bakımından da büyük yarar sağlayacaktır. 

A laattin B ilgi 
Umurbey, Eylül 1998 
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RUSÇA BASIMA ÖNSÖZ 

Elimizdeki bu derleme, proletaryanın büyük öncüleri ve öğ
retmenleri Karl Marx ile Friedrich Engels'in çağdaşlarının anı
larını içermektedir. Bu anıların yazarları arasında, bilimsel ko
münizmin kurucularının dostları ile fikir ve düşünce arkadaş
ları, uluslararası işçi sınıfı hareketinin önde gelen simaları, 
1v1arx'ın yakınları; Marx ile Engels'le karşılaşıp kendileriyle fi
kir alışverişinde bulunanlar, onlardan bir şeyler öğrenenler bu
lunmaktadır. 

Kitaba giriş olarak Engels'in "Karl Marx";  Lenin'in, "Fri
edrich Engels" başlığını taşıyan, hem Marx i le Engels ve hem 
de Marksizm konusunda etraflı bir değerlendirme niteliğinde 
olan yazıları alınmıştır. 

Marx ve Engels ile i lgili çok sayıda anı bulunmadığ; gibi 
bunlar aynı bilimsel değeri de taşımamaktadırlar. Yine de bu 
anılardan büyük kısmı, Marx ile Engels'in yaşam ve mücade
le koşullarını anlarmakta, halk içindeki eylemleri ile özel ya
şamları konusu;-ıdaki ayrıntıları nakletmekte ve gerçekten de
ğerleri olan ayırt edici özelliklerine işaret etmektedir. Marx ile 
Engels üzerine çok önemli biyografik bilgiler bize ancak ken
dilerini yakından tanıyan kimselerin anıları aracılığı ile ulaş
maktadır. Yine de bu anılar Marx ile Engels'in yapıtlarından 
kopmuş yalıtık bilgiler olarak alındığında, Marksizmin kuru
cularının fikir ve kişilik özelliklerini bütünü ile vermekten 
uzaktır. Marx ve Engels ile aynı çağda yaşayan kimselerin ka
leme aldıkları bu anıların, bu iki dehanın bütün büyüklükleri
ni gözler önüne sermesi ve temellendirdikleri doktrinin tarih
sel özelliklerini yansıtan tam ve etraflı bir serimini oluşturduk
ları elbette beklenemez. Ancak bir bütün olarak alındığında 
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bu anılar topluluğunun Marx ve Engels'in yaşam ve eylemleri
nin incelenmesinde ve kişiliklerinin ayrıntılı bir biçimde can
landırılmasında önemli bir malzeme sağladığı açıktır. 

Anıların yazarları, Marx ve Engels'i; insanı şaşırtan geniş
lik ve derinlikteki bilgileri, olağanüstü çalışma kapasiteleri ve 
bilimsel dürüstlükleri ile seçkinleşen eşi az bulunur birer bilim 
adamı olarak anlatmaktadırlar. Yaşamları boyunca Marx ve 
Engels, kurmuş oldukları devrimci. öğretiyi geliştirmişler, dev
rimci mücadele içerisinde yeni yeni kazanılan deneyimler ve 
bilimi bütün alanlardaki çağdaş buluşlar ile zenginleştirmişler
dir. Her iki deha da bilimi, işçilerin devrimci mücadelesinin kı
lavuzu ve proletaryanın, komünizmin kurulması için verdikle
ri savaşımda kullanacakları manevi bir silah olarak kabul et
mişlerdir. 

Marx ve Engels  bu anılarda, seçkin birer devrimci, işçi sı
nıfı davasının gözü pek savaşçıları, uluslararası devrimci ve iş
çi sınıfı hareketinin öncüleri olarak yer almaktadır. Bitip tü
kenmez bir ısrar ve sabırla bütün ülkelerin sosyalistlerine öğ
retmenlik etmişler, proleter devrimci kadroları eğitmişler, bü
tün ülkelerde işçi sınıfı partilerinin oluşmasında yardımcı ol
muşlardır. Marx'ın ölümünden sonra da Engels, uluslararası 
sosyalist hareketin öndediğini yürütmeye devam etmiştir. 

Anılar topluluğu, her iki liderde ortak olan derin parti ru
hunu yansıtmakta, ideolojik konularda düşmaniara karşı, bir 
bilim adamı ve politik mücadeleci olarak Marx ile Engels'in ti
pik özellikleri olan uzlaşmaz ve amansız tutumlarını gözler 
önüne sermektedir. Marx ve Engels, doğa ve toplumdaki geliş
melerin bilimsel yasalarını, kapitalist toplumda egemen olan 
burjuva ideolojisine karşı giriştikleri çetin savaşım içerisinde 
birer birer ortaya çıkartmışlar ve geliştirmişlerdir. Marksizmin 
işçi sınıfı hareketi içerisinde yaygınlaşmasını engelleyen çeşitli 
küçük burjuva ve ütopyacı eğilimler ile bıkıp usanmadan mü
cadele etmişlerdir. 1 840'larda Weitling ve Proudhon yandaşla
rı ve sözde "gerçek sosyalistler" ile Birinci Enternasyonal sıra-



sında Proudhonculuk, Lassalcılık, Mazzinistler, oportünist İn
giliz sendika liderleri ve anarşist Bakuninciler ile girişilen mü
cadeleler gibi. 

Birinci Enternasyonal'in dağılmasından sonra Marx ve En
gels, çeşitli ülkelerdeki proletarya partilerinin oluşmasını dik
katle izlemişler, proletaryanın ideolojisine ters düşen burjuva 
ve küçük burjuva etkilerine karşı devrimci teorinin saflığını 
korumak için mücadele vermişlerdir. Sosyalist partilerin hem 
sağ hem de "sol" türlerinde kendisini gösteren oportünizme 
karşı Marx ve Engels ağır darbeler indirmişlerdir. Anılar, çe
şitli ülkelerin sosyalistleriyle olan kişisel görüşmelerde olsun, 
yazı ve mektuplarında olsun Marx ve Engels'in öğretilerinin 
yaratıcı yönünü vurguladıklarınİ ve Marksizmi, her zaman her 
türlü koşul altında uygulanabilir değişmez formüller toplulu
ğu olarak gösterme çabalarına -yani, sekterlik ve dogmatikli
ğe- karşı mücadele verdiklerini açıkça göstermektedir.· 

Anıların yazarları ayrıca, Marx ve Engels'te hemen her za
man görülen neşeli ve keyifli hale de dikkatleri çekmekte ve 
yaşamlarını adadıkları davanın mutlaka zafere ulaşacağına. 
olan derin inançlarının da altını çizmektedirler. Komünizm 
davasına bütün varlıklarıyla kendilerini adayan Marx ve En
gels'i hiçbir şey seçtikleri yolda yürümekten alıkoyamaz; ne 
gerici hükümetlerin baskı ve izlemeleri, ne· satılmış basının if
tiraları, ne yapıtları çerçevesinde oluşturulan "sükı1t suikastla
rı" ve ne de, Marx ailesinin çoğu zaman çektiği ağır yoksulluk 
ve sıkıntılar onları yollarından döndürememiştir. Anılar, 
Marx ile Engels arasındaki büyük dostluğu ve bilim alanında 
olduğu kadar devrimci mücadelede de sürekli ve yaratıcı işbir
liğini canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir. Marx hayat
tayken, Engels kendisine elinden gelen her türlü yardımda bu
lunmuş, en güvenilir danışmanı olduğu gibi en çetin eleştirme
ni de olmuştur. Marx'ın ölümünden sonra ise Engels, onun ya
rım bıraktığı yapıtları tamamlamayı ve yayımlamayı bir görev 
bilmiş; her şeyden önce de Marx'ın başyapıtı Kapital'in ikinci 
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ve üçüncü cilderini yayımlanabilir hale getirmiştir. Lenin'in 
sözcükleriyle, "Kapital'in bu iki cildi, iki insanın, Marx ile En
gels'in ortak eseridir ." Kısacası, bu iki büyük dehanın isimle
ri, ayrılmaz bir biçimde birleşmiştir. 

Bu anılarda biz, Marx ile Engels'i yalnız birer büyük düşü
nür ve seçkin devrimciler olarak değil, aynı zamanda en güzel 
ve en soylu insan niteliklerini kişiliklerinde birleştirmiş birer 
ölümlü insan olarak da görmekteyiz: Kristal berraklığında ah
laki bir bütünlük, alçakgönüllülük, sadelik ve dürüstlük; eği
lip bükülmez manevi dayanıklılık ile yenilmesi olanaksız bir 
iyimserlik. . .  İşte bütün bunların kökleri, tarihsel gelişmenin 
nesnel yasalarını derinden kavramalarında; insanlığın tarihin
de yepyeni bir çağın, komünizm çağının kaçınılmaz şafağına 
olan sarsılmaz inançlarında bulunur. 

Anılar topluluğunun birinci kesimi, Marx ve Engels'in, iz
leyicilerinin, çalışma arkadaşlarının anılarını içermektedir. 

Bu yazılar, Fransız sosyalist ve Marx'ın kızı Laura'nm eşi 
Paul Lafargue'ın anılarıyla başlamaktadır. Lafargue, Birinci 
Enternasyonal'e katılanlardan; başlangıçta Marksizme karşıt 
bir Proudhoncudur ama sonra sonra Marx ve Engels'in en 
ateşli destekçilerindendir. Lafargue ile Jules Guesde, Fransa'da 
Işçi Partisi'nin kurucularıdır. Lenin kendisinden, " Marksist 
düşüncenin çok yetenekli ve sağlam bilgili yayıcısı" diye söz 
eder. Uzun yıllar Lafargue, Marx ve Engels'le yakın ilişki içer
sinde olmuş; onların bilim adamı ve devrimci olarak eylemle
rini gözlemiş ve onlarla samimi ilişkiler kurabilmiştir. Anılan, 
çok parlak ve canlı bir biçimde yazılmış ve bütün bu nedenler
le de çok ilginç saptamaları içermektedir. 

Wilhelm Liebknecht'in anıları da çok bol ve ilginç bir mal
zeme kaynağıdır. Alman sosyal demokratlarının dedikleri gibi, 
" devrimin bu yıllanmış askeri" sürgünlük yıllarında Marx'ın 
sık sık konuğu olmuş, daha sonraları da Marx ve Engels ile 
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ilişkisini yazışmalada sürdürmüştür. Liebknecht ile August 
Bebel (Bebel'in Yaşamımdan Kesitler adlı kitabından bir alıntı 
bu anılara katılmıştır), Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin ku
rulmasında önemli bir rol oynamışlardır. Ne var ki Liebk
necht, kendisi de kabul ettiği gibi " Güney Alman yumuşaklı
ğından" kişiliğini pek kurtaramamıştır. Alman Sosyal Demok
rat Partisi'nin yönlendirilmesinde benimsediği genel çizgi doğ
ru olmakla birlikte, çoğu zaman, herkesle uzlaşma ve çelişki
leri yumuşatma eğilimi göstermiştir. Bu yüzden kendisini ara 
sıra sert bir biçimde e leştİren Marx ve Engels yine de bu anı
larda, katı ama haklı birer öğretmen olarak gösterilmiştir. 

Marx ve Engels'in en yakın izleyicilerinden ve arkadaşla
rından terzi Friedrich Lessner, gençliğinden beri devrimci ha
rekete katılmıştır. Komünist Birliğin üyelerinden olup, Birinci 
Enternasyonal'de faal rol oynamış ve Genel Kurul Üyeliği yap
mıştır. Marx ve Engels'in, bir proletarya partisinin kurulması 
için verdikleri mücadelenin her aşamasında Lessner daima sa
dık bir izleyici ve güvenilir bir destekçi olmuştur. Marksizmin 
kurucuları Lessner'e, gerçek ilerici bir proleter, kitleler arasın
da iyi bir ajitatör, Parti'nin sadık bir üyesi, bencil olmayan, al
çakgönüllü bir insan olarak büyük değer vermişlerdir. Anıla
rında Lessner, Marx ile Engels'in işçilerin yaşam koşullarını 
ne denli yakından bildiklerini, onlarla biraraya gelmenin ve 
konuşmanın taşıdığı büyük değeri kavradıklarını ve proletar
ya hareketinin çok önemli sorunları üzerinde işçilerin kendile
rinin düşüncelerini öğrenmeye her zaman büyük değer verdik
lerini büyük bir içtenlikle vurgulamaktadır. Onlar yalnızca iş
çilere bir şeyler öğretmemişler, onlardan da çok şey öğrenmiş
lerdir. 

Friedrich Engels ile ilgili anıların yazarı olarak Marx'ın en 
küçük kızı Eleanor Marx-Aveling, kendisinin de söylediği gi
bi, Engels'i neredeyse dünyaya geldiği andan beri tanımanın 
avantajına sahiptir. Bu anılarda okur, Marx ile Engels arasın
daki büyük dostluğu ve birlikte yaptıkları çalışma ve mücade-
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leyi anlatan parlak sayfaları bulacaklardır. Marx'ın ölümün
den sonra Engels, Eleanor'un ikinci babası olmuş ve ona kar
şı tutum ve davranışı insanı duygutandıran bir sıcaklık ve özen 
örneği gibidir. Engels onun için, babasının tüm yaşamını ada
dığı ve kendisinin de bütün e!lerjisini feda ettiği bir hareketin 
öğretmeni ve öncüsü idi. Eleanor hem Ingiltere'deki hem de 
dünyadaki sosyalist harekete faal olarak katılmıştır; Engels de 
ona, Londra'nın işçi sınıfı bölgelerinde Parti ajitatörü ve ör
gütleyicisi olarak yaptığı çalışmalarda daima yönlendirici ola
rak yardımda bulunmuştur. 

Anılar topluluğu, Engels'i 1843'ten ölümüne kadar yakın
dan tanımış olan kıdemli bir Çartist, George Julian Harney'in 
anılarını da içermektedir. 

Ayrıca, Alman Şairi Georg Weerth'in, annesine yazdığı bir 
mektuptan da alıntı yapılmıştır; bu mektupta Weerth, genç 
Engeis'i, seçkin bir düşünür ve işçilerin çıkarları için özveriyle 
mücadele eden bir insan olarak tanımlamakla Engels'in nite
liklerini en erken fark eden kimse olduğunu göstermektedir. 

Alman Sosyalistlerinden Adolf Sorge ile, Alman Sosyal De
mokrat Partisi'nin kurucularından August Bebel'in anılan, her 
ikisi de, Marx ve Engels ile uzun yıllar dostluklarını sürdürdük
leri ve onların öncülükleri altında proletaryanın davası için mü
cadele verdikleri halde pek de tutarlı görünmemektedir. 

Rus devrimcilerinden ve Marx ailesinin dostluğunu kazan
mış bulunan H. A. Lopatin'in mektuplarmdan iki alıntı da 
anılar arasına alınmıştır. Bu alıntılar, Marx ve Engels'in, Rus
ya'daki devrimci hareket ile bu hareketin seçkin temsilcilerin
den M. G. Çernişevski'ye karşı gösterdikleri yakın ilgiye tanık
lık etmektedirler. Marx ve Engels, Rus halkının yaratıcı gücü
ne karşı daima sarsılmaz bir inanç taşımışlar ve bu halkın dün
ya tarihinde oyuayacağı ilerici ve devrimci rolü önceden göre
hilmişlerdir. 

Birinci Enternasyonal'in seçkin simalarından Theodor Cu
no'nun anıları burada ilk kez yayımlanmaktadır. 1 932 yılında 
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Cuno, Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nün isteği üzerine yaşa
mının ayrıntılı bir öyküsünü yazmıştır. Birinci Enternasyonal' e 
ait olup özenle sakladığı bazı dökümanlar ile, 1 872'den itiba
ren yaşadığı Amerika' daki işçi sınıfı hareketinin tarihi üzerine 
olan materyalleri Cuno bu enstitüye göndermiştir. Bu anılar 
arasında Marx ve Engels ile doğrudan ilgili olanlar ayrı bir 
önem taşımaktadır. Hague Kongresi'ne delege olarak katılan 
Theodor Cuno, Marx ve Engels ile kendilerini destekleyenle
rin, Birinci Enternasyonel'de B akunin yandaşlarının anarşistçe 
faaliyetlerine karşı verdikleri mücadeleyi canlı bir biçimde 
nakledecek durumdaydı. 

Bu derlemenin ikinci kısmı, Marx'ın yakın aile bireylerinin 
-eşi Jenny'nin, en küçük kızı Eleanor'un ve torunu Edgar Lon
guet'in- anılarını içermektedir. 

Jenny Marx'ın otobiyografik notları ile dostlarına yazdığı 
mektuplar, Marx ailesinin ev yaşantısı ile, Marx'ın yaşadığı ve 
çalıştığı çok güç maddi koşullar konusunda bol malzeme içer
mektedir. Anc·ak ne yazık ki, Jenny Marx'm notları bizi �ade
ce 1 8 65 Martı'na kadar götürmektedir. 

Eleanor Marx, çocukluk ve genç kızlık yılları ile ilgili anı
larında babasından çok dokunaklı bir biçimde söz etmektedir. 
Bu notlar bize, Marx'ı insan ve baba olarak tanıtacak çok de
ğerli bilgiler sağlamaktadır. 

Marx'ın en büyük kızı Jcnny ile Fransız Sosyalisti Charles 
Longuet'in oğulları Edgar Longuet, işçi sınıfı hareketinde faal 
olarak rol almış bir kimse ve Fransız Komünist Partisi'nin üye
sidir. Edgar'ın yazışmalar ile aile arşivine dayanan notları, 
Marx ailesindeki karşılıklı ilişkileri ve baba Marx'ın çocukla
rına ve torunlarına olan sevgisini anlatmaktadır. Bu notlarda 
ayrıca, yazarın çok yönlü kayınpederinin yaşamı ve etkinlikle
ri üzerine çok önemli bilgiler bulunmaktadır. 

Derlemenin üçüncü kısmı, çoğu Marksizmin kurucusunun 
görüşleriyle örtüşmeyen kimselerin anılarını içermektedir. 
Bunlar Marx'ın bütün görüşlerine katılmamış olsalar bile, 
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Marx'ta ve Engels'te fark ettikleri bü-yük düşünce adamlığının 
ve devrimciliğin ayırdındadırlar. Bunlar arasında Rus yazarı P. 
Annenkov, Marx ile Weitling arasındaki kopmaya tesadüfen 
tanık olmuş; Marx ile dostça ilişkiler içerisinde bulunan tarih
çi ve hukukçu M. Kovalevsky; İspanya'da Birinci Enternasyo
nal'in faal simalarından Anselmo Lorenzo ve İngiliz Sosyalisti 
Ernest Belford Bax gibi seçkin isimler bulunmaktadır. 

Bu bölümde ayrıca, Eleanor Marx'ın eşi Edward Aveling'in 
de anıları bulunmaktadır. Bu anılar Engels'in ev yaşamından 
söz etmekte, okunınası ilginç olmakla birlikte biraz yüzeysel 
kalmaktadır. 

Marx'ın dostu Ludwig Kugelmann'ın kızı Fransizca Kugel
mann'ın anılan, Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nün isteği üze
rine 1928 yılında yazılmıştır. Bu anılar Marx'ın kişiliği üzeri
ne değerli ipuçları vermekte ve şimdiye değin bilinmeyen bi
yografik gerçeği gün ışığına çıkartmaktadır. Örneğin; Fransiz
ca Kugelmann, Marx'ın büyük Rus yazarları Lermantav ve 
T:ırgenyev'e büyük değer verdiğini anlatmaktadır. 

Bu bölümün bürük lıir kısmı, Rus devrimci hareketine ka
tılmış, N. A. Orozof, N. S. Rusanov, A. M. Voden ve F. M. 
Kravçinski gibi sirnaların anılarını içermektedir. 

Marx ve Engels'in tanıdıkları ilk Rus Sosyalistleri, Narod
nikler idi. Marksizmin kurucuları bunların idealist görüşlerini, 
hayal ve yanılgılarını sabır, kararlılık ve kimi zaman da sertçe 
eleştirmişlerdir. Bu Rus yazarlarının anılan, Marx ile Engels'in 
Rusya'ya, Rus halkına, konuştukları dillere, edebiyatma ve 
çarlığa karşı verdikleri devrimci mücadeleye duydukları derin 
ilgiyi göstermektedir. 

Rus devrimcileri arasında bir grup Marksist ortaya çıkınca 
Engels, Rusya'da bilimsel sosyalizmin bu ilk yandaşlarını bü
yük bir coşkuyla selamlamıştır. Engels, Emeğin Kurtuluşu gru
bu üyelerinden Vera Zasuliç'e şöyle yazıyordu; " Rusya'da 
gençler arasında, Marx'ın büyük ekonomik ve tarihi teorileri
ni içtenlikle ve ikiyüzlülüğe kaçmadan benimseyen ve bütün 
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anarşistler ile geçmişteki Slavcı geleneklerle bağlarını koparan 
bir partinin varolduğunu öğrenmekle büyük onur duymakta
yım. Bir süre daha yaşamış olsaydı Marx'ın da bundan aynı 
onuru duyacağından eminim. Bu durum, Rusya'daki devrimci 
gelişmeler için büyük önem taşıyan bir gelişmedir." (Karl 
Marx ve Engels, Selected Correspondence, Moskow 1955, 
s .369) 

Ne yazık ki,  sonradan Engels'i bir dost olarak ziyaret eden 
ne V era Zasuliç ve ne de Engels ile Londra günlerinde görüşen 
Plekhanov, Friedrich Engels ile ilgili herhangi bir anı bırakma
mışlardır. 

Engels'in, ilk Rus Marksistlerine karşı tutumunu gösteren 
bir kısım malzeme, Rusya'daki Sosyal Demokrat çevreler ile 
yakın ilişkisi bulunan A. M. Voden'ın anılarında bulunmakta
dır. 1 8 93 yılında Engels ile yaptığı bir görüşmeye değinen Va
den, Engels'in, proletaryanın canlılık dolu liderlerinin çok geç
meden Rusya'da da ortaya çıkacağı umudunu taşıdığını anım
samaktadır; ayn. görüşmede Engels, Marksizmin mutlaka ya
ratıcı bir biçimde uygulanması gereğine işaret etmiştir. Ne ya
zık ki tam o sıralarda devrimci faaliyetlerine başlamış olan V.  
1 .  Lenin, ihtiyar Engels ile görüşme olanağı bulamamıştır. Bu 
etkinliklerinin hemen başlangıcında Lenin, Marx ve Engels'in 
büyük devrimci öğretisini yaratıcı bir biçimde geliştirmiş ve 
onu Rusya'daki somut ekonomik ve politik duruma; yeni ça
ğın -yani, emperyalizm ve proletarya devrimleri çağının- ko
şullarına uygulamıştır. 

Anıların kapanış bölümü, Marx'ın ölümü vesilesiyle En
gels'in kaleme aldığı yazı ve mektupları ve bir de, Engels'in ce
naze töreni üzerine Alman Sosyal Demokrat gazetesinin bir ra
porunu içermektedir. Bu anılar topluluğu Engels'in 10 .  ölüm 
yıldönümü vesilesiyle, Alman Sosyal Demokrasisi sol kanat 
temsilcisi ve sonraları Alman Komünist Partisi kurucularından 
Franz Mehring'in kaleme aldığı bir yazı ile son bulmaktadır. 
Bu yazı, bütün Rus devriminin neden olduğu derin izlenimi ve 
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Marx ile Engels'in savaşım verdikleri büyük davanın mutlaka 
zafere ulaşacağına dair sarsılmaz güveni yansıtmaktadır. 

Karl Marx ve Friedrich Engels üzerine olan ve bu ciltte yer 
alan anıların bir kısmı, Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nün ar
şivlerinde korunan elyazmalarından ilk kez yayımlanmakta
dır. (]enny Marx: Olay Dolu Bir Yaşamdan Kısa Bir Kesit; 
Theodor Cuno: Anılar; Fransİzca Kugelmann: Marx'ın Büyük 
Kişiliğinden Ufak Tefek Özellikleri; F.  M. Kravçinski: Anılar) 

Anıların bazıları kısaltılmıştır. Metin için gerekli görülen 
açıklamalar dipnot olarak verilmiştir. Anılar topluluğunun so
nuna, Marx ve Engels'in hayat ve eylemleriyle ilgili belli başlı 
tarihler krcnolojik olarak verildiği gibi, metinde geçen isiınie
rin bir dizini de kitaba eklenmiştir. 

So!'yetler B irliği Komünist Partis i Merkez Komitesi 
Marksizm-Leninizm Enstitüsü 
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I. KısıM 

Friedrich Engels Karl Marx 
V. 1. Lenin Karl Marx 

V. 1. Lenin Friedrich Engels 
Paul Lafargue Marx'tan Anılar 
Paul Lafargue Engels'ten Anılar 
W. Liebknecht Marx'tan Anılar 
W. Liebknecht Engels'ten Anılar 

F. Lessner 1848'den Önce ve Sonra 
F. Lessner Bir İşçinin Karl Marx Üzerine Anıları 

F. Lessner Üç İşçinin Friedrich Engels Üzerine Anıları 
Eleneor Marx Aveling Friedrich Engels 

G. ]. Harney Engels Üzerine 
G. Weerth Annesine Yazdığı Bir Mektuptan 

F. A. Sorge Marx Üzerine 
H. A. Lopatin N. P. Sinelnikov'a Yazılan Bir Mektuptan 
H. A. Lopatin M. N. Oshanian'a Yazılan Bir Mektuptan 
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Fri e dri c h  E nge ls 

K A R L  MA R X  

Sosyalizme ve dolayısıyle tüm emek hareketine ilk kez bi
limsel bir temel kazandıran Karl Marx, 1 8 1 8  yılında Trier 
kentinde doğdu. Bonn ve Berlin'de öğrenim gördü; önce huku
ku seçti ama çok geçmeden kendini bütünüyle tarih ve felsefe 
öğrenimine verdi; 1 842'de tam kendisini felsefe doçentliğine 
vermek üzereyken, III. Friedrich Wilhelm'in ölümünden beri 
ortaya çıkan politik hareket Marx'ın yaşamını farklı bir yola 
yöneltti. Onun katkılarıyla, Ren liberal burjuvazisinin, Camp
hausen'lerin, Hansemann'ların ve diğerlerinin öncülüğünde 
Köln'de Rheinische Zeitung ( Ren Gazetesi) kuruldu. Ren 
Landtag'ın * uygulamalarına yönelttiği eleştirilerin dikkatleri 
büyük ölçüde bu noktaya çekmesi üzerine 1842 güzünde 
Marx bu gazetenin başına getirildi. Hiç kuşkusuz Rheinische 
Zeitung sansür altında yayıniamyordu * * ama sansürün bu ga
zete ile baş etmesi epey güçtü. Rheinische Zeitung hemen her 
zaman önemli yazıların yayınlanmasının bir yolunu buluyor
du; önce sansürün önüne, sansürleyebileceği önemsiz yazılar 
yem olarak atılıyor; sansür ya bu işlerle uğraşmaktan bıkıp 
usanıyor ya da ertesi günü gazetenin yayınlanamaması tehdidi 
karşısında boyun eğmek zorunda kalıyordu. Eğer o sıralar, 
Rheinische Zeitung gibi cesur on gazete olsaydı ve bunların 
yayıncıları, yeniden dizginin yapılabilmesi için fazladan birkaç 

• Eyaler meclisi. -çev. 
• • Rheinische Zeitung'un ilk sansürcüsü polis şefi Dolxleschall, Kölniche Ze
itung'da, Dante'nin Ilahi Komedi'si ile ilgili bir ilanı, "Ilahi işler bir komedinin ko
nusu olamaz" gerekçesiyle sansürlemişti! 
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yüz thaler'i feda edebilselerdi, Almanya'da sansürü yürütme 
işi daha 1843'lerde olanaksız hale getirilebilirdi. Ne var ki Al
manya'da gazete sahipleri, dar görüşlü, pısırık, ikiyüzlü kim
seler oldukları için Rheinische Zeitımg bu mücadeleyi tek ba
şına yürütüyordu. Gazete bu adatma yoluyla birkaç sansüreli 
eskitti ve ensonu çifte bir sansür ortaya çıktı; ilk sansürden son
ra ga1eteyi * bir kez daha sansürden geçiriyordu. Bu da pek işe 
yararnadı ve 1 843 yılı başında hükümet bu gazetenin denetim 
altında tutulmasının imkansız olduğunu ilan ederek gazeteyi 
bütünüyle kapattı. Bu arada Marx, ileride gerici bir kabinede 
yer alacak olan von Westphalen'in kızı Jenny ile evlenmiş, Pa
ris'e gitmiş ve orada A. Ruge ile birlikte Alman-Fransız Yıilı
ğı'nı (Deutsch-Französische ]ahrbücher) * *  yayınlamış, He
gel'in hukuk felsefesini eleştİren bir dizi sosyalist yazıya başla
mıştı. Ardından. o sıralarda Alman felsefi idealizminin, farkın
da olmadan içine düştüğü moda biçimlerden birisini alaylı bir 
biçimde eleştirdiği Kutsal Aile, Bruno Bauer ve Ortaklarına 
Karşı başlıklı yazıyı Engels ile birlikte kaleme almıştır. 

Bir yarıdan ekonomi politik, bir yandan da Büyük Fransız 
Devrimi'nin tarihini incelerken Marx yine de, Prusya Hükü
metine saidırı için zaman bulabiliyordu. Ne var ki Prusya Hü
J<ümeti, 1 845 ilkyazında -bir söylentiye göre Herr Alexander 
von Humbolt'un da aracılığı ile- Guizot'nun başında bulun
duğu bakanlıktan, onun Fransa'dan sınır dışı edılmesi için 
emir çıkartarak intikamını almış oldu. Marx bunua üzerine 
Belçika'nın başkenti Brüksel'e göç etti ve 1847 yılında Fransız
ca olarak, Proudhon'un Sefa/etin Felsefesi'ni eleşrirdiği Felse
fenin Sefaleti'ni yayımladığı gibi 1 848'de Serbest Ticaret Üze
rine Konuşmalar'ı yayınladı. Yine bu sürgünlük yıllarında bir 
Alman işçi derneği kurarak pratik ajitasyona girişme fırsatını 
da buldu. Bu dernek, birkaç yıldır zaten faaliyette bulunan giz
li Komünist Liga'ya politikayla uğraşan arkadaşları ile birlik-

* Regierungspmstdent: Prusya'da merkezi hükümetin temsilcileri . 
.. Bu yıllığın tek bir baskısı, 1 844 Şubatı'nda yayımlanan çifte sayı olmuştur. 



te 1 84 7 yılında girmeleriyle onun için daha da önemli hale gel
di. Derneğin bütün yapısı şimdi kökten değişmişti: O zamana 
değin az çok gizli faaliyette bulunan bu kurum artık komünist 
propagandanın yapıldığı bir yapıya kavuştu. Alman Sosyal 
Demokrat Partisi'nin ilk örgütü olan dernek, ancak yasal zor
unluğun gerektirdiği ölçüde gizliydi. Liga, Alman işçi sendika
larının bulunduğu her yerde vardı: lngiltere'de, Belçika'da, 
Fransa'da, İsviçre'de ve Almanya'daki sendikaların birçoğu
nun önde gelen üyeleri Liga'ya bağlıydı ve Liga, Alman işçi ha
reketinin yaygınlaşmasında önemli bir rol sahibiydi. Üstelik 
Liga, dünyadaki bütün işçi hareketinin enternasyonal bir nite
lik taşıdığını ilk vurgulayan kuruluş olmuştur. Üyeleri arasın
da Ingiliz, Belçikalı, Macar, Polonyalı, vb. işçiler bulunduğu 
gibi, başta Londra olmak üzere uluslararası işçi toplantıları da 
düzenlemiştir. 

Liga'daki bu dönüşüm, 1847 yılında yapılan iki kongrede 
gerçekleşmiştir. Bunların ikincisinde, Marx ve Engels tarafın
dan düzenlenecek bir manifestoda Parti'nin temel ilkelerinin 
saptanmasına ve yayınlanmasına karar verilmiş ve böylece, 
Şubat Devrimi'nden hemen önce 1 848'de yayımlanan ve o za
mandan beri hemen bütün Avrupa dillerine çevrilen Komünist 
Parti Manifestosu ortaya çıkmıştır. 

Marx'ın katkıda bulunduğu ve anayurttaki polis rejiminin 
bütün pisliklerini acımasızca teşhir eden Deutsche-Bruksseler 
Zeitung* Prusya Hükümeti'nin Marx'ın bir kez daha sınır dı
şı edilmesi girişiminde bulunmasına neden olduysa da bu boşa 
çıktı. Ne var ki, Şubat Devrimi Brüksel'de de halk hareketleri
ne yol açınca, Belçika'da da radikal değişimler kaçınılmaz ha
le geldi; Belçika Hükümeti bu kez Marx'ı keyfi bir biçimde tu
rukladı ve sınır dışı etti. Bu arada Fransa'daki Geçici Hükü-

• Brüksel'deki Alman siyasi sürgünlerinin kurduğu bu gazete, 1847 Ocağından 
1 848 Şubatına kadar yayınma devam etmiş; 1847 Eylülünden itibaren Marx ile 
Engels gazetenin sürekli yazarları olmuş ve onların etkisiyle, militan bir komünist 
ve demokratik propaganda organı haline gelmiştir. 



met, Flacon aracılığı ile Marx'a Fransa'ya geri dönme çağrısı 
yaptı ve o da bu davete hemen uydu. 

Paris'te o sırada Almanlar arasında yaygın olan, devrimi 
ve cumhuriyeti Almanya'ya taşımak üzere Fransa'daki Alman 
işçilerini silahlı lejyonlar halinde örgütlernek istediği konusun
daki sahtekarlığa karşı savaş açtı. Önce, Almanya kendi dev
rimini kendisi yapmak zorundaydı; sonra da, Fransa'da örgüt
lenen her devrimci yabancı lejyon, Belçika'da ve Baden'de ol
duğu gibi devrilmesi kaçınılmaz olan hükümete, Geçici Hükü
mete bağlı Lamartine tarafından zaten ihbar edilmiş bulunu
yordu. 

Mart Devrimi'nden sonra Marx, Köln'e gitti ve orada, 1 
Haziran l848'den, 19 Mayıs 1849'a kadar varlığını sürdüren 
Neue Rheinische Zeitung'u (Yeni Ren Gazetesi) kurdu. Bu ga
zete, zamanın demokratik hareketi içerisinde proletaryanın 
görüş açısını temsil eden tek gazete idi; ve bu tutumu ile 1 848 
Paris ayaklanmasını bütünüyle savunması yüzünden sermaye 
yatmm ortaklam.ın hemen hepsini kaybetmesine yol açtı. Ge
rici, Neue Preussrche Zeitung (Yeni Prusya Gazetesi), h u gaze- · 

tenin hiçbir kutsallık tanımadığını; kraldan, kral vekilinden 
tuttm da, o sırada 8 .000 mevcudu ile Pru�ya kalesini koruyan 
jandarmaya kadar her şeye saldırdığını ilan ediyordu. Ren eya
lerinin sözde liberal burjuvası birdenbire çark edip gericiliği 
savunur olmuş; gazete Köln sıkıyönetimi tarafından, 1 848 gü
zündc uzun bir süre kapatılmış: Frankfurt Adalet Bakanlığı 
her çıkan makale için soruşturma açılmak üzere Köln savcılı
ğına başvuruyordu. Yine de polisin gözü önünde gazete sessiz 
sedasız yayımına devam ediyor, hükümet ile burjuvaziye yap
tığı amans;z saldırılada orantılı olarak dağıtımı ve ünü günden 
güne genişliyordu. Kasım 1 848'de Prusya hükümet darbesi 
gerçekleşince gazete her sayısının başında halka vergi ödeme
me ve şiddeti şiddetle karşılama çağrısında bulunuyordu. 1 849 
baharında, bu çağrıları ve yayınladığı bir başka yazı nedeniy
le tekrar mahkemeye verildi ise de her iki suçlamadan da ak-



landı . Ensonu, 1 849'da Dresden ve Ren eyaletindeki ayaklan
malar hastınlınca ve Badcn-Pfalz ayaklanmasına karşı Prus
ya'nın giriştiği harekat, askeri birliklerin toparlanmasıyla yo
ğunlaşınca hükümet artık Yeni Ren Gazetesi'ni kuvvet kulla
narak kapatabilecek güce ulaştığı kanısın:ı ·ardı. Gazetenin 
son sayısı kırmızı mürekkeple basılmış olarak 1 9  Mayıs'ta ya
yınlandı. 

Marx yeniden Paris'e döndüyse de, 13 Haziran 1 849 gös
terilerinin yapılmasından birkaç hafta sonra, Fransız hüküme
ti ya ingiltere'ye gitmesi ya da Fransa'dan sürgün edileceği se
çenekleriyle Marx'ı; karşı karşıya bıraktı. O da bu durumda 
Londra'ya taşınmaya karar verdi ve ölene kadar da bu kentte 
kaldı. 

Neue Rheinische Zeitung't;n dergi halinde yayımına devam 
etmesi girişiminden (Hamburg, 1 850), gericiliğin gitgide şiddet
lenınesi karşısında bir süre sonra vazgeçildi. Fransa'da 185 1 'de
ki hükümet darbesinden hemen sonra Marx, Louis Banapar
te'ın 18 Brumaire'i yayınladı. !_S.53'te Köln Komünist Davası 
Üz<:ri;zc Açıklamalar'ı kaleıı1e aidı ( bu kitapçık önce Bassel'de, 
sonra Boston'da, yakınlarda da Leipzig'de yayınlandı). 

Köln'de Komünist Liga üyelerinin mahkum edilmesinden 
sonra Marx, komünist ajitasyondan on yıl süreyle çekildi ve 
kendisini bütünüyle bir yandan British Museum kitaplığında 
ekonomi politik alanındaki zengin h:ızinenin incelenmesine, 
öte yandan da New York Daily Tribune* gazetesine yazı yaz
maya verdi. Amerikan lç Savaşı'na kadar burada Avrupa ve 
Asya'daki politik durumlar konusunda pek çok makalesi ya
yımlandı. İngiliz Başbakanı Lord Palmerstone'un güttüğü siya
sete karşı resmi belgelere dayanarak yazdığı yazılar sonradan 
Londra'da kitapçık biçiminde de yayımlandı. 

Uzun yıllar süren iktisat alanındaki çalışmalarının ilk mey-

• New York Daily Trihune ilerici bir Amerikan gazetesi idi ve burada 1851 yılın
dan 1862 yılına kadar Marx ve Engels'in kaleminden çıkan pek çok makale ya
yımlandı. 



vesi 18S9'da Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı yayımlandı. 
Bu yapıt, para doktrini de dahil, Marksist değer teorisinin ilk 
etraflı serimini içeriyordu. İtalya-Avusturya Savaşı sırasında 
Marx, Londra'da yayımlanan Alman gazetesi Das Volk'da, o 
sıralar liberal geçinen ve ezilen ulusların kurtarıcısı rolü oyna
yan Bonapartçılığa saldırdığı gibi, tarafsızlık maskesi altında 
hulanık suda balık aviarnaya çalışan Prusya Hükümeti'-:ıin po
litikasını da eleştiriyordu., Bu bağlamda Herr Karl Vogt'a da 
saldırmak gerekiyordu, zira bu adam o sırada Prens Napale
on'un komisyonunda ve Louis Napoleon'un bordrosunda güya 
tarafsızlık örtüsü altında Alman yanlısı bir ajitasyon yürütü
yordu. Herr Vogt yazdığı yazılada bu masum role girince 
Marx, Herr Vogt (Londra, 1 860) başlıklı makalede onun ve 
öteki sahte demokrat çete üyelerinin maskclerini indirdi; hem iç 
ve de hem dış kanıtlarla bunların Aralık İmparatorluğu'ndan 
rüşvet aldıklarını kanıtladı. Bu suçiama tam on yıl sonra, 
1 8 70'te Tuiledies'de bulunan ve Eylül Hükümeti tarafından ya
yımlanan Banapart uşaklarının tuttukh<rı bir liste ile doğrulan
mış oldu. Bu listede, V harfi altında şöyle bir kayıt vadı: 
"Vogt-1859 Ağustosunda kendisine 40.000 frank ödenmiştir." 

Ensonu 1 867 güzünde Marx'ın başyapıtı Kapital: Kapita
list Uretimin Eleştirel Bir Tahlili, Cilt I Hamburg'da yayım
landı. Bu yapıtta Marx, so!;yalist ekonomi anlayışının temelle
rini, mevcut toplum konusundaki eleştirilerinin ana çizgilerini; 
kapitalist üretim ve sonuçlarını enine boyuna inceliyordu. Bu 
çağ açıcı yapıtın ikinci baskısı 1 8 72'de yayımiandı ve yazar 
ikinci cildin bir bütün haline getirilmesi çalışmalarına başladı. 

Bu arada, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde emek hareketleri 
öylesine bir gelişme gösterdi ki Marx, uzun zamandır besledi
ği bir düşüncenin gerçekleşebileceğini ummaya başladı: Avru
pa ve Amerika'nın en gelişmiş ülkelerini kucaklayan bir İşçi 
Birliği'nin kurulması; bu birlik, sosyalist hareketin enternasyo
nal karakterini hem işçilerin kendisine ve hem de burjuvazi ile 
bunların hükümetlerine somut olarak gösterecek; böylece pro-
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letaryanın güçlenmesi ve kendine güveni sağlandığı gibi, düş
manlarının kalbine korku salmış olacaktı. Rusya'nın bir kez 
daha Polonya üzerine yürümesi üzerine 28 Eylül 1 8 64'te 
Londra'da St. Martin's Salonu'nda yapılan büyük bir toplantı 
bu konunun ortaya atılmasına ve büyük bir istekle benimsen
mesine neden oldu. Uluslararası Emekçiler Birliği kuruldu; 
merkezi Londra'da olan geçici bir Genel Konsey seçildi; Marx 
bunun ve daha sonraki bütün Genel Konsey faaliyetlerinin, 
Hague Kongresi'ne kadar adeta kalbi gibiydi. 

1 864'teki Açılış Bildirisi'nden, 1 8 1 7  Fransa'daki Iç Savaş 
Bildirisi'ne kadar Enternasyonal Genel Konseyi'nin yayımiadı
ğı neredeyse bütün dökümanlar onun elinden çıkmıştı. 
Marx'ın Enternasyonal'deki bu faaliyetlerini anlatmak, Birli
ğin, hiç kuşkusuz, Avrupa işçilerinin belleklerinde hala yaşa
yan tarihini yazmak gibi bir şey olur. 

Paris Komünü'nün düşmesi, Enternasyonal'in devamını 
olanaksız hale getirdi. Avrupa tarihi, başarılı etkinlik olanak
larının ortadan kalktığı bir toplumsal tıkanıklık noktasına gir
mişti. İşçi hareketlerini yedinci Büyük Kuvvet haline getiren 
olaylar aynı zamanda, savaşçı güçleri harekete geçirmeyi ve 
bunları eylem içerisinde kullanmayı adeta olanaksız hale sok
muştu; ayrıca, ikinci dereecdeki kimi elemanlar kendilerini ön 
plana çıkartarak Birliğin birdenbire parlayan ününü, Enter
nasyonal'in gerçek durumunu anlamadan ya da buna önem 
vermeden, kendi böbürlenmeleri ya da hevesleri yolunda kul
lanmaya kalkışmışlardır. Bu durumda kesin bir karar alma za
manı gelmişti. Bu kararı yine Marx alarak Hague Kongresi'n
de bunun uygulanmasını sağladı. Enternasyonal, aldığı ciddi 
bir karar ile, bu akılsızca ve sağlıksız davranışlara merkezlik 
eden Bakunincilerin yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmedi
ğini ilan etti. Toplanma olanağının ortadan kalkması, her yer
de gericiliğin kol gezmesi, emek hareketinin can damarlarının 
boşu boşuna harcanmasından başka bir işe yaramayan bir di
zi fedakarlık dışında tam bir kötürümlük içine düşülmesi kar-



şısında Enternasyonal, Genel Konseyi Amerika'ya naklederek 
bir süre için siyaset sahnesinden çekildi. Bu kararın sonuçları
nın ne derece isabetli olduğu, o zaman da şimdi de çok eleşti
rildiği halde açıkça görülmüştür. Bir yandan Enternasyonal 
adına yararsız çıkışlar yapılmasına son verilmiş, öte yandan, 
çeşitli ülkelerin sosyalist işçi partileri arasında sürdürülen ya
kın temas, Enternasyonal'in uyandırdığı, bütün ülkelerin pro
letaryasının çıkar birliği ve dayanışma bilincinin, resmi bir En
ternasyonal birliği bağına gereksinme duyulmaksızın da sağla
nabildiği ve aslında böyle bir birliğin şimdiki durumda bir 
ayak bağı haline geldiğini göstermiştir. 

Hague Kongresi'nden sonra Marx en sonunda teorik çalış
maları için sükunet ve boş zaman bulabildi; bütün umudu, Ka
pita/'in ikinci cildini daha fazla uzatmarlan baskıya hazırlaya
bilmekti. 

Bilim yıllıklarında Marx'ın adını taşıyan pek çok buluştan 
biz burada ancak iki tanesi üzerinde duracağız. 

Bunlardan ilki, dünya tarihi kavramı üzerinde onun yarat
tığı devrimdir. Daha önceki bütün tarih görüşü, "bütün tarihi 
değişikliklerin en son nedeni, insanoğlunun düşüncelerindeki 
değİşınede aranmalıdır" tezine dayanıyordu; yani, tarihteki 
bütün değişiklikler içerisinde politik değişmeler en önemlisiy
di ve bütün tar:ihe egemendi. Ne var ki burada, düşüncelerin 
insanın aklına ne zaman ve nasıl girdiği, politik değişiklikierin 
itici gücünün ne olduğu sorusu hiç sorulmuyordu. Ancak, da
ha yeni Fransız Okulu ile kısmen de İngiliz Okulu'ndan tarih
çilerde en azından Ortaçağ'dan beri şu düşünce egemendi ki, 
Avrupa tarihinde itici güç, sosyal ve politik egemenlik için, ge
lişmekte olan burjuvazi ile feodal aristokrasİ arasındaki müca
deledir. Şimdi Marx şunu kanıtlıyordu; şimdiye değin bütün 
tarih, bir sınıf mücadelesinin tarihidir; çok katlı ve karmaşık 
politik mücadeleler içerisinde önemli olan tek şey, toplumsal 
sınıfların, sosyal ve politik egemenliğidir; daha önceki sınıfla
rın kurdukları egemenliğin devamı, yeni yükselen sınıfların bu 



egemenliği ele geçirme mücadelesi. Peki bu sınıflar, kendi kö
kenleriyle varoluşlarını neye borçludurlar? Bu sınıflar varlıkla
rını, toplumun belli bir dönemde kendi tüketim araçlarını 
ürettiği ve bölüştüğü madde ve fiziksel olarak duyumlanabilir 
koşullarına borçludurlar. Ortaçağ'ın feodal egemenliği, küçük 
köylü topluluklarının kendi kendine yeterli ekonomisi üzerine 
dayanıyordu; bu topluluklar hemen hemen bütün gereksinme
lerini üretiyorlardı; değişim yok gibiydi; silahlı soylular bunla
rı dışarıya karşı korudukları gibi dahilde de en azından politik 
çalkantılara karşı savunuyorlardı. Kentler oluşup da bunlarla 
birlikte, ayrı ayrı el zanaatları, sanayi ve ticari ilişkiler gelişin
ce, önce ülke içinde, ardından da uluslararası boyutta kent 
burjuvazisi doğup gelişti; bu burjuvazi Ortaçağ boyunca soy
lularla mücadele ederek hem feodal düzene ve hem de bu dü
zenin sağladığı ayrıcalıklara dahil oldular. Ancak, Avrupa dı
şında da bir dünyanın varlığını keşfederek, on beşinci yüzyılın 
ortasından itibaren bu burjuvazi, ticaret alanında daha geniş 
bir yer elde etti; eşzamanlı olarak küçük sanayide bir atılım 
görüldü; önemli zanaat kolları, manifaktürle desteklendi; şim
di fabrika boyutlarına ulaşan üretim bu kez de geniş boyutlu 
sanayi ile desteklenir oldu; bu son gelişmeler, bir önceki yüz
yılın buluşlarıyla, özellikle buharlı makinelerin icadıyla müm
kün oldu. Geniş ölçekli sanayi şimdi, eski el emeğine dayanan 
üretimi geri kalmış ülkelere doğru sürdü ve daha gelişmiş 
olanlarda, buharlı makineler, demiryolları, elektrikli telgraf 
gibi günün yeni iletişim ve ulaştırma araçlarını yarattı. Böyle
ce burjuvazi gitgide, toplumsal servet ile toplumsal erki bir 
arada eline geçirdiyse de daha uzun süre politik erkten uzak 
kaldı; bu erk soylular ile, soyluların desteklediği monarşinin 
elindeydi. Ne var ki belli bir aşamada -Büyük Devrimden son
ra Fransa'da- politik erki de e le geçirdi; şimdi de bizzat ken
disi proletarya ve küçük köylü üzerinde egemen sınıf haline 
geldi. 

Bu açıdan bakıldığında, bütün tarihsel olaylar -toplumun 



belirli ekonomik koşulları konusunda yeterli bilgi sahibi iseniz 
ki, bizim profesyonel tarihçiler bundan büsbütün yoksundur
lar- oldukça basit bir şekilde açıklanabilir; aynı şekilde, her 
tarihsel döneme ait kavramlar ve fikirler, kendileri de belli 
ekonomik koşullar tarafından belirlenen hayatın içinde gelişti
ği ekonomik koşullar ve o dönemin toplumsal ve politik ilişki
leri ile çok yalın biçimde açıklanabilir. 

Böylece tarih ilk kez gerçek temeli üzerine oturdu; apaçık 
<:.ma daha önce görmezlikten gelinen gerçek şuydu; önce insan, 
yemek, içmek, barınmak, giyinmek, yani çalışmak zorundaydı; 
bütün bunları, egemenlik kurmak, politika yapmak, din ve felse
feden ve benzeri şeylerden önce yapmak zorundaydı; ve işte bu 
apaçık gerçek, ensonu tarihsel dayanaklarına kavuşmuş oldu. 

Bu yeni tarih anlayışının, sosyalist görüş için çok büyük bir 
önemi vardı. Bütün tarihi hareketlerin sınıf çatışması ve sınıf 
mücadelesi içerisinde cereyan ettiği, her zaman yöneten ve yö
netilen bir sınıf olduğu, sömüren ve sömürülen sınıfların da
ima var oiduğu; insanlığın büyük bir çoğunluğunun daima �e
tin bir emek ve alın teri dökme ama buna karşılık pek az zevk 
alma durumunda bulunduğu gösterilmiş oluyordu. 

Peki bu niçin böyle olmuştu? Çünkü, insanlığın başlangıç
taki bütün gelişme aşamalarında, üretim öylesine az gelişmiş
tir ki, tarihsel gelişme ancak bu antagonist biçimde yürüyebil
miştir; bir bütün olarak alınırsa tarihsel gelişme, küçük bir ay
rıcalıklı azınlığın tekeline geçmiş, oysa büyük bir kitle, kendi 
emekleriyle yine kendi zavallı geçim araçlarını üretebilmeye 
mahkum olmuşlar ve bu arada da ayrıcalıklı sınıfın gitgide ar
tan zengin geçim araçlarını üretmeye devam etmişlerdir. Tari
hin aynı biçimde araştırılması, daha önceki sınıf egemenlikle
rinin doğal ve akla uygun bir açıklamasının yapılmasını sağlar; 
böyle yapılmadığı zamanlar, tarihteki olaylar ancak birtakım 
insanların pislikleriyle açıklanabilir; oysa bu bilimsel tutum bi
zi, üretken güçlerde gijnümüzde görülen muazzam artışın so
nucu olarak, insanlığın -en azından çok gelişmiş ülkelerde-

4 



egemenler ve egemenlik altına alınanlar, sömürenler ve sömü
rülenler diye ayrılması için elde kalan son bahanenin de orta
dan kalktığını anlamaya götürür; yönetimi elinde bulunduran 
büyük burjuvazi artık tarihsel görevini tamamlamış, topluma 
öncülük etmek şöyle dursun artık ona, üretimin gelişmesini 
engelleyerek ayak bağı olmaya başlamıştır; bu gerçeği, ticari 
bunalımlar, özellikle son büyük ekonomik çöküş, bütün ülke
lerde görülen sanayinin bunalımlı bir döneme girmesi kanıtla
mış bulunmaktadır; tarihi öncülük görevi artık proletaryaya 
geçmiştir; bu sınıf, toplumda işgal ettiği durum bakımından, 
bütün sınıf egemenliklerini ve her türlü köleliği ve sömürüyü 
ortadan kaldırmak suretiyle ancak kendisini özgür kılabilir; 
burjuvazinin artık denetleyemeyeceği büyüklüğe ulaşan top
lumsal üretken güçler, toplumun bütün üyelerinin, yalnız üre
time değil, toplumsal servetin dağılımına ve yönetimine de ka
tılabileceği bir durumu meydana getirmek üzere el ele vermiş, 
proletaryayı beklemektedir; böylece, bütün üretimin planlı bir 
çalışmayla, toplumsal üretken güçlerdeki artış ve alınan so
nuçlar öylesine artmış olacaktır ki, her türlü makul gereksin
melerin karşılanması, gitgide artan ölçüde olmak üzere herkes 
için sağlanmış olacaktır. 

Marx'ın ikinci önemli buluşu, sermaye ile emek arasında
ki ilişkinin nihai bir biçimde açıklığa kavuşturulmasıdır; bir 
başka deyişle, şimdiki toplum içerisinde, mevcut kapitalist 
üretim ilişkileri altında, işçinin kapitalist tarafından sömürüi
mesi nasıl gerçekleşmektedir. Ekonomi politiğin, emeğin her 
türlü servetin ve değerin yaratıcısı olduğu önermesini öne sür
mesinden beri şu sorun kaçınılmaz olmuştur: Durum böyle 
olunca nasıl oluyor da ücretli emekçi, emeğiyle yarattığı değe
rin toplamını almıyor da bir kısmını kapitaliste teslim etmek 
zorunda kalıyor? 

Burjuva iktisatçıları olsun, sosyalistler olsun bu soruya ge
çerli bir yanıt bulmaya çalıştılarsa da, boşuna; en sonu Marx 
bu sorunun tam karşılığını buldu. Bu sorunun çözümü şöyle-
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dir: Halihazır kapitalist üretim biçimi iki ayrı sınıfın varlığını 
öngörür; bir yanda, bütün üretim ve tüketim araçlarına sahip 
bulunan kapitalistler; öte yanda, anılan bu araçlara sahip bu
lunmadıkları için, satabilecekleri biricik meta olan emek-gücü
ne sahip bulunan proletarya; işte bu yüzden proletarya, tüke
tim nesnelerine sahip olabilmek için, kendilerinde bulunan şe
yi, emek-güçlerini satmak durumundadırlar. 

Ne var ki bir metanın değeri, üretimi sırasında dolayısıyla 
yeniden üretiminde kendisinde somutlaşan toplumsal bakım
dan gerekli emek miktarıyla belirlenir; öyleyse ortalama bir in
sanın, bir gün, bir ay, bir yıl boyunca harcadığı emek-gücünün 
değeri, bu emek gücünün, bir gün, bir ay, bir yıl boyunca ha
yatta kalabilmesi için gerekli tüketim nesnelerinde somutlaşan 
emek miktarıyla belirlenecektir. 

Diyelim, bir işçinin bir günde harcayacağı tüketim araçları
nın üretimi için altı saatlik emek gerekse ya da aynı şey demek 
olan, bu araçların içerdikleri emek, altı saatlik emek miktarını 
temsil etse; bir günlük emek-gi.icünün değeri, altı saatlik eme
ğin somutbşması olan para miktarı ile ifade olunur. Yine var
sayalım ki, bizim işçiyi kullanan kapitalist, harcadığı emeğe 
karşı bu miktarı ödese; böylece onun emek-gücünün tam de
ğerini ödemiş olur. Eğer işçi, günün altı saatini kapitalist için 
çalışıyorsa, kapitalistin ödediği parayı tamamıyla karşılamış 
oiacaktır; yani altı saatlik emek için altı saat çalışmış olacak
tır. Ama bu durumda kapitaliste bir şey kalmayacaktır; oysa 
kapitalist, duruma tamamen farklı bir biçimde bakar. Kapita
list şöyle der; ben bu işçinin emek-gücünü, altı saatliğine değil 
tam bir günlüğüne satın aldım ve buna uygun olarak o işçiyi 
altı saat değil, koşullara göre 8, 10, 12, 14 ya da daha fazla ça
lıştırırım. Bu suretle, yedinci, sekizinci ve daha sonraki saatie
rin ürünü, karşılığı ödenmemiş emeğin ürünü olur ve bu ürü
nün karşılığı doğrudan kapitalistin cebine girer. 

Dolayısıyla, kapitalistin hizmetindeki işçi, yalnız emek-gü
cünün değerini üretmekle kalmaz -bunun için kendisine zaten 



bir ödeme yapılmıştır- bir de bunun üzerinde ve ötesinde, ka- . 
pitalistin çaktırmadan cebe indirdiği bir artıdeğer üretmiş 
olur. Üretilen bu artı-değerler ise belirli ekonomik yasalara uy
gun olarak tüm kapitalist sınıf arasında bölüşülür ve toprak 
rantının, kiırın, sermaye birikiminin doğduğu temeli, kısacası 
emeğiyle yaşamayan sınıfların tükettiği ya da biriktirdiği ser
vetİn esasını oluşturur. Bütün bunlar şunu kanıtlamaktadır ki, 
bugünün kapitalistlerinin ele geçirdikleri servet tıpkı, köle sa
hibinin ya da serf emeğini sömüren feodal beyin, karşılığı 
ödenmeyen emeğe el koyması gibidir. Bütün bu tür sömürüler 
sadece karşılığı ödenmeyen emeğe el koyma biçimi ve yönte
mindeki farklılıklar ile birbirinden ayrılır. Ne varki bu, mülk 
sahibi sınıfların, halihazır toplumsal düzenin haklı ve adaletli 
olduğu, hak ve görevlerde eşitlik bulunduğu, çıkarlar konu
sunda genel bir uyurnun sağlandığı biçimindeki her türden iki
yüzlü haklı gösterme çabalarını çürütmüş olur. Aslında bu, ha
lihazır burjuva toplumunun tıpkı kendisindeıı önceki toplum
sal düzenler gibi, büyük bir halk kitlesinin, küçük ve gitgide 
küçülen bir· azınlık tarafından sömürülmesine dayanan muaz
zam bir kurum olduğunun kanıtıdır. 

İşte modern bilimsel sosyalizm, bu iki önemli gerçeğe daya
nır. Kapital'in ikinci cildinde bu ve kapitalist toplum düzeniyle 
ilgili yine önemli bilimsel buluşlar daha geniş biçimde irdelene
cek ve böylece, ekonomi politiğin birinci ciltte ele alınmayan 
diğer yönleri devrimleştirilmiş olacaktır. Dileğimiz Marx'ın bu 
cildi de yakın zamanda baskıya hazır hale getirmesidir. 

Engels bu kısa incelerneyi 1877 
Haziranı'nda yazmış; Brunswick'de 
çıkan Wolkskalender almanağında 
1878'de yayımlanmıştır. 
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Almanaktaki metne uygun 
olarak basılmıştır. Çeviri 
Almanca'dan yapılmıştır. 



V .  1 .  L e n i n  

K A R L  MA R X  

Marx, Karl; (yeni takvime göre) S Mayıs 181 8'de (Prusya Re
nanyası) Trier kentinde doğdu. Babası, 1824'de Protestanlığı be
nimsemiş Yahudi bir avukattı. Ailesi, hali vakti yerinde, kültürlü 
idi ama devrimci değildi. Trier'de Gymnasium'dan mezun olduk
tan sonra Marx, önce Bonn'da daha sonra Berlin'de üniversiteye 
devam etti; hukuk öğrenimi gördüyse de tarihe ve felsefeye ağırlık 
verdi. Üniversite öğrenimini, Epikür felsefesi üzerine bir tez hazır
layarak 1841 'de tamamladı. O sıralar Marx, görüşleri yönünden 
Hegelci bir idealist idi. Berlin'de iken, Hegel felsefesinden, tanrıta
nımaz ve devrimci sonuçlar çıkarma çabasında olan (Bruno Bauer 
ve başkalarının da bulunduğu) "Sol Hegelciler" çevresine dahildi. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra Marx, profesör olma 
umuduyla Bonn'a gitti. Ancak, 1832'de Ludwig Feuerbach'ı 
kürsüsünden uzaklaştıran ve 1 816'da üniversiteye dönmesine 
izin vermeyen; 1841 'dc genç Profesör Bruno Bauer'in Bonn'da 
ders vermesini yasaklayan hükümetin gerici politikası, Marx'ın 
akademik kariyer yapma düşüncesinden vazgeçmesine yolaçtı. O 
sıralar Sol Hegelci görüşler Almanya'da hızla gelişiyordu. Lud
wig Feuerbach, özellikle 1 836'dan sonra teolojiyi eleştirmeye 
başladı ve 1 841 'de felsefesine egemen olan materyalizme yönel
di (Hıristiyanlığın Özü). 1 943 yılı, Geleceğin Felsefesinin Ilkele
ri adlı yapıtının yayınlanmasına tanık oldu. Daha sonraları En
gels, Feuerbach'ın bu yapıtları hakkında, bu kitapları, "kurtarı
cı etkisini, bir kimsenin bizzat tatması gerekir," diye yazıyordu. 
"Bizler (yani, Marx dahil Sol Hegelciler), hepimiz hemen Feuer
bach'çı olduk." Tam o sıra, Sol Hegelciler ile temasta olan Re
nenya'daki bazı radikal burjuvalar Köln'de, Rheinische Zeitung 
adında bir muhalif gazete kurdular (ilk sayısı 1 Ocak 1 842'de 



yayınlanmıştır}. Marx ile Bruno Bauer, başyazarlar olarak çağı
rıldı; 1842 Ekiminde Marx, yazı işleri müdürü oldu ve Bonn'dan 
Köln'e taşındı. Marx'ın editörlüğü altında gazetede devrimci, de
mokrat eğilim gitgide belirgin hale geldi ve hükümet önce gazete 
üzerine ikili, üçlü sansür koydu ve ardından da 1 Ocak 1 843'de 
kapatmaya karar verdi. Bu tarihten önce Marx editörlükten ay
rıldıysa da bu ayrılma gazeteyi kurtarmaya yetmedi; 1 843 Mar
tında gazete kapandı. Marx'ın Rheinische Zeitung'a yazdığı, aşa
ğıda belirtilen (Bibliyografya'ya bakınız) *  başlıca makalelerden 
başka, Engels, Moselle Vadisindeki şarapçı köylülerin durumları 
üzerine yazılmış bir makaleyi kaydetmektedir. * *  Marx'ın gazete
cilik faaliyederi ona, ekonomi politiği yetirince bilmediğine inan
dırdı ve tutkuyla bu konuyu incelemeye koyuldu. 

1 84 3 'de Marx, daha öğrencilik yıllarında nişanlandığı çocuk
luk arkadaşı Jenny von Westphalen ile Kreuznach'ta evlendi. Karı
sı, Prusya sayiuluğunun gerici bir ailesinden geliyordu; ağabeyi, en 
gerici dönemde (1 850-58) Prusya Içişleri Bakanıydı. 1 843 güzünde 
Marx, Arnold Rouge (1802-1880) ile birlikte, bir dış ülkede radi
kal bir gazete çıkarmak için Paris'e gitti; Sol Hegelci; 1 825-30'da 
hapis; 1 848'i izleyen yıllarda politik sürgün ve 1 866-?0'den sonra 
Bismarkçı. Bu gazetinin, Deutsche-Französische Jahrbücher, tek bir 
sayısı yayınlandı; gazetenin Almanya'da gizlice dağıtma güçlüğü ve 
Rougc ile anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle yayınma devam edileme
di. Marx'ın bu gazetedeki makaleleri daha o zamanda,"var olan 
her şcyic. amansızca eleştirisini" ve özellikle de "silahla eleştiri
yi " * * *  savunması bakımından; yığın/ara ve proletaryaya çağrıda 
bulunan bir devrimci olduğunu gösterir. 

1 844 Eylülünde Friedrich Engels birkaç gün için Paris'e geldi 
ve o tarihten sonra Marx'ın en yakın arkadaşı oldu. Her ikisi de, 
o sıralar Paris'te devrimci grupların kaynaşan hayatında en faal 

• Bu bibliyografya bu baskıya alınmamıştır. 
• •  Marx'ın, "Moselle Muhabirinin Doğrulanması" başlıklı makalesi. 
• .. Bu cümleler Marx'ın, "Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi"nde geçer. 
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yerlerini aldılar (o sıralar Proudhon'un öğretisi özel bir önem ta
şıyordu; Marx bu öğretiyi 1 847'de yazdığı Felsefenin Sefaleti ile 
yerle bir etti; küçük-burjuva sosyalizminin çeşitli öğretisilerine 
karşı zorlu bir mücadele vererek, devrimci proleter sosyalizmin 
ya da komünizmin (Marksizmin) teori ve taktiklerini geliştirdi
ler. (Marx'ın 1 844-48 dönemi için Bibliyografya'ya bakınız. )  
Prusya hükümetinin ısrarlı talepleri üzerine Marx, tehlikeli bir 
devrimci olarak 1 845'de Paris'den sürüldü. Brüksel'e gitti. 1 847 
baharında Marx ile Engels, Komünist Birlik* adı verilen gizli bir 
propoganda derneğine katıldılar; Birliğin İkinci Kongresinde 
(Londra, Kasım 1 84 7) seçkin bir rol oynadılar ve Kongrenin is
teği üzerine, 1 848 Şubatında yayımlanan ünlü Komünist Mani
festo'yu kaleme aldılar. Duru ve pırıl pırıl bir dehanın yansıma
sı olan bu yapıt yeni bir dünya anlayışını, toplumsal yaşam ale
mini de kucaklayan kendi içerisinde tutarlı bir materyalizmi; en 
kapsamlı ve derin gelişme öğretisi olarak diyalektiği; sınıf müca
delesi ile proletaryanın -yeni komünist toplumun yaratıcısının
dünya tarihindeki rolünün kuramını açıklar. 

1 848 Şubat Devrimi'nin patlak vermesi üzerine Marx Belçi
ka'dan sürüldü. Paris' e döndü, Mart Devrimi'nden sonra, Alman
ya'ya, Köln'e gitti ve burada, 1 Haziran 1 848'den, 1 9  Mayıs 
1 849'a kadar yayımlanan Neue Rheinische Zeitung'un editörlü
ğünü yaptı. Yeni teori, 1 848-49 devrimci olayları sırasında, tıpkı 
daha sonraları, dünyanın bütün ülkelerindeki tüm proleter ve de
mokratik hareketlerde doğrulandığı gibi doğrulanmış oldu. Karşı 
devrimcilerin zafer kazanması üzerine bunlar önce Marx hakkın
da adli kovuşturma açtılar (9 Şubatta Marx heraat etti), ardından 
da onu Almanya'dan sürdüler ( 1 6  Mayıs 1 849). Önce Paris'e git
tiyse de 13  Haziran 1 849 gösterilerinden sonra tekrar sürüldü; 

* 1 847'de Londra'da kurulan Komünist Birlik, devrimci proletaryanın ilk ulusla
rası örgütüdür. Birlik, K. Marx ile F. Engels tarafından örgütlenmiş ve yönlendi
riimiş ve onun talimatı üzerine programı olan Komünist Manifesto'yu kaleme al
mışlardır. Komünist Birlik, proleter devrimcilerin okulu ve proleter bir partinin 
çekirdeği olarak hizmet etmiş ve varlığını 1 852 Kasımına kadar sürdürmüştür. 



Londra'ya geçti ve ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. 
Marx'ın siyasi sürgün olarak yaşamı, Engels ile arasındaki 

yazışmalarında (bu yazışmalar 1 9 13'de yayımlanmıştır) açıkça 
gösterdiği gibi çok zordu. Yoksulluk Marx ve ailesi üzerine bü
tün ağırlığı ile çökmüştü; eğer Engels'in sürekli ve özverili para
sal yardımları olmasaydı Marx yalnız Kapital'i tamamlayama
ınakla kalmayacak, belki de sefalet içerisinde yok olup gidecek
ti. Bu yetmezmiş gibi, o günlerde egemen olan küçük-burjuva 
sosyalizmi ile ilgili öğretiler ve eğilimler ve genelde proleter ol
mayan sosyalizm Marx'ı bunlar ile sürekli ve amansız mücade
leye zorluyor, kimi zaman da, en vahşi ve canavarca kişisel sal
dırlara karşı koymak durumunda kalıyordu (Herr Vogt) .  Siyasi 
sürgünlerin çevresinden uzak duran Marx, kendi materyalist te
orisini birkaç tarihsel yapıtında geliştiriyor (Bibliyografya'ya ba
kınız) ve kendini bütünüyle ekonomi politik incelemelerine veri
yordu. Marx bu bilimi devrimci hale getirmişti (Aşağıdaki 
"Marksist Doktrin '' bölümü) ile, Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Katkı'ya ( 1 859) ve Kapital'e -1 . cilt, 1 867- bakınız) .  

Ellili yılların sonLın ile altmışlı yıllardaki demokratik hare
ketlerdeki canlanma Marx'ı pratik eyleme dönmeye zorladı. 
1 864'de (28 Eylül), Uluslararası Çalışanlar Birliği -ünlü I. Enter· 
nasyonal- Londra'da kuruldu. Marx bu örgütün kalbi ve ruhu, 
I. Çağrı'nın, bir dizi kararın, bildiri ve tebliğin yazarı idi. Çeşidi 
ülkelerdeki işçi harekederirıin birleştirilmesinde, proleter olma
yan, Marksizm öncesi sosyalizmin çeşitli biçimlerini (Mazzini, 
Proudhon, Bakunin, Ingiltere'de liberal sendikacılık, Alman
ya'da Lasalcılığın sağa kaymalan) ortak bir harekette birleştirme 
çabalarında, bütün bu fraksiyonların ve akımların teorileriyle 
savaşta Marx, çeşidi ülkelerde işçi sınıfının proleter mücadelesi 
için ortak bir taktik oluşturdu. Paris Komünü'nün ( 1 871 )  düş
mesinden -Marx bunun, son derece derin, açık, parlak, etkin ve 
devrimci bir çözümlenmesini (Fransa' da lç ·S.avaş, 1871 )  yapmış
tır- ve Bakunincilerin neden oldukları Enternasyonel'deki bö
lünmeden sonra bu örgütün artık Avrupa'da varlığını sürdüre
meyeceği ortaya çıkmıştır. Enternasyonal'in Hague Kongresin-



den ( 1 872)  sonra Marx, Enternasyonal Genel Konseyi'nin New 
York'a taşınmasını sağlamıştır. I. Enternasyonal tarihsel rolünü 
oynamış, şimdi, bütün dünya ülkelerindeki emek hareketinin 
çok daha büyük gelişme dönemi için yol açmıştı; bu dönemde 
hareketin kapsamı genişliyor, ayrı ayrı ulusal devletlerde kitlesel 
sosyalist işçi sınıfı partileri kuruluyordu. 

Marx'ın sağlığı, Enternasyonel içindeki yoğun çalışmaları ve 
daha da beteri teorik uğraşları nedeniyle epeyce bozulmuştu. 
Ekonomi politiğe yeni bir biçim verme ve bir yığın yeni materyal 
topladığı, birkaç yabancı dil (örneğin Rusça) öğrenmeye çalıştı
ğı Kapital'in tamamlanması işine devam ediyordu. Ne var ki bo
zulan sağlığı Kapital'i tamamlamasını engelledi. 

Karısı 2 Aralık 1 8 8 1 'de öldü; 14 Mart 1883'de Marx koltu
ğunda otururken sessiz sedasız göçtü gitti. Londra'da, Highgate 
Mezarlığında karısının yanında yatmaktadır. Çocuklarına gelin
ce, birkaçı Londra' da, aile sefalet içerisinde yaşarken daha çocuk 
yaşta öldüler. Yetişkin üç kızı İngiliz ve Fransız sosyalistleri ile 
evlendiler: Eleanor Aveling, Laura Lafargue ve Jenny Longuet. 
Sonuncusunun oğlu, Fransız Sosyatis� Partisinin üyesidir. 

MARKSİST ÖGRETl 

Marksizm, Marx'ın görüşlerinin ve öğretilerinin sistemidir. 
Marx, insanlığın en ileri üç ülkesince temsil edilen, 19.  yüzyılın 
üç temel ideolojik akımını sürdüren ve tamamlayan bir deha idi: 
Klasik Alman felsefesi, klasik İngiliz ekonomipolitiği ve genelde 
Fransız devrimci öğretileriyle birleşmiş Fransız sosyalizmi. Kar
şıtlarınca da kabul ve teslim edilen, görüşlerinin dikkat çekici tu
tarlılığı ve birbirini tamamlaması ile bir bütün olarak alındığın
da, dünyanın bütün uygar ülkelerinin işçi sınıfı hareketinin teori
si ve pmgramı olarak modern materyalizmi ve modern bilimsel 
sosyalizmi oluşturması bizi, Marksizmin başlıca içeriğinin, yani, 
Marx'ın ekonomik öğretisinin bir serimini yapmadan önce, ge
nel olarak onun dünya görüşünün kısa bir özetini yapmaya zor
lamaktadır. 



FELSEFI MA TERY ALIZM 

Marx, görüşlerinin biçimlendiği 1 844-4 5 yıllarından başla
yarak materyalistti; daha sonraları, zayıf noktalarının yalnız ma
teryalizminde yeterli derecede tutarlı ve kapsamlı olmadığını far
kettiği Ludwig Feuerbach'ın üzeilikle bir izleyicisi idi. Marx'a 
göre, Feuerbach'ın tarihi ve "çağ açıcı" özelliği, Hegel'in idealiz
minden tamamen kopmasında ve "onsekizinci yüzyılda, özellik
le Fransız materyalizmi, yalnız, mevcut politik kurumlara ve . . .  
din ve tanrıbilime karşı değil, aynı zamanda . . .  metafiziğin her tü
rüne karşı" ("aklı başında" felsefeden farklı olarak "sarhoşçası
na spekülasyonlar" anlamında) bir materyalizmin bayraktarlığı
nı yapmasında yatar. (Literarischer Nachlass'daki Kutsal Aile) 
"Hegel için . . .  " diye yazıyordu Marx, "insan beyninin yaşam-sü
reci, yani düşünce süreci -Hegel bunu 'fikir' (ideal) adı altında 
b�ğımsız bir özneye dönüştürür- gerçek diinyanın yaratıcısı ve 
mimarı olup, gerçek dünya, yalnızca 'fikir'in dışsal ve görüngü
sel biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanın insan 
aklında yansımasından ve düşünce biçimlerine dönüşmesinden 
başka bir şey değildir."  (Kapital, I. Cilt, İkinci Baskıya Sonsöz) . *  

Marx'ın materyalist felsefesi ile tam bir uyum içinde olan ve 
onu yorumlayan Friedrich Engels (elyazmaları Marx tarafından 
okunan) Anti-Dühring'de şöyle yazıyordu; "Dünya 'nın birliği, 
,·arlığına dayanmaz . . . .  Düny:mın gerçek birliği maddiliğine da
yanır ve bu . . .  felsefenin ve doğa bilimin uzun ve zahmetli bir 
açındırmasıyla tanıtlanır . . .  " * * "Hareket, maddenin varoluş biçi
midir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde hareketsiz madde ne olmuştur, 
ne de olabilir . . .  " * * *  "Ama eğer . . .  düşünce ile bilincin ne olduk
ları ve nereden geldikleri sorulursa, bunların, insan beyninin 

•· Karl Marx, Kapital, I. Cilt, Sol Yayınları, Ankara 1 978, s. 28. Çeviren: Alaar
tin Bilgi. 
•• Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayınları, Ankara 1975, s. 98. Çeviren: 
Kenan Somer. 
• •  • agy. s. 1 1 9 

4 3  



ürünü oldukları ve insanın da doğanın çevresi içinde ve çevresiy
le birlikte gelişen bir üründen başka bir şey olmadığı görülür; 
bundan, doğal olarak, son tahtilde doğa ürünleri olan insan bey
ni ürünlerinin; doğanın bütünü ile çelişki durumunda değil, uy
gunluk durumunda bulundukları sonucu çıkar." * 'f *" 

"Hegel idealistti, yani kafasındaki fikirleri, gerçek şeylerin ve 
süreçlerin az çok soyut yansımaları(Abbilder yansımalar; Engels 
bazen "izlenimler" de demektedir) olarak görecek yerde, tam 
tersine, nesneler ile, nesnelerin gelişmesini, dünya var olmadan 
önce bilinmeyen bir yerde var olan "Fikir" in basit kopyalan ola
rak görüyordul" * * * * * Engels, Ludwig Feuerbach'ta -bu kitap
ta, Feuerbach'ın felsefesi üzerine, kendi görüşleri ile Marx'ın gö
rüşlerini açıklamaktadır ve 1 844-45'de Marx ile kendisinin He
gel ve Feuerbach'ın ve materyalist tarih anlayışı üzerine Marx ile 
birlikte yazmış oldukları eski elyazmalarını yeniden okuduktan 
sonra hasılınaya gönderilmiştir- şöyle yazar: "Her felsefenin, özel
likle modern felsefenin büyük temel sorunu, düşünce ile varlığın 
bağıntısı . . .  düşüncenin varlığa, tinin doğaya ilişkisi, . . .  tinin mi, 
yoksa doğanın mı, hangisinin en ilk öğe oldukları sorunudur . . . .  Bu 
soruyu yanıtlayışlarına göre filozoflar iki büyük kampa ayrılıyor
lardı. Tinin doğaya oranla önce gelme özelliğini ileri sürenler, ide
alizm kampını oluşturuyorlardı. Ötekiler, doğayı ilk öge sayanlar 
ise materyalizmin değişik okullarında yer alıyorlardı." * * * 

Felsefi ide2.lizm ve materyalizm kavramlarının, her nasıl olur
sa olsun diğer kullanımları yalnız karışıklığa yol açar. Marx, yal
nız her zaman, şu ya da bu biçimde din ile bağlantılı olan idealiz
mi kesinlikle reddetmekle kalmamış, aynı zamanda -günümüzde 
özellikle yaygın bulunan- Hume ile Kant'ın görüşlerini; agnosti
sizmi, kritisizmi ve pozitivizmin çeşitli biçimlerini de reddetmiş
tir; bu felsefeyi, idealizme verilmiş "gerici" bir ödün olarak ka
bul ediyor ve en azından, "materyalizmi, bir yandan açıkça in-

* agy. s. 82 

* *  agy. s. 71 
* * * Friedrich Engels, Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol 
Yayınları, Ankara, 1 992, s.  20, 21, 22. Çeviren: Sevim Belli. 
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kar ederken, öte yandan onu, utangaç bir biçimde gizlice kabul 
etme" olarak yorumluyordu. Bu sorunla ilgili olarak, Engels'in 
ve Marx'ın yukarıda sözü edilen yapıtlarının yanısıra, Marx'ın 
Engels'e yazdığı 12 Aralık 1 868 tarihli mektuba bakınız; bu 
mektupta Marx, alışılmıştan "daha fazla materyalist olan" doğa 
bilimci Thomas Huxley'nin bir ifadesine ve onun "gerçekten 
gözlemlediğimiz ve düşündüğümüz sürece materyalizme yüz çe
virmemiz olanaksızdır" itirafına değinerek Huxley'i, agnostisiz
me ve Humculuğa "açık kapı" bıraktığı için kınamaktadır. 
Marx'ın, özgürlük ile zorunluluk arasındaki ilişki üzerindeki gö
rüşünü de .dikkate almak özel bir önem taşır: "özgürlük, zorun
bluğun kavranmasıdır. "Zorunluluk ancak anlaşılınadığı ölçü
de kördür." (Engels: Atıti-Dühring) . Bu, doğadaki nesnel yasala
rın kurallarının, zorunluluğun, özgürlüğe diyalektik dönüşmesi
nin tanınınasi anlamına gelir (tıpkı, bilinmeyenin ama bilinebiie
cek olanın, "kendi içinde-şey"in, "biziin-için-şey"e; "şeylerin 
özünün ", "g0rüngüye" dönüşmesinin de olduğu gibi). Marx iie 
Engels, Feuert--1eh'ınki de dahil, "eski" materyelizmin (hele, 
Biichner, Vog.t ve Moleschot'un "vülger" materyalizminin) şu 
büyük eksiklikicri taşıdığını düşünüyorlardı: ( 1 }  bu materyaliz
min "mekanik yanı ağır basmakta" idi; kimya ve biyolojideki en 
son gelişmeleri hesaba katınıyariardı (bugün, maddenin elektrik 
teorisini de katraak r,crekir); (2) eski materyalizm, tarihsel olma
dığı gibi diyalektik de değildi (anti-diyalektik anlamda metafi
zikdi l  ve gelişme anlayış;na, tutarlı ve kapsamiı bir biçimde bağ
lı değildi; (3 )  "insan özünü" (somut olarak ve tarihsel olarak 
saptanmı� ) "b:itün toplumsal ilişkilerin karmaşık bileşimi" ola
rak değil d� soyut olarak görüyor, ve bu nedenle dünyayı sade
ce "yorumluyordu", oysa aslolan onu "değiştirmek" idi, yani, 
"devrimci pratik eylimin" önemini anlamamıştı. 

DİYALEKTİK 

Gelişmenin en kapsamlı ve derin öğretisi ve içeriği çok zengin 
olan Hegel diyalektiğini, Marx ile Engels, klasik Alman felsefe-
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sinin en büyük başarısı olarak görürler. Onlara göre, gelişmenin 
ve evrimin ilkelerinin herhangi başka formülasyonu, tek yanlıy
dı ve içerik olarak yetersizdi; bunlar olsa olsa, doğadaki ve top
lumdaki gelişmenin (ki bu gelişmeler çoğu kez sıçramalar, yıkım
lar ve devrimler yoluyla olur) izlediği çizgiyi saptırmakta ve kö
türüm etmektedirler. 

"Bilinçli diyalektiği (Hegelcilik de dahil, idealizmin yıkımın
dan) kurtaran ve onu doğanın materyalist anlayışına uygun hale 
getiren neredeyse tek insan Marx ile ben olduk ."  " . . .  Doğa, di
yalektiğin kanıtıdır, ve modern doğa bilimi adına şunu söylemek 
gerekir ki o, bu kanıtlama için her gün artan son derece zengin 
(bu söylenenler, radyumun, elektronun, elementlerin birbirlerine 
dönüşümünün, vb. keşfinden önce yazılmıştır) malzeme sağla
mış, böylece, son tahlilde, doğadaki �üreçlerin, metafizik değil 
diyalektik olduğunu kanıtlamıştır. " 

"Büyük temel düşünce,'' diye yazıyor Engels, "dünyanın, ha
zır şeylerin bir karmaşası ularak değil, olsa olsa beynimizde zi
hinsel yansımaları olan kavramlar kadar durağanlaşmış, sürekli 
bir oluş ve yok oluş değişmesinden geçen bir süreçler bütünü 
olarak algılanması gereğidir . . .  bu büyük temel düşünce, özellik
le Hegel zamanından beri günlük bilince öylesine derinlemesine 
işlemiştir ki, bu genelliği içerisinde artık pek az i tirazla karşıla
mr hale gelmiştir. Ancak, bu temel düşünceyi sözcüklerle kabül
lenmek ile, bunu, gerçek hayatta araştırmanın bütün alanlarında 
ayrıntılarıyla uygulamak başka başka şeylerdir . . .  Çünkü diyalek
tik felsefede hiçbir şey kesin, mutlak ve kutsal değildir. Bu felse
fe, her şeyin ve her şeyin içindeki geçici niteliği açığa çıkarır; ke
sintisiz var oluş ve yok oluş süreci, daha aşağıdan daha yukarı
ya doğru sonsuz akış dışında hiçbir şey onun karşısında dura
maz. Ve diyalektik felsefenin kendisi de zaten bu sürecin düşü
nen beyindeki yansımasından başka bir şey değildir." Böylece, 
Marx'a göre diyalektik, "hem dış dünyanın ve hem de insan dü
şüncesinin genel hareket yasalarının bilimidir. " 

Hegel felsefesinin bu devrimci yanı, Marx tarafından benim
senmiş ve geliştirilmiştir. Diyalektik materyalizm, "diğer bilimle-



rin üstünde duran bir felsefeye gerekisinim duymaz." Daha ön
ceki felsefeden geriye kalan "düşüncenin bilimi ve onun yasala
rı: Biçimsel mantık ve diyalektik"tir. Marx tarafından anlaşılan 
biçimiyle ve aynı zamanda Hegel'e de uygun düşen diyalektik, 
şimdi bilgi teorisi ya da epistemoloji denilen ve kendisi de konu
suna tarihsel olarak yaklaşan, bilginin kökenini ve gelişimini, 
bilgi olmayandan bilgiye geçiş sürecini inceleyen ve genelleştiren 
yöntemdir. 

Zamanımızda, gelişme ve evrim düşüncesi, toplumsal bilince 
neredeyse bütünüyle girmiş olmakla beraber bu, Hegel felsefesi 
yoluyla değil, büsbütün başka yollardan olmuştur. Yine de, 
Marx ile Engels'in, Hegel felsefesine dayanarak formüle ettikle
ri bu düşünce, içerik olarak, şimdiki gelişme düşüncesinden çok 
daha kapsamlı ve çok daha zengindir. Geçmiş bulunan aşamaia
n adeta yineleyen; ancak bunları, farklı bir yoldan daha yüksek 
bir temel üzerinde yindeyen (yadsımanın yadsınması) bir geliş
me; düz bir çizgi boyunca değil, deyim yerir.deyse, sa.rmal biçim
de bir gelişme; sıçramalarla, yıkımlar!a ve devrimlerle yürüyen 
bir gelişme; "sürekliliğin kesintiye uğraması" ;  niceliğin niteliğe 
dönüşmesi; belirli bir cisim üzerinde, belirli bir olgu içerisinde ya 
da belirli bir toplum içerisinde etkin olan, çeşitli kuvvet ve eği
limlerin çelişkilerinin ve çatışmalarırıın yarattığı, gelişme yönün
deki iç dürtüler; herhangi bir görüngünun bütün yönleri (tarih 
durmadan yeni yönler çıkarır ortaya) arasındaki karşılıklı ba
ğımlılık i le birlikte en yakın ve çözülmez bağ; hareketin bütün-. . 
lüğünü ve evrensel bir süreç oluşunu belirli yasaları izleyen bu 
bağ sağlar . . .  i�te bütün bunlar, gelişme öğretisi olarak diyalekti
ğin, geleneksel olandan çok daha zengin bazı özellikleridir. 
(Marx'ın Engels'e 8 Ocak 1868 tarihinde yazdığı, materyalist di
yalektik ile karıştırılması saçma olan, Stein'in "Odun Kafalı Üç
lemesi" ile dalga geçen mektubuna bakınız. )  

MATERYALIST TARİH A.NLA YIŞI 

Eski materyalizmin tutarsızlığının, eksikliğinin ve tek yanlılı-
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ğının bilincine varılması Marx'ı, "toplum bilimini . . .  materyalist 
temel ile uyum haline getirme ve bu temel üzerine onu yeniden 
kurma" gerekliliğine inandırdı. Materyalizm, genel olarak bilin
ci, varlığın bir sonucu -tersi değil- olarak açıklarlığına göre, in
sanlığın toplumsal hayatına uygulandığında, toplumsal bilinci, 
toplumsal varlığın sonucu olarak açıklamak durumundadır. 
"Teknoloji . . .  " diye yazar Marx (Kapital, I. Cilt, s. 402) " insanın 
doğayı ele alış biçimini, yaşamını sürdürmek için başvurduğu 
üretim sürecini açıklayarak, toplumsal ilişkilerinin oluşum biçi
mini ve bu ilişkilerden doğan kavramları ve düşünce biçimlerini 
ortaya koyar," Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı 'nın önsö
zünde Marx, insan toplumuna ve tarihine uygulanan materyaliz
min temel ilkelerinin tam bir ifadesini şu sözcüklerle vermiştir: 
"Varlıklarının topiumsal üretiminde insanlar, aralarında, belirli, 
zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan ilişkiler kurarlar; bu 
üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir geliş
me derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinın tümü, toplu
mun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül 
eden bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği somut 
temeli teşkil eder. Maddi hayatın üretim tarzı, topiumsal, siyasi, 
ve genel olarak entelektüel hayat sürecini şartlandırır. Insanların 
varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların 
bilin:ini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belir
li bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana ka
dar içinde hareket ti:tikleri mevcut üretim ilişkileriyle ya da bun
ların hukuki ifad�sinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişki
leriyle çelişkiye düşerler. Bu ilişkiler, üretici güçlerin gelişmesinin 
sonucu olan şekiller olmaktan çıkıp, bu gelişmenin önünde en
geller niteliğine bürünürler. O zaman toplumsal devrim çağı 
başlar. Iktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, çok ya da 
az bir hızla devirir. Bu gibi altüst oluşların incelenmesinden, da
ima, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşuyla -ki bu, 
bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabilir- hukuki, siyasi, di
ni, artistik ya da felsefi biçimleri, kısaca, insanların bu çatışma
nın bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar götürdükleri ide-



olajik şekilleri ayırt etmek gerekir. Nasıl ki bir kimse hakkında, 
kendisi için taşıdığı fikre dayanarak bir hüküm verilmezse, böy
le bir altüst oluş dönemi de, bu dönemin kendi kendini değerlen
dinnesi gözönünde tutularak, onun hakkında bir hükme varıla
maz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi hayatın çelişkile
riyle, toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki ça
tışmayla açıklamak gerekir. .. . Geniş çizgileriyle, Asya üretim 
tarzı, antikçağ, feodal ve modern burjuva üretim tarzları, top
lumsal-ekonomik şekillenmenin ileriye doğru gelişen çağları ola
rak nitelendirilebilir. " *  ( Marx'ın Engels'e yazdığı 7 Temmuz 
1 866 tarihli mektubundaki şu kısa formülasyona bakınız: "Eme
ğin örgütlenmesinin, üretim araçlarıyla belirlendiğine ilişkin ku
ramınız.")  

Tarihin materyalist anlayışının keşfi, daha doğrusu, materya
lizmin, toplumsal görüngüler alanına tutarlı bir biçimde genişle
tilm�si ve sürdürülmesi, daha önceki tarihsel teorilerdeki iki baş
lıca eksikliği giderdi. Birincisi, bu teoriler, olsa olsa, insanoğlu
nun ta:i.hsel eylemleri içinde yalnız ideoloj ik nedenleri, hı_: ne
denlerin kökenierini araştırmaksızın ya da toplumsal ilişb.;:r sis
teminin gelişmesini yönlendiren nesnel yasaları saptamaksızın ya 
da bu ilişkilerin köklerinin, maddi üretimin ulaştığı gelişme de
recesinde olduğrrnu görmeksizin incelemiştir; ikincisi, daha ön
ceki teoriler, h<1.!k kitlelerinin eylemlerini kucaklamadıkları hal
de, tarihi materyalizm, ilk kez bu kitlelerin hayatının toplumsal 
koşullarını ve hu koşullardaki değişmeleri bilimsel bir doğruluk
la incelerneyi olanaklı hale getirmiştir. Marksizm-öncesi "top
lumbilim" ve tarih yazarlığı, en iyimser bir değerlendirmeyle, ge
lişigüzel toplanınış ham gerçekler yığınını ve tarihsel süreçlerin 
bireysel yanlarının bir anlatımını sergilemişti. Birbirine zıt eği
limlerin bütününü inceleyerek; bunları, toplumun çeşitli sınıfla
rının kesinlikle helirlenebilen yaşam ve üretim koşullarına indir
geyerek; belli bir "egemen" fikrin ya da bu fikrin yorumlanma-

• Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Önsöz, Sol Yayınları, Anka
ra, 1974, s. 23-24. Çeviren: Sevim Belli. 

49 



sının seçiminde, öznelliği ve keyfiliği hertaraf ederek; ve istisna
sı�, bütün fikirlerin ve bütün farklı eğilimlerin, maddi üretim 
güçlerinin koşullarından çıktığını açıklayarak, Marksizm, sosyo
ekonomik sistemlerin yükseliş, gelişme ve gerileme süreçlerinin 
kapsamlı ve ayrıntılı inceleme yolunu göstermiştir. Halk, kendi 
ta'rihini yapar; ancak, halkın, halk kitlelerinin güdülerini belirle
yen, yani, birbirine zıt fikirterin ve çabaların çarpışmasına yol 
açan nedir? Bu koşulların gelişme yasası nedir? Marx bütün 
bunlara dikkati çekmiş ve her türlü çeşitliliğine ve çelişkilerine 
k�rşın tarihin, belirli yasalarla yönetilen tek bir süreç olarak in
celenmesinin yolunu göstermiştir. 

SINIF SA V AŞIMI 

Şurası herkesçe bilinir ki belli bir toplumda, bazı üyelerinin 
elde etmeye çalıştığı şey, diğerlerinin aynı yoldaki çabasıyla çatı
şır; toplumsal hayat çelişkilerle doludur; tarih, uluslar ve top
lumlar -::trası mücadele kadar, ulusların ve toplumların kendi 
içindeki mücadeleyi de gözler önüne serer; ayrıca, birbiri ardın
dan gelen barış ve savaş, durgunluk, hızlı gelişme ya da gerileme 
donemleri vardır. Marksizm, görünüşteki bu labirent ve kaosu 
yöneten yasaların bulunabilmesi için bir kılavuz, yani, sınıf sava
şımı teorisini sağlamıştır. Belli bir toplumun ya da toplumlar 
grubunun bütün üyelerinin çabalarının bütünüyle incelenmesiy
ledir ki ancak, bu çabaların sonucunun bilimsel açıklamasına 
ulaşılabilir. Bu çelişkili çabalar, her toplumun bölünmüş olduğu 
sınıfların konumlarındaki ve yaşam biçimlerindeki farklılıktan 

. ileri gelir. Marx, Komünist Manifesto'da, "Bugüne dek var olan 
bütün toplumların tarihi," diye yazıyordu (Engels, daha sonra, 
'ilkel topluluğun tarihi dışında' diye eklemiştir) "sınıf mücadele
leri tarihidir. " "Özgür ile köle, patrisyen ile pleb, senyör ile serf, 
!onca ustası ile çırak, kısacası, ezen ile ezilen, birbiriyle sürekli 
bir karşıtlık içinde bulunmuş, birbirine karşı gizli ya da açık ke
sintisiz bir mücadele sürdürmüş, bu mücadele ya tüm toplum ya
pısının devrimci bir dönüşümüyle ya da mücadele eden sınıfların 
hep birlikte çöküşüyle sonuçlanmıştır . . . .  Feodal toplumun çök-
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mesiyle oluşan modern burjuva toplumu, sınıf karşıtlığını orta
dan kaldırmış değil. Yalnızca, eskilerin yerine yeni sınıflar, yeni 
ezme koşulları, yeni mücadele biçimieri getirmiştir. Ne var ki 
burjuvazinin dönemi olan çağımızın başlıca özelliği, sınıf karşıt
lıklarını basitleştirmiş olmasıdır. Giderek toplumun tümü birbi
rine düşman iki sınıfa, birbirine doğrudan karşıt iki büyük sını 
fa ayrılıyor: Burjuvazi ile proleterya, " *  Büyük Fransız Devrimin
den beri Avrupa tarihi, bir dizi ülkede, olayların altında yatan 
gerçek şeyin ne olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir: Sınıf 
mücadelesi. Fransa'da restorasyon dönemi, olup bitenleri topar
larken, sınıf mücadelesinin bütün Fransa tarihi boyunca bir 
anahtar olduğunu kabul etmek zorunda blan bir dizi tarihçi 
(Thierry, Guizot, Mignet ve Thiers) yaratmıştır. Modern dönem 
-burju\'azinin tam bir zafer dönemi; temsili kurumlar; (genel ol
masa bile) yaygm oy hakkı; halk kitk�s! arasında geniş ölçüde 
yaygınlaşan ucuz günlük bası!<, \'b. dönemi; işçilerin güçlü ve gir
gide yaygınlaşan sendikaları iie işveren sendikaları, vb. dönemi 
-sınıf mücadelesinin (kimi z.,lman çok tek yani!, '' barışçd" ve 

"anayasa! biçimde olsa da) ,,layların temel itici gücü olduğunu 
daha çarpıcı biçimde göstermiştir. Marx ve Engels'in Komünist 
Manifestu'sundan alıntılanan aşağıdaki pasaj, modern toplum
daki her sınıfın konumunun nesnel çözümlennıe�i bakımından, 
her sınıfın gelişim koşullarının çözümlenmesi ile ilgili olarak sos
yal bilimden ne i stediğini bize gösterecektir: "Günümüzde hur
juva;,:iı:ün karşısında yer alan tüm sınıflar içiııde yalnızca prole
tarya gerçekten devrimci sınıftır. Öteki sınıflar göçüp gitmekte 
ve büyük sanayinin gelişimiyle çökmekted!der, proletacya ise 
büyük sanayinin en kendine özgü ürünüdür. Orta kesimler, kü
çük sanayici, küçük tüccar, zanaatçı, köylü, hepsi orta kesim 
olarak varlığını çöküşe karşı güvenceye almak için mücadele 
eder burjuvaziyle. Demek ki bunlar devrimci değil tutucudurlar. 
Dahası, gericidirler; tarihin çarkını geriye doğru döndürmeye 

• Karl Marx-Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu. Evrensel Basım Ya
yın, Istanbul, 1 9 9 8 .  s. 46-47. Çeviren: Yılmaz Onay 



uğraşırlar. Eğer dev::-imci iseler, proletaryaya geçiş önlerinde 
durduğu içindir bu ve o zaman şimdiki çıkarlarını değil gelecek
teki çıkadarını savunurlar, proletaryanın bakış konumuna geç
mek üzere kendi konumlarını terk ederler. " *  

Birçok tarihsel yapıtında Marx (Bibliyografyaya bakınız} 
materyalist tarih yazarlığının; her bireysel sınıfın ve bazen de, çe
şidi grup ya da katmanların bir sınıf içindeki konumlarının çö
zümlenmesini, "her sınıf mücadelesinin, politik bir mücadele 
oluduğunu" açıkça göstererek, " her sınıf mücadelesinin, niçin ve 
nasıl politik bir mücadele olduğunu" açıkça göstererek, her tek 
tek sınıfın ve bazen de bir sınıf içerisindeki çeşitli grupların ya 
da katmanların konumlarının çözümlenmesinin parlak ve derin 
örneklerini vermiştir. Yukarıda alıntılanan pasaj, Marx'ın, tarih
sel gelişim bileşkesini saptamak amacıyla, nasıl karmaşık bir 
toplumsal ilişkiler ağını, bir sınıftan bir başka sınıfa, geçmişten 
geleceğe geçiş aşamalarını çözümlemiş olduğunun örneğidir. 

Marx'ın ekonomik öğretisi, teorisinin, en derin, en kapsamlı 
ve ayrıntılı biçimde kanıtlanması ve uygulanmasıdır. 

MARX'IN EKONOMiK ÖGRET1St 

Marx, Kapital'in Önsözünde, "bu yapıtın son amacı da, za
ten modern toplumun",  yani, kapitalist, burjuva toplumunun, 
"ekonomik hareket yasasını ortaya çıkartmaktır,'' diyor. * *  Ta
rihsel olarak belirlenmiş belli bir toplumdaki üretim ilişkilerinin, 
bunların başlangıcı, gelişmesi ve çöküküşün araştırılma
sı-Marx'ın ekonomik öğretisininiçeriği budur. Kapitalist top
lumda meta üretimi egemendir: İşte bunun için Marx'ın çözüm
lemeieri, metaın çözümlenmesi ile başlar. 

Değer 

Meta, her şeyden önce, insan gereksinmesini karşılayan bir 
şeydir; ikincisi, bir başka şeyle değiştirilebilen bir şeydir. Bir şe-

* Agy. s. 59 
* Karl Marx, Kapital, I. Cilt, Sol  Yayınları, Ankara 1 978, s. 1 8  
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yin yararlılığı onu bir kullanım-değeri yapar. Değişim-değeri (ya 
da kısaca değer) ,  önce, bir türdeki belli miktardaki kullanım-de
ğerinin bir başka türde belli miktarda kullanım değeri ile değiş
tirilebilme oranıdır. Günlük deneyim bize, böylesine milyonlar
ca değişimin, her türden kullanım-değerlerinin, hatta çok farklı 
ve birbirleriyle karşılaştırılmaz olanların bile durmadan birbirle
rine eşidendiğini göstermektedir. Şimdi, belirli bir toplumsal iliş
kiler sistemi içeresinde birbiriyle sürekli eşidenen bu çeşitli nes
neler arasında ortak olan şey nedir? Bunlardaki ortak özellik: 
Emek ürünleri olmalarıdır. Ürünleri değiştirirken insanlar, en 
farklı türden emekleri eşitlemektedirler. Ürünlerin üretimi, bi
reysel üreticilerin birbirinden farklı ürünler yarattığı (emeğin 
toplumsal işbölümü) toplumsal bir ilişkiler sistemidir; bu sistem 
içerisinde bütün bu ürünler, değişim sürecinde birbirlerine eşitle
nirler. Sonuç olarak, bütün metalarda ortak olan şey, belli bir 
üretim kolundaki somut emek değil, belli türde bir emek değil, 
soyut insan emeğidir-genel olarak insan emeğidir. Belli bir top
lumun, bütün metalannın toplam değeri olarak temsil edilen her 
türden emek-gücü, bir ve aynı emek-gücüdür. Milyonlarca, mil
yonlarca değişim işlemi bunu kanıtlar. Dolayısıyla, her özel me
ta, toplumsal bakımdan gerekli emek zamanın ancak belirli bir 
bölümünü temsil eder. Değerin büyüklüğü, toplumsal bakımdan 
gerekli emek miktarı ile, ya da, belli bir metaın, belli bir kulla
nım-değerinin üretimi için toplumsal bakımdan gerekli emek za
manı ile belirlenir. " . . .  farklı ürünlerimizi değişim içinde eşidedi
ğimiz zaman, bu davranışımızia biz, aynı zamanda, bunlara har
canan farklı türden emekleri de insan emeği olarak eşidemiş olu
ruz. Bunun farkında olmayız, ama genelde bunu yaparız. " *  Es
ki iktisatçılardan birinin dediği gibi, değer, iki kişi arasındaki bir 
ilişkidir; ancak şunu da eklemesi gerekirdi: Maddi bir örtünün 
altında gizlenmiş bir ilişki. Değerin ne olduğunu ancak biz, özel 
bir tarihsel toplum tipi içerisindeki üretimin toplumsal ilişkiler 
sistemi açısından; üstelik de, değişimin kitlesel görüngüsü, ken-

• Kapital, I. cilt. s. 89.  
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dini binlerce ve binlerce kez yindeyen bir görüngü içerisinde or
taya çıkan ilişkiler açısından baktığımızda anlayabiliriz. "Değer
ler olarak bütün metalar, yalnızca kristalleşmiş emek-zamanının 
belirli kitleleridir. " * Metalara katılan emeğin iki yönlü niteliği
nin ayrıntılı bir çözümlenmesini yaptıktan sonra Marx, değerin 
biçimi ve parayı çözümleyerek devam eder. Burada Marx'ın asıl 
amacı, değerin para biçiminin kökeninin incelemek; bireysel ve 
rastlantısal değişim işlemlerinden (belli bir miktardaki metaın, 
belli miktardaki bir başka meta ile değişildiği, "değerin basit ya 
da rastlantısal biçimi" )  başlayarak, farklı türdeki meraların, bir 
tek ve aynı özel meta ile değiştirildiği evrensel değer biçimine ge
çerek; altının bu özel meta halini -evrensel eşdeğer halini- almış 
olduğu, değerin para biçimi ile değişimin gelişmesindeki tarihsel 
sürecin incelemesini sonuçlandırır. Değişimin ve meta üretiminin 
gelişmesindeki en yüksek ürün olarak para, bütün bireysel ernek
Ierin toplumsal niteliğini, pazarın bir araya getirdiği bireysel üre
ticiler arasındaki toplumsal bağı maskeler ve gizler. Marx para
nın çeşitli işlevlerini çok büyük bir ayrıntıyla çözümler. Burada 
özel olarak şunu kaydetmek önemlidir ki (genellikle Kapital'in 
başlangıç bölümlerinde olduğu gibi) ,  soyut, yer yer de tamamen 
tümdengelim biçiminde bir sergileme gibi görünse de aslında, de
ğişimin ve meta üretiminin gelişmesinin tarihi üzerinde gerçeğe 
dayanan muazzam bir malzeme yığını ele alınmıştır. "Parayı ele 
alsak, varlığı, meta değişiminde belirli bir aşamaya işaret eder. 
Paranın kendine göre işlevleri, ister metaların eşdeğeri olsun is
ter dolaşım ya da ödeme aracı olsun, ister istif ya da evrensel pa
ra olsun, bir işlevinin ötekine oranla büyüklüğü ve nispi önceli
ğine göre, toplumsal üretim sürecinin çok çeşitli aşarnalarına işa
ret ederler." (Kapital i. cilt, s. 1 88 )  

Artı-Değer 

Meta üretiminin belli bir aşamasında para, sermayeye dönü
şür. Meta dolaşımının formülü M-P-M (meta-para-meta) idi; 
• Agy, s. 54. 
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yani, bir başka meta satın almak için, bir meta satışı idi. Serma
yenin genel formülü, aksine, P-M-P dir; yani, (bir kar elde et
mek) için, satış amacıyla, satın almaktır. Dolaşıma sokulan pa
ranın ilk değeri üzerindeki artışa Marx, artı-değer diyor. Kapİtil
list dolaşımda, paranın bu "büyümesi" gerçeği, bilinen bir şey
dir. Aslında da, parayı, özel ve tarihsel olarak . belirlenmiş top
lumsal bir ilişki olarak sermayeye dönüştüren işte bu "büyü
me"dir. Artı-değer, meta dolaşımından ortaya çıkmaz; çünkü bu 
dolaşım, eşdeğerierin değişiminden ibarettir; artı-değer, fiyat ar
tışlarında da ortaya çıkmaz; çünkü alıcıların ve satıcıların karşı
lıklı kayıpları ve kazançları birbirini telafi eder; oysa burada söz
konusu olan, bireysel bir görüngü değil, kitlesel, ortalama ve 
toplumsal bir görüngüdür. Para sahibinin, artı-değer elde etmek 
için "piyasada, kullanım-değeri, değerin kaynağı olmak gibi özel 
bir niteliğe sahip bulunan bir metaı . . .  bulmak zorundadır." (Ka
pital, I. cilt, s. 1 86) . . .  tüketim süreci, aynı zamanda, değer ya
ratma süreci olan bir meta. Böyle bir meta vardır: İnsanın emek
gücü. Bunun tüketimi emektir, ve emek, değer yaratır. P;ı.ra sa
hibi, değeri üzerinden emek satın alır; bu değer, diğer bütiın nıt:

taların değeri gibi, üretim için harcanan (yani, işçi ile aiiesiı1in 
yaşamlarını sürdürme maliyeti) toplumsal bakımdan gerekli 
emek zamanı ile belirlenir. Emek gücünü satın alan para sahibi, 
bunu kullanmaya hak kazanmıştır; yani, bütün gün boyunca 
-diyelim 12 saat- çalıştırmaya hak kazanmıştır. Ne var ki, altı 
saat boyunca ("gerekli" emek zamanı) işçi, kendi bakım maliye
tini karşılamaya yeterli ürün üretir: Bunu izleyen altı saat boyun
ca da ("Artı" emek zamanı), "artı" ürünü, ya da kapitalistin 
karşılığını ödemediği, artı-değeri yaratır. Bu nedenle, üretim sü
reci açısından, sermayede iki kısmın birbirinden ayrılması gere
kir: Üretim araçlarına (makinelere, aletlere, hammaddeye vb.) 
harcanan ve değerleri, değişikliğe uğramaksızın (hemen ya da kı
sım kısım) aktarılan değişmeyen sermaye; ikinci olarak, emek 
gücüne harcanan, değişen sermaye. Bu sonraki sermayenin değe
ri, değişmeden kalmaz, emek sürecinde artı-değer yaratarak bü
yür. lşte bunun için, sermayenin emek-gücünü sömürü derecesi-
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ni ifade etmek için, artı-değerin, sermayenin bütünüyle değil, de
ğişen kısmı ile karşılaştırılmalıdır. Demek ki, biraz önce verilen 
örnekte, Marx'ın deyişiyle artı-değer oranı, 6:6, yani % 100'dür. 

Sermayenin ortaya çıkması için, iki tarihsel önkoşul gerekliy
di: Önce, belli miktardaki paranın, genellikle meta üretiminin ol
dukça ileri bir gelişme düzeyi koşulları altında, bireylerin ellerin
de birikimi; ikincisi, iki anlamda "özgür" işçinin varlığı: Emek
gücünü sararken bütün engel ve sınırlamalardan özgür olmalı; 
topraktan ve genellikle üretim araçlarından kurtulmuş olmalı; 
emek-gücünü satmak dışında varlığını sürdürmesi olanaksız, öz
gür ve bağıntısız emekçinin, yani "proleter"in varlığı. 

Artı-değeri artırmanın iki ana yolu vardır: lşgünüııü uzatarak 
(mutlak artı-değer); ve, gerekli işgününü azaltarak (iıispi artı-de
ğer). tıkini analiz ederken Marx, işçi sınıfının, işgününün kısal
tılması için verdiği mücadele ile devletin işgünü uzatmak (XN. 
yüzyıldan, XVII. yüzyıla kadar) ya da azaltmak için yaptığı mü
dahelenin (ondokuncu yüzyılda fabrika yasaları) çok etkileyici 
bir tablosunu çizer. Kapital'in çıkışından beri, dünyanın bütün 
uygar ülkelerindeki işçi sınıfı hareketenin tarihi, çizilen bu man
zarayı zengileştirmek için yeni yeni olgular sağlamıştır. 

Nispl artı-değer üretimini çözümlerken Marx, kapitalizmin, 
emeğin üretkenliğini artırmada geçirdiği üç temel tarihi aşamayı 
araştırır: Basit elbirliği, işbölümü ve manifaktür, makine ve ge
niş ölçekli sanayi. Marx'ın burada, kapitalist gelişmenin temel 
ve tipik özelliklerini nasıl derinlemesine açığa çıkardığı şu olguy
la da gözler önüne serilir: Rusya'da elzanaatları sanayinin araş
tırılması, söz konusu edilen ilk iki aşamanın sergilerrmesinde bol 
malzeme sağlar. Marx'ın daha 1 867'de betimlediği gibi, büyük 
ölçekli makindi sanayiin devrimci etkisi, o zamandan beri geçen 
yarım yüzyıl içinde, bir dizi "yeni" ülkede (Rusya, Japonya vb.) 
kendini göstermiştir. 

Devam edelim. Yeni ve son derece önemli bir şey de Marx'ın 
sermaye birikimi, yani, artı-değerin bir kısmının, kapitalistin ki
şisel gereksinmeleri ya da kaprislerini tatmin için değil, yeni üre
tim için sermayeye dönüştürülmesi konusundaki çözümlemesi-



dir. Marx, (Adam Smith ile başlayan) bütün daha önceki iktisat
çıların düştükleri bir hatayı açıklar; bunlar, sermayeye dönüştürü
len artı-değerin tamamının, değişen sermayeyi oluşturmak üzere 
ayrıldığını varsayarlar. Aslında bu kısım, üretim araçları ile deği
şen sermaye arasında bölünmüştür. Kapitalizmin gelişme ve sos
yalizme dönüşme süreci bakımından çok büyük bir önem taşıyan 
şey de, (toplam sermayenin) değişmeyen sermaye kısmının, deği
şen sermaye kısmına kıyasla daha hızlı büyümesi gerçeğidir. 

Işçilerin yerine makinenin geçmesini hızlandırarak; bir uçta 
servet, öteki uçta sefaler yaratarak, sermaye birikimi, "yedek 
emek ordusu" denilen, işçiierin "nispi fazlalığı"na, ya da "kapi
talist aşırı nüfusa" yolaçar ve bu da çok farklı biçimlere bürüne
rek, sermayeye, üretimi son derece hızlı büyütme olanağını sağ
lar. Kredi kolaylıkları ve üretim araçları biçiminde sermaye biri
kimi ile birlikte bu durum, kapitalist ülkelerde devresel olarak gö
rülen -başlangıçta orlama her on yılda bir, daha sonra, daha kı
sa ve d;;.ha belirsiz aralıklarla- aşırı üretim bunalımlarının anla
şılmasının anahtarını verir. Kapitalizm altında sermaye birikimi
ni, ilkel birikim denilenden ayırmamız gerekir: İşçilerin, üretim 
araçlarından zorla koparılıp ayrılması; köylülerin topraklarından 
sürüiüp çıkartılması; komünal toprakların yağma edilmesi; sö
mürgeler ve ulusal borçlar sistemi, koruyucu gümrükler ve ben
zerleri; "ilkel birikim" bir uçta, "özgür" proletarya, öteki uçta, 
para sahibi kapitalisri yaratır. 

Kapitalist birikimin tarihsel eğilimi'ni Marx aşağıdaki ünlü 
sözlerle anlatmıştır: 

"Doğrudan üreticilerin mülksüzleştirilmeleri, acımasız bir 
vahşetle ve en bayağı, en rezil, en küçültücü, en çirkin tutkuların 
dürtüsü altında gerçekleştirilmiştir. Yalıtılmış, bağımsız emekçi 
bireyin, deyim yerindeyse, kendi emek koşullanyla kaynaşması
nın sonucu olan özel mülkiyetİn yerini, öbürlerinin itibari olarak 
özgür emeğinin, yani ücretli-emeğin sömürülmesine dayanan ka
pitalist özel mülkiyet alır. 

Şimdi mülksüzleştirilecek olan kimse, artık, kendi hesabına 
çalışan emekçi değil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu 
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mülksüzleştirme, kapitalist üretimin kendi içinde taşıdığı yasala
rın işlemesiyle, sermayenin merkezileşmesi ile gerçekleşir. Bir ka
pitalist, daima birçoklarının başını yer. Emek-sürecinin, gitgide 
boyutları büyüyen kooperatİf şekli, bilimin bilinçli teknik uygu
laması, toprağın yöntemli bir biçimde işlenmesi, emek araçları
nın ancak ortaklaşa kullanılabilir emek araçlarına dönüştürül
mesi, bütün emek araçlarının bileşik toplumsal emeğin üretim 
araçları olarak kullanılmasıyla sağlanan tasarruf, bütün insanla
rın dünya pazarları ağına sokulması ve böylece kapitalist rejimin 
uluslararası bir nitelik kazanması, bu merkezileşme ya da birçok 
kapitalistin birkaç kapiatlist tarafından mülksüzleştirilmesi ile 
elele gider. Bu dönüşüm sürecinin bütün avantajlarını sömüren 
ve tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayılarındaki sü
rekli azamayla birlikte, sefalet, baskı, kölelik, soysuzlaşma, sö
mürü de alabildiğine artar; ama gene bununla birlikte, sayıları 
sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin kendi mekanizması ile 
eğitilen, birleştirilen ve örgütlenen işçi sınıfının başkaldırıları da 
genişler, yaygınlaşır. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi 
egemenliği altında fışkırıp boy atan üretim tarzının ayakbağı 
olur. Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaş
ması, en sonunda, bunların kapitalist kabuklarıyla bağdaşama
dıkları bir noktaya ulaşır. Böylece kabuk parçalanır. Kapitalist 
özel mülkiyetİn çanı çalmıştır. Mülksüzleştirenler mülksüzleştiri
lirler. "  (Kapital, I. cilt, s. 726-727) 

Ayrıca Marx'ın, Kapital'in II. cildinde vermiş olduğu, toplam 
toplumsal sermayenin yeniden üretimi konusundaki çözümleme
leri de yenidir ve son derece önemlidir. Burada da yine Marx, bi
reysel bir görüngüyü değil, bir görüngüler yığınını ele alır; top
lumsal ekonominin bir bölümü ile değil, bu ekonominin bütünü 
ile ilgilenir. Klasik iktisatçıların yukarıda sözü edilen yanlışlıkla
rını düzelterek Marx, toplumsal üretimin tamamını iki büyük 
kısma ayırır: (1) üretim araçları üretimi ve (Il) tüketim nesneleri 
üretimi; toplam toplumsal sermayenin dolaşımını -hem, ilk bo
yutları içinde yeniden üretildiği zaman ve hem de birikim duru
munda- sayısal örnekle�le ayrıntılı olarak inceler. Kapital'in III. 
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cildi, ortalama kar oranı 'nın, değer yasası temelinde nasıl oluş
tuğu sorununu çözer. Ekonomi biliminin, Marx'ın kişiliğinde 
yapmış bulunduğu büyük ilerleme, bir çözümlemenin, vülger 
ekonomi politiğin ve modern "marjinal fayda teorisi"nin, sık sık 
kendilerini sınırladığı biçimde, bireysel olaylar açısından ya da 
rekabetin dış ve yapay yönleri açısından değil, ekonomik görün
güler yığını bir bütün olarak toplumsal ekonomi açısından yapıl
mış olmasıdır. Marx önce artı-değerin kökenini çözümler ve ar
dından onun, kara, faize ve toprak rantma bölünmesi ile incele
mesine devam eder. Kar, artı-değer ile, bir girişimde yatırılmı� 
bulunan toplam sermaye arasındaki orandır. "Organik bileşimi 
yüksek" bir sermaye, (yani, değişmeyen sermayenin, toplumsal 
ortalamadan yüksek değişen sermayeye ağır basması ile), ortala
manın altında bir kar oranı getirir; "organik bileşimi düşük" bir 
sermaye, ortalamanın üstünde bir kar organı getirir. Kapitalist
ler arasındaki rekabet ile onların sermayelerini bir daldan bir 
başka dala aktarma özgürlükleri, her iki halde de kar oranını or
talamaya indirger. Belli bir toplumda, bütün metaların değerle
rinin toplam tutarı, metaların fiyatlarının toplam tutarı ile aynı
dır; ancak, bireysel girişimlerde ve üretim kollarında, rekabetin 
etkisiyle metalar, değerleri üzerinden değil, yatırılan sermaye ar
tı ortalama kara eşit olan, üretimin fiyatlarına (ya da üretim fi
yatlarına) satıiır. 

Bu yolla, fiyatlar ile değerler arasındaki farklılık ile karların 
eşitlenmesi konusundaki ünlü ve tartışma götürmez gerçek, de
ğer yasasına dayanılarak Marx tarafından açık kapı bırakılmak
sızın açıklanmıştır; zira, bütün metaların değerlerinin toplam 
miktarı, fiyatların toplam tutarı ile çakışmaktadır. Ne var ki, 
(toplumsal) değerin, (tek tek) fiyatlara eşitlenmesi, yalın ve dü
pedüz biçimde değil, çok karmaşık biçimde olur. Şurası da çok 
doğaldır ki sadece piyasanın bir araya getirdiği ayrı ayrı meta 
üreticilerinin bulunduğu bir toplumda yasaya uygunluk, ancak, 
her iki yöndeki bireysel sapmaların karşılıklı olarak birbirlerini 
telafi etmeleriyle, ortalama, toplumsal, kitlesel belirti halinde 
olabilir. 
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Emeğin üretkenliğindeki bir artış, değişmeyen sermayenin, 
değişen sermayeye göre daha hızlı büyümesi anlamına gelir. Ar
tı-değer, sadece değişen sermayenin bir işlevi olduğuna göre, (ar
tı-değerin oranı, yalnız sermayenin değişen kısmına değil, serma
yenin tamamına bağlı olması nedeniyle) kar oranının düşme eği
limi göstermesi anlaşılır bir şeydir. Marx bu eğilimin ayrıntılı bir 
çözümlemesi ile birlikte,bunu gizleyen ya da buna karşı koyan 
bazı koşulları da yine ayrıntılı olarak inceler. Kapital'in III. cil
dinin, tefeci sermayesi, ticaret sermayesi ve para sermaye gibi 
son derece ilginç bölümleri üzerinde durmadan, en önemli bölü
müne, toprak rantı teorisine geçmek zorundayız. Toprağın alanı 
sınırlı olduğuna göre, ve kapitalist ülkelerde, toprak bütünüyle 
bireysel özel mülk sahiplerinin ellerinde olduğuna göre, tanrım
sal ürünlerin üretim fiyatları, ortalama kalitede toprak üzerin
den değil, en kötü topraktan elde edilen ürünün maliyeti üzerin
den belirlenir; belirleme, ortalama koşullar üzerinden değil de, 
ürünün pazara arzında en kötü koşullar dikkate alınarak yapılır. 
Bu fiyat ile, daha iyi topraktan (ya da daha iyi koşullar altında) 
elde edilen ürünün fiyatı arasındaki fark, farklılık rantım oluştu
rur. Bunu ayrıntılarıyla çözümleyerek ve bunun, farklı toprak 
parçalarının verimiiliklerindeki farklardan ve toprağa yatırılan 
sermaye tutarlarının farklı oluşundan nasıl ileri geldiğini göste
ren Marx, farklılık rantım yalnızca daha iyi topraktan ard arda 
daha kötü toprağa geçişlerde ortaya çıktığını kabul eden Ricar
do'nun yanlışını tümüyle ortaya çıkarmaktadır. (Ayrıca, Rod
bertus'un eleştirisinin son derece dikkati çekici olduğu Artı-De
ğer Teorileri'ne bakınız) .  Kaldı ki, tersine geçişler olabilir: Top
rak, bir katagoriden diğerine geçebilir (tarımsal tekniklerdeki ge
lişmeler, kentlerdeki büyümeler, vb. nedenlerle); ve doğaya, ka
pitalizmin kusurlarım, sınırlandırmalarını ve çelişkilerinin suçu
nu yükleyen o berbat "azalan getiri yasası" temelinden yanlıştır. 
Üstelik, sanayiin bütün kollarında ve genellikle ulusal ekonomi
de karın eşitlenmesi, tam bir rekabet özgürlüğü ile, sermayenin 
bir koldan diğerine serbestçe akışını öngörür. Oysa, toprağın 
özel mülkiyeti, bu serbest akışı engelleyen tekeli yaratır. Bu tekel 
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nedeniyle, sermayenin organik bileşiminin düşük ve bunun so
nucu bireysel k<1r oranının daha yüksek olduğu tarımsal ürünler, 
kar oranının eşitlenmesinin oldukça serbest olduğu sürece gir
mezler. Bir tekelci olarak toprak sahibi, fiyatı ortalamanın üs
tünde tutabilir ve tekel fiyatı mutlak rantı doğurur. Farklılık ran
tı, kapitalizm altında kaldırılamaz ama mutlak rant kaldırılabi
lir: Örneğin bu, toprağın ulusallaştırılması ile devlet mülkiyeri 
haline getirilmesiyle yapılabilir. Böylece, özel toprak sahiplerinin 
tekeli yıkılır ve tarımda rekabetin daha tutarlı ve tam işlemesi 
sağlanabilir. Marx'ın işaret ettiği gibi, işte bunun için burjuva 
radikalleri tarih boyunca tekrar tekrar, toprağın ulusallaştıni
ması yolundaki bu ilerici burjuva talebi öne sürmüşlerdir; ne var 
ki bu talep burjuvazinin çoğunluğunu, bir başka tekeli, bugün 
özellikle önemli ve "hassas" bir tekeli -genel olarak üretim araç
larının tekelini- çok yakından çağrıştırabileceği nedeniyle ada
makıllı korkutmuştur. (Sermaye üzerinden ortalama kar oranı 
ve mutl?.k toprak rantı teorisinin oldukça popüler, özlü ve açık 
bir serimini 2 Ağustos 1 862 tarihli Engels'e yazdığı bir ın�ktup
ta '-· Marx kendisi yapmıştır. (Bkz. Briefwechsel, C. 3, s. 77-8 1 ;  
ayrıca 9 Ağustos 1 862 tarihli mektup, s .  86-87.) 

Toprak rantının tarihiyle ilgili olarak Marx'ın, emek rantının 
(köylü, beye ait toprağı işleyerek artı ürün yaratır) nasıl, ürün 
olarak ödenen ranta ya da aynı ranta ( köylü, hndi toprağı üze
rinde, artı-ürün yaratır ve bunu toprak beyine, "ekonomik ol
mayan zorlama" nedeniyle teslim eder) dönüştüğünü; daha son
ra para ranta (meta üretiminin gelişmesi sonucu olarak paraya 
çevrilcn aynı ranta -eski Rusya'da obrak-) ve en sonu, köylünün 
yerini, kiralanmış emeğin yardımıyla toprağı işleyen tarımsal gi
rişimcinin aldığı kapitalist ranta dönüştüğünü gösteren çözümle
melerine de işaret etmek gerekir. "Kapitalist toprak rantının do
ğuşu" üzerine olan bu çözümleme ile bağıntılı olarak, Marx'ın 
tarımda kapitalizmin evrimi ile ilgili (Rusya gibi geri kalmış ül
keler için önem taşıyan) bir dizi derin düşüneeye de dikkati çek-

* Marx-Engels, Seçme Mektuplar, Evrensel Basım Yayın, Istanbul 1 996, s. 168-
172, Çeviren: Alaartin Bilgi. 
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r:1ek gerekir. "Ayrıca, ayni-rantın para-ranta dönüşmesine, ken
dilerini para karşılığı kiraya veren mülksüz bir gündelikçiler sı
nıfının oluşumu, kaçınılmaz olarak eşlik etmekle kalmaz, hatta 
bu oluşum ondan önce meydana gelir. Bunların doğuşu sırasın
da, bu yeni sınıfın ancak arasıra ortaya çıktığı dönemde, rant 
ödemelerine tabi, daha gönenç içindeki köylüler arasında, ücret
li tarım emekçilerinin kendi hesaplarına sömürme göreneği zo
runlu olarak gelişir, tıpkı feodal dönemlerde, daha hali vakti ye
rinde köylülerin kendilerinin de serf tutması gibi. Bu yolla, gide
rek, belli bir miktar servet biriktirme ve bizzat, gelecekteki kapi
talistler haline dönüşme olanağı elde ederler. Böylece, toprakta 
bizzat çalışan eski zilyedler, gelişmesi, kırın sınırları ötesine de 
kapitalist üretimin genel gelişmesi ile belirlenen, kapitalist kira
cılar için bir ana okulunun doğmasını bizzat sağlamış olurlar. " 
(Kapital, III. Cilt, s. 701 )  

"Tarımsal nüfusun bir kısmının mülksüzleştirilmesi ve yerle
rinden atılmaları, sanayi sermayesi için, yalnız, işçilerle, bunların 
yaşam araçlarını ve iş araçlarını serbest hale getirmekle kalmaz, 
bir iç pazar da yaratmış olur." (Kapital, I. Cilt,s. 778 ) Ayrıca, 
kırsal nüfusun yoksullaşması ve yıkımı, sermaye için, yedek bir 
emek ordusunun yaratılmasında rol oynar. Her kapitalist ülke
de, "Tarım:;al nüfusun bir kısmı işte bunun için devamlı olarak, 
kent ya da manifaktür proletaryasına dönüşme noktasında ve bu 
dönüşüm için uygun koşullar bekler durumdadır. . . .  Bu nisp1 ar-
tı-nüfus kaynağı böylece devamlı akış halindedir . . . .  Tarım işçi-
sinin ücreti, bu nedenle, asgariye indirgenmiş durumdadır, ve bir 
ayağı daima sefalet batağına saplanmış haldedir." (Kapital, I. 
Cilt, s. 679-80) Işlediği toprağın köylünün özel mülkiyetinde ol
ması, küçük ölçekli üretimin temelidir ve gelişmesinin ve klasik 
biçime ulaşmasının koşuludur. Ne var ki böyle küçük ölçekli 
üretim ancak, üretimin ve toplumun dar ve ilkel çerçevesiyle 
uyuşabilir. Kapitalizm altında, "köylülerin sömürüsü, sanayi 
proletaryasının sömürüsünden yalnız biçim bakımından farklı
dır. Yoksa sömürücü aynıdır: Sermaye. Tek tek kapitalistler, tek 
tek köylüleri, ipotekler ve faizler yoluyla; kapitalist sınıf ise, köy-



lü sınıfını, devlet vergileri yoluyla sömürür" (Fransa' da Sınıf Sa
vaşımları) .  "Köylünün küçük mülkiyeti şimdi sadece, kapitaliste 
topraktan kar, faiz ve rant çekip almasına, köylünün kendisine 
de, nasıl edip de gündeliğini çıkarabileceğinin tasasım bırakma
sına imkan tanıyan bir bahaneden başka bir şey değildir. "  ( 1 8  
Brumaire). Kural olarak köylü, kapitalist topluma yani kapita
list sınıfa bir şeyler terkeder; hatta, "özel mülk sahibi olma ba
hanesi altında, İrlanda'lı kiracı çiftçi düzeyine" düşme pahasına, 
ücretinin bir bölümünü bırakır. (Fransa'da Sınıf Savaşımları) 
"Küçük köylü mülkiyetinin egemen olduğu ülkelerde hububat 
fiyatlannın kapitalist üretim biçiminin egemen olduğu ülkeler
den daha düşük olmasının nedenlerinden biri" acaba nedir? (Ka
pital, III. Cilt, s. 697) Bunun nedeni, köylünün, topluma, (yani 
kapitalist sınıfa) artı-ürününün bir kısmını bedavadan vermesi
dir. "Bu düşük fiyat (hububatın ve öteki tarımsal ürünün), hiçbir 
şekilde onların emek üretkenliğinin değil, üreticilerin sefaletleri
nin bir sonucudur." (agy.) Kapitalizm altında, küçük ölçekli üre
timinin normal biçimi olan küçük işletme sistemi, yozlaşır, çöker 
ve yokolur. "Parçalı toprak mülkiyeti doğası ·gereği, emeğin top
lumsal üretici güçlerinin gelişmesini, emeğin toplumsal biçimle
rini, sermayenin toplumsal yoğunlaşmasını, geniş ölçekli sığır 
yetiştiridliğini ve bilimin ilerici uygulamasını kendi dışında tu
tar. Tefecilik ve bir vergi sistemi, bunu her yerde zayıftatmak zo
runda bırakır. Toprak fiyatındaki sermaye harcaması, bu serma
yeyi toprağın işlenmesinden geri çeker. Üretim araçlannın sonu 
gelmez böiük pürçüklüğü, ve üreticilerin kendilerinin de tek ba
şına kalışlan." Kooperatif toplulukları, yani küçük köylülerin 
birlikleri, son derece ilerici burjuva görevi görürlerken, bu eğili
mi tümüyle atmaksızın, sadeec onu zayıflatır; öte yandan unut
mamak gerekir ki, bu kooperatif toplulukları, hali vakti yerinde 
köylüler için çok yararlı olurlarken, yoksul köylü yığınlarına çok 
az yararlı olmakta ya da hiç yararlı olmamaktadır; böylelikle 
birliklerin kendileri de ücretli emeğin sömürücüsü olurlar. "İn
san emeğinin korkunç israfı. Üretim koşulunun giderek elveriş
siz hale gelmesi ve üretim araçlannın fiyatlarının yükselmesi 



-toprak parçaları mülkiyetenin kaçınılmaz bir yasası ."  Tarımda, 
sanayide olduğu gibi, kapitalizm, üretim sürcenin ancak, "üreti
cinin kurban edilmesi" pahasına dönüştürür. "Kır emekçilerinin 
geniş bölgelere dağılmaları, bunların direnme güçlerini kırdığı 
halde, kent işçilerinin yoğuntaşmaları bu gücü artırır.Kent sana
yilerinde olduğu gibi, modern tarımda da. Emeğin üretkenliğin
deki artış harete geçirilen emek kitlesi, bizzat emek-gücünün isra
fı ve kemirilip tüketilmesi pahasına olur. Üstelik, kapitalist tarım
daki her gelişme, yalnız emekçiyi soyma sanatında değil, toprağı 
soyma sanatında da bir ilerlemedir. . . .  Kapitalist üretim, bu ne
denle, teknolojiyi geliştirir ve ancak bütün zenginliğin asıl kayna
ğını, yani toprağı ve emekçiyi kurutarak çeşitli süreçleri toplum
sal bir bütün içinde birleştirir. "  (Kapital, I. Cilt, Onbeşinci Bö
lüm, Onuncu Kesim: Büyük Sanayi ve Tarım. s. 480 ve devamı) 

Sosyalizm 

Yukarıdaki çözümlemelerde açıkça görülmektedir ki Marx, 
kapitali1't toplumun, sosyalist topluma dönüşümünün kaçınıl
mazlığını, tamamen ve münhasıran, çağdaş toplumun gelişmesi 
üzerine olan ekonomik yasadan çıkarmaktadır. Marx'ın ölü
münden beri, yarım yüzyıl boyunca, binlerce biçim içerisinde, 
gitgide artan bir hızla ilerleyen, geniş ölçekli sanayideki büyü
meyle, kapitalist kartellerle, sendikalarla, tröstlerle olduğu ka
dar, mali sermayenin boyut!:ırı ve kudretindeki dev artışla ken
dini çarpıcı biçimde ortay<"�. koyan emekteki toplumsallaşma, 
sosyalizmin kaçınılmaz doğuşunun bellibaşlı maddi temelini sağ
lamaktadır. Bu dönüşümün entelektüel ve moral itici gücü ve yü
rütücüsü, bizzat kapitalizmin eğittiği proletaryadır. Gitgide zen- · 
ginleşen bir içerik kazanan ve türlü türlü biçimler içerisinde ifa
desini bulan proletaryanın hurjuvaziye karşı mücadelesi, kaçınıl
maz olarak, politik iktidarın proletarya tarafından ele geçirilme
sine (proletarya diktatörlüğüne) doğru yönelmektedir. Üretimin 
toplumsallaşması ancak, üretim araçlarının toplumun malı ol
masına, "mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirimesi"ne yol açmak 



zorundadır. Emeğin üretkenliğindeki muazzam artış, daha kısa 
işgünü, küçük ölçekli, ilkel ve birbirinden kopmuş üretimin ka
lıntalarının ve yıkımının yerini, kollektif ve gelişkin emeğin al
ması - işte bütün bunlar, bu dönüşümün doğrudan sonuçlarıdır. 
Kapitalizm her zaman tarım ile sanayi arasındaki bağları kopa
rır; ancak aynı zamanda da gösterdiği büyük gelişmeyle bu bağ
ların yeni öğelerini hazırlar; bilimin bilinçli olarak uygulanması, 
kolektif emeğin yoğunlaşması, insan emeğinin yeniden dağılımı 
(böylece, hem kırsal kesimin geriliğine, soyutlanmışlık ve bar
barlığa, büyük kentlerde geniş halk kitlelerinin anormal yoğun
laşmasına son verir) temeline dayanarak, sanayi ve tarım arasın
daki birliği hazırlar. Yeni bir aile biçimi, kadının toplum içinde
ki statusünde ve genç kuşağın yetiştirilmesinde yeni koşullar, bu
günkü kapitalizmin en yüksek biçimlerince hazırlanır: Kadınla
rın ve çocukların emeği, ataerkil ailenin kapitalizm tarafından 
parçalanması, kaçınılmaz olarak modern toplumda, en iğrenç, 
en korkunç ve en yıkıcı biçimleri ile görülür. Böyle olmakla bir
likte, "büyük sanayi, üretim sürecinde, kadınlara, gençlere ve 
her iki cinsiyetten çocuklara, ev alanının dışında önemli bir rol 
vermekle, daha üst düzeyde bir aile şekli ve cinsiyetler arası iliş
ki konusunda yeni bir ekonomik temel yaratır. Cermen-hıristi
yan aile şeklini mutlak ve değişmez saymak, bir arada alındığı 
zaman bir dizi tarihsel gelişmenin halkları oları eski Roma, Yu
nan ya da Doğu aile şekline bu özelliği vermek kadar saçmadır. 
Ayrıca, her iki cinsiyetten ve her yaştan bireylerden oluşan ko
lektif çalışma grubunun, uygun koşullar altında, zorunlu olarak, 
imanı yetiştiren bir kaynak halini alacağı açık bir gerçektir; oy
sa üretim sürecinin işçi için değil, işçinin üretim süreci için varol
duğu, kendiliğinden ortaya çıkan, zalim ve kapitalistçe şekliyle 
bu durum, durmadan çevreye veba mikro bu gibi yayılan bir yoz
laşma ve kölelik kaynağı olur ."  (Kapital, I. cilt, onbeşinci Bö
lüm, s. 466-467). "gelecekteki eğitimin tohumu, fabrika sistemi 
içinde atılmış ve filizlenmeye başlamıştır; bu tür bir eğitimle bel
li bir yaşın üzerindeki her çocuk üretici işi, öğrenim ve jimnastik 



ile birlikte yürütecek ve bu yalnızca üretimdeki etkinliğin artıni
masında bir yöntem olarak değil, tam anlamıyla gelişmiş bir in
san yetiştirilmesinde tek yöntem olarak uygulanacaknr." (Agy, 
s .  461 ) 

Marx'ın sosyalizmi, ulusallık sorunu ile devlet sorununu ay
nı tarihsel temele oturtur; bu yalnız, geçmişi açıklamak anlamın
da değil, geleceğin cüretli bir öngörüsü ve başarıyla gerçekleşti
rilmesi için gözüpek pratik bir eylem adına da yapar. Uluslar, 
kaçınılmaz olarak, toplumsal gelişmede burjuva çağının bir ürü
nü ve biçimidir. Işçi sınıfı, "kendini ulus içerisinde oluşturmak
sızın", "ulusal" olmaksızın, (sözcüğün, burjuva anlaınıı{da değil 
elbette) güçlenemez, olgunlaşamaz ve biçimlenemezdi. Ne var ki 
Kapitalizmin gelişmesi, gitgide ulusal sınırları parçalamakta, 
ulusal yalnızlığa son vermekte ve ulusal uzlaşmaz karşıtlık yeri
ne, sınıf karşıtlığını koymaktadır. Işte bu nedenle, gelişmiş kapi
talist ülkelerde, "işçilerin vatanı yoktur" ve işçilerin "birleşik ey
lemi"; en azından uygar ülkelerde, "proletaryanın kurtuluşu 
için başta gelen koşullardan biridir" sözleri tamamen doğrudur. 
(Komünist Parti Manifestosu). Örgütlü baskı ve zorbalık demek 
olan devlet; toplumun belli bir gelişme aşamasında ve toplumun 
uzlaşmaz sınıfiara bölündüğü sırada; görünüşte toplumun üze
rinde duran ve bir ölçüde toplumdan ayrı olan bir "otorite" ol
maksızın toplumun varlığını sürdüremiyeceği zaman ortaya çık
mıştır. Sınıf çelişkilerinden çıkmış olan devlet, "en güçlü sınıfın, 
iktisadi bakımdan egemen olan ve bunun sayesinde, siyasi ba
kımdan da egemen sınıf durumuna gelen ve böylece ezilen sınıfı 
boyunduruk altında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar kaza
nan sınıfın devleti" olur. "Işte bundan ötürüdür ki, antik devlet, 
her şeyden önce, köleleri boyunduruk altında tutmak için, köle 
sahiplerinin devletiydi; tıpkı feodal devletin, serf ve angaryacı 
köylüleri boyunduruk altında tutmak için soylulam organı ve 
modern temsili devletin, ücretli emeğin sermaye tarafından sö
mürülmesi aleti olması gibi." (Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin 
ve Devletin Kökeni, Sol Yayınları, Ankara, 1 976, s. 219. Bu ya-
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pıtta yazar; kendisinin ve Marx'ın görüşlerini açıklamıştır.) Bur
juva devletinin, en özgür ve en ilerici biçimi olan demokratik 
cumhuriyet bile, bu gerçeği hiçbir şekilde bir yana itemez·, sade
ce biçimini değişirir (hükümet ile borsa arasındaki ilişkiler, bü
rokrasi ile basının -doğrudan ve dolaylı- yozlaşmaları, vb. gibi).  
Sınıfların ortadan kaldırılması yoluyla sosyalizm, devletin de or
tadan kalkmasına yol açacaktır. Anti-Dühring'de Engels şunları 
yazar: "Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak gö
ründüğü ilk eylem -üretim araçlarına toplum adına el koyması
aynı zamanda, onun devlet olarak kendine özgü son eylemidir 
de. Bu devlet iktidarının toplumsal ilişkilere müdahalesi, bir 
alandan sonra bir başkasında gereksiz hale gelir, ve o zaman is
ter istemez uykuya dalar. Kişilerin hükümeti, yerini, şeylerin ida
resi ve üretim işlemlerinin yönetimine bırakır. Devlet 'ilga' edil
mez, söner. "  "Üreticilerin özgür ve eşitçi birlik temeli üzerinde 
üretimi yeniden düzenieyecek olan toplum, bütün devlet aygıtı
nı, bundan böyle kendine layık olan yere bir kenara atacaktır: 
Eski Eserler Müzesine, çıkrık ve tunç baltanın yanına."  (Engels, 
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, s. 221 ) 

En sonu, mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi döneminde 
varlıklarını sürdürmeye devam edecek olan küçük köylülük ko
nusunda, Marx'ın sosyalizminin tutumuyla ilgili olarak, En
gels'in, Marx'ın görüşlerini de ifade eden şu açıklamasına değin
memiz yerinde olacaktır: " .  .. iktidara geçtiğimizde, büyük top
rak sahipleri için yapmak zorunda kalacağımız gibi, küçük köy
lüleri (karşılığını ister ödeyerek, ister ödemeyerek) zorla kamu
laştırmayı aklımızdan bile geçiremeyeceğimiz de bir o kadar 
açıktır. Küçük köylü karşısındaki ödevimiz, ilkin, onu buna zor
layarak değil, ama örnekler aracılığıyla buna götürerek ve toplu
mun yardımını onun buyruğu altına koyarak, onun bireysel mül
kiyeri ve işletmesini, kooperatİf işletmelere dönüştürmektir. O 
zaman, kuşku yok ki küçük köylüye bugün bile aÇıkça anlaması 
gereken, gelecekteki çıkarını gösterebilecek geniş araçlara sahip 
olacağız. " (Engels, Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu, Sol 
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Yayınları, Ankara 1 975, s. 424. Bu kitabın Rusça çevirisinde 
yanlışlar vardır. Orijinali Die Neue Zeit'tadır. ) *  

PROLETARYANIN SINIF SAVAŞIMI TAKTİKLERİ 

Daha 1 844-45'de eski materyalizmin temel eksikliklerinden bi
rini, yani, pratik devrimci faaliyetin koşullarını ya da önemini an
lamadaki yetersizliğini inceledikten sonra Marx, teorik çalışmala
rının yanısıra, bütün hayatı boyunca, proletaryanın sınıf mücade
lesinin taktik sonıniarına devamlı bir dikkat göstermişti. Bu konu 
üzerindeki çok geniş bir malzeme yığını Marx'ın bütün yapıtların
da, özellikle de, 1913'de y;;yımlanan dört ciltlik Marx-Engels ya
zışmalannda bulunmaktadır. Bu malzeme hala, bir araya getiri!
mekten, toplanmaktan, incelenmekten ve üzerinde çalışılmaktan 
uzaktır. Bu nedenle biz burada çok genel ve kısa açıklamalarla ve 
Marx'ın bu yön olmaksızın materyalizmin noksan, tek yanlı ve 
yaşamdan uzak k<::bc�:ığı konusundaki haklı görüşüne vurgulama 
yapmakla yetinmek durumundayız. 

Marx, proleter t;cıbklerir.. temel görevini; kendi materyalist di
yalektik anlayışının bütün postulaları ile tam bir uyum içerisinde 
tanımlamıştır. Belli bir toplumda istisnasız bütün sınıt1arın karşı
lıklı ilişkilerinin hepsinin nesnel bir biçimde gözününde bulundu
rulması ve dolayısıyla da sözkonusu toplumun gelişmesi aşaması 
ile, bu toplumla diğer topiumlar arasındaki karşılıklı ilişkiler dik
kate alınarak ancak, ileri bir sınıfın beniınseyeceği doğru taktikle
re gerekli temel sağlanabilir. Aynı zamanda, bütün sınıflar ve bü
tün ülkeler, durağan olarak değil dinamik olarak, yani hareketsiz-

'' Die Neue 7eit {Yeni Zamanlar) 1 833'ttn 1 923'e kadar Stuttgart'da yayımlanan 
Alman Sosyo:! Demokrat Parti�;'ni:-ı teorik gazetesi. 1 9 1 7  Ekimine kadar editörü 
Kautsky idi, daha sonra Heinrich Cunow onun yerini aldı. 1 885-95 arası Marx ve 
Engels'in makaleleri derginin sütunlarında yer aldı. Engels sık sık editörlere tavsi
yelerde bulunuyor ve Marksizmden saptıkları için kendilerini sert biçimde eleşti
riyordu. Dergi ayrıca, Franz Mehring'in, Paul Lafargue'ın, G. V. Plekhanov'un ve 
diğer işçi sınıfı hareketi önde gelenlerinin yazılarını yayımlıyordu. 1890'lı yıllar
da, Engels'in öiümünden sonra revizyonistlerin makalelerini yayımlamayı adet ha
line getirdi. Birinci Dünya Savaşı {1 914-1 8 )'nda dergi, sosyal-şovenistleri destek
leyerek merkezci bir tutum takındı. 
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lik halinde değil (yasaları, her sınıfın varlığının ekonomik koşullar 
ile belirlendiği) hareket içerisinde ele alınır. Hareket de yalnız geç
miş açısından değil, gelecek açısından, aynı zamanda da sadece ya
vaş değişimleri gören "evrimcilerin" vülger kavrayışına uygun ola
rak değil, diyalektik olarak görünür: "Bu oylumdaki değişm�ler
de, yirmi yıl, bir günden fazla değildir," diye yazıyordu Marx En
gels' e, "gerçi daha sonraları, içersinde yirmi yılın yoğunlaştığı 
günler gelebilir." (Briefwechsel, cilt III, s. 127) Gelişmenin her aşa
masında, her anında, proleter taktikler, insan tarihinin bu nesnel 
kaçınılmaz diyalektiğini hesaba katmalı; bir yandan, sınıf bilinci
ni geliştirmek, ileri sınıfın gücünü ve mücadele kapasitesini artır
mak için, sözde "barışçıl" gelişme adı verilen politik durgunluk ve 
gevşeklik dönemlerinden yararlanmalı; öte yandan da, bu yarar
lanma çabalarının bu sınıfın hareketlerinin "nihai amacına", ve 
"içerisinde yirmi yılın yoğunlaştığı" o büyük günlerde, üzerine 
düşen büyük görevleri yerine getirmek için bu sınıfta yaratılacak 
bilinçlenmeye yöneltmelidir. Bu bağlamda Marx'ın tezlerinden 
ikisi özel bir önem taşır: Bunlardan birisi Felsefenin Sefaleti'nde 
bulunur ve proletaryanın ekonomik mücadelesi ve ekonomik ör
gütlenmesi ile ilgilidir; diğeri ise Komünist Manifesto'da bulunur 
ve, proletaryanın politik görevleri ile ilgilidir. Birinci tez şöyledir: 
"Geniş ölçekli sanayi, birbirini tanımayan bir yığın insanı tek bir 
yerde yoğunlaştırır. Rekabet bunların çıkarlarını birbirinden ayı
rır. Ancak, ücretierin korunması patraniarına karşı bu ortak çıkar 
onları ortak bir direnme düşüncesinde birleştirir: Birlik olma . . .  
başlangıçta birbirinden kopuk olan birlikle, gruplar haline gelir
ler . . .  ve daima birleşmiş sermaye ile yüzyüze kalmaları ile, birliğin 
korunması onlar için (yani işçiler için) ücretierin korunmasıdan 
daha gerekli hale gelir . ... Bu mücadelede -gerçek bir iç savaşta
yaklaşmakta olan kavga için gerekli bütün öğeler birleşir ve geli
şir. Bir kez bu noktaya ulaşıldığında, birlik, siyasal bir niteliğe bü
rünür. " Burada biz, birkaç on yıl sürecek ekonomik mücadelenin 
ve sendika hareketinin, proletaryanın güçlerini "geleceğin savaşı
na" hazırlayan uzun bir dönemin programını ve taktiklerini bulu
ruz. Bununla yan yana, Marx ile Engels'in, İngiliz işçi hareketinin 



örneklerine yapmış oldukları pek çok göndermeleri koymak gere
kir; sınai "refahın" nasıl işçileri "satın alma" girişimlerine yol aç
tığını (Briefwechsel, Cilt I. s. 1 36), mücadeleden vazgeçirmeye ça
lıştığını; bu refahın nasıl olupta genellikle "işçileri ahlaktan uzak
laştırdığını" (Cilt II. s. 218) ;  İngiliz proletaryasının nasıl "burjuva
laştığını" - "bütün ulusların bu en burjuvası, açıkça, en sonu, bur
juvazinin yanında, bir burjuva aristokrasisine ve bir burjuva pro
letaryasına sahip olmayı amaçladığını" (Cilt II. s. 290); "onun 
'devrimci enerjisinin' nasıl uykuya daldığını (Cilt III. s. 124); "İn
giliz işçilerinin, görünüşteki burjuva kirlenmesinden kendilerini 
kurtarmak" için ne kadar uzun bu süre gerektiğini (Cilt. s. 127); 
Ingiliz işçi harehrinin nasıl "Çhartist hırstan yoksun kaldığını" 
(1 866, Cilt III., s. 305); İngiliz işçi liderlerinin nasıl, "radikal bur
juvazi ile işçi" arasında, ortalık yerde bulunan bir tip haline gel
dikleri (Holyoak'� gönderme, Cilt IV. s. 209); nasıl Ingiliz tekelci
liği nedeniyle ve b� tekelcilik devam ettiği sürece "İngiliz işçileri
nin yerlerinden kımıldayamayacaklarını " {Cilt IV. s. 433) bu ör
nekler arasında buluruz. l�çi sınıfı hareketinin bu genel çizgisi (ve 
sonucu) ile bağıntıh olarak eko:ıomik mücadelenin taktikleri bu
rada dikkati çeken bir geni�l:kte, ayrıntılı, diyalektik ve gerçekten 
devrimci açıdan ele �_lınmıştır. 

Komünist Manifesto, politik mücadele taktiklerinin temel 
Marksist ilkesini saptamıştır: "Komünistler, işçi sınıfının acil he
deflerine ulaşılması ve o andaki çıkarlarının gerçekleştirilmesi için 
mücadele ederler; ancak, bugünkü hareket içerisinde, bu harek.::
tin geleceğini temsil ettikleri gibi, ona gözkulak da olurlar. " Işte 
bunun için l848'te Marx, Polonya'da, "Tarımsal Devrim" parti
sinin, "1846'da Krakov aya.klanmasını düzenleyen partiyi" des
tekledi. 1848'de ve 1 849'da Almanya'da, aşırı devrimci demokra
siyi destekledi ve daha sonra, taktikler konusunda söylemiş olduk
larından hiç geri adım atmadı. Alman burjuvazisine, "daha baş
langıçta halka ihanet etme eğiliminde olan" (Ancak köylülükle 
olan bir ittifak, burjuvaziye görevlerini tam olarak yerine getirme 
olanağını verebilirdi.) "Ve eski toplumun taçlı temsilcileri ile uz
laşmaya" hevesli bir öğe olarak baktı. Alman burjuvazisinin, bur-



juva-demokratik devrim dönemindeki sınıfsal tutumunun analizi
ni Marx şöyle özetler -şunu da belirtmek gerekir ki bu analiz, top
lumun hareket halinde ve üstelik, geriye doğru yönelmiş olarak 
d�, bütün hareketliliği içerisinde inceleyen bir materyalizm ör
n�dir: "Kendine güvenmeksizin, halka güven duymaksızın, yu
kandakilere homurdanan, aşağıdakiler önünde titreyen ... dünya
nın estirdiği fırtınadan sinmiş . . .  hiçbir bakımdan enerjisi olmayan, 
her bakımdan aşırmacı .. . girişkenlikten yoksun ... bunakça çıkarla
n uğruna kendini sağlıklı bir halkın ilk gençlik düttülerini yönlen
dirmeye ve sapnemaya mahkum olmuş gören berbat bir moruk..." 
(Neue Rheinische Zeitung, 1 848; Bkz: Literarischer Nachlass, Cilt 
m, s. 212.) Yirmi yıl kadar sonra, Marx, Engels'e yazdığı bir mek
tupta (Briefwechsel, cilt m. s. 224), 1 848 devriminin başarısızlık 
nedeninin, burjuvazinin, barış içinde köleliği, özgürlük için savaş
ma umuduna yeğlemesi olarak ilan etmişti. 1848-49 devrimci dö
nemi sona erdiğinde Marx, her türlü devrimcilik oyunu girişimine 
karşı çıkn (Schapper ve Willich'e karşı savaşması), görünüşte "ba
rışçı" yoldan, yeni devrimiere hazırlanmakta olan yeni dönemde 
çalışma olanağı üzerinde ısrar etti. Marx'ın, bu çalışmanın hangı 
espri içerisinde yürütülmesini istediği, gericiliğin en karanlık döne
minde, 1856'da, Almanya'daki durumu değerlendirmesinde görü
lür: "Almanya' da her şey, proleter devrimin, Köylü Savaşı'nın 
ikinci baskısı ile desteklenmesi olanağına bağlıdır. '' (Briefwechsel, 
Cilt Il. s. 108). Almanya'da (burjuva) demokratik devrimin ta
mamlanmadığı sürece Marx bütün dikkatini, köylülüğün demok
ratik gelişmesi üzerine sosyalist proletaryanın taktiklerine yoğun
laştırdı. Lassalle'ın tutumunu, "nesnel olarak ... Prusya uğruna, 
tüm işçi hareketine ihanet" olarak kabul etti (Cilt III. s. 210); şu
nu da belirtmek gerekir ki; Lassalle, Junkerlerin ve Prusya milli
yetçiliğinin faaliyetlerine karşı hoşgörülü davrandığı için böyle dü
şünüyordu. Engels 1 865'de, basma verilmesi düşünülen ortak de
meç konusunda Marx ile görüş alışverişinde bulunurken: "Tarı
mın ağır basnğı bir ülkede, . . .  sanayi proletaryası adına burjuvazi
ye yalnız başına saldırıya geçmek, fakat, büyük feodal aristokrasİ
sinin kırhacı alnndaki kırsal proletaryanın ataerkil sömürüsüne 
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tek bir sözcükle bile değinmernek korkaklıktır." (Cilt III. s. 217) 
1864'den, 1 870'e kadar, Almanya'da burjuva demokratik devri
minin tamamlandığı dönemde, Prusya ve Avusturya sömürücü sı
nıfların, bu devrimi şu ya da bu yoldan tepeden inme bir biçimde 
tamamlama çabasına düştükleri dönemin sona ermesi sırasında 
Marx yalnız Bismark ile cilveleşen Lassalle'ı kınarnakla kalmamış, 
"A vusturyacılığa" ve partikülarizme kayan Liebknecht'i de dü
zeltmiştir; Marx, hem Bismark ile hem de Avusturyacılar ile eşit 
serdikte savaşabilecek devrimci taktikler istiyordu; bu taktikler, 
"galip gelene", Prusya Junkerlerine uymayacak ama, Prusya aske
ri zaferlerinin yarattığı temel üzerinde de ona karşıdevrimci müca
deleyi hemen yeniteyecek taktikler olacaktı. (Briefwechsel, Cilt III. 
s. 1 34, 136, 147, 179, 204, 210, 215, 41 8, 437, 440-41. )  Enter
nasyonal'in 9 Eylül 1 870 Kongresi'ndeki ünlü konuşmasında 
Marx, Fransız proleteryasını zamansız bir ayaklanmaya karşı 
uyarmıştı; ancak yine de ayaklanma başlayınca ( 1 871 ) Marx, kit- · 
lelerin "gökleri titreten" devrimci inisiyatifini canıgönülden se
lamlamıştır (Marx'ın, Kugelmann'a, mektubu). Bu durumda dev
rimci eylemin yenilgisi, başka birçok durumda olduğu gibi, 
Marksist diyalektik materyalizm açısından, proletarya savaşımı
nın genel gidişi ve sonuçları içerisinde, işgal edilmiş mevzilerin ter
kedilmesinden ve savaşmaksızın teslim olmaktan daha ehvenişer
di. Böyle bir teslimiyet, proletaryanın moralini bozabilir ve onun 
mücadele gücünü zayıflatabilirdi. Siyasal durgunluğun hüküm 
sürdüğü ve burjuva yasallığının egemen olduğu dönemlerde, yasal 
mücadele yollarının kullanılmasının değerini iyi takdir eden 
Marx, 1 877 ve 1 878'de, Sosyalist/ere Karşı Yasa 'nın yürürlüğe 
konulmasından sorıra, Most'un "devrimci sözlerini" şiddetle eleş
tirirken, bir yandan, daha fazla şiddetle değilse bile, bir süreden 
beri, Sosyalist/ere Karşı Yasa 'ya karşı, azimle, kararlılıkla, devrim
ci bir ruhla ve illegal mücadeleye başvuracağım gösterir biçimde 
ortaya koymayan Sosyal Demokrat Parti yetkililerine saldırmıştır. 
(Briefwechsel, Cilt IV. s. 397, 404, 418, 422, 424; ayrıca, Sorg'a 
yazdığı mektuplarla karşılaştırınız.) 

Temmuz-Kasım 1914'te yazılmıştır. 
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1915'te ilk kez Granat Encyc
lopaedia' da yayımlanmıştır. 



V. 1. L e n i n  

F R I E D R I C H  E N G E L S  

Ah, nasıl bir zeka meşalesi söndü, 
Ah, nasıl bir yürek durdu. 

N. Nekrasov 

S Ağustos (eski tarihle 24 Haziran) 1 895'te Friedrich En
gels, Londra'da öldü. Dostu ( 1 8 83 'te ölen) Karl Marx'tan son
ra Engels, bütün uygar dünyada, modern proletaryanın en dik
kate değer bilim adamı ve öğretmeniydi. Kaderin, Karl Marx 
ve Friedrich Engels'i bir araya getirdiği andan itibaren, iki ar
kadaşın yaşamları boyunca yarattıkları yapıtları, her ikisinin 
de ortak davası haline geldi. Ve bu nedenle, Friedrich En
gels'in proletarya uğruna neler yapmış olduğunu anlamak için, 
çağdaş emekçi sınıf hareketinin gelişmesi yolunda Marx'ın ça
lışmalarının belirleyici önemi konusunda açık bir fikre sahip 
olmak gerekir. Marx ile Engels, işçi sınıfı ve bu sınıfın taleple
rinin, kaçınılmaz olarak burjuvazi ile birlikte proletaryayı ya
ratan ve örgütleyen halihazır ekonomik sistemin zorunlu bir 
sonucu olduğunu ilk gösterenlerdir. Onlar, insanlığı onu halen 
ezmekte olan kötülüklerden kurtaracak olanın, asil ruhlu bi
reylerin iyi niyetli çabaları değil, örgütlenmiş proletaryanın sı
nıf savaşımı olduğunu gösterdiler. Marx ile Engels, bilimsel 
çalışmalarıyla, sosyalizmin, hayalcilerin bir icadı olmadığı 
ama modern toplumdaki üretici güçlerin gelişmesinin nihai bir 
amacı ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunun ilk açıklamasını 
yaptılar. Şimdiye değin bütün yazılı tarih, belli toplumsal sınıf
ların diğer sınıflar üzerinde, birbirini izleyen egemenlik ve za-
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ferlerinin tarihi olmuştur. Ve bu, sınıf savaşımiarı ve sınıf ege
menliğinin temeli olan özel mülkiyet ve anarşik toplumsal üre
tim yok oluncaya kadar sürecektir. Proletaryanın çıkarları bu 
temelierin yıkılmasını gerektirir; bu nedenle, örgütlü emekçile
rin sınıf bilinçli sınıf savaşımı, bunlara karşı yönetilmelidir. Ve 
her sınıf savaşımı bir politik savaşımdır. 

Marx ile Engels'in bu görüşleri şimdi, .kendi kurtuluşları 
için mücadele eden bütün proleterler tarafından benimsenmiş
tir. Ne var ki, bin sekiz yüz kırklarda, iki arkadaş, zamanın 
sosyalist literatürüne ve hareketlerine katıldıkları zaman bu gi
bi düşünceler tamamen yeniydi. O sıralar, siyasal özgürlük 
mücadelesine ya da kralların despotluğuna, polise ve ruhhan 
sınıfına karşı mücadeleye girişen yetenekli ya da yeteneksiz, 
dürüst y� da dürüst olmayan pek çok insan vardı; ama bur..lar, 
burjuvazinin çıkarları ile proletaryanın çıkarları arasında uz
laşmaz bir zıtlık bulunduğunu göremiyorlardı ve emekçilerin 
bağımsız bir kuvvet olarak hareket etmeleri gerektiğini kabul 
etmiyorlardı. Öte yandan, egemen sınıfları, şimdiki toplumsal 
düzenin adil olmadığına inandırmanın yeterli olacağına ve bu
nu başarınca da, yeryüzünde barışın ve genel gönencin hemen 
kuruluvereceğine bel bağlayan ve içlerinde dahiler de bulunan 
pek çok uyurgezer de vardı. Bunlar, savaşımsız bir sosyalizmin 
rüyasını görüyorlardı. En sonu, zamanın sosyalistlerinin ve iş
çi sınıfı dostlarının hemen hepsi genellikle proletaryaya bir çı
han gözüyle bakıyorlar ve sanayideki büyüme ile birlikte bu 
çıbanın büyüdüğünü dehşetle seyrediyorlardı. Bunların hepsi 
de bu yüzden, sanayinin ve dolayısıyla proletaryanın gelişme
sini, yani "tarih çarkını" durduracak yollar arıyorlardı. Marx 
ile Engels, proletaryanın gelişmesi konusundaki yaygın korku
yu paylaşmak şöyle dursun, tam tersine, bütün umutlarını pro
letaryanın sürekli büyümesine bağlamışlardı. Proletaryanın sa
yısı ne kadar büyük olursa, devrimci bir sınıf olarak gücü de o 
kadar büyük olurdu ve böylece, sosyalizmin kurulması o den
li yakın ve olanaklı hale gelirdi. Marx'la Engels'in işçi sınıfına 

74 



yaptığı hizmetler şu birkaç sözcükle de ifade edilebilir: Her iki
si de, işçi sınıfına kendini tanımayı, kendi bilincine varmayı 
öğretmişler; hayaller yerine bilimi koymuşlardır. 

Işte bunun için Engels'in adı ve yaşamı her işçi tarafından 
bilinmelidir. Işte bunun içindir ki, bütün yayınlarımızda oldu
ğu gibi, Rus işçi sınıfının bilincini uyandırmayı amaçlayan bu 
makaleler derlemesinde de modern proletaryanın iki büyük 
öğretmeninden biri olan Friedrich Engels'in yaşamını ve çalış
malarını özetlemek gerekir. 

* * * 

Engels, 1 820 yılında Prusya Krallığı'nın Ren eyaletindeki 
Barmen'de doğdu. Babası bir imalatçıydı. 1 838'de Engels, 
Jimnazyumdaki öğrenimini tamamlamadan, aile koşullarının 
zorlamasıyla, Barmen'deki ticari firmaların birine memur ola
rak girdi. Girdiği bu ticari işler Engels'in bilimsel ve politik 
eğitimini sürdürmesine engel olmadı. Daha lisedeyken otokra
si ile bürokrasinin uygulandığı zorbalıktan nefret etmeye baş
lamıştı. Felsefe çalışmaları onu daha da ileri götürdü. O sıra
lar Hegel öğretisi, Alman felsefesine egemendi; Engels de onun 
izleyicileri arasına katıldı. Ne var ki Hegel'in kendisi de zorba 
Prusya devletinin hayranlarındandı ve her ne kadar Berlin Üni
versitesi'nde onun hizmetinde ise de Hegel'in öğretisi devrim
ciydi. Hegel'in insan aklına ve onun haklarına inancı ile, He
gelci felsefenin temel tezleri; yani evrenin sürekli değişme ve 
gelişme süreci içerisinde bulunması düşüncesi, mevcut devlet 
düzeniyle uyuşmayı reddeden Berlinli filozofun izleyicilerini, 
bu devlet düzenine ve dolayısıyla, mevcut yanlışlıklara ve sü
rüp giden kötülüklere karşı mücadele fikrinin köklerinin bu 
evrensel ve sonsuz gelişmenin yasası içinde bulunduğu düşün
cesine götürdü. Mademki her şey gelişiyor ve değişiyordu, ma
demki bazı kurumların yerini başka kurumlar alıyordu; öyley
se, Prusya kralının ya da Rus çarının mutlakiyetinin ya da 
önemsiz bir azınlığın, büyük çoğunluğun sırtından durmadan 
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zenginleşmesinin burjuvazinin halk üzerindeki egemenliğinin 
sonsuza dek sürüp gitmesi nasıl olabilirdi? 

Hegel felsefesi aslında, aklın ve düşüncenin gelişmesinden 
söz ediyordu; yani idealist bir felsefeydi. Bu felsefe, aklın geliş
mesinden, doğanın, insanın, toplumsal ilişkilerinin gelişmesini 
açıklıyordu. Marx ile Engels, Hegel'in sonsuz gelişme süreci 
fikrini alıkoyarak"" önyargıyla kabul edilen idealist yaklaşımı 
reddettiler; hayatın gerçeklerine dönerek bunların, doğanın 
gelişmesini açıklayan şeyin insan aklının gelişmesi değil; tam 
tersine, aklın gelişmesini, doğadan, maddeden çıkartmak ge
rektiği kanısına vardılar . . .  

Hegel ve diğer Hegelcilerden farklı olarak Marx ile I:<:ngels, 
materyalist idiler. Dünyaya ve insanlığa materyalist açıdan ba
karak, maddi nedenlerin, doğadaki bütün olguların temelinde 
bulunması gibi, insan toplumunun bütün gelişmesinin de, 
maddi, üretken güçlerinin gelişmesi tarafından koşullandırıldı
ğını görclüler. Üretken güçlerin gelişmesi, insanoğlunun gerek
sinimlerinin karşılanması için gereken nesnelerin üretilmeleri 
sırasında insanların birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı bulun
maktadır. Toplumsal hayatın bütün olguları, insanoğlunun 
bütün özlemleri, düşünceleri ve yasaların açıklanması işte bu 
ilişkilerde yatar. Üretken güçlerdeki gelişme, özel mülkiyete 
dayalı toplumsal ilişkileri yaratır; ancak, biz şimdi görüyoruz 
ki, üretken güçlerdeki bu aynı gelişme, çoğunluğu mülkiyetten 
yoksun kılarken, bunun küçük bir azınlığın elinde toplanına
sına yol açıyor. Böylece, modern toplumsal düzenin temeli 
olan mülkiyeti ortadan kaldırıyor ve Sosyalistlerin kendilerine 
hedef olarak seçtikleri şeye doğru yürümüş oluyor; Sosyalist
ler için artık yapılacak tek şey, bu toplumsal güçlerden hangi
sinin, modern toplumdaki durumu bakımından sosyalizmi 
oluşturabileceğini saptamak ve bu toplumsal güce, kendi çı-

• Marx ile Engels, entelektüel gelişmelerinde büyük Alman filozoflarına, özellik
le de Hegel'e çok şey borçlu olduklarını sık sık belirtmişlerdir. "Alman felsefesi ol-
masaydı," diyor Engels, "bilimsel sosyalizm olamazdı." _ 



karlarının ve tarihi misyonlarının bilincini vermek kalıyor. Bu 
güç proletaryadır. Engels bunu lngiltere'de, babasının onagı 
olduğu ticari bir firmada çalışmak üzere, İngiliz sanayisinin 
merkezi olan Manchester'e yerleştiği 1 842 yılında anlıyor. Bu
rada Engels sadece fabrikanın idare binasında oturup çevresi
ni seyretmekle kalmıyor, işçilerin balık istifi oturduğu gece
kondu mahallelerini de dolaşıyor, buralarda o, işçilerin içinde 
bulundukları fakirligi ve sefaleti kendi gözleriyle görüyor. An
cak kendisini, sırf kişisel gözlemleri e sınırlı tutmuyor. İ�giliz 
işçi sınıfının içerisinde bulunduğu koşulları gözler önüne seren 
bütün yazılanları okuyor, bulabildiği bütün resmi dökümanla
rı inceliyor. Bu inceleme ve gözlemlerinin meyvesi, 1 845 yılın
da yayımlanan Ingiltere'de Işçi Sınıfının Durumu oluyor. En
gels'ten önce de pek çok kimse proletaryanın çektiği ıstırapla
rı anlatmış ve onlara yardım etmek gereğine işaret etmişti ama, 
Engels yalnız proletaryanın ıstırap çeken bir sınıf olduğunu 
söylemekle yetinmemiş, gerçekte, proletaryanın bu utanç veri
ci ekonomik koşulunun onu dayanılmaz bir biçimde ile:i doğ
ru ittiğini ve nihai kurtuluşu için savaşım vermeye zorladığını 
da ilk kez söyleyen kimse olmuştur. Ve bu savaşan proletarya 
kendi kendisinin yardımcısı olacaktır. İşçi sınıfının politik ha
reketi kaçınılmaz olarak emekçileri, kurtuluşlarının tek yolu
nun sosyalizm olduğunu anlamaya götürecektir. Öte yandan 
sosyalizm ancak, işçi sınıfının politik mücadelesinin amacı ha
line geldiği zaman bir güç halini alacaktır. Engels'in, İngilte
re'de işçi sınıfının yaşam koşulları üzerine olan kitabının ana 
fikirleri işte bunlardır; bugün bütün düşünen ve savaşan pro
letaryanın benimsediği bu düşünceler o sıralar çok yeniydi. Bu 
düşünceler, İngiliz proletaryasının içine düştüğü sefaleti tama
men doğru ve çarpıcı biçimde ama çekici bir üslupla kaleme 
alınmıştı. Bu kitap, kapitalizmin ve burjuvazinin müthiş bir 
suçlanmasıydı ve çok derin etkiler bırakmıştı. Engels'in kitabı, 
modern proletaryanın içinde bulunduğu durumu en iyi biçim
de sergileyen bir belge olarak her yerde anılmaya başladı. Ve 
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gerçekten de, ne 1 845'ten önce ne de sonra, işçi sınıfının içeri
sinde bulunduğu sefaleti bu kadar çarpıcı ve gerçekçi bir ser
gileurnesi yapılmamıştır. 

Engels'in sosyalist oluşu ancak İngiltere'ye gelişinden son
radır. Manchester' de, o sırada İngiliz işçi hareketlerine faal 
olarak katılan kimselerle ilişki kurdu ve İngiliz sosyalist yayın
lara yazmaya başladı. 1 844'te Almanya'ya dönerken, daha 
önceden mektuplaştığı Marx ile tanıştı. Paris'te, Fransız Sos
yalistlerinin ve Fransız yaşamının etkileriyle Marx da Sosyalist 
olmuştu. Burada iki arkadaş Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleşti
rinin Eleştirisi başlığı altında ortak bir kitap yazdılar. Ingilte
re' de !şçi Sınıfının Durumu'ndan bir yıl önce yayımlanan ve 
büyük bir kısmını Marx'ın yazdığı bu kitapJ ana fikirlerini yu
karda anlatmış olduğumuz devrimci materyalist sosyalizmin 
temellerini içerir. 

Kutsal Aile, felsefeci Bauer kardeşlere ve onları izleyeniere 
takılan mizahi addır. Bu baylar, bütün gerçeklerin üzerinde 
duran, partileri ve politikaları yukarıdan seyreden, bütün pra
tik eylemleri reddeden, çevremizdeki dünya ile bu dünyanın 
içerisinde cereyan eden olayları yalnız "eleştirel" bir gözle dik
kate alan bir eleştiriyi savunuyorlardı. Bu baylar, Bauerler, 
proletaryayı, eleştirel olmayan bir kitle olarak hor görüyorlar
dı. Marx ile Engels, bu saçma ve zararlı eğilime bütün güçle
riyle karşı çıkıyorlardı. Gerçek insan kişiliği adına -egemen sı
nıflar ve devlet tarafından ezilen işçiler için- bu iki insan, sa
dece düşüncede kalınmamasını, daha iyi bir dünya düzeni için 
savaşılmasını istiyorlardı. Hiç kuşkusuz bunlar, proletaryayı, 
bu mücadeleyi verebilecek ve ondan yararlanabilecek bir güç 
olarak görüyorlardı. Kutsal Aile'nin çıkmasından önce bile 
Engels, Marx ile Ruge'nin yayımladıkları Alman-Fransız Yıllı
ğı'nda bir Ekonomi Politik Eleştiri Denemesi'ni yayımlamıştı; 
bu denemede, çağdaş ekonomik düzenin belli başlı görüşlerini 
sosyalist görüş açısından incelemiş ve bunların, özel mülkiyet 
kuralının zorunlu sonuçlan olduğu kanısına varmıştı. Engels 



ile karşılaşması hiç kuşkusuz Marx'ın, ekonomi politik çalış
malarıyla bir devrim yarattığı bu bilimi incelemeye karar ver
mesinde önemli bir etken olmuştur. 

Engels, 1 845- 1847 arası Paris ve Brüksel'de yaşadı ve bi
limsel araştırmaların yanı sıra bu kentlerdeki Alman işçileri 
arasında pratik faaliyetlerde de bulundu. Burada Marx ile En
gels, gizli Alman Komünist Birliği ile temasa geçtiler. Birlik 
kendilerine, kurmuş oldukları sosyalizmin ana ilkelerini açık
layan bir belge hazırlama görevini verdi. İşte böylece, Marx ile 
Engels'in 1 848'de yayımlanan ünlü Komünist Parti Manifes
tosu ortaya çıkmış oldu. Bu küçük kitapçık ciltlerce kitaba be
deldir; onun ruhu bugüne kadar tüm uygar dünyanın örgütlü 
mücadele veren proletaryasına ilham vermekte ve onları hare
kete geçirmektedir. 

Önce Fransa'da patlak veren, ardından da Batı Avrupa'da 
öteki ülkelere yayılan 1 848 Devrimi, Marx ile Engels'i tekrar 

. kendi ülkelerine döndürdü. Burada Ren Prusyası'nda, Köln'de 
yayımlanan demokrat Neue Rheinische Zeitug'un yönetimini 
ele aldılar. lki dost, Ren Prusya"sındaki bütün devrimci de
mokratik taleplerin kalbi ve ruhu oldular. Halkın çıkar ve öz
gürlüğünü, gerici güçlere karşı bütün güçleriyle savundular. O 
sırada, bilindiği gibi gerici güçler baskın çıktılar: Yeni Ren Ga
zetesi kapatıldı. Sürgündeyken Prusya vatandaşlığını kaybe
den Marx ülkeden çıkartıldı. Ama Engels halkın silahlı ayak
lanmasına katıldı; üç muharebede özgürlük için dövüştü; is
yancıların yenilgisi üzerine, İsviçre üzerinden Londra'ya kaçtı. 

Marx da Londra'ya yerleşmişti. Engels çok geçmeden tek
rar büro işine başladı; 1 840'larda çalışmış olduğu Manches
ter'deki ticari firmaya daha sonra da ortak oldu. 1870 yılına 
dek bu kentte kaldı: Marx, Londra'da oturuyordu ama bu du
rum, çok canlı bir entelektüel birliği sürdürmeye engel değildi: 
Neredeyse her gün mektuplaşıyorlardı. Bu yazışmalarda iki 
dost, görüş ve bilgi alışverişinde bulunuyorlar ve bilimsel sos
yalizmi hazırlamada işbirliğini sürdürüyorlardı. 

1870'te Engels, Londra'ya taşındı; yorucu çalışmalarla ge-
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çen ortak entelektüel yaşamları Marx'ın 1 883 yılında ölümüne 
dek devam etti. Bu çalışmaların meyvesini Marx tarafında, ça
ğımızın ekonomi politiği konusunda en büyük yapıt olan Kapi
tal, Engels yanında ise, irili ufaklı bir yığın yapıt oldu. Marx, 
kapitalist ekonominin karmaşık olgularını analiz ediyor; En
gels, yalın bir dille yazılmış ve çoğu kez bir polemik havası ta
şıyan yapıtlarında, daha genel bilimsel sorunları ele alıyor, geç
mişin ve günün farklı olgularını, materyalist tarih anlayışı ile 
Marx'ın ekonomi teorisinin ışığı altında inceliyordu. 

Engels'in bu yapıtlarından biz yalnız birkaçının sözünü 
edeceğiz: Dühring'e karşı (felsefe, doğa bilimleri ve toplumsal 
bilimlerin çok önemli sorunlarını çözümlediği) polemik ya
pıt .*  Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni ( Rusça'ya 
çevrilmiş, 3. Baskısı 1 895'te yayımlanmıştır) . * * Ludwig Fe
uerbach .. ..  * ( Rusça'ya çevirisi, notlada birlikte G. Plehanov 
tarafından yapılmıştır, Cenevre, 1 892);  Rus Hükümeti'nin dış 
politikası üzerine bir makale (Rusçaya çevrilmiş ve Cenev
re'de, Sosial Demokrat 14 No, 1 ve 2'de yayımlanmıştır); ko
nut sorunu üzerine dikkati çekici makaleler ile, ensonu, Rus
ya'nın ekonomik gelişmesi üzerine iki küçük ama çok değerli 
yazı (Friedrich Engels, Rusya Üzerine (Rusça'ya Vera Zasuliç 
çevirisi, Cenevre 1 894). Bu iki cilt son derece ağır bir emeği ge
rektirmiştir. Marx, sermayeyi incelediği büyük yapıtını ta
mamlayamadan ölmüştü. Ne var ki bu yapıt, elyazmaları ha
linde tamamlanmıştı ve Engels, dostunun ölümünden sonra, 
Kapital'in ikinci ve üçüncü cilderini yayıma hazırlama gibi 
ağır bir işi yüklendi. lkinc� cildi 1 885'te üçüncü cildi 1 894'te 
yayımladı; 1 895'te ölümü, dördüncü cildi, Artıdeğer Teorile
ri'ni yayıma hazırlamasına izin vermedi. Avusturyalı Sosyal 
Demokrat Adler haklı olarak Kapital'in Il. ve III. cilderini ya
yıma hazırlamakla Engels'in, dostu olan bir dehaya görkemli 
• Anti-Dührin\1; bu yapıtın Türkçe çevirisini Sol Yayınları 1 975'te yayımlamı�tır. 
• •  Türkçe çevırisini Sol Yayınları 1976'da yayımlamıştır. 
• • • Ludwig feuerbach ve Klasik Alman Felsefesi'nin Sonu; Türkçe çeviri; Sol Ya

yınları, 1976. 

So 



bir anıt yükselttiğine ve hiç aklından geçirmediği halde bu bü
yük anıta kendi adını silinmez bir biçimde kazımış olduğuna 
işaret etmiştir. Ve gerçekten de Kapital'in bu iki cildi, iki insa
nın, Marx ile Engels'in yapıtıdır. Eski hikiiyeler, dostluğun 
gözyaşartıcı öyküleriyle doludur. Avrupa proletaryası, kendi 
bilimleri sosyalizmi; birbirleriyle olan ilişkileri, geçmişteki in
sanların dostluk ilişkilerinin en dokunaklı öykülerini geride bı
rakan iki bilim adamı ve savaşçı tarafından yaratılmış olduğu
nu rahatça söyleyebilir. Engels daima -ve bütünüyle alındığın
da haklı olarak- kendisini Marx'tan sonraya koymuştur. Eski 
bir dostuna, "Marx hayattayken, " diye yazıyor, "ben ikinci 
keman oldum. "* Yaşayan Marx'a sevgisi ve ölen Marx'ın anı
sına saygısı sonsuzdu. Bu katı savaşçıda ve kılı kırk yaran dü
şünürün göğsünde, derin ve şefkat dolu bir kalp çarpıyordu. 

1848-49 hareketinden sonra, Marx ile Engels sürgünde 
kendilerini yalnız bilimle uğraşmakla sınırlamadılar. 1 864'te 
Marx, Uluslararası İşçi Birliği'ni kurdu ve bu derneği tam on 
yıl yönetti. Engels de derneğin çalışmalarına faal olarak katıl
dı. Uluslararası Birlik'in çalışmalarının, Marx'ın düşüncesine 
uygun olarak bütün ülkelerin proletaryasını birleştirmesi, işçi 
sınıfı hareketinin gelişmesinde çok büyük bir önem taşır. Bu 
Birliğin, 1 8 70'lerde sona ermesinden sonra bile, Marx ile En
gels'in birleştirici rolü sona ermiş olmadı. Tersine, bu iki insa
nın emek hareketinin manevi öncüleri olarak önemlerinin, ha
reketin sürekli büyümesi ölçüsünde arttığı bile söylenebilir. 
Marx'ın ölümünden sonra da Engels, Avrupalı sosyalistlerin 
danışmanı ve öncüsü olmaya tek başına devam etmiştir. Onun 
öneri ve yönlendirmelerine, Alman sosyalistleri de aynı şekilde 
daima başvurmuşlar; hükümetlerin sürekli kovuşturmasına 
karşın, hareket hızlı ve düzenli bir biçimde güç kazanmıştır. ls
panya, Romanya ve Rusya gibi geri kalmış ülkelerin sosyalist 
temsilcileri de ilk adımlarını atarken karşılaştıkları güçlükler 
karşısında daima ona başvurmuşlar ve hepsi de yaşlı Engels'in, 

• Engels' in, J. F. Becker'e 15 Ekim 1 884 tarihli mektubu. 
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zengin bilgi ve deneyim birikiminden yararlanmışlardır. 
Her ikisi de Rusça bilen ve Rusça kitap okuyan Marx ile 

Engels, Rusya'ya karşı canlı bir ilgi duymuşlar, Rus devrimci 
hareketini sevgiyle izlemişler, Rus devrimcileri ile temaslarını 
daima sürdürmüşlerdir. Sosyalist olmadan önce her ikisi de 
demokrattı; politik zorbalığa karşı demokratik nefret duygusu 
yine her ikisinde de son derece güçlüydü. Bu dolaysız politik 
duygu, politik zorbalık ile ekonomik baskı arasındaki bağın 
teorik olarak derinden kavranması ve bir de zengin yaşam de
neyimi bir araya gelince, bütün bunlar Marx ile Engels'e ola
ğanüstü politik bir duyarlılık kazandırmıştı. lşte bunun için, 
bir avuç Rus devrimcisinin, kudretli çarlık hükümetine karşı 
verdiği yiğitçe mücadele, bu sınavdan geçmiş devrimcilerin 
kalbinde büyük bir sempati uyandırmıştır. Öte yandan, haya
li ekonomik çıkarlar uğruna, Rus sosyalistlerinin en acil ve en 
önemli görevlerinden, yani siyasal özgürlüğün kazanılması gö
revinden yüz çevirme eğilimi, doğal olarak onlar tarafından 
kuşkuyla karşılanmış, hatta bu tutum, toplumsal devrimin bü
yük davasına doğrudan bir ihanet olarak değerlendirilmiştir. 
<•Proletar)'antn kurtuluşu, proletaryatım kendi işi olmalıdır. ,, 

Marx ve Engels sürekli olarak bunu öğrettiler. Ancak, ekono
mik kurtuluşu uğruna savaşabilmesi için proletaryanın kendi
si için bazı politik haklar kazanması da gerekir. Üstelik, Marx 
ile Engels, Rusyadaki politik bir devrimin, Batı Avrupa işçi ha
reketi için çok büyük bir önem taşıdığını da açıkça görmüşler
dir. Monarşik Rusya, genel Avrupa gericiliğinin daima bir ka
lesi olmuştur. Almanya ile Fransa arasında uzun süre için an
laşmazlık tohumları eken 1870 savaşının sonucu olarak Rus
ya'nın kavuştuğu olağanüstü uygun uluslararası durum kuşku 
yok ki, sadece gerici bir güç olarak mutlakiyetçi Rusya'nın 
önemini artırmıştır. Ancak özgür bir Rusya ne Polonyalıları, 
Finleri, Almanları, Ermenileri ne de öteki küçük uluslardan bi
rini ezme, ya da Fransa ile Almanya'yı birbirine düşürme gere
ğini duymayan bir Rusya, modern Avrupa'nın savaş yükünden 



kurtulmasını, Avrupa'daki bütün gerici öğeleri zayıflatacak ve 
Avrupa işçi sınıfının gücünü artıracaktır. Işte bunun için En
gels, Rusya'da siyasal özgürlüğün yerleşmesini, Batı'da da işçi 
sınıfı hareketinin gelişmesi için hararetle arzu etmiştir. Onun 
kişiliğinde, Rus devrimcileri, en iyi dostlarını yitirmişlerdir. 

Proletaryanın büyük savunucusu ve öğretmeni Friedrich 
Engels'in anısı ebediyyen yaşasın! 

1 895 güzünde yazılmış, 
1 8 96'da ilk kez Rabotnik (İşçi) 
dergisinde yayımlanmıştır. 



P a u l  L a fargu e 

M A R X ' T A N  A N I L A R  

Karl Marx'ı ilk kez 1 865 Şubatı'nda gördüm. Birinci En
ternasyonal, 28 Eylül 1 864'te Londra'da Saint Martin's 
Hall'de kurulmuştu ve ben, genç örgütün oradaki gelişmeleri 
konusunda Marx'a bilgi vermek üzere Paris'ten Londra'ya git
miştim. O günlerde burjuva cumhuriyetinin senatörü olan M. 
Tolain elime bir tavsiye mektubu vermişti. 

O sıralar 24 yaşımdaydım. Bu ilk ziyaretimin üzerimde b;
raktığı izlenimi yaşamım boyu"nca anımsayacağım. Marx o 

günlerde pek de iyi değildi. Ancak iki yıl sonra 1 867'de yayım- . 
lanabilecek Kapital'in birinci cildi üzerinde çalışıyordu. Yapıtı
nı bitirebilecek zaman bulamayacağından endişe ediyor ve bu 
nedenle, genç insanların kendisini görmeye gelmelerinden 
memnun oluyordu. Sık sık, "Benden sonra komünist propa
gandayı sürdürecek insanları eğitmek zorundayım" diyordu. 

Karl Marx, aynı zamanda bilim alanında olsun, kamusal 
yaşam alanında olsun öncülük edebilecek nadir insanlardandı: 
Bu iki yön, onda öylesine yakın bir bağ içerisindedir ki, onu 
ancak hem bilim adamı ve hem sosyalist mücadele adamı ola
rak ele almakla anlamak mümkündür. 

Marx, bilimin, araştırmanın ulaşacağı sonuçlara bakıl
maksızın sırf bilimin kendisi için yapılması gereğine inanınıştı 
ama, aynı zamanda, bilim adamının, kamusal yaşama etkin 
olarak katılmaktan kaçınmakla, laboratuvardaki ya da büro 
kitaplığındaki çalışmalarına, peynirin içerisindeki kurt gibi ken
disini hapsederek, çağdaşlarının yaşamından ve politik savaşı-
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ınından uzak durmakla kendisini küçülteceği görüşündeydi. 
Her zaman, "Bilim, bencil bir zevk olmamalıdır" derdi. 

"Kendilerini bilimsel çalışmalara adayabilme talihine sahip 
bulunanlar, her şeyden önce, bilgilerini insanlığın hizmetine 
sunmak zorundadırlar. " Pek sevdiği bir deyiş vardı: "lnsanlı
ğa hizmet etmek! "  

lşçi sınıfının çektiği acıya derin bir iç sızısıyla yaklaşmakla 
beraber Marx, komünist bir anlayışa, bu duygusal düşünceler
le değil, tarihi ve ekonomi politiği inceleyerek ulaşmıştı. Ön
yargılı olmayan, kişisel çıkarların etkisinde kalmayan, sınıfsal 
önyargılar ile gözü kararınayan herkesin zorunlu olarak aynı 
sonuca ulaşacağı düşüncesindeydi. 

lktisadı ve insan toplumunun politik gelişmesini incelerken 
Marx, o zamana değin ütopik bulutlar içinde seçilemez hale 
gelen sosyalist harekete bilimsel bir temel sağlamak kararlılığı 
ile yaptığı araştırmalarının sonuçlarının yaygın hale gelmesi 
amacını daima ön planda tutmuştu. Ulaştığı görüşleri sadece; 
tarihi misyonu, toplumun politik ve ekonomik öncülüğünü ele 
geçirir geçirmez işçi sınıfının zaferini sağlamlaştırmak için kit
lelere ulaştırmak istemiştir. 

Marx politik faaliyetlerini sadece doğduğu ülke ile sınır
landırmamıştır. Daima, "Ben bir dünya yurttaşıyım," derdi; 
"Nerede olursam olayım, hep eylem halindeyim. " Ve gerçek
ten de, olaylar ve politik izlenme ve sürgünler yüzünden han
gi ülkeye giderse gitsin -ister Fransa'ya ister Belçika'ya ister 
İngiltere'ye gitsin-, gittiği ülkede gelişmekte olan devrimci ha
reketlerde daima seçkin bir rol oynamıştır. 

Ne var ki, Maitland Park Road'daki çalışma odasında ilk 
kez gördüğüm kimse, yorulmak bilmez eşsiz sosyalist ajitatör 
değil, bir bilim adamıydı. Bu alçakgönüllü çalışma odası, uy
gar dünyanın dört bir yanından, sosyalist düşüncenin ustası
nın görüşlerini almak üzere gelen partili yoldaşların merkezi 
gibiydi. Bir kimsenin, Marx'ın manevi yaşamının samimiyeti
ne girebilmesi için önce bu tarihi odayı tanıması gerekir. 
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Burası, birinci katta parka bakan geniş pencereden giren 
aydınlığın doldurduğu genişçe bir odaydı. Pencerenin karşısın
da duvar boyunca ve şöminenin iki yanındaki duvarlar, rafla
rı dolu kitaplıklar ile kaplıydı; üst gözlerde tavana kadar gaze
te ve elyazmaları yığılıydı. Şöminenin karşısında, pencerenin 
bir yanında, üst üste kağıtların, kitapların ve gazetelerin bu
lundağu iki masa vardı; odanın ortasında, aydınlık bir yerde, 
ufak basit bir masa ile tahta bir koltuk duruyordu. Koltuk ile 
kitaplığın arasında, pencerenin karşısında, Marx'ın zaman za
man uzanıp dinlendiği deri bir divan vardı. Şöminenin üzerin
de yine kitaplar, purolar, kibritler, tütün kutuları, kağıtları 
bastırmak için ağırlıklar ile, Marx'ın kızları ile eşinin, Wilhelm 
Wolff'un ve Friedrich Engels'in fotoğrafları diziliydi. 

Marx koyu bir sigara tiryakisi idi. "Kapital için aldığım 
miktar," demişti bir kez, "yazarken içtiğim tütünün parasını 
bile karşılamaz. "  Kibrit harcama konusunda daha da beter di; 
içtiği pipoyu ya da puroyu çoğu kez unutur, bunları yeniden 
yakmak için her seferinde kutu kutu kibrit harcardı. 

Hiç kimsenin, kitaplarını ya da kağıtlarını düzene soknıa
sına -ya da ona göre, düzenini bozmasına- izin vermezdi. Ki
tapların ve kağıtların bu görünüşteki düzensizliği aldatıcıydı; 
her şey aslında bulunması gereken yerdeydi ve onun için, ge
rekli kitabı ya da defteri hemen bulması çok kolaydı. Konuş
ma sırasında bile şöyle bir duralar, sözü edilen alıntıyı ya da 
rakamı ilgili kitaptan hemen bulup çıkartırdı. O ve çalışma 
odası yekvücut olmuştu: Buradaki kitaplar ve kağıtlar, sanki 
kendi organlarıymış gibi denetimi altındaydı. 

Marx'ın kitaplarının düzenlenmesinde resmi simetri hiç 
dikkate alınmamıştı; çok farklı boyuttaki kitap ve kitapçıklar 
yan yana dizilmişti. Bu cilderi boyutlarına göre değil, içerikle
rine göre sıralamıştı. Kitaplar lüks nesneler değil, beyni için 
araçlardı. "Onlar benim kölelerim; benim istediğim gibi bana 
hizmet etmek zorundalar" derdi. Kitabın boyutuna, cildine, 
kağıdının cinsine falan hiç önem vermezdi; sayfaların uçlarını 
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kıvırır, kenarlarına kalemle işaretler koyar, satırların altını 
baştan sona çize-rdi. Kitaplar üzerine yazı yazınadı ama kimi 
zaman, eğer yazarı fazla ileri gitmişse, bir ünlem ya da soru 
işareti koymaktan kendisini alamazdı. Satırların altını çizme 
usulü hangi kitapta olursa olsun istediği pasajı bulmasını ko
laylaştırırdı. Belleğini tazelemek için uzun yıllar aradan sonra, 
not defterlerini karıştırmak ve kitapta altları çizilen pasajları 
yeniden okumayı adet edinmişti. Hegel'in tavsiyesine uyarak 
gençliğinde, bilmediği yabancı bir dildeki dizeleri ezberlemek 
yoluyla eğittiği olağanüstü güvenilir bir belleğe sahipti. 

Haine ile Goethe'yi ezbere bilir, konuşmalarında çoğu kez 
bunlardan alıntılar yapardı; bütün Avrupa dillerindeki şairle
rio yılmaz bir okuyucusu idi. Her yıl Aşil'i Yunanca aslından 
okurdu ve onu, Shakespeare ile birlikte, o güne değin yaşamış 
en büyük dramatik dehalar olarak kabul ederdi. Shakespeare' e 
saygısı sonsuzdu: Yapıdarını ayrıntılı bir biçimde incelemiştİ 
ve yarattığı dramatik kişilerden önemsiz olanlarını bile öğren
mişti. Zaten ailece bu büyük !ngiliz dram yazarına karşı bir 
hayranlık duyuyorlardı; üç kızı da, yapıtlarının çoğunu ezbere 
bilirdi. 1 848'den sonra, İngilizce bilgisini geliştirmek için, Sha
kespeare'in bütün özgün deyimlerinin bir listesini çıkarmıştı. 
Aynı şeyi çok değer verdiği William Cobbett'in polemik yapıt
ları için de yapmıştı. Dante ile Robert Burns, en gözde şairleri 
arasındaydı; kızları, bu lskoç şairinin satırlarını ya da hallad
larını okudukları ya da söyledikleri zaman bunları büyük bir 
mutlulukla dinlerdi. 

Yorgunluk nedir bilmez bilim emekçisi ve bilimin geçmişte
ki büyük ustası Cuvier'nin müdürlüğünü yaptığı Paris Müze
si'nde, kendi kişisel kullanımı için düzenlenmiş birkaç odalı 
bir dairesi vardı. Her odada, belli türdeki çalışma için gerekli 
kitaplar, araçlar, anatomik yardımcılar vb. bulunurdu. Bir tür 
çaiışmadan yorulduğunda, bitişikteki odaya geçer ve başka bir 
işle uğraşırdı; bu basit zihni uğraş değişikliğinin bu bilim ada
mını dinlendirdİğİ söylenirdi. 



Marx da Cuvier gibi yorulmaz bir bilim işçisiydi; ancak, 
çeşitli araştırmaların yapılabileceği olanaklardan yoksun oldu
ğu için, odada bir aşağı bir yukarı dolaşarak dinlenirdi. Çalı�
tığı odada kapıdan pencereye doğru, sanki çayırlıktaki patika 
gibi aşınmış belirli bir yürüme izi oluşmuştu. 

Zaman zaman divana uzanır roman okurdu; kimi kez, art 
arda değiştirerek iki üç kitabı bir arada okuduğu olurdu. O da 
Darwin gibi, roman okuma düşkünüydü; on sekizinci yüzyıl 
romancılarını yeğler, özellikle Filding'in Tom Jones'una hay
ranlık duyardı. Daha çağdaş romancılardan ilginç buldukları 
arasında Pal de Kock; Charles Lever, Alexander Dumas ve 
Walter Scott başta gelirdi; Scott'un Old Mortality romanını · 
başyapıt sayardı. Macera öyküleri ile mizalı yazılarına belli bir 
düşkünlüğü vardı. 

Cervantes ile Balzac'ı öteki bütün roman yazarlarından üs
tün tutardı. Don Quixote'da o, doğmakta olan burjuva dün
yasında erdemleriyle alay edilmiş can çekişen şovalyeliğin epi.l< 
öyküsünü bulurdu. Balzac'a öylesine biıyük bir hayranlık du
yardı ki, iktisat üzerine yazdığı kitaplar tamamlanır tamam
lanmaz ba şyapıtı Insanlık Komedisi üzerine bir inceleme kale
me :ılmak isterdi. Balzac'ı sadece zamanının tarihçeisi olarak 
değii; Louis Philippe zamanında hala embriyon halinde bulu
nan ve onun ölümünden sonra III. Napoleon günlerinde tam 
bir gelişmeye ulaşamamış kişilerin kahince yaratıcısı olarak 
kabul ederdi. 

Marx, bütün Avrupa dillerinde yazılanları okuyabilir ve üç 
dilde yazabilirdi; Almanca, Fransızca ve Ingilizce; bu dillerde 
dil uzmanlarının hayranlığını uyandıran bir üslupla yazardı. 
Sık sık şöyle derdi: "Yabancı bir dil, yaşam mücadelesinde bir 
silah gibidir." 

Yabancı dile karşı büyük bir yeteneğe sahipti kızları bu ye
teneği ondan almışlardı. Rusça öğrenmeye elli yaşlarında baş
lamıştı; bu dilin, bildiği eski ya da daha. yeni dillerle yakın bir 
benzerliği olmamasına karşın altı ayda, Rus şairlerinden ya da 
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yazarlarından zevk duyacak derecede bu dili öğrenmişti; göz
de yazarları arasında Puşkin, Gogol, Sçedrin başta gelirdi. 
Rusçayı öğrenmeyi, içerdikleri politik açıklamalar nedeniyle 
Rus hükümeti tarafından üzeri örtülmek istenen resmi araştır
ma dökümanlarını okuyabilınek için istemişti. Yakın dostları 
bu dökümanları kendisine sağlamışiardı ve Marx hiç kuşku
suz, Batı Avrupa'da bu konularda bilgi sahibi olan biricik ik
tisatçıydı. 

Şairler ile romancılar dışında Marx'ın bir başka dikkate 
değer zihinsel dinlenme biçimi daha vardı: Özel zevki olan ma
tematik. Cebir ile ilgilenmek ona manevi bir rahatlama verir
di; mücadeleler ile geçen hayatında en sıkıntılı ar.Jarda mate
ınatiğe sığındığı görülürdü. Eşinin son hastalığı sırasında, bi
limsel çalışmalarına kendisini bütünüyle vermediği günlerde 
eşinin çektiği acıların yarattığı çöküntüyü üzerinden atmak 
için tek çıkar yol olarak mateınatiğe göınülıneyi buhirdu. Istı
rapla geçen im günler boyunca, matematikteki sonsuz küçük
ler hesabı üzerine bir eser yazınıştı ki; uzmanlar, bu yapıtın 
büyük bir bilimsel değeri bulunduğunu söylüyorlardı ve toplu 
yapıtları içerisinde bu da yer alacaktı. Yüksek matematikte o, 
diyalektik hareketin en mantıki ve aynı zamanda en yalın biçi
mini buluyordu. Bir bilimin, matematiği kullanınayı öğrenme
diği sürece gerçekten gelişmiş olamayacağı kanısındaydı. 

Marx'ın kitaplığı, yaşam boyu yaptığı araştırmalar sırasın
da dikkatle bir araya getirilmiş bin cildin üzerinde kitabı ba
rındırınakla birlikte bu da kendisine yeterli gelmemiş ve yıllar 
yılı kitap katalogianna çok değer verdiği British Museum ki
taplığına düzenli olarak devam etmiştir. 

Marx'a karşı olanlar bile, onun yalnız kendi özel alanı olan 
ekonomi politikte değil, tarih, felsefe ve bütün ülkelerin edebi
yatı alanlarında da geniş ve derin bilgi sahibi bulunduğunu ka
bul etmek zorunda kalmışlardır. 

Geceleri çok geç saatlerde yatağa girdiği halde, sabahları 
daima sekiz-dokuz arasında kalkar, kahvesini içer, gazeteleri 
okur ve çalışma odasına geçerdi; çalışmaları sabah ikiye üçe 



kadar sürerdi. Çalışmalarına ancak yemek zamanlarında ara 
verir, eğer hava uygunsa akşamları Hampstead Heath'de yü
rüyüşe çıkardı. Gündüzleri kimi kez divana uzanır bir-iki saat 
kestirirdi. Gençlik yıllarında çoğu zaman bütün gece çalışırdı. 

Marx'ın çalışması adeta tutku gibiydi; çalışmaya öylesine 
kendisini kaptırırdı ki, çoğu kez yemek zamanı geçip giderdi. 
Yemek odasına, birkaç kez çağrıldıktan sonra iner, daha son 
lokma ağzındayken çalışma odasına dönerdi. Çok az yer, iş
tahsızlık sıkıntısı çekerdi. Bunu, çok sevdiği yiyecekler -salam; 
isli balık, havyar, turşu- ile gidermeye çalışırdı. Beyninin mu
azzam etkinliğinin bedelini daima midesi öderdi. Bütün vücu
dunu beynine feda etmiş gibiydi; düşünme onun en büyük key
fiydi. Gençliğinin felsefe ustası Hegel'in şu sözlerini sık sık yi
nelediğini anımsıyorum: "Suça yatkın birisinin bu konudaki 
düşüncelerinde bile, cennetin mucizelerinden daha derin ve er
demli bir yan vardır." 

Olağandışı yaşam biçimi ve insanı tüketen zihinsel etkin
liklere dayandığına göre vücut yapısının iyi olması gerekir. 
Gerçekten de güçlü bir yapısı vardı; boyu ortalamanın üzerin
deydi, omuzları geniş, gövdesi sağlam, kol ve hacakları oran
tılıydı; ancak, çoğu Yahu dilerde görüldüğü gibi, gövdesinin 
üst kısmı hacaklarına göre daha uzundu. Gençliğinde beden 
eğitimine vakit bulmuş olsaydı çok güçlü bir fiziğe sahip ola
cağı belliydi. Bedenini eğitmek için tek yapabildiği şey uzun 
yürüyüşlerdi; saatler boyu tepelere tırmanır, yanındakilerle ge
vezelik eder, tütün içer; hiç yorulmazdı. Odasında yürürken 
çalıştığı da söylenebilirdi; yürürken düşündüklerini kağıda 
dökmek için kısa sürelerle masasına otururdu. Konuşurken 
aşağı yukarı yürümekten hoşlanır, yaptığı açıklamalar el kol 
işaretini daha fazla gerektirdiği anlarda ya da konuşma ciddi
yet kazandığında şöyle bir duralardı. 

Uzun yıllar akşamları kendisiyle Hampstead Heath'de ak
şam yürüyüşlerine çıktık; onunla çayırlar üzerinde dolaşırken 
iktisat üzerine ilk eğitimimi aldığımı söyleyebilirim. Farkında 



olmadan, Kapital'in birinci cildinin içerigini yazdıgı biçimiyle 
bana aktardığının sonradan ayırdına vardım. 

Eve döner dönmez anlatılanları daima elden geldiğince ka
ğıt üzerine dökmeye çalışırdım. Başlangıçta, Marx'ın derin ve 
karmaşık usa vurmalarını izleyebilmek bayağı zordu. Ne yazık 
ki, bu paha biçilmez notlar kayboldu; Paris Komünü'nün ye
nilgisinden sonra polis baskınlarında Paris ve Bordeaux'daki 
kağıdanın ya parçalandı ya da yakıldı. 

Beni en çok üzen şey de Marx'ın kendisine özgü üslubuyla, 
bol kanıt ve irdelemeler ile, insan toplumunun gelişmesi konu
sundaki parlak teorisini kağıda döktüğüm bu gece notları yo
k olmasıdır. lşittiklerim sanki gözürodeki bir perdeyi kaldırmış 
gibiydi; ilk kez, dünya tarihinin mantığını açıkça görebiliyor, 
toplumdaki ve düşüncedeki gelişmenin onca çelişkili görüntü
sünü maddi kökenierine kadar izleyebiliyordum. Başımı dön
düren bu parlak düşüncelerin etkileri yıllarca belieğimden si
linmemişti. 

Madrid sosyalistlerinin * de, hiç kuşkusuz, insan beyninin 
ürettiği en büyük teorilerden biri olan Marx'ın teorilerinin bu 
en görkemlisini, benim pek zayıf yeteneklerimin izin verdigi 
ölçüde kendilerine aktardıgımda aynı izlenimi edindiklecine 
tanık oldum. 

Marx'ın beyni, doğa bilimleri tarihi ile felsefi teoriler üze
rine olan bilgilerin inanılmaz bir deposu gibiydi. Zihinsel ça
lışma yılları boyunca birikmiş bilgi ve gözlemleri kullanınada 
Marx büyük bir beceri sahibiydi. Herhangi bir konuda, her
hangi bir zamanda sorduğunuz bir şeye istediğinizden ala ay
rıntılı bir yanıt alırdınız ve daima bu yanıta, genel uygulama
ların felsefi yansımaları da katılmış olurdu. Beyni, şu ya da bu 
düşünce alanında her an ateşi hazır, istim üzerinde bekleyen 
bir savaş aracı gibiydi. 

Hiç kuşku yok ki Kapital şaşınıcı canlılıkta ve erişilmesi 

• Paris Kömünü'nün yenilgisinden sonra Lafargue, Ispanya'ya göçmüş ve orada, 
Marx ile Birinci Enternasyonal Genel Konseyi tarafından Bakuninci anarşistlerle 
savaşmakla görevlendirilmişti. 
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güç bilgilerle dolu bir zekayı gözler önüne serer. Ancak benim 
için -tıpkı Marx'ı yakından tanıyan herkeste olduğu gibi- ne 
Kapital ne de onun öteki yapıtları, dehasını bütün büyüklüğü 
ile ya da bilgisini bütün derinliği ile göstermekten uzaktır. Ba
na kalırsa o, kendi yapıtlarından da üstün niteliklere sahipti. 

Ben Marx ile çalıştım. Ben onun söylediklerini sadece ka
ğıda geçirmekteydİm ama bu bile bana onun düşünme ve yaz
ma biçimi üzerine gözlem yapma fırsatını verdi. Çalışma onun 
için hem kolay hem de güçtü. Kolaydı çünkü onun zekası, ko
nuyla ilgili olgu ve düşünceleri her yönüyle kavramada bir 
güçlük çekmiyordu. Ancak işte bu bütünlük, düşüncelerinin 
serimini, uzun ve zor bir iş haline getiriyordu. 

Vico şöyle derdi: "Şeyler, her şeyi bilen Tanrı için sadece 
bir cisimdir; yalnız dış görünüşü bile insan için ise yüzeysel bir 
şeydir. " Marx, nesneleri, Vico'nun Tanrısı biçiminde kavrı
yordu. Yalnız yüzeyi görmekle kalmıyor, bu yüzeyin altında 
yatanı da görebiliyordu. Nesneyi ya da düşünceyi oluşturan 
bütün parçaları, karşılıklı etki ve tepkileri içerisinde ele alıp in
ediyordu, bu parçaların her birini soyutluyor ve gelişim evre
lerini izliyordu. Ardından, sözlerden hareket ederek çevresine 
doğru ilediyor ve bunların birbirleri üzerine olan etki ve tep
kilerini gözlemliyordu. Nesnenin kökenine iniyor, geçirdiği 
değişikliklere, evrimlere, devrimiere kadar izliyor ve en sonu
na, en uzak etkilerine kadar ilerliyordu. Nesneyi bir başına, 
kendisi içerisinde ve kendisi için, çevresinden kopuk olarak 
görmüyor, çok karmaşık dünyayı sürekli hareketi içerisinde 
gözlemliyordu. 

Onun amacı, bir bütün olarak dünyayı, kendi çok yönlü
lüğü içerisinde, sürekli değişen etki ve tepkisiyle birlikte açık
layabilmekti. Flaubert ile Concourts okuluna bağlı edebiyat 
adamları, bir kimsenin gördüğünü tam bir biçimde aktarması
nın güçlüğünden yakınırlar; bunlar sadece yüzeyi ve edindikle
ri izlenimleri aktarmakla yetinirler. Bunların edebi yapıtları, 
Marx'ın yapıtlarıyla kıyaslandığında çocuk oyunudur; gerçeği 



bütünlüğü içerisinde kavramak ve gördüklerini başkalarının 
da görebilmesi için aktarmaya çabalamak gerçekten olağanüs
tü bir çabayı ve düşüncede uyanıklığı gerektirir. Zatep Marx 
da yapıtlarını hiçbir zaman tatmin edici bulmazdı; daima üzer
lerinde iyileştirmeler yapar ve daima ulaştırmak istediği fikre 
göre yaptığı aktarma işleminin yetersiz kaldığını düşünürdü. 

Marx, bir dehanın iki niteliğine sahipti: Önce onun, bir şe
yi, kendisini oluşturan öğelere bölme konusunda üstün bir ye
teneği vardı; sonra da bölünen bu parçaları, gelişmesindeki 
bütün farklı biçimleri içerisinde yeniden bir araya getirme ve 
bunların karşılıklı iç ilişkilerini keşfetme konusunda büyük us
talık gösterirdi. Olguları sergilernede -kendileri düşünme yete
neğinden yoksun iktisatçıların onda bulduğu kusurun aksine
soyutlama yapmazdı; onun yöntemi, tanımlamalarını çevre
sindeki dünyadan alan ama sonuçlara ulaşırken gerçeği büsbü
tün bir yana bırakan geometricinin yönteminden farklıydı. Ka
pital, soyut tanımlar ya da soyut formüller vermez; onda, göz
den en fazla kaçan ayrıntıları bulursunuz. 

Marx işe, şu apaçık gerçeği ifade ederek başlar: Kapitalist 
üretim biçiminin egemen olduğu toplumların serveti, muazzam 
bir meta birikimi olarak kendisini gösterir; matematik bir so
yutlama değil, somut bir nesne olan meta bu nedenle kapitalist 
servetin öğesidir, hücresidir. Ardından Marx, ele geçirdiği bu 
metayı, evirir çevirir, iç-dış eder ve resmi iktisatçıların hiç far
kına bile varmadıkları bir yığın gizemi -ki b·u gizemler, Katalik 
mezhebinin bütün gizemlerinden hem daha çok, hem de daha 
derindir- ortaya çıkarır. Metayı bütün yönleri ile inceledikten 
sonra Marx, diğer dost metalar ile değişim sırasındaki ilişkile
rine geçer. Ardından, onun nasıl üretildiğini, üretimi için gerek
li tarihi koşulları araştırır. Metaların büründükleri biçimleri in
celer ve bir biçimden diğerine nasıl geçtiklerini, bir biçimin zo
runlu olarak ötekinin yerini nasıl aldığını gösterir. Bir görün
günün mantıki gelişme sürecini öylesine bir ustalıkla sergiler 
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ki, onun bunu hayali olarak yaptığı izlenimine kapılırsınız. 
Oysa bu yaptığı, gerçeğin eksiksiz yansıtılması, metanın geçir
diği fiili diyalektik sürecin yeniden üretiminden başka bir şey 
değildir. 

Marx çalışmalarında daima son derece titizdi: En güvenilir 
otoriteler tarafından doğrulanmamış bir olguyu ya da bir ra
kamı kesinlikle kullanmazdı; ikinci elden bilgiyle yetinmez, ne 
denli yorucu ve sıkıcı olursa olsun bilginin kaynağına inmeye 
üşenmezdi. Önemsiz gibi görünen bir olgudan emin olmak 
için, British Museum'a gider kitaplara bakardı. Onu eleştiren
ler hiçbir zaman, onun ihmalkarlık ettiğini ya da öne sürdüğü 
savları, adamakıllı denedenmemiş bilgilere dayandırdığını ka
nıtlayamamışlardır. 

Onun bu her şeyin kaynağına inme alışkanlığı, çok az bili
nen ve sadece Marx'ın alıntı yaptığı yazarları bile -okumaya 
sevk etmiştir. Kapital pek az tanınmış yazarlardan yapılmış o 
kadar çok alıntıyla doludur ki, Marx'ın bilgiçlik taslarlığını bi
le düşünenler olmuştur. Oysa Marx'ın böyle bir niyeti olmadı
ğını şu sözleri de kanıtlar; " Ben tarihsel adalete uygun davra
nıyorum; herkese ancak hak ettiğini veriyorum."  Ne denli 
önemsiz ya da az tanınmış olursa olsun, bir düşünceyi ilk kez 
dile getiren ya da en doğru biçimde formüle eden yazarın ismi
ni vermeye kendisini zorunlu hissederdi. Marx yazıı:ısal açıdan 
olduğu kadar bilimsel açıdan da kılı kırk yarardı; tamamen 
emin olmadıkça irdelemesini bir olguya dayandırmadığı gibi, 
etraflı bir inceleme yapmadan da bir şey üzerinde hiç konuş
mazdı. En uygun biçimi bulana değin, tekrar tekrar elden ge
çirmeksizin tek bir yapıt yayımlamamıştır. Adamakıllı hazır
lanmaksızın kamunun önüne çıkmak onun için olanaksızdı. 
Elyazmalarına son şeklini vermeden önce ortaya çıkarmak ona 
bir işkence gibi gelirdi. Bu konuda öylesine kararlıydı ki, bir 
gün bana, elyazmalarını son şeklini almadan öylece bırakmak 
yerine, bunları yaksam daha iyi olur demişti. 

Çalışma yönteminin kendisine yüklediği yükün büyüklüğü-
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nü okur zor hayal edebilir. Kapital'de İngiliz fabrika yasaları 
üzerine yirmi sayfa kadar bir şey yazabiirnek için, İngiltere ve 
İskoçya'da fabrika mevzuatı ile ilgili olarak kurulan komis
yonlar ile fabrika denetmenlerinin raporlarını içeren Mavi Ki
taplar'ın hepsini British Museum kitaplığında bulup incelemiş
ti. Bu kitaplar üzerindeki işaretlerden hepsini de baştan sona 
okuduğu rahatça görülebilir. Bu raporları o, kapitalist üretim 
biçiminin incelenmesinde en önemli ve güvenilir kaynaklar 
olarak görüyordu. Bu raporların yazariarına öyle derin bir 
saygı besliyordu ki, Avrupa'da bir başka ülkede, "Ingiliz fab
rika denetmenleri ayarında, işinin ehli, tarafsız ve saygıdeğer 
kimselerin" bulunabileceğinden kuşku duyduğunu belirtiyor
du. Bu parlak saygı ifadesi Kapital'in Önsözünde yer alır. 

Bu Mavi Kitaplar'dan Marx, zengin ve gerçekçi bir bilgi kay
nağı olarak yararlanmıştır. Bu kitapların dağıtıldığı Parlamento 
üyelerinden çoğunun bunları, silabm vurucu gücünün isabet 
alan sayfa sayısıyla ölçütdüğüne bakılırsa, yalnızca hedef tahta
sı niyetiyle kullandıklan anhşılmaktadır. Bir kısmı da bunları, 
paket kağıdı olarak kullanılmak üzere kiloyla satmışlardır ki 
bu, çok akıllıca bir şey olmuştur; zira Marx, kullanılmış kitap 
ve eski belge satan Long Acre' daki sahafları dolaşırken pek çok 
Mavi Kitabı çok ucuza almak olanağını bulmuştur! . 

Profesör Beesley, Marx'ın, resmi lngiliz araştırmalarından 
en çok yararlanan ve bunları dünyanın bilgisine sunan tek in
san oiduğunu söyler. 1 845'ten önce de Engels, emekçi sınıfın 
İngiltere'deki durumu üzerine kitap _yazarken bu Mavi Kitap
lar'dan pek çok yararlanmıştır. 

2 

Bilim adamı Marx'ın göğsünde çarpah kalbi tanımak ve 
sevmek için, kitapları ile defrerlerini kapatıp ailesiyle birlikte 
olduğu sıralarda ya da pazar geceleri dostlarıyla birlikte oldu
ğu saatlerde görmeniz gerekirdi. İşte o zaman, kalbinin derin
liklerinden kopup gelen kahkabaların katıldığı şaka ve espiri 
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dolu hoş bir insanla birlikte olduğunuzu anlardınız. Espirili ya 
da hazırcevap bir söz duyduğunda, gür kaşlarının altındaki 
kara gözleri, keyif ve muziplikle parlardı. 

Sevecen, yumuşak ve hoşgörülü bir babaydı. "Çocuklar, 
ana-babalarını eğitmelidir" derdi. Kendisine karşı olağanüstü 
sevgi besleyen kızlarıyla ilişkisinde, otoriter bir babanın en 
ufak bir izi bile görülmezdi. Hiçbir zaman onlara şunu yap bu
nu yapma demez, sadece dilediği bir şeyi yapmaları için ricada 
bulunur ya da istemediği şeyi yapmamalarını onlara hisse�i
rirdi. Ve şu da bir gerçektir ki, ondan daha uysal çocukları 
olan bir babaya da bu dünyada az rastlanır. Kızları, ona arka
daşları ya da birlikte bulunmaktan hoşlandıkları yaşdaşları 
gözüyle bakarlardı; ona "baba" demezler, sadece "Moor" * 
diye hitap ederlerdi; bu takma ad ona, çok esmer olduğu, saç
larının ve sakalının kömür karası renginde bulunduğu için ve
rilmişti. Öte yandan Komünist Birliği üyeleri ona, daha otuzu
na girmediği sırada, 1 848 yılında "Marx Baba" derlerdi. 

Marx, çocuklarıyla saatlerce oynardı. Su dolu büyük bir le
ğende yapılan deniz savaşlarını çocuklar hala anımsıyorlar; 
babalarının kağıttan yaptığı filonun ateşe verilmesini hepsi de 
büyük bir neşeyle seyrediyorlardı. 

Pazar günleri kızlar, babalarını kesinlikle çalıştırmazlardı; 
baba bütün gün onlara aitti. Hava eğer iyiyse, bütün aile kır
larda yürüyüşe çıkardı. Yolları üzerinde ekmek, peynir yemek 
ve bira içmek için sıradan bir konak yerinde mola verirlerdi. 
Kızlar küçükken, yürüyüş onları sıkmasın diye onlara yürür
ken uydurduğu inanılmaz olayların geçtiği uzun masallar an
latır, gidecekleri yerin uzaklığına bağlı olarak konu bazen kor
kunç bazen gülünç bir biçime girer ve böylece, küçükler yorul
duklarının pek farkına varmazlardı. 

Çok zengin bir hayal gücüne sahipti: lik edebi denemesi şiir 
olmuştur. Bayan Marx, eşinin gençliğinde yazdığı ama kimseye 
göstermediği şiirleri özenle saklamıştır. Ailesi, onun edebiyatçı 
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ya da profesör olmasını kurmuş ama o sıralar Almanya'da hor 
görülen sosyalist ajitasyon ve ekonomi politik gibi şeylerle uğ
raşmakla kendisini küçük düşürdüğünü düşünmüşlerdir. 

Marx kıziarına sırf onlar için Gracchi üzerine bir oyun ya
zacağını Yaat etmiş ama ne yazık ki bu vaadini yerine getire
memiştir. "Sınıf savaşımının şovalyesi" denilen bir kimsenin, 
eski zamanların sınıf savaşımındaki bu müthiş ve görkemli öy
küyü nasıl ele alacağını öğrenmek doğrusu çok ilginç olurdu. 
Marx böyle hiç gerçekleştiremediği birçok tasarı kurmuştur. 
Yazmak istediği diğer eserler arasında bir mantık ile, gençlik 
günlerinin gözde konularından olan bir de Felsefe Tarihi var
dı. Kurduğu bütün yazın planlarını gerçekleştirebilmesi ve 
dünyaya, beyninde gizli hazineden bir kısmını daha sunahil
ınesi için yüz yıl yaşaması gerekirdi. 

Marx'ın eşi, sözcüğün en doğru ve tam anlamıyla onun ya
şam boyu yardımcısı olmuştur. Çocukluktan beri birbirlerini 
tanıyorlardı ve beraber büyümüşlerdi. Nişanlandıklarında 
Marx sadece 1 7  yaşmdaydı. 1 843'te evlenene kadar genç çift 
yedi uzun yıl beklemek zorunda kalmışlardır. Ama ondan son
ra da hiç ayrılmamışlardır. 

Bayan Marx, eşinden kısa süre önce ölmüştür. Alman aris- · 

tokrat bir aileden geldiği halde, hiç kimse ondan daha eşitlik
çi olamazdı. Onun için hiçbir toplumsal ayrım ya da sınıflan
dırma olamazdı .  İşçileri çalışma giysileri içerisinde evinde ve 
masasında, sanki onlar dük ya da prensesmiş gibi aynı incelik 
ve özenle ağırlamıştır. Bütün dünyadan pek çok emekçi onun 
konuksevediğini tatmışlar ve ben eminim ki bunlardan bir te- .. 
ki bile, onları böylesine içtenlikle ve candan ağıdayan kadının, 
Dük Argyll ailesinden geldiğini, erkek kardeşinin Prusya Kra
lının bir bakanı olduğunu aklının ucundan bile geçirmemiştir. 
Ailesinin bu durumu Bayan Marx'a hiçbir zaman sıkın_tı ver
memişti. Karl'ı iziemek için her şeyi geride bırakınıştı ve hiçbir 
zaman, müthiş zamret içinde oldulwları zamanlarda bile, seçi
minden dolayı en ufak bir pişmanlık duymamıştır. 
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Berrak ve parlak bir zekası vardı. Dostlarına yazdığı yap
macıksız mektuplar, canlı ve orijinal fikirlerio büyük bir usta
lıkla sergilendiğini gösterir. Bayan Marx'tan mektup almak 
büyük zevkti. Johann Philipp Becker bunlardan birkaç tanesi
ni yayımlamıştır. Kendisi de acımasız bir hicivci olan Heine, 
Marx'ın alaylı üslubundan çekinir ama eşinin, insanın içine iş
leyen duygulu zekasma büyük hayranlık duyardı; Marxlar Pa
ris'te iken onların düzenli ziyaretçileri arasındaydı. 

Marx, eşinin zekasma ve eleştiri duygusuna öylesine büyük 
saygı duyardı ki, bütün elyazmalarını ona gösterirdi; Marx'ın 
kendisinin bana 1866'da anlattığına göre, onun düşüncelerini 
daima dikkate alırdı. Bayan Marx, basımevine gitmeden önce 
eşinin elyazmalarını temize çekerdi. 

Bayan Marx'ın birkaç çocuğu olmuştu. Bunlardan üçü, 
1848 Devrimi'nden sonra ailenin içine düştüğü zaruret döne
minde çok küçük yaşta ölmüşlerdi. O sıralar Marxlar sığınma
cı olarak Londra'da, Soho'da Dean Sokağı'ndaki iki küçük 
odası olan bir yerde oturuyorlardı. Ben yalnız üç kızını tanı
dım. 1 865'te Marx'a tanıtıldığımda en küçük kızı -şimdi Ba- . 
yan Aveling- pırıl pırıl sevimli bir çocuktu. Marx, eşinin bu 
çocuğu dünyaya getirirken cinsiyeti konusunda bir yanlışlık 
yaptığını sık sık söylerdi. Diğer iki kızı, çok şaşırtıcı ve uyum
lu bir zıtlık oluştururlardı. En büyükleri, Bayan Longuet, ba
basının esmer, canlı simasına, koyu renk gözlere, kömür siya
hı saçlara sahipti. Ikincisi, Bayan Lafargue, kurnral, pembe va
naklı, gür kıvırcık saçları, batan güneşin son ışınlarını yansıtır 
gibi altın pırıltılıydı; kısacası, annesinin bir eşiydi. 

Marx ailesinin bir başka önemli üyes� Helene Demuth idi. 
Köylü kızıydı; Marxların hizmetine, Jenny'nin evlenmesinden 
çok önce, neredeyse o çocukken girmişti. Jenny evlenciikten 
sonra onunla kalmış ve bütün varlığını Marx ailesine adamış
tl. Avrupa'daki bütün dolaşmaları boyunca hanımı ve kocasıy
la birlikte olmuş, onların sürgün yaşamlarını paylaşmıştı. Ai
lenin koruyucu meleği gibiydi; en güç durumlarda mutlaka bir 
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çıkar yol bulmuştur. Onun düzen duygusu, tutumluluğu ve be
cerisi sayesinde Marx ailesi hiç değilse zorunlu gereksinmeler
den yoksun kalmamıştır. Becerernedİğİ iş yoktu: Yemek pişirir, 
evi derler toplar, çocukları giydirir, giysilerini biçer ve Bayan 
Marx ile bunları dikerdi. Evin hem hizmetçisi hem de büyük 
hanımıydı; bütün evi o yönetirdi. Çocuklar onu anneleriymiş 
gibi severler, onlara karşı duyduğu analık duygusu kendisine 
bir ana otoritesi kazandırırdı. Bayan Marx için o kan kardeşi 
gibiydi, Marx ise ona özel bir dostluk gösterirdi; karşılıklı sat
ranç oynarlar ve çoğu kez oyunu Marx kaybederdi. 

Helene, Marx ailesini körü körüne severdi: Yaptıkları her 
şey onun gözünde iyiydi ve başka türlüsü olamazdı; Marx'a 
kim dil uzatırsa karşısında onu bulurdu. Marxların samirniye
tine girebilen herkese annelik elini uzatırdı. Sanki bütün Marx 
ailesini evlat edinmiş gibiydi. Marx'tan ve eşinden sonra da 
yaşamını sürdürdü ve bu kez de ilgisini Engels'in ev işlerine 
yöneltti. Engels'i, genç kızlığından beri tanırdı ve Marx ailesi
ne bağlılığını şimdi de ona sunuyordu. 

Engels, deyim yerindeyse Marx ailesinin bir üyesi gibiydi. 
Marx'ın kızları ona ikinci babamız derlerdi. O Marx'ın ikinci 
kişiliği idi. Uzun süre iki isim Almanya'da birbirinden ayrılma
dı ve iki isim tarih boyunca da böyle kalacak. 

Marx ve Engels, eski şairlerin çizdikleri ideal dostluğun za
manımızdaki kişileşmiş biçimleriydi. Gençliklerinden beri bir
likte ve birbirlerine paralel bir gelişme göstermişler aynı duy
gu ve düşünceleri içtenlikle paylaşmışlar, aynı devrimci heye
canı yaşamışlardı; birlikte yaşayabildikleri sürece ortaklaşa ça
lışmışlardır. Eğer olaylar onları yirmi yıl kadar birbirlerinden 
ayırmamış olsaydı, bütün yaşamları büyük bir olasılıkla birlik
te geçerdi. Ancak 1 848  Devrimi'nin yenilgisinden sonra Engels 
Manchester'e gitmek zorunda kalmış, oysa Marx, Londra'da 
kalmaya mecbur olmuştur. Böyle de olsa, ortak entelektüel ya
şamlarına, hemen her gün birbirlerine yazarak, politik ve bi
limsel olaylar ile yapıtları konusundaki düşüncelerini aktar
mışlardır. Engels işlerinden yakasım kurtarır kurtarmaz he-
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men Manchester'den Londra'ya gelmiş ve Marx'ın oturduğu 
evden ancak on dakika uzaklıkta bir eve yerleşmiştir. 1 870'ten 
başlayarak arkadaşının öldüğü güne değin, birbirlerini görme
dikleri tek bir gün bile olmamış; bazen birinin bazen ötekinin 
evinde buluşmı.;.şlardır. 

Enge!s'in, Manchester'den Londra'ya geleceğini bildirdiği 
gün Marxlar adeta bayram etmişlerdir. Geleceği gün, günler 
öncesinden konuşulmaya başlanmış, Marx öylesine sabırsız
lanmış ki, o gün çalışamamış, iki dost bütün geceyi birlikte tü
tün ve şarap içmekle geçirmişler, son görüşmelerinden beri 
olup bitenleri konuşmuşlardır. 

Marx, Engels'in fikirlerine herkesinkinden fazla değer ve
rirdi; Engels onun için birlikte çalışabilecekleri tek insandı. Üs
telik Engels, Marx'ın hitap ettiği kitleyi temsil ederdi. Marx 
için Engels'i kendi düşüncelerinin ya da ifadesinin doğruluğu
na ikna etmek her türlü çabaya değerdi: Örneğin ben, Engels'i 
-şimdi çok iyi anıms2.mıyorurr. ama sanırım- Albigenses poli
tik ve dinsel savaşlarıyla ilgi[; düşüncesi gibi çok önemsiz bir 
kanısını değiştirmek için l.ıazı kanıtlar bulmal: amacıyla 
Marx'ın ciltleı·ce kitabı karıştırdığını kendi gözlerimle gör
düm. Engels'i kendi düşüncesine getirmek !v1arx için büyük bir 
zaferdi. 

Marx, Engels ile gurur duyardı. Onun bütün manevi ve en
telektüel niteliklerini bana sıralamaktan büyük zevk alırdı. Bir 
keresinde beni ona tanıştırmak için Mancheste.r'e kadar git
mekten üşenmcmişti. Bilgisinin genişliğine hayrandı; ona bir 
şey oluverecek diye ödü kopardı. "Düşündükçe soğuk terler 
döküyorum," demişti, "ata binerken bir kaza yapıverecek di
ye. O kadar umursamaz ki; karşısına çıkan engellere aldırmak
sızın, dizginleri bırakıp alabildiğine tırısa kalkıyor." 

Marx, şefkatli bir baba ve eş olduğu gibi, iyi bir dosttu da. 
Eşinde, kızlarında, Helene'de ve Engels'te kendisi gibi bir insa
nın sevgisine değer kimseler bulmuştu. 
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Radikal burjuvazinin öncüsü olarak işe başlayan Marx, 
yaptığı muhalefet sertleşir sertleşmez etrafında kimse kalmadı
ğını görmüş, sosyalist olur olmaz da, düşman belleurneye baş
lanmıştır. Önce susturulmak istenmiş, ardından da tuzağa dü
şürülerek Almanya'dan sürülmüştüt; sonra da, kendisine ve 
yapıtma karşı sükut suikasti düzenlenmiştir. 2 Aralık 1 851 
Darbesi'nin neden ve sonuçlarının gerçek niteliğini kavrayan 
ve açıklayan 1 848'in biricik tarihçisi ve politikacısı Marx, bu
nu 1 8  Brumaire'de kanıtlamış ama bilmezlikten gelinmiştir. 
Yapıtın güncel değeri ortada olduğu halde, tek bir burjuva ga
zetesi ondan söz etmemiştir. 

Sefa/etin Felsefesi'ne yanıt niteliğindeki 'Felsefenin Sefaleti 
ile Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı · da aynı şekilde gör
mezlikten gelinmiştir. Birinci Enternasyonal ile Kapital'in bi
rinci cildi, on beş yıl süren bu sükut suikastini kırmıştır. 
Marx'ı artık görmezlikten gelmek olanaksızdı: Enternasyonal 
gelişmiş ve başarıları bütün dünyada duyulmuştu. Önceleri 
Marx geride durmuş, başkaları ön planda görünmüştür ama 
çok geçmeden sahnenin arkasında kim olduğu keşfedilmiştir. 

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti kurulmuş ve bir güç 
haline gelmişti; Bismarck ona saidırmadan yaltaklanmayı ih
mal etmemişti. Lassaile'ın izleyicilerinden Schweitzer, Kapi
tal'e işçi sınıfının dikkatini çe�mek için Marx'ın çok övdüğü 
bir dizi yazı yayımlamıştır. 

Kapital' c işçi sınıfının dikkatini çekmek için Johann Philipp 
Becker'in önerisi üzerine Enternasyonal, bütfrn ülkelerdeki 
sosyalistlerin dikkatlerini "işçi sınıfının lncil'i" Kapital'e çekil
mesi için bir karar sureti ya yımladı. * 

Halkın, Enternasyonal'in yaptığı işleri görmeye başladığı 
1 8  Mart 1 871 Ayaklanması'ndan ve Komün'ün yenilgisinden 
sonra, I. Enternasyonal'in Genel Konseyi, bütün ülkelerdeki 

* Bu karar tasarısı, Birinci Enternasyonal'in 1 868  Eylülüncieki Brüksel Kongresin
de benimsenmiştir. 
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burjuva basınının öfkesine karşı bu olayların savunulmasını 
üzerine aldı ve Marx'ın adı bütün dünyada bilinir oldu. Artık 
o, bilimsel sosyalizmin en büyük teorisyeni ve I. Enternasyonal 
işçi sınıfı hareketinin örgütleyicisi olarak kabul edilmişti . .  

Şimdi Kapital, bütün ülkelerde sosyalistlerin el kitabı ol
muştu. Bütün sosyalist ve işçi sınıfı gazeteleri ondaki bilimsel 
teorileri yaymaya başlamışlardı. New York'ta patlak veren 
büyük bir grev sırasında, işçileri dayanışmaya sevk etmek ve 
isteklerinin ne kadar haklı olduklarını göstermek için Kapi
tal'den yapılan alıntılar kitapçıklar halinde yayımlandı. 

Kapital belli başlı Avrupa dillerine, Rusça'ya, Fransızca
'ya, İngilizce'ye çevrildi; Almanca, Italyanca, Fransızca, lspan
yolca ve Hollandaca alıntılar yayımlandı. Avrupa ya da Ame
rika'daki karşıtları her ne zaman orada geliştirilen teorileri çü
rütmeye kalkışsalar, bu iktisatçılar gerekli yanıtı aldılar ve 
ağızlarını kapatmak zorunda kaldılar. Kapital gerçekten de 
bugün, Birinci Enternasyonal Kongresi'nde kabul edildiği gibi 
Işçi sınıfının lncitidir. 

Uluslararası sosyalist harekete katılmak durumunda ka
lması Marx'ın, bilimsel çalışmalara ayırdığı zamanı azaltmıştı. 
Eşinin kaybı ile, büyük kızı Bayan Longuet'in ölümü de çalış
malarını olumsuz biçimde etkilemişti. 

Marx'ın eşine karşı duyduğu sevgi çok derin ve içtendi. 
Onun güzelliği Marx'ın gururu ve neşesiydi; onun yumuşaklı
ğı ve bağlılığı, devrimci bir sosyalist olarak olaylarla dolu ge
çen yaşamının kaçınılmaz güçlüklerini hafifletiyordu. Jenny 
Marx'ı ölüme götüren hastalık aynı zamanda eşinin yaşamını 
da kısaltmış gibiydi. Karısının uzun süren ve acılarla dolu has
talığı boyunca, uykusuzluk, hareketsizlik, temiz havadan yok
sunluk ile çektiği üzüntü Marx'ın bedenini kemirmiş ve kendi
sini ölüme götüren zatürreye yakalanmasına yol açmıştı. 

2 Aralık 188 1 'de Bayan Marx, yaşadığı gibi; bir komünist 
ve materyalist olarak yaşama veda etti. Ölüm onu korkutma
mıştı. Sonunun yaklaştığını hissettiği anda: "Karl, gücüm tü-

102 



keniyor! "  demişti . Bunlar anlaşılabilen son sözcükleriydi. 
5 Aralık günü High Gate Mezarlığı'nda, kutsanmamış bir 

yerde toprağa verildi. Eşiyle birlikte yaşamlarının alışkanlıkia
rına uygun olarak cenaze töreninin gösterişli olmaması için 
her türlü özen gösterildi ve ancak çok yakın dostlarından bir
kaçı onu son dinlenme yerine kadar izledi. Marxların kadim 
dostları Engels, mezarı başında kısa bir konuşma yaptı. 

Eşinin ölümünden sonra Marx'ın yaşamı, büyük bir cesa
retle karşı koyduğu bir dizi fiziki ve manevi ıstıraplada geçti. 
Bunları, bir yıl sonra büyük kızı Bayan Longuet'in ani ölümü 
iyice artırdı. Artık yıkılmış gibiydi, bir daha kendine gelemedi. 

Ve altmış dört yaşında, 1883  yılının 14 Martı'nda masası 
başında yaşama veda etti Marx. 

Ilk kez, Die Neue Zeifta 
yayıınlandı. Cilt I, 1 890-91 
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P a u l  L a fa rg u e  

E N G E L S ' T E N  A N I L A R  

Engels ile tanışmam, Kapital'in birinci cildinin yayımlandı
ğı 1 867 yılına rastlar. 

Marx, " Şimdi kızıının nişanlısı olduğuna göre, seni En
gels'le tanıştırmam gerek" demişti; Manchester'e doğru yola 
çıktık. 

O sıralarda Engels, eşi ve yedi sekiz yaşlarındaki yeğeni ile 
kentin dışında küçük bir evde oturuyordu. Tarlalar evin bir
kaç adım ötesindeydi. O günlerde, babasının kurduğu bir fir
mada onak olarak çalışıyordu. 

Marx gibi Engels de, kıtada 1 848 Devrimi'nin yenilgisin
den sonra Londra'ya göçmüş; yine onun gibi kendisini politik 
eylem ve bilimsel çalışmalara vermek istiyordu. 

Ancak Marx, devrimin fırtınası sırasında hem kendi ve hem 
de eşinin maddi olanaklarını da yitirdiği gibi, Engels'in de geçi
necek bir geliri yoktu. Bu nedenle Engels, babasının Manches
ter' deki firmanın başına dönme önerisini kabul etmişti. Burada 
Engels, babasının 1843'te kurduğu firmadaki büro işlerinde ça
lışmaya başladı; Marx ise, New York Daily Tribune'e yazdığı 
haftalık yazılarının geliriyle güç bela geçinmeye çalışıyordu. 

Engels 1870'e kadar bir tür çifte hayat yaşadı: Haftanın 
çalışma günleri sabah ondan, öğleden sonra dörde kadar fir
mada çalışıyor; firmanın birkaç dildeki yazışmalarını idare 
ediyor, borsayla ilgileniyordu. Kentin merkezindeki resmi 
oturma yerinde iş arkadaşlarını kabul ediyordu ama kentin dı
şındaki küçük evde, politikayla ve bilimle uğraşan dostlarıyla 
buluşuyordu; bunlar arasında, kimyager Schorlemmer ile, iler-
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ki yıllarda Kapital'in birinci cildini Ingilizce'ye çeviren Samuel 
Moore da bulunuyordu. 

İ dandalı aileden gelen ve ateşli bir yurtsever olan eşi • 
Manchester' deki lrlandalılar ile yakın temas halindeydi ve 
bunların bağımsızlık eylemleri konusunda daima bilgi sahibiy
di. Sinn Feiner sık sık Engelsler'in konuğu olurdu ve bu Irian
dalı bağımsızlık liderinin, yandaşlarının sehpaya gitmelerini 
önlemek için giriştiği eylemde, polisten kurtulmak için Engels
ler'in evinde saklandığı bilinen bir gerçektir. Sinn Fein bağ�m
sızlık hareketine ilgi duyan Engels, * *  İrlanda'daki İngiliz ege
menliğinin tarihi konusunda döküman toplamış, bunların bir 
kısmını kaleme almıştır. 

Akşamları, 'kölelik' işi bitince, özgür bir insan olarak evi
ne dönerdi. Yalnız Manchester'li imalatçıların iş hayatına ka
tılmakla kalmaz, onların da pek hoşlandıkları biçimde, top
lantılarına, akşam yemeklerine, spor çalışmalarına da katılır
dı. Çok mükemmel bir biniciydi ve sık sık tazısını alıp tilki avı
na çıkardı; civardaki soylular ile aristokrasi, eskiden kalma fe
odal bir adete uygun olarak çevredeki bütün binicilere daveti
ye gönderdiği zaman, davete mutlaka katılırdı. Çukurları, ça
lılıkları ve öteki tehlikeli engelleri temizleme işine daima öncü
lük ederdi. Marx, bir defasında bana, "Günün birinde bana 
kaza yaptı haberi geliverecek diye ödüm kopuyor. " demişti. 

Burjuva tanıdıklarının, Engels'in hayatı konusunda bilgi 
sahibi olup olmadıklarını bilmiyorum: Genellikle Ingilizler son 
derece ihtiyatlıdır ve kendilerini ilgilendirmeyen şeyleri pek 
merak etmezler. Her halükarda bunlar, sık sık bir arada ol
dukları kimsenin seçkin entelektüel nitelikleri üzerine pek bir 
şey bilmiyorlardı; zaten Engels bu gibi konuları onlarla hiç 
paylaşmazdı. Marx'ın, Avrupa'nın en bilgili adamı diye değer 
verdiği bu insan, aristokrasİ için, bir kupa iyi şarabın değerini 
bilen hoş bir arkadaştan başka bir şey değildi. 
• Engels'in uzun yıllar birlikte yaşadığı Iriandalı arkadaşı Mary Burns 
• • Engels'in tamamlanmamış elyazması: A History of Ireland. 



Engels'in gençlerin oluşturduğu topluluklara karşı sevgisi 
açıktı; çevresinde daima hayranları bulunan bir ev sahibiydi. 
Bunların çoğu Londralı Sosyalistler, yolu o tarafa düşen yol
daşlar ya da bütün ülkelerin sığınmacılarıydı. Pazar günleri 
bunların hepsi de onun dost masası çevresinde toplanırlardı. 
Bu sığınınacıların hemen hepsi neşesiyle, zekasıyla ve hiç eksii
meyen iyimserliği ile bu evin ruhu olan bir kimseyle birlikte 
geçirdikleri o geceyi unutamazdı. 

Engels'i, hemen ardından Marx'ı anımsamadan düşünmek 
olanaksızdır. Bunun tersi de doğrudur; yaşamları öylesine iç içe 
geçmiştir ki, sanki tek bir yaşam gibidir. Ancak, bunların her 
ikisinin de çok farklı kişilikleri olduğu gibi, yalnız dış görünüş 
bakımından değil, davranış, karakter, düşünce ve duygu biçim
leri bakımından da birbirlerinden çok ayrı oldukları görülür. 

Birbirlerini, Engels, 1 842 Kasımı'nın sonuna doğru Rhe
inische Zeitung'un yönetim bürosuna uğradığı sırada tanımış
lardır. Bu gazetenin yayımı sansür tarafından durdurulur; bu 
arada Marx evlenir ve Fransa'ya gider. Engels onu, 1844 Ey
lülü'nde Paris'te birkaç günlüğüne kaldığı sırada ziyaret eder. 
Engels'in kaleme aldığı Marx biyografisinden öğrendiğimize 
göre Alman-Fransız Yıllığı için çalışmaya başladıklarından be
ri birbirleriyle yazışıdar ve Marx'ın ölümüne dek süren bir iş
birliği başlamış olur. 1 845 başlarında Marx, Prusya Hüküme
tinin isteği üzerine, Guizot'nun Içişleri Bakanlığı 'nca Fran
sa'dan sınır dışı edilir ve Brüksel'e gider, kısa süre sonra En
gels de onu izler. 1 848 Devrımi ile, Yeni Ren Gazetesi yayım
lanmaya tekrar başlayınca, Engels ile Marx yine yan yanadır 
ve Marx'ın ortadan kaybolmak zorunda kaldığı sıralarda 
onun yerine gazeteyi yönetir. 

Entelektüel üstünlüğüne karşı Engels, yazı kurulundaki 
meslekdaşları üzerine -ki bunların hepsi de; yetenekleri, dev
rimci ruhları ve mücadele sırasında gösterdikleri cesaretleri ile 
seçkinleşmiş genç kişilerdir- Marx'ın kurduğu otoriteyi sağla
yamaz. Viyana'ya yaptığı ziyaretten dönen Marx bana, yazı 
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kurulunun aralarındaki çekişmeler ile bölündüğünü ve En
gels'in buna engel olmaya gücünün yetmediğini anlatmıştı: 
Bunların arasındaki zıtlaşma öylesine keskinleşmişti ki, nere
deyse iş düello etmeye kadar gidecekti. Marx bu yazarların 
arasını güçlükle buldu. 

Marx, doğuştan liderlik niteliklerine sahipti; ilişki kuran 
herkesi etkilerdi. Engels bunu ilk kabul edenlerden biriydi; 
Marx'ın gençliğinden beri herkesi, kişiliğindeki açıklık ve ka
rarlılıkla etkilediğini; aşağıda aniatacağım olayın da kanıdadı
ğı gibi, alanı dışında kalan konularda bile herkesin güvenini 
tam olarak kazanan gerçek bir lider olduğunu Engels bana sık 
sık söylemiştir. 

Kapital'in birinci cildini adadığı Wilhelm Wolff, Manches
ter'deki evinde ciddi bir rahatsızlık geçirir. Doktorlar umudu ke
ser ancak Engels ile dostları bu korkunç karara inanmak iste
mezler ve oybirliği ile, gelmesi için Marx'a telgraf çekmeyi ve 
onun da fikrini almayı kararlaştırırlar. Bu olay bile çevresinin 
Marx'ın düşüncesine ne derece önem verdiğini göstermeye yeter. 

Engels ile Marx beraber çalışmayı adet haline getirmişlerdi; 
Engels bir konuda titizliğini en uç noktaya dek götürmekle be
raber kimi kez Marx'ın kılı kırk yarma huyuna, bir konuyu 
kağıda dökmeden önce, tekrar tekrar onu kanıtlama çabasına 
karşı sabırsızlık gösterirdi. 

1 848 Devrimi'nin yenilgisinden sonra, iki dost ayrılmak 
zorunda kaldılar. Biri Manchester'e gitti ötekisi Londra'da 
kaldı. Ama düşünce dünyalarında birlikte yaşamayı sürdürür
ler; hemen her gün yirmi yıl süreyle mektuplaşarak, politik 
olaylar ve çalışmalarındaki gelişmeler konusundaki izienimle
rini ve düşüncelerini birbirine aktarırlar. Bu yazışmalar bugü
ne kadar korunmuştur. * 

Engels, iş hayatının ağır yükünden kurtulur kurtulmaz 
Manchester'den ayrıldı. Hemen Londra:ya giderek, Marx'ın 

• Bu mektuplardan yapılan bir seçme Evrensel Basım Yayın tarafından "Seçme 
Mektuplar» adıyla, Kasım 1996'da yayımlanmışnr. 

1 07 



oturduğu Maitland Park'tan on dakika uzaklıktaki Regent's 
Park Road'da bir eve yerleşti. Her gün saat bir gibi Marx'ı 
görmeye giderdi; hava iyiyse ve Marx da havasındaysa, 
Hampstead Heath'de birlikte yürüyüşe çıkarlardı; yürüyüşe 
çıkmadığı günlerde, Marx'ın çalışma odasında, bir uçtan öte
ki uca çaprazlama gidip gelerek saatlerce gevezelik ederlerdi. 

Albigenses konusundaki bir tartışmanın birkaç gün sürdü
ğünü anımsıyorum. O sıralarda Marx, Yahudi ve Hıristiyan 
tefecilerin Ortaçağ'da aynadıkları rolü incelemekte idi. Bu bu
luşmaları arasındaki geçen sürede her ikisi de, ortak bir kanı
ya varahilrnek için tartışılan sorunu incelerlerdi. Düşünceleri 
ve yapıtları konusundaki hiçbir eleştiri onlar için kendi karşı
lıkil eleştirileri kadar değerli değildi: Birbirlerinin düşüncesine 
bu denli önem verirlerdi. 

Marx, Engels'in sahip olduğu bilginin evrenselliğine ve bir 
konudan kolayiıkh: bir haşka konuya geçmesini sağlayan ze
kasının olağaıı üstü akıcılığına hayran olduğu gibi, Engels de, 
Marx'm, çözü!!:l•�ıne ve sentez yapma yeteneğini vurgulamak
tan büyük bir ztvk duyardı. 

Bir gün Engels bana, "Doğaldır ki," demişti, ''kapitalist 
üretim biçiminin mekanizmasının kavramlması ve serimi nasıl 
olursa olsun başarılabilirdi; bu mekanizmanın gelişme yasab
rı cia bulunabilir vt: açıklanabilirdi; ama bu uzun zaman alır '=:e 
r�rça p:.ırça yapılmış bir iş olurdu. Marx, bütün ekcnomik ka
tegorileri . kendi diyalektik hareketleri içerisinde izleyebilme; 
bunların gelişme aşamalarını, belirleyici nedenleriyle bağlantı
lı olarak gösterme; tüm ekonomik yapıyı, tek tek parçalan 
karşılıklı olarak birbirini destekleyen ve belirleyen bilimsel. bir 
anıt olarak yeniden kurabilme başarısını göstermiştir. " 

Oyum halinde çalışan yalnız beyinleri değildi; birbirlerine 
karşı en sıcak dostluk bağlarıyla bağlıydılar; biri daima diğeri
ni neyin hoşnut edeceğini düşünür, birbirleriyle gurur duyar
lardı. Bir gün Marx, Hamburg'daki yayımcısından Lir mektup 
alır; bunda Engels'in ziyaretinden söz edilmekte ve onun için, 
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"rastladığım en sevimli insanlardan biri," sözcükleri kullanıl
maktadır. Bu mektubu okuyan Marx şöyle der: "Fred'in, se
vimli olduğu kadar bilgili olduğunu da göremeyen bu adamı 
doğrusu görmek isterdim." 

Aralarında, para ve bilgi de dahil her şey ortaktı. Marx, 
New York Daily Tribune gazetesine muhabir olduğu sırada 
henüz Ingilizce öğrenmekte idi; Engels onun makalelerini Ingi
lizce'ye çevirir ve hatta gerektiğinde bunları kendi yazardı. En
gels Anti Dühring'i hazırlarken, Marx da elindeki işi bir yana 
bırakmış, Engels'in kitapta bir kısım olarak kullandığı ekono
mi konusunda bir deneme yazmıştır. *  

Engels dostluk elini bütün Marx ailesine uzatmıştır: 
Marx'ın kızları onun kendi çocukları gibiydi; o kızların ikinci 
babasıydı. Bu dostluk, Marx'ın ölümünden sonra da yoğunta
şarak sürmüştür. 

Ve .Marx'ın ölümünden sonra Engels, onun elyazmalarını 
çözebilecek ve geride bıraktıgı yapıtları yayıma hazırlayabile
cek tek insandı. Kapital'in so!"! iki cildini yayıma hazırlayabil
mek için Engels, on yıldır üzerinde çalıştığı; bütün bilimleri in
celediği ve gösterdikleri gelişmeleri gözden geçirdiği, bilimlerin 
genel felsefesi konusundaki kitabını bir yana bırakmıştır. * *  

Engels, sırf inceleme yapmak için incelerneyi de severdi: Bü
tün aianl:ara ilgi duyardı. Devrimin yenilgisinden sonra 
1 849'da lngiltere'yt: Yenerlik'ten yelkenliyle geçmişti; Fransa 
üzerinden gitmeyi tehlikeli bulmuştu. Bu fırsattan yararlana
rak denizcilik ile ilgili sorunları inceledi: Y okuluk boyunca bir 
günlük tuttu ve güneşin durumundaki değişiklikleri, rüzgarla
rın yönünü, denizin durumunu vb. buna düzenli olarak kay
detti. Bu günlük kağıtları arasında olmalı, zira huzursuz, kıpır 
kıpır bir insan olan Engels, evde kalmış bir kız kadar titizdi. 
Her şeyi özenle saklar, kılı kırk yarareasma kayda geçirirdi. 

• Anti Dühring için Marx, X. Bölüm, 'Ekonomi Politik'i yazmıştır. 
• • Engels'in, Doğanın Diyalektiği üzerine olan bitmemiş elyazmalarının ilk basımı 
1 925 yılında Almanca ve Rusça olarak yayımlanmıştır. Bu kitap Sol Yayınları'nca 
Türkçe olarak basılmıştır. 
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Askerlik ve dilbilim onun gözde konularıydı: Bunlarla de
vamlı ilgilenir, kaydettikleri ilerlemeleri izlerdi. En ufak ayrın
tıyı önemli sayardı. İspanyol dilinde vurgulamaları belieyebil
mek için, İspanya'dan yeni dönen dostu Mesa ile yüksek sesle 
Ispanyolca şiirler okurdu. 

Avrupa dillerine ve hatta çeşitli yerel değişiklikler konu
sundaki bilgisi inanılır gibi değildi. 

Komün'ün düşüşünden sonra, Enternasyonal Ulusal Kon
sey üyelerine İspanya'da rastladım; bunlar bana, "Angel" 
adında bir kimsenin, Genel Konsey İspanya sekreterliğine ken
di yerine beni atarlığını söylediğini naklettiler; bu "Angel" 
Kastilya dilini de mükemmel konuşup yazabiliyormuş! Aslın
da bu "Angel" ,  Engels'in Ispanyolca telaffuzu idi. 

Lizbon'a gittiğimde de, Ulusal Konsey Portekiz Sekreteri 
Fracia da, Engels'den, Portekizce hiç yaniışı olmayan mektup
lar aldığını söyledi; iki dilin birbirleriyle benzerliği ve küçük 
farklılıkları düşünülürse bu büyük bir başarıydı. Aynı başarı
yı Engels, çok iyi bildiği İtalyanca ile bu diller arasındaki ben
zerlik ve ayrılıklar için de gösteriyordu 

Engeİs, mektuplaştığı kişilere kendi ana dillerinde yazmayı 
kural edinmiş gibiydi: Lavrov'a Rusça yazıyor, Fransızlara 
Fransızca, Polonyalılara Lehçe, ve bu böyle sürüp gidiyordu. 
Yerel lehçelerde okumayı seviyor Bignami'nin Milano Lehçesi 
ile yazdığı popüler yapıtları hemen getirtıneyi ihmal etmiyordu. 

"Engels yirmi dilde kekeliyor" demişti bir Komün sığınma
cısı; Engels'in heyecanlandığı zaman kekelemesine takılarak. 

Engels'in ilgi rluymadığı alan yok gibiydi; yaşamının son 
yıllarında evinde beraber oturduğu Bayan Freyberger'in ebelik 
sınavına hazırlandığı sıralarda doğum üzerine kitaplar okuma
ya başlamıştı. 

Marx'ın, "tüm insanlık için çalışmayı düşünmek yerine" 
sırf zevk için birçok konuya dikkatini dağıtmasıyla ilgili ola
rak yakınması karşısında Engels, "seni Kapital'i bitirmekten 
alıkoyan okuduğun şu Rus dilindeki tarımsal literatücü üst üs-
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te yığıp yakmak benim için büyük bir zevk olacaktır! "  yanıtı
nı vermişti. 

O sıralarda Marx, Petersburg'daki dostlarından Danid
son'un yolladığı Rus Hükümetinin ülkedeki feci durumu açık
ladığı için yayıolanınasını yasakladığı çok sayıdaki tarımsal 
araştırma raporlarını okuyordu. 

Engels'in bilgi edinmeye karşı yaklaşımı, bir konuda en kü
çük ayrıntılara kadar egemen olmadıkça o konunun peşini bı
rakmamak biçimindeydi. Bilgisinin kapsamı ve çeşitliliği konu
sunda bir fikri olan ve aynı zamanda canlı ve etkin bir hayat 
sürdüğünü hesaba katan bir insan onun bir 'masa başı bilgesi' 
olmadığını da düşünürse, böylesine büyük bir bilgi birikimini 
kafasına nasıl sığdırdığına doğrusu hayret eder. Geniş kapsam
lı bir bellek, olağanüstü bir çalışma temposu ile birlikte bir şe
yi kavramada gösterdiği rahatlık onun zihinsel yetileriydi. 

Hızlı ve çaba harcamıyormuş gibi çalışırdı. Dört bir yanı 
kitaplıklada kaplı geniş aydınlık çalışma odasında, yerde bir 
kağıt parçası bile bulunmazdı; masasında çalışmalarıyla ilgili 
kitaplar dışında bütün kitaplar yerli yerinde olurdu. Odası, bir 
bilgenin çalışma odasından çok sanki konuk kabul ettiği oda 
gibiydi. 

Dış görünüşüne de önem verirdi: Daima bakımlı ve terte
mizdi; sanki Prusya ordusunda gönüllü askerliğini yaptığı gün
lerde geçit törenine katılacakmış gibiydi. Aynı giysileri lekele
meden ya da eski püskü hale getirmeden bu kadar uzun süre 
giyebilen bir başka insan var mıdır bilmiyorum. Kişisel gerek
sinmeleri konusunda bayağı tutumluydu; mutlaka gerekli ol
duğunu düşündüğü harcamaları yapardı ama kendisine başvu
ran Partiye ve Parti üyelerine karşı eli son derece açıktı. 

Birinci Enternasyonal kurulduğunda Engels, Manches
ter'de yaşıyordu. Enternasyonal'i paraca destekliyor, Genel 
Konsey'in kurduğu yayın organı The Commonwealth'e yazılar 
yazıyordu. Fransa-Prusya Savaşının ilanı ile Londra'ya taşın
masından ( 1 870 Eylülü) sonra da, giriştiği her işte gösterdiği 
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büyük çabayla Enternasyonal'in gelişmesi için gayret gösterdi. 
Bu arada, önceleri, savaşta uygulanan askeri taktiklerle ya

kından ilgilendi ve iki ordunun hareketlerini adım adım izledi 
ve Pall Mali Gazette'deki* makalelerinde görüldügü gibi, Al
man Genelkurmayı'nın atacağı adımları iki gün önceden tah
min etti. İngiliz basınında da büyük yankılar uyandıran bu 
'kehanetler', Marx'ın büyük kızı Jenny'nin kendisine 'Gene
ral' unvanını vermesine neden oldu! Fransa'da imparatorluğu
n çökmesinden sonra bir tek isteği ve umudu vardı: Fransız 
Cumhuriyeti'nin zaferi. Engels'in de Marx'ın da anayurdu 
yoktu. 

Engels'in de Marx'ın da anayurdu yoktu; her ikisi de 
Dünya yurttaşı idi. 

Die Neue Zeit'ta yayımlanmıştır. 
(Cilt 2. 1904-05) 

• 1 865'ten beri Londra'da yayımlanan Ingiliz gazetesi; Engels'in Fransız-Pmsya Sa
vaşı konusundaki makaleleri, 1 870 Temmuzu ile 1 871 Martı arasında yayımlandı. 
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Wi l h e l m  L i e b k n e c h t  

M A R X ' T A N  A N I L A R  

Yüzlerce kez Marx üzerine, benim kendisiyle ilgili kişisel 
ilişkilerim üzerine bir şeyler yazınam istendi; her seferinde ben 
bunu reddettim. Bunu Marx'a duyduğum büyük saygı nede
niyle yaptım. Belki de bu iş beni aşıyordu ya da yeterli zama
nım yoktu; onun hakkında aceleyle gelişigüzel bir şeyler yaz
mak, Marx'ın anısına saygısızlık olurdu. 

Ancak, aceleyle de olsa kısa bir yazının ille de baştan sav
ma olmayacağı öne sürüldü ve benim, bir başkasının bilmedi
ği şeyleri anlatabileceğim; emekçilerimize ya da Partimize 
Marx'ı daha iyi tanıma fırsatı verebilecek her şeyin paha biçil
mez değerde olacağı itirazı yapıldı. Ve, eksik ya da kusurlu ol
sa da bilebildiğim şeyleri söylemem ile hiçbir şey söylememem 
arasında bir seçim yapılması gerekse elbette bunun ilkinin eh
veni şer olacağını düşündüm. 

Bilim adamı Marx; Ren Gazetesi'nin editörü, Alman-Fran
sız Yıllığı'nın ortak kurucusu, Komünist Manifesto'nun ortak 
yazarı, Yeni Ren Gazetesi'nin editörü ve Kapital'in yaratıcısı 
Marx artık kamuya mal olmuş bir kişi . . .  Günlük acil işlerim
den arta kalan kısa sürelerde Marx üzerinde bir şeyler yazma
ya kalkışmak adeta çılgınlık olurdu. Aslında bu iş derin bilim
sel çalışmaları gerektiren bir şeydi ama bu kadar zamanı ben 
nereden ve nasıl bulurdum? . .  

ı 
MARX lLE lLK KARŞlLAŞMA 

Marx'ın iki büyük kızı ile dostluğum -bunlar o sırada biri 
altı biri yedi yaşındaydı-, " Özgür lsviçre"deki hapishaneden 

1 1 3 



koyverilmem ve elimde sürgün pasaportu ile Fransa üzerinden 
Londra'ya geldikten birkaç gün sonra başladı. Marx ailesini, 
Londra yakınlarındaki -Greenwich'de mi, Hampton Court'da 
mı pek iyi anımsayamıyorum- Komünist İşçiler Eğitim Derne
ği'nin yaz şenliklerinde tanıdım. 

Daha önce hiç görmediğim "Marx Baba" hemen bütün 
dikkatini bana yöneltti; gözlerimin ta içine bakarak başımı 
dikkatle incelemeye aldı . . .  

Bu yoğun inceleme sanırım lehime sonuçlandı ve ben, simsi
yah yeleli aslan başlı adamın dik bakışiarına bayağı iyi dayan
dım. Hemen ardından canlı, keyifli bir gevezelik aldı yürüdü; 
hiç kimsede bir sıkılma, kasılma olmadığı gibi sanırım Marx bu 
sıkıntılardan en uzak olanıydı. Beni . hemen Bayan Marx ile, 
genç kızlığından beri evin sadık yöneticisi ve bakıcısı Lenchen 
ile ve çocuklarla tanıştırdılar. O günden sonra Marx'ın evi ken
di evim gibi oldu, hemen her gün ziyaretlerine gittim. Oxford 
Caddesi'ne yakın Dean Street'te oturuyorlardı o sıralarda ve 
ben de yakınlarındaki Church Street'te bir yer tuttum. 

2 
İLK KONUŞMALAR 

Marx ile ilk uzun konuşmam, yukarıda sözünü ettiğim yaz 
şenliğinde rastlamamın hemen ertesi günü oldu. Orada ciddi 
bir konuşma doğal olarak olanaksızdı; Marx ertesi gün İşçi 
Eğitim Derneği'nin binasında görüşmeye davet etti; Engels de 
belki orada olabilirdi. 

Derneğe sözleştiğimiz vakitten önce gittim. Marx henüz 
gelmemişti; burada eski dostlara rastladım ve tam hararetli bir 
konuşmaya dalmışken Marx omzuma dostça vurdu ve En
gels'in aşağıda özel salonda olduğunu, orada daha rahat ko
nuşabileceğimizi söyledi. 

Özel salonun ne olduğunu bilmiyordum; yoksa büyük sı
nav zamanı geldi mi diye düşünüyordum; Marx'ı güven duy
gusu içinde izledim. Üzerimdeki izlenimi, bir gün önceki gibi 
olumluydu; zaten doğal hali hep güven vericiydi. Koluma gire-
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rek alt kattaki özel salona götürdü; burada, elinde siyah bira 
kupasıyla oturmakta olan Engels behi neşeyle karşıladı. 

Kıvrak garson kıza hemen içecek ve yiyecek bir şeyler ıs
marlandı; biz göçmenler için bu yiyecek işi her şeyden önem
liydi. Masanın bir yanına ben, karşıma Marx ile Engels otur
dular. Ağır, maun masa, pırıltılı maşrapalar, köpüklü siyah bi
ra, hakiki İngiliz bifteği ile yanında onunla iyi giden bir şeyler; 
tüttürülmeye hazır seramik pipolar; insana öyle bir huzur ve
riyordu ki, resimli İngiliz dergilerindeki ortamı anırusatıyordu 
insana. Ancak, ne de olsa önümde verilecek bir sınav vardı! 
Eh, n'apalım, bunu da becerirdİm herhalde! Konuşmalar gitgi
de canlı bir hal aldı . . .  

Marx ve Engels ile, Engels'e bir yıl evvel Cenevre'de rast
lamadan önce kişisel bir ilişkim olmamıştı. Okuduğum kitap
ları sadece, Marx'ın P;;.ris'te yayımlanan Yıllık'taki makaleleri 
ile, Felsefenin Sefaleti: Engels'in, Ingiltere' de !şçi Sınıfının Du
rumu idi. 1846'dan beri bir komünist olarak Komünist Mani
festo'yu daha önce adını elbette duyduğum ve içeriğini bildi
ğim halde ancak Engeh;'e rastlamamdan kıs<o bir süre önce sa
tın alabilmiştim. Yeni Ren Gazetesi'ne gelince, onu nadiren 
görebiliyordum; çüııkü yayımlandığı on bir ay boyunca ya ben 
dış ülkedeydim ya hapiste ya da isyancı bir komünistin karma
l:arışık ve fırtınalı hayatını yaşamakta idim. 

Sınavcılarımdan her ikisi de bendeki küçük burjuva "de
mokrasisi" ve "Güney Alman yumuşaklığı" nedeniyle beni bi
raz kuşkuyla karşıladılar; insanlar ile olaylar konusunda söy
lediğim kimi düşünceler şiddetle eleştirildi. Ancak bütünüyle 
alındığında bu sınav pek başarısız sayılmazdı; konuşmalar da
ha geniş sorunlara kaydı. 

Çok geçmeden, doğa bilimleri üzerinde konuşmaya başla
dık ve Marx, devrimi bastırdıklarını düşünen ve doğa bilimle
rindeki gelişmelerin yeni bir devrimi hazırladığından haberleri 
olmayan Avrupa burjuvazisinin zafer çığlıklarının yersiz bir 
sevinç gösterisi olduğuna işaret etti. Geçen yüzyılda yeryüzün
de bir devrim yaratan 'Kral Buhar' artık tahtını yitirmiş ve ye-
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rini, daha büyük bir devrimci olan 'Elektrik Kıvılcımı'na bı
rakmıştı. Daha sonra Marx büyük bir heyecanla bana, birkaç 
günlüğüne Regent Street'te halka gösterilen ve bir treni hare
ket ettirme gücüne sahip bulunan bir elektrik motoru modeli
ni anlatmaya başladı. 

"Şimdi sorun çözüldü," diyordu, "sonuçlar kolay tahmin 
edilemez; ancak, ekonomik devrimi zorunlu olarak politik bir 
devrim izleyecektir; zira bu sonuncusu, ilkinin bir ifadesinden 
başka bir şey değildir. " 

Marx'ın, bilim ve mekanikteki gelişmeler konusundaki ko
nuşma biçimi, özellikle daha sonraları, materyalist tarih anlayışı 
diye anılan dünya görüşünü öylesine açık biıobiçimde ortaya ko
yuyordu ki, beslediğim bazı kuşkular kar gibi eriyip gitti. 

O gece eve dönmedim. Şafak sökene değin konuştuk, gül
dük ve siyah biramızı yudumladık; yatağa girdiğİrnde ortalık 
aydınlanıyordu. Ne var ki yatakta çok kalamadım; uyku tut
muyordu; kafamm içi duyduğum şeylerle dopdoluydu; düşün
celerimin uğultusu beni yataktan çıkarttı; burjuva toplumu
nun intiharcı bir körlük içerisinde, tıpkı eski Truvalılar'ın se
vinç çığlıkları arasında yıkımiarına neden olacak tahta atı ken
te sokmaları gibi, Regent Street'teki modeli, bu modern Truva 
Atı'nı görmeye gittim. 

Motorun sergilendiği yerde büyük bir kalabalık toplanmış
tı. Kendime zorla yol açtım: Model elektrik motoru ile, raylar 
üzerinde keyifle dolanan küçük tren karşımdaydı. . 

Bu olay 1 850 yılı Temmuz başlarında geçti. 

3 
MARX: DEVRIMCILERIN 
ÖGRETMENl VE EGlTlMClSl 

Biz "delikanlılar" dan beş altı yıl büyük olan "M oor", . biz
lerden daha olgun olmanın avantajının pekala farkındaydı ve 
bizlere -özellikle de bana- bunu her fırsatta bile bile hissetti
rirdi. Çok okuduğu için ve bir de o muazzam belleği ile bizle
ri açmaza sokması hiç de zor olmuyordu. Biz " öğrenci çocuk-
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lara" çetrefil bir soru yönelttiği ve sonunda da bunu kendi çö
züme kavuşturduğu zaman, üniversitelerimizin ve akademik 
eğitimimizin berbatlığı konusunda bizlere nutuk çektiği zaman 
duyduğu zevki anlatamam. 

Ne var ki o, bizi eğitmekteydi ve bunu planlı olarak yap
maktaydı. Sözcüğün her iki anlamında -hem dar hem de geniş 
anlamında- Marx'ın benim öğretmenim olduğunu söyleyebili
rim. Ekonomi politik de dahil her dalda ondan bir şeyler öğ
reniyorduk; öğrenmek zorundaydık. Ekonomi politik konu
sunda, Komünist Liga'daki konuşmalarını daha sonra anlata
cağım. 

Marx, modern diller konusunda da, eski diller konusunda 
olduğu kadar rahattı. Ben de dilbilimciydim ama, bana Aris
to'dan ya da Aşil'den hemen doğru biçimde çözemediğim zor 
bir pasaj gösterdiği zaman bu ona çocukça bir zevk verirdi� İs
panyolca bilmediğim için bir gün beni nasıl da azarlamıştı. Ki
taplar arasından Don Quixote'u çekti çıkardı ve bana ders 
vermeye başladı. Diez'in, Roman dilleri karşılaştırmalı gramer 
kitabından gramerin temel ilkelerini ve cümle kurmasını öğ
renmiştim; bu yüzden, içinden çıkamadığım ya da takıldığım 
bir yer olunca onun mükemmel yönlendirmesi ve özenli yar
dımlarıyla kısa zamanda bayağı bir ilerleme gösterdim. Başka 
zamanlarda öfkesi burnunda olan Marx, öğretirken çok sabır
lıydı. Dersler uzar gider ve ancak bir ziyaretçinin gelmesiyle 
sona ererdi. Hemen her gün sınavdan geçerdim ve benim artık 
yetiştiğime kanaat getirene kadar, Don Quixote'tan ya da İs
panyolca başka bir kitaptan bir pasaj çevirmek zorundaydım. 

Marx, eski dillere göre çağdaş diller konusunda uzman bir 
dilbilimciydi. Griının'in Alman Grameri konusunda tam bir 
bilgi sahibiydi ve Griının Kardeşler, sözlüğün bir dilbilimci 
olan benim sorumluluğumda yayımlanan kısmını benden çok 
daha iyi anlıyordu. İngilizce ve Fransızca'yı bir İngiliz ya da 
Fransız kadar iyi yazardı, ancak telaffuzu biraz kusurluydu. 
New York Daily Tribune için yazdığı makaleler klasik İngiliz-
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ce ile yazılmıştı; Proudhon'un Sefa/etin Felsefesi'ne karşı yaz
dığı Felsefenin Sefaleti klasik Fransızca ile yazılmıştı. Bu kita
bı yayımlamadan önce gösterdiği arkadaşları ancak birkaç 
noktada düzeltme yapmışlardı. 

Marx, dilin özünü anladığı ve kökenini, gelişmesini ve ya
pısını incelediği için yabancı bir dili öğrenmesi kolay oluyor
du. Kırım Savaşı sırasında Rusça öğrenmişti ve hatta, Türkçe 
ve Arapça öğrenmeye de niyet ettiği halde bu isteğini gerçek
leştirememişti. Bir dile gerçekten egemen olmayı amaçladığı 
için, o dilde kitap okumaya büyük önem verirdi. Belleği iyi 
olan bir kimse -ki Marx'ın belleği, öğrendiği hiçbir şeyi unut
mayacak derecede güçlüydü- sözlük dağarcığını hızla geliştirir 
ve kısa cümleler kurmaya başlayabilir. Pratik kullanıma böy
lece kolay geçilebilir. 

1 850-5 1 yıllarında Marx, ekonomi politik üzerine bir dizi 
konuşma yaptı. Bunu yapmaya pek istekli değildi ancak yakın 
geçmişte bazı yakın dostlarına böyl::!sine birkaç özel öğretid 
konuşma yapmış olduğh için bize, daha geniş bir dinleyici kit
lesiııe böyle konuşmalar yapması için kendisiı1i ikna etme fır
satını vermiş oldu. Katılma bahtını elde eden herkese büyük 
bir zevk veren bu kursta Marx, daha sonra Kapital'de bütün
lüğe kavuşturdağu ekonomik sisteminin ilkelerini bütünüyle 
geliştirdi. O sıralar Great Windnıill Sokağı'nda bulunan Ko
münist Eğitim Derneği'nin tıklım tıklım dolu salonunda -ki bu 
salonda daha bir buçuk yı! önce Komünist Manifesto kabul 
edilmişti- Marx, bilgiyi halka ulaştırmada büyük bir yetenek 
gösteriyordu. Bilgiyi vülgarize etmeye -yani, aslını bozmaya, 
saptırmaya, sulandırmaya- ondan daha fazla karşı birisi ola
mazdı. Hiç kimsenin, kendisini açıkça ifade etmede ondan da
ha yetenekli olduğunu da sanmıyorum. Aslında, konuşmadaki 
bu açıklık ve anlaşılırlık, düşüncedeki berraklığın bir ürünüy
dü: Berrak düşünce, zorunlu olarak berrak bir ifadeye yol 
açar. 

Marx, yöntemli olarak ilerliyordu. Önce bir önermeyi, el-
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den geldiğince kısa formüle ediyor, ardından, işçilerin anla
makta güçlük çekeceği deyimlerden elden geldiğince kaçmarak 
bu önermeyi uzun boylu açıklıyordu. Sonra katılanlardan so
ru sormalarını istiyordu. Soru gelmezse o sormaya başlıyor, 
bunu öylesine pedagojik hünerle yapıyordu ki, hiçbir boşluğun 
ya da yanlış anlamanın gözden kaçmasına izin vermiyordu. 

Bir gün bu becerisine şaştığıını söyleyince bana onun, Brük
sel'de Işçi Derneği'nde zaten böyle konuşmalar yaptığını anlat
tılar.* Kısacası onda, kusursuz bir öğretmen e yetecek bütün 
nitelikler vardı. Öğretirken k<>..ratahta kullanıyor ve buna, Ka
pital'in başlarındaki hepimizin bildiği formüller de dahil� ders
te geçen bütün formülleri yaziyordu. 

Ne yazık ki bu kurs ancak altı ay kadar sürdü. Marx'ın 
hoşlanmadığı unsuriar Komünist Eğitim Derneği'ne sızdı; göç
men akımı yavaşlayınca, dernek ufaldı ve sekterleşti: Weitling 
ile Cabet'nin izleyicileri yirıe sahneye çıktılar. Böylesine dar 
ufuklu bir çevreder. hoşlanmayan Marx'ın yıllanmış Örümcek 
ağlarını temizlemekten daha önemli iş'Ier.i vardı ve Dernek'ten 
uzaklaştı. 

Marx dil konusunda, hastalık derecesinde özenliydi. Benim 
yerel Hessian -bu konuşma biçimi bana deri gibi sarılınıştı ya 
da ben ona deri gibi sarı!ımştım- ona bu konuda bana uzun 
uzun nutuklar verme fırsatı vermiştir. Böylesine ufak tefek ki
şisel şeyler üzerinde durmarnın nedeni Marx'ın biz "genç deli
kanlılar"ın eğitimi üzerinde nasıl özen gösterdiğini belirtmek 
içindir. Zaten bu başka biçimlerde de kendini belli ederdi. Biz
lere karşı kılı kırk yarar gibiydi: Bilgilerimizde bir eksiklik ya 
da kusur fark eder etmez bunu hemen düzeltmemizi adeta zor
layarak ister ve bunıı yapmamız için bizlere yol gösterirdi. 
Onunla baş başa kalan herkes, hiç yolu yok sınava çekilecek 
demekti. Bu sınavların şakaya gelir yanı da yoktu. Gözünü bo
yamak olanaksızdı. Birisi üzerindeki çabalarının boşa gittiğini 

• Bu dersler 1 849 Nisanında Yeni Ren Gazetesi'nde, Ücretli Emek ve Sermaye 
başlığı altında yayımlandı. 
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görür görmez dostluğu sona ererdi. Onun "öğretmenimiz" ol
ması bizim için onurdu hiç kuşkusuz; onunla bulunduğum he

.
r 

an bir şeyler öğrendiğimi sonradan çok iyi fark ettim . . .  
O günlerde ancak işçilerden küçük bir azınlık kendisini sos

yalizm düzeyine ulaştırabilmişti ve bu sosyalistler arasında da 
ancak küçük bir kısmı, bilimsel anlamda sosyalist idi; bunu el
bette Marx'ın Komünist Manifesto'da bu sözcüğe verdiği an
lam çerçevesinde söylüyorum. Politik bilince ulaşır gibi olan iş
çilerin çoğu, 1 848 Devriminin karakteristiği olan ve ondan ön
ce de, ondan sonra da egemenliğini sürdüren duygusal demok
ratik istem ve kalıpların tutsağı olmuş gibiydi. Çoğunluğun al
kışları ve popüler olma, Marx için bir insanın yanlış yolda ol
duğunun kanıtıydı. Dante'nin şu onurlu dizesini en gözde yol 
göstericİsİ idi: "Segui il two corso, e fascia dir le gentil " (Diller 
istediği kadar kuyruk sallasın, sen kendi yolunda yürü ! )  

Kapital'in önsözünün sonuna aldığı b u  dizeyi sık sık yine
lerdi. Hiç kimse, sağdan soldan gelen yumruklara, saldırılara, 
itip kakmalara duyarsız kalamaz; Marx sık sık, her yandan 
saldırıya uğramış ve var olma mücadelesi vermiştir; kurtuluş
ları için gecenin sessizliğinde kendileri için silahlar dövdüğü iş
çiler tarafından yanlış anlaşılmış: Palavracıların, bozguncu ha
inlerin, hatta can düşmanlarının peşine takılarak onu küçüm
seyenler de olmuştur; o fakir ve gerçek bir proletere yakışır ça
lışma odasının yalnızlığında, kendisine cesaret ve taze enerji 
veren bu büyük Floransa'lının sözlerini kendi kendine tekrar
lamış olmalıdır! 

Hiçbir zaman yolunu şaşırmamış; çevresinde kopan gürül
tü ve ürkütücü hayaletlerden gözü yilarak, zafere ve zaferin 
getirdiği ödülden vazgeçen Binbir Gece Masalları'nın prensi
nin aksine Marx, daima ileriye, o pırıltılı amacına doğru yıl
madan ilerlemiştir . . .  

Popüler olmaya duyduğu nefretin aynısını, bunun peşinde 
koşanlar için de duymuştur. Parlak konuşmacılar ile laf ebeli
ği ile uğraşanlara'karşı tiksintisi büyüktü. Böyle kimselere da
yanamazdı. "Laf ebesi" sözü onun için en büyük küçümseme 
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sözüydü; böyle yapanı bir kez yakaladı mı her şey bitmiş de
mekti. Biz "genç delikanlılara" daima ve hem de zorlarcasına, 
mantıklı düşüncenin, anlatırnda berraklığın gereğini aşılamaya 
çalışır, bir şeyi kılı kırk yarareasma inedememizi isterdi. 

British Museum'un bitip tükenmez kitap hazinesiyle dolu 
o mükemmel okuma salonu o sıralarda tamamlanmıştı. Marx 
buraya her gün gider ve bizim de gitmemizi isterdi. lncele ! ln
cele! lncele! Onun yindernekten bıkmadığı tek emirdi; bunun 
canlı örneği bizzat kendisi, dur durak bilmeyen o muazzam 
beyniydi. 

Her Allahın günü dünya devriminin planlarını yapan; gece 
gündüz demeden, "işte yarın başlıyor! " sloganını yineleyerek 
afyonkeş uykusuna dalan birtakım sığınınacıların aksine, biz 
"ukala dümbelekleri",  "haydut sürüleri" ve " insanlığın yüz
karaları", zamanımızı British Museum'da geçiriyor, kendimizi 
eğitmeye çalışıyor, gelecekteki savaş için cephanelerimizi ha
zırlıyorduk. 

Kimi zaman yiyecek bir lokma ekmeğimiz olmuyordu; ama 
bu, bizi Müzeye gitmekten alıkoyamıyordu; çünkü orada otura
bileceğimiz rahat sandalyeler olduğu gibi, kış aylarında -evi 
olanlar için- evin aksine, sıcak ve rahat bir yer bulabiliyorduk. 

Marx, ciddi bir öğretmendi; bizleri çalışmaya zorlamakla 
kalmaz, bunu denederdi de. 

Uzun zamandır, Ingiliz sendikalarının tarihini inceliyor
dum. Hemen her gün, ne kadar iledediğimi sorardı ve bu, ka
labalık bir dinleyici kitlesine bu konuda uzun bir konuşma 
yapınama dek sürdü. Salonda o da vardı. Konuşma sonunda 
beni övmedi ama olumsuz bir eleştiri de getirmedi; birisini öv
mek pek adeti değildi, bunu yapsa yapsa acıdığı için yapardı; 
bunu bildiğim için pek üzülmedim. Ancak, orada öne sürdü
ğüm savlardan biri üzerinde sonradan tartıştığımızda, ben bu
nu dalaylı bir övgü olarak kabul ettim. 

Öğretmen olarak Marx'ta, karşısındakinin cesaretini kır
maksızın katı olabilme niteliği vardı. Bir başl<a önemli niteliği 
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de, bizi kendimizi eleştirmeye zorlaması, başarılarımızia böbür
lenmemize izin vermemesiydi. Zalimliğe varan bir eleştiriyi, ba
zen alaycı bazen şakacı bir üslupla yumuşatmasını bilirdi. 

4 
MARX'IN ÜSLÜBU 

Eğer Buffon'un "Üslup insandır"*  deyişi herkes için doğru 
ise, bu söz Marx için büsbütün geçerlidir; zira, Marx'ın üslu
bu Marx'ın ta kendisidir. Gerçekten başka bir inanç tanıma
yan; büyük çabalarla ulaşılan ve bu nedenle de onun için aziz 
olan bir önermenin gerçeği yansıtmadığına inandığı anda bu
nu bir yana itebiliyorsa, bu kimsç kaçınılmaz olarak yapıtla
rında da kendisini, gerçek yaşamda ne ise öyle ortaya koyar. 
lkiyüziülüğe, taklide, yapmacığa yatkın olmayan kişiliği ile o, 
yaşamında ne ise yazılarında da o olmuştur. Doğallıkla, onun 
gibi değişik yeteneklere sahip çok yanlı bir kimsenin üslı1bu, 
yavan ve sıradan bir insanın, tekdüze ve yüzeysel üslubundan 
farklı olacaktır. Kapital'in Marx'ı , 1 8  Brumaire'in Marx'ı ve 
Herr Vogt'un Marx'ı birbirinden farklı üç Marx'tır; ancak bu 
çeşitlilikler içerisinde bu üçü de yine tek bir Marx'tır; bu üçle
me kendi içerisinde bir bütün oluşturur; kendisini farklı alan
larda farklı biçimlerde ortaya koyan, ama yine de kendisine 
sadık kalan büyük bir kişiliğin tekliği'dir bu. 

Kapital'in üslılbunun güç olduğu söylenir; peki, ele alınıp 
işlenen konu kolay mı? Üslı1p yalnız insan değildir; aynı za
manda işlenen malzemedir ve bu malzerneye adapte edilmesi 
gerekir. Bilime giden kral yolu yoktur; öncüsü ne kadar iyi 
olursa olsun insanın kendisini sıkması ve yolu tek başına tır
manması gerekir. Kapital'in zor, kapalı ya da ağır üslı1bundan 
ya!nnmak, bir kimsenin zihinsel tembelliğinin ya da düşünme 
yeteneksizliğinin kabulünden başka bir şey değildir. 

1 8  B ruma ir e anlaşılmaz mıdır? Hedefe dosdoğru uçan ve 
onun derinliklerine sapianan bir ok anlaşılmaz mıdır? Güçlü 

• Eski yazınımızda bu söz, "Üsul bu beyan, ayniyle insandır." biçiminde geçer. 
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bir elle fırlarılan ve düşmanın kalbinin tam ortasına sapianan 
cirit anlaşılmaz mıdır? 1 8  Brumaire'in sözcükleri ok ve cirittir; 
düşmanın gövdesine sapianan ve onu öldüren bir üslupla şekil
lenmiştir. Eğer ncfr<:t, küçümseme ve özgürlük tutkusu, alev 
alev yanan, kalıredici ve soylu sözcüklerle ifade edilmişse bu
nu, Tacitus'un öfkeli şiddetini, Juvenal'in öldürücü satiri ve 
Dante'nin kutsal gazabıyla birleştiren 1 8  Brumaire' de bulabi
liriz. Burada üslfıp Romalılar'ın elindeki eski bir hançer gibi
dir; hem yazmak ve hem de sap almak için kullanılan sivri ve 
keskin bir araçtır. Üslfıp, sağa sola sapmadan doğruca kalbe 
sapianan bir oktur. 

Ve Herr Vogt'ta, nasıl pırıltılı bir zeka; Fastafı keşfetmek
ten, onda bir mizah deposunu ağzına kadar dolduracak bitip 
tükenmez bir maden bulmaktan ileri gelen Shakespeare' e yakı
şan bir keyif fark edilir. 

Marx'ın üslfıbu gerçekt(-n de Marx'ın ta kendisidir. Kimi 
zaman o, avuç içi kadar bir yere elden geldiğince çok bir içeri
ğine sığdırmaya çalışınakla suçlanmıştır; ama bu, Marx'ın ta 
kendisidir. 

Marx, ifadedeki arılığa ve doğruluğa büyük önem verir. 
Ve o, hemen her gün bir şeyler okuduğu Goethe, Lessing, Sha
kespeare, Dante ve Cervantes gibi yazarları en büyük usta ola
rak seçmiştir. Ifadedeki saflığı ve dürüstlüğü ilgilendirmesi ba
kımından kılı kırk yarareasma çalışmıştır. Londra'ya ilk geldi
ğim sıralarda, bir yazımda " Stattgehabte Versammlung" deyi
mini kullandığım için bana bir konferans çektiğini anımsıyo
rum. Bunu, yeri geldiği için kullandığıını söyleyerek kendimi 
savunmaya çalıştıysam da o, "Almancasının bile öğretilmediği 
o sefil Alman Jimnasyumları! O sefil Alman Üniversiteleri ! "  
diye kıyametleri koparıyordu. Ben ke�dimi elden geldiğince 
savunmaya, klasiklerden örnekler vermeye çalıştım ama bir 
daha "stattgehabte" ya da "stattgefundene" olayına hiç değin
ınedim ve yerine başka ifadeler bulmaya çalıştım. *  

* Her iki sözcük de Almanca, "verilen konser" anlamına geliyor. 
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Dilde arılığa büyük önem verirdi; en doğru deyimi bulmak 
için uğraşır dururdu. Gereksiz yere yabancı sözcük kullan
maktan nefret ederdi; konu gerektirmediği halde ara sıra ya
bancı sözcük kullandığı olmuşsa bunu, dış ülkelerde, özellikle 
de İngiltere'de uzun süre kalmasına vermek doğru olur . . .  Ya
şamının üçte ikisini yabancı bir ülkede geçirdiği halde Marx'ın 
orijinal ve hakiki Alman sözcük yapılarını bol bol yapıtların
da kullanmış olması onun, Alman dilinin en seçkin ustaları ve 
yaratıcılarından biri olarak kabul edilmesine yetmiştir. 

5 
POLlTİKACI-BlLlM ADAMI 
VE İNSAN MARX 

Marx politikayı, bilim olarak düşünürdü; sera politikacıla
rını ve politikasını hep küçümserdi. Gerçekten de bu tür poli
tika, ahmaklıktan başka bir şey değildir. 

Tarih; insanda, doğada, insan düşüncesinde, tutkularında 
ve gereksinmelerinde her an etkisim gösteren bütün güçlerin 
bir ürünüdür. Teori olarak politika ise, "zamanın çıkrığında",  
milyonlarca ve milyarlarca etmenin dokuduğu bilgidir; pratiği 
ise, bu bilgiye dayanan eylemdir. Bu nedenle politika bir bilim, 
uygulamalı bir bilimdir . . .  

Şeyleri ve olayları, belledikleri birkaç basmakalıp sözcük
le yorumlamaya kalkışan ve dünyanın geleceğini, ne idüğü be
lirsiz arzuları ve hayalierini gerçek diye kabul edip, konferans 
salonlarında, gazetelerde, mitinglerde ya da parlamentoda 
yönlendirebileceklerini sanan boş kafalı kimseler söz konusu 
olduğunda Marx nasıl da öfkelenirdi. Bu "boş kafalar" ara
sında, kimi kez, iyice ünlenmiş, saygıdeğer " büyük insanlar"a 
da rastlanır. 

Bu konuda Marx, sadece eleştiri ile yetinmemiş, iyi bir ör
nek de sergilemiştir. Özellikle, Fransa'daki ve Napoleon dar
besindeki çağdaş gelişmeler konusundaki denemeleri ve New 
York Daily Tribune'deki yazıları ile, politik tarihin nasıl yazıl-
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ması gerektiği konusunda klasik modeller vermiştir. 
Burada bir karşılaştırma yapmaktan kendimi alamıyorum. 

Marx'ın '"1 8 Brumaire"de ele aldığı, Bonaparte'ın darbesi, bü
yük Fransız romantik yazarı ve üslfıpçusu Victor Hugo'nun 
ünlü bir yapıtının temasını oluşturmuştur. Bu iki yapıt ve iki 
insan arasında ne büyük bir zıtlık! Bir yanda hantal bir tum
turaklılık ve tumturaklı bir hantallık; öte yanda, sistematik 
olarak düzenlenen olgular; bu olguları ve hırslı politikacıları 
tartıya vuran serinkanlı bir kafa; ve bu kafanın, öfkeyle gölge
lenmeyen yargıları. Victor Hugo'nun, Küçük Napoleon'u, art 
arda tam on baskı yaptı ama şimdi onu amınsayan bile yok. 
Marx'ın, 1 8  Brumaire'i ise hayranlıkla okunan ve daha binler
ce yıl okunacak bir kitap . . .  

Marx, başka bir yerde de söylediğim gibi, ancak İngilte
re'de o günkü Marx olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz yüz
yılın ortasına dek Almanya gibi ekonomik bakımdan gelişme
miş bir ülkede Marx, burjuva ekonomisine getirdiği eleştirile
r; yapamayacağı gibi ekonomik bakımdan gelişmiş İngilte
re' nin politik müesseselerini tanımadan ve bu ülkede ulaşılan 
gelişmişliği bilmeden kapitalist üretim sürecinin eleştirel bir 
tahlilini yapması da mümkün olamazdı. Marx da herkes gibi, 
çevre şartlarına ve içerisinde yaşadığı koşullara tabi olmuştur; 
bu koşullar olmaksızın Marx, Marx olamazdı. Kimse bu ger
çeği ondan daha iyi ispatlayamamıştır. 

Bilinci biçimlendiren koşulları gözlemlemek ve toplumun 
nitelik ve yapısına gitgide daha derinden nüfuz etmek bile ken
di başına zihinsel bir zevkti. Benim başıma konan bu talih ku
şunun gerçek değerini hangi sözlerle anlatabilirim; deneyimle
ri sınırlı ama eğitilmeye can atan genç bir delikanlının Marx 
gibi bir rehbere kavuşması ve onun etkisinden ve öğreticiliğin
den yararlanması büyük şanstı. 

Evreni bütünüyle kavramaya çalışan evrensel bir zekanın 
her özgün ayrıntıya nüfuz etmeye çalışan ve hiçbir şeyi, ikincil 
ya da önemsiz diye bir yana itmeyen ve böylece evreni bütü-
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nüyle kavrama çabası içerüünde olan bir zeka için 'çok yönlü' 
tanımını kullanmak hiç de abartılı olmayacaktır; zaten onun 
öğretmenliğinin başlıca özelliği de bu çok yönlülüğü olmuştur. 

Marx, Darwin'in araştırmalarının büyük önemini kavra
yan ilk insanlardan biri olmuştur. Türterin Kökeni'nin yayım
landığı 1 859 yılından önce -dikkate değer bir rastlantıyla, 
Marx'ın Ekonomi Politi§e Katkı'sı ile aynı zamana rastlar- bi
le Marx, Darwin'in çağ açıcı önemini fark etmiştir. Şehrin gü
rültüsünden uzak, kırdaki malikanesinin barışçıl havası içeri
sinde Darwin, Marx'ın, dünyanın fokur fokur kaynadığı mer
kezinde hazırlamakta olduğu devrime benzer bir devrimin ha
zırlığını yapmakta idi. Burada ancak, kaldıracın dayanak nok
tası bir başka yere taşınmıştı. 

Marx her yeni görüntüyü izlemiş, tarih ile, bilim alanında
ki başta doğa bilimleri -fizik ve kimya dahil- olmak üzere her 
ileri adımı dikkate almıştır. "Popüler konferanslarını" kaçır
madan izlediğimiz Moleschott, Liebig ve Huxley gibi isimler 
ile, Ricardo, Adam Smith, Macculloch, lskoç ve İtalyan iktisat
çıların isimleri aramızda sık sık geçerdi. Darwin, araştırmaları
nin sonuçlarını alıp bunları kamunun bilgisine sununca, aylar
ca Darwin ile, onun bilimsel buluşlarının muazzam önemi dili
mizden düşmedi. Bir başkasının hak ettiği övgüyü Marx'tan 
daha ince ve adil biçimde yansıtan pek az insan vardır. O, kıs
kanç, hasetçi ya da kibirli olamayacak derecede büyüktü. An
cak yine o, her türden kibir ve yapmacığa olduğu kadar; kaba 
saba yeteneksizlik, ucuzluğun belirtisi olan sahte büyüklüğe ve 
övüngenliğe karşı da korkunç bir nefret duyardı. 

Tanımış olduğum büyük, küçük ya da ortalama insanlar 
içerisinde Marx böbürlenmeden en uzak birkaç kişiden biriy
di. Kibirli olamayacak kadar büyük ve güçlüydü; onurlu bir 
gurura sahipti. Yapmacık bir hali hiç benimsemez daima ken
disi olarak kalırdı. Maske takmaya, taklit etmeye uygun düş
meyen yaratılışta idi. Toplumsal ya da politik çevre uygun ol
duğu sürece, hiçbir kayda tabi olmaksızın kafasından geçenle-

1 2 6  



ri olduğu gibi söylerdi; yüzü, kalbinin aynası gibiydi. Ancak, 
koşullar tedbirli olmayı gerektirdiği zamanlar, dostlarını pek 
eğlendiren çocukça bir beceriksizliğe düşerdi. 

Marx'tan daha doğru bir insan düşünemiyorum: O doğru
luğun somutlaşmış haliydi. Sırf ona bakmakla, karşınızdaki 
kimsenin kişiliğini anlamış olurdunuz. Içerisinde yaşadığımız 
ve devamlı savaş halindeki şu "uygar" toplumda, daima doğ
ruyu söylemeniz olanağı yoktur; böyle yaparsanız, ya düşma
nın eline koz vermiş olursunuz ya da "kodese" girme tehlike
siyle yüz yüze gelirsiniz. Ancak, doğruyu söylemek eğer işinize 
gelmiyorsa mutlaka yalan söylemek zorunda da değilsiniz. 
Her zaman ne düşündüğünü ya da hissettiğiınİ söylemek zo
runda değilim, ama bu, düşünmediğim ya da hissetınediğim · 

şeyleri söylemek zorunda olmam anlamına da gelmez. Bunlar
dan ilki "sağgörü" ikincisi " ikiyüzlülük"tür. Marx, asla iki
yüzlü de.ğildi. Zaten bunu beceremezdi de; saflığını ve berrak
lığını koruyan bir çocuk gibiydi. Engels bile onu Jenny kadar 
iyi tanımaz ya da anlayamazdı. Hani, toplum dediğimiz, her 
şeyin görünüşe göre yargılandığı, insanın içten duygularına 
ihanet etmek zorunda kaldığı "kalabalıklarda", bizim "Mo
or" koca bir çocuk gibiydi; çoğu kez sıkılır, yüzü çocuk gibi 
kızarırdı. 

Rol yapan insanları küçük görürdü. Louis Blanc ile ilk kez 
karşılaştığı anı anlattığı zaman nasıl güldüğünü bugün bile 
anımsıyorum. O sıralar Dean Street'te iki odalı, avuç içi kadar 
bir yerde oturuyordu. Öndeki oturma odası, hem çalıştığı yer, 
hem de misafir odasıydı; arka oda ise diğer her türlü gereksİn
ıneyi 'sözde' karşılıyordu. Louis Blanc kartını Lenchen'e verir. 
Öndeki odaya alınır, arka odada Marx giyinmektedir. Iki oda 
arasındaki kapı aralık kaldığı için Marx, komik bir sahneye 
tanık olur. Bu "büyük" tarihçi ve politikacı, çok kısa boylu
dur, neredeyse sekiz-dokuz yaşında oğlan çocuğu görünümün
dedir ama son derece kibirlidir. Bu proleter kabul odasına şöy
le bir bakar ve köşedeki çok ilkel aynaya gözü ilişir. Hemen 
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karşısına geçer, poz vermeye başlar; yüksek topuklu ayakkabıia
rına rağmen bir karışlık boyuyla, gövdesini şöyle yukarı doğru 
uzatır ak hindi gibi kabarır ve aynadaki yansımasını memnun
lukla seyreder. Bu sahneye tanıklık etmekte olan Bayan Marx, 
gülmernek için dudaklarını ısırmaktadır. Giyinmesini bitiren 
Marx, gelişini belli etmek ve bu züppenin aynadan uzaklaşması
nı sağlamak için öksürerek içeri girer, abartılı bir reveransla ko
nuğunu selamlar. Rol yapmak, poz vermek, hele Marx'ın karşı
sında hiçbir işe yaramaz. Parisli işçilerin, Louis Bonaparte ile kı
yaslayarak "Küçük Louis" adını taktıkları Blanc, Marx'ın geli
şiyle, becerebildiği en doğal tavrını takınmaya çalışır. 

6 
MARX'IN ÇAIJŞMASI 

"Deha çalışmaktır,, diye bir söz vardır; bu söz tamamen 
doğru olmasa bi!e, gerçek payı vardır içinde. 

Olağanüstü enerji ve olağandışı çalışma yeteneği olmayan 
deha yok gibidir. B�nlardan ilki ya da ikincisi bulunmayan bir 
kimseye eğer deha diyorsanız bu, ya pırıltılı bir sabun köpüğü
dür ya da kalp para aldatıcılığında bir değerdir. Deha, büyük 
enerji ile çok çalışmanın ortalamayı aştığı yerde görülür. Ben 
çoğu kez kendilerini deha sayan ve kimi zaman başkalarının 
da böyle kabul ettiği ama çalışma kapasitesinden yoksun kim
seler gördüm. Aslında bunlar, ağzı laf yapan ve kendilerini sat
ınayı bilen aylaklardır. Benim tanıdığım gerçek değeri olan bü
tün insanlar, hepsi de çok çalışkandı. Bu söz, herkesten çok 
Marx için doğrudur. O muazzam bir beyin işçisiydi. Çoğu kez 
-özellikle ilk sürgün döneminde- gündüzleri çalışma olanağı 
kalmayınca, geceleri çalışmaya koyulurdu. Bir görüşmeden ya 
da toplantıdan geç vakit döndüğünde her zaman oturur birkaç 
saat çalışırdı. Ve bu birkaç saat uzar gider, bütün geceyi alır, 
ancak sabahleyin uykuya varırdı. Eşi bu konuda ciddi yakın
malarda bulunur ve Marx'tan gülerek, "ne yapayım ben işte 
böyleyim" yanıtını alırdı. 
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Olağanüstü güçlü yapısına karşın Marx, elli yaşın sonları
na doğru çeşitli hastalık belirtilerinden yakınmaya başladı. Bir 
doktora başvurduk; sonuçta Marx'ın geceleri çalışması kesin
likle yasaklandı. Daha fazla vücut hareketleri -yürüyüş, ata 
binme gibi- salık verildi. O günlerde Marx ile, Londra dışın
da, özellikle kuzey yamaçlarında birlikte uzun yürüyüşler yap
tık. Çok geçmeden sağlığı bayağı düzeldi; vücudu gerçekten 
büyük bir direnç gösteriyordu. 

Ancak, biraz iyileşir iyileşmez, gece çalışma alışkanlığına 
yavaş yavaş yine kendisini kaptırdı. Daha akıllıca bir yaşam 
biçimini benimsernek zorunda kaldığı bir kriz dönemi geldi 
kapıya dayandı. 

Nöbetler daha şiddetli yindenıneye başlamıştı. Karaciğer 
hastalığı kendini gösterdi; berbat bir tümör gelişmeye başla
mıştı. O tunçtan yapısı gitgide yenik düşüyordu. Şuna inanıyo
rum ki -onu son tedavi eden doktorlar da aynı kanıdaydılar
eğer Marx, doğal olmaya daha yatkın bir yaşamı benimsemiş 
olsaydı, yani, organizmasının ve sağlık koşullarının gerekleri
ne uygun bir davranış içerisine girmiş olsaydı çok daha uzun 
yaşayabilirdi. 

Ancak son yıllarında, artık iş işten geçtikten sonra, gece ça
lışmalarına son verdi. Ama bunun yerine bu kez de gündüzle
ri çok çalışmaya başladı. Gündüzleri fırsat bulur bulmaz çalış
maya başlıyordu. Yürüyüşe çıktığı zamanlarda bile yanına not 
defterini alıyor ve arada bir buna bir şeyler karalıyordu. Aslın
da bu çalışmaları hep bir amaca yönelikti. Ve her an bir yay 
gibi gergindi. Kızı Eleanor bana, ikinci derecede önemi olan 
konuları içermek üzere düzenlediği kısa bir tarih tablosu ver
di. Buradan anlaşılıyor ki, Marx için zaten ikinci derecede 
önemi olan şey yok gibiydi; kendisinin yararlanması için dü
zenlenen bu tablo, sanki basılmak üzere hazırlanmış gibi bir 
özen ve dikkatle derlenmişti. 

Marx'ın çalışmaya olan tahammülü beni her zaman şaşırt
mıştır. Yorgunluk nedir bilmiyordu. Tükenme noktasına gel-
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diği zamanlarda bile, gücünün eksildiğini fark ettirmiyordu. 
Eğer bir insanın değeri -tıpkı nesnelerin değerinin, içerdik

leri iş miktarına göre hesaplanması gibi- yaptığı işe göre he
saplanacak olursa, sadece bu açıdan bile Marx, ancak birkaç 
dev zeka ile kıyaslanabilecek "değerde" bir insandır. 

Bu muazzam çalışma miktarını karşılamak üzere burjuva 
toplumu Marx'a ne vermiştir? 

Kapital, Marx'a kırk yıllık emeğe mal olmuştur; ve öyle bir 
eserdir ki, ancak Marx bunu başarabilirdi. Şunu söylerken zer
re kadar alıartmış olduğumu sanmıyorum: Almanya'da, en 
düşük yevmiyeli bir işçi kırk yılda, yüzyılın iki büyük bilimsel 
yaratılanndan biri için, Marx'ın hizmetine karşı ödenen ücret
ten ya da daha açıkçası şeref ödeneğinden daha fazla ücret al
mış olur! Yukarıda, yüzyılın iki büyük bilimsel yaratılanndan 
biri dedim; diğeri ise Darwin'in eseridir. 

"Bilimin piyasa değeri yoktur. " Ve burjuva tophı;nundan, 
ker..di ölüm yargısını taşıyan bir yapıta ise yatkm hir bedel 
ödertıesi elbette beklenemez . . .  

7 
DEAN SOKAGI'NDAKl EVDE 

1 850 yazındau Almanya'ya döndüğüm 1 862 yılı başiarıııa  
kadar, uzun yıllar hemen her gün Marxlarm evine uğradım -.-� 
bütün gün orada kaldım. Aileden biri gibiydim . . .  

Marxlar, Maitland Park Road'daki kır evine taşınmadan 
önce, Soho Meydanı'nda kendi halindeki Dean Street'te ufacık 
bir katta oturdul:ır. Bu sokak, gezginlerin, gelip geçenlerin, her 
türden göçmenlerin toplandıkları bir yer gibiydi ve burada, 
önemsiz, az önemli ve çok önemli kimselerin sürekli gidiş ge
l işine tanıklık etmek mümkündü. Ayrıca burası, Londra'ya 
yerleşen yoldaşlar için doğal bir buluşma yeri gibiydi. Lond
ra'ya yerleşmiş olanlar bile daima diken üzerinde gibilerdi, 
çünkü bu kentte düzenli oturulabilecek bir yer bulmak hemen 
hemen olanaksızdı. Açlık, göçmenlerin çoğunu kırsal bölgele-



re itiyor, bunlar arasında Amerika'ya kadar uzananlar oluyordu. 
Bazılarının ise bu dünyadaki defterleri çabuk dürülüyor, sefil 
göçmenler, Londra mezarlıklarından birinde, bu dünyada olma
sa bile öte dünyada dinlenebilecekleri bir yer buluyorlardı. Ben 
her nasılsa bu kentte tutunmayı başardım ve Dean Street'e nadi
ren gelen sadık dost Lessner ile Rochner dışında, "Moor"ların 
evine, bu öykümde ileride değinceeğim kısa süre hariç, bütün 
göçmenlik dönemim boyunca, aileden biriymiş gibi girip çıkan 
Londra'daki "topluluğun" tek üyesi oldum. İşte bu nedenle, baş
kalarının görmesi olanaksız çok şeye tanıklık ettim. 

8 
GÖÇMENLER!N ÇEVlRDlKLERl ENTRİKALAR 

Londra'ya gi tmeden önceki kimi dostlarım ve yoldaşlar, 
.Marx'a bağlılığı!:.1 nedeniyle ara sıra benimle eğlenirlerdi. Da
ha geçenlerde, B:1den Ayaklanması'na katılan en etkili gönül
lülerden bi rinden, Baüer'den o dönemde aldığım bir mektup 
elime geçti. Baucr. k.endi eLiyle kurmuş olduğu radikal bir ga
zetenin editörlüğünü yaparken birkaç yıl önce Milwakue'de 
öldü. O da, elinde biraz parasi olan çoğu göçmenlerin yaptığı 
gibi, Londra'da kısa bir süre kaldıktan sonra Birleşik Devlet
lere gitmiş ve basında kendisine uygun bir iş bulmuştu. 

O günler Londra'daki göçmenler için çok güç günlerdi ve 
Bauer ciddi olarak benimle birlikte olmayı istiyordu. Bana bir
kaç mektup göndererek, editör olarak iyi bir maaşla çalışabi
leeeğim bazı işler önermişti. O sıralar açlıktan nefesim koku
yordu ve bana önerilen haftada elli dolar insanın gözünü ka
rartacak kadar cazip bir yemdi. Ancak ben direnmeınİ sürdü
rüyorduın, zira, olanakları dar da olsa savaş alanından uzak
laşmak istemediğim gibi, okyanusu geçen herkesin, Avrupa 
için yüzde doksan dokuz kaybedildiğini biliyordum. 

En sonu Bauer, benim tutkularımı �gıdıklayarak elindeki 
son silaha başvurdu. Bugün bile sakladığım bir mektupta şun
ları yazıyordu: 
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"Burada özgür bir insan olacaksın; bağımsızlaşınca çok da
ha büyük işler başarabilirsin. Ama orada sen nesin ki ? Bir 
ayaktopu, yük taşımada kullanılan sonra da alaya alınan bir 
eşek. Senin o kutsal gökyüzü krallığırıda durum ne ? En tepe
deki tahtta, sevgili ve büyük akıl sahibi Dalay Lama, yani 
Marx. Sonra büyük bir aralık ve ardından Engels! Sonra yine 
büyük bir aralık ve ardından: Wolff! Sonra yine büyük bir 
boşluk ve ardından, belki, 'duygusal eşek': Liebknecht. "  . . .  

Bu mektuba ş u  yanıtı verdim: Benden daha fazla bir şeyler 
yapmış olan insanlardan sonra gelmeye hiçbir itirazım yok; 
kendilerinden bir şeyler öğrenebileceğim kimselerle bir arada 
bulunmayı yeğ tutarım; onun " büyük insanları"gibi kimselere 
tepeden bakmaktansa, bir şeyler öğrenebileceğim insanlara 
gözlerimi dikmek bana mutluluk verir. 

Böylece olduğum yerde kaldım ve öğrenmeye devam ettim. 
Bizim çevremizin dışında kalan göçmenlerin Marx ve bizler 

hakkındaki düşünceleri işte böyleydi. Bunlarla ilişkimizi büs
bütün kesmemiz hayal dünyalarını öylesine kamçıladı ki, hak
kımızda uydurmadıkları yalan ve dedikodu kalmadı. Ancak 
bütün bunlara zerrece aldırdığımız yoktu. 

9 
MARXLARDA T ANIDIKLARIM 

Benim düşünsel gelişimim üzerinde Marx'ın eşinin, en az 
Marx'ın etkisi kadar etkisi olmuştur. Annem üç yaşındayken 
ölmüş ve ben güç koşullar içerisinde büyümüşüm. Marx'ın 
eşinde ben; çok güzel, �sil ruhlu ve zeka dolu bir kadın bul
dum; aynı zamanda o, Times Nehri kıyılarında dönüp dolaşan 
dost ve arkadaştan yoksun, yapayalnız gönüllü isyancıların, 
yarı kız kardeşi, yarı anası gibiydi. Ben şu kanıdayım ki, beni 
göçmenliğin umut kırıcı sıkıntılarından kurtaran şey, Marx ai
lesi ile olan yakınlığımdır. 

O sıralar Marx'ın evinde ve eşliğinde tanımış olduğum 
herkesi burada birer birer anlatmak için ne zamanım var ne de 
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yerim. likeler üzerindeki anlaşmazlığımızdan dolayı ayrı düş
tüğümüz Alman ve diğer göçmenlerin yanı sıra, İngiliz işçi sı
nıfı öncüleriyle, gözü pek isyancı Julian Harney ile, ateşli ha
tip ve gazeteci Ernest Juones ile, kısacası, sonraları sosyalizme 
dönüşecek olan Chartizmin son iki büyük temsilcileri ile; 
Chartist ayaklanmanın başını çektiği için ömür boyu sürgüne 
mahkum edilen; ve ancak eliili yıllarda yurduna dönebilen, 
"fiziksel zor kullanmanın" *  büyük şampiyonu Frost; Sosyaliz
min en yaşlı duayyeni, bilimsel sosyalizmin öncüleri içerisinde 
en kapsamlı, derin ve pratik öncüsü Robert Owen! Sekseninci 
yaş gününü kutlama toplantısında bir arada olduğumuz gibi, 
kendisini evinde ziyaret etme talihine de sahiptim . . .  

Benden kısa süre sonra bir Fransız işçisi Londra'ya geldi. 
Yalnız Fransız kolonisi arasında değil, bütün göçmenler ara
sında -ve doğallıkla, "gölgelerimiz" uluslararası polis arasın
da da- canlı bir ilgi merkezi oldu. Adı Barthelemy idi. Onun 
ünlü Fransız hapishanesi Conciergerie'den, gözü pek ve akıllı
ca kaçışını gazetelerde okumuştuk. Uzunca boyu, güçlü adale
leri olan, kömür karası kıvırcık saçlı, yallah gözlü; kısacası ti
pik bir Güney Fransalı, tuttuğunu koparan bir tipti. 

Mağrur başının çevresi efsanevi bir halkayla çevriliydi. 
Darağacına mahkum edilmişti ve bunun damgasını omzunda 
taşıyordu. Daha on yedisinde iken, 1 839'daki Blanqui-Barbe
sa Ayaklanması* *  sırasında bir polisi öldürmüş, azgın malı
kurnlara özgü ceza kolonisine gönderilmişti. 1 848 Şubat Dev
rimi'nde affedilerek Paris'e dönmüş ve bütün proletarya hare
ketlerine ve gösterilerine katılmıştı. Haziran Savaşı'nda * * * çar
pışmış, son barikatların birinde tutsak düşmüş ama şansı yaver 
giderek ilk günlerde kendisini tanıyan olmamıştı; yoksa hiç 
kuşkusuz, pek çok savaşçı gibi hemen oracıkta öldürülürdü. 

* Chartist hareketi, barışçı sınırlar içerisinde tutmayı hedefleyen "moral güç" yan
lılarının aksine "fiziksel şiddeti" savunan Sol devrimci grup. 
* "  Paris'te 1839 Mayısında Blankist'lerin kurdukları gizli bir cemiyetin düzenle
dikleri ayaklanma. 
• • • Paris proletaryasının 1 848 yılındaki Haziran ayaklanması. 
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Askeri mahkemeye çıktığı sırada artık ilk şiddet biraz yatışmış, 
sadece "kuru giyotin"e mahkum edilmiş, yani Cayenne ceza 
kolanisine sürgün edilmiştir. Her nedense bu yargının infazı 
gecikmiş, 1 850 Haziranı'nda hala Conciergerie Hapishane
si'nde kalmıştır. İnsanların ölüp gittiği o berbat sürgün yerine 
gönderilmek üzereyken, hapishaneden kaçınayı başarmıştır. 
Doğallıkla hemen Londra'ya kapağı atmış ve bizim çevreye gi
rerek Marx'ı da ara sıra görür olmuştur. 

Onunla sık sık kavgaya tutuşuyordıık. Fransız göçmenler, 
Oxford Sokağı'nda Rathborne Evinde bir " Kılıç Odası" kur
muşlardı. Burada kılıç oynanıyor, tabancayla atış taliınieri ya
pılıyordu, Marx, arada bir buraya gider ve Fransızlar ile çetin 
mücadelelere girişirdi. Silahlardaki beceri eksikliğini, tez can
lılığı ile telafi etmeye çalışır, kimi kez de, soğukkanlılığını yiti
renler karşısında çarpışmayı kazanırdı. Fransızlar, kılıcı hem 
saplamak ve hem de kesme hareketi yapmakta ustaydılar; oy
sa bu usul Almanların yabancısıydı. Ancak kısa zamanda bu 
da öğreniliyordu. Barthelemy kılıç kullanınada usta olduğu gi
bi, tabanca atışiarına da çalışıyordu ve kısa zamanda iyi bir ni
şancı oldu. Çok geçmeden Willich kliği * ile dostluk kurdu ve 
Marx'tan bayağı nefret eder oldu. 

Willich kliği ile görüş ayrılığı gitgide kaba bir zıtlaşmaya 
dönüştü. Bir gece Willich, Marx'ı düelloya davet etti. Marx, 
bu Prusyalı subay hilesini ciddiye almadı ise de, gençliğin ver
diği kabadayılık ile Conrad Schramm, Willich'e meydan oku
du ve ikisi arasında, öğrenciler arası kurala uygun olarak bir 
düello yapılması kararlaştırıldı. Düello, Belçika kıyılarında ya
pılacaktı ve silah olarak tabanca seçilmişti. Selıraının o güne 
değin eline silah almamıştı. Oysa Willich, yirmi adımdan kar
şısındakini kalbinden vuracak kadar bu silahta ustaydı. Tanı
ğı da Barthelemy idi. Bizler, bizim gözü pek şövalye Selıraının 
için endişeliydik. 

• 1 850'de Komünist Birliği'nde bir kopma oldu. Willich ile Schapper, Birlikten 
atılan "Sol" maceracı grubun başını çekiyorlardı. 
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Düello için saptanan gün, dakikaları sayarak gelip çattı. 
Ertesi akşam Marx evde yoktu, yalnız eşi ile Lenchen evdeydi; 
kapı açılır Barthelemy girer. Tahta gibi eğilerek merakla bek
lemekte olan hanımları selamlar ve teneke tıngırtısı gibi bir 
sesle ilan eder: "Schramm a une bal/e dans la tete!" (Schramm 
başından mermi isabeti aldı! )  

Sonra tekrar kazık gibi bir selam verir, topukları üzerinde 
döner ve çıkar gider. Neredeyse bayılmak üzere olan Bayan 
Marx'ın duyduğu korkuyu tahmin etmek kolaydır . . .  Bir saat 
kadar sonra bize bu kötü haberi ulaştırdı. Doğallıkla biz bü
tün umutlarımızı yitirmiştik. Ertesi günü, adeta yas tutarak 
Schramm'dan söz ederken, kapı birden açıldı ve öldü sandığı
mız adam içeri girdi; kafası sarılıydı ama gülüyordu. Anlattı
ğına göre mermi sıyırıp geçmiş, o da bayılmıştı. Kendine geldi
ğinde, kıyıda tanığı ve doktorla baş başaydı. Willich ile Bart
helemy, Ostend'den vapura binip sıvışmışlardı. Schramm da 
ertesi günü ortalıktan toz oldu . . .  

10  
MARX VE ÇOCUKLAR 

Her güçlü ve sağlıklı insan gibi Marx'ın da çocuklara kar
şı aşırı bir sevgisi vardı. Kendi çocuklarıyla saatlerce çocuk gi
bi oynayan içi sevgi dolu bir baba olmakla birlikte, özellikle 
rastladığı yoksunluk içerisindeki başka çocuklara da bir mık
natıs çekimiyle daima yaklaşırdı. Yüzlerce kez, fakir mahalle
lerden geçerken yanımızdan ayrılmış, kapı eşiklerinde paçav
ralar içerisinde oturan bir çocuğun başını okşayarak cebinde
ki son kuruşları avucuna sıkıştırmıştır. Dilencilik Londra'da 
ticaret halini aldığı için, dilencilere güvenmezdi. Parası olduğu 
zamanlar bunlara sadaka vermekle beraber, dilenciliğin mes
lek haline getirilmesine karşıydı. Bunlardan birisi, sözde has
taymış gibi numara yaparak kendisine yaklaşırsa müthiş içer
lerdi; insanın merhamet duygularını sömürmeyi hırsızlıkla eş 
tutardı. Üstelik bunu, yoksul insanlara karşı yapılmış bir hak-
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sızlık sayardı. Ancak bir kadın ya da erkek, kucağında ağlayan 
çocukla kendisine yaklaşırsa, çocuğun yalvaran bakışiarına 
dayanamaz, adamın ya da kadının gözündeki hilekarlık belir
tilerini fark etmekle beraber bunlara yardım ederdi. 

Vücutça zayıflık ve sakatlık, Marx'ta daima merhamet ve 
acıma uyandırırdı. . .  Karısını dövdüğü için -ki bu hal o sıralar 
İngiltere'de çok yaygındı- ölesiye dayak yiyen bir adamı gör
mek ona adeta zevk verirdi. Böyle hallerde gösterdiği bu içgü
düsel tepki bizi şaşırtırdı. 

Bir gece, otobüsün üst katında eve dönüyorduk. Meyhane 
önündeki bir durakta kalabalık arasında bir kadın, "Katil! 
Katil!" diye haykırıyordu. Marx hemen otobüsten indi, ben de 
peşinden. Onu tutmaya çalıştıysam da nafile; zıpkın gibi gidi
yordu. Bir anda kendimizi gürültü patırtının ortasında bulduk; 
kalabalık arkamızdan itiyordu. "Ne oluyordu öyle?, Aslında 
her şey orta<laydı. Sarhoş bir kadın, kendisini eve götürmeye 
çalışan kocasıyla kavga ediyordu. Gitmemekte ayak diriyor, 
ortalığı birbirine katıyordu. Ortada bizim bu işe burnumuzu 
sokmamız için hiçbir neden yoktu. Ancak, daha bir saniye ön
ce birbirini yiyen çift sanki bir şey olmamış gibi sakinleştiler ve 
bize doğru yöneldiler. Çevremizdeki kalabalık yoğunlaşıyor, 
"Allahın belası " yabancılara karşı tehdit edici bir tavra giri
yordu. Özellikle o kavgacı kadın, Marx'a saldırıyor, o güzelim 
siyah sakalına öfke kusuyordu. Fırtınayı yatıştırmaya çalıştıy
sam da boşuna. Ancak ızbandut gibi iki polis görevlisinin çı
kagelmesi bizleri, insani duygulada olaya yaklaşınanın bedeli
ni ödemekten kurtardı. Otobüse atladığımızda bu beladan 
ucuz kurtulmuş olmanın mutluluğu içerisindeydik. Bundan 
sonra Marx, sanırım böyle olaylara karışma konusunda daha 
dikkatli olmuştur . . .  

Çocuklara olan derin sevgisini ve saddiğini anlamak için 
Marx'ı kendi çocuklarıyla birlikte görmek gerekti. Kısa da ol
sa boş bir anı olduğunda ya da birlikte yürüyüşleri sırasında, 
onlarla birlikte oraya buraya seğirtir, onların en keyifli en şa-



matalı oyunlarına katılırdı: Kısacası, çocuklarının arasında o 
da çocuklaşırdı. Hampstead Heath'de* ara sıra "süvaricilik" 
oynardık. Kızlardan birini ben, birini Marx omuzlarına alır, 
engel atlama ya da yarışa kalkışır ya da biniciler, süvarİ sava
şına girişirlerdi. Kızlar, oğlan çocukları gibiydi; toslaşmalar 
her ikisine de vız gelirdi. 

· 

İki kızdan büyüğü Jenny, tıpkı babasıydı: Aynı siyah göz
ler, aynı alın. Kimi zamanlar, eski rahibeler gibi gaipten haber
ler verir, güya "bir ruh kendisini ziyaret ederdi. "  Delfi tapına
ğındaki Apollon rahibesi rolünü oynardı. Gözleri pırıldar, kı
vılcımlar saçar, çoğu kez büyük şaşkınlık uyandıran fantezile
ri büyülü bir sesle ilan ederdi. Bir gün kırdan dönerken yolda 
böyle bir nöbete tutulmuş, yıldızlardaki yaşamdan söz etmeye 
başlamıştı; anlattıkları adeta bir şiir gibiydi. Küçük yaşlarda 
birkaç çocuğunu yitiren Bayan Marx telaşa kapılmıştı: " Onun 
yaşındaki çocuklar böyle şeyler konuşmaz; vaktinden önce ge
len bu olgunluk, sağlıksızlık belirtisidir." diyordu. Moor eşine 
çıkışıyor, ben de, kehanet nöbetinden çıkarak, keyifle hopla
yıp zıplayan çocuğu kendisine gösteriyordum. Bir an önceki 
çocuk sanki bu şen şakrak çocuk değildi; demek ki çocukta 
ruhsal bir dengesizlik yoktu . . .  

Marx'ın iki oğlu çok küçükken öldü; Londra'da doğan ilki 
bebekken, Brüksel'de doğan ikincisi, uzun bir hastalık dönemin
den sonra. Bu çocuğun ölümü, Marx için müthiş bir darbe ol
du. Umutsuz hastalığın kederle geçen bitip tükenmek bilmeyen 
haftalarını hep hatırlarım. Amcasının adını alan Edgar'a evde 
Mush adı takılmıştı. Çok yetenekli ama doğuştan hastalıklı, ai
leyi üzüntüye boğan bir çocuktu. Harika gözleri vardı, zavallı 
gövdesine ağır gelen kocaman başı, insana yine de umut verirdi. 
Zavallı Mush, sükunet içerisinde iyi bakım görse, kırsal bir yer
de ya da deniz kenarında yaşasa belki de kurtulabilirdi. Ne var 
ki, birbirini izleyen sürgünler ve Londra'nın çetin yaşam koşul
ları içerisinde geçen bebeklik dönemi, ailenin gösterdiği bütün 

* Londra yakınlarında geniş fundalık bölge. -çev. 
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şefkate ve ilgiye karşın zavallı çocuğa yaşam mücadelesi için ge
rekli gücü vermemişti. Ve Mush öldü. 

Şu salıneyi hiç unutamam: Ölü çocuğun üzerine eğilmiş ses
sizce gözyaşı döken anne, yanı başında ayakta hıçkıran Lenc
hen ve Marx müthiş bir acıyla kıvranan ve kendisini teselli et
meye çalışanlara karşı öfkeyle ve neredeyse gazapla karşılık 
veren bir baba; sessizce ağlayan ve iki oğlunu elinden alan ölü
me karşı sanki onları kanıtları altına almaya çalışan anneleri
ne sokulmuş iki kız çocuğu. 

Ço:::uğu iki gün sonra gömdük; Lessner, Pfander, Conrad 
Schramm, Kızıl Wolff* ve ben. Arabada Marx'ın yanınday
dım; başı elleri arasında tek sözcük etmeden oturuyordu . . .  

Sonra Tussy doğdu; minik tatlı bir şey, gül rengi bir yumak; 
önce emekleyen, sonra kah sendeleyip seğirten. Almany�'ya 
döndüğümde altı yaşındaydı, yani büyük kızıının yarı yaşında; 
son iki yıldır, Marx ailesinin Hampstead Heath'e yaptıkları 
pazar yürüyüşlerine katılan . 

. Marx, kendisi için dinlenme ve taze!enme vesilesi olan ço
cuk birliktelığinden vazgeçmezdi; çocuklarla birlikte olmaktan 
büyük zevk duyardı. Kendi çocukları htiyüyünce ya da ölünce 
onların yerini torunları aldı. Y etmişlerin başında K om ün sür
günlerinden Lo!lguet ile evlenen Jennychen babasına şamatacı 
birkaç torun verdi. Bunların içinde en büyükleri ve en yara
mazları Jear:. ya da Johnny, dedesinin gözdesiydi. Bundan ya
rarlanan çocuk, Marx'ı parmağında oynatırdı. 

Londra'yı ziya;:-et ettiğim sırada bir gün, ana-babasınm her 
yıl birkaç kez yaptıkları gibi Paris'ten buraya gönderildiği sı
rada Johnny, dedesini otobüs gibi kullanmayı, yani Moor'un 
omuzlarına binerek gezintiye çıkmayı kafasına koydu. Ve bu 
oyun, ele avuca sığmaz bu çocuğun keyfi yerine gelene dek 
sürdü; dede Marx, alnından terler akarak toruiJunun bu şıma
rıklığına boyun eğmişti . . .  

• Ferdinand Wolfi'un takrna adı: Kızıl Kurt. 



1 1  
LENCHEN 

Marx ailesi kurulduğundan beri Lenchen, kızlardan birinin 
söylediği gibi, evin hayatı ve ruhuydu; yüce ve soylu anlamıy
la o, evin bütün işlerini gören ve yürüten bir insan, bir hizmet
liydi. Her şeyi, ama her şeyi o yapardı; üstelik bütün bunları 
severek yapardı. .. Daima yardıma hazır, iyi niyetli ve gülüm
seyen bir insan. Ama aynı zamanda öfkeli de olabilirdi; Mo
or'un düşmaniarına karşı amansızdı. 

Bayan Marx hastayken ya da keyifsizken Lenchen, anne 
gibi onun yerini alır ve en azından çocuklara ikinci annelik 
ederdi. Büyük bir irade gücüne ve kararlılığına sahipti; eğer 
ona göre bir şey gerekli ise mutlaka yapılmalıydı; kısacası. 

Lenchen evin içinde hir tür diktatördü: Lenchen diktatör
se, Bayan Marx evin hammıydı. Ve Marx, bu diktatörlüğe ku
zu gibi boyun eğiyordu. 

Hiç kimse hizmetçisinin gözünde büyük değild ir  denir. 
Marx da, Lenchen'in gözünde elbette değildi. Eğer gerekse ve 
imkan dahilinde olsa Lcnchen, kendisini Marx için feqa edebi
lir, Bayan Marx ya da çocuklardan birisi için hayatını verirdi. 
Aslında zaten hayatını bunlar için vermiştir de. Ancak Marx 
kendisini ona zorla kabul cttiremezdi. O Marx'ı bütün güçlü 
ve zayıf yanlarıyla tanırdı; istediğinde onu küçük parmağında 
oynatabilirdi. Onun öfkclt:ndiği, evi birbirine kattığı ve kimse
nin yanına yaklaşamadığı zamanlarda bile Lenchen, aslanın 
inine rahatça girebilirdi. Marx ona da kükremeye devam eder
se, Lenchen ona öyle bir hazrol çekerdi ki, o koca aslan kuzu
ya dönerdi. 

12 
MARX lLE KIR GEZlNTlLERI 

Hampstead Heath'te yapılan o yürüyüşler !  Bin yıl da yaşa
sam bunları unutınarn olanaksız .. .  
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The Heath, Primrose Hill'in * öte yüzündedir ve her ikisi 
de, Dickens'tan tutun Pickwickian'lara kadar bütün taşralıla
rm bildiği yerlerdir. Bugün bile o eski halini korumakta; yasak 
bölge diye korucuların hışmına uğramak korkusunu taşımak
sızın herkesin gezip dolaşabileceği, gülüp oynayabileceği, ka
tırtırnakları ve çalılada kaplı, tepecikler ve vadilerle uzayıp gi
den bir fundalıktır. Hala Londralıların gözde dinlenme yeridir. 
Hava uygunsa pazar günleri bu fundalık, erkekler ile gri, ha
nımlar ile rengarenktir. Özellikle kadınlar tarafından adı sa
bırlı ve uysala çıkmış eşeklere binebilme olanağıyla da pek se
vilir. Kırk yıl önce Hampstead Heath, şimdikinden çok daha 
geniş ve daha az yapaydı; pazar günleri bizim için en büyük 
eğlenceydi. 

Çocuklar bütün hafta boyunca buranın sözünü ederler, 
yaşlısı, genci, yetişkinler bile o günü sabırsızlıkla beklerlerdi. 
Oraya yolculuk bile başlı başına bir eğlenceydi. Kızlar mü
kemmel yürüyüşçülerdi, kedi gibi çevik ve yorulmaz. Marxla
rın otureddan Dean Street'ten -benim mekan tuttuğ�ım 
Church �treet'e çok yakındı- bir, bir buçuk saat çekerdi; ge
nellikle saat on bir gibi yola çıkardık. Ne var ki bu daima böy
le olmazdı; önce, Londralılar pazar günleri erken kalkmaya 
alışkın değillerdir; sonra da, çocukların hazırlanması, yiyecek 
sepetlerinin doldurulması epey zaman alırdı. 

Ah o kapaklı yiyecek sepetleri! Lenchen'in taşıdığı bu se
petler gerçek ve maddi şekilleriyle çekici ve iştah kabartıcı nes
neler olarak sanki dünmüş gibi gözümün önündedir. 

Eğer sağlıklı ve hareketli bir kimsenin cebinde bakır para 
kıtsa (gümüş para o günlerde zaten söz konusu değildi), yiye
cek o insanın gözünde büyük önem taşır. Bizim iyi kalpli Lenc
hen bunu çok iyi bilirdi ve onun yumuşak kalbi bizim gibi de
vamlı meteliksiz ve bu yüzden de daima yarı aç insanlara kar
şı merhametle yüklüydü. Bol bir dana kızartması Heampstead 
Fundatığı'na yapılan pazar gezilerinin adeta kutsanmış gele-

• Fundalık, Çuhaçiçeği Tepesi. -çev. 



neksel yiyeceğiydi. Lenchen'in Trier'deki Marxların evinden 
getirdiği, Londralıların alışmadıkları büyüklükteki bu seyyar 
tapınak, kutsalın kutsalı bu yiyeceği taşımaktaydı. Sonra, çay 
şeker ve bazen de meyve olurdu. Ekmek ve peynir, Berlin'deki 
çay bahçelerinde olduğu gibi fundalıktaki büfelerde de bulu
nur, hatta buradan, sıcak süt, çay da alınabilirdi. Ayrıca bura
larda, tereyağı satıldığı gibi, keseniz uygunsa karides ya da 
başka deniz ürünleri de alınabilirdi. 

Burada bira da vardı; ancak, kendi kulüplerinde ve evlerin
de, yeryüzünün dört bir yanından gelme çeşit çeşit likörler bu
lunan ve onlar için her günün pazar olduğu ikiyüzlü aristokra
sinin, sıradan insanlara, bira satışını pazar günleri yasaklaya
cak, ahlak ve fazilet dersi vermeye kalkıştıkları kısa süre bu
nun bir istisnası olmuştu. 

Ama Londralılar midelerini ilgilendiren anlarda böyle so
ğuk şakalardan pek hoşlanmazlar. Bu yasak uygulanmaya 
başlanınca binlereesi Hyde Park'ta pazar günü toplanıp bura
da ata binen ya da dolaşan sözde dindar beylerle hanımlara: 
"Ne duruyorsunuz haydi kiliseye gitsenize" diye bağırdılar. Bu 
vaveyla, erdemli beyler ile hanımların kalplerine dehşet saldı. 
Ertesi pazar bu kalabalık iki kat arttı ve "Haydi kiliseye ! "  
bağrışları daha da yüksek perdeden duyuldu. Üçüncü haftaya 
gelince bu yasak kaldırıldı. 

Biz göçmenlere gelince, bizler de, bu " Haydi kiliseyel "  dev
rimine gücümüzün yettiğince destek verdik. Böyle zamanlarda 
özellikle heyecana kapılan Marx, şayet, yasa ve düzenin gözü 
pek koruyucularının susuzluğu bu savaşın kazanılmasına yar
dımcı olmamış olsaydı mutlaka bir polis tarafından ensesinden 
tutulup doğru yargıcın karşısında soluğu alırdı ! . .  

Böylece, ikiyüzlülüğün zaferi pek uzun sürmedi v e  bu  kısa 
aralıkta biz de, Hampstead Heath yollarında güneşten kavru
lurken hak ettiğimiz buz gibi biraya yeniden kavuşacağımız 
günlerin düşüncesiyle avunduk. 

Yürüyüşler aşağı yukarı şöyle geçerdi: Genellikle önde iki 



kızla birlikte ben giderdim ve onları, kısa öykülerle, türlü ça
lımlı hareketlerle ya da o sıralar daha bol bulunan yaban çi
çekleri toplayarak eğlendirirdim. Ardımızdan, birkaç dost ile 
ana gövde sökün ederdi: Eşiyle birlikte Marx ve pazar ziyaret
çilerinden bu yürüyüşlcre en layık olanı. Artçı olarak Lenchen 
ile, sepeti taşımaya ona yardımcı olan, bizim grubun açlıktan 
en fazla nefesi kokanlan. Eğer bizimle birlikte çok insan olur
sa çeşitli gruplar arasında bölünürdü. Söylemeye gerek yok, bu 
savaşın ya da yürüyüşün düzeni gereksinmelere ya da keyfe 
göre değişirdi. 

Fundalığa gelince ilk işimiz çadırımızı kuracağımız yeri seç
mek olurdu; doğallıkla bu arada çayın kaynayacağı, biranın 
soğuk kalabileceği en uygun yer de düşünülmeliydi. 

Yiyecekler ile içecekler gövdeye indirilince, kadınlar ile er
kekler uzanabilecekleri ya da oturabilecekleri en rahat yeri 
bulma arayışı içerisinde olurlardı. Şekerleme yapmak isteme
yenler, yolda aldıklan pazar gazetelerini açarlar, politikadan 
şundan bundan söz ederlerdi. Çok geçmeden çocuklar oyun 
arkadaşı bulurlar ve çalılıklar arasında saklambaç oynamaya 
başlariard ı .  

Ancak bu hoş oyunlarda da çeşitlerneler yapılırdı: Yarışlar, 
güreş, taş kaldırma ve diğer spor çeşitleri de örgüdenirdi. Bir 
pazar yakındaki büyük bir kestane ağacındaki iri kestaneleri 
fark ettik. "Haydi bakalım kim çok düşürecek? "  dedi içimiz
den birisi. Bombardıman son kestane düşene değin devam et
ti. lzleyen günlerde Marx tam bir hafta sağ kolunu kullanama
dı; benimki de ondan beter tutulmuştu. 

Eşek yarışı da en gözde eğlencelerden biriydi. Nasıl güler 
eğlenirdik! Marx bu işte hem çok eğlenir, hem de bizleri eğlen
dirirdi. Aslında binicilik diye bir şey bildiği yoktu ama aksine, 
bizi inandırmak için uydurmadığı öykü kalmazdı! Bu işteki 
hüneri, öğrencilik yıllannda aldığı birkaç dersten öteye git
mezdi. Laf aramızda Engels, üç dersten öteye gitmediği kanı
sındaydı. Engels, Manchester'e yaptığı nadir gezilerden birin-



de, ölü Prusya Kralı II. Friedrich'in armağanı olan harika bir 
kısrağa Marx'ın acemice binişini anımsıyordu. 

Hampstead Heath'den dönüş yolculuğu da daima keyifli 
geçerdi. Hemen önümüzdeki günlerin getireceği sıkıntıları 
kimse düşünmek istemezdi. Melankoliye, umutsuzluğa düşme
miz için her tür neden olmakla birlikte, içimizde taşıdığımız 
kara mizalı duygusu her şeyi önlerdi. Göçmenliğin yüklediği 
sefalet sanki bizim için yok gibiydi. Halinden yakınmaya baş
layan kimse, hemen, topluma olan görevleri anımsatılarak sus
turulurdu. 

Yürüyüş düzeni, gidiştekinin aksiydi: Günün yorgunluğu 
ile hitap düşen çocuklar geri kolu oluştururlar, sepetler boşal
dığı için yükü hafifleyen Lenchen bunlara göz kulak olurdu. 
Genellikle birisi bir şarkı tuttururdu. Nadiren politik şarkılar 
söylerdik; genellikle halk şarkıları gözdeydi; bunlar duygu 
yüklü, "vatan özlemiyle dolu" dizelerdi. Ya da çocuklar zenci 
halk melodileri söyler, eğer yorgunluk ayaklarını iyice ağırlaş
tırmamışsa dans bile ederlerdi. Yürüyüş sırasında politikadan 
da, sürgünlügün getireceği sefaletten de söz edilmezdi. Ama 
edebiyat ve sanat en gözde konular olur ve Marx'a o müthiş 
belieğini ispatlamak fırsatı çıkardı. Neredeyse baştan sona ez
bere bildiği Ilahi Komedi'den uzun pasajlar okurdu. Mükem
mel Shakespeare bilgisiyle Bayan Marx bazen onun yerini alır 
yüksek sesle şiir okurdu . . .  

Eliili yılların sonunda, Londra'nın kuzeyinde Kentish 
Town ile Haverstock'a taşındıktan sonra gözde kır gezileri
miz, Hampstead ile Highgate arasında ve ötesindeki çayırlık
lar ve tepeler oldu. Buralarda çiçekler bulur, kentin soğuk ve 
gürültülü beton denizinden yılgınlık gelmiş çocuklara özledik
leri doğal çevre içerisinde bu çiçek ve bitkileri dilimizin döndü
ğünce anlatırdık. Başıboş dolaşmalarımızdan birisi sırasında, 
ağaçların gölgesine sığınmış küçük bir su birikintisi bulduğu
muz ve çocuklara hayatlarında ilk kez yaban mormenekşesi 
gösterdiğim anda duyduğum zevki anlataman. Hele bir de, böl
geyi gözlerimizi dört açarak keşfetmeye çalıştığımız sırada, 

14 3 



"Girmek Yasaktır" levhasına aldırmayarak, kadife gibi koyu 
yeşil çayırlıkta, rüzgardan korunmuş kuytu bir yerde sümbül ile 
di�er ilkbahar çiçeklerine rastlayıvermemiz ne büyük keyifti! . .  
Ilk anda gözlerime inanamadım; çünkü, bildi�ime göre bu  ya
bansümbülleri yalnız güney ülkelerinde, Cenevre gölü kıyısında 
İsviçre' de, İtalya ile Yunanistan'da yetişiyor, daha kuzeye çıkmı
yorlardı. Işte bu, aksini ispatlayan bir kanıttı ve bitki örtüsü ba
kımından Ingiltere'nin İtalya iklimi ile benzer niteliklere sahip 
bulundu�u tezini do�ruluyordu. Şunda en ufak bir kuşku yok
tu: Bunlar grimsi mavi, sıradan sümbüllerdi: Bahçe sümbülleri 
kadar boylu değillerdi, tek bir sap üzerinde çok dalları yoktu; 
biraz yoğun olmakla beraber aynı kokudaydılar . . .  

Mis kokulu tepelerden aşa�ıya, içinde yaşadı�ımız dünya
ya baktık: Önümüzde, sisin gizemi içerisinde uzanıp giden, 
dünyanın bu uçsuz bucaksız kentini seyrettik. 

1 3  
TATSIZ GEÇEN BlR ÇEYREK SAAT 

Kim bilmez Rabelais'nin anlattı�ı o, ya bedelini ödeyecek
sin ya da başına gelmedik kalmayacak çeyrek saatlik zaman 
dilimindeki olup bitenleri?  Böylesi çeyrek saat kimin başına 
gelmemiştir k i ?  

Ben böyle b ir  çeyrek saati yaşadım. 
Bir sınavdan önce, ilk konuşmaını yapmadan önce; ilk kez, 

hapishane kapısının eşi�inde gardiyanın, pantolon askımla bo
yun ba�ımı kendisine teslim etmemi emretti�i ve nedenini sor
ınarn üzerine de, divanı harbe çıkmaktansa, intihar etmemi 
önlemek için bu yola başvurduklarını hiç çekinmeden yüzüme 
karşı söylediği anı kim unutabilir? 

Bütün bunlar ve benzeri hiç kuşkusuz hoş olmayan çeyrek 
saatlerdi. Ama şimdi anlatacağıının yanında bunlar yine de 
hoş sayılırlar. Aslında bu olay bir çeyrek bile sürmedi. Olsa ol
sa bir çeyreğin yarısı kadar bir zaman dilimiydi. Beş dakika
dan biraz fazla. Zamanı ölçmem olanaksızdı, zaten bunu ya-
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pacak zamanım d::ı yoktu. Zamanım olsa da saatim yoktu. Sa
adi bir sürgün düşünülemez bile! Bildiğim tek şey, yaşadığım 
bu sürenin bana sonsuz gibi gelmesiydi. 

Olay 1 8  Kasım 1 852'de Londra'da geçti. 
"Yüzlerce savaşın yenilmez komutanı" Çelik Dük -ama 

Reform Hareketi sırasında Ingiliz halkı tarafından yumuşatı-
� 

lan ve ehlileştirilen- Lord Wellington, 14 Eylül günü Wal-
mer'deki şatosunda sizlere ömür olmuştu . . .  Ve bu "ulusal kah
ramanın",  " ulusal cenaze töreni", öteki "ulusal kahramanla
rın" gömüldükleri St. Paul Katedrali'nde, "ulusal debdebe" 
içerisinde i cra edilecekti . . .  

Bu ulusal kahramanımızın fani dünyamızı terk ettiği gün
den beri -ki, iki ay kadar olmuştu- bütün Ingiltere, özellikle 
bütün Londra, tıpkı Dük'ün kendisinin -bütün lngiliz halkının 
kabul ettiği gibi- kendinden önceki bütün kahramanları geri
de bırakması gibi cenaze töreninin de ihtişam ve şaşaa bakı
mından daha öııceki törenleri gölgede bırakacağını konuşu
yordu. 

Işte nihayet o gün gdmişti! 
Ingiltere bir baştan bir başa kaynıyordu; bütün Londra 

ayaktaydı. Yüzbinlerce insan başkente hücum etmiş, dış ülke
lerden gelen binlerce insan, bu dev kentteki milyonlara katıl
mıştı. 

Ben aslında böylesine gösterilerdtn, şamatalı kalabalıklar
dan nefret ederim ve benim gibi düşünen yoldaş göçmenler gi
bi ya evimde oturur ya d2 St. James Parkı'nda gezintiye çıkar
dım; ama gelin görün ki, benim bu katı alışkanlığımı iki hanım 
dost bozdular . . .  

Üstelik bunlar benim büyük dostlarımdı: Kömür gözlü, ka
ra kıvırcık saçlı, babasının kopyası Jenny ile; yumuşacık, sarı 
saçlı, çapkın bakışlı Laura; pembe yanaklı annesinin tıpkısı. . .  

Her ikisi de daha ilk karşılaşmamızda bana ısınıvermişler
di ve beni daha görür görmez boynuma atılırlardı. Londra'da
ki sürgünlük yaşamım boyunca hayatta kalmaını geniş ölçüde 
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onların verdiği neşeye borçluyumdur. Aklımı kaçıracak gibi 
olduğum kaç kez ben bu küçük dostlarıma koşmuş ve onlarla 
el ele kentin parklarında ve sokaklarında avare avare dolaşmı
şımdır. Üzerime çöken kötümser düşünceler onların eşliğinde 
uçup gitmiş, gençliğin verdiği neşe, mücadeleye devam için ba
na güç kaynağı olmuştur. 

İyi bir masalcı olduğumu kabul ettiklerini fark ederek, ben 
de çoğu kez onlara öyküler anlatırdım. Ve bu öyküler hemen 
her zaman sevinç çığlıkları ile karşılanırdı. Allahtan, epey öy
kü ve masal bilirdİm ama dağarcığım tükenince repertuvarıma 
yenilerini katmak bir zorunluluk olurdu . . .  

lki elimde sabırsızlıkla topuk vuran kızlada gösteriye doğ
ru yola çıkarken Bayan Marx, "Aman çocuklara göz kulak ol; 
kalabalığa girmeyin! "  diye sıkı sıkı tembih etmeyi ihmal etme
di. Eşikten adımımızı atarken Lenchen peşimizden endişeyle 
koşarak, "Gözünü dört aç kitapkurdu, sonra karışınam ha! "  
diye bağırıyordu. (Bu kitapkurdu adı her nasılsa kızların bana 
taktıkları ad dı! ) 

Ben planımı yapmıştım. Tribünde yer alacak paramız yok
tu. Tören alayı, Strand üzerinde nehir boyunca gideceği için 
yapılacak en iyi şey, Strand'dan nehir boyuna çıkacak sokak
lardan birine gitmekti. 

Kızlar iki elime sıkı sıkı sarılmışlar yürüyorduk; cebimde 
atıştıracak bir şeyler vardı. Hesap ettiğim yere doğru gittik. 
Temple Bar yakınında, Westminster ile Kent arasında eski 
kentin kapıları yöresine geldik. Sokaklar sabahtan beri ana ba
ba günüydü ama tören alayı başkentin bayağı uzak mahallele
rinden de geçeceği için bu kuru kalabalık çeşitli sokaklar bo
yunca yığılmışlardı. Tasarladığım noktaya itiş kakış olmadan 
ulaştık. Seçimimin yerinde olduğu anlaşılıyordu. Yandaki 
merdivenlerde yerimizi aldık; iki kız benden bir basamak üst
teydi, elleri elimde biribirierine iyice sokulmuşlardı. 

Ama ne oluyordu öyle ? Kalabalık dalgalanıyor, uzaktan 
okyanus kükremesi gibi kabaran bir gürültü gitgide yaklaşı-



yordu . . .  Çocuklar hallerinden memnunlardı. Bize doğru ko
şuşturma yoktu, endişelerim dağılmıştı. 

Önümüzden pırıltılı bir geçit töreni birbiri ardına bitmez 
tükenmez sıralar halinde geçip gitti ve en son, koşumları yal
dızlı süvarİ de geçince artık her şey sona ermiş gibiydi. 

Birdenbire arkamızda biriken kalabalık öne doğru hareket
lendi; anlaşılan tören alayının peşine takılmak istiyorlardı. 
Ayaklarımı açarak olabildiğince sağlam basmaya çalıştım; ka
labalığın, çocukları sürüklerneden geçip gitmesini sağlamaya 
çalışıyordum. Ama nafile! Hiçbir insan gücünün, kitlelerin bir 
araya gelmiş ortak kuvvetine karşı koyması olanaksızdır; tıp
kı okyanuslarda oluşmuş buz kütlesine kırılgan bir kayığın da
yanması gibi olanak dışıdır. Gücüm tükenmişti; kızlara sıkı sı
kı sarılarak bu insan selinden kurtulmaya çalıştım. Tam bu işi 
başardığıını sanıp derin birnefes alacaktım ki, bir başka ve da
ha güçlü insan dalgası bu kez de sağdan yüklenmeye başladı: 
Strand'e doğru sürüklendik; burada kitleleşmiş binlerce insan, 
manzarayı bir kez daha seyretmek içia cortege'e doğru baskı 
yapıyordu. Dişlerimi sıktım ve kızları omuzlarıma almaya ça
lıştım ama kalabalık beni cenderesi içine almıştı. Kızların kol
Iarına deli gibi sarıldırnsa da kasırga bizi sürüklemeye devam 
etti. Aniden bir gücün çocuklarla arama bıçak gibi girdiğini 
fark ettim; çocuklar benden kopmuşlardı. Direnmek kar etmi
yordu. Kollarını kırar ya da eklemlerinden çıkartırım korku
suyla ellerini bıraktım. Bu bir dehşet anıydı. 

Ne yapabilirdim? Temple Bar Kapısı üç geçidi ile önümüz
de yükseliyordu. Bunlardan, ortadaki araçlar içindi, yandaki
ler yayalar. Yükselen insan seli, köprü ayaklarına çarpan sular 
gibi kapı kolonlarında kabarıyordu. Buradan geçip kurtulma
lıydım. Çevcemdeki korku çığlıkları, içerisine düştüğümüz teh
likenin büyüklüğünün işaretleriydi. Eğer çocuklar ayaklar al
tında ezilmezlerse basıncın nisbeten azaldığı öte tarafta onları 
bulabilirdim. Bütün dileğim bunun böyle olmasıydı! 

Dirseklerimle ve göğsümle yol açmaya çalışıyordum. An-
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cak bu insan seline düşen insan, girdaba kapılmış saman çö
püydü. Bütün gücümle mücadele ediyordum. Defalarca kurtu
lur gibi oldumsa da yeniden sele kapılıyordum. En sonu bir 
sarsıntı ve müthiş bir çarpma oldu ve bir anda kendimi itiş ka
kışın bayağı azaldığı öte yanda buldum. Deli gibi o yana bu 
yana bakıyordum. Yoklardı! Kalbirn sıkışıyor, bayılacak gibi 
oluyordum. Işte tam o anda iki berrak çocuk sesi yükseldi: 
"Kitapkurdu!" Rüya gördüğümü sandım. Sanki melekler şar
kı söylüyorlardı. Iki kız önümde durmuş gülümsüyorlardı; bir 
yerlerine bir şey olmamıştı. Her ikisini de öptüm, okşadım. Bir 
an nutkum tutulmuştu. Bana olup bitenleri anlattılar: Benim 
pençelerimden çekip koparan o insan seli onları sağ salim ka
pıdan geçirmiş ve öteki tarafta dar bir boğaz oluşturan duvar
l;:ı.rın komması altında bir yana fırlatıp atmıştı. O ancla, kent 
ve kır geziierimizdt>, birbirimizi kaybettiğimiz takdirde, bulun
duklan yercie beni beklemeleri için verdiğim tdiınatı hatıdaya
ı·ak duvarın dibine sığınıp beni beklemişlerdi. 

Zafer kazanmış gibi ferahlayarak eve döndük. Bayan 
Marx, Moor ve Lenchcn bizi bayağı merak ettikleri için karşı
larında görünce pek sevindiler. Kalabalığın uroulanın da öte
sinde müthiş olduğunu, pek çok kimsenin ezildiğini ve yara
landığını duymuşlardı. Içine düştükleri tehlikenin farkmda bi
le olmayan çocukl:ır işin gırgırındaydılar. Geçirdiğim o müthiş 
çeyrek saatten o gece hiç söz etmedim. 

Çocukların benden kopup ayrıldığı aynı noktada birkaç 
kadının yaşamını yitirdiğini ertesi gün öğrendik. 

Işte bu müthiş çeyrek saati daha dünmüş gibi bugün bile 
bütün ayrıntıları ile anımsarım . . .  

14  
MARX VE SATRANÇ 

Marx mükemmel bir dama oyuncusuydu. Bu oyunda öyle
sine ustaydı ki onu yt:nmek adeta olanaksızdı. Satrancı da se-
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verdi ama bunda pek usta olduğu söylenemez. Bu eksikliğini 
ataklıkla ve sürpriz saldırılada kapatmaya çalışırdı. 

'SO'lerin başında satranç biz göçmenler arasında çok yay
gındı. Zamanımız çoktu ama "vakit nakit" olmasına karşın, 
istediğimizden çok daha az paraya sahiptik. Bu nedenle de, Pa
ris'teki en iyi satranç çevrelerine sık sık giden ve oralarda epey 
bir şeyler öğrenen Kızıl Wolff'un yönetimi altında bu "zek:i 
oyununa" istediğimiz kadar zaman ayırabiliyorduk. Kimi za
manlar aramızda çok hararetli satranç maçları yapıyorduk. 
Oyunu kaybedenler alaya alınır, oyunlar gürültü ve şamatay
la geçerdi. 

Marx köşeye sıkışınca s.inirlenir, hele oyunu kaybedince öf
kelenirdi. Bizlerden birkaçının bir süre için haftalığı birkaç şi
line kaldığımtz Eski Compton Sokağı'ndaki Model Pansiyon 
Evinde* yaptığımız maçları çevremizi ·saran İngilizler büyük 
bir ilgiyle izierlerdi. Ingiltere'de satranç -işçi çevreleri de da
hil- çok ya�·gındı ve çevremizi alanları bizim keyifli şamatamız 
-çünkü iki Alınan, bir düzine Ingiliz'den daha fazla gürültü Çi 
karır- az da oisa şaşırtırdı .  

Günlerden bir gürı Marx, hepimizi silip süpürecek yeni bir 
hamle keşfettiğini böbürlenerek ilan etti. Bu meydan okuma 
hemen kabul gördü ve gerçekten de birbiri ardına hepimizi 
yendi. Ama çok geçmeden bu yenilgilerden biz de ders aldık ve 
ben Marx'ı mat er::im. Vakit geçti,- bu nedenle Marx rövanş 
maçının ertesi günü kendi evinde yapılmasını istedi. 

Sabah saat on birde -Londra için çok erken sayılır
Marx'lara damladım. Marx odasında yoktu, birazdan gelece· 
ğini söylediler. Bayan Marx ortada görünmüyordu, Lenchen 
pek keyifli sayılmazdı. Ne olduğunu sorup öğrenmeme kalma
dan Marx geldi elimi sıktı ve hemen satranç takımını çıkardı. 
Savaş başlamıştı. Marx düne göre çok daha iyiydi ve beni ha-

• Ortak mutfağı, orurma, okuma, sigara salonları hulunan baraka tipi pansiyon 
evleri. Aileler için birkaç odalı yerler olduğu gibi ortak bir çamaşırhaneleri de var
dı. Bu kurumları özel bir yönetici idare ederdi ve çok temizdi. O sıralar Londra'da 
hala birkaç tane böyle pansiyon başarı ile hizmet veriyordu. 
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yağı sıkıştırıyordu. Sonunda mat oldum ve Marx pek keyiflen
di. Içecek ve yiyecek bir şeyler istedi. Bir oyun daha oynadık, 
ben yendim. Değişik şanslarda ve değişik keyiflerde oyuna de
vam ettik . . .  Bayan Marx görünürde yoktu, çocuklar ise yanı
mıza sokulmaya cesaret edemiyorlardı. Şans bir ona bir bana 
gülerek savaş saatlerce sürdü gitti. En sonu Marx'ı üst üste iki 
kez yendim. O hala devam edelim diyordu; ancak Lenchen, 
otoriter bir sesle, "Yeter artık! "  diye işi bitirdi . . .  

15  
YOKSULLUK VE SEF ALET 

Marx'ın yaşamı üzerine binbir çeşit yalan uydurulmuştur; 
bunlar arasında çevresindeki sürgünlerin binbir yoksunluk içe
risinde açlıktan kırılırken onun şen şatır bir hayat sürdüğünü 
öne sürenler bile vardır. Burada ayrıntıya girme hakkını ken
dimde görmüyorum, ancak şu kadarını söylemek isterim: Ba
yan Marx'ın notları bana, Marx ile ailesinin, yabancı bir ülke
de sürgün hayatı yaşayan her türlü destekten yoksun göçmen
lerin büyük zorlukları yaşamakla kalmamış, aynı zamanda yıl
larca bu sürgün hayatının getirdiği en katı sefalete de katlan
dıklarını canlı bir biçimde gözler önüne seren kanıtlar olmuş
tur. Marx ailesinin çektiği sıkıntıları çeken pek fazla göçmen 
ailesinin bulunmadığını bile söyleyebilirim. 

Sonraları, ailenin gelirinin arttığı ve düzenli hale geldiği za
manlarda bile yakalarını hayatın getirdiği güçlüklerden kurta
ramamışlardır. En kötü zamanların geride kaldığı uzun yıllar 
yine de Marx'ın biricik garantili kazancı New York Daily Tri
bune'de çıkan yazıları için her hafta aldığı para olmuştur. . .  

16  
MARX'IN HASTALIGI V E ÖLÜMÜ 
Tussy'nin Mektubu* 

"Moor'un Mustafa'da (Cezayir'de) kalması ile ilgili olarak 

• Liebknecht buraya, Marx'ın en küçük kızı Elenar'un bir rnekrubundan alınn yapıyor. 
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söyleyebileceklerim, ikiimin çok şaşırtıcı olduğu, Moor'un bu
rada çok iyi ve işinin ehli bir doktor bulduğu ve otelde herke
sin ona dostça ve özenle yaklaştığıdır. 

1 8 8 1-82 güzü ve kışı boyunca Moor önce, Paris yakınların
da Argentieul'de büyük kızı Jenny ile kaldı. Biz onu orada zi- · 
yaret ettik ve birkaç hafta kaldık. Sonra Güney Fransa'ya ve 
Cezayir'e gitti ama döndüğünde pek iyi değildi. 1 882-83 güzü 
ile kışını Wigt Adası'nda, Ventnor'da kaldı, Jenny'nin ölü
münden sonra buradan 18 83  Ocağında döndü. 

Karlsbad konusuna gelince. Oraya ilk kez Moor'un, kara
ciğer ile uykusuzluktan şikayetlerinin olduğu 1 874'te gittik. 
Orada ilk kalışı ona çok iyi geldiği için ikinci kez yalnız ola
rak tekrar 1 875'te gitti. Izleyen 1 876 yılında, bir yıl önce beni 
çok özlediğini söylemesi üzerine onunla birlikte ben de gittim. 
Karlsbad'da tedavisi konusunda çok dikkatliydi, kendisine 
söylenen her şeyi harfiyen yerine getiriyordu. Çok dostumuz · 

vardı orada. Moor çok tatlı bir yol arkadaşıydı. Daima neşeli · 
ve her şeyden -güzel bir manzara ya da bir bardak bira- zevk 
almaya hazırdı. Ve ondaki o muazzam tarih bilgisi gittiği her 
yeri, geçmişte şimdikinden çok daha canlı ve yaşayan hale ge
tirirdi. 

Moor'un Karlsbad'da kaldığı süre ile ilgili epey bir şeyler 
yazılmıştı. Başka şeyler yanında oldukça uzun bir makaleden · 
söz edildiğini duydum ama hangi gazetede olduğunu şimdi 
anımsayamıyorum. 

1 8 74'te sizi Leipzig'de görmüştük. Dönüşümüzde yolu uza
tarak Bingen'e uğradık; Moor bana annemle balayını geçirdik
leri yeri göstermek istemişti. Bu iki gezide ayrıca biz Dresden'i, 
Berlin'i, Prag'ı, Hamburg'u ve Nurenberg'i ziyaret ettik. 

1877'de Moor, Karlsbad'a tekrar gitmek üzereyken, Al
man ve Avusturya makamlarının onu hemen sınır dışı edecek
leri haberi geldi ve yolculuğun çok uzun ve pahalı olması bu 
sınır dışı edilme olasılığını göze aldırmayacak kadar büyüklü-
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ğü karşısında buraya gitmekten vazgeçti ve bir daha da Karls
bad'a gitmedi. Bu Moor için çok kötü oldu zira buradaki te
daviden sonra daima kendisini yenilenmiş ve gençl�şmiş hisse
diyordu. 

Berlin'e gitmemizin ana nedeni babamın sadık dostu ve be
nim sevgili arncam Edgar von Westphalen'i görmekti. Orada 
yalnız iki gün kaldık. Moor, polisin kaldığımız otele üçüncü 
gün, bizim ayrılmamızdan ancak bir saat sonra geldiğini öğre
nince p�k keyiflendi. 

1 8 8 1  güzünde bizim sevgili Mömchen (Anne) öylesine has
talandı ki, yataktan nadiren kalkabiliyordu. Moor da son gün
lerde sağlığını iyice ihmal ettiği için ağır bir zatürreye yakalan
dı. Doktorumuz ve sevgili dostumuz Donkin durumunun ne
redeyse umutsm olduğunu söyledi. O günler bir felaketti . Sev
gili annemiz öndeki büyük odada, Moor ona bitişik küçük 
odada yatıyordı.:. Birbirilerine öylesine yakın ve alışkın yaşa
mışiardı ki, yaşamları adeta iç içe geçmişti ve şimdi aynı oda
da bile bir araya gelemiyorlardı. . .  

Bizim iyi kalplı ihtiyar Lenchen -bizim için onun ne oldu
ğunu siz çok iyi bilirsiniz- ile ben her ikisine de bakmak zo
rundaydık. Doktor, bizim bu bakımımızın Moor'un hayatını 
kurtardığını söylüyordu.  Ancak ben şu kadarını eklemeliyim 
ki, ne Lenchen ne de ben üç hafta boyunca hiç yatmadık. Ge
ce gündüz ayaktaydık; yorgunluktan tükenir gibi olduğumuz
da sırayla bir saat kadar İstirahat ediyorduk. 

Moor yine hastalıktan yakayı sıyırmıştı .  Annemin odasına 
gidecek kadar kendisini güçlü hissettiği sabahı hiç unutmaya
cağım. Bir araya gelince yeniden güçlendiler; sanki her ikisi de 
yaşamın son eşiğine adım atan ve birbirlerinden sonsuza dek 
ayrılmak üzere bulunan yaşlı ve hastalıktan tükenmiş bir er
kekle, ölümle burun buruna gelen bir kadın değil de, birisi 
genç bir kız, diğeri aşık bir delikanlı gibiydiler. 

Moor iyileşiyordu; henüz güçlü değildi ama güç kazanıyor 
gibiydi. 



Sonra Annem öldü; 1 8 8 1  yılının 2 Aralığında. Son sözcükle
ri -ne tuhaftır ki Ingilizce idi- onun sevgili "Karl"ına aitti. 

Bizim sevgili General (Engels) gelince söylediği sözler beni 
çılgına çevirdi; 

"Artık M oor da öldü sayılır! "  
Ve ne yazık ki b u  sözler doğruydu. 

Sevgili Anne göçünce Moor da göçtü. Hayata sarılmak için 
mücadele ediyordu -çünkü o sonuna kadar mücadeleden çeki
lecek insan değildi- ama artık kırılmış yarım kalmış bir insandı. 

Genel sağlık durumu gitgide bozuluyordu. Bencil bir insan 
olsaydı, ne alacaksa olsun diye ipin ucunu koyverirdi. Lakin 
onun için tek bir şey her şeyin üzerindeydi: Davaya bağlılığı O 
büyük eserini tamamlamaya çalışıyordu ve sırf bu nedenle sağ
lığı için bir başka yolculuğa razı oldu. 

1882 baharında Paris'e ve Argenteuil'e gitti; buraya ben de 
gittim. Abiarn Jenny ve çocuklarıyla çok mutlu günler geçirdik. 
Sonra Moor önce Güney fransa'ya oradan da Cezayir'e gitti. 

Cezayir'de, Nice'de, Cannes'da kaldığı sürece havalar her
hattı. Cezayir'den bana uzun mektuplar yazmıştı, bunların ço
ğunu kaybettim. Nedeni ise, isteği üzerine bunları Jenny'ye gön
dermemdi, bunların çoğunu sonradan bana geri göndermedi. 

Moor ensonu eve döndüğünde sağlığı hiç de iyi değildi, bü
yük bir endişeye kapıldık. Doktorların tavsiyesi üzerine o gü
zü ve kışı Wight Adası'nda Ventnor'da geçirdi. Burada şunu 
da söylemeliyim ki, Moor'un isteği üzerine, Jenny'nin büyük 
oğlu Jean (Johnny) ile o sırada İtalya'da üç ay kaldım. 1883  
başlarında, Johnny ile birlikte Moor'a gittik; Johnny onun 
gözde torunuydu. Ders vermek zorunda olduğum için dönmek 
durumunda kaldım. 

Sonra o müthiş son darbe geldi: Jenny'nin ölüm haberi! 
M oor'un ilk çocuğu, en çok sevdiği kızı aniden ölmüştü ( 1 1  

Ocak'ta) .  Moor'dan aldığım mektuplar şu anda önümde; bun
larda Jenny'nin sağlığının iyiye gittiğini, bizim (Helena ile be
nim) üzülmemize gerek olmadığını yazıyordu. Ölüm haberini 
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bildiren telgraf, bu mektuptan bir saat sonra gelmişti. Hemen 
Ventnor' a gittim. 

Çok kederli aniarım olmuştu ama böylesi hiç olmamıştı. 
Babama ölüm yargısını götürüyormuşum gibi hissettim kendi
mi. Uzun ve endişeli yolculuğum boyunca bu feci haberi ken
disine nasıl bildirebileceğim konusunu düşündüm durdum. 
Ama bu endişem yersizmiş; beni görür görmez yüzümden an
ladı; "Bizim Jennchen öldü, değil mi? "  diye sordu. Hemen Pa
ris'e gitmemi ve çocuklara yardımt:ı olmarnı istedi. Onun ya
nında kalmak istedimse de nafile. Ventnor'da yarım saat ya 
kalmış ya kalmamıştım; yeniden Londra'ya aynı kederli yolcu
luk başladı. Oradan Paris'e gittim. Bütün bunları çocukların 
hatırına Moor'un isteği üzerine yaptım. 

Eve dönüşüm konusunda bir şey söyleyecek değilim. O an
ları tüylerim diken diken olarak yalnız acı ve ıstırapla anımsı
yorum. Ama yeter bu kadarı. Döndüm, Moor da eve döndü; 
ölp:ıek üzere. 

Sevgili annemiz üzerine birkaç söz daha. Aylardır zaten 
ölüyordu; kanserin beraberinde getirdiği o korkunç acılara da
yanarak. Ve yine de o şakacılığı, sizin de çok iyi bildiğiniz o 
bitip tükenmez zerafeti ve zekası bir dakika bile ondan ayrıl
madı. Almanya'daki 1 8 8 1  seçimlerinin sonuçlarını bir çocu
ğun sabırsızlığı ile soruyordu. Ve kazanılan zaferden nasıl da 
mutlu oldu! Ölüm anına kadar neşesini korudu; kendisi için 
duyduğumuz endişeyi şakalarıyla dağıtmaya çalışıyordu. Evet, 
öylesine acı çektiği halde, doktorun ve bizlerin o andaki ciddi 
halimize gülüyor, şakalar yapıyordu. Son dakikaya kadar bi
linci yerindeydi; artık konuşamaz hale gelince -ki, son sözleri 
'Karl' içindi- ellecimizi sıktı ve gülümserneye çalıştı. 

Moor'un ölüm anına gelince; bildiğiniz gibi, yatak odasın
dan çıktı, çalışma odasına geçti, koltuğuna oturdu ve sakince 
bu dünyadan göçtü gitti. · 

Bu koltuk ölen e kadar 'Genaral' de idi, şimdi bende. 
Moor'dan söz ederken sakın Lenchen'i unutma. Annemizi 

unutmayacağını biliyorum. Helene, bir bakıma evde her şeyin 
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çevresinde döndüğü bir mil gibiydi. O en iyi ve en sadık dost 
idi. Bunun için, Moor konusunda yazarken Helene'i sakın 
unutma. 

Şimdi Moor'un Güneyde bulunduğu günlere ait benden is
tediğin bazı bilgileri veriyorum. 1 882'nin başında o ve ben, 
Jenny ile Argenteuil'de kaldık. Mart ve nisan aylarında Moor 
Cezayir'de, mayısta Monte Carlo'da, Nice ve Cannes'de idi. 
Haziran'ın sonu ile tüm temmuz ayında tekrar Jenny ile bera
berdi. Lenchen de o sırada Argenteuil'deydi. Buradan Isviç
re'ye, Vevey'e ve civarına Laura ile gitti. Eylül sonunda ya da 
ekim başında, Ingiltere'ye döndü ve doğruca, Jenny ile birlik
te görmeye gittiğimiz Ventnor'a gitti. 

Şimdi, sorularına yanıt olarak birkaç not: Bizim küçük Ed
gar (Mush), sanırım 1 847'de doğdu ve 1855 Nisanı'nda öldü. 
Küçük Favkes (Heinrich),  5 Kasım 1 849'da doğdu, iki yaşla
rında iken öldü. Kız kardeşim Fransİzca 1 8 5 1 'de doğdu ve be
bekken, bir aylık kadarken öldü. 

Bizim iyi kalpli Helene ya da 'Nym' konusunda bana bazı 
sorular sormuştunuz. Bu 'Nym' adını ona daha bebekken be
nim bilmediğim bir nedenle Johnny Longuet takınıştı ve son 
yıllarda ona böyle diyorduk. Helene, büyükannem von Westp
halen'in hizmetine 8-9 yaşında bir kızken girmiş ve Moor, An
nem ve Edgar von Westphalen ile birlikte büyümüştü. Ihtiyar 
von Westphalen'e karşı daima büyük bir sevgi beslemiştir. 
Moor da öyleydi. Bizlere bıkıp usanmadan Baran von Westp
halen'den söz eder ve onun Shakespeare ile Homer üzerine 
olan şaşırtıcı bilgis�ni anlatırdı. Baran, Homer'in şiirlerini baş
tan sona ezbere okuyabildiği gibi Shakespeare'in dramlarının 
çoğunu hem Almanca ve hem de Ingilizce olarak ezbere bilir
miş. Bunun bir bakıma aksine Moor'un babası -ki ona Moor 
büyük hayranlık duyardı- gerçek bir 1 8 .  yüzyıl 'Fransızı' idi. 
O da, tıpkı Baran'un Homer ve Shakespeare'i ezbere bilmesi 
gibi Voltaire'i ve Rousseau'yu ezberlemişti. Moor'un o şaşırtı
cı çok yönlülüğü ve derinliği hiç kuşkusuz bu 'kalıtsal' etkiler
den kaynaklanıyordu. 
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Lenchen'e geri dönersek; annemin yanına bize, evlenmele
rinden hemen sonra gittikleri Paris'e taşınmadan önce mi yok
sa sonra mı geldiğini doğrusu tam olarak bilemiyorum. Bu ko
nuda bütün bildiğim, Büyükannemin bu kızı Anneme, 'sadık 
ve sevgi dolu Lenchen'i göndermekte, gönderebileceği en de
ğerli armağanı' göndermiş olmasıdır. Ve, sadık ve sevgi dolu 
Lenchen bizde kaldığı gibi daha sonra küçük kız kardeşi Ma
rianne da onun yanına geldi. Bunu siz pek anımsayamazsınız, 
çünkü bu sizden sonra oldu . . .  " 

1 7  
MARX'IN MEZARI 

Aslında burası Marx'ın aile mezarı. Londra'nın kuzeyinde, 
bu muazzam kenti tepeden seyreden yamaçtaki Highgate Me
zarlığı'nda . . .  

Biz  sosyal demokratlar için kutsal kişi de yoktur, kutsal ki
şinin mezarı da. Ancak, milyonlarca insan, Londra'nın kuze
yindeki o mezarlıkta yatan insanı bugün bile minnede ve say
gıyla anımsamakta. Ve binlerce yıl sonra, işçi sınıfının özgür
lük mücadelesini engellemeye çalışan o kabalık ve dar görüş
lülük geçmişin inanılması güç bir masalı olarak tarihe karışın
ca, gerçekten özgür ve erdemli kişiler, başları açık olarak bu 
mezarın önünde duracaklar ve dikkat kesilmiş çocuklarına: 
"Işte Karl Marx burada yatıyor" diyecekler. 

Karl Marx ve ailesi burada yatıyor. Mermer kaplı mezarın 
başında, yaban sarmaşıklarıyla çerçevelenmiş sade bir mermer 
taş yastık gibi uzanmakta ve bu taşta şu yazılar okunmakta: 

JENNY VON WESTPHALEN 
Karl Marx'ın Sevgili Eşi 
12  Şubat 1 8 14'te doğdu, 2 Aralık 1 8 8 1 'de öldü. 

VE KARL MARX 
5 Mayıs 1 8 18 'de doğdu, 14 Mart 1 883'de öldü. 
VE HARRY LONGUET 
Torunları 



4 Temmuz 1 878'de doğdu, 20 Mart 1 883'de öldü. 

VE HELENE DEMUTH 
1 Ocak 1 823'te doğdu, 4 Kasım 1 89 0'da öldü. 

Marx ailesinin ölmüş bulunan bütün üyeleri bu aile meza
rında gömülü değildir. Londra'da ölmüş bulunan üç çocuk 
başka Londra mezarlıklarında gömülmüşlerdir: Edgar (Mush) 
kesinlikle, diğer ikisi muhetemelen Whitefield Kilisesi mezarlı
ğında toprağa verilmiştir. Marx'ın gözde kızı Jenny, ölümün 
kendisini mutlu ailesinden koparıp aldığı Paris yakınlarındaki 
Argenteuil' de gömülmüştür. 

Aile mezarılığında bütün çocuklar ile tomnlara yer verilme
diği halde, kan bağıyla bağlı bulunmamasına rağmen, " Sadık 
Lenchen",  Helene Demuth burada gömülmüştür. 

Aslında Bayan Marx ve ardından Marx kendisinin aile me
zarlığına gömülmesini daha önceden kararlaştırmışlardır. Sa
dık Lenchen kadar sadık dost olan Engels ile E�.·kart ve hayat
ta bulunan çocuklar, Marx çiftinin arzusuna uyarak bu göre
vi yerine getirmişlerdir. 

Marx'ın en küçük kızının yazdığı, bir başka yerde yayımla
nan mektuplar, Marx'm çocuklarının Lenchen hakkında ne 
düşündüklerini ona olan bağlılık ve sevgileri ile anısına duy
dukları saygıyı açıkça ortaya koyar. 

Lorıdra'ya yaptığım son ziyaretten dönüşümde Paris'ten 
geçtim ve Lafargue ile eşi Laura Marx'ın küçük güzel bir kır 
evlerinin bulunduğu Draveil'e uğradım. Burada ben ve " Lörc
hen" Londra anılarına daldı k, bu arada ben bu küçük kitabı 
yazmak niyetinde olduğumu söyledim. Laura hemen, 
Tussy'nin alıntıladığım mektubunda söylediklerinin aynısını 
söyledi ve şunu da ekledi: "Sakın Lenchen'i unutma! "  

Işte ben d e  Lenchen'i unutmadım ve hiçbir zaman da unut
mayacağım. Nasıl unuturum ki. O, kırk yıllık dostum olduğu 
gibi Londra'daki göçmenlik yıllarımda sık sık benim "Koruyu
cu Meleğim"de olmuştur. Kaç kez ben meteliksiz kalınca 
Marxların iyice olduğu dönemlerde bana yardımcı olmuştur. 
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Yine kaç kez, benim terzilik yeteneğim işin üstesinden geleme
yince, mali dururnurnun yenisini almaya olanak vermediği za
manlar inıdadıma yetişerek gerekli onarımları yapmış ve böy
lece giysimin bir parçasını -diyelim yeleğimi- birkaç ay daha 
sürüklememe olanak sağlamıştır. 

Lenchen'i ilk gördüğümde 27 yaşındaydı. Çok güzel sayıl
mazdı ama çok hoş bir kızdı, gelişmişliği yerindeydi ve hatları 
hoş ve çekiciydi. Epey talipleri olmuştu, istese iyi bir evlilik ya
pabilirdi. Ancak hiçbir zorunluluğu olmadığı halde, göğsünde 
taşıdığı sadık kalp onu doğal olarak Moor'un, Bayan Marx'ın 
ve çocukların yanında kalmaya yöneltmiştir. 

Ve kalmıştır da; böylece gençlik yılları da akıp gitmiştir. 
Yoksulluk ve sıkıntılara dayanmış, neşeli ve kederli günler 
görmü§tür. Dinlenmek ona, kaderini bağladığı kimselere ölü
mün kanadı dokunana kadar nasip olmamıştır. Marx'ın kay
bından sonra Engelsler'de biraz dinlenir gibi olmuş ve orada 
ölmüştÜi; sonuna dek kendini düşünmeden özveride buluna
rak. Şimdi ise aile mezarlığında sevdikleriyle birliktedir. 

Şu sıralar, ( 1 8 96 yılı olmalı, -çev. ) Highgate'den pek de 
uzak olmayan Hampstead'de yaşamakta olan dostumuz "kızıl 
postacı" Motteler, mezarı şöyle anlatmaktadır: 

"Marx'ın mezarı beyaz mermer kaplı: Siyah harflerle yazıl
mış isimlerin ve tarihierin yazıldığı levha da aynı taştan. Biraz 
çimen, İsviçre'den getirdiğim yaban sarmaşığı, birkaç küçük 
gül ağacı ile mezarın üzerini örten çakıllar arasında çıkan ça
yırlar . . .  mezarın alçakgönüllü bütün süsü işte bu kadar . *  Ge-

• 1 954 yılında mezarlık yönetimi, devamlı ziyaretçisi bulunan bu mezarı daha gö
rünür ve ayakaltı bir yere nakletmeye ve Marx'ın isteğinin aksine daha gösterişli 
hale getirmeye karar vermiştir. (Bu kararda büyük olasılıkla daha fazla ziyaretçi 
çekmek ve daha çok para kazanmak isteği de rol oynamıştır; zira Highgate, Ingil
tere'de parayla girilebilen tek mezarlıktır ve ziyaretçilerin hemen hepsi buray�. 
Marx için gelmektedir.) Her ne haise, bu nakil üzerine, Ingiliz Komünist Partisi 
ünlü bir yontucuya Marx'ın bronz bir büstünü yaptırarak, üç metre yükseklikte
ki granit bir kaide üzerine büst yerleştirilmiştir. Kaide üzerinde en üstte yaldızlı 
harflerle Komünist Manifesto'daki "Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz" çağrısı, 
sonra çerçeve içerisinde mezarda yatanların isimleri ve en altta da on birinci 
tez'den: "Filozoflar şimdiye değin yalnız çeşitli yollardan dünyayı yorumladılar; 
oysa aslolan onu değiştirmektir." sözleri granite kazılmıştır. 



nellikle haftada iki kez Highgate Mezarlığı'ndan geçerim; ça
yırlar sıklaşmışsa ayıklanm. Yaz aylan son iki yıldır olduğu 
gibi kurak geçerse biraz sulamak gerekir. Lessner'in yardımia
nna rağmen mezarın kavurucu sıcaklardan korunması çoğu 
kez olanaksız; bu nedenle mezarlık bahçıvanının, mezarın dü
zenli bakımını da üzerine almasını sağla dık. Buna A velingler 
de razı oldu; çok uzakta oturduklan için oraya zaten çok az 
gidebiliyorlardı. ,, 

1 8  
ESKİ MEKANLARI ZİY ARET 

Bu yılın ( 1 869) Mayısı'nda İngiltere'ye gittiğimde, ajitatör 
olarak yapacağım işleri bitirdikten sonra geri dönmeden, kentin 
yaşadığımız sürgün göçmenler mahalleleri, özellikle de, Marx 
Ailesinin oturduklan yerleri gezip görmeye karar verdim. 

8 Mayıs Pazartesi günü, Tussy Marx eşi Aveling ve ben 
Sydenham'dan çıktık, tramvayla, otomobil ve otobüsle, Soho 
Meydanı üzerinden, Tottenham Court Road'un köşesine doğ
ru yola koyulduk; buradan araştırmalanınıza başladık. Tıpkı 
Truva kazılarını yürüten Shlimann gibi yöntemli bir biçimde 
yöreyi dolaşıyorduk. Aslında bu iş hiç de kolay değildi. Shli
mann, Truva'yı, Priam ve Hector zamanındaki haliyle ortaya 
çıkartmak istiyordu; bizlerse, göçmenlerin Londrasını, kırklı 
yılların sonundan başlayıp, el!ili, altmışlı yıllara kadar "gün 
ışığına" çıkartmak istiyorduk. 

İşte, Tottenham Court Road'un köşesine, Alman ve Fran
sız sığınmacılann, yalnızlık ve perişanlık duygularını yenmek 
üzere bir araya geldikleri Soho ve Licster meydanlannın he
men yanı başına vardık. 

Önce Soho Meydanı'na gittik; değişen bir şey yoktu. Aynı 
isle kaplı, aynı evler. Hatta, aynı firmaların aynı tabdaları ay
nen yerlerinde duruyorlardı . . .  Sanki rüyadaydık. Gençlik yılla
nın gözlerimde canlandı; kırk kırk beş yıl, rüzgarla sürüklenen 
sis misali dağılıp gitti . . .  Yirmi beş yaşlanndaki bir sığınmacı, 
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meydanı boydan boya geçerek, ünlü bir kestirmeden, Old 
Compton Sokağı'na doğru yürüyordu. Yarım yüzyıl önce, ke
yifli ama umutsuz bir yaşamı paylaştığımız eski mimari pansi
yon binası işte karşımızdaydı. Neredeyse Kızıl Wolff'un ağır 
adımlarla geçip gittiğini, Conrad Schramm'ı köşede görür gi
biyim, sanki daha dün ayrılmıştım buradan. 

Londra'da, binlerce evin oluşturduğu bir büyük okyanusta, 
zamanın farkına varmaksızın geçip gittiği ve dev dalgaların bir 
türlü silip süpüremediği sokakların ve mahallelerin bulunması 
ne olağanüstü bir şeydi! . .  

Devam ettik; dosdoğru Church Street'e. Evet, Kilise orada, 
olduğu gibi duruyor . . .  Ve tam karşısında, o kaçınılması olanak
sız meyhane . . .  O da aynen kalmış . . .  Ve iki odada, penceresi olan 
küçük üç katlı evler; tıpkı bizim gördüğümüz halleriyle. Içerisin
de tam sekiz yıl barındığım 14 numara aynen öyle . . .  

Geri dönüp köşeden sapıyoruz. Önümüzde Macelesfield 
Sokağı. 6 Numara nerede? . .  Tam burada olmalı. Ama boşuna 
arıyoruz. Yeni bir sokak açılmış; Engels'in, ailenin kayıtsız ko
şulsuz egemeni babasının onu Manchester'deki firmaya gön
dermeden önce, sığınmacılığın ilk yıllarında oturmuş olduğu 
evi, yeni açılan bu sokak silip süpürmüş. 

Devam ediyoruz. Işte Dean Street. Marx ile ailesinin yıllar
ca barındıkları o ev nerede? Önceleri bir kez daha aramış, bu
lamamıştım. Engels, numaraların değiştiğini söylemişti. Evler 
o denli birbirine benziyordu ki, birbirinden ayırmak, iki yu
murtayı birbirinden ayırmak kadar olanaksızdı. Üstelik eski 
gelişierirnde bu iş için uzun uzadıya ayıracak zamanım da ol
mamıştı. Ölümünden az önce bu konuyu konuştuğum Lenc
hen de, oturdukları evin hangisi olduğunu kesin olarak söyle
yememişti. Ailenin, Dean Street'ten Kentish Town'a taşındı
ğında bir yaşlarında olan Tussy'nin de doğallıkla bunu anım
saması olanaksızdı. 

Araştırmamızı yöntemli biçimde sürdürmemiz gerekiyor
du. Sokakta değişiklik pek azdı. Old Compton Sokağı'nın so
nundan itibaren sağdaki birkaç ev arasında duraksadık. Anım-
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sayabildiğim tek nirengi noktası, bu sokağın hemen yakınında, 
sağdaki tiyatro idi. Önceleri Miss Kelly adında bir hanıma ait
ti ama bina yıkılmış yeniden yapılmıştı. Şimdiki adı Kraliyet 
Tiyatrosu idi ve haliyle eskisine göre çok büyük bir bina idi. 
Bu biricik nirengi noktasının sağa mı yoksa sola doğru mu ge
nişlediğini kestirebilmem olanaksızdı. En sonu, seçimin iki bi
na arasında yapılması gerektiğine karar verdim. Binaların dış 
görünüşü yeterli olmuyordu, içierini de görmem gerekiyordu. 
Evierden birisinin kapısı açıktı, içeri girdim; merdiven sahan
lığı bana yabancı gelmediği gibi, giriş kısmında çıkartabildi
ğim bütün düzenlemeler, anımsadıklarıma uyuyordu. Ne var 
ki, Londra'daki evlerin çoğunluğu seri halinde standart olarak 
yapılmıştı, her türlü bireysellikten ve orjinaliteden yoksundu. 
Birinci kata çıktım ama hiçbir şeyi tanıyamadım; bana tanıdık 
gelen bir şey yoktu. 

Bu arada, Marx'ın kızı ile eşi sokakta incelemelerini sürdü
rüyorlardı. Bunlara araştırmalarıının kuşkulu sonuçlarını an
lattım. 

Bitişik eve girmeli miydim? Numarası 28 idi. Yanılınıyor
sam bu numara Marx'ın oturduğu evin numarasıydı. O anda, 
Londra'da oturmaya başladığım ilk günlerde, bu numarayı 
"çağrışım kurma" tekniği ile belieğime yerleştirmiştim: Bu nu
mara benim oturduğum evin numarasının iki katıydı! Bu du
rumda, Engels'in söylediği gibi bütün evlerin numarası değiş
memişti. Belki de Engels bunu bir varsayım olarak söylemişti. 

Kapının zilini çaldık genç bir hanım açtı kapıyı. Binanın es-
ki sahiplerini ve kiracılarını amınsayıp anımsamadığını sorduk. 

" Evet ama sadece son dokuz yıldır" yanıtını verdi. 
" Içeri girip evi görebilir miyim?"  dedim. 

"Elbette," yanıtını verdi ve beni yukarı kendisi çıkardı. 
Merdivenler anımsadığım gibiydi. Düzen aynıydı; devam 

ettikçe her şey bana daha bildik geldi. Arka odaya çıkan mer
divenler. Evet tam bildiğim gibi. 

Ne yazık ki, ikinci kattaki, Marxların oturdukları odalar 
kilitliydi. Ancak anımsadığım kadarıyla her şey, en ufak ayrın-
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tısına kadar doğruydu. Kuşkularım birer birer uçup gitti ve so
nunda kesinlikle buranın Marxların oturdukları yer olduğu 
kanısına vardım. 

lnerken, elimde olmayarak, "Buldum! İşte tam burası! "  di
ye bağırdığımı anımsıyorum. 

Evet, aradığım ev, binlerce kez girip çıktığım ev; sığınınacılı
ğın getirdiği sefalet ve perişanlığı çektiği, saldırılara ve acılara 
katlandığı, her türlü iftirayı reva gören vicdan yoksunu düşman
Iarına göğüs gerdiği; 1 8  Brumaire'i, Herr Vogt'u, şimdi, Devrim 
ve Karşı Devrim başlığı altında bulunan New York Daily Tri
buine'deki makalelerini yazdığı. . .  Ve en sonu, KAPITAL için o 
muazzam hazırlık çalışmalarını yaptığı ev işte burasıydı . . .  

Dean Street'teki evden ayrılmadan önce, Marx'ın 1 849 so
nunda, Londra'ya geldiği sırada önce Camberwell'de kaldığı
nı belirtmek isterim . . .  Burada, ev sahibinin iflası üzerine ala
caklıların İngiliz yasaları gereği kiracıların mallarını da haczet
meleri gibi çok tatsız bir olay yaşanmıştır. 1 850 Mayısı'nda 
-aşağı yukarı benim Londra'ya geldiğim sırada- Leicester 
Meydanı yakınındaki bir pansiyonda kısa bir süre kaldıktan 
sonra Marxlar, Dean Street'e taşınmışlardır. Burada yedi yıl 
kadar kalmışlar ve sonra, Londra'nın bir dış semtine hala kır
sal bir yer olarak kalan Kentish Town'a taşınmışlardır. Dean 
Street'te yapabileceğimiz bir şey kalmayınca yeniden Tatten
ham Court Road'un, köşesine döndük ve Kentish Town'a gi
den bir otobüse bindik. Tattenham Court Road'da fazla bir 
değişiklik olmamıştı. Bu eski sokağın görüntüsü neredeyse 
geçmişteki gibiydi; eski dükkanlar ile firmaların çoğu yerli ye
rindeydi. Whitefield Kilisesi ya da "Tabernacle" sol tarafta öy
lece duruyordu; yalnız çevresindeki mezarlık kapanmıştı. Bi
zim zavallı "Mush" burada gömülüydü, yanılmıyorsam, kü
çük yaşlarda ölen öteki iki çocukta burada yatıyordu. 

Kentish Town'a yaklaştık. . .  Önümüze çıkan meyhane bana ya
bancı gelmedi. Tamam, bizim emektar "Red Riding Hood" idi. 

Buraya kadar otobüsle geldik, sonra inerek Maldon Ro
ad'a saptık. Burada kendimi nasıl rahat hissettim anlatamamı 
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Ancak bu kısa sürdü! Çok geçmeden, Londra'dan ayrıldığım 
sıralarda bulunmayan yeni yeni sokaklar çıktı karşıma. Eski
den tarla olan yerlerde şimdi beton binalar yükselmişti. Birden 
Tussy, Londra dışındaki binalara göre oldukça geniş bir yapı
yı işaret etti. "!şte burası!" 

Evet burasıydı; işte bu ev, daha doğrusu Grafton Tarra
ce'daki bu büyücek kır evi, ölümünden on yıl öncesine kadar 
Marxlar'ın oturdukları evdi. Şurada, Bayan Marx'ın çiçek 
hastalığına tutulduğu günlerde, hastalık bulaşmasın diye üç 
küçük kızın benim yanımda kaldıkları sırada bunlarla konuş
tuğu küçük balkon aynen duruyordu. Önceleri ancak fısıltıyla 
konuşabiliyordu; çocukları yanımda getirdiğim zaman gözleri 
nasıl da pırıldardı! .. Kır evi o zamanlar 9 numaraydı, şimdi 46 
olmuş. * 

Maitland Park Road'daki 41 numaralı ev pek uzak sayıl
mazdı . . .  Marx burada ölmüştü; buraya, iki büyük kız evlen
dikten sonra evin fazla büyük gelmesi üzerine 1872 ya da 
1 873'te taşınmışlardı. * 

Buradan, çok şeylerin değiştiği ama eski görünüşünü büs
bütün yitirmeyen Hampstead Heath'e gittik. Eski yerleri do
laştık ve en sonu, uzun ve yorucu dönüş yolculuğunda güç ka
zanmak için Jack Straw's Castle'de bir şeyler atıştırdık. O es
ki güzel günlerde buraya ne çok uğrardık ı Içinde oturduğumuz 
şu aynı odada Marx'la, Bayan Marx'la, çocuklarla ve Lenchen 
ile kaç kez oturmuş, sohbet etmiştik! . .  

Uzun yıllar önceydi b u  . . .  

W .  Liebknecht 
Nurenberg, 1 896 

• Tussy'ye göre, ta başlangıçta, ya da en azından Marx ailesi burada oturduğu sı
rada bu evin numarası 1 idi. Bana kalırsa yanılıyor. Her halukarda bu işin doğru
su yakında ortaya çıkar. 
• •  Marx'lar, Grafton Terrace, 9 numarada, 1 856 Ekiminden, 1 864 Nisanına dek 
oturmuşlardır. Bu tarihten, 1 8 75 Martına.J<adar, Maitland Park Road'da, Mode
na Villas'ta 41 nurnarada Marx'ın ölümüne kadar kalmışlardır. 



Wi lh e lm L i e b k n e c h t  

E N G E L S ' T E N  A N I L A R  

Friedrich Engels, insanları ve nesneleri, renkli camlar ardın
dan ya da sisli-puslu bir bulut arasından değil, daima aydınlık 
ve pırıltılı bir hava içerisinde, romantizmden ya da duygusal 
bulanıklıktan uzak, berrak ve açık bir biçimde görebilen ay
dınlık bir kafaya sahipti; gözleri, yüzeye bakınakla yetinmez, 
nesnelerin derinliğine iner ve en ufak hücrelerine kadar nüfuz 
ederdi. Bu berrak ve pırıltılı gözler, sözcüğün gerçek ve sağlık
lı anlamıyla bu sağgörü, Doğa Anne'nin doğuştan pek az kim
seye bağışladığı bu derinlemesine nüfuz edebi lme yeteneği, En
gels'in temel özelliklerinden birisiydi ve beni ilk görüşmemiz
de derhal çarpan şey oldu . . .  

1 849 yazı sonlarıydı, Reich Anayasa Kampanyasının başa
rısızlıkla sonuçlanmasından sonra, birkaç sığınınacı kolonisi 
kurduğumuz o masmavi Cenevre Gölü kıyısındaydım . . .  Daha 
önceleri, Ruge gibi, Heinzen gibi, Julius Frobel gibi, Struve gi
bi ve Baden Saxony "devrimine" katılmış bir dizi " büyük 
adamla" şahsen tanışmak fırsatını elde etmiştim; ancak, bun
larla tanışıklığım ilerledikçe bunların başlarının çevresindeki 
hale gittikçe soluklaşmış ve bunlar gözümde küçülmeye başla
mışlardı. 

Havadaki pus ne denli yoğun olursa, insanlar ve nesneler o 
denli büyük gözükür. Friedrich Engels'in kişiliği öyle bir etki 
yaratıyordu ki, bu pus dağılıyor ve insanlar ile nesneler olduk
ları gibi görünmeye başlıyorlardı. 

Onun karşısındaki nesneyi delip geçereesine etkili bakışları 



ve bunun sonucu nesnelerin derinliklerine inebilen yargıları, 
doğruyu söylemek gerekirse önceleri beni rahatsız ediyor ve 
ara sıra da incitiyordu. Şurası bir gerçek ki, Reich Anayasa 
Kampanyası kahramanları, benim üzerimde, Engels'te oldu
ğundan dah;:ı. iyi bir izienim bırakmamıştı; ancak ben onun, 
hareketin bütününü küçümsediğini düşünüyordum; zira bu 
hareket pek çok değerli güçleri içerdiği gibi yine pek çok feda
karca atılımları da içeriyordu. Aynı zamanda, o sıralarda hala 
taşıdığım ve ancak daha sonraları İngiltere'de büsbütün kur
tulduğum "Güney Alman yumuşaklığı" -ki, işin doğrusu ben 
Güney Almanyalı da değildim- her ikimizin de, kişiler ve olay
lar hakkındaki genel düşüncemizin -daima hemen olmasa bi
le- .bir noktada birleşmesine engel oluşturmuyordu. Üstelik 
ben Engels'in epey zaman önce okuduğum İngiliz işçi sınıfı 
hakkındaki kitabı olsun, ondaki bilgi birikiminin zenginliği ve 
çeşitliliği olsun, onun düşüncelerindeki sağlamlık ve kesinliği 
fark etmemle birleşince kendisine karşı ister istemez büyük 
hayranlık duymama neden oluyordu. Benden ancak beş yaş 
büyük olduğu halde -ki o yaşta bu sanki insana yüz yıl gibi ge
liyor- çok şeyler başarmıştı; açıkçası onu üstün görmem için 
sağlam nedenlerim vardı. 

Çok geçmeden onun askerlik konularında da uzman oldu
ğunu fark ettim. Konuşmalarımız sırasında, Macaristan'daki 
devrimci savaş üzerine Yeni Ren Gazetesi'nde yayımlanan ve 
daima doğru çıktığı için Macar ordusundaki yüksek rütbeli bir 
subayın kaleminden çıktığı öne sürülen yorumların Engels ta
rafından yazıldıklarını öğrendim. Üstelik bana elinde, öteki 
gazetelerde bulunanlardan fazla bir malzerneye de sahip bu
lunmadığını gülerek anlatmıştı. Bütün bu düzmeceleri, en 
utanmazca yalanları yutturmaya çalışan Avusturya Hükümeti 
öne sürüyordu. Aynı şeyi, İspanya Hükümeti'nin Küba'da 
ayaklanmaları daima bastırdığını öne sürmesi gibi,* Macaris
tan'daki ayaklanmalar konusunda Avusturya Hükümeti yapı-

* Oysa Ispanya Hükümeti, Küba'da 1 895'te patlak veren halk ayaklanmasını bas
tırmaktan aciz kalmıştı. -ed. 



yordu. Ancak Engels bu yalaniara karşı yine sağgörü'sünü kul
lanıyor, uydurmalara ve laf ebeliğine itibar etmiyordu. Kafası
nın içerisindeki X ışınları ne kırılma yapıyor ne de X'i, U ha
line getiriyordu. Bu ışınlar sayesinde, gerçeğin saptanabilmesi 
için nelerin gerekli olabileceğinin ayırdına varıyor, onu yanıl
gıya sürükleyebilecek hiçbir bulanıklığa ya da seraba iltifat et
meden sadece gerçekiere ve olgulara dayanıyordu.  Ne var ki 
Avusturya Hükümeti, istese de istemese de kimi gerçekleri açı
ğa çıkartan Münchhausen Bildirisi'ni yayınlamak zorunda 
kaldı: Çarpışmaların geçtiği yerlerin isimleri; savaşın başında 
ve sonunda birliklerin konumu; çarpışmaların tarihi; birlikle
rin hareketleri, vb. şeyleri açıkladı. 

Bu ufak tefek şeylerden "Bizim Fritz", berrak, parlak ba
kışlarıyla, savaş bölgesindeki gerçek manzarayı Cuvier gibi bir 
araya getirdi. Harekat sahasının iyi bir haritası ile bir kimse, 
tarihle�den ve çarpışma yerlerinden muzaffer Avusturya kuv
vetlerinin nasıl geri çekildiklerini, sözde yenilmiş Macarların 
ise nasıl ilerledikleri, matematik bir kesinlikle çıkartabilir. En
gels'in yaptığı hesaplar öylesine doğruydu ki, Avusturya ordu
larının Macarları kağıt üzerinde kesin yenilgiye uğrattıklarının 
ertesi günü, Avusturya kuvvetleri Macaristan'dan tam bir boz
gun haline çekilmişlerdi . . .  

Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim k i  Engels sanki do
ğuştan askerdi: Berrak bir görüş; süratli bir kavrayış; en ufak 
durumları değerlendirme; hızlı karar verme, sarsılmaz bir so
ğukkanlılık. 

Daha sonraları, askeri sorunlar üzerine pek çok mükemmel 
deneme kaleme almıştır. Yazarı belirsiz olmakla beraber, birin
ci sınıf askeri uzmanlar arasında ünü bayağı yayılıyordu. Oysa 
bu uzman kişiler, bu kitapçıkların ismi belirsiz yazarının en fe
laket ( ! )  isyancılardan birisi olduğunun farkında değillerdi! . .  

Londra'da aramızda şakayla karışık olarak ona 'General' 
adı takılmıştı; eğer o hayattayken bir devrim daha olursa, En
gels'in kişiliğinde, elimizin altında, orduları örgütleyen ve za
fere ulaştıran Carnot gibi bir askeri deha hazırdı. . .  
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Engels çok geçmeden, Reich Anayasa Kampanyası konusun
da Yeni Ren Gazetesi'nde yazılar yazdı, ancak bunların baskıla
rı pek az yapıldı. Bunlardan aşağıya bir alıntı yapacağım. 

Marx ve Engels, Karlsruhe'den döndükten ve Bretano dev
rimci hükümeti üzerine bir fikir edindikten sonra, geçici hükü
metle görüşmek ve harekat hakkında bilgi edinmek için Pfalz'a 
gittiler. Speyer'de, gönüllüler birliği komutanı Willich ile gö
rüştüler ve birlikte Kaiserslautern'e giderek, D'Ester başkanlı
ğındaki geçici hükümeti buldular. 

Burada durumu gördüler ve komünistlerin �u harekete res
men katılmalarının mümkün olmadığı sonucuna vardılar; ha
reket, tıpkı Baden'deki gibi küçük burjuva niteliğindeydi. Ka
iserslautern'de birkaç gün kaldıktan sonra iki arkadaş Bin
gen'e gittiler. Yolda, Hassian birlikleri tarafından durduruldu
lar ve birkaç kişi ile birlikte, ayaklanmaya katıldıkları şüphe
siyle tutuklandılar. Önce Darmstadt'a sonra Frankfurt'a götü
rüldüler ve burada serbest bırakıldılar. 

Kısa süre sonra Marx, Merkez Komites�'nin emri üzerine 
kesin olarak bazı olayların beklendiği Paris'e, Alman Devrim
ci Partisi'ni, Fransız Sosyal Demokrat Partisi yanında temsil 
etmek üzere gitti. Engels, gelişmeleri beklemek ve gerekirse as
ker olarak harekete katılmak üzere Pfalz'a, Kaiserslautern'e 
döndü. 

Yeni Ren Gazetesi'nde Engels, Pfalz'daki halk hareketini 
çarpıcı bir alayla anlatıyordu. 

"Pfalz'ı bir kez gören herkes, üzüm bağları ile dopdolu ve 
şarapla mest olmuş bu bölgenin haliyle çok keyifli bir ülke ol
duğunu hemen anlar. Can sıkıcı, laf ebesi, ihtiyar Bavarya'lı 
biracı memurlar ensonu kollarından tutup atılmış ve yerlerini 
çakırkeyif, şarap sever Pfalz'lılar almıştır. En son, asık yüzlü 
Fliegende Blatter'i bile espri yapmaya zorlayan ve keyifli Pflaz 
halkının neşesini kaçıran o müthiş polis belası da kovulmuş ol
du. Meyhanelere ilişkin polis yönetmeliğinin yürürlükten kal
dırılması, yiğit Pfalz halkının ilk devrimci hareketi oldu. Eya-



!etin tamamı, muazzam bir şarap tavernasına dönüştü ve söz 
konusu altı hafta boyunca tüketilen sert içki miktarı, Pfalz hal
kı adına şanlı bir başarıyı simgeledi. Her ne karlar bu devrim
ci harekete Baden'deki gibi büyük bir katılım olmadıysa da ya 
da hala pek çok gerici bölgenin varlığına rağmen, büyük halk 
kitleleri, ağız birliği etmişçesine gırtlaklarına kadar şaraba 
doydular ve en gerici ikiyüzlüler ve köylüler bile bu yaygın şa
mataya katılmazlık etmediler. .. 

Pfalz hareketi, dış görünüş bakımından gayet neşeli, sami
mi ve sınırsızdı. Oysa Baden'de olsun düzenli ordnda olsun, 
halk ordusunda olsun her çiçeği burnunda asteğmen, sırmalı 
üniformalarını giyerek gümüşi apoletleri ile geçit törenine ka
tıldıktan sonra, savaş günü gelip çatınca apoletleri ceplerine tı
kıştırıp ortalıktan toz oldular; bu bakımdan Pfalz halkı çok da
ha fazla sağduyu sahibiydi. Haziranın ilk günlerinde bastıran 
sıcak karşısında şayak paltr.>\ar, ceketler, boyun bağları yok ol
du ve yerlerini hafif bluzlar aldı. Bütün o eski bab2dan kalma 
alı�kanlıklar, t:3ki bürokrasi ile birlikte tarihe karışt1: lns:ınlar 
işlerine geldiği gibi giyİnıneye başladılar; giyimdeki farklılıklar 
ile birlikte, toplumsal il işkilerdeki farklılıklar da ortadan kalk
t<. Toplumun bütün sınıfları, aynı meyhanelere de-•2ma başla
dılar; hayalci bir sosyalist bu durumda pekala evrensel kardeş
liğin artık her yere egemen olduğunu düşünebilirdi. 

Geçici hükümet, eyaletin ôrnej:;ini izlemeye başladı. Geçici 
hükümet üyelerinin hemen hepsi de şarapçıydı; bunlar birden
bire kendilerini, şarap tanrısı Baküs'ün gözdesi olan topraklar
da kurulan bir hükümetin üyeleri olarak buluverince doğrusu 
pek de şaşırmadılar. Ve yine de bu neşeli soylular, Baden'li 
komşularından çok daha terbiyeli idiler. . .  lyi niyetli ve mantık
lı düşünülecek olursa Pfalz Hükümeti, Baden Hükümetinden 
epeyce üstündü." 

Pfalz Hükümeti'ne yapılabilecek başlıca eleştirilerden biri
si, kendi güçsüzlüğünü hissederek, kendisini yaygın olan aldır
mazlığa bırakması ve enerjik olarak harekata katılmak yerine 
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görünüşteki rastlantılara güvenmesidir. Bu aldırmazlığın bo
yutları, cepheye yığılan Prusya ordusunu hiç dikkate almama
sı ve hiç kimsenin oralarda olup bitenlerden haberi olmaması 
ile açıkça görülür. Kaiserslautern'deki hükümet sadece iki ga
zeteyi izlemekle yetiniyordu: Frankfurter journal ve Karlsru
her Zeitung. Ve hükümeti oluşturan beyefendiler bir gün En
gels'in kendilerine, birkaç gün önceki Kölnische Zeitung'dan 
alınmış, cephedeki Prusya ordusunun yığınakları ve mevzileri 
konusundaki sağlıklı haberleri nakletmesi üzerine şaşkına 
dönmüşlerdi. 

Genç Engels'e bu harekete öncülük etmesi için epey ısrar 
edildi. Engels bu konuda şunları yazıyor: "Bana, bir proletar
ya hareketinde kabul etmek için bir dakika bile tereddüt etme
yeceğim bazı sivil ve askeri sorumluluklar önerildi. Ancak o 
günkü koşullar altında buııu kabul etmedim. Sadece, Pfalz 
Hükümeti'nin c bölgede geniş ölçüde dağıtımını sağlayabildi
ği küçük bir gazete için birk>:ç 'ortalığı karıştırıcı' yazı yazma
ya razı oldum. Aslında bu:1 U da yapmamarn gerekirdi ama, 
D'Ester ile hükümetin diğer üyelerinin ısrarları üzerine sırf iyi 
niyetimi göstermek için bu işi üstlendim. Ne var ki, doğallıkla 
ben gözümü sakınanlardan nlr.1adığım için ikinci yazım fazla 
"ortalığı karıştırıcı" bulunduğu için reddediidi. Tek sözcük et
meden yazımı geri aldım ve D'Ester'in önünde yırtıp attım; bu 
konu böylece noktalanmış oldu. " ' · 

Birkaç istisna dışında subay takımını Engels, yetersiz ve bil
gisiz olarak tanımlıyordu. Bu istisnalar içinde Techow vardı. 
Kendisi aslında Prusya ordusunda teğmendi. Berlin silah depo
su baskına uğradığı zaman, bir arkadaşıyla birlikte burayı hal
ka teslim etmişti. Bunun üzerine on beş yıl kalebentliğe mah
kum edilmiş ama Magdeburg'dan kaçınayı başarmıştı. Bir 
başkası da Willich idi; küçük bir gönüllü birliği ile birlikte ge
rekli keşifleri yaptıktan sonra, Germershsheim ve Landau ku
şatmasını gerçekleştirmişti. 



Sert eleştirileri ve acımasız alayları ile Engels haliyle, devri
min ikiyüzlü taraftarı yanında bir diken gibiydi; bir keresinde 
onu tutukiattılar bile. Ancak 24 saat sonra geçici hükümet 
onu özür dileyerek serbest bırakmak zorunda kaldı. 

2 

Eğer biz, daha sonraki savaşların ayrıntılı bir hikayesini an
latmaya kalkışırsak çok derinlere gitmemiz gerekir. Saldırıya 
geçen Prusya ve Reich birlikleri -ki, beş ya da en çok altı bin 
subay ile, kötü eğitilmiş devrimci askerlere karşı aşağı yukarı 
30.000 kişiydi- çok geçmeden Ren Nehri'nin karşı kıyısında
ki Baden'e kadar püskürttüler ve geri çekilen birlikler Baden 
kuvvetleri ile birleştiler. Ancak burada da 60.000 Prusyalı ve 
Bavarya'lı asker, 13 .000 asi ile çarpışıyordu; üstelik bunların 
arkasında önde gelen mevkileri, hainler ile zavallıların işgal et
tiği bir hükümet bulunuyordu. 

Engels üç muharebeye katıldı ve Murg saldırısında yer al
dı; onu savaşta görenler bugün bile soğukkanlılığından ve gö
zünü budaktan sakınmayışından söz ederler. 

Engels, Komünist Birliği üyelerinin, yani, o sıralar sosya
lizm düşüncesini temsil edenlerin, anayasa mücadelesine katıl
malarını şöyle anlatır: 

"Hemen hemen bütün basında, demokratik kuruluşlarda 
Baden Ayaklanması'nın az ya da çok eğitim görmüş kurbanla
rı için, şiir ya da düzyazı övgüler görüldü. Ama hiç kimse, so
nuna kadar mücadeleyi bırakmayan, savaş meydanlarında 
canlarını veren, Rastatt zindanlarında canlı canlı çürüyen ya 
da şimdi yabancı diyariarda öteki sığınınacılar ile birlikte en 
ağır ıstıraplara göğüs geren yüzlerce, binlerce işçiden söz etmi
yor. İşçilerin sömürülmesi, bizim resmi demokratlar için, önce 
harekete geçirilen ve kullanıldıktan sonra savaşta feda edilen 
hammaddeden başka bir şey olmadığı düşünülür ve bu artık 
yerleşmiş ve olağan hale gelmiş bir tutumdur. Bizim demokrat-



lar, proletaryanın devrimci tutumu ve işçi sınıfının geleceği ko
nusunda pek cahil ve burjuvadırlar. İşte bunun için bunlar, 
kendilerine yüz vermeyecek kadar onurlu, kendilerini sömürt
meyecek kadar uyanık olan ama, mevcut iktidarı devirmek 
sözkonusu olduğu zaman hemen silaha sarılan ve her devrim
ci harekette Proletarya Partisinin doğrudan temsilcisi olmak 
özelliğini gösteren gerçek proleterlerden nefret ederler. Ama 
eğer, bu tip işçileri tanımak, sözde demokratların işine gelmi
yorsa, Proletarya Partisinin görevi bunları hak ettikleri biçim
de onudandırmak olmalıdır. Bu işçilerin en iyilerinden birisi 
Köln'lü Joseph Moll idi. 

Moll, saat tamircisi idi. Uzun yıllar önce Almanya'dan ay
rılmış, Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de açık ya da gizli bü
tün devrimci kuruluşlarda yer almıştı. 1 840'ta Londra'da Al
man İşçileri Derneği'nin kurulmasına yardımcı olmuştur. Şu
bat Devrimi'nden sonra Almanya'ya dönmüş, arkadaşı Shap
per ile birlikte Köln İşçi Derneği'nin* yönetimini ele almıştır. 
Köln'de, 1 848 Eylülü'ndeki sokak hareketlerinden sonra 
Londra'ya göçmüş, ancak, takma bir adla Almanya'ya döne
rek çeşitli bölgelerde propaganda faaliyetlerini yürütmüş, bi
lenlerin tüylerini diken diken eden çok tehlikeli görevleri yeri
ne getirmiştir. Ben kendisine tekrar Kaiserslautern'de rastla
dım. Burada da yine Prusya'ya karşı öyle eylemiere girişti ki 
yakalansa hemen kurşuna dizilirdi. İkinci görevinden döndük
ten sonra, bütün düşman hatlarını Rastatt'a kadar geçmeyi ba
şardı ve bizim birliğin Besançon İşçileri Kampanyası'na katıl
dı; üç gün sonra öldürüldü. Onun kişiliğinde ben eski bir dos
tumu, Parti; yılmaz, gözü pek ve çok güvenilir bir askerini yi
tirmiş oldu. 

Proletarya Partisi, Baden-Pfalz ordusunda, özellikle bizim 
Sığınınacılar Lejyonu gibi gönüllü birliklerde oldukça iyi tem-

• t 848 Nisanında kurulan bu dernek, 1 849 Temmuzuna kadar devam etmiş; 
Marx, 1848 Ekiminde başkan seçilmiştir. -Ed. 
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sil edilmiştir; en kararlı komünistler, en gözü pek askerler ola
rak kendilerini göstermişlerdir. " *  

90.000 mevcuduyla Prusya ve Reich birlikleri, devrimci ordu
nun 15 .000 insanını doğallıkla yenmişlerdir; eğer buna zafer de
nirse! Bir avuç asinin hakkından ancak bunları sarmak için Wut
tenberg'in tarafsızlığını ihlal ederek yenebilmişlerdir. Engels'in de 
içerisinde bulunduğu Willich'in Gönüllüler Müfrezesi, 12 Tem
muz sabahı İsviçre sınırındaydı. Bunlar silahlarını bıraktılar ve 
İsviçre sınırını geçen son Baden-Pfalz birlikleri oldular. 

Engels bu kampanyanın sonuçları üzerine şunları yazar: 
"Politik açıdan Reich Anayasa Kampanyası işin ta başın

dan başarısızlıktı. Askeri açıdan da öyle. Biricik başarı şansı 
Almanya dışındaydı: 13 Haziran'da Paris'te Cumhuriyetçiie
rin zaferi; burada ise 1 3  Haziran tam bir başarısızlıktı. * * Bun
dan sonraki kampanya, kanlı bir komediden başka bir şey ola
mazdı. Öyle de oldu. Ahmaklık ve ihanet, onu tamamen mah
vetti. Askeri şefler, birkaç istisna ile ya hain ya yetersiz, cahil 
ve korkak mevki düşkünleri; o birkaç istisna da, tıpkı Brenta
no Hükümeti'nde olduğu gibi saf dışı edildiler. .. Subaylara uy
gulanan şey aynen askerlere de uygulandı. .. Bütün 'devrim' 
gerçek bir komedi ile son buldu, ve tek teselli, altı kat güçlü 
düşman, altı kat daha korkaktı. 

Ama bu komedi, karşı devrimin kana susamışlığı nedeniy
le, trajik bir biçimde sona erdi. Tekrar tekrar, yürüyüşlerde ve 
savaş alanında paniğe kapılacak derecede korkuya kapılan sa
vaşçılar, Rastatt hücrelerinde kahramanca can verdiler. Içle
rinden hiçbiri merhamet dilenmedi . . .  " 

3 
Bu komedi hiç de komik değildi; ayaklanmanın daha baş

langıçta, koşullar gereği başarısızlığa mahkum olması gerçeği, 

* F. Engels, "Reich Anayasası Için Alman Kampanyası".  -Ed. 
* * 1 3  Haziran 1 849'da, Fransız küçük burjuva cumhuriyetçiler, burjuva karşıdev
rimine karşı başarısız bir girişimde bulunmuşlardır. -Ed. 
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buna bir trajedi halesi yakıştırdı. Ne var ki, 13  Haziran 1 849 ye
nilgisi, Reich Anayasa Kampanyası'nın kaderini belirlemedi. Şu
nu da belirtmek gerekir ki, Reich Anayasası, katılanların onda 
dokuzu için ya gülünç derecede az ya da hiçbir öneme haiz de
ğildi. Bütün biz gönüllüler ve de askerler şu türküyü söyledik: 

Cumhuriyet için can vermek 
Soylu ve şanlı bir sondur 
Amacımıza layık olan. 

Bizim Girondin şarkımızın d izeleri ne kadar önce olsa da, 
yine de aynı derecede ciddiyede söyleniyordu . . .  

13 Haziran, önceden belli olan gülünç bir başarısızlıkla so
nuçlandı. Bütün Alman Devrimleri gibi, ana kaynağı zaten bi
tip tükenmiş saman alevi gibiydi. Biricik ayrılığı, Paris'te yakı
lan ateş, büyük bir yangının alevi gibi tükendiği halde Alman
ya'da büyük kısmı küllenmiş ateş gibiydi. 

En büyük yangın alevi 1 848'deki Haziran Savaşı idi. Bun
da, burjuvazi ile proletaryanın yolları ebeddiyyen ayrıldı; 
uyum hayalleri, kan içerisinde yok oldu. Burjuvazi, prensesler 
ve öteki egemenler gibi işçilerden çok önce enternasyonal idi 
ama bundan böyle gericiliğe kaydı; 'çılgın gençlik ideallerini', 
devrim tüfeklerini fırlatıp attı ve bunların her ikisi de proletar
ya ya bırakılmış oldu . . .  

Haziran Savaşı ile birlikte, bir devrimde, burjuvazi ile işçi
lerin ortak eylem imkanları tarihe karıştı. 1 849 yılı 13 Hazira
nı'nda " 1 0  Aralıkta Seçilmiş" olanı*  ve onun kişiliğinde teh
ditler yağdıran imparatoru yerinden etmek isteyen Fransız Ra
dikalleri, işçiler olmaksızın bu işi planlamıştı. Çarpışma başla
dığında proletarya yoktu. Çünkü on iki ay önce burjuvazi, 
proletaryanın en iyi kesiminin kanını zaten akıtmıştı ve insa
nın bu kan kaybını bir yılda yerine koyması olanaksızdı. . .  

Alman Reich Anayasa Kampanyası'nın zafere ulaşma koşul
ları, tıpkı Fransa'da 13 Haziran'da olduğu gibi elverişli değildi. 

• Louis Bonaparte, 10 Aralık 1848'de başkan seçildi ve ardından, III. Napoleon 
adı altında kendisini Fransa Imparatoru ilan etti. 
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O günler üzerine çok konuştuğurnun farkındayım. Ama bu 
konu üzerinde bu kadar uzun durmarnın önemli bir nedeni 
var. Engels'in yaşamında bu başkaldırının öyküsü pek bilinmi
yor. Engels, tıpkı Marx gibi çoğu kez, demokratlar ve "dev
rimci" demokratlar tarafından, sadece akıl vermekle ama ey
leme yan çizmekle suçlanır. lşte şimdi benim elime, 1 849 halk 
ayaklanmasındaki faaliyetlerini gün ışığına çıkartarak her iki
si hakkında yapılan bu asılsız suçlamaların gülünçlüğünü gös
termek fırsatı geçmiş bulunuyor. 

Akıl vermek ve eylem arasında, teori ile pratik arasında bü
tün bu ayrımları yapmak niye? Sanki Komünist Manifesto bir 
eylem değil mi? Marx ile Engels'in bilimsel yapıtları her şey
den önce pratiğe dönük değil mi? 

4 

Engels ile İsviçre'de kısa bir süre kald!ktan sonra ertesi yıl 
onunla benden ön:.:e gelmiş olduğu Londra'da görüştüm. Bun
dan sonra sık sık temas ettik. O Londra'dan 1 850 yılında 
Manchester'deki babasının firmasına gitmek üzere ayrıldı; 
öteki Ren imalatçıları gibi babası da Ingiltere'de şube açmıştı. 
Ne var ki Engels sık sık Londra'ya geliyor, kimi zaman uzun 
zaman kalıyordu .  Ayrıca hemen her gün Marx'a yazıyordu ve 
o da, çok özelleri dışında bunları yararlanılmak üzere çevre
sindeki güveniiir kimselere iletirdi. Aslında ben, tam on iki yıl 
neredeyse aileden birisi gibi evlerine girip çıktığım Marxlar ka
dar Engels ile yakın ilişki içerisinde değildim. 

Marx'ın ölümü beni Engels'e biraz daha yaklaştırd.ı; zira 
Engels, hem Marx'ın yerini tutmak ve hem de vasiyetini yeri
ne getirmek gibi çifte bir görev yüklenmişti. 

Şimdi o, kendi sözcüklaini kullanmak gerekirse, uzun za
mandır yüklendiği "ikinci kemanlığı" elinden geldiğince yeri
ne getirmek zorundaydı. Ama öyle bir durum ortaya çıktı ki 
Engels, "birinci kemanı"da aynı ustalıkla çalabilirdi. On yılı 
aşkın bir süredir çoğunu harcadığı enerjisinin şimdi tamamını 
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bu çifte görevi yerine getirmeye yöneltmişti. Kapital'i, Marx'ın 
bıraktığı elyazmalarını kullanarak elden geldiğince bütün bir 
yapıt haline getirdi ve yayımladı; kendi bilimsel yapıtlarını ge
liştirmek için olağanüstü bir çaba harcadı; ve bu arada da, in
sanı hayretler içerisinde bırakan bir çalışma gücü ile uluslara
rası yazışmaları sürdürmek içir. vakit bulabildi. Bu yoğun ya
zışmalarda Engels, politika ve ekonomi kulvarında önerileri, 
rehberliği ve yönlendirmeleri ile uluslararası sosyalist harekete 
katkıda bulundu. 

Gerekli olan her yerde yardımcı oldu, çevresindekileri ha
rekete geçirdi. Uluslararası işçi sınıfı hareketinin savaş alanın
da faal bir asker gibi ölümünden kısa süre öncesine kad:!!. da
nışman, teşvikçi, yüreklendirici ve ikaz edici olarak çalıştı. 
Dost Marx ile birlikte, 1 848'in başlarında dünya işçilerine, Şu
bat Devrimi'nin ilk serin meltemini müjdeledi: 

Bütün ülkeleı-in proletaı-yası, birleşin;' 
i�çiler birleşti. Ve dünyada hiçbir güç, elele vermiş bu dün

ya proletaryasının yolunu kesemeyecektir. 

5 

1890 yılı 28 Kasımı'nda Engels'in yetmişinci doğum günü
nü Londra'da kutladık. O haLi, mücadeleye, gençliğinin en ke
yifli ve ateşli zamanında oldt:.ğu kadar hazırdı; zekası, tazeliği 
de- öyle. Üç yı l  sonra, Konkordİa Salonu'nda Berlin'li işçilere 
sestenrnek üzere çağrıldı. .. Burada, "Yoldaşlar, sizlerin gde
cekte de üzerinize düşen görevi yerine getireceğinize inanıyo
rum!"  diyordu. Onu coşkuyla dinleyen ve sevgiyle, minnettar
lıkla kucaklayan binlerce işçi arasında şu soruyu şaşkınlıkla 
soramayan tek bir kişi bulunmarlığına eminim: "Bu genç adam 
73 yaşında olabilir mi? "  

Aradan iki yıl bile geçmeden, 6 Ağnstos 1 895 'te, Bre
men'deki büyük sendika şenliğinden döndüğümde, Vorwarts 

• Engels, 22 Eylül 1893'te Berlin'deki Sosyal Demokrat toplantısında bir konuş· 
ma yaptı. 
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gazetesinin yazı işleri odasındaki masamın üzerinde şu üzüntü 
verici telgrafı buldum: 

" General dün gece 22:30'da öldü. Çabalamadan; öğleden 
beri kendisinde değildi. Lütfen Soldat'a haber veriniz. İmza: 
Singer. " 

" Soldat" (Asker) bendim. 
Ilkbahardan beri Almanya'da üç kişi, ben, A. Bebel ve P.  

Singer, "General,in, tedavisi olanaksız gırtlak kanserinden acı 
çektiğini biliyorduk. Bu darbe beklenmeyen bir şey değildi 
ama yine de ağırdı, müthişti. 

Ensonu o da göçüp gitmişti; Marx ile birlikte bilimsel sos
yalizmin temellerini atan, sosyalizme ait taktikleri öğreten, da
ha 24 yaşındayken klasik yapıt Ingiltere' de Işçi Sınıfının Du
rumu' nu yazan, Komünist Manifesto'nun ortak yazarı, Ulusla
rarası Çalışanlar Birliği'nin hayata geçirilmesinde kendisine 
yardımcı olduğu Karl Marx'ın Ikinci Kişiliği, her düşünen in
sanın yaradanahileceği kristal berraklığındaki bilim ansiklo
pedisi Anti Dühring'in yazarı, Ailenin Kökeni ile pek çok baş
ka yapıtın, denemenin, makalenin yazarı, işçi sınıfının danış
manı, öğretmeni, öncüsü ve mücadele arkadaşı. .. ölmüştü. 

Ancak onun ruhu, sınıf bilincine ulaşmamış proletaryanın 
yaşadığı ve mücadele verdiği her yerde yaşamaya devam ede
cektir. 

1867; IIIistrierte Neue Welt 
Kalender. 
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F ri e d r i c h  L e ss n e r  

1 8 4 8 ' D E N  Ö N C E V E  S O N R A  
( Y a ş l ı  B i r  K o m ü n i s t i n  A n ı l a r ı )  

1 840'ların son yarısındaki toplumsal fırtınalar sırasında ben 
zaten komünist idim; üretim araçlarının toplumsa:ı mülkiyeri ve 
insanlar arası kardeşçe işbirliği için tutkulu bir savaşçı. . .  

Genç bir gezginci terzi olarak, 1 846'da Hamburg'da ilk kez 
komünist bir konuşmayı düılediğimde ve Weitling'in Uyum ve 
Özgürlüğün Güvenceleri'ni okuduğum zaman, komünizmin 
birkaç yıl içeris!nde gerçekleşebileceğini düşünmüştüm . . . .  An
cak, 1 847'de Karl Marx'ı dinleyince ve Komünist Manifes
to'yı; okuyup anlayınca, bireylerin heves ve iyi niyetlerinin in
san toplumunun dönüşümünü sağlamaya yetmeyeceğini açık
ça gördüm . . . .  Heves ve lıayalde yitirdiğimi, amacın ve bilginin 
bilinçlenmesinde kazandım . . .  

lşe girip çalışnğım bir işyerinde, daha önce İsviçre'de Pa
ris'te ve Londra'da çalışmış birkaç terzi ile dost olduıiı. Bunlar 
bu kentlerde komünist düşünceler ile tanışmışlardı. . .  

O sıralarda Hamburg' da, bütün ilerici işçilerin buluşma ye
ri haline gelen, İşçi Eğitim Derneği vardı. Her akşam burada 
toplanıp gazete okuyor, tartışmalar yapıyor, şarkılar söylüyor, 
yabancı dil öğreniyorlardı . Gazetelerin çoğu muhalif eğilimliy
di; tartışmalar genellikle komünizmin sorunları üzerinde yo
ğunlaşıyordu; türkü bölümünün söylediği şarkılar radikal öz
gürlük şarkılarıydı . . .  

Hamburg İşçi Eğitim Derneği, devrimci düşüncenin bir kül-



tür merkeziydi. 1 840'ların devrimci düşünceleri; yani, Alman
ya'nın birliği ve özgürlük, cumhuriyet ve halklararası kardeş
lik, düşünce özgürlüğü, Hıristiyanlığın özü ve komünizm . . .  
Bütün bu  fikirler iç içe geçiyor ve  içi boş ve  belirsiz idealler ha
lini alıyordu . . .  

D ernekte, Wilhelm Weitling' e geleceğin adami gözüyle ba
kılıyordu. Bizim çevrenin ona duyduğu saygı sınırsızdı. Izleyi
cilerinin gözünde adeta bir put gibiydi. 

Işçi Eğitim Derneği'ne terzi meslekdaşlarım beni 1 846 Ka
sımı'nda götürmüşlerdi, çok geçmeden de üyeliğe kabul edil
dim. Bu tarihten sonra düzenli olarak tartışma gecelerine de
vam ettim. 

Terzi arkadaşlardan biri bana okurnam için Wilhelm Weit
ling'in Uyum ve Özgürlüğün Güvenceleri'ni  verdi. O sıralar 
bu kitap işçiler arasında çok okunuyordu. Elden ele dolaşıyor
du, çünkü pek az insanın elinde bu kitap vardı. Bu kitabı bir, 
iki., üç kez nkudum. İşte o zaman, içinde yaşadığımız bu dün
yanın, bugü�künden farklı olabileceği düşüncesi ilk kez bana 
geldi. 

Eğitim Derneği'deki tartışmalar ile Weitling'in kitabı o sı
ralardaki görüşlerimde bir değişiklik yaptı; ufkumu genişletti, 
politik fikirlerimi pekiştirdi. 

1 847  yılı 1 Nisanı'nda, Weimar'daki askeri barakalara gi
deceğime, beni İngiltere'ye götürecek bir gemiye bindim; o an
da, kıtadaki geçmişimi artık geride bıraktığım gibi bir duygu 
içerisindeydim: Ingiltere'de yeni bir hayata başlayacaktım. Bu 
yeni hayatın insanlığın kurtuluşu için mücadeleye adanmış bir 
hayat olacağı düşüncesi kafama iyice yerleşmişti . . .  

Londra'ya gitmeye karar verdiğİrnde Martens, burada 
Londra İşçi Eğitim Derneği için bir tavsiye mektubu vermişti; 
burada dostça karşılandım. 

Bu dernek 7 Şubat 1 840'ta kurulmuştu. Kurucuları, Karl 
Schapper, Heinrich Bauer ve Joseph Moll idi. Bunların üçü de 
Londra'ya Blanqui ayaklanmasına katıldıkları için 1839  so
nunda Fransa'dan atıldıktan sonra gelmişlerdi. 



Schapper, bilgiden çok heves sonucu komünist olmuşlar
dandı. Heinrich Bauer'in mesleği kunduracılıktı. Ufak tefek 
bir adamdı ama bilgisi, kurnazlığı ve azmi yerindeydi. Joseph 
Moll, Köln doğumluydu, mesleği saatçilikti. Orta boylu, tık: 

naz, dikkat çekici derecede zeki, yürekli ve gözünü budaktan 
sakınmaz cinstendi. Proletaryanın çıkarlarına hizmet sözkonu
su olunca korku nedir bilmezdi. 1 849'da Baden Devrimi pat
lak verince hemen savaş alanına koşmuştu. Ve bir düşman 
mermisi bu kahramanın yaşamına son vermişti. Yeni Ren Ga
zetesi' nin ekonomi politik dergisinin 1 .  sayısında (Londra) En
gels onu şu sözlerle değerlendirmişti: " Onun kişiliğinde ben es
ki bir dostumu, Parti; yılmaz, gözü pek ve çok güvenilir bir as
kerini yitirmiş oldu ."  

Karl Pfander ile Georg Eccarious da,  Dernekteki tartışma
lara canlı bir biçimde katılıyorlardı. Pfander ressam, Eccarious 
terziydi. 

Birkaç gün içerisinde iş buldum Ye düzenli olarak üyesi oldu
ğum derneğe devama başhdım. Aynı zamanda tam o günlerde 
Komünist Birlik haline gelen Adiller Birliği'ne de kabul edilmiş
tim. Bu ara, Londra'da Weitling'in etkisi gerilerneye devam edi
yor, Marx ile Engels'in isimleri öne çıkmaya başlıyordu. 

2 

O günlerde bu son iki ismi tanımıyordum. Yalnız bunların 
Brüksel'de oturduklarını ve Deutsche-Brüsseler Gazetesi'ni çı
kardıklarını biliyordum. Bu iki insanın ortaya çıkışıyla, sosya
lizm tarihinde yeni bir dönemin başlayacağı o sıralar doğrusu 
hiç aklıma gelmemişti. 

Londra'ya gelişimden birkaç ay sonra -1 847 yazında- Bir
liğin Birinci Kongresi yapıldı. Engels ile Wilhelm Wolff kong
reye katıldılar ama Marx yoktu. Bu kongrede Birlik yeniden 
örgütlendi. " Eski, gizli kapaklı çalışmalar döneminden kalma 
gizemli isim bir yana atılmış," diyordu Engels, "bundan böyle 
onun adı Komünist Birlik olmuştur. "  
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1 847 yazında, Icarieya'ya Seyahat'in ünlü yazarı Eticnne 
Cabet, Fransız komünistlerine bir çağrıda bulundu. Şöyle di
yordu bu çağrıda: "Biz burada, Fransa'da; hükümet, din 
adamları, burjuvazi ve hatta devrimci Cumhuriyetçiler tarafın
dan izlenir, çamur atılır ve iftiraya uğrarken; ve hatta nrlığı
mıza son verilmeye kalkışılırken; bizi maddi ve manevi yönden 
mahvetmeye çalışılırken, bizler de Fransa'yı terk edip, komü
nist bir kolani kurmak üzere lcerieya'ya gidelim," Cabet daha 
sonra, bu planı gerçekleştirmek üzere 20-30 bin komünüitin 
bulunabileceği umudunu belirtiyordu. 

Bu çağrı, Londra İşçi Eğitim Derneği'ne de yapılıyordu. 
1 847'de Cabet bizleri de düşüncelerine katılmaya davet için 
bizzat Londra'ya geldi. Önerilerinin tartışılması tam bir hafta 
sürdü. Sonunda dernek bu tür denemelere karşı olduğunu be
lirtti . Cabet'e, yanlış bir yol izlediğini düşündüğümüz için öne
rilerim� katılmamızın mümkün olmadığını yanıt olarak bildir
dik. Cabet'e kişisel olarak saygı duyuyorduk ama onun göç 
planına karşıydık. Her adalet ve gerçek savunucusu, ülkesinde 
kalmayı, halkı aydınlatınayı, tereddüt içerisinde olanlara yeni 
cesaret aş!lamayı, yeni bir toplumsal örgüt için temelleri sağ
lamlaştırmayı ve sahtekarlara karşı şiddetle direnmeyi kerıdine 
görev bilmelidir. Eğer dürüst insanlar, savaşçılar, daha iyi bir 
gelecek için ülkelerini terk edip meydanı ca}:ıiller iie sahtekar
lara bırakırsa Avrupa yok olmaya mahkum demektir . . .  

İşte bu  düşüncelerle Cabet'in önerisini çok tehlikeli bulduk 
ve bütün ülkelerin komünistlerine şu çağrıyı yaptık: "Kardeş
ler; burada, şu yaşlı Avrupa'mızda kalalım; burada harekete 
geçelim ve mücadele edelim; işte ancak burada, ortak mülki
yetİn temellerinin atılması koşulları yaratılabilir; burada ol
mazsa hiçbir yerde bu kurulamaz ."  

Cabet'in önerisini reddetmemiz bu esasa dayandı. Konu 
üzerinde düşünen ve zaten Marx ile Engels'in etkisi altına gir
miş komünistlerin, o ilk dönemlerde bile her türlü ütopik giri
şimiere karşı olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. 
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Cabet Londra'dan döndü. Çok geçmeden, 1 847 Kasımı'nın 
sonunda Komünist .Birliğin Ikinci Kongresi yapıldı; Karl Marx 
bu kongrede hazırdı .  O ve Engels, Brüksel'den, Kongre'de mo
dern sosyalizmin ilkelerini sergilemek için gelmişlerdi. 

Otururnlara yalnız delege olanlar katılıyordu; ben delege 
değildim. Ama biz katılmayanlar da içeride olup bitenleri bili
yorduk ve tartışmaların sonucunu merakla bekliyorduk. Kısa 
süre sonra Kongre'nin, Marx ve Engels tarafından geliştirilen 
ilkeleri oy birliği ile kabul ettiği ve kendilerine Manifesto ya
zılması için görev verildiği bildirildi. 1 848 başlarında Komü
nist Manifesto'nun elyazmaları Brüksel'den geldiğinde ben de, 
bu çağ açıcı dökümanın yayımlanmasında çok ufak bir katkı
da bulundum: El yazmalarını ·basımcıya götürdüm ve provala
rı kontrol edilmek üzere Karl Schapper'e getirdim. 

Işte bu sıralarda Marx ile Engels'i yakından ilk kez gör
düm. Üzerimde bıraktıkları izlenimi hiç unutmayacağım. O sı
ralar Marx daha çok gcnçti, 28 yaşlarında kadar; ama ht>pimi
zin üzer!rıde büyük bir erki uyandırdı. Orta boylu, ı:;eniş 
omuzlu, �üçlü yapılı ve enerjik tavırlıydı. Kaşları kalın ve düz
gün, saçları gür ve koyu siyahtı; bakışları karşısındakinin içi
ne işliyordu. Dudaklarınd;-, hasımlarını korkutan hafifçe alay
cı bir kıvrım vardı. Marx doğuştan halk öncüsüydü. Konuş
ması kısa, ikna �dici ve mannğıyla karşısındakini zorlayıcıydı. 
Lüzumsuz tek sözcük etmiyordu; her cümlesi bir düşünce her 
düşüncesi yapmakta olduğu scrim zincirinde zorunlu bir hal
kaydı. Marx'ta hayalci bir yan görülmezdi. Weitling dönemi 
ile Komünist Manifesto dönemi ·arasındaki farkı kavradıkça 
Marx'ın, sosyalist düşüncenin yöntemini temsil ettiğini daha 
berrak gördüm. 

Marx'ın manevi kardeşi Friedrich Engels, daha Alman tip
liydi. Ince, uzun, hareketli, sarı saçlı ve bıyıklı; bu haliyle, bi
lim adamından çok, genç, yakışıklı bir muhafız alayı teğmeni 
görünüşündeydi. 

Her ne kadar Engels daima ölümsüz arkadaşının önemini 
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vurgularsa da aslında kendisinin modern sosyalizmin kurul
masında ve yayılmasında muazzam bir payı olmuştur. Bir kez 
yakından tanıyınca kendisine saygı duymamanız ve sevmeme
niz olanaksızdı. . .  

O sıralar, Işçi Eğitim Derneği'ndeki bizler bir tür heyecan 
içerisindeydik. Devrimin çok geçmeden "başlayacağından" 
emindik ama, proletaryanın, burjuva dünyasını yıkabilmesi 
için ne kadar eğitime ve örgütlenme çalışmasına gereksinmesi 
olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. 

Komünist Manifesto, 1 848 Şubatı'nda baskıdan çıktı; bi
zim elimize, Paris'te Şubat Devrimi'nin patlak verdiği haberi
nin geldiği anda geçti. 

Bu haberin bizbin üzerinde yarattığı güçlü izlenimi anla
tamam. Neşe ve hevesten sarhoş olmuştuk. Tek bir duygu, tek 
bir düşünce doldurmuştu içimizi: insanlığın kurtuluşu için ya
şamımızı da her şeyimizi de feda etmek. 

Birliğin Londra Merkez Komitesi derhal yetkilerini Brük
sel'deki öncü organa, o da bu yetkıieri Marx ile Engels'e dev
rederek Paris'te yeni bir Merkezi otorite oluşturmakla görev
lendirdi. 

Bu kararın alınmasından hemen sonra Marx, Brüksel' de 
tutuklandı ve Fransa'ya gitmek zorunda bırakıldı; zaten onun 
da gideceği yer orasıydı. 
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Paris olayları, Ingiltere'de işçi sınıfı üzerinde derin bir izie
nim bıraktı. Ingiliz proJetaryası zihnini 1 830'ların ortaların
dan beri işgal eden Çartist hareket, Şubat Devriminin izlediği 
zaferli yol ile yeni bir şevk kazandı. Bu devrimin patlak verme
si bile Londra işçileri tarafından büyük gösteriler ile karşılan
dı. Komünist Birliğin üyel�ri bu gösterilere tıpkı Çartist hare
keti ellerinden gelen bütün olanaklar ile desteklemesi gibi bü
yük bir hevesle katıldı. 

Çartistlerin en popüler ve yetenekli liderlerinden Ernest Jo-



nes ara sıra bizim derneği ziyaret ediyordu. Böylece ben bu ce
sur ve fedakar ajitatörü tanımak fırsatını buldum. Jones ufak 
tefekti ama görüntüsü yerindeydi. Düzgün, ciddi ve enerjik 
yüz hatları hemen, kararlı ve gözü pek bu halk öncüsünü ele 
veriyordu. Alınaneayı hem yazabilİyor hem de konuşabiliyor
du; sanırım aynı zamanda sosyalizmi anlayabilen -ve savunabi
lecek birkaç Çartistten biriydi. 

13 Mart'ta Londra'da Kensington Comman'da bir miting 
yapıldı ve Jones burada konuştu. Halkı, şu zavallı yasa adam
larından korkmamaya çağırdı; polisler, askerler ya da yeminli 
özel polis olan çakallar . . .  hepsi de üç beş sokak çocuğundan 
ürküp kaçacak kadar korkaktılar: "Kahrolsun Içişleri Bakan
lığı! Parlamento hemen dağıtılsın ! Çarter kabul edilsin! Teslim 
olmak yok! " 

Nisan ayı başlarında Londra'da Çartist bir üst kurul top
landı ve burada her yıl işçiler tarafından Parlamentoya sunu� 
lan ve özgürlük talebini içeren dilekçenin daha enerjik bir bi
çimde desteklenmesi kararı alındı. Bu di:lekçe 1 O Nisan'da es
kiden olduğu gibi birkaç delege tarafından değil, işçilerin oluş
turduğu kalabalık bir kitle tarafından verilecekti. Bundan 
amaç Parlamentoya, proletaryanın gerekirse taleplerini zorla 
yürürlüğe koyabileceğini göstermekti. 

10 Nisan sabahı Londra alışılmadık bir görünüşteydi, Bütün 
fabrikalar ve işyerleri kapanmıştı. Londra burjuvazisi "düzeni" 
korumak için silahlanmıştı. Bunlar arasında daha sonraları Wil
helmshöhe'de 'konuk' olan Küçük Napoleon vardı .* 

Komünist Birlik üyeleri bu gösteriye katılma kararı aldı. 
Kendimizi elimize geçen her türden silahlarla donattık. Geor
ge Eccarius'un sergilediği görüntünün komikliğini bugün bile 
anımsarım: Eline pırıl pırıl bileylenmiş kocaman bir terzi ma
kası almıştı; bununla kendisini silahlı atlı polislere karşı koru
yacaktı! . . .  

• Wilhelmshöhe-Kassel yakınındaki b u  kalede, ordusunun Sedan'da yenilgisinden 
( 1 870) sonra Louis Napoleon, Prusya Hükümeti tarafından bir süre tutulmuştu. 



İşçiler, Parlamento yürüyüşüne katılmak üzere Kensington 
Comman'da toplandılar. Ama birdenbire, gösterinin lideri Fe
argus O'Conner'in, hükümetin bu gösteriye silahla mukalıele 
edeceğini öğrenmesi üzerine kitle gösteriııfne karşı çıktığını öğ
rendik. Çok kimse O'Conner'in peşine takıldı, diğerleri ilerle
diler ve polisle Çartistler arasında kanlı bir çatışma çıktı. 
O'Conner'in bu çıkışı gösterinin birliğini malıvetmiş ve başarı 
şansını sıfıra indirmişti . . .  Daha bir saat öncesi büyük umutlar
la ve hevesle toplandığımız gösteri alanını müthiş bir hayal kı
rıklığı içerisinde terk ettik. 

Batı Avrupa'da bu fırtınalı olaylar olurken Orta Avrupa'da 
devrim patlak verdi. Bu bizleri heyecanlandırdı. Dernekteki 
tartışmalarımız gitgide daha hararetli ve heyecanlı olmaya 
başladı. Hemen herkes Almanya'daki mücadeleye derhal katıl
maya hazırdı ancak, bunu yapacak maddi olanaklardan yok
sunduk. Ben ancak 1 848 T emmuzu'nda, Almanya'ya gidebile
cek kadar para biriktirebilmiştim. 

Bu hazırlıklar sırasında, Haziran Devrimi'nin müthiş ye:nil
gisi ile ilgili umut kırıcı haberler gelmeye başladı. Bu haberle
rin üzerimizdeki etkilerini sözlerle anlatmak olanaksız. 
Marx'ın Yeni Ren Gazetesi'nde (29 Haziran 1 848) bu olaylar 
üzçrine yazdığı makaleyi belki yirmi kez okuduğumu gayet iyi 
anımsamaktayım, çünkü bunlar bizim hissettiklerimizi en iyi 
anlatıyordu �· 
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Köln'e 1 848 yazı ortasında geldim. Bu kentin benim için, 
oradaki insanların devrimi oluşturmak yolunda çabalar harca
maları nedeniyle özel bir çekiciliği vardı. Marx, Engels, Fre
iligrath, Wilhelm Wolff, Schapper ve Moll o sırada, Yeni Ren 
Gazetesi'inin yayımlandığı bu kentte idiler. 

llk yaptığım şey, Köln'de kalabilmek için bir iş aramak ol-

• Karl Marx: « Paris'te Haziran Kmmr ve Almanya Üzerindeki Etkileri» 



du.  Bunu, daha önce söylediğim gibi haliyle gerçek adımla ya
pamazdım. Artık kaçak sayılıyordum. Hamburg'daki dostla
rımdan birisi bana, Carstens adına düzenlenmiş bir gezgin işçi 
karnesi ayarladı. Ben hala Köln ve çevresinde bu isimle tanım
nın. Karnedeki tanımlar bana epeyce uyduğu için polisle bir 
zorluk çekmiyordum. 

Iş bulur bulmaz, önde gelenleri Dr. Gottschalk, Teğmen 
Anneke, Schapper, Moll, Nothjug ve D'Esler olan Işçi Derne
ği'ne katıldım. Bunun yanı sıra bir de "Demokatik Dernek" *  
vardı ve buraya, Wilhelm Wolff, Marx, Freiligrath ve diğerle
ri sık sık geliyorlardı. Burada, düzenli olarak günlük politik 
olaylar üzerine konuşmalar yapan Wilhelm Wolff'u yakından 
tanıdım. Bu adamın konuşmasını dinlemek gerçekten büyük 
bir zevkti. Onun, canlı ve alaycı " politik analiz" yapma biçi
mi herkesi hayran bırakıyordu; çok bilinen ve az heyecan 
uyandıran olayları öylesine ustaca bir araya getirerek nitelik
lerine uygun olarak ciddiyede ya da alayla karışık biçimde ele 
alması görülecek şeydi. Ara sıra Freiligrath da geliyordu ve 
onunla da dost olmuştuk. 

1 848 Eylülü'nde Moll, milisierin silahlandırılmasını, kuşat
ma durumunun ilanını ve Yeni Ren Gazetesi'nin yayınının 
durdurulmasını protesto etmek amacıyla bir açık hava toplan
tısı yapılması çağrısında bulundu .  Mitingden sonra barikat 
kurma girişimi olduysa da herhangi bir çarpışma çıkmadı. 

1 848 Kasımı'nda, Demokratik Dernek'te bir toplantı yapıl
dı ve burada Marx, Robert Blum'un Viyana'da sıkıyönetim 
mahkemesinin kararıyla kurşuna dizildiği haberini verdi. Salo
na bir sessizlik çöktü. Marx kürsüye çıkarak Blum'un öldürül
mesi konusunda Viyana'dan alınan haberi okudu. Dehşete 
düşmüştük. Salonda büyük bir fırtına kopacak gibiydi. Alman 
halkının, devrimi sonuna kadar götürme mücadelesi için tek 

• Demokratik Dernek, 1848 baharında Köln'de kuruldu. Üyeleri, küçük burjuva 
demokratları, zanaatkiirlar ve işçilerdi. Marx, Engels ve yandaşları bu derneğe, baş
ta proleter elemanlar olmak üzere üyeler üzerinde etkili olmak için katılmışlardı. 
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bir yumruk gibi ayağa kalkmasını umuyordum. Ben de benim 
gibi düşünenler de yanılmışlardı. Tam tersi oldu. Alman bur
j uvazisi, halkın en soylu evlatlarını katleden zorbaların elleri
ni öptüler. 

Gericiliğin yoğunlaşması her şeyden önce, Yeni Ren Gaze
tesi başta olmak üzere muhalif basının yasal kovuşturmaya 
uğraması ile kendisini gösterdi; bu gazete, özgürlük ve adale
tin savunulmasında ödün vermez ve korkusuz mücadelesi ile 
göze batıyordu. 1 849 yılı 7 Şubatı'nda Yeni Ren Gazetesi ya
zarlarına karşı ilk kez yasal kovuşturma başlatıldı. Bunu ikin
ci bir kovuşturma izledi ve ensonu 18 Mayıs'ta gazete tama
men kapatıldı. Son sayısı kırmızı mürekkeple basıldı. 

Marx kendisini savunmadı, sadece bakanı suçladı. Gazete
nin yazıişleri müdürü Karl Marx ile Friedrich Engels, yayımla
dıkları bir yazı i le, Başsavcıyı ve jandarmaları üzerlerine düşen 
vazifeyi yerine getirirken hakaret etmekle suçlanıyorlardı. 
Mahkeme salonu çok kalabalıktı. Başsavcı ile savcıların ko
nuşmasından sonra Marx �:öz aldı. Bir saat kadar konuştu. 
Öne sürdüğü yasal savlar s0ğukkanlı, kibar ama aynı zaman
da enerji yiıklüydü; devlet savcısına dozunu artıran biçimde 
saldırıyor, monarşinin hizmetinde doğan, eğitilen ve yaşianan 
kocamış bürokrasiye, orduya, yargıçlara var gücüyle çatıyor
du. " Basının ilk görevi"  diyordu, "şimdi, mevcut poiitik siste
min bütün temellerini sarsmaktır. " 

Birkaç ay soara Marx, Prusya'dan sınır dışı edildi, Engels, 
Baden'e gitti . . .  Biz Köln'de kalanlar politik eylemlerimizi kır
sal kesime kaydırdık; köylüler arasındaki ajitasyonun önemini 
kavramıştık. ( 1 893'te Köln Parti Kongresi'ne katıldığım za
man, köylüler beni Köln yakınlarındaki Worringen'e davet et
tiler. Bunlar beni, 1 848-49'dan· anımsayanlardı ! )  

Boş zamanlarımızı, Baden'e gönderilmek üzere fişek yap
makla geçiriyorduk. Bu iş doğallıkla gizli yapılıyordu. Kızıl 
Becker (Hermann Becker'ın takma adı) kurşun ve barutu teda
rik ediyordu ve herkes devrimi desteklemek için elinden geleni 
yapıyordu . . .  
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Karşıdevrim bütün cephe boyunca zafer kazanmıştı. . .  Ko
münist Birlik canlandırılmış ve proletarya partisini örgütlernek 
için gizliden gizliye faaliyete geçmişti. Her türden kuşkulu 
kimseler Londra'da Birliğe sızdıkları için Merkez Komitesi, 
Marx'ın önerisi ile Köln'e nakledildi. Benim görevim Ma
inz'de yerel Birlik örgütünü canlandırmak ve işçileri davamıza 
kazandırmaktı. Dış görünüşü ile propagandamız yalnız broşür 
dağıtmaktı. Bu işte o kadar iyi örgütlenmiştİk ki, bir saat içe
risinde bütün Mainz'i broşür yağmuruna tutabiliyorduk. Polis 
bir kere bile "suçluları" yakalama başarısını gösteremedi. 

1 850 Ekimi'nde Frankfurt'taki arkadaşlar bana, Nurn
berg'deki Birlik'i yeniden örgütleme görevini verdiler ve bu işi 
başardım. Ne yazık ki aj itasyonlarımız uzun ömürlü olmadı. 
O günlerde Alman Anayurdunda tek duyulan söz, tutuklanma 
idi. Polis şefleri günün kahramanlarıydı. Gerici monarşik yö
netim, özgürlük hareketini hasurabilmek için her yola başvu
ruyordu. 

1 8 5 1  Haziranı'nda hen de Mainz'de tutuklandım. 
Hapishanede hücreye kapatıldığım ilk anda bu tutuklan

marnın yıllarca süreceği kon:;sunda bir fikrim yoktu. Genç ve 
hayat doluydum; tek suçum proletaryaya karşı görevimi yeri
ne getirmekti. 

Bana karşı üç suçlama vardı: Birincisi; yıkıcı ve haince lite
ratürü yaymaktı. Ikincisi; sahte kimlikle dolaşmaktı. Üçüncü
sü ve en ciddisi; Komünist Birliğe üye olmaktı. Bu son suçla
mada şöyle deniyordu: 

"Friedrich Lessner'e karşı suçlama: 27 yaşında; gezgin ter
zi; Saxe-Weimar Grand Duchy'de doğmuş, son zamanlarda 
Mainz'de oturuyor. Suçlanmakta olan Friedrich Lessner'in ki
şisel durumları üzerine ayrıntı; Londra' da 1 84 7 yazından 
1 848 balıarına kadar sürdürdüğü ilişkiler; 1 848, 1 849 ve 
1 850 yılları boyunca Köln'de ikameti sırasında, Komünist Bir-



Ek liderleri ile ilişki halinde olup ensonu, Mainz'da Sosyalist 
Jşçi Derneği Başkanı olarak geiiştirdiği eylemler olup, suçlan
makta olan ve kendisinin suç ortağı bulunan Röser'e karşı ya
pılan ithamda bunların ayrıntıları verilmiştir. Geçen yıl ( 1 8  
Haziran 1 8 5 1 )  tutuklanması sırasında, bütün komünist litera
türe sahip bulunduğu görülmüştür; bunlar arasında, diğerleri
nin yanı sıra Londra Işçi Eğitim Derneği'nin Yönetmelikleri, 
1 848 tarihli Komünist Manifesto, Köln'deki, Wiesbaden'deki 
ve Mainz'deki Işçi Eğitim Derneği'nin Yönetmelikleri, Komü
nist Parti'nin Talepleri, Kızıl Kitap, Bütün Ülkelerin Demok
rat/arına Çağrı, Yaşasın Blanqui, Alman Insanları ve Prusya 
Uyrukları . . .  Bütün bu deliliere göre Friedrich Lessner, 
1 848 'den 1851 'e kadar, birkaç kişiyle birlikte müştereken bir 
darbe hazırlamakta olmakla suçlanmakta ve bu hazırlığın 
amacının da, devletin anayasasını ortadan kaldırmak ve va
ıandaşiar ile halkı, kraliyet güçlerine karşı bir iç savaş başlat
mak için birbirlerine karşı silahlandırmaktır. Bu suçlar, Rhein
l:;nd Devlet Anayasası'nın 84, 89 ve 9 1 .  maddeleri ile, Prusy:i 
Devlet Anayasası'nın, paragraf 6 1  No. 2 ve paragraf 63 kap
samında cezalandırılmak gerekir."  

"Köln, 28 Eylül 1 852; Genel Savcı: Nicolovius."  
Bu suçlama bana, tatuklanmamdan cm beş ay  sonra iade 

edilmek üzere tebliğ edildi. Ve bütün bu ıstıraplı süre zarfında 
b.?n hücrede yapayalnızdım. 

Bu s!rada başıma gelenlerin en kötüsü de Mainz hapishane
sinden Köln hapishanesine naklim sırasında oldu. Yürüyerek 
yapır.ak zorunda kaldığım bu seyahat tam dokuz gün sürdü. 
Bir kentten bir diğerine yirmi otuz cani ve hırsızia birlikte dev
redilerek yol alıyorduk. Her gittiğimiz yerde de geceleri, bütün 
suçlular içerisinde en tehlikelisiymişim gibi ötekilerden ayrılı
yordum . . .  Tüm yol boyunca zincire vurulmuş durumdaydım. 
Kraldan fazla kralcı jandarmalar, kelepçelerimi öylesine sıkı
yariardı ki, bileklerim kanıyordu. Bu insanlık dışı uygulamaya 
itiraz etmeye kalkışınca tekme tokat dövüyorlardı. 
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4 Ekim 1 852'de Köln j ürisi karşısına çıkarıldım. Benden 
başka suçlananlar da vardı; Nothjung, Bürgers, Röser, Dr. Da
niels, Dr. Becker, Dr. Abraham Jacoby, Dr. Klein, Otto Reiff 
ve Eberhardt. Mahkeme beş haftadan fazla sürdü. Bu mahke
menin ayrıntılarına burada girmeyeceğim çünkü bundan fazla 
sürdü. Çünkü bunu Marx, Köln Kömünist Mahkemesi Üzeri
ne Açıklamalar kitabında yaptı. 

Hüküm ağır bir darbeydi benim için. Bir kalede üç yıl hap
sedilecektim . . . .  Ancak çok geçmed i sakinleştim; Her şey belli 
olmuştu, hiç değilse hapishane hapishane dolaşmayacaktım; 
artık ne kadar yatacağımı biliyordum . . .  

Salıverilme günüm yaklaştıkça sabırsızlığım da  artıyordu. 
Silberger Kalesi'nde bulunduğum sırada Saxe-Weimar'da ege
m�nlikte bir değişiklik olmuş ve her zamanki gibi bunu bir ge
nel af izlemişti. Bu benim için büyük bir şanstı. Hapiste geçir
diğim dört buçuk yıl müthiş bir kabus gibiydi . . .  27 Ocak 
1 856'da salıverildim. 

"Özgür! "  :>anki bütün Almanya geniş bir hapishane değil
miş gibi! Hapi;;hane arkadaşlarımın Breslau Erfurt ve Fre
iburg'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra hemen edindi
ğim izienim buydu . Weimar'a geldim. Burada ajitasyon yap
mak istediysem de insanlar öylesine büyük bir korku içerisin
deydiler ki, 'komünizm' sözcüğünü duyar duymaz ödleri ko
puyordu. 

Başımı sokacak eYin-ı yoktu. Seyahat izni için baŞvurduğum 
ankamlar beni tanımazlıktan geliyorlardı; onların gözünde 
ben dı çıkmış bir komünisttim. Birinden ötekine gide gele, 
büyük baskılardan sonra seyahat kağıtlarımı nihayet alabil
dim. Hemen Hamburg üzerinden Londra'ya gittim . . .  
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1 856 Mayısı'nda Londra'ya geldim. Hemen Freiligrath'a 
gittim . . .  Ardından da Karl Marx'ı görmeye. Bana el k oyulmuş 
kitaplarıının yerine o güne kadar yayımianmış bütün yapıda-



rını armağan etti. 1 848'deki eski dostlarımı, Karl Pfander'i 
Georg Eccarous ve diğerlerini aramaya başladım. Burada ayrı
ca, Londra'da oturmaya başlamış Alman sığınınacılar ile ta
nıştım; bunlar arasında Wilhelm Liebknecht de vardı. lş bulur 
bulmaz, o sıralar çok perişan durumda olan Komünist İşçiler 
Eğitim Derneği'ne gittim. Bunu yapmarnın nedeni şuydu: 1 848 
Devrimci hareketinin çöküşünden sonra üyelerin çoğu dernek
ten ayrılmış, bir kısmı da yavaş yavaş küçük burjuva olmuşlar
dı. Toplumda komünist görüşlerin izi silinmiş, ruhsuz bir hale 
gelmişti ki bu, bizim liberallerin arayıp da bulamadıkları bir 
şeydi. 

Komünist İşçiler Derneği'deki durum canımı sıkmıştı. Üye
lerle temas kurmaya, onlarla dost olmaya başladım. Bunu ba
şardıktan sonra işe ta başından başladık . . .  Wilhelm Liebk
necht derneğe yeniden devama başladı Marx da öyle; üstelik 
Marx, ekonomi politik üzerine bir dizi dersler veriyordu. Bu
nun için herhangi bir karşılık alınıyordu. Zaten bütün hayatı 
boyunca işçilerden tek kuruş almanııştı. Üyelerimiz artıyordu. 

Bu olaylar sırasında Londra'da Özgür Düşünediler Hare
keti dikkatleri çekmeye başlamıştı. Hareketin başında, halkın 
yakından tanıdığı, yetenekli bir konuşmacı ve propagandacı 
olan Charles Bradlaugh vardı. Toplu konuşmalar yapıyor ve 
başlangıçta yalnız dine ve kiliseye karşı çıkınakla kalmıyor, sö
mürüye ve zulme de karşı çıkıyordu. Karım ve ben hemen bu 
harekete katıldık ... Bayan Marx ile çocukları da Bradlaugh'un 
pazar konuşmalarına geliyor, kimi kez Marx da onlarla birlik
te oluyordu. O sıralarda Marx ailesine yaptığım bir ziyarette 
Bayan Marx, Bradlaugh'u övdü ve kendisinden proletarya ha
reketi için çok şey beklediğini söyledi. Bu sözler üzerine Marx 
gülümsedi ve er geç Bradlaugh'un kendisini burjuvaziye sata
cağı düşüncesinde olduğunu söyledi. 

Marx'ın sözleri tamamen doğru çıktı. Bradlaugh İngilte
re'de belli bir üne kavuşunca proletaryanın düşmanı olup çık
tı. Parlarnemoya seçildi, iyi ve kötü günlerde burjuvaziyle kol 



kola yürüdü ve sosyalizme iftiralar yağdırmaya başladı . . .  
Utanmadan, Uluslararası Çalışmalar Birliği'ne girmek istediy
se de, böyle şöhret avcılarını uzak tutmayı çok iyi bilen Marx 
bunu engelledi. 

1 859'dan başlayarak, Gottfried Kinkel'in kurduğu ve yü
rüttüğü Hermann adında haftalık bir gazete Londra'da yayım
lanmaya başladı. Bu gazetenin liberal ikiyüzlü bir eğilimi var
dı. Bu nedenle bir gazete çıkartarak onunla mücadele etmeye 
karar verdik; Marx ile Engels'e de buraya yazması ricasında 
bulunduk. Das Volk (Halk) adını verdiğimiz gazetemizin ilk 
sayısı 7 Mayıs 1 859'da yayımlandı. Gazeteyi dağıtma işi bana 
verilmişti. Das Volk ancak 1 6  sayı yayımlanabildi; bunlarda 
Marx ile Engels'in birkaç makalesi çıktı. 

1 8 60-64 arası zamanımı, bilgimi genişletmeye harcadım. 
Londra Üniversitesi'nde, Huxley'in, Tyndal'ın ve Hofmann'ın, 
fizyoloji ve kimya derslerine düzenli olarak devam ettim. Bu 
seçkin bilim adamlarının derslerine genellikle Alman işçileri 
Jevam ediyorlardı. Burada da yine bizi buna teşvik eden Karl 
Marx idi ve ara sıra o da bu derslere girerdi. 

1 8 64'te bizim dağılma sürecindeki ihtiyar Komünist Birlik, 
bir başka biçim içerisinde yeniden doğumunu kutladı: Ulusla
rarası Çalışanlar Derneği kurulmuştu. Sosyalizm yeniden işçi
leri ilgilendirmeye başlamıştı ve eskisinden daha canlıydı. Geç
mişteki faaliyetlerimizin meyveleri olgunlaşıyordu . . .  

Komün' den sonra, Enternasyonal için güç günler başladı. 
Kamuoyuna yön veren büyük basın bize iftiralar yağdırıyordu. 
Öyle bir durum doğdu ki Londra'da toplantılarımızı yapacak 
bina bulamaz olduk. 1 8  Mart 1 8 72'de Komün'ün birinci yıl
dönümünü kutlamak için kiraladığımız bina çember içine alın
dı. Bu durumda, Genel Konsey'in otururnlarını yapabileceği 
özel bir bina kiralamak zorunda kaldım. Kıta Avrupa'sında 
çoğu insanın değer verdiği İngiliz basını aslında Alman bası
nından farksızdı. Bu, özellikle son yıllarda çok belirgindi. Ör
neğin İngiliz gazeteleri, Alman Sosyal Demokrasisi'nden gelen 



ve lehlerinde olan haberleri ya görmezlikten geliyor ya da tah
rif ediyordu. Öte yandan Çar'ı, Bismarck'ı ve Crispi'yi gökle
re çıkartıyordu. İngiliz burjuvazisi de Alman burjuvazisinden 
bir parmak bile iyi değildi; yalnız daha zeki ve kurnazdı; işçi 
sınıfına karşı açıkça savaş açmıyor, onu sadece yoziaştırmaya 
çalışıyordu. 

1 870'ten sonra, Enternasyonal'e karşı dışarıdan açılan sa
vaş yoğunlaşarak sürdü; hükümetlerin çoğu onu destekleyen
lere karşı önlemler aldılar. Fransa'da bu konuda bir yasa çı
kartıldığı gibi, İngiltere'deki sendikalarda bazı kimseler ona 
cephe aldılar. Bunların yanı sıra, örgüt içinde Mikhail Baku
nin;in çevirdiği adi entrikalar sürüp gidiyordu. Bu sırada 
Marx'ın hali hiç de imrenilecek gibi değildi. Enternasyonal ile 
ilgili bütün çalışmaları yüklenmiş gibiydi. Enternasyonal adı
na basılan bütün manifestolar, çağnlar ve diğer materyaller 
unu:ı kaleminden çıkıyordu. Ayrıca çok miktarda yazışma una 
bakıyor, Londra'ya sığınan Komünarlar iie ilgilenmesi gereki
yordu_ Marx bütün bu talepleri, hiç karşılık beklemeksizin ye
rine getirmek için çırpınıyordu; kaldı ki, kendi varlığını sürdü
rebilmek için de umutsuzca mücadele etmesi gerekiyordu. Evi
nin gideri özellilde Komün'den sonra durmadan art:yordu. 
Evinde daima, harındırılmak ve beslenmek zorunda olan bir
kaç Fransız sığınınacı bulunurdu. Bu günler özellikle Bayan 
Marx için zor günlerdi.  Sık sık bize gelir, eşimle ve benimle ai
le sorunlarını görüşürdü. Ama bütün bunlar onun, proletarya 
hareketine canlı ve içten katılımına engel olmazdı. 

Bakunin'e karşı mücadele Hague Kongresi'nde verilecekti. 
Bakunin bu kongreye katılmaya söz verdiği için Marx da 
onunla konuşup paylaşmak için Hague'e gitmeye karar verdi. 
Hague Kongresi, Marx'ın katıldığı tek Enternasyonal Kongre
si idi. Daha önceleri bu gibi durumlarda Londra'da kalır ve 
başkalarına bu gibi kongrelerde kendilerini göstermek fırsatı 
verirdi. Zaten Hague Kongresi'ne gitmesinin tek nedeni Baku
nin'in çevirdiği entrikalara bir son vermek amacını güdüyor
du. Friedrich Engels de gitmek isteyince Bayan Marx ile ço-



cuklara da oraya gitmek fırsatı doğmuş oldu. 
Kongre, 1 8 72 başlarında yapıldı, 65 delege katıldı. Alman

ya'yı, Bernhard Becker, Cuno ve Hugofriedlander, Dr. Kugel
mann, Ad. Hepner, Rittinghausen, Schumacher ( Solingen), 
Heinrich Scheu ve Joseph Dietzgen temsil ediyordu. 

Mikhail Bakunin sözünde durmadı, kongreye katılmadı. 
Ama yandaşları oradaydı ve sefil bir rol oynadılar. Kongrenin 
çözümleyeceği iki sorun vardı: 1 )  Genel Konsey'in yerinin değiş
tirilmesi; 2) Bakunin'in Enternasyonal'den atılması. Friedrich 
Engels ilk nokta üzerinde konuştu ve Genel Konsey'in New 
York'a nakledilmesini önerdi. Bu öneri kabul edildi. Bakunin'in 
ihracı kapalı oturumda ele alındı: Marx'ın karşıtları bile Baku
nin'in entrikalarını kınadılar ve ihracı için oy verdiler . . .  

Hague'de Marx, hemen bütün uygar ülkelerden gelen gaze
teciler tarafından kuşatıldı: Herkes onu görmek ve Enternas
yonal'in amaçları ve istekleri üzerindeki düşüncelerini öğren
mek istiyordu. 

1 872 Hague Kongresi eski Enternasyonal'in son olayı idi. 
Bireysel federasyonlar yavaş yavaş dağıldı ve yerlerini daha 
kapsamlı ulusal örgütler aldı. 

Enternasyonal, görevinin büyük bir kısmını yerine getir
mişti: Sosyalizmin, lideri Karl Marx tarafından ekonomik ve 
felsefi bakımlardan savunulması sağlam bir biçimde yapılmış
tı; ve Enternasyonal, savunulan bu öğretileri, uygar dünyada 
her istikamette yayabilecek ilk örgüt olmuştu; bu öğretiler, bu
ralarda, ekonomik ve felsefi koşulları uygun bir hızda kendile
rini kabul ettirmeye başlamışlardır. Zaten Marx bile bundan 
fazlasını Enternasyonal'den beklememişti. 

7 

Bu sıralarda, Marx ailesini sık sık ziyaret ediyordum. On
ların evi her güvenilir yoldaşa açıktı. Marx ailesi arasında, pek 
çokları gibi, geçirdiğim o güzel saatleri hiç unutmayacağım. 
Bayan Marx her zaman özellikle canlı bir izienim bırakmıştır. 
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Uzun boylu, çok güzel bir kadın, seçkin bir insandı; öylesine 
iyi huylu, sevgi dolu, şakacı, gurur ve kibirden öylesine uzaktı 
ki, insan onun yanında, kendi annesiyle ya da kız kardeşiyiey
miş gibi rahat ve evinde hissederdi . . .  Daha önce söylediğim gi
bi, işçi sınıfı hareketi için heves ve istekle doluydu. Burjuvazi
ye karşı kazanılmış her başarı, ne kadar küçük olursa olsun 
ona büyük bir doyum ve zevk verirdi. 

Marx daima, işçilerle yapılan toplantılara ve konuşmalara 
özel bir önem verirdi. Bunların hareket hakkındaki düşüncelerini 
dinlemeyi çok önemli sayar; kendisiyle açıkça konuşanlan ve boş 
övgülerden kaçınanları daima tercih ederdi. Onlarla en önemli 
politik ve ekonomik sorunları tartışmaya daima hazırdı. Bu so
runları yeterince aniayıp anlamadıklarını çok kolay fark eder ve 
ne kadar iyi anlarlar ise duyduğu zevk o kadar büyük olurdu. 

Enternasyonal zamanında, Genel Konsey'in hiçbir oturu
munu kaçırmamıştır. Bu otururnlardan sonra Marx ile biz 
Konsey üyeleri, temiz bir meyhaneye gider bir bardak bira içer 
ve gevezelik ederdik. Eve dönerken Marx çoğu kez genellikle 
normal işgünü ve özellikle sekiz saatdik işgünü mücadelesin
den söz etmeyi severdi. Gülerek şunu da eklerdi: "'Bizler, sekiz 
saatlik işgünü için mücadele ediyoruz ama kendimiz sık sık 
bunun iki katı çalışmaya devam ediyoruz! "  

Gerçekten d e  Marx -ne yazık ki- çok fazla çalışmakta idi. 
Dışardan birisinin yalnız Enternasyonal'in ona ne kadar bü
yük emek gücüne ve zamana malolduğunu tahmin etmesine 
imkan yoktur. Üstelik günlük ekmeğini kazanmak için çalış
mak zorunda olduğu gibi, British Museum Kitaplığına saatler
ce kapanıp tarih ve iktisat üzerine eserlerini yazahilrnek için 
malzeme de topluyordu. Kuzey Londra'da Maitland Park Ro
ad'a, evine dönüş yolunda sık sık beni görmek için eve uğrar 
-o sıralarda ben müzeden çok uzak olmayan bir yerde oturu
yordum- Enternasyonal ile ilgili bazı konuları tartışırdık. Eve 
gelince yemek yer biraz dinlenir ve yeniden çalışmaya başlar
dı. Çoğu kez -maalesef çoğu kez- gece geç vakte ya da saba-
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hın erken saatlerine kadar çalışır, ara sıra da o kısa dinlenme 
zamanı, Parti üyelerinin ziyaretleri ile kaybolur giderdi. 

Bütün gerçek büyük adamlar gibi Marx, kibir nedir bilmez-
di. Her samimi çabayı, özgüvene dayanan her fikre saygı du
yardı. Daha önce de söylediğim gibi, işçi sınıfı hareketi üzerin
de en sıradan işçinin düşüncesini dinlemeye daima can atardı. 
Bu yüzden öğle sonları çoğu kez bana uğrar, birlikte yürür ba
na birçok şeyden söz ederdi. Benim düşüncelerimi almakla bir
likte ben doğallıkla onun elden geldiğince çok konuşmasını 
sağlamaya çalışırdım; zira onun konuşmalarını dinlemek ve 
savlarını geliştirmesine tanık olmak gerçekten büyük bir zevk
ri. Onun konuşmasını dinlerken büyülenir, ayrılırken zorlanır
dım. Genellikle o mükemmel bir yol arkadaşıydı; kendisiyle te
masa gelen herkes üzerinde güçlü bir cazibe ve hatta büyülen
me gibi bir duygu yaratırdı. Espirili bir zekaya sahipti, attığı 
kahkahaiar ta kalbinin derinliklerinden gelirdi. Partili yo�daş

. lar, hangi ülkede ol ursa olsun bir zafer kazandıHarında ne�e-
sini coşkuyia ortaya koyardı; bu keyifli hali çevresindeki iı�r
kesi etkisi altına alırdı. 

Marx'ın her üç kızı da daha çok genç yaşlarında işçi sınıfı 
hareketine çok yakından ilgi duymuşlardı; zaten bu hareket 
evdeki başlıca konu olmu�rur. Marx ile kızları arasındaki iliş
ki, düşünülebilecek en içten ve sıkıntısız bir ilişkiydi. Kızlar 
babalarına daima sanki kardeşleri ya da arkadaşlan gibi dav
ranm;şlardır. Çünkü Marx yapmacık ana-baba otoritesini da
ima gereksiz saymıştır. Ciddi konula�da çocuklarının danış
manı gibi hareket eder, zaman buldukça da onlara oyun arka
daşı olurdu. 

Marx genellikle çocuklara karşı büyük sevgi duyardı. lsa
nın ineili'nde en hoşlandığı şeyin çocuk sevgisi olduğunu sık 
sık yinelerdi. Kentte işi olmadığı zamanlar, hele Hampstead 
Heath yürüyüşlerinde, Kapital yazarım, bir yığın çocukla alt 
alta üst üste aynarken görmek mümkündü. 

1883'te -annesinin bütün iyi ve güzel niteliklerini taşıyan- en 
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büyük kızının ölümü, bu zor ve uğursuz zamanda onun için ye
ni ve büyük bir darbe olmuştur; daha on iki ay önce, 2 Aralık 
1 88 1 'de, sadık hayat arkadaşı ve yoldaşı eşini yitirmişti. Bu iki 
olay hiçbir zaman kendisini kurtaramadığı son darbeler olmuştur. 

Marx'a son zamanlarda berbat bir öksürük musaHat ol
muştu. Ünl! öksürürken gördüğünüzde o güçlü gövdenin pat
Iayacağını sanırdınız. Bu öksürük ona, yıllarca ağır çalışmanın 
yıprattığı bedeni yüzünden daha da ağır geliyordu. Yetmişle
riri ortasında doktorlar sigarayı Marx'a yasakladılar; büyük 
bir tiryaki olan Marx için bu ağır bir fedakarlıktı. Doktorların 
bu yasaklamasından sonraki ilk ziyaretimde bana, şu kadar 
gündür sigara içmediğini ve doktorlar izin verene kadar da iç
meyeceğini büyük bir keyif ve gururla müjdelemişti. Daha son
raki her ziyaretimde, sigarayı bırakalı ne kadar zaman olduğu
nu, ve bu sürede tek bir sigara bile içmediğini hep söyledi dur
du. Öyle görünüyordu ki, bunu yapabileceğine kendisi bile 
inanmıyordu. Hele doktorların günde bir sigara içebileceğini 
söylemeleri ise onu çocuk gibi sevindirmişti. 

1 5  Mart 1 8 83'te Engels'den, Marx'ın ölüm haberini geti
ren bir mektup aldım. Haber beni perişan etmişti. Marx'ın gü
vendiği yakmları, işçi sınıfı hareketinin kaybının ne olduğunu 
çok iyi biliyorlardı. Yalnız büyük bir zekaya ve geniş bir bilgi
ye sahip bir insan değil; tutarlı ve demir gibi bir kişiliğe sahip 
bir insandı kaybettikleri. Onunla birlikte mezara gömülen bil
gi yükünün genişliği ve ağırlığı, yazmaya niyet edip de yaza
madıklarının onda birini oluştursa bile, ardında bıraktıkları 
yapıtlada kamtlamıştır. Dünya proletaryası için verilen müca
deleler ve yapılan fedakarlıklar ile dopdolu yaşamı onun kah
raman kişiliğinin tanığıdır. 

Marx, emeğiyle geçinen kitlelerin, er ya da geç kendisini 
aniayacağını ve onun öğretilerinden, burjuva toplumuna son 
vererek, yeni bir toplumu kurmak yolunda tertemiz bir vic
danla çalışmak için gerekli ilham ve kuvveti kazanacakların
dan tamamen emindi. 

Deutsche Worte, 1 898 



F r i e d r i c h  L e s s n e r  

B İ R i Ş Ç i N i N 
K A R L  M A R X  Ü Z E R İ N E  A N I L A R I  

Büyük liderimizin ölümünden beri onun üzerine, yaşamı ve 
yapıtları üzerine, onu destekleyenler ya da hasımları tarafın
dan çok şey yazıldı. 

Bunların çoğunun yazarı, ne var ki, "Özgür" lngiltere'de, 
sendikacıların bir kesiminin söyledikleri gibi "katıksız işçiler" 
değildi. Bunlar, doğumları ya da durumları bakımından, orta 
sınıf denilen tabakaya aittiler. 

Işte bunun için benim, bir işçi, aşağı tabakadan bir 'iğne şo
valyesi' * olarak, ölümsüz liderimizin ölüm yıldönümü vesile
siyle, benden genç yoldaşlarıının yararına, bir kısmı, Marx'ın 
benim ve başkaları üzerindeki izienimlerini içeren, öteki kısmı 
ise, bazı yönlerden onun yaşam öyküsünü tamamlayacak olan 
birkaç anıını yazmaya kalkışmarnın herhalde uygunsuz sayıl
maması gerekir. . .  

1848 yılında, devrimin patlak vermesinden sonra Köln,de 
Neue Rheinsche Zeitung (Yeni Ren Gazetesi) yayımlanmaya 
başladı. Yazı kurulunda Karl Marx ile Friedrich Engels vardı 
ve Komünist Birliğin çeşitli üyeleri ile sağlam demokratlar kat
kıda bulunuyorlardı. Bu dönemde ben de Londra'dan Köln'e, 
propaganda konusunda arkadaşlara elimden gelen yardımda 
bulunmak üzere gittim. 

Çalıştığım yerde Yeni Ren Gazetesi'ni dağıtıyor, çalışma 

• Bilindiği gibi Lessner terziydi. 
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saatlerinde çoğu kez bazı yazıları yüksek sesle okuyordum. İş
çiler bunları büyük bir hevesle dinliyorlardı. 1 849 Mayısı'nda, 
Prusya Hükümeti önce gazereye karşı düzinelerle yasal kovuş
turma başlattı, ardından da gazeteyi zorla kapattı ve Marx'ı 
Köln' den sürgün etti. Çok geçmeden benim başıma da aynı şey 
geldi. 1 851  'de Mainz'de tutuklarıdım; soruşturma boyunca iki 
yıl hapiste kaldım, mahut Köln Komünist Davası'nda bir üç 
yıla daha hüküm giydim ve bu cezayı, Graudenz ve Silberger 
(Silezya sınırındadır) kalelerinde tamamladım. Mahkeme sıra
sında Marx, Londra'dan bizi kurtarmak için var gücüyle çalış
tıysa da onun ve diğer dostların çabaları, Polis Komiseri Sti
eber ve diğer " devlet koruyucularının" düzmece ifadeler sun
maları marifetiyle, sınıfsal önyargılı j üri tarafından boşa çıkar
tıldı; burada şunu da eklemeliyim ki bcnda, birtakım ahmak 
kimselerin sorumsuzca eylemlerinin bizim üzerimize yıkılması
nın da büyük rolü olmuştur. 

Bu sıralar öyle çok sözde eylem adamı ve süper devrimciler 
peydahlanmıştı ki; yapılan hiçbir şey yeterince radikal sayılını
yor ve bunlar, devrimin herhangi bir anda yapılacak darbeler 
ya da benzer yollardan hemen gerçekleştiri.lebiieceği gibi bir 
ham hayalin peşinde koşuyorlardı. 

Ancak, bu gibi kimselerin onda dokuzu sadece 'sözcük' kah
ramanlarıydı; ve hareket için yararlı hiçbir şey yapmamışlardı. 
En yüksek sesle bağıranlar içlerindeki en yaygaracıları ve bütün 
sörnürücüleri enselerinden tutup cezalandırmak isteyenleri, çok 
geçmeden kendileri en beter sö mürücüler haline geldiler. 

1 856'da kaleden koyverildikten sonra Londra'ya dön
düm . . .  

1 850' de Marx ile arkad«.şları, Willich'in başını çektiği 
"hızlı devrimciler",  derneği ele geçirdikleri için Komünist İşçi 
Eğitim Derneği'nden ayrıldılar. Bir zamanlar "hızlı devrim
ci"lerden olan Kinkcl de dernekten atılınca, ben Marx'ı derne
ğe daha sık gelmeye ekonomik ve politik sorunlar üzerine ko
nuşmalar yapmaya ikna ettim. Liebknecht ve diğer partili yol
daşlar da yine derneğe yeniden üye oldular. 



1859'da Kinkel tarafından kurulmuş bulunan ve İtalya sava
şı sırasında Bonapartçı sloganları yaymış olan Hermann gazete
sine karşı, işçi gazetesi Das Volk yayma başladı. Marx katkıda 
bulunmaya çağrıldı ve Prusya'nın takındığı tavır üzerine çok il
ginç yazılar yazdı. Ayrıca gazeteyi desteklemek için arkadaşlan 
arasında para topladı. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'nın 
ilk baskısı aynı yıl yayımlandığı gibi 1 860'da Herr Vogt'u yayım
ladı; bu kitapta, bu beyefendi ile "patronlannın ve kafadarlan
nın" çevirdikleri dolaplar açıklanıyordu. Marx'ın Vogt ile yan
daşlarının yaydıklan utanmazca iftiraların açıklandığı kitapta 
ayrıca, 1848 yılındaki göçlerin tarihi konusunda bol malzeme ve 
Avrupa ülkelerinin kabineleri tarafından çevrilen diplomatik ent
rikalar üzerine açıklamalar vardır. 

En sonu, 1 864'te Enternasyonal kuruldu; bunun kurulma
sında faal bir rol oynadım; Genel Konsey'e üye olduğum için 
Marx ile daha yakından temas imkanım oldu. 

Almanya'daki yoldaşlarımızın seçimlerdeki her başarısı ve 
başarıyla yürütülen her grev haberiyle Marx'ın çocuk gibi se
vindiğini anımsıyorum. Mayıstaki o dev gösterileri görmüş ol
saydı kimbilir nasıl sevinirdi. Karşıtlarımızın saldırıları onu sa
dece eğlendiriyordu. Onlardan söz ettiği andaki alaycı ve kü
çümseyici hali görülmeye değerdi. Amaçlarına hizmet eden 
kendi yapıtiarına karşı şaşılacak bir ilgisizlik içerisinde olurdu. 
Konuşmalarımız daha önceki yapıtiarına gelince bana şunları 
$Öylediğini anımsıyorum: "Bütün yapıtlarımı elde etmek isti
yorsan Lasalle'e gitmen gerekecek; o bunların hepsini topla
mıştı; çoğunun bende kopyalan bile yok." Bu sözlerin doğru
luğu, yapıtlarından şunun ya da bunun sık sık bir nüshasını 
benden zaman zaman istemesi ile görülür. 

Marx'ın yapıtlarının büyük bir kısmı onyıllarca geniş halk 
kitlelerinin ne yazık ki bilgisi dışında kaldı ve hala da bu böy
le sürüp gidiyor. * Özellikle 1 848 Devrimi'nden önce, bu dev
rim sırasında ve sonrasında yazdığı yapıtlar çok büyük güçlük-
• Lessner bu anılan 1 8 93'te yazmıştır. 
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ler içerisinde okura ulaşabilmiştir. 
Marx ve Engels ile ilk yıllarda birlikte çalışmış olanlara, 

Genel Alman İşçi Birliği'nin kurulmasının, işçi sınıfı hareketi
nin başlangıcını oluşturduğunu işitmek çok komik gelir. Çün
kü bu Birlik, Marx'ın, Engels'in ve diğerlerinin zaten yirmi yıl
dır, yoğun bir propaganda ve inatçı bir mücadele verdikleri, 
1 860'ların başlarına kadar kurulmuş değildi. Ben bunu, 1 848, 
49, SO yıllarından beri şahsen tanımış olduğum Lassalle'in bir 
karşıtı olduğum için söylemiyorum. Ben her zaman onun bü
yük gücünü takdir ettiğim gibi, işçi hareketinin gelişmesine 
katkıda bulunan propaganda faaliyetinin taşıdığı önemi de ya
kından bilirim. Ben son kez Lasselle'i, 1852 Ekim ve Kasımı'n
da, mahkeme salonunda Köln · Komünist Davası'nı izlerken 
gördüm. Londra'ya sık sık geldiği halde onu görmek fırsatı 
çıkmadı. Lasselle, İŞçi Derneği'ne gelmediği gibi kendisini 
Marxlar'da da hiç görmedim. 

Marx, 1 868 Ekimi'nin başlarında bana, Kapital'in I.  cildi
nin Rusça çevirisinin Petersburg'da yayımlandığılll büyük bir 
sevinçle müjdeledi. O sıralarda Rusya'daki devrimci hareket
lere büyük önem veriyor, teorik yapıtların incelenmesi ve yay
gınlaştırılması için büyük özverilerde bulunanlar ile, bunların 
modern düşüncelere karşı gösterdikleri kavrayışı büyük bir 
takdirle karşılıyordu. En sonu, Kapital'in Rusça baskısı Peters
burg'dan gelince* bu olayı, o günlerin ailesi ve dostlarınca 
kutlanması gereken önemli bir işareti olarak gördü. 

İşçilerin sömürücü sınıfa karşı verdikleri mücadelede uğra
dıkları her yenilgiden sonra Marx daima yenilenlerin davasına 
büyük bir şevkle sarıldı ve yenenierin her zaman yanında olan 
gruplara ve kimselere karşı ezilenleri savundu. 1 848 Haziranı 
Paris Ayaklanması'ndan, Almanya'daki 1 848 Devrimi'nden 
ve yeryüzündeki bütün gericiler ile, aydınlanamamış işçilerin 
büyük bir kesiminin, Komün savunucularına karşı vahşi bir 

• Kapitalin birinci cildi Rusya'da, 1872 Martı'nda yayımiandı ve aynı yılın Ni
san ayında Marx'a ulaştı. 

200 



saldırıya geçtikleri 1 871  Komün yenilgisinden sonra daima 
böyle yaptı. Komün'ün katledilen ve peşlerine düşülen savaş
çılarının yanında yer alan ilk isim Marx olmuştur. Uluslarara
sı Çalışanlar Derneği'nin Genel Konseyi'ne Bildiri, Fransa' da 
lç Savaş bu yandaşlığı nasıl bir güç ve enerji ile yaptığını gös
terir. " İnsanoğlu bir yenilgiden sonra gerçek dostlarının kim
ler olduğunu öğrenir" sözü ne kadar da doğru bir sözdür! 

Her devrim, ona katılan yiğit savaşçılar ile birlikte, ciğeri 
beş para etmez unsurlar ile, kişisel çıkarlarını şu ya da bu yol
dan sağlayacaklarını uman her türden maceracıları da açığa çı
karır. Komün sığınınacıları arasında bile böyleleri vardı; bun
lar yaptıkları hesabın neresinde yanıldıklarını düşüneceklerine 
her fırsatta kışkırtıcılık yapmaktan kaçınmıyorlardı. Bunlara, 
Komüncülerin kendi safları arasındaki birlik eksikliği yardım
cı oluyordu. Blankiciler, Prudhoncular, Anarşistler, Özerkçiler 
ve her türden "ler"ciler, birbirleriyle sürekli kavga halinde idi
ler. Bu hal Genel Konsey'in oturumiarına bile yansıyordu; ço
ğu kez bu hır gür öylesine büyüyordu ki Marx bunları güçlük
le yatıştırabiliyordu. Böyle zamanlarda genellikle gösterdiği 
sabır inanılır gibi değilse de, öyle durumlar oluyordu ki, ne ya
pacağını bilmez hale gelmiş Komüncülerin saçma sapan görüş 
ve planları karşısında o bile isyan ediyordu. 

En sabırsızları ve o sırada en ipe sapa gelmezleri de Blanki
ciler idi. Bunlar bir kez daha, devrimi çantada keklik sayıyor
lar ve sağa sola ölüm cezası yağdırıyorlardı. 

Başlangıçta bu durum bayağı eğlenceliydi ancak, Fransızlar 
arasındaki bu dövüş çok geçmeden öteki delegeler arasında da 
yayıldı. Buna ek olarak Bakunin'in kaynattığı fesat kazanı ve 
bunun sonucu, High Halbom'daki Genel Konsey oturumları, 
düşünülenlerin ötesinde fırtınalı geçmeye başladı. Dil karmaşa
sı, derin davranış farklılıkları ve görüşlerin çeşitliliği öylesine 
büyük boyutlara ulaştı ki, bunların üstesinden gelmek ancak 
Herkül'ün başarahileceği bir şeydi. Marx'ı hoşgörüsüzlükle suç
layanların onun bu günlerde insanların düşüncelerini kavrama-



da, usa vurmacia ve ulaştıkları sonuçlardaki hataları sergilerken 
gösterdiği beceriyi bir kez olsun görmelerini isterdim. 

Belli bir görüş açısından, her politik mücadele adamının 
hoşgörülen bir sınırı olmak gerekir; bana göre, bütün kuşkulu 
ve çık?..rcı elemanları Enternasyonal'in dışında tutmakla Marx 
çok yerinde hareket etmiştir. lik günlerde, çevrede dolanıp 
durdular; bu türden adamlara, Enternasyonal Çalışanlar Der
neği'nin, ne dinsel ve ne de öteki tür sekterliklerin çocuk yuva
sı olmadığını anlatmak Marx'a düşen bir görev oldu. 

Büyük kızları Jenny ile Laura'nın, aynı düşünceyi paylaştı
ğımiz yetenekli insanlarla evliliği hiç kuşkusuz, Marx'ı mem
nun etmiştir. Jenny, Charles Longuet'in, Laura, Dr. Paul La
fargue'ın eşi olmuştur. Ne yazık ki ne iyi kalpli Bayan Marx 
ve ne de Marx'ın kendisi en küçük kızları Eleanor'un yetenek
li sosyal demokrat Dr. Edward Aveling ile evlenınesini göre
memişlerdi. Çocuklarınili işçi sı!lıfının kurtuluşu için yaptıkla
rı çalışmaları ne kadar büyük bir sevgiyle izler; son on yıl içe
risinde modern işçi s!nıfı hareketinin gösterdiği büyük gelişme
leri nasıl bir hoşnutlukla selamlarlardı! 

K:ırl Marx'ın ne yazık ki çok erken öldüğü herkesin ortak 
düşüncesidir. Onunb yakın ilişki içerisinde olanlar, uzun za
mandır sağlığı konusunda endişeli idiler. Bilimsel çalışmalan 
ya da işçi sınıfının çıkarl::ırı sözkonusu olduğunda kendisini 
rahatlıkla harcıyordu. Arbdaşlarındau hiçbiri, ailesinden hiç 
kimse bu bakımdan ona engel olamazdı. . .  

Ancak, Karl Marx'ın en eski ve en iyi arkadaşı Friedrich 
Engels'in, sapasağlam vücudu ''e zekasıyla bala aramızda bu
lunuşu bizim için büyük bir tesellidir. Onun aracılığı ile 
Marx'ın ardından bıraktığı yapıtların çoğu hiç kuşkusuz bize 
ulaşmış olacaktır. 

Böylece Marx, ölümünden sonra bile bize, yepyeni bilgiler, 
taze görüş açıları sunmuş olacak, yarattığı doktrin, mücadele 
veren proletarya arasında gitgide daha geniş alanlara yayıla
caktır; üstelik her yerdeki işçi sınıfı hareketi bu doktrinin etki 
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alanına girmektedir. Marx yalnız, " Bütün ülkelerin proletar
yası, bir! eşiniz! "  çağrısı ile kitlelere seslenmekle kalmamış, ya
rattığı doktrinde bu birliğin hangi temeller üzerinde sağlanaca
ğını ve sağlanmakta olduğunu da göstermiştir. 

Marx'ın ruhunu oluşturduğu Enternasyonal, eskisinden 
daha güçlü olarak canlanmaktadır. Uluslararası işçi sınıfı ha
reketinin etrafında elele verdiği bayrak, Marx'ın 1 848'de yük
selttiği ve bütün yaşamı boyunca, mücadele veren proletarya
nın önünde taşıdığı aynı bayraktır. Işte bu bayrak altında top
lanan işçi sınıfı ordusu, şimdi zaferden zafere yürümektedir. 

Die Neue Zeit, C. I, 
1 892-93 
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F r i e d r i c h  L e s s n e r  

B İ R  t Ş Ç İ N İ N  
F R I E D R I C H  E N G E L S  
Ü Z E R İ N E  A N I L A R I  

Gözlerimi kapamadan önce, sosyalizmin büyük düşünürü 
ve savaşçısı ile, uzun süren bir yakınlığın ve dostluğun bıraktı
ğı anıları sizlere ulaştırmak istiyorum. Ölümünden beri Engels 
hakkında çok şey yazılmış ve söylenmiş olmasına karşın ben 
hala, 1 848'den beri onunla olan deneyimlerim ve işbirliğim 
konusunda bir şeyler söylemem gerektiğine inanıyorum. 

Anlattıklarım, korkarım benim istediğim ölçüde tam olma
yacaktır. Engels ile tanışmamız üzerinden tam yarım yüzyıl 
geçti; çok şeyi belieğimden yazınam gerekiyor. Geçkin yaşım 
ayrıca bir engel; ellerim artık yazı yazarken istediğim derecede 
düzgün durmuyor: İşte bu yüzden anlatacaklarım gerektiği öl
çüde iyi olamazsa beni lütfen bağışlayın. 

ı 

Friedrich Engels ve de Karl Marx ile ilk tanışmam, 
1 847'nin sonunda Londra'da, ilginç dönemden başlar. O sıra
larda biricik dernek olan ve o günün işçi sınıfı hareketinin sa
vunuculuğunu yapan Komünist İşçiler Derneği* henüz etkinli
ğini sürdürüyordu. O günün uluslararası işçi sınıfı hareketinin 

• Bu dernek 19 .  yüzyılın sonunda, sıradan bir kulüp haline gelerek yozlaşmıştır. 
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kurulduğu o unutulması olanaksız toplantıdaydı. Marx, Engels 
ve W. Wolff, Belçikalı yoldaş Tedesco ile birlikte, hareketin il
ke ve taktiklerini saptamak üzere Londra'ya gelmişlerdi. Bugün 
artık bütün dünya biliyor ki, o Komünist Kongre' de Marx ile 
Engels'e, bir Komünist Manifesto'yu kaleme alma görevi veril
mişti. Ben Marx ile Engels'i daha önceden, 1 847-48'de yayım
lanan Deutsche-Brüsseler Gazetesi'nden biliyordum. Engels'in 
ilk basımı 1 845'te yapılan Ingiltere'de !şçi Sınıfının Durumu, 
Londra'da Komünist İşçiler Birliği'nde satılmakta idi. Bu be
nim satın aldığım ilk kitaptı ve ben, işçi sınıfı hareketini ilk 
bunda tanıdım. O sırada bilgi edindiğim diğer bir kitap da We
itling'in Uyum ve Özgürlüğün Güvenceleri idi. 

Marx, Engels, W. Wolff ve diğerlerinin Londra'da bulunu
şu yalnız Komünist İşçiler Derneği üyeleri üzerinde değil, Ko
münist Birlik üyeleri üzerinde de büyük bir etki uyandırmıştı. 
Bu toplantıdan büyük şeyler bekleniyordu ve bu umutlar boşa 
çıkarılmamıştı; tam tersine, büyük ölçüde artmıştı. Bu unutul
maz toplantının ilk meyvesi olan Komünist Manifesto'nun ya
yınlanmış oluşu, bu söylediklerimin en doğru kanıtıdır. 

Engels, Karl Marx'tan dış görüşü bakımından farklıydı. 
Uzun boylu, tığ gibiydi; hareketleri hızlı ve canlıydı; konuşma 
biçimi kısa ve kesindi; vücudu dikti; askerce bir görünüşü var
dı. Çok canlı bir kişiliğe sahipti; son derece zekiydi. Onunla te
masa gelen herkes kaçınılmaz olarak, büyük zekii sahibi bir in
sanın karşısında olduğu izlenimini edinirdi. 

Yabancılara karşı ihtiyatlıydı; özellikle son yıllarında. Hak
kında doğru bir yargıya varahilrnek için onu iyi tanımanız ge
rekliydi; onun da birisine güvenınesi için, içini dışını bilmesi 
gerekirdi. 

Karşısında numara yapmak olanaksızdı: Masallarla uyu
tulmak mı istendiğini, yoksa gerçeğin olduğu gibi mi söylendi
ğini hemen anlardı. Aslında Engels insanları iyi tanırdı ama 
bazı hallerde yanıldığı da olurdu. 

Engels'in portresi, kendisini 1 843'ten beri tanıyan, Çartist 
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Kuzey Yıldızı'nın editörü dostu George Harney'in şu sözleri 
anılmadan tam sayılamaz. Engels'in ölümünden sonra şöyle 
yazıyordu: " 1 843 yılında Engels, Bradford'dan Leeds geldi ve 
beni gazetenin bürosunda ziyaret etti. Uzun boylu, yakışıklı 
genç bir adam; yüz ifadesi neredeyse çocukça bir gençliği yan
sıtıyordu; Almanya'da doğduğu ve eğitim gördüğü halde Ingi
lizeesi o sırada bile çok iyi idi. Kuzey Yıldızı'nı sürekli okudu
ğunu ve Çartist Harekete yakın ilgi duyduğunu söyledi. İşte el
li yıl önce dostluğumuz böyle başladı."  

"Yoğun çalışmalarına karşın" diye yazıyordu Harney, 
"Engels daima dostları için zaman ayırır ve gerektiğinde onla
ra yardım ve öneride bulunurdu. Geniş bilgisi ve yoğun etkisi
ne karşın hiçbir zaman insanlara tepeden bakmazdı; tam tersi
ne, yetmiş beşinde bile, yirmi ikisindeymiş gibi alçakgönüllü ve 
yardım ediciydi. Olağanüstü konuksever, ve şakacıydı; kahka
hası bulaşıcıydı. Insanlarla ilişki kurmakta ustaydı; öğrenciler
le, Çartistlerle, sendikacılarla ve sosyalistlerle aynı açıklık ve 
rahatlık ile konuşabilirdi. "  

2 

Marx ve Engels ile yakın ilişkim, 1848 Haziranı sonunda 
Londra'dan Köln'e gelişirole başlar. Burada Yeni Ren Gazete
si'nin yazı kurulu ile tanıştırıldım; o sıralar beni Friedrich 
Carstens adıyla tanıyorlardı. Engels benim terzi olduğumu bi
liyordu ve beni kendi "saray terzisi" olarak atamıştı; oysa 
onun için yaptığım tek şey dolabındaki giysileri onarmak ve 
bunlara yeni biçimler vermekti. Aslında ne Engels'in ne de 
Marx'ın giyim kuşama fazla önem verdikleri yoktu; üstelik o 
sıralardaki para durumları da parlak olmaktan çok uzaktı. 

O günlerde çok gençtim; ayrıca öne geçmek için, onu bunu 
dirsekiemek gibi bir alışkanlığım da yoktu. Bu nedenle onlar
la açık toplantılarda rastlaşıyor ve birbirimizi eski silah arka
daşları olarak selamlıyorduk. llişkimiz kısa olmakla birlikte, 
daha o zamandan bu iki insanın öyle sık rastlanan türden ki-
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şiler olmadıklarını anlamıştım ve gelecekte kendilerinden çok 
şey beklenen insanlar olacağını sezmiştim. 

Komünist Manifesto, bu iki insanın, o günkü toplum üze
rindeki bilgilerinin doğruluğu konusunda en ufak bir kuşku 
bırakmadığı gibi yazılışındaki rahat ve kolay anlaşılabilirlilik, 
toplumdaki uzlaşmaz sınıf çelişkilerini sıradan işçinin aniaya
bileceği bir düzeye getirmişti. Ancak Yeni Ren Gazetesi'ndeki 
yazıları, Marx ile Engels'in, bu geniş bilgileri dışında yenilmez 
bir mücadele gücüne de sahip olduklarını gösteriyordu. 

Yine burada, Prusya karşıdevrimcileri, ne biçim bir düş
manla karşı karşıya olduklarını ensonu anladılar ve Yeni Ren 
Gazetesi'ni yola getirmek için ellerinden geleni geri koymama
ya karar verdiler. Bunu başaramayınca, gazeteyi büsbütün sus
turmak için daha sert önlemlere başvurdular. Iki yasal kovuş
turma açıldı: Ilki 7 Şubat'ta ikincisi 8 Şubat'ta, Ren Demokrat
lar Komitesi'ne karşıydı. Her ikisini de ilgiyle izledim ve karşı
devrimcilerin başlarını ne türden bir kayaya çarptıklarını gör
mek ve duymak büyük bir zevk oldu. Üstelik bu iki insanın ha
sımları bile onlara hayran olmaktan kendilerini alamtyorlardı! 

Yeni Ren Gazetesi'nin zora başvurularak kapatılması ve 
Marx'ın yasal olmayan yollardan baskı altına alınarak kavuş
turulması üzerine yazı kurulu üyeleri dört bir yana dağıldılar. 
Marx, Paris'e gitti, Engels, Reich Anayasa Kampanyası hare
ketinin gündeme geldiği Pfalz'a. Engels'in burada yaptıkları, 
Reich Anayasa Kampanyası konusunda, Karl Marx'ın editör
lüğünü yaptığı, Politisce Ekonomisee Revue'de yazdığı ( 1 850) 
yazıda görülebilir. 

3 

Baden Devrimi'nin yenilgisinden sonra Engels ile savaşçı 
arkadaşlarının birçoğu Isviçre'ye kaçtılar. Engels kısa bir süre 
orada kaldı ve Londra'ya gitti. Orada Marx ile çok sayıda Al
man sığınınacı buldu. 

Londra'da hem Engels'i ve hem de Marx ile ailesini -her 
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ikisi de bütün olanaklardan yoksundu- çok güç zamanlar bek
liyordu. Eleanor Marx bu zor günleri yazılarından birinde an
latmıştır. 

İşte yine bu sırada, Marx, Engels, Liebknecht, Wilhelm 
Wolff ve diğerleri, Komünist Eğitim Derneği'ne faal olarak ka
tıldılar. Bu demekte her eğilimden pek çok politik sığınınacı 
vardı. Son politik olaylar ile, gelecek ile ilgili planlar üzerinde
ki birbirini tutmaz düşüncelere bir de sığınmacılığın güçlükle-
ri katılınca ayrılıkların başlaması doğaldı. 

· 

Marx'ın, Engels'in ve arkadaşlarının örgütlenmesinde so
rumluluk aldıkları yeni Komünist Birlik'in kurulması üzerine, 
bunlarla, Willich, Schapper ve yandaşları arasında, başta işçi 
sınıfı partisinin taktikleri olmak üzere çok hararetli tartışma
lar yapılıyordu. Sonunda bir kopma kaçınılmaz oldu ve bunun 
nedenlerini Marx, Köln Komünist Yargılaması Üzerine Açık
lamalar'da açık seçik biçimde ortaya koydu. 

Karl Marx'ın editörlüğünü yaptığı ve Engels'in Baden Dev
rimi'ni anlattığı yukarıda sözünü ettiğim Revue ile Alman
ya' da Köylü Savaşı bu sıralarda yayımlanmıştır. 

Anımsadığım kadarıyla Engels'in, Manchester'de babasının 
ortağı olduğu keten fabrikasında çalışmak üzere Londra'dan 
1 850'de ayrılmış olması gerekir. 1864'te bu firmada ortak du
rumuna geçmiş, 1 870'te, bütün zamanını incelemeye ve Marx 
ile işbirliğine vermek üzere Manchester'den ayrılmıştır. 

Manchester'de Engels başlıca, Wilhelm Wolff, Samuel Mo
or ve Karl Schorlemmer ile ilişki içerisinde olmuştur. Ara sıra 
Marx'ı görmeye Londra'ya gelmiş ya da Marx, Manchester'e 
gitmiştir. Bu ziyaretler seyrek ya da uzun süreli olmasa da, 
aralarındaki yazışmalar gerçekten çok canlı geçmiştir. 

Marx da, Engels de 1 859'da Londra'da kurduğumuz haf
talık Dos Volk'a katkıda bulunmuşlardır. 1 8 59'da Engels'e 
bir mektup yazarak kendisinden bir fotoğrafını istedim; fotoğ
rafını çok güzel bir mektupla birlikte göndermişti. Bu mektu
bu burada alıntılamak isterdim ama ne yazık ki bütün arama
larıma karşın onu bulamadım. 
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1 870 güzünde Engels eşiyle* birlikte Londra'ya gitti ve ölü
münden kısa süre öncesine kadar oturduğu Primrose Hill ya
kınındaki ünlü eve yerleşti; bu, Marx'ın oturduğu eve oldukça 
yakındı. 

Fransa-Pmsya Savaşının patlak vermesi ( 1 870) Engels'in il
gisini uyandırdı ve zamanının çoğunu buna verdi. Savaş üzeri
ne Pal/ Mal/ gazetesinde çıkan yazıları, askeri konulardaki bil
gisini kanıtladı ve ona "General" takma adını kazandırdı. 
Fransız ordusunun uğradığı yenilgilerin çoğunu daha önceden 
kestirmişti. Alman birliklerinin, Fransızların sol kanadı çevre
sinde yoğunlaşması üzerine Engels bu gazetede, Macnahon'un 
ordusuyla birlikte Belçika'ya bir yarma harekatı yapmayı ba
şaramaması halinde, Sedan vadisindeki Alman kuvvetlerinin 
demir kıskacının gitgide daralacağını ve onu teslim olmaya 
mecbur edeceğini yazmıştı. Nitekim iki hafta sonra bu durum 
gerçekleşti. 

Paris Komünü'nün 1 87 1 'de yenilgisinden sonra Uluslarara
sı Çalışanlar Birliği Genel Konseyi'ndeki durum, Komün'ün 
uluslararası üyelerinin kitle halinde Londra'ya sığınmaları 
karşısında özellikle Marx ile Engels için çok zor ve gergin ha
le geldi. 

Burada Macar yoldaş Leo Frankel 'i unutmamak gerekir: 
Komün Hükümeti'nin uyesi olan Leo, Prusya hatlarını kibrit 
satıcısı kılığına girerek aşmıştı. Amaçları konusunda açık ve 
bilinçli bir düşüneeye sahip nadir Komün üyelerinden biriydi; 
aftan sonra Paris'e dönmüş ve orada propaganda işine devam 
etmiş; birkaç yıl önce ölmüştür. Onun kişiliğinde ben en iyi 
dostlarımdan, Parti ise en iyi üyelerinden birini yitirmiş oldu. 
Anısı önünde saygıyla eğilirim. 

Farklı eğilimiere sahip Komün sığınmacıları, birbirlerine 
karşı çıkıyor, Komün'ün yıkılışının suçunu birbirlerine yükle
rneye çalışıyorlardı. Kırılan umutlar ile, hemen hepsinin içeri
sinde bulunduğu güç koşullar, her şeyden fazla bu tür sürtüş
melerin nedeni oluyordu. Kapitalist basının alçakça saldırıları, 

• Engels'in birlikte yaşadığı Iriandalı Lizzy Burns olmalı. -çev. 
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Komün'ün anlamı üzerindeki genel bilgisizlik ve üstüne üst
lük, anarşiştıerin akıl almaz müdahaleleri bir araya gelince, 
uluslararası işçi hareketinin silinip süpürülmesi için sanki bir 
komplonun kurulduğu izlenimini veriyordu. 

Hague Kongresi'nin kararı gereği Genel Konsey'in New 
Y or}<' a taşınması, Marx ile Engels' e, ekonomi alanındaki ince
lem�leri için bir fırsat yarattı. Artık Marx, kendisini bütünüy
le bliyük yapıtı Kapital'e adayabilirdi. 

Engels, Enternasyonal'in sekreterliğini üstlenmişti. Ayrıca 
güni::el önemli konularda makaleler yazıyor, kendisine gerekli 
düzeltmeleri yapmak için gönderilen Komünist Manifesto'nun 
ve başka yapıtların çevirileri ile ilgileniyor; özel haller için ki
tapçıklar yazıyor ve bütün bunlar zamanının büyük bir kısmı
nı alıyordu. Bu eski dostun yine de bilimsel eserler için vakit 
bulabilmesi, çalışma konusundaki geniş kapasitesini ve aşkını 
kanıtlıyordu. 

1 8 78 'de Engels büyük bir kederle sarsıldı: Eşini; Sinn Fein 
hareketinin* kalbi ve ruhu olan bu lrlandalı kadını kaybetmiş
ti. Çocukları yoktu, ancak, eşinin kaybı onun için büyük bir 
darbeydi . . .  

Ardından, Marx ailesi için kederli zamanlar başladı: 
Marx'ın hastalığı, eşinin ve kızının hastalığı ve her ikisinin de 
ölümleri . . .  

1 8 83 Martı'nda, beklenen ama yine de çok üzüntü verici 
haber, Marx'ın ölüm haberi geldi. 

Engels'ten şu mektubu aldım: 
Londra, 15 Mart 1 8 8 3  
" Sevgili Lessner, 
Kadim dostumuz Marx, dün saat üçte, yumuşak ve sakin 

bir biçimde ebediyyen gözlerini kapadı. Ölümünün ilk nedeni 
sanırım iç kanama idi. 

Cenaze, Cumartesi saat 1 2'de kaldırılacaktır. Tussy, * * ka
tılmanı rica ediyor. 

• Irianda bağımsızlık hareketi 
• • Marx'ın Eiüyük kızı Eleanor 
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Aceleınİ hoş görün üz. "  
"Senin, F .  Engels. "  
Marx'ın ölümünden sonra, Bayan Marx'ın evlendiği gün

den beri Marx ailesinin yıllarca bütün neşe ve kederlerini pay
laşmış bulunan Lenchen Demuth, şimdi de Engels'in evini yö
netmeye başladı. Bayan Demuth, 4 Kasım 1890'da öldu. En
gels için bu büyük bir kayıptı. Neyse ki, Kautsky'nin eski eşi 
Bayan Freyborge kısa bir süre sonra Viyana'dan Londra'ya ge
lerek Engels'in ev işlerini yönetmeye karar verdi. 

Engels'in yeni sendika hareketine katıldığını; ve bizzat ken
disi çoğu kez geceyanlarına kadar günde on sekiz saat çalıştığı 
halde, sekiz saatlik işgünü hareketini canla başla desteklediğini 
bilmeyen var mıdır? lleri yaşına karşın daima Mayıs gününe 
katılır, kürsü olarak kullanılan arabanın üzerine tırmanırdı. Bu 
toplantıları izleyen Mayıs şenliklerini kim unutabilir? . .  

Ben, Sosyal Demokratik Federasyon ile Sosyalist Birlik dı
şında Komünist Eğitim Derneği'nde de üye idim. İşte bunun 
için Engels, farklı eğilimlerin duyguları konusunda kendisine 
bilgi iletmem nedeniyle kendisine yaptığım ziyaretleri daima 
hoşnutlukla karşılardı. Engels'in Sosyal Demokratik Federas
yon'un çeşitli noktalarda izlemekte olduğu taktikleri tasvip et
mediğini hemen herkes bilirdi. Eğer bugün hayatta olsaydı bu 
karşıtlığı daha da büyük olurdu. 

Engels'in çalışma kapasitesi ve sevgisi ölümüne dek devam 
etmiştir. Yabancı diller konusundaki geniş bilgisi ünlüdür. On 
dili çok iyi biliyordu: Ibsen ile Kielland'ı aslından okuyabil
mek için 70 yaşından sonra Norveççe çalışmaya başlamıştı! 

Engels de Marx gibi nadiren geniş topluluklara hitap eder-
di. Son kez 1 893'te, Viyana ve Berlin'de yapılan Zürih Kong
resi'nde bir konuşma yapmış, Zürih'te gördüğü sıcak ilgiden 
ve minnetarlık ifadelerinden çok memnun kaldığı geziler, sa
vunduğumuz fikirlerin bir zaferiydi; Engels sık sık Marx'ın, 
yeni Almanya'yı, işçilerin Almanya'sını göremediği için duy
duğu üzüntüyü dile getirmiştir. 
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Ölüm anına kadar Engels, daima sakin ve kararl_ı kalmış, 
bütün ilişkilerinde sadeliği ve yalınlığı ön planda tutmuştur. 
Hangi konuda olursa olsun daima kısa ve inandırıcı olmuştur. 
Karşısındaki hoşlansa da hoşlanmasa da düşündüğünü hep 
açıkça söylemiştir. 

Partide bir konuda aynı fikirde olmadığı zamanlar bunu 
hemen ve ödünsüz dile getirmiştir; uzlaşmaya, düşüncesini 
şöyle ya da böyle yumuşatmaya yanaşmamıştır. 

Engels'in ziyaretçisi pek çoktu; Partili yoldaşlar ve kendisi
ni görmeye gelenler. 1 8 00'lerin sonuna doğru Sozialdemok
rat'lar Zürih'ten Londra'ya taşınınca bu ziyaretçiler iyiden iyi
ye çoğaldı ama Engels'in evi daima bunlara açık kaldı. 

Marx'ın ölümünden sonra Engels'i görmeye daha çok gi
den oldu. O da Marx kadar bana güven gösteriyordu. Ziyaret
çileri artınca daha seyrek gitmeye başladığım sırada hemen be
r.i niçin eskisi kadar sık görernediğini sordu. 

4 

Engels bozulan sağlığı nedeniyle son kez Eastbourne'a 
1 8 95 yazında gitti. Temmuz sonunda, sağlığında herhangi bir 
düzelme olmadan geri geldi. Tussy bu konuda çok endişeliydi, 
durumu bana bir mektupla bildirdi. Ziyaretlerimle kendisini 
üzmemeye karar vermiştim. Varlığımla onu heyecanlandırmak 
istemiyordum, zira heyacanlanmaya yatkın bir yapısı vardı. 
Bu yüzden büyük dostumuz Engels'i Londra'ya döndükten 
sonra hiç görmedim. 

5 Ağustos'ta Bernstein aracılığı ile bana, ölmeden önce En
gels'i tekrar görmek istiyorsam acele etmem gerektiği bildiril
di; durumu iyice bozulmuştu. Ben hala ölümün o denli yakın 
olduğuna inanmıyordum; ertesi gün, 6 Ağustos'ta erkenden gi
der görürüm diyordum. 

Ertesi günü pastadan, Bayan Freyberger'in, dostumuz En
gels'in 5 Ağustos gecesi saat 1 1-12 arası öldüğünü bildiren o 
müthiş haberi geldi. 
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Bu çok üzücü ve bir bakıma beklenmeyen haberin üzerim
de yarattığı izlenimi sözcüklerle anlatamam . . .  Hemen evlerine 
koştum ve onu yatağında uzanmış hareketsiz yatar buldum; 
tıpkı 1 5  Mart 1 883'te dostumuz Karl Marx'ı bulduğum gibi . . .  

Beni Engels'in odasına götüren Bayan Freyberger öylesine 
üzgündü ki, Engels'in son saatlerini anlatmakta büyük güçlük 
çekiyordu. 

Engels'in son isteği, küllerinin denize savrulmasıydı. Onun 
bu isteği, 27 Ağustos günü, Eleanor Marx, Dr. E. Aveling, E. 
Börnstein ve benim tarafıından yerine getirildi. Engels'in göz
de yaz dinlence yeri Eastbourne'e gittik, çifte kürekli bir kayık 
kiraladık, iki mil kadar denize açıldık; unutulmaz dostumuzun 
küllerini içeren kutuyu denize bıraktık. Bu yolculuğun bende 
yarattığı duyguları sözcüklerle aniatmarn olanaksızdır . . .  

... ... .. 

Marx ile Engels yıllar önce dünyamızdan ayrıldılar, ama 
eserleri yaşıyor. Bütün ülkelerdeki milyonlarca işçi, öncüleri
mizin, emeğin mücadelesinde uygulanacak ilkeleri ve taktikle
ri, ka vradıklarını ve izlediklerini göstermektedir; ve bu işçile
rin safları her gün biraz daha genişlemektedir . . .  

Bu benim için sayılada ifade edilemez bir doyumdur; ve 
ben bu anılarımı, milyonlarca proleter ile birlikte şunu ilan 
ederek noktalıyorum: 

"Yakın gelecek, sosyalist hareketin dir! " 

Londra, Haziran 1902 
Ilk kez Die Hütte gazetesinde 
1 902 yılında yayımlanmıştır. 
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E le a n o r  M a rx -A ve / i ng 

F R I E D R I C H  E N G E L S  

28 Kasım'da ( 1 890) Friedrich Engels 70 yaşında olacak. 
Dünyadaki bütün sosyalistler bu yaşgününü kutlayacaklar. Bu 
münasebetle dostum Dr. Victor Adler, şimdiki Partimizin lide
ri hakkında Sozialdemokratische Monatsschrift okurları için 
kısa bir deneme yazmaını benden istedi. 

Böyle güç bir ödev için gerekli çeşitli nitelikler içerisinde bir 
tanesi var ki onu rahatça öne sürebilirim: Engels'i bütün yaşa
mım boyunca tanımış olmam. Ancak yine de, uzun ve yakın bir 
birlikteliğin, bir kimsenin portresini çizmeye yeterli olup olma
dığı da bir soru işareti olarak ortaya atılabilir. Bence, insanlar 
içerisinde en güç anlatılabilecek olanı insanın kendisidir. 

Marx ile Engels'in biyografisini yazmak için -ki bu iki in
sanın, yaşamları ve çalışmaları o denli iç içedir ki, bunların ay
rılması olanaksızdır- bir kimsenin yalnız, sosyalizmin " ütop
yadan bilime doğru" gelişmesinin tarihini değil, neredeyse ya
rım yüzyılı aşan tüm işçi sınıfı tarihini de yazması kaçınılmaz
dır. Çünkü bu iki insan sadece düşünce alanında liderler, teori 
öğreticileri ya da kendilerini fildişi kuleye kapatarak günlük 
çalışma hayatından soyudayan kimseler değil, daima savaşan, 
her zaman ön hatlarda bulunan askerler olduğu gibi, Devrim 
Genelkurmayı'nın üyeleri de i diler. 

Engels'in yaşamının ayrıntıları artık o denli iyi biliniyor ki, 
bunları sadece kısaca anımsamak yeterli olacaktır. Ayrıca, 
edebi ve bilimsel yapıtları da iyi bilindiğine göre benim şimdi 
bunları analiz etmeye kalkışınam biraz gösteriş olacaktır; bu
nun için kronolojik bir özet yeterlidir sanırım. Ben sadece En-
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gels'in insan olarak, yaşam ve çalışma biçimi üzerinde durarak 
ana çizgileriyle bir portresini çıkarmak istiyorum. Böylece çok 
kişiye itici bir güç de kazandırmış olacağıma inanıyorum . . .  Zi
ra, Engels gibi bir adamın yaşamını İncelemenin, daha genç 
yaşta olanlar ve onun gösterdiği yolda ilerleyen bizler için bey
nimizi ısıtan bir ateş olacağı düşüncesindeyim . . .  

Friedrich Engels, 28 Kasım 1 820'de, Ren eyaleti Barmen 
kentinde doğdu. Babası imalatçıydı (ancak şurası da unutul
mamalı ki, Ren eyaletleri o sıralar, ekonomik bakımdan Al
manya'nın pek çok yerinden daha ileriydi); ailesi seçkin bir ai
leydi. Sanırım böyle bir ailede doğan hiçbir çocuk, ailenin yo
lundan bu kadar farklı bir yol izlemiş olsun. Friedrich herhal
de, ailesinde, "çirkin ördek yavrusu" olarak kabul edilmiştir. 
Belki de onun "ördek yavrusu" değil, bir "kuğu" olduğı.ı.nun 
bugün bile farkında değillerdi. Engels'in ailesinden söz ettiği 
zaman tek bir şeyin açık olduğu görülür; keyifli ve neşeli yapı
sını annesinden almıştır. 

Öğrenimi herkes gibidir; bir süre Elberfeld Jimnasyumu'na 
devam etmiştir. Başlangıçta üniversiteye gitmeye niyet etmişse 
de bu niyeti gerçekleşmemiştir. Jimnasyumun son sınavların
dan bir yıl önce Barmen'de bir işe girmiş, ardından da, Ber
lin'de orduda bir yıl gönüllü olarak kalmıştır. 

1 842'de, babasının ortak olduğu bir işte çalışmak üzere 
Manchester'e gönderilmiş, orada iki yıl kalmıştır. Klasik kapi
talizmin yurdunda, modern sanayinin kalbinde geçen bu iki yı
lı küçümsemernek gerekir. 

Bir yandan, Ingiltere' de Işçi Sınıfının Durumu için malze
me toplarken, bir yandan da Çartist harekete faal olarak ka
tılması, Çartist Kuzey Yıldızı ile Owen'in Yeni Moral Dünya 
gazetelerine düzenli yazılar yazması gibi olgular Engels'e özgü 
kişiliğin ilk belirtileridir. 

1 844'te Engels, Paris'e uğradıktan sonra Almanya'ya dön
dü; burada ilk kez, uzun zamandır yazıştığı ve yaşamı boyun
ca dost olacağı birisiyle yüz yüze geldi: Karl Marx. 

2 1 5  



Bu buluşmanın ilk ürünü, Kutsal Aile'nin ortak yayımlan
ması ile, sonradan Brüksel'de tamamlanan ve kaderi, Marx'ın 
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'da, Engels'in Ludwig Fe
uerbach'da sözünü ettikleri bir yapıtın başlangıcı oldu. Sözü 
edilen bu yapıtın önsözünde Marx şöyle diyordu: "İki geniş 
forma elyazmaları* çoktan basım yeri olan Westphalia'ya ulaş
mıştı ki, değişen koşulların bunun hasılınasına uygun bulunma
dığı haberini aldık. Bu haberi, ana amacımız olan, 'düşüncemi
zi aydınlığa kavuşturma' işini başarmış olduğumuz için seve se
ve elyazmasını fareler in k emirgen eleştirisine bıraktık."  

Aynı yıl Engels, Ingiltere'de !şçi Sınıfının Durumu'nu yaz
dı. Bu yapıt aradan kırk yıl geçtiği halde bugün bile geçerlili
ğini korumaktadır ve İngilizce çevirisi çıktığında bu ülkedeki 
işçiler bu kitabın daha yeni yazıldığını sanmışlardır. Aynı dö
nemde Engels çeşitli denemeler, makaleler vb. yazmıştır. 

Engels, Paris'ten kısa bir süre için Barmen'e gitmiştir. 
1 845'tc Marx'ın ardından Brüksel'e gitmiş ve burada ortak 

çalışmaları gı;rçekten başlamıştır. Muazzam edebi faaliyetleri 
dışında iki arkadaş, Alman İşçi Derneği'ni kurmuşlar ama en 
önemlisi " Adiller Birliği" ne girmeleri olmuştur; daha sonra bu 
Birlik, Komünist Birliğe dönüşmüş ve bu da bünyesinde Enter
nasyonal'in tohumlarını taşımıştır. 

1 84 ?'de Marx, Brüksel'de, Engels Paris'te, " Adalet Birli
ği"nin teorik öğretmenleri olmuşlar, aynı yılın yazında, Birli
ğin ilk kongresi Londra' da yapılmış, Engels buraya Paris dele
gesi olarak katılmıştır. Birlik, baştan sona yeniden örgütlen
miştir. Sonbaharda ikinci kongre yapılmış ve buna Marx da 
katılmıştır. Bunun sonucu şimdi bütün dünyada Komünist 
Manifesto diye bilinen yapıt olmuştur. 

lki arkadaş Londra'dan Köln'e geçmişler ve hemen pratik 
faaliyetlere başlamışlardır. Bu faaliyetlerin hikayesi Yeni Ren 
Gazetesi ile Köln Komünist Davası Üzerine Açıklamalar'da 
Marx tarafından anlatılmıştır. 
• Alman Ideolojisi 
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Gazetenin kapatılması ve Marx'ın sınır dışı edilmesi sonu
cu iki arkadaş bir süre birbirlerinden ayrılmışlardır. Marx Pa
ris'e gitmiş, Engels, Willich'in yardımcısı olarak Baden Ayak
lanması'na katılmıştır. Üç kez çatışmalara katılmış ve kendisi
ni bu savaşımiarda görenler, olağanüstü soğukkanlılığından ve 
gözünü kırpmadan tehlikeye atılmasından bugün bile söz 
ederler . .  

Yeni Ren Gazetesi'nin Ekonomi-Politik Eki'nde Engels, 
Baden Ayaklanması üzerine bir rapor yayımlar. Bu ayaklan
manın tamamen yenilmesi üzerine İsviçre'yi son terk edenler
dendir. Buradan Londra'ya gider, Marx da Paris'ten sürülme
si üzerine aynı yolu tutar. 

Engels'in yaşamında yeni bir dönem başlamıştır; bir süre 
için politik faaliyet olanaksız hale gelmiştir. Marx, Londra'ya 
yerleşir, Engels, babasının ortak olduğu pamuklu işinde çalış
mak üzere Manchester'e gider, katip olarak çalışmaya başlar. 

Yirmi yıl süreyle Engels, iş hayatında 'kürek mahkı1mluğu' 
eder ve bu uzun sürede ik� dost çok az, kısa süreli, rastlantıya 
bağlı buluşurlar. Ancak bu durum ilişkilerinin gevşediği anla
mına gelmez. Benim ilk anılanından birisi Manchester' den ge
len mektuplardır; iki dost hemen her gün yazışırlar. Ve ben sık 
sık Moor'un (babamı evde bu takma adıyla çağırırdık) mek
tuplardan, yazarı sanki yanı başındaymış gibi söz ettiğini 
anımsarım: "Hayır, hiç de öyle değil" ya da " Işte bunda hak
lısın" vb. Ama bunlar arasında en iyi anımsadığım, Moor'un 
Engels'in mektuplarını okurken bazen gözlerinden yaş gelene 
kadar gülmesidir. 

Manchester'de Engels hiç kuşkusuz yapayalnız değildir: 
Önce, Kapital'in birinci cildinin kendisine adandığı, evde ara
mızda Lupus (Kurt) adını tatdığımız, "proletaryanın yiğit, ve
falı ve yüce savunucusu" Wilhelm Wolff vardı; sonra, baba
mın ve Engels'in sadık arkadaşı Sam Moore vardı (Moore, 
eşimle birlikte Kapital'i Ingilizce'ye çevirmiştir) ;  ve günümü
zün en seçkin kimyagerierinden Prof. Schorlemmer. Yine de, 
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bu dostların dışında Engels gibi bir kimsenin yirmi yılını böy
le bir işte harcayarak geçirdiğini düşünmek müthiş bir şeydir! . .  
Ancak o bundan ne yakınmıştır ne d e  homurdanmıştır; tam 
tersine, sanki dünyada "işe gitmekten" ya da " büroda otur
maktan" başka yapılacak bir iş yokmuşçasına işinde de keyif
li ve neşeli olabilmiştir. 

Ancak ben onun bu kürek mahkumluğunun sonuna ulaştı
ğı haline de tanık oldum ve bütün bu yıllar boyunca nelere da
yandığını da fark ettim. Son kez büroya gittiği sabah, batları
nı giyerken, zafer kazanmışçasına şöyle haykırdığını hiç unut
mayacağım; "Son kez!" 

Birkaç saat sonra, bahçe kapısında durarak onu bekliyor
duk. Oturduğu evin karşısındaki küçük tarladan bize doğru 
geliyordu. Bastonunu havada sallıyor, şarkı söylüyordu, yüzü 
ışıklar saçıyordu. Bugünü kutlamak için masayı hazırladık, 
şampanya içtik; hepimiz mutluyduk. O sıralar bu olup biten
leri bütünüyle anlayamayacak kadar gençtim; şimdi bunu dü
şündüğümde gözlerim yaşarıyor. 

1870'te Engels, Londra'ya geldi ve Enternasyonal'in yük
lendiği işlerin bir kısmını hemen üzerine aldı. O günlerde aynı 
zamanda Yürütme Komitesi üyesi oldu ve önce Belçika'nın ar
dından da İspanya ve İtalya'nın muhabir üyeliğini yüklendi. 

Engels'in edebi faaliyetleri olağanüstü geniş ve çeşitliydi. 
1 870-80 arası pek çok makale ve kitapçık yazdı. Ama içlerin
de en önemlisi 1 8 78'de çıkan Herr Eugen Dühring'in Bilirnde 
Devrimi idi. Bugün, bu yapıtın etkisi ve önemi üzerine konuş
mak bence Kapital üzerine konuşmak kadar gereklidir. 

Izleyen on yıl boyunca Engels, babamı hemen her gün gör
meye geldi; kimi kez yürüyüşe çıkariardı ama çoğu zaman da 
babamın odasında kalırlar, her ikisi de karşı köşelerde durur, 
çaprazlama yürümeye başlarlar ve köşe dönüşlerinde topukla
rı tabanda oyuklar açardı. Bu odada onlar, çoğu insanın felse
fesinin hayal ederneyeceği kadar çeşitli şeyleri tartışırlardı. Sık 
sık da yan yana konuşmadan gidip gelirler. Ya da yine biri, ka-

2 1 8  



fasını kurcalayan bir konu üzerinde uzun uzun durur, sonra 
yüz yüze karşılıklı dikilirler ve gülmeye başlarlardı; bu kahka
ha daha çok, yarım saattir birbirine ters düşen planları tartış
tıklarının farkına varmalarından ileri gelirdi . . .  

Ah, yer  ve zaman elverse de . . .  o günler üzerine anlatacak ne 
kadar çok şey vardı! Enternasyonal üzerine, Komün üzerine ve 
de, her sığınmacının kabul edildiği ve yardım gördüğü evimi
zin otel gibi işlediği aylar üzerine . . .  

1 8 8 1 'de annemi kaybettik; sağlığı gitgide bozulan babam 
Engels'i birkaç ay göremedi. Ve 1 8 8 3 'te onu da yitirdik . . .  

O tarihten beri Engels'in neler yaptığını herkes biliyor. Za
manın çoğunu babamın yapıtlannın yayımianmasına verdi; yt
ni baskıların provalarını okudu ve en önemlisi Kapital'in çevi
rilerini denetledi. Kendi yapıtları ile yine kendi orijinal yazıla
rından hiç söz etmiyorum: Engels'in günlük çalışmalarının oy
lumunu ancak onu yakından tanıyanlar bilir. İtalyanlar, !span
yollar, Holandalılar, Romenler (Engels bunların dillerini ada
makıllı bilirdi) -lngilizleri, Almanları, Fransızları hiç saymıyo
rum- hepsi de ona yardım ve akıl danışmak için başvururdu. 

Ustamızın bahçesinde çalışan bizler, bir güçlükle karşılaştı
ğımızda hemen Engels'e başvururduk. Ve bu başvurularımız 
hiç boşa gitmezdi. Son yıllarda bu insanın tek başına yaptığı 
işlerin üstesinden bence bir düzine adam zor gelirdi. Engels ha
la çalışmakta; çünkü o, -ve elbette bizler de- biliyoruz ki, 
Marx'ın ardında bıraktığı şeyleri dünyaya ancak ve ancak 
kendisi ulaştırabilir. Engels'in bizler için yapacağı hala çok 
şeyler var, ve o bunları mııtlaka yapacaktır! 

Bu sadece onun yaşamının ana çizgileri. Deyim yerindeyse 
bu, yalnızca bir insanın iskeleti, kendisi değil. Bu iskeleti edi 
canlı hale getirmeye benim gücüm yetmez; belki de kimsenin
ki yetmez. Ona o denli yakındık ki onu bütünüyle görernemiş 
olabiliriz. 

Şimdi Engels yetmişinde. Ama o, bu üç çeyrek yüzyıla yak
laşan hayatı büyük bir rahatlıkla taşımakta. Vücudu da ruhu 
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da capcanlı. Altı küsur kademlik boyunu öylesine kolayca ta
şır ki, bu denli uzun olduğu belli bile olmaz. Yüzüne yatkın bi
çimde uzayan sakalı, hafif hafif ağarmakta; saçı aksine, kahve 
rengi ve tek teli bile ağarmamış. En azından dikkatli bir ince
lemeyle bile ağarmış saç görülemiyor. Sadece saçiarına bakar
sanız o, çoğumuzdan daha genç. Ve Engels genç görünüyor di
yoruz ama aslında o göründüğünden de genç. Benim tanıdığım 
en genç insan o. Anımsadığım kadarıyla o, çetin geçen son yir
mi yılda hiç yaşlanmadı! 

1 869'da onunla birlikte İrlanda'ya gittik. Bu ülkeyi onunla 
birlikte dolaşmak çok ilginçti; çünkü o, İrlanda'nın tarihini 
yazmak niyetindeydi: "Ulusların Niobe'si" * Sonra 1 8 88'de yi
ne onunla Amerika'ya gezi yaptım. 1 869- 1 8 8 8  arası o, girdiği 
her topluluğun ve grubun hayatı ve ruhu olmuştur. 

Deniz yolculuğu yaptığımız City of Berlin ve City of New 
York yolcu vapurlarında, hava nasıl olursa olsun daima güver
tede yürüyüşe çıkar ve barda birasım içerdi. Bir engelin çevre
sinden dolaşmamak bana onun sarsılmaz ilkesi gibi gel�rdi: Ya 
üzerinden adar ya da tırmanıp geçerdi. 

Burada biraz, babamın karakterinin bir yanı ile Engels'inki 
üzerinde durmak istiyorum; dış dünyada pek bilinmediği için 
ve bir de, çoğu kimseye, inanılmaz gibi göründüğü için yap
mak istiyorum bunu. 

Babam daima, bir tür, küçümser-alaycı bir Jüpiter, dostuna 
ve düşmanına karşı daima patlamaya hazır bir bomba olarak 
betimlenmiştir. Ancak onun, derinlerine nüfuz eden ama yine 
de, espri ve yumuşaklık dolu o güzel ve anlamlı gözlerine bir kez 
bakan; bulaşıcı ve kalbe sıcaklık dolduran kahkahasma tanık 
olan bir kimse, bu müstehzi Jüpiter benzetmesinin çok yakışık
sız olduğunu anlar. Engels için de aynı şey. Onu dediğim dedik 
bir diktatör, amansız bir eleştirmen olarak gösteren insanlar 
var; bu söylediklerinde zerrece gerçek payı yok . . .  

• Niobe, efsaneye göre, babası Tantalos'un kral olduğu Manisa Dağı yöresinde 
doğar; Thebai Kralı Amphion'la evlenir pek çok çocuğu olur. 
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Engels'in, gençlere karşı gösterdiği bitip tükenmez anlayı
şın ve sıcaklığın üzerinde duracak değilim; her ülkede buna ta
nıklık edecek bir yığın insan var. Ancak şu kadarını söylemek 
isterim ki, kaç defa kendisine başvuran bir gence yardımda bu
lunmak için elindeki işi bir yana bıraktığına, ve kendi çalışma
larını çoğu kez hayatın başlangıcında olan bir insan için ihmal 
ettiğine tanık olmuşumdur. 

Ancak, Engels'in hiç affetmediği tek bir şey vardı: Kendini 
beğenmişlik, benlikçilik. Eğer bir kimse, kendisine karşı kibir
li ise, ve hele Partisine karşı benlikçi ise, Engels'ten hiç merha
met beklemesin. Bunlar Engels için bağışlanamaz günahlardır. 

Burada Engels'in bir başka özelliğine daha değinmek iste
rim. Sanırım yeryüzündeki en kılı kırk yaran, görev duygusu, 
hele Parti disiplini sözkonusu ise çok güçlü olan bu insan hiç
bir zaman katı olmamıştır. 

Genç ve dinç ruhsal yapısı; yumuşaklığı ve nazikliğinin ya
nı sıra, çok yönlü yeteneği de onun başlıca özelliği idi. Bilimin 
her dalında çok rahattı: Doğa, tarih, kimya, botanik, fizik, dil
bilim ("yirmi dilde kekeleyebilir" *  diye yazıyordu Figaro yet
mişlerde) ,  ekonomi politik ve en sonu ama yine de en önemli
lerden biri: Askeri taktikler. 1 870'te, Fransa-Pmsya Savaşı'n
da, Engels'in Pal/ Mali gazetesinde yayımlanan makaleleri bü
yük ilgi toplamıştı; çünkü, Sedan Savaşı ile Fransız ordusunun 
dağılışını çok önceden tahmin edebilmişti. Zaten bunun üzeri
ne kendisine " General" takma adı yakıştırılmıştı. Kız karde
şim de " Genelkurmay" diyordu ona; işte böylece aramızda adı 
" General" olarak yerleşti gitti. Ancak bugün bu adın daha ge
niş bir anlamı var: O artık, işçi sınıfı ordusunun Generalidir. 

Engels'in belirtilmesi gerekli bir başka özelliği -belki de en 
önemlisi- onun alçakgönüllülüğüdür. 

"Marx hayattayken,"diyordu, "ben ikinci kemandım ve sa
nırım bunda bayağı usta oldum; Marx gibi iyi bir birinci kema-

• Bu kekeleme sözü, heyecanlandığı zamanlar Engels'in hafifçe kekelemesine ta
kılmak için kullanılmış. -çev. 
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na sahip olduğum için çok memnunum. " *  Engels bugün artık 
orkestranın şefi, ama hala o, sanki yine "ikinci keman"mış gi
bi alçakgönüllü, yapmacıksız ve gösterişten uzaktır. 

Başka birçokları gibi ben de, babam ile Engels arasındaki 
dostluktan söz etme fırsatı buldum. Aslında bu dostluk, Yu
nan mitolojisinde Darnon ile Pythias arasındaki gibi tarihe 
malolacaktır. 

Bu notlar başka iki dostluktan söz edilmediği takdirde eksik 
kalacaktır; bu dostluklar, Marx ile olan ilişkiden doğmuştur ve 
yaşam ve çalışmaları üzerinde etkili olmuştur. . .  llki, annemle 
olan dostluğudur; ikincisi, bu yılın 4 Kasımında ölen ve ana-ba
bamla aynı mezara gömülen Helene Demuth ile olanıdır. 

İşte Engels'in annemin mezarı başında onun için söyledik
leri: 

"Dostlar, 
Şu anda toprağa vermekte olduğumuz soylu-kalpli kadın 

1 8 14'te Salzwedel'de doğdu. Babası, Baron Westphalen kısa 
süre sonra Hükümet Konsülü olarak Trier'e atandı ve orada 
Marx ailesi ile aralarında yakın bir ilişki kuruldu. Çocuklar 
bir arada büyüdüler. İki büyük yetenekli yaratık birbirini bul
muş oldu. Marx'ın üniversiteye başladığı yıllarda, gelecekteki 
birliktelik artık kararlaştırılmış gibiydi. 

1843'te, Marx'ın bir süre editörlüğünü yaptığı birinci Rhe
inische Zeitung'un kapatılmasından sonra evlilikleri gerçekleş
ti. Bundan sonra Jenny Marx, yalnız eşinin kaderini, çalışma
larını ve mücadelelerini paylaşınakla kalmadı. Bütün hunlara, 
büyük bir anlayış ve ateşli bir tutkuyla katıldı. 

Genç eşler Paris'e gittiler ve başlangıçtaki bu gönüllü sür
gün çok geçmeden gerçeğe dönüştü. Burada da Prusya Hükü
meti Marx'ın peşini bırakmadı. Şunu da üzüntüyle eklemeli
yim ki, Alexander von Humbolt* * gibi ünlü bir adam, 
Marx'ın sürgün emrinin çıkartılmasına yardımcı olacak kadar 

• En.gels'in, Becker'e yazdığı 15 Ekim 1 844 tarihli mektup 
• • U nlü kimyacı · 
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alçaldı. Aile, Brüksel'i terk etmeye zorlandı. Ardından Şubat 
Devrimi patlak verdi. Bütün bu sıkıntılı dönemde, Brüksel'de
ki resmi makamlar yalnız Marx'ı tutuklamakla kalmadılar 
Belçika polisi, hiçbir dayanak olmadığı halde, eşini de hapse 
atacak kadar ileri gitti. 

1 848 yılının devrimci atılımı gelecek birkaç yıl içerisinde 
çöktü. Yeniden sürgün; önce Paris, ardından, Fransa Hüküme
ti'nin işin peşini bırakmaması üzerine Londra. Ve bu sefer, bü
tün dehşetiyle Jenny için gerçekten müthiş bir sürgün . . .  Bütün 
bunlara karşın, iki oğlan çocuğu ile bebek yaşındaki kızının 
ölümüne yol açan, maddi imkansızlıkların üstesinden gelmek 
için verilen mücadele . . .  Vülger liberallerden sahte demokratla
ra kadar, burjuva muhalefetin ve hükümetin el ele vererek eşi
ne karşı giriştikleri büyük komplo ve en sefil ve alçakça iftira 
sağnağı . . .  Tüm basının ona karşı birleşik cephe açması ve ona 
hiçbir savunma fırsatı verilmemesi . . .  Böylece, bir süre için 
Marx'ın düşmanları karşısında çaresiz kalması ve eşiyle birlik
te bu alçaklığa katlanmaları . . .  Bütün bunlar onu derinden ya
raladı ve bu yara uzun süre iyileşemedi . . .  

Ancak bu da sonsuza dek sürmedi! Avrupa proletaryası ye
niden, işçi hareketini belli ölçülerde özgürleştiren koşulları 
sağladı. Enternasyonal kuruldu. Proletaryanın sınıf mücadele
si ülkeden ülkeye yayıldı ve eşi, ön safta, ama en ön safta sa
vaşıma katıldı. Ardından, çektiği sıkıntıların bir kısmını telafi 
eden bir dönem başladı. Eşine yöneltilen iftiraların, rüzgarın 
önüne katılmış süprüntüler gibi dağıldığına tanık oldu; feodal 
olsun, sözde demokrat olsun bütün gerici partilerin bastırmak 
için büyük çaba harcadıkları öğretisinin bütün uygar ülkeler
de ve her dilden yüksek sesle ilan edildiği günleri gördü. Ken
di öz varlığı ile kenetlenmiş hale gelen proletarya hareketinin, 
eski dünyayı, Rusya'dan Amerika'ya kadar sarstığını ve bütün 
direnmelere karşın, her gün artan bir güvenle ileri atıldığına 
tanık oldu. Ve en son tattığı neşelerden birisi, bizim Alman iş
çilerinin son Peichstag seçimlerinde gösterdikleri, bitip tüken-
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mez canlılık işaretlerini yakından görmek oldu. 
Böylesine derinlemesine eleştirel zekaya sahip bulunan, 

böylesine politik sezgisi, böylesine yaşam dolu ve tutkulu ka
rakter sahibi; yaklaşık kırk yıldır, işçi sınıfı hareketi için mü
cadele veren yoldaşlarma sadakatle bağlı bulunan bu hanımın 
yaptıkları henüz halkın bilgisine sunulmadığı gibi, çağdaş ba
sının yıllıklarında da yer almamıştır. Bütün bunları onunla bir
likte yaşayanlar biliyor. Ben ancak şu kadarını söyleyeceğim: 
Komün sığınmacılarının eşlerinin onu sık sık anımsamaları gi
bi bizler de onun keskin ve zekice -keskin ama övüngen olma
yan, zekice ama onurundan bir şey yitirmeyen- önerilerinin 
eksikliğini her zaman duyacağız. 

Ben burada onun kişisel niteliklerini anlatmayacağım; dost
ları bunları biliyor ve de unutmayacaklardır. Eğer yeryüzünde, 
kendisi için en büyük mutluluğun başkalarını mutlu etmek ol
duğuna inanan bir kadın varsa, işte o bu kadındır . . .  " 

Helene Demuth'un cenazesinde Engels şöyle diyordu: 
" Marx, sık sık, güç ve karmaşık Parti meselelerinde onun 

düşüncesini sorardı; bana gelince, Marx'ın ölümünden beri 
yapabildiğim bütün çalışmaları büyük ölçüde, onun varlığı ile 
benim evime taşıdığı -Marx'ın ölümünden sonra benim evime 
taşınma onurunu bana bağışlamıştır- gün ışığına ve yardıma 
borçluyumdur." 

Onun Marx ve ailesi için ne anlam taşıdığını ancak bizler 
bilebiliriz; ama bunu sözcüklerle anlatmamız olanaksızdır. 
1 83 7'den, 1 890'a kadar sevgili Lenchen, her birimizin gerçek 
dostu ve yardımcısı idi. 

Ilk kez, Sozialdemokratische 
Monatschrift'in 30 Kasım 1 890 tarihli, 
10,1 1 .  sayılarında yayımlanmıştır. 
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G e o rg e  ]u l i a n  Ha rn ey 

E N G E L S  Ü Z E R İ N E  

Engels'i tanıdım; benim dostumdu ve uzun bir süre ara sıra 
kendisiyle yazıştım. 1 843'te Bradford'dan Leeds'e gelerek, Ku
zey Yıldızı bürosundan beni sormuş. Uzun boylu, yakışıklı genç 
bir adam; çehresi neredeyse genç delikanlı görüntüsünde; ve ln
gilizcesi, Almanya'da doğdugu ve eğitim gördüğü halde, kusur
suzluğu ile c sırada hile dikkati çekici. Kuzey Yıldızı'nı sürekli 
okuduğunu ve Çartist harekete yakın ilgi duyduğunu söyledi. 
İşte böylece başladı dostluğumuz kırk yıl önce. · 

Sonraki yıllar, Uluslararası Sosy�lizmin Nestor'u • Ti
tus'un, Vespasian'ın yerine geçmesi ne denli doğalsa, Fi"iedrich 
Engels'in de, değerli dostu Karl Marx ölünce onun yerini al
ması aynı doğallıktadır. 

Önerilerinin değe;i inkar olunamaz güvenli bir danışmandı. 
Alman sosyalizminin özel tarihi büyük · olasılıkla Partinin bu 
bilge danışmana, huysuzlukları yumuşatmada, bölünmeleri en
gellemede, iyi niyetli olmayan tutkuları güzellikle yola getirme
de, 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' ilkesini sürekli yü
rürlükte tutmada ne ölçüde borçlu olduğunu kaydedecektir. 

Kapital yazarı, böylesine sadık bir dosta sahip olduğu için 
çok şanslıydı. Marx ile Engels arasındaki dostluk, sıradan bir 
dostluk olmak şöyle dursun, sözcüğün gerçek anlamıyla eşsiz
dir. Buna benzer bir dostluk bulmak için efsanelere dönmemiz 

• Nestor: Ilyada'ya göre, iki oğluyla birlikte Troya Sav�şlarına katılan yaşlı bir 
bilge; Akha'ların danışmanı. 
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gerekir. Bu dostluk, Pythias'ın Dernon için yaptığı fedakarlık
la yarışma halindedir. Düşüncelerinin savunulması konusunda 
halkın içerisinde verdikleri savaş düşünülürse bu iki insan, 
"Roma için çarpışan Büyük !kiz Kardeşler" ile kıyaslanabilir. 

Bana kalırsa Engels'in elyazısı pek çok miyop kimse gibi 
çok ufak harfliydi, ama çok düzgün ve açıktı. Mektupları ina
nılmaz derecede bilgi hazinesiydi; kendi yazıları ya da çevirile
rine ayırdığı uzun saatiere karşın sayılamıyacak kadar çok 
mektup yazmıştır. 

Hyde Park'ta yapılan büyük Sekiz Saatlik lşgi.\tlü Gösterile
rine katılmıştır; ama ben, formunda olduğu günlerde kendisinin 
ortalama işgününün on altı saatten az olmadığına inanırım. 

Bütün bu geniş bilgisine ve etkisine karşın kendisinde bö
bürlenme ya da benlikçilikten eser yoktu. Yetmiş iki yaşın d� 
bile, beni Kuzey Yıldızı'nda görmeye geldiği yirmi yaşındaki 
gibi alçakgönüllü ve bencillikten uzaktı. . 

Yalnız yakın dostları değil, ev halkı, hizmetçiler, çocuklar, 
hepsi de kendisine sevgi düyardı. Karl Marx onun büyük dos
tuydu ama onun kalbi diğer dostlukları da sığdıracak kadar 
genişti ve inceliği sonsuzdu. 

Konuklarına karşı cömertti; ancak bu cömertlik daha ziya
de, "sofra konuşmalarında";  ineelikle sürdürülen sohbetlerde 
ve pırıltılı zekasmı herkesle paylaştığı, "kaliteli Ren şarabı" eş
liğinde kendisini belli ederdi. Gülmeyi sevdiği gibi kahkahası 
da bulaşıcıydı. Herkese neşe aşıiar, çevresindekiler onun mut
lu halini ve sevincini paylaşırdı. 

Harney'in Engels Anılan, E. Aveling'ia, 
The Social Demokrat (No.l,  Ocak 
1 897, Londra) dergisinde yayımlanan 
"George Julian Harney: A Straggler of 
1 84 8 "  başlıklı yazıs:ndan alınmıştır. 
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G e o rg We e rth 

A N N E S i N E  Y A Z D I G I  
B İ R  M E K T U P T A N  

1 9  Temmuz 1 845 
. . .  Ayrıca gelecekte, sizin arzu ve görüşlerinize ters düşecek 

çok şeyler yapabilirim. Senden en büyük ricam, bırak beni 
kendi yolumda yürüyeyim; şuna da emin ol ki, yaptığım her 
şeyi en iyi niyetle yapmaktayım. Ben bir lümpen komünistim; 
bana bir sürü çamur atılıyor ve tek suÇum, yoksul ve ezilmiş
ler için hepimizin verdiği ölümüne savaşıma katılmamdır. 
Mülk sahibi baylar şöyle bir baksınlar: Halkın güçlü kolları 
bizden yanadır; bütün ulusların en iyi zekaları yavaş yavaş ya
nımızda yer alıyor. 

Sevgili dostum Barmen'li Friedrich Engels, örneğin, İngiliz 
işçilerden yana bir kitap yazdı ve müthiş ama haklı bir biçim
de sanayicileri suçladı. Oysa kendi babasının da İngiltere'de ve 
Almanya'da fabrikaları var. 

Ailesiyle şimdi korkunç bir fikir ayrılığı içerisinde, Allahsız 
ve dinsiz sayılıyor; zengin babası geçimi için gerekli tek kuruş 
vermeyecek. Ancak ben bu gencin olağanüstü zekaya ve akla 
sahip Tanrısal türden bir insan olduğunu biliyorum; gece gün
düz işçi sınıfının iyiliği için bütün gücüyle çalışmaktadır. Ço
ğu kez bu bana, soylu Ulrich von Hutten'in bir zamanlar söy
lediğini anımsatıyor: 

Ve benim şefkatli annem gözyaşı dökse de 
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Benim, kendimi bu davaya adadığım için 
Yine de yolumda yürürnem gerek .. . 
O günlerde Ulrich'in annesi ağlıyordu ama Ulrich, papazla

rın hoynunu kırdı ve Tanrı hizmetkarı Luther'in yanında on
dan daha deserli şovalye hiç olmadı. 

Georg Weerth: der Dichter des 
Proletcriats Leip;ı:ig, 1 930 

2.2.8 



Friedri c h  A d o lf S o rge  
M A R X  Ü Z E R İ N E  

1883 yılı 14 Mart günü Londra'da şu telgrafı aldım: 
"Marx bugün öldü." 

Proletarya mücadelesinin lideri, işçi sınıfının kurtuluşu için 
gerekli silahları örsünde döven insan ölmüştü. Karanlıklardan 
dogan ve yine karanlıkları üreten cehaleti dagıtmak, tüm in
sanlık için, yeni koşullarıyla birlikte yeni bir çagın umutlarını 
aralamak üzere, dünyaya burjuva dünyasına ışıklar saçan o 
muazzam zeka dünyamızdan ayrılmıştı. 

Marx Cimüştü; en sadık dostlarının, en güveniiir danışman
larının kalbinin durduğu haberi ile milyonlarca insan yasa bo
�uldu. 

Marx'ın, bu bilim adamının, işçi sınıfının bu büyük savun
manının başarılannın neler oldugunun bronz tabietler üzerine 
kazınınasma ya da ateşli sözcüklerle anılmasına gerek var mı? 
Hiçbir maden ya da taş bunu anlatamaz; ama, bütün ülkelerin 
proletaryası, dünyanın dört bir yanındaki çalışan insanlar; bu 
muazzam topluluk bu yapılanları çok iyi biliyor ve Marx'ın 
kendilerine arre:ıgan ettigi ölümsüz slogan altında birleşen saf
larını her an genişleterek bunu kanıtlıyor; sloganları: "Bütün 
ülkelerin proletaryası birleşinizi "  

Marx ile onun hayatını paylaşanların, fikirleri ve düşünce
leri ugruna yaptıkları fedakarlığı yalnız birkaç kişi bilir; bili
min en önemli kollarında yeni yollar açmış bulunan ölümsüz 
yapıtlarını yaratırken ya da işçi sınıfının haklarını kazanma 
yolundaki önerilerini ve eylemli olarak katkılarını gerçekleşti-



rirken onun ve ailesinin katlandıkları yoksulluğu ve sefaleti 
acaba kaç kişi bilmektedir? 

Bütün bunlara karşın, Marx'a karşı durup dir.lenmeksizin 
iftiralar atılmış, hareketlerinin nedenleri üzerine kuşkular ya
ratılmaya çalışılmıştır. İşte bu yüzden elli yıl önce, 7 Kasım 
1 853'te, üç eski silah arkadaşı, aşağıya birkaç pasajını aktar
dığım dökümanı yayımlamak gereğini duymuşlardır: 

" . . .  Herkesin bildiği gibi Marx, devrim için yaptığı özveri
ler üzerine tek bir satırla olsun halka yakınınada bulunma
mıştır. Tersine, hiçbir şey onu, küçük burjuvazinin merha
meti ile yüzyüze gelmekten daha fazla incitemezdi . . .  En azın
dan Partinin onun kişiliği üzerine yapılan saldırılardan ha
berdar olması gerekir. 

Marx ile Engels, 1843'ten başlayarak bugüne değin şu ya
yınlara hiçbir ücret almaksızın katkıda bulunmuşlardır: 
Owen'in Yeni Moral Dünya, O' Conner'in Kuzey Yıldızı, 
Harney'in Demokratik Rewien, Cumhuriyet ve Halkın Dos
tu, Jones'in Halka Notlar ve Ha/km Gazetesi, The Paris Re
form (devrimden önce), ve Belçika ile Paris'teki birkaç gazete: 
Deutsche-H rükseller · Zeitung ve diğerleri... Bütün bunların 
göz önüne alınması gerekir; Geçici Hükümetin bir üyesi, Fla
con, her ikisine de istedikleri takdirde para vermeyi teklif et
miş ama onlar bunu geri çevirmişlerdir. Bunun yerine Marx, 
hepimizin bildiği gibi, kendi parasından birkaç bin thaleri Şu
bat Devrimi patlak verdiğinde, devrimin artık kaçınılmaz ol
duğu Brüksel'deki işçilerin silahlanması için harcamıştır; bu 
paranın kısmen, Almanya'ya gidecek ve orada devrim için ha
zırlıkları yapacak dostlara yardım etmek ve geri kalanının da 
Yeni Ren Gazetesi'nin başlangıç giderlerini karşılamak üzere 
yollanması nedeniyle hem kendisi ve hem de eşi tutuklanmış
tır. 1 848-49 yıllarında Marx, bu gazete ile devrimci ajitasyon 
için aşağı yukarı 7.000 thaler harcamıştır; bu para kısmen 
kendisi ve eşi tarafından nakit olarak sağlanmış, kısmen de, 
alacağı mirasa karşılık senet olarak verilmiştir. 

Peki bu gazete, yapılan bu fedakarlıkların büyük bir kısmı
nı nasıl tüketmiştir? Başlangıçta ortakların sayısı fazlaydı 
ama Şubat Devrimi patlak verip de, Yeni Ren Gazetesi, Al-
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manya'da bu devrimi destekleyen tek gazete durumuna ge
lince, doğal olarak burjuvazi gazeteden uzaklaşmıştır. Küçük 
burjuvazinin kaçışı ise Köln'de sıkıyönetimin ilanından son
ra olmuştur. 

İşte bu yüzden Marx, gazeteyi ortaklardan devralmış ve 
böylece gazetenin 'kişisel maliki' haline gelince, bütün borçla
rını ve mali sorumluluklarını yüklenmiştir ... Ve gazete yayımı
nı sürdürecek güce ulaşınca bu kez de zorla kapatılma yoluna 
gidilmiştir. 1849 Mayısı'nda Marx, Hamburg gezisinden dön
düğünde sınır dışı edilme emri, eşine tebliğ edilmiştir .. . 

Gazete kapatıldığında sahip olduğu değerler şunlardı: 1 )Bu
harlı bir baskı makinesi; 2) Yeni bir dizgi odası; postanede bu
lunan 1 .000 thaler abonman ücreti. Marx, gazetenin borçları
nı kapatabilmek için bütün bunlara hiç el sürmemiştir. 

Borç aldığı 300 thaler ile Marx, dizgici ve baskıcıların üc
retlerini ödemiş, yazarların kentten uzaklaşmalarını sağla
mıştır. Cebine bu paralardan tek kuruş girmemiştir ... . 

Böylece Marx, Londra'ya geldiğinde çok zor durumdaydı ve 
bundan ancak kendi çabasıyla kurtulabilmiştir. Eğer Lond
ra'ya geldiğinde iflas halinde ise bu, devrime yaptığı maddi 
katkılar nedeniyle olmuştur. Eğer maddi durumunu daha ön
ce düzeltmedi ise, bunun nedeni, işçi sınıfının davasına beda
vadan hizmet ettiği içindir ... Londra'da çocuklarından birisi 
öldüğü zaman ... cenazesini kaldıracak parası yoktu ... 

Köln tutuklamaları, * 'iyi niyetli insanların' tam aksine, 
'sivri dilli' Marx için önemli bir dönüm noktası olmuştur: 

Hermann Becker, bütün yapıtlarını yayımlamayı üstlenmiş 
ve birinci cilt, Köln Davası'nda kaydedildiği gibi 15.000 abo
ne ile yayımlanmıştır. • * Ayrıca Becker, Liege'de, Marx'ın çı
karacağı aylık bir dergiyi yayımlamayı kabul etmiştir. Ama 
bütün bunlar, Becker'in tutuklanması sonucu gerçekleşme
miş ve Marx'ın en az bir yıllık çalışmaları havaya gitmiştir. 
Frankfurt'ta bir kitapçı Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştiri-

• 10 Mayıs 1 851 'de Komünist Birliğin temsilcisi Nothjung, Leipzig'de tutuklandı 
ve ardından 19 Mayısta Köln'de, H. Becker, P. Röser, daha sonra da başka üye
leri tutuklandı. 
• • Burada sözü edilen cilt, Karl Marx'ın yapıtlarının ilk basımı: Gesammelte Auf
satze von Karl Marx, Harausgegeben von Herman Becker, I. Heft, Köln 1 851  



sine Katkiyı tam basacakken, Komünistlerin davası adamın 
gözünü korkutmuş ve böylece Marx en sıkıntılı zamanda bu 
gelirden de yoksun kalmıştır. 

Sonuç olarak Marx, ailesiyle birlikte daha iyi koşullarda 
yaşamaya alışkın oldukları halde ''e de halkın gözünde dü
zeyli hayat sürebilecek ve de sürmeleri gerekir iken bunu bü
yük güçlükler içerisinde yürütebilmişler ve üstelik bir de nan
körlük ile karşılaşmışlardır. 

Eğer Alman İşçi Partisi, Marx gibi bir insanı -burjuva do
ğumlu olan ve burjuvazinin, eski Ren Gazetesi zamanında 
yazar olarak bağrına bastığı bir adamı- Parti için yalnız ça
lışmalarını ve mevkiini değil, servetini, ailesini ve rahatını da 
feda etmiş bir insanın alçakça iftira ya uğramasına göz yumu
yorsa.. .  herkes vicdanında bunun yargısını kendisi versin. 

New York, 7 Kasım 1 853 
"J. Weydemefer, Adolf Cluss, Dr. A. Jacoby" 

Marx, hırslı olmakla suçlanmış, kaipsiz ve merhametsiz di
ye kınanmıştır. Ne büyük haksızlık! 

Marx hiçhir zaman hırslı davranmadığı gibi, üstünlük de 
taslamaınıştır; aslında sırf olağanüstü bilgisi, geniş araştırma
ları, dar bir alana sıkışmayan öğrenimleri ve görkemli karak
teriyle o, taşıdığı etkiye sahip olabilmiş; özellikle beşte dördü 
İngiliz, Fransız, yalnız iki üç üyesi Alman olan ve en kritik dö
nemde Londra'da toplanan Enternasyonal Genel Konseyi'nde 
etkili olması sahip bulunduğu bu niteliklerden iieri gelmiştir. 

Paris'te, Brüksel'de, Köln'de ve Londra'da sağlam argü
manlara dayanan ve içerdiği mantığa hasımlarının bile karşı 
koyamadıkları işçilere hitap etmiş, işçi derneklerinde konuş
malar yapmıştır. Genel Konsey'de görüşlerini öne sürmüş ve 
savunmuştur. Burada etkili olan yalnız mantık değil, bir de 
konuşmanın taşıdığı sıcaklığın da hesaba katılması gerekir. 
Fransa'da Iç Savaş'ın son cümlesi bunu gayet güzel ifade eder. 

Kişisel ilişkilerinde Marx; bu olağanüstü insan ile yakın 
ilişkide bulunmak mutluluğuna eren herkesin kabul edeceği gi
bi daima dostça, tatlı ve hoş bir insandı. 



Ancak, ikiyüzlülere, cahillere ve kendini bilmez benlikçile
re karşı da tahammülsüzdü; işte bu tür insanlardır ki Marx'ın 
kişiliğine çamur atmaya kalkışmış ve hakkında, hırslı ve mer
hametsiz gibi yalanları yaymaya çalışmışlardır. 

Marx, kendisi hayatta çektiği onca yoksunluk ve sıkıntılara 
karşın daima elinden geldiği anda ihtiyaç içinde olanlara yar
dım etmiştir. Bunun sayısız örnekleri vardır. Bir teki yeterli olur 
sanırım. Uluslararası Çalışanlar Derneği'nin Kuzey Amerika 
Federasyonu'nun Kongresi'nin 1872 Temmuz oturumu, Hague 
Kongresi'ne delegeler seçilerek kapandığında, bir işçi bu dele
gelerden birine Marx'a verilmek üzere bir miktar para vermiş
tir. Ren eyaletinden bir işçi ve Lassaile'in sadık izleyicilerinden 
ohm bu adam, 1 864 ya da '65'te, ailesini geride bırakarak, beş 
parasız Londra'ya sığınınacı olarak gelmiş ve Amerika'ya yol
culuğuna devam edebilmek için Marx'tan yardım istemiştir. O 
sıralar kendi durumu d�! hiç iyi olmadığı halde Marx bu ada
ma yardım etmiş ve işçi Amerika'ya gidebilmiştir. 

Komün sığınınacıları Londra'ya geldiklerinde M?.rx ve ai
lesi bunlara yardım etmek ve desteklemek için olağ:;.nüstü ça
ba harcamışlardır. Gelip giden bu sığınınacılar dışında evlerin
de daima eyaletlerden gelmiş işçilere, Manchester'den, Liver
pool'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan ve daha uzak yerlerden 
gelenlere rastlanırdı . . .  

lik kez, Die Neue Zeit'ta 
yayımlanmıştır. C. [ 1 902-3 



H. A .  L op a ti n  

N .  P .  S İ N E L N İ K O V ' A  
Y A Z I L A N  B İ R  M E K T U P ' T A N  

1 5  Şubat 1 873 
Dış ülkelerde geçen zamanıının çoğu Paris ya da Londra'da 

geçti ve buralarda ben hayatımı tıpkı Rusya'da olduğu gibi ka
zandım; yani gündüzleri edebiyat işçiliği yaptım. Boş zamanla
rımda, işçi sınıfı hareketi ile, dış ülkelerdeki toplumsal hayatın 
ilginç yanlarını inceliyordum. 

Landıa'da kaldığım sıralarda, Karl Marx adında birisiyle 
tanıştım; kendisi, ekonomi politik üzerine yazı yazanların en 
dikkati çekenlerden biri olduğu gibi, bütün Avrupa'daki en ge
niş kültüre sahip kimselerden biriydi. Beş yıl kadar önce Rus
ça öğrenmeye kalkışmış ve bunun üstesinden gelince de, Çer
nişevski'nin, Mill konusundaki ünlü denemesi* onun öteki ya
zıları ile karşılaşmış. Bunları okuyan Marx, bu yazara büyük 
saygı duymaya başlamış. Birkaç kez bana Çernişevski'nin, ger
çekte özgün düşünceleri olan biricik çağdaş ekonomi yazarı ol
duğunu, diğerlerinin ise gerçekte sadece derleyiciler olduğunu; 
yapıtlarının bu bilim üzerine özgün fikirler ile dolu, derinliği 
ve gücü olan, gerçekten okunınaya ve incelenmeye değer, az 
bulunan modern eserler sayılması gerektiğini söylemiştir. Rus
ların, bir tekinin bile, böylesine olağanüstü bir düşünürü Av
rupa'ya tanıtma zahmetine kadanmadığı için utanç duymaları 
gerektiğini; Çernişevski'nin politik ölümünün, yalnız Rusya 
için değil, tüm Avrupa bilim dünyası için gerçek bir kayıp ol-
• John Stuart Mill'in Ekonomi Politik Üzerine Ilk Kitabına Ekler ve Notlar. C. 
III, Cenevre 1 86 9 
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duğunu anlatmıştır. 
Doğruyu söylemek gerekirse o sıralar Çernişevski'nin eko

nomi politik üzerine yaptıklarına büyük saygı duyduğum hal
de, bu anlamdaki bilgim, onun hangi düşüncelerinin özgün, 
hangilerinin başka yazarlardan alınma olduğunu ayırt edecek 
derecede geniş değildi. Bu durumda doğallıkla, Marx gibi bu 
konuda uzman birisinin yargıları Çernişevski'ye olan saygıını 
artırdı. Ve ben Marx'ın yazar olarak Çernişevski üzerine olan 
düşüncelerini, bu yazar ile yakın ilişki halinde bulunan insan
ların onun soylu kişiliği ve kişisel özverileri konusundaki söy
ledikleri ile yan yana getirince ve bu kimselerin ondan söz 
ederken gösterdikleri derin saygıyı fark edince, Marx'ın sözle
riyle bütün Rusya'nın gurur duyması gerekli bu düşünürü 
dünyaya tanıtmak konusunda, içimde ateşli bir istek uyandi. 
Rusya'nın en değerli yurttaşlarından birinin, zamanının en 
seçkin düşünüderinden birinin; Rus Pantheon'unda yer alma
sı gereken bir büyük adamın, sefil, ıstıraplı ve bomboş bir ha
yata mahkum edilerek Sibirya gibi Allahın belası bir yerde gö
mülüp gitmesini acı acı düşünmekten kendimi alamadım. Şu
nu rahatlıkla söyleyebilirim ki, eğer becerebiisem ve eğer bu 
özveriyle, ülkenin gelişme davasına katılmak için o en etkili 
öncü-kahramanın dönebileceğine aklım kesse onunla hemen 
yer değişmeye hazır olduğuma yemin edebilirim. Bunu bir an 
bile duraksamadan yapardım ve sevgili generalini korumak 
amacıyla bir er gibi kendimi ona seve seve siper ederdim. Ay
nı zamanda o sıralar, bu insana yardım etmemin * başka daha 
pratik yolları olabileceğini de düşünmedim değil. 

Belli koşullar altında kendi deneyimlerim ile işittiğim bazı 
halleri dikkate alarak, bu işe bir çare bulmanın hiç de olanak
sız olmadığını düşündüm; gerekli olan şey, gözü pek bir giri
şim ve bir miktar paraydı. 

Böylece kısa süre sonra, Petersburg'daki iki yakın arkada
şıma yazarak yardım istedim. Bunlar bana gerekli parayı şu 
koşullarla vermeyi kabul ettiler: Girişim başarıyla sonuçlanır-

• Lopatin, Çernişevski'yi sürgün edildiği Sibirya'dan kaçırmak niyetindedir. 
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sa para geri ödenecek, yok eğer başarısızlık ile sonuçlanusa 
unutulup gidecekti. 

Petersburg'a uğradığımda dostlarımdan üçü daha katkıda 
bulundu ve böylece 1 .035 ruble toplanmış oldum. 

Londra'dan ayrılırken, daha önce yazıştığım ve kendilerinden 
para aldığım beş kişi ile, niyetimin ne olduğunu, burada açıkla
mama gerek olmayan koşullar altında söyledim. Cenevre'deki 
Elpidin dışında kimseye nereye gittiğimi söylemedim. Yakın iliş
kim olduğu ve dostluğuna büyük saygı duyduğum Marx'a bile 
girişimimi anlatmadım. Zaten söylersem, bana deli diyeceğinden, 
beni caydırmaya çalışacağından emindim; ayrıca ben, bayağı ile
ri adımlar attığını bu işten geri dönmek istemiyordum. 

Çemişevski'nin yakınları ile Sovrenennik'te çalışan kimseleri 
hiç tanımadığını için zaten onun tam olarak nerede bulunduğu
nu da bilmiyordum. Sibirya'da tanıdığım kimse olmadığı gibi, 
haliyle elimde tavsiye mektubu faian da yoktu. lstedigim hilgile
re ulaşmak için lrkutsk'ta bir aya yakın kali:nam gerekti. Bu 
kentte geçen bu uzun süre ile, elimde olmayan ya da olan neden
lerle yaptı�ım hatalar sunucu, yerel yönetimin dikkatlerini üzeri
me çekmiş oldum. Başarısızlığıma bir de -eğer yanılıyorsam- El
pidin'in gevezeliği neden oldu; benim Sibirya'ya gittiğimi, Cenev
re'deki bir hükümet ajanına söylemiş. Her ne halse bu sefer dör
düncü kez olmak üzere kendimi demi:: parmaklıkların ardında 
buldum. Artık tasarımın gerçekleşmesinin olanaksız ve durumu
nıun hiç de iç açıcı olmadığını gördüğüm ve mahkemenin belki 
suç ortaklarını itiraf edebileeeğim düşüncesiyle -ki buna hiç ni
yetim yoktu- boyuna uzatıldığını fark ettiğim için en çıkar yolun 
kaçmak olduğuna karar verdim; kaçtım ama yakalanarak lr
kutsk'ta yine hapsedildim* 

Hermann Alexandroviç Lopatin: Biyografi Mektuplar Yazılar ve Şiirler 
Petrograd 1 922 

• Lopatin ilk kez hapisten 3 Haziran 1 871'de kaçar ve hemen yakalanır. Ancak 
ikincı girişimi 10 Temmuz 1 873'te başanlı olur ve Ağustosta Paris'e gelir. 
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H .  A.  L op a ti n  
M .  N .  O S H A N I A N '  A 

Y A Z I L A N  B İ R  M E K T U PT A N  

Londra, 20 Eylül 1 883 
.. . .  Kimi fikirlerinin senin hoşuna gideceğini düşündüğüm 

için Engels ile ilk karşılaşmamızın sonuçlarını sana anlatmak
tan kendimi alamadım. 

Kendisiyle Rusya'daki durum ile, politik ve sosyal yeniden 
doğuşumuzun izleyeceği olası yollar konusunda epeyce konuş
tuk. Bekleneceği gibi, görüşlerimiz önünde sonunda tamamen 
bir noktada birleşiyor, ara sıra o ya da ben karşılıklı düşünce
lerimizi ve sözlerim\zi tamamlıyorduk. Engels, (Marx ve ben 
gibi) halen Rusya'daki devrimci bir partinin ya da bir eylem 
partisinin görcvinın, yeni bir !>osyalist ideali yaymak ya da hat
ta, bütünüyle geliştirilmemiş olan bu idel!li, bizim arkadaşları
mızı içeren geçici hükümetin yardımıyla gerçekleştirmeye ça
lışmak olmadığını düşünüyordu. Bütün çabaların ya 1 )  Çarı 
bir Zemsky So bor' u • toplamaya zorlamaya ya da 2) Çarın gö
zünü, büyük karışıklıklar çıkartıp korkutarak, yeni bir So
bor'u ya da benzeri bir kurulu toplamaya mecbur etmeye yö
nelmesi gerekir. O da benim gibi böyle bir Sobor'un kaçınıl
maz olarak yalnız politik değil aynı zamanda sosyal bir yeni
den örgütlenmeye yol açacağını düşünmektedir. Seçim döne
mindeki propaganda faaliyetlerinin, yapılan her türden yayın
dan ya da sözlü bilgilendirmelerden çok daha etkili olacağına 
inanmaktadır. Köklü bir ekonomik yeniden düzenleme olmak
sızın, tamamen liberal bir anayasanın imkansız olduğunu dü
şünmekte ve bu nedenle de bunun getireceği tehlikeden endişe 

• Zemsky Sobor: Halk Meclisi, -çev. 
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etmemektedir. Halkın günlük yaşam koşullarının, toplumun 
yeni bir temel üzerinde yeniden örgütlenmesi için yeterli mal
zeme birikimini sağladığına inanmaktadır. Doğallıkla o, ko
münizmin ya da benzeri bir düzenin hemen uygulanabileceği
ne inanmamakta ama yine de halkın günlük yaşamında ve ru
hunda gerekli birikimin olgunlaştığının da farkındadır. Hal
kın, kendi gereksinmelerini ve isteklerini dile getirecek bece
rikli sözcüler bulacağından emin bulunmaktadır. Bir kez böy
le bir yeniden düzenlemenin ya da devrimin başlamasıyla kim
senin bunu durdurabileceğini sanmamaktadır. 

Şu halde, tek bir şey önemlidir: Çok vahim olan halktaki 
umursamazlık duygusunu yok etmek; halkı ve toplumu, vur
dumduymazlık ve tembellik halinden kurtulmaya zorlamak; 
yeniden örgütlenmenin koşullarının hazırlanması için hükü
meti ve halkı harekete geçirecek toplumsal muhalefeti yarat
mak; durgun haldeki halk okyanusunu dalgalandırmak; tüm 
ulu�un dikkatini ve taleplerini, tam bir toplumsal ayclklanma
ya hazır hale getirmek . . .  İçinde bulunduğumuz çağ için arzu 
edi!en ve gerçekleştirile bilir asgari sonuçlar -bu koşull�rın ger
çekleşmesi halinde- kendiliğinden oluşacaktır. 

Bütün bunlar sadece tam bir özettir, ancak şimdilik ayrın
tılarına girmem olanaksızdır. Bu yüzden de hepsi senin hoşu
na gitmeyebilir. Bunun için de, Engels'in, Rusya devrimci par
tisi için söylediği çok övücü diğer düşüncelerini de sözcüğü 
sözcüğüne aktarıyorum: 

"Şimdi her şey, Petersburg'da yakın gelecekte olup bitenle
re bağlı olacaktır; tüm Avrupa'daki, düşünen, uzak görüşlü ve 
anlayışlı insanların gözleri şimdi buna dikilmiştir. 

Rusya, içerisinde yaşadığımız yüzyılın Fransa'sıdır. Yeni bir 
toplumsal düzenin, haklı ve yasal devrimci atılımı şimdi ona 
aittir . . .  " 

Ilk kez, Teorik Sosyalizmin Temelleri 
ve Bunların Rusya'ya Uygulanması. 
Cenevre, Mart 1 893 



A ug u s t  B e b e l  
C A N O S S A ' Y A  Y O L C U L U K  

1 867 yazı sonlarında yayımlanan Marx'ın Kapital'inin bi
rinci cildini ciddi biçimde okumak için ilk kez vakti ve sessiz
liği, 1 869 yılı sonlarına doğru hapishanede bulabildim. Beş yıl 
önce, 1859'da yayımlanan, yine Marx'ın Ekonomi Politiğe 
Katkı'sını okumaya kalkışmış ama bu ancak girişim olarak 
kalmıştı. lşlerin yoğunluğu ve yaşam savaşı, böyle güç bir ya
pıtın entelektüel olarak sindirilmesi için gerekli boş zamanı ba
na bırakmamıştı. Komünist Manifesto ile Marx ve Engels'in 
diğer yapıtları Parti'ye* ancak, altmışların sonu ile yetmişterin 
başında ulaşmıştı. Marx'ın elime geçen ilk yazısı, büyük bir 
zevkle okuduğum Uluslararası Çalışanlar Birliği'nin kurulu
şunda sunduğu Açış Konuşması idi. Bunu 1 8 65'te okumuş, 
1 866'nın sonunda ise bu Birliğe katılmıştım. 

Marx ile Engels'in ya.�amakta oldukları Londra'ya gidebil
mem için 1 8 8 0'i beklernem gerekmişti. Aslında çok önceleri 
gitmek istedimse de hep ertelernem gerekti. 

Hirsch'in Sozialdemokrat'a editör seçildiği koşullar ile, bu 
seçime Parti liderliğinin çoğunluğunun hoş bakmaması, Lond
ra'ya gitme girişimimi hızlandırmama neden oldu. Hirsch de 
Londra'da olduğu için onunla da konuşmam mümkün olacak
tı. Ayrıca, Marx ile Engels'in ve Hirsch'in karşı oldukları 
Bernstein'ın da* *  benimle Londra'ya gelmesini istiyordum; 

• Alman Sosyal Demokrat Işçi Partisi. -Ed. 
• • Be bel, Marx ile Engels'in, 1 879 "Zürih üçlüsünden" biri olan sa� fırsatçı 
Bernstein'a güvenmediklerini anlatmak istiyor; bu "üçlünün" öteki ikisi Höbherg 
ile Schramrn idi. -Ed. 
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böylece, aslanın inine girerek pek de kötü bir insan olmadıgı
nı o iki ihtiyara gösterme fırsatını bulmuş olacaktık. Ayrıca 
ben, Hirsch'in Sozialdemokrat'ın editörlügünü reddetmesi ha
linde onun yerine Bernstein'ın atanmasını saglayabileceğim gi
bi gizli bir umudu da taşıyordum. Bunu becerebilirsem, yeni 
editör ile Marx ve Engels arasındaki ilişkinin yumuşayacağını 
da umuyordum. Bu nedenle Bernstein'a benimle "Canossa"ya 
gelmesini önerdim, o da hemen kabul etti, Bernstein'ın Alman
ya'da görünmemek için haklı nedenleri• vardı, bu yüzden Ca
lais'de buluştuk. 

Londra'ya varınca önce Eİıgels'i görmeye gittik; saat 10-1 1 
gibiydi, hoca kalıvaltı yapıyordu. Geceleri saat 2'den önce ya
tağa girmeyen Engels için bu saat normaldi. Bizi dostça kabul 
etti ve hemen benimle samimi oldu. Aynı gün ögleden sonra zi
yaret ettiğimiz Marx da böyle davrandı. Kısa süre önce eşini 
kaybeden Engels, evinde kalabileceğimi söyledi ve bu beraber
lik, doğallıkla, her konuda fikir alışverişi için kullanıldı. Böy
lece Bemstein her iki liderin de güvenini kazanmış oldu. 

Londra'da kaldıgımız sürede, vakti biraz daha bol olan En
gels bizi çevreyi dolaşmaya götürdü. Paul Singer de, yıllık iş se
yahati nedeniyle o sırada Londra'ya gelmişti. Bu kentte geçire
ceğimiz tek pazar günü hepimizi, Marx yemege davet etti. 

Marx'ın eşiyle daha önce tanışmıştım. Bayan Marx'ın dış 
görünüşü bile herkesten farklıydı; konuklarını çok zarif bir bi
çimde ağırladı. Bu haliyle hemen benim sevgi ve saygıını ka
zandı. O pazar günü, Marxlar'ın büyük kızı -Longuet'le evle
nen- Jenny ile de tanıştım. Çocuklarıyla birlikte büyükbabayı 
ziyarete gelmişlerdi. Bu vesileyle, o günlerde adı, insan sevme
yenierin en kötüsüne çıkan Marx'ın torunları ile nasıl oynadı
ğını ve çocukların büyükbabalarını nasıl bir sevgiyle kucakla
dıklarını gözlerimle gördüm. Büyük kızı Jenny'den başka iki 
kızı, Tussy (daha sonra Bn. Aveling) ve Lafargue'ın eşi Laura 

• 1 878'de yürürlüğe giren Antisosyalist Yasa o sıralar Almanya'da şiddetle uygu
lanıyordu. Bu yasayla Sosyal Demokrat Parti ile basın yasaklanmış, üyeleri kovuş
turmaya uğratılmıştı. 



oradaydı. Siyah saçları ve kömür karası gözleriyle Tussy, baba
sının tam bir benzeriydi, sarışın ve kara gözlü Laura ise, daha 
çok annesine benziyordu. Her ikisi de hoş ve sevimli kızlardı. 

Yabancılara, Marx'a sanki başka isim yokmuş gibi takılan 
ve eşi ile çocukların daima kullandıkları " Moor" adı her za
man tuhaf gelmiştir. Ismin takılınasının nedeni, hala siyah kal
mış sakalına karşın o sıralar ak düşmeye başlamış simsiyah 
saçları ile sakalıydı. 

Engels'in de takma adı vardı. Marx ailesi ile yakın çevresi 
ona 'General' diyorlardı ve bu söz daima İngilizce söyleniyor
du. Özellikle sevdiği ve ilgilendiği askeri konuları incelemeye 
düşkünlüğü ona bu adın verilmesine neden olmuştu. Askerlik
le ilgili sorunları ve savaş sanatı konularında uzmanlığı herkes 
tarafından kabul ediliyordu. 

Londra'dan ayrılmadan bir gün önce Marx ailesini ziyarete 
gittiğimde Bayan Marx yatakta yatıyordu.  Marx, hoşça kalın 
demem için beni yanına götürdü ve kendisiyle bir çeyrekten faz
la konuşmarnam için sıkı sıkıya tembihte bulundu. Gelin görün 
ki biz öylesine canlı ve içten bir konuşmaya daldık ki, ben Ba
yan Marx'ın sağlık durumunu büsbütün unuttum ve yarım sa
atten fazla yanında kaldım. Marx haklı olarak sabırsıziandı ve 
içeri girerek, eşinin sağlığı ile oynadığım için beni azarladı. Bü
yük bir üzüntü içerisinde vedalaştım; öyle anlaşılıyor ki Bayan 
Marx'ın bu hastalıktan kurtulma şansı yok gibiydi. Bir daha 
kendisini görmedim; ertesi yıl da ölüm haberi geldi. 

Engels, hoş ve tatlı bir kişiliğe sahipti. Luther'in, şarap, ka
dın ve türkünün, yaşamın neşesi olduğu konusundaki sloganı
nı benimsiyor, ancak, çalışmanın ciddiliğini de hiç aklından çı
kartmıyordu. Öldüğü ana kadar, bütün gücüyle çalışmıştı. 
Yetmiş yaşında bile Romence öğrenmiş, bütün olaylara yakın 
ilgi duymuştu. Daima neşeli ve şakacıydı; acı tatlı günlerle do
lu yaşamında geçen her türden en küçük olayları ve komik du
rumları kaydetmiş olan şaşılası bir belleğe sahipti ve bütün 
bunları, konuşmaya canlılık ve tat katmak için dostlarına an-



larmaktan zevk alırdı. Kendisi ile birlikte olabilen dost ve ar
kadaşlarının onunla geçirdikleri bir gece unutulmaz bir anı 
olarak belleklerine kazınırdı. Konu ciddi de olsa neşeli de olsa 
konuşma daima canlı geçerdi. 

Engels, içki içmesini iyi bilen bir insandı. Küçük şarap 
mahzeninde daima iyi tür şarap bulunur ve konuklarının bu
nu takdir etmesinden hoşlanırdı. 

Pazarları evinin kapısı herkese açıktı. Keyifli insanların 
Londra'da zor geçirdikleri bu kutsal günde Engels'in evi her
kese açıktı ve oradan, sabahın ikisinden üçünden önce çıkmak 
olanaksızdı. 1895'e kadar birkaç kez onun konuğu olmuştum, 
o da benim bir kez konuğum oldu: 1 893'te ısrarlar:ma day:l
namayarak Avrupa'ya seyahat etmeye karar verdi ve hu fırsat
tan yararlanarak, önce Zürih'te sonra da Viyana'da Enternas
yonal Kongrelerine katıldı. 

1 895'te, 75 yaşında hayattan ayrıldığında, benim bedeni
min bir bölümü de yok oldu. Ve pek çok insc::.n �ynı duygula
rı duydu. 

A. Bebel: Aus Meineın V-ben, 
S�uttgart, 1 9 1 1 -l S20. 



T h e o d o r  C u n o * A n ı la r  

R U S YA ' N I N Z A H M E T K E Ş  
M İ L Y O N L A R I N A  

Kapitalist soyguna ve köleliğe karşı özgürlük mücadelesi 
veren sevgili kardeşlerim, silah arkadaşlarım: 

Selam \':! sevgiler: Sizlere uzak Amerika'dan, binlerce mil 
kara ve okyanusların ctesinden, bugün ben dostluk ellerimi · 

uzatıyoqım . . . 1 9 1 7'd::!n beri yaptığınız o görkemli işlerin, bi
zim gizemir.i hala koruyan küremizin toprakları üzerinde tet 
lerini akıtan proletaryaya i:>zgiirlük getirmesini diliyorum: 
Karl Marx ile Friedrich Engels'in o muazzam manifestolarını 
yazalı beri, kölelik prangab.rmı kırıp atmak v'e dünyayı özgür
lük adına fethetmek için verdiğiniz mücadelede attığınız şanlı 
adımları izleyebilmekle büyük mutluluk duyınaktayım . . .  

1917 Ekimi'ndeki o harika ayaktanınanızın haberlerini ga
zetelerde okuduğum zaman: "Marx ile Engels şimdi hayatta 
olmalıydı! " diye seslendim eşime. Çağrısına uyduğunuz bu iki 
büyük insan için bu olay nasıl da uygun bir ödül olurdu! . .  
Ama onlar artık mezarlarında uyuyorlar ve savaş çanlarınızın 
sedalarıyla ancak düşüncelerimizde yattıkları yerden doğrulu
yolardı . . .  

. . . .  Ve ben, Marx ile Engels'in çağdaşı olan bu küçük insan, 
hahi sağlıklı ve güçlü, hala gençlik ateşiyle dolu; yenilmeyen 

•· Theodor Cuno bu anılan, Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nün isteği üzerine 
1 932 yılında yazmıştır. Buraya, Marx ve Engels üzerine olan kısımlar alınmıştır. 
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gövdemde dolaşan sımsıcak kanımla, yaşadığım 86 yıla ve de 8 
aya rağmen henüz soluk alıyorum ve anılarımı yazıyla tazeleye
biliyorum . . .  Ve şimdi ben, birlikte yaşadığım ve çalıştığım, genç
liğİrnde omuz omuza mücadele verdiğim, iki büyük öğretmeni
miz ve yoldaşımız Marx ile Engels üzerine bildiklerimi ve hala 
belleğinıde taze kalan anılarımı sizlere aktarmak istiyorum . 

. . .  1 869 yılıydı; 2 1  yaşın üzerindeki kimselerin oy kullanma 
haklarını savunmak üzere Avusturya Parlamentosu önündeki 
büyük gösteriye katıldığım için Avusturya'dan kaçmak zorun
da kalınıştım; hapsi boylamamak için İtalya'ya sığınmıştım. 
Uluslararası Çalışanlar Derneği'nin üyesi olduğum için, Tries
te, Venedik, Verona ve Milano'ddö yoldaşlar iş bulmama yar
dımcı oldular ve ensonu, Fonderia Elvetica ile Milano'ya yer
leştim. Şimdilik, pirinç tarımında kullanılan makineleri imal 
ediyor, sosyalizm propagandası ve yerel şubeyi örgütleme ça
lışmalarını sürdi.irüyordum. 

Alman olduğurr. için raporlarımı, o sırada Enternasyonal'in 
Almanya şubesinir.. :.ekreteri olan, İsviçre'de oturan Philipp 
Becker'e gönderiyurdum ama Becker beni, örgütün !talya şu
besinin sekreteri olan Ye Londra'd� kalan Friedrich Engels'e 
havale etti. Böylece Regent Park Road'da oturmakta olan En
gels ile yazışnıaya başladım. Ancak onun adresine yazınam 
olanaksız olduğu için, aynı evde oturan bir genç kız:n adını 
ku!lanıyordum. 

Böylece, Engels ve Marx'la olan kişisel ilişkim başlamış ol
du. Ajitatör ve örgütçü olarak görevlerirole ilgili şeylerin yanı 
sıra Engels mektuplarında bana sanki bir dost� rastlamış gibi 
davranıyor ve ilk gençlik yıllarında İtalyan ipekli sanayini in
celemek için bulunduğu Milano anılarını da anlatıyordu. 

İtalyançayı iyice öğrenince, bizim Fascio Operaio'yu (İşçi 
Sendikasını), Il Martelle (Çekiç) adını verdiğimiz haftalık bir 
dergi çıkarnıaya ikna ettim. Altı sayı kadar çıkarttığımız bu 
dergi polis tarafından toplatılınca tutuklandım. Burada ilginç 
olanı, bazıları bizim sendikanın üyesi bulunan Bakunin yan-
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daşlarıydı beni polise ihbar edip tutuklattıran! Üç ay kadar 
Verona'da hapis yattım; Marx ve Engels ile yazışmalarım 
adamdan alınmış, İtalyanca'ya çevrilerek incelenmiş bana da 
geri verilmemişti. 

halyanlar beni Avusturyalılara teslim ettiler, birkaç gün 
lnsburg'da hapis kaldıktan sonra onlar da beni Baverya'lılara 
posta ettiler; bu sonuncular da, halyanlar benim, "çok tehlike
li uluslararası bir ihtilalci" olduğumu söyledikleri halde, hak
kımda Almanya'da bir kovuşturma açılmadığı için serbest bı
raktılar. 

Münih'ten doğru Leipzig'e giderek burada Bebel ve Liebk
necht ile buluştum. Alman vatandaşlığını kaybt:tiiğim için Bel
çika'nın Liege kentine, Engels'in sağladığı adrese gittiruse de 
çok geçmeden, !talyanlarır. ihbarı üzerine Belçika polisi beni 
bu kez de Fransa'ya postaladı. Az sonra ben de buradan İspan
ya'nın Bareelona kentine geçtim. Bakunin'in adamları beni 
burada da rahat bır2.kmayarak polisin eline teslim ettiler ve 
ben de çamaçar Almanya'ya, ana-babamın oturdukları Düs
seldorf kentine doğru yollandım. Burada da rahat durrr.ayarak 
Enternasyonal'in yerel şubesini örgüdedim ve Hague'deki En
ternasyonal Kongresi'ne delege olarak yollandım. 

Toplumsal yasadışı Lir insan olarak yaşamıının en verimli 
dönemlerinden birisi bu Enternasyonal Kongre'ye katılınam 
c-lnıuştur. 

Hague'a, Kongre tam toplanmak üzereyken ulaştım. Top
lantı Lombard Sokağı'ndaki genişçe bir dans salonunda yapı
lıyordu; salonun bir yanında yerel ve yabancı gazeteciler ile 
konukların oturacağı bir balkon vardı. 

Salona girdiğimde, çevresinde hayatımda gördüğüm en il
ginç kimselerin oturduğu, at nalı biçiminde düzenlenmiş bir
kaç masa gördüm. Bunların çoğunu şahsen tanıyordum, bazı
larının da fotoğraflarını görmüştüm; içlerinde bana daha önce 
anlatılanlar ile, İspanyol, İtalyan, Fransız, Ingiliz ve Amerika
lı temsilciler gibi, tipik dış görünüşleri ile tanıyabileceğim kim-
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seler vardı . . .  Bu arada Johann Philipp Becker'i fark ettim; tıp
kı bana anlatıldığı gibi, uzun siyah sakallı, yüksek alınlı, geniş 
omuzlu, dev gibi birisiydi . . .  

Sonra Engels'i gördüm: Kürsünün solunda oturmuş, sigara 
içiyor, bir şeyler yazıyor ve konuşanları dikkatle dinliyordu. 
Kendimi tanıtınca, önündeki kağıttan başını kaldırdı, ellerimi 
tuttu ve keyifli bir sesle, "Her şey yolunda gidiyor, büyük bir 
çoğunluğumuz var," dedi. 

Bu, bildiğiniz gibi Marx ile Bakunin arasında kesin sonuçlu 
bir savaştı: Ya Enternasyonal, örgütlenmiş düşmanla savaşabi
lecek disiplinli bir birlik olacak; ya da binlerce parçaya bölün
müş ve üyelerinin her birinin kendisini general gibi gördüğü, 
büyük lider Bakunin'in ise bunların gururlarını okşayarak bu
runlarından tutup tam bir diktatör gibi yönettiği ve emirlerine 
körü körüne uydurduğu karmakarışık bir topluluk olacaktı. 

Engels'in yüziı fotoğraflarında gördüğümden daha zayıftı; 
uzun boylu, keskin hatlı, yapılı bir insandı; uzun, kıvırcık fa
vorili, pembe yanaklı, ufak mavi gözlüydü. Hareketleri, tavır
ları ve konuşması hızlıydı ve kendisini izleyenlere, ne istediği
ni bilen ve sözleriyle eylemlerinin sonuçlarını tam olarak kes
tirebilen bir kimseyle yüzyüze olduklarını belli ediyordu. Ken
disiyle konuşurken insan, söylediği her cümleden bir şeyler öğ
rendiğini fark ediyordu. Beyni, muazzam bilimsel bilgi hazine
si gibiydi. 

Engels bir düzineden fazla dilde konuşabilirdi; ve bunun 
başlıca amacı, içerisinde bulunduğu davasını eski dünyanın el
den geldiğince çok ülkesine ulaştırmaktı. 

Engels'in karşısında, Bakunin'in Ispanya'daki gizli örgütü 
ile olan savaşımı yürütmekte olan Marx'ın damadı Paul Lafar
gue oturuyordu. Beni Lafargue ile tanıştırırken Engels şöyle 
demişti: "İşte Ispanya ile İtalya'daki iki savaşçımız yan yana! "  

Marx, Engels'in arkasında oturuyordu; kendisini hemen, 
pamuk yumağı gibi başından tanıdım. Esmer tenliydi, saçları 
ve sakalı aklaşmıştı. Siyah yünlü kumaştan bol bir elbise giyi-



yor, dikkatle bir şeye ya da kimseye bakarken sağ gözüne bir 
monokl yerleştiriyordu. Engels beni yanına götürdü; beni ince
likle karşıladı ve oturum kapandığı sırada İspanya ile İtalya'da 
geçen çeşitli olayları kendisine aniatmarnı istedi. 

O sırada dikkatimi çeken bir başka kimse de, tipinden Mu
sevi olduğu anlaşılan Güney Almanya şivesiyle konuşan genç 
bir adam oldu; Almanca konuşmaları Fransızca'ya çeviriyor
du. Engels bana onun, Paris Komünü'nde Eğitim Bakanı olan 
Leo Frankel olduğunu söyledi. Frankel'in, büyük zeka ve ge
niş bilgiye sahip bir Macar olduğunu söyledi. Fransa'da ve ül
kesi Macaristan'da çektiği sürgün hayatını ve ıstırapları, hare
kete katılan yaşlılar çok iyi biliyorlardı . . .  

Şimdi Kongre, ele alacağı konuları çalışmaya başladı .. .  Ge
nel Konsey'in raporu okunınaya başlandı; Marx ile Engels ve 
Konsey'in diğer üyeleri sırayla okuyorlardı. Rapor, İngilizce, 
Fransızca ve Almanca yazılmıştı. İtalyan ve İspanyol delegele
re bir başka yabancı dil bilmedikleri için, hem raporun içeriği
nin ve hem de rapor ile ilgili öne sürülen düşüncelerin -ki, 
Marx ile Engels bunlara geniş yanıtlar veriyorlardı- çevrilme
si gibi güç bir görev bana düşmüştü. 

Marx'ın konuşması akıcı olmamakla beraber düzgün; as
lında bu tür konuşmalara yatkın değildi. Engels, karşılıklı ko
nuşur gibi düşüncelerini anlatıyor, sık sık alaycı ve espirili bir 
üslup kullanıyordu; bu biraz da, biz Alınanların, kolej öğren
cileri arasındaki konuşmaları betimlemek için kullandığımız 
" burschucosically" deyimini anımsatıyordu. 

Marx konuşurken ara sıra monoklü gözünden düşüyor, o 
da yavaşça bunu o parlak gözünün önüne yerleştiriyordu. O 
sırada elli beş yaşındaydı ve henüz fiziksel görüntüsü canlı ve 
sapasağlamdı; kıvırcık saçları ve sakalında sadece yer yer gri 
ya da beyaz çizgiler peydahlanmıştı. Siması sütlükahve görün
tüsü veriyordu; bu yüzden olacak öğrenci arkadaşları ona 
"Der Mohr" adını takmışlardı, Am�rikalı delikanlılar ona bü
yük olasılıkla "Zenci" diyebilirlerdi. Eşi ile çocukları ona hep 
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"Der Mohr" diyorlardı ve ciddi ve sert bir baba gözüyle değil, 
neşeli bir arkadaş gözüyle bakıyorlardı. 

Konseyin hazırladığı rapor okunup çevrildikten sonra, ör� 
gütlenme komitesine havale edildi ve ardından çeşitli ülkeler� 
den gelen raporlar okunarak tartışıldı, delegelerin çoğu sözlü 
bildiriler sundular. Beni her an "diken üzerinde" tutan bu ter· 
cümanlık işinin, ücretsiz yapılacak bir iş olmadığını herhalde 
tahmin edersiniz. Bir de buna, Bakunin ve Guillaume'un giriş� 
tikleri anarşist eylemler konusunda oluşturulan özel komite� 
nin başkanlık görevini ekierseniz işimin gerçekten zor olduğu 
anlaşılır. Gece oturumundan sonra toplanması kararlaştırılan 
bu komite, Lucain, Walter, Splingrad, Vichard ve benden olu� 
şuyordu. Büyük bir mektup, döküman, rapor vb. yığını bu ko� 
miteye gönderilmişti ve kesin bir sonuca ulaşmak için bütün 
bu "malzemenin" incelenmesi, gece yanlarına kadar tam beş 
gün sürdü. 

Bizler Bakunin sorununu çözümlernek için bu mektupları, 
dökümanları, alıntıları okumak üzere, yorgun argın ve de uy� 
kusuz ter dökerken Kongre'ye katılan öteki üyeler boş zaman· 
larında otelde dinleniyorlar ya da tiyatroya, konsere, parklara, 
deniz kıyısına gidip dolaşıyorlardı. 

Komitemiz, Kongre'nin kapanış gününde bu bezdirici işi 
tamamladı ve Bakunin'in, ne demokrasi ile ne de sosyalizm ile 
bir ilişkisi bulunmayan ve bütün amacı Enternasyonal'in yıkıl� 
masına yönelik olan anarşik "Demokratik Sosyalist Birliği"ni 
örgütleyerek Enternasyonal'i dağıtınakla suçlayan raporunu 
Kongre'ye sundu. 

Böylece Komite, Bakunin'i suçlu bularak Enternasyo� 
nal'den atılmasını 2'ye karşı 3 oyla tavsiye kararı aldı. 

O sırada acayip bir olay oldu ve İspanyollardan biri silahı� 
nı çekip bana doğrultarak şöyle bağırmaya başladı: "Un hom� 
me comme ça devrait etre traite a coups de revolver! "  (Böyle 
bir adam, tabancadan çıkan kurşunları hak etmiştir! )  Yani 
ben, başkan olarak Bakunin'e karşı oy verdiğim için kurşun� 
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lanmayı hak etmiş oluyordum! . .  Adamın boynuna dolanmış 
kırmızı ipek bir bayrak vardı; öyle anlaşılıyor ki, toplumsal 
devrim tüm dünyada ilan edildiği an bu bayrak açılacaktı . . .  Bu 
öfkeli İspanyol hemen etkisiz hale getirildi. 

Komite'nin raporu, delegelerin büyük çoğunluğunca kabul 
edildi ve Bakunin ile Guillaume, Enternasyonal'den atıldı. 

Otelde, Marx ve Engels ile biramızı yudumlayarak konu
şurken, Milana'da eski Prusya Konsolosu Rudolf Schramm, 
Marx ile görüşmek istediğini bildiren kartvizitini gönderdi; 
amacı, Almanya'da bazı bölgelerdeki seçmenlere, Alman Par
lamentosuna kendisini seçmeleri için tavsiyede bulunmasını is
temekti; Marx, Schramm'ı görmeyi reddetti. 

Hague Kongresi'nin ilk günkü oturumunun kapanmasın
dan önce, kişisel bir beyanda bulunmak istediğim için, salon
dan çıkmadan önce birkaç dakika beni dinlemeleri ricasında 
bulundum. Kendilerine şunları söyledim: " Milano'daki Prusya 
Konsolosu Rudolf Schramm, İtalyan polisi tarafından bana 
karşı girişilen çirkin saldırıya karşı beni korumak şöyle dur
sun, benim eşyalarıının çalınmasına da yardımcı olmu�tur. Bu 
nedenle o bir serseri ve hırsızdır! Buna acaba ne yanıt verecek? 
O, buraya Hague'a kadar gelmiş ve Alman Parlamentosuna 
seçilebilmek için Karl Marx'ın yardımlarını isternek yüzsüzlü
gunu de göstermiştir. " . . .  Bunun ardından açıkça 
Schramm'dan, Marx ve Engels ile olan yazışmaianma el ko
yan İtalyan Polisi'nin bunları geri vermesi için talepte bulun
masını istedim. 

Bay Schramm, ertesi sabahki oturumda telaşlı ve heyecanlı 
bir biçimde ortaya çıkarak, kendisine hırsız diyen delikanlının 
hemen açıkça özür dilernesini ya da onu düelloya davet ettiği
ni söyledi. 

Ertesi sabah olup bitenleri yoldaş Barton'a anlattım. Ken
disiyle dövüşmeyi reddettiğim zaman Schramm ve düello tanı
ğı ile karşılaşmamızı aktardım; ben bu düello olayını, Ortaça
ğın gülünç bir kalıntısı olarak görüyordum. Oysa daha lise yıl-
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larımda, yara izlerini hala başımın tepesinde taşıdıgım bir dizi 
düelloya katılmışlığım da vardı. Schramm Hague'ı beni "kor
kak" ilan ederek ayrıldı. Ne var ki, lise yıllarımda yaptığım bir 
düello bunun doğru olmadığmı herhalde kanıtlar sanırım. Her 
ne haise, Schramm'ın da benim de kişiliklerimiz ortada; biz 
Kongre'nin işlerini yürütmeye devam ettik . . .  

Hague'dcn çoğumuz Amsterdam'a gittik; burada yerel üye
ler, açık propaganda toplantısı için bir yer kiralamışlardı. Sa
lon küçük olduğu gibi ne masa ne de sandalye vardı. Gelenler 
konuşmacıları ayakta dinliyorlardı. Ilk konuşmacı Marx'tı; 
neler söylediğini şimdi anımsamıyorum. Burada fazla kalma
dık, Fransız yoldaşlada birlikte o eski kanallar ülke:;i Amster
d�m'ı gezmeye çıktık. 

Kongre sona erince Marx ile Engels, delegeleri Hague yakı
nındaki kıyı kasabası Scheveningen'e akşam yemeğine davet 
etti. Hepimiz oraya gittik ve yemekten önce denizde �'üzdük. 
O güne kadar hiç denizci'! yüzmemiştim; bir çeyrek mil kadar 
açı!dım ama deniz yükselmiş, coşkun kıyı dalgalarıyia baş ede
meyeceğim hir hal almıştı. Allahtan ki Friedrich Engels ora
daydı ve benim tehlike içerisinde olduğumu görmüştü. Benden 
daha güçlü ve� iyi yüzücü olan Engels, hızla bana doğru yaklaş
tı, kolurodan yakalayarak beni kıyıya doğru sürükledi. 

Scheveningen'de Marx beni kızlarıyla ta:.uştırdı; biri Pat:l 
Lafargu: ile diğeri, Fransız delegelerinden şimdi adını anımsa
yamadığım birisiyle* (görüyorsunuz, kocarnışlık iyice üzerime 
çökmüş! )  evliydi. Bizlerin "Tussy" diye çağırdıgımız üçüncü 
k1zı Eleanor Marx da oradaydı. Marx beni Lafargı.:� ile tanış
tırdı ve Paul'un ilk sözleri şu oldu: "Cuno, bana senin Ameri
ka'ya gidect:ğini söylediler, oraya varınca ilk işin, benim kızla
rımdan birinin yaptığı bir şeyi yapmalısın: Kızım renk sorunu
nu çözmek için bir zenciyle evlendi, zaten benim soyumda da 
siyahilik var. " 

Bu konuda elimden geleni yapacağıma söz verdimse de ko-

• Charles Longuet. -ed. 



şullar bu sözümü yerine getirmemi engelledi; elli yılı aşkın bir 
süre New Y ark'ta kaldım ama benimle evlenecek bir Zenci ha
nım bulamadım! . .  

Londra'da bulunduğum sürece, Marx'la, ailesiyle ve  En
gels'lc sık sık görüştüm. Birlikte yemek yedik, tiyatroya gittik; 
Marx ile özellikle, Amerika'da Enternasyonal'in nasıl örgüde
nebileceğini konuştuk. 

Londra sokaklarında dolaştım, Parlamento'yu, ünlü Ku
le'yi, St. Paul Katedrali'ni gezdim ama bunlardan hiçbiri beni, 
British Museum'd2., Marx'ın ölümsüz yapıtı Das Kapita/'i yaz
ma hazırlığını yaparken, yıllarca Müzenin ünlü kitaplığında 
notlar alarak çahştığı sandalyenin görüntüsü kadar etkileme
di ! . . Bu sar.dalyeyi bana Marx'ın en küçük kızı Eleanor göster
miştir. 

Hagne Kongresi ile ve onu izleyen toplantılada i!gili dökü
manların ne olduğu konusunda hiçbir bilgim yok. Liverpool li
manından o dev A.tlatıtik buharlı yolcu gemisine bir.diğimiz sı
rada Sorg'un bunları dindeki o küçük seyahat valizinde götür
ınediği muhakkak. Bu dökümanları ben sonraları Genel Kon
sey, New York'a taşındığı zaman da görmedim. Zaten bu top
lantılara da ekmek parası peşinde olduğum için düzenli katıla
mamıştım. 

Marx ve Engels'in sorduğunuz mektuplarına gelince, bun
ları basmak niyetinde olan August Bebel ile Profesör Richard 
T. Ely'yc vermiştim; basılıp basılmadıklarını bilmiyorum. 

Dostça selamlarımla. 
Sosyalist Devrim adına Sizin, 
Thco Y. Cuno. 

T. Cuno'nun Elyaznıası 
Anılarından ilk kez yayımlanmıştır. 





l l .  KısıM 

Jenny Marx Olaylı Bir Yaşamın Kısa Öyküsü 
Jenny Marx'tan Joseph Weydemeyer'e 

Jenny Marx'tan Luis Weydemey�r'e 
Eleanor Marx-Ave/ing Karl Marx 

Eleanor Marx-Ave/ing Genç Marx'ın 
Bir Mektubu Üzerine Düşünceler 

Edgar Longuet Karl Marx'ın Aile Hayatında 
Bazı Kesitler, itiraflar 
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Y A Ş A M I N  K I S A  Ö Y K Ü S Ü * 

18 Haziran 1843 benim evlenme günüm. 
Kreuznach'tan Phein-Pfalz'a, Ebernburg üzerinden gittik, 

Baden-Beden üzerinden döndük. Ardından Kreuznacht'ta Ey
lül sonuna kadar kaldık. Sevgili annem Treves'e, kardeşim Ed
gar ile döndü. Karl ile ben, Paris'e Ekim ayında gittik, orada 
bizi Herwegh ile eşi karşıladı. 

Paris'te Karl ile Ruge, Alman-Fransız Yıllığını yayımladı, 
Julius Fröbel yayımcısıydı. Bu girişim, daha ilk sayıdan sonra 
başarısızlığa uğradı. Faurbourg St. Germain'de Vanneau So
kağı'nda oturduk, yakın arkadaşlarımız arasında, Ruge, He
ine, Hergegh, Maurer, Tolstoy, Bakunin, Anenkov, Berneys ve 
diğerleri vardı. Incir çekirdeğini doldurmayan şeyler üzerinde 
dedikodu ve tartışmadan geçilmiyordu. Bizim küçük Jenny 1 
Mayıs 1844'te doğdu. Bundan sonra ilk kez dışarıya, LaHit
te'nin cenazesi için çıktım; altı hafta sonra da, ağır biçimde 
hasta bebeğimle posta arabasıyla Treves'e gittim . . .  Eylül ayın
da, yanımda Alman bir dadıyla Paris'e döndüm. Bu sırada kü
çük Jenny dördüncü dişini çıkarttı. 

• Jenny Marx'ın bu otobiyagrafik notları, 1 865 yılında yazılmış; bize tamamlan
mamış olarak ulaştı. Elyazmaları, başlangıçta Longuet ailesinin arşivinde saklan
mıştı, Marx'ın torunu Edgar Longuet'in ölümünden sonra (1950), Fransız Ko
münist Partisi tarafından Marksizm-Leninizm Enstitüsü'ne verilmiştir. 
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Bu yokluğum sırasında, Frederich Engels, Paris'e gelmiş ve 
Karl ile buluşmuşlar. O güz aylarında ve kışın Karl, Eleştirel Eleş
tirinin Eleştirisi üzerinde çalıştı ve yapıt, Frankfurt'ta basıldı.*  

Çevremizde Hess ile eşi, Everbeck, Dibbentrxop ve özellik
le Heine ve Herwegh vardı. 1 845 başlarında aniden bir gün, 
bir polis şefi evimize gelerek, Prusya Hükümeti'nin talebi üze
rine Içişleri Bakanı Guizot tarafından çıkartılmış ve sınır dışı 
edilme emrini getirdi. Emir şöyleydi: "Karl Marx, 24 saat içe
risinde Paris'i terk etmek zorundadır." 

Bana daha uzun bir süre tanımışlardı, ben de bu süreyi, 
sandalye, masa gibi bazı eşyalarımla, giyeceklerimi satmak 
için kullandım ve bunların karşılığında gülünç denecek kadar 
az para elde ettim. Ne çare ki, yolculuk için bu paraya gerek
sİnınem vardı! . .  

Herwegh'ler beni iki gün konuk ettiler v e  şubat ayı ortala
rında hastayken, buz gibi bir havada, Karl'ın peşinden Brük
sel'e gittim. Burada Bois Sauvage Oteli'ne yerleştİk ve ilk kez 
Heinzen ve Freillgrath ile tanıştım. Mayıs ı-yında, Porte du Lo
uvain dışında Alliance Sokağı'nda Dr. nrcuer'den kiraladığı
mız küçük bır eve taşındık. 

Henüz yerleştiğİrniz sırada peşimizden Engels de geldi. Da
ha biz Paris'te iken arkadaşı Dr. Roland Daniels ile ziyaretimi
ze gelen Heinrich Bürger de oradaydı. Kısa süre sonra Hess 
eşiyle geldiği gibi Sebastian Seiler adında birisi de bizim küçük 
Alman topluluğuna katıldı. Burada bir yazışma bürosu kurul
du ve bizim ufak Alman kolonisi bir arada yaşamaya başladı. 
Hemen ardından, Gigot da dahil birkaç Belçikalı ile Polonyalı 
sürgünler de bize katıldı. Geceleri gittiğimiz küçük ve hoş ka
felerden birinde, mavi gömleği içerisinde ihtiyar Lelewel ile 
dost olduk. 

O yaz boyunca Engels, Karl ile birlikte, Alman felsefesinin 
eleştirisi üzerinde çalıştı. Bu yapıtın yazılmasını, Der Einzige 
und sein Eigenthum'un * * yayınlanmasını dışarıdan hızlandır

• Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi. Bruno Bauer ve Ortaklarına Karşı . 
.. Marx Stirner'in hu kitabı (Benlik ve Kendisi), 1844 sonunda yayımlandı. 



mıştı. Eleştiri oylumlu bir yapıttı ve Westphalia'da basılacaktı. * 
O bahar Joseph Weydemeyer ilk kez ziyaretimize geldi, bir 

süre konuğumuz oldu. Nisan ayında sevgili annem bana yar
dımcı olsun diye kendi çok güvendiği hizmetlisini Brüksel'e 
gönderdi. Onu da yanıma alarak, o sıralar on dört aylık olan 
küçük Jenny ile birlikte Anneanneyi görmeye gittik. Annemin 
yanında altı hafta kaldıktan sonra, Laura'nın doğumuna .iki 
hafta kala 26 Eylül'de bizim küçük koloniye döndük. Karde
şim Edgar, iş bulurum umuduyla o kışı bizimle birlikte Brük
sel'de geçirdi. 1 849 ilkyazında bizim sevgili Wilhelm Wolff 
kolonimize katıldı. Basın yasasını ihlal ettiği için tam dört yıl 
Silezya'daki kalebentliğinden kaçınayı başardığı için Wolff'a 
aramızda "Kasemetten Wolf(" lakabı takılmıştı. Onun bu ge
lişi, bizim sevgili "Lupus "um uzun ancak 1 8  64 Mayısı'nda 
ölümüyle sona eren yakın dostluğumuzun başlangıcıydı. O kış 
ayrıca George Jung ile Dr. Schleicher ziyaretimize geldiler. 

Bu arada Avrupa'da devrim bulutları üst üste yığılmaktay
dı. Bdçika ufukları da kararmaktaydı. En fazla korkulan şey; 
işçileı ile, halk yığınları içerisindeki toplumsal öğelerdi. Polis, 
asker, sivil muhafızlar, hepsi de bunlara karşı harekete hazır 
bekliyorlardı. Tam o sırada Alman işçileri de, kendilerinin si
lahlanma zamanı geldiğine karar verdiler. Kamalar, tabanca
lar ve benzeri silahlar satın alınıyordu. O sırada miras yoluyla 
eline biraz para geçen Marx bunlara memnunlukla yardım 
ediyordu. Bütün bunları izleyen hükümet, kendisine karşı su
ikast ve canice planlar hazırlandığı endişesi içerisindeydi: 
Marx'a dışardan para geliyordu ve o da silah satın alıyordu; 
şu halde kendisinden kurtulmak şart olmuştu. 

Gece geç vakit iki kişi evimize daldı, Karl'ı sordular. Karl 
gelince de, polis olduklarını söyleyerek, ellerinde tutuklama 
kararı olduğunu, sorgulanmak üzere götüreceklerini bildirdi
ler. Ve alıp götürdüler. 
• Burada sözü edilen kitap, Marx ile Engels'in yayımlamayı başaramadıkları Al
man ldeolojisldir. Bu kitap ilk kez 1932 yılında Sovyet Komünist Partisine bağlı 
Marksizrn-Leninizrn Enstitüsü tarafından tam olarak yayımlanmıştır. 
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Onların ardından büyük bir merakla evden fırlarlım ve ne
ler olup bittiğini anlamak için etkili insanların evlerini o ka
ranlık gecede bir bir dolaşmaya başladım. Birden bir muhafız 
beni yakaladı; tutuklandım ve zindan gibi bir hapishaneye atıl
dım. Burası, evsiz barksız dilencilerin, serserilerin ve sokak ka
dınlarının tutuldukları bir yerdi. Beni karanlık bir hücreye tık
tılar. Buraya hıçkırarak girerken, içerdeki mutsuz bir sefalet 
yoldaşı, yerini benimle paylaşmayı önerdi: Bu, kaba tahtadan 
bir ranzaydı. Buraya uzandım. 

Sabah olunca, karşımdaki pencerede, demir parmaklıkların 
ardında, iskelet görüntüsünde zavallı bir yüzü fark ettim. Pen
cereye yaklaşt!m ve bizim kadim dostumuz Gigot'nun yüzünü 
fark ettim. Beni görünce öne doğru eğilerek aşağıya doğru bir 
işaret yaptı. O tarafa doğru baktım ve Karl'ın muhafızlar ara
sında götürüldüğünü gördüm. 

Bir saat kadar sonra beni de sorgu yargıcının karşısına çı
kardılar. lki saatlik sorgulamadan sonra -ki, ağzımdan pek bir 
şey alamadılar- Jandarmalar beni bir arabaya soktular ve ak
şama doğru, merak içerisinde kalan üç zavallı yavruma kavuş
tum. Bu olay büyük gürültüye yol açtı. Bütün gazeteler ondan 
söz ediyorlardı. Bir süre sonra Karl'ı da bıraktılar ve hemen 
Brüksel'i terk etmesini söylediler. 

Z�ten o da Paris'e dönmeyi tasarlıyordu ve hemen, Fran
sa' daki Geçici Hükümet, Louis Philippe tarafından çıkartılan 
sınır dışı emrinin geri alınması için başvurdu. Hemen Flacon 
imzalı bir yazı geldi; bu yazıda Geçici Hükümet'in çıkarttığı sı
nır dışı edilme emrinin iptal olunciuğu çok gönül alıcı sözlerle 
bildiriliyordu. 

Böylece Paris kapısı bize yeniden açılmış oluyordu. Burada, 
yeni devrimin yükselen güneşi altında daha rahat soluk alabi
lecek miydik ? İstesek de istemesek de zaten oraya gitmek zo
rundaydık! Aceleyle eşyamızı hazırladım, satabileceklerimi 
sattım; gümüş takımlanın ile giyeceklerimden sevdiklerimi 
Brüksel'de, bu ayrılık hazırlıkiarım sırasında büyük yardımla
rını esirgemeyen dostumuz kitapçı Vögler'e teslim ettim. 
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Işte böylece son üç yılı geçirdiğimiz Brüksel'den ayrılmış ol
duk. Soğuk ve sisli bir bahar günüydü; en küçüğü henüz bir ya
şında olan çocukları soğuktan korumak bayağı bir sorun oldu . . .  

Mayıs sonunda ( 1 849) Karl, Yeni Ren Gazetesi'nin son 
'Kızıl' sayısını yayımladı. Bu ünlü 'Kızıl' sayı, biçim olarak da, 
içerik olarak da gerçek bir 'kor' parçasıydı. Engels, hiç düşün
meden Baden Ayaklanması'na, Willich'in yaveri olarak katıl
mıştı. Karl, bir süre için Paris'e gitmeyi aklına koydu; zaten 
Almanya'da kalması olanaksız gibiydi. * Kızıl Wolff da ardın
dan gitti. Ben de üç çocuğumla birlikte, Bingen üzerinden, 
doğduğum ve büyüdüğüm kent ile sevgili annemi görmek üze
re yola çıktım. Bingen'den sonra, Brüksel'deki rehinciden yeni 
kurtardığım gümüş takımları paraya çevirmek için bir süre 
orada kaldım. Weydemeyer ile eşi, bana ve üç çocuğuma çok 
candan davrandıkları gibi, rehinci ile olan sorunları çözmede 
büyük yardımları oldu. Böylece yola devam etmek için biraz 
para elde etmiş oldum. 

Karl, Kızıl Wolff ile Baden-Pfalz'a oradan da Paris'e gitti. 
Orada, 1 3  Haziran'daki Ledru-Rollin olayı, kısa süreli devrim 
hayaline son verdi. Gericilik her alanda müthiş bir öfkeyle ye
niden alevlenmişti. Macar Devrimi, Baden Ayaklanması, İtal
yan başkaidırısı hepsi çöktü. Macaristan'da ve Baden'de sı
kıyönetim yaygınlaştı. 1 848 sonunda büyük çoğunlukla seçi
len Louis Napoleon'un başkanlığı sırasında, 50.000 Fransız, 
"yedi tepeli kente" girdiler ve Italya'yı işgal ettiler. * *  "Ülkede 
Barış" ve "Zafer Bizim" sözleri, zafer sarhoşluğu içerisindeki 
karşıdevrimin sloganları oldu. Burjuvazi rahat bir nefes aldı, 
küçük burjuva, ticaretine geri döndü, liberal küçük dönekler, 
ceplerinde yumruklarını sıktılar, işçiler izlendi ve kovuşturma
ya uğradı, fakirierin ve ezilenlerin egemenliğini savunmak için 
• Marx'ın 1 845'te Prusya vatandaşlığından çıkmış olmasından yararlanan hükü
met, 1 849 Mayısı'nda onu, "konukseverlik yasasını ihlal eden bir yabancı" ola
rak ülkeden attı. 
• • Burada 1 849'da Fransızların, Roma Cumhuriyeti'ne karşı silahlı müdahalesi
ne gönderme yapılıyor. Bu müdahalenin amacı Papalığın egemenliğini yeniden 
kurmaktı. 

25 9  



kılıçla ve kalemle savaşanlar, ekmek parasını kazanabilmek 
için gurbetin yolunu tuttular. 

Karl, Paris'te, birçok kulüpler ile gizli işçi derneklerinin li
derleriyle irtibat kurdu. 1 849 Haziranı'nda Paris'e gittim ve 
bir ay yanında kald�m. Lakin orada da rahat vermiyorlardı. 
Bir sabah erkenden, o bildiğimiz polis şefi yine geldi ve "Karl 
Marx ile ailesinin 24 saat içerisinde Paris'i terk etme emrini," 
bize tebliğ etti. Bu arada bir 'iyilik' olarak, Morhiban'daki 
Vannes'de oturabiieceği 'izni'de veriliyordu. 

Karl, böyle bir 'sürgünü' haliyle kabul etmedi. Pılımızı pır
tımızı yine topladım; bu kez biraz soluk alabileceğimiz Lond
ra yolu göründü. Karl benden önce yola çıktı ve Blind ile ya
kın temasa geçti. George Weerth de az sonra geldi. Yanında üç 
zavallı sürgün küçük çocukla, hasta ve tükenmiş bir haldeki 
beni, Londra' da o karşıladı. Leicester Meydanı'nda, bir terzi 
ustasına ait pansiyonda bana yer buldu. Aceleyle Chelsa'da 
daha geniş bir yer bulmaya çalıştık; zira, başımın üzerinde da
ha sakin bir dam bulmaya gerehinim olacağı günler yaklaş
mıştı. 5 Kasım'da, küçük maskeli çocukların sokaklard::ı, eşek 
sırtında şovalyelik gösterisi yaparak, "Yaşasın Gu)' Fawkes!" 
diye çığlık attıkları gün, benim minik Heinrich dünyaya geldi. 
Ve bizde bu büyük "komplocunun" onuruna ona "Küçük 
Fa w kes " adını tak tık. 

Kısa süre sonra Engels de, Baden'den kaçarak, Cenevre yo
luyla Londra'ya geldi. Onu Willich izledi ve hemen aramıza 
komünist bir 'yoldaş' olarak katıldı. Sabah erkenden odamızın 
kapısında, belinde kemer yerine kırmızı bir kuşak bağlanmış 
gri yün kilot panrolonu ile Don Quixote gibi beliriyor, gerçek 
bir Prusyalı gibi kahkahalar atarak, "Doğal Komünizm " üze
rine uzun teorik tartışmalara hazır olduğunu ilan ediyordu. 
Çaresiz kalan Karl, bu girişimiere hemen bir son veriyordu . . .  
Chelsa'da iken, W. Pieper ile W. Liebknecht de ilk kez ziyare
timize geldiler. Kızıl Wolff zaten Karl ile Londra'ya gelmişti. 

Her gün binlerce sığınınacı geliyordu. Bunların ancak pek 
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azı kendine bakacak durumdaydı; hemen hepsi, yokluk, yok
sulluk içerisindeydi ve yardıma muhtaçtı . Bu bizim göçmenlik 
yaşamımııda en tatsız ve sıkıntılı dönemimizdi. Yardım topla
mak için göçmen komiteleri kuruldu, toplantılar düzenlendi 
yardım çağrılarında bulunuldu, programlar yapıldı ve büyük 
gösteriler hazırlandı. Bütün göçmen çevrelerinde huzursuzluk
lar, hoşnutsuzluklar başgösterdi. Gruplar yavaş yavaş parça
landı. Bir yandan Alman Demokratları ile öte yanda Sosyalist
ler arasında resmen bir kopma yaşandı, Komünist çalışanlar 
arasında bile uçurumlar doğdu. Gruplara öncülük edenler bir
birlerini ağır biçimde suçluyor, henüz olgunlaşmamış bir "ha
reket" ve "eylem" peşinde koşan küçük burjuva kumarbazla
n ön plana geçiyor ve bunlar, halihazır durumu berrak bir bi
çimde gören ve devrim şafağının sökmesinin daha uzun zaman 
alacağını fark eden işçi kesimi i le bunların liderlerine ateş püs
kürüyorlardı. Karl suçlanıyor, kendisine olmadık iftiralar atı
hyordu. Conrad Schramm ile August Willich arasındaki düel
io işte bu zamana rastlar. 

Karl, 1 849 güzünde, Londra'da hazırlanıp Hamburg'da 
basılacak olan yeni bir gazete için görüşmelere başladı. Bu ga
zetenin ilk 3 ya da 4 n!.ishası, sayısız güçlüklerden sonra, Re
vue der Neuen Rheinischen Zeitung adı altında yayımlandı. 
Gazete büyük bir başarı kazandı anc.ak, Alman Hükümeti'nin 
satın a ldığı kitapçılar öylesine umursamaz ve beceriksizce bir 
tavır takındılar ki, gazetenin satıiması ve paralarının toplan
ması imkansız görünüyordu. 

1850 baharında Chelsa'daki evi bırakmak zorunda kaldık. 
Küçük, çaresiz Fawkes'ım hastalıktan kurtulamıyor, günlük 
yaşantımızın getirdiği dertler benim sağlığıını mahvediyordu. 
Dört bir yandan sıkışmıştık, alacaklılar peşimizdeydi; çaresiz 
bir hafta Leicester Meydanı'ndaki Alman Oteli'ne sığındık. 
Lakin orada da uzun kalamadık. Bir sabah değerli mal sahibi
miz bize kalıvaltı vermeyi reddetti; başka sığınacak bir yer ara
maya başladık. Annemden sık sık gelen ufak yardımlar bizi 

2 6 1  



daha berbat sefalete düşmekten kurtarıyordu. Yahudi bir dan
tela satıcısının evinde iki oda bulduk ve burada dört çocukla 
sefil bir yaz geçirdik. 

O sonbahar Karl ile birkaç yakın arkadaşı, göçmenlerin 
büyük kısmının yaptıkları işlerden büsbütün koptular ve artık 
tek bir gösteriye bile katılmadılar. O ve arkadaşları, İşçi Eği
tim Derneği'nden ayrıldılar . . .  

Londra'da yazılarıyla hayatını kazanmaya çalışan Engels, 
bunun mümkün olmadığını anladı, Manchester'e giderek ba
basının tekstil firmasında büyük zorluklar içerisinde katip ola
rak çalışmaya başladı. Öteki dostlarımız, ders vererek ya da 
başka yollardan geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı. Bu ve 
onu izleyen iki yıl bizim için muazzam güçlükler, sürekli endi
şeler, her türden büyük sefaletler ve zorunlu gereksinmeler ile 
boğuştuğumuz yıllar oldu. 

1 850 Ağustosu'nda, sağlığım pek de iyi olmadığı halde, 
hasta çocuğumu geride bırakarak, Karl'ın amcasından teselli 
ve yardım bulmak umuduyla Hollanda'ya gitmeye karar ver
dim. Beşinci çocuğun gelmesi olasılığı ile, ileride karşılaşacağı
mız güçlükleri düşündükçe karamsarlığım artıyordu. 

Karl'ın amcası, devrimin kendi işiyle oğullarının işleri üze
rinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle epeyce tatsız bir ha
vadaydı. Devrime de, devrimcilere de lanet okuyup duruyor
du. Bu durumda bana yardım etmeyi reddetti. Yine de ayrılır
ken avcuma küçük çocuğum için bir armağan sıkıştırdı; görü
nüşe göre daha fazla yardım edemediği için üzgündü. lhtiyarın 
benim duygularımı anlaması zaten olanaksızdı. Eve umutsuz
luk içerisinde döndüm. 

Benim çaresiz küçük Edgar'ım o güler yüzüyle bana doğru 
güya koşuyor, Küçük Fawkes, minik kollarını bana doğru 
uzatıyordu. Ne var ki onun akşamalarını uzun süre tadama
dım . . .  Bebeğim zatürreden kıvranarak Kasım ayında hayata 
veda etti. Üzüntüm sonsuzdu. Kaybettiğim ilk çocuğumdu bu. 
O sıralar, diğer sıkıntıları gölgede bırakacak daha ne ıstırap-



lada karşılaşacağıını nereden bilebilirdim? Çocuğumu toprağa 
verdikten kısa süre sonra o küçük yeri, aynı sokakta bir başka 
küçük yerle değiştirmek üzere terk ettik. 

28 Mart 1 8 5 1 'de kızımız Franzisca doğdu. Yeni bebeği, 
avuç içi kadar üç küçük odada ötekiler ile birlikte büyütmemi
zin1 olanaksızlığını görerek yuvaya verdik. O yıl dünya fuarı 
yapıldığı için ziyaretçiler Londra'ya akın ediyorlardı. Balıarda 
Freiligrath, Londra'daki durumu görmek için Köln'den geldi, 
ardından İsviçre'den Lupus ile, Dronke, Imandt ve Schily gel
diler. Seiler daha önce dönmüştü, Götz de göçmenler grubuna 
dahil olunca Karl'ni etrafındaki sığınınacı halkası genişlemiş 
oldu. 1 8 5 1  ve 1 852 yılları, hem çok büyük ve hem de çok ba
yağı sıkıntılar, üzüntüler, düş kırıklıkları ve her türden yok
sunlukların çekildiği yıllar oldu. 

1 8 5 1  yılı başında, burada ayrıntılarına girmek istemediğim 
ama, hem bizim ve hem de başkalarının sıkıntılarını büsbütün 
artıran bir olay oldu. Ilkyaz aylarında Prusya Hükümeti, Ren 
eyaletinde Karl ile arkadaşlarını, çok tehlikeli bir devrimcilik ey
lemi suçlamasıyla mahkemeye verdiler. Hepsi de toplanarak 
hapse atıldılar ve en çirkin biçimde muameleye tabi tutuldular. 
Mahkeme ancak 1 852 sonunda başlayabildi. Bu, ünlü Köln Ko
münist Yargılaması idi. Daniels ile Jacoby dışında bütün suçla
nanlar 3 ile S yıl arasında değişen ağır hapse mahkum edildiler. 

Başlangıçta W. Pieper, Karl'a sekreterlik yapıyordu ama 
çok geçmeden ben bu işi yüklendim. O küçücük çalışma oda
sında, kargacık burgacık yazılarını kopya ettiğim günlerin anı
ları, yaşamıının en mutlu anılarıdır. 

Louis Napoleon'un hükümet darbesi, 1 8 5 1  yılı sonunda 
idi; ertesi yıl Karl, New York'ta basılan 1 8  Brumaire'i kaleme 
aldı. O bu kitabı Dean Street'teki avuç içi kadar yerde* çocuk-
• 1 996 Mayısı'nda, Londra'da bulunduğum sırada, Sohc'da Dean Street'te, Marx 
ailesinin beş uzun vılı geçirdikleri ve üç çocuklarını bakımsızlıktan kaybettikleri, en 
üst kattaki bu tavan arası gibi yeri gezmiştim. Yalnız 18 Brumaire'in yazıldığı yer 
değil, Kapital'in hazırlık çalışmalarının da yapıldığı bu her türlü konfordan yoksun 
küçük mekan bana, Marx'ın dehasının somut örneği gibi görünmüştü. -çev. 



ların gürültüleri ve ev işinin telaşı arasında bitirdi. Mart ayı 
boyunca kitabın kopyasını hazırladım ve hemen yayınevine 
gönderdik ama çok sonra hasılabildi ve bize hemen hiçbir şey 
getirmedi ! . .  

1 852 Paskalyası'nda bizim küçük Franzisca şiddetli bir 
bronşit oldu. Tam üç gün yaşamla ölüm arasında gitti geldi. 
Müthiş ıstırap çekti. Öldüğünde o minik cansız vücudu arka 
o�aya yatırdık ve biz ön odada yere yatak serip yattık. Henüz 
h!yatta olan üç küçük çocuğumuzla yere uzandık; soğuk ve 
cansız vücudu bitişik odada öylece kalakalan minik meleğimiz 
için bütün gece gözyaşı döktük . . .  

' Sevgili yavrumuzun ölümü tam da en yoğun sefalet günle
rine rastlamıştı. Alman dostların bize yardım edecek halleri 
yoktu. O sıralar bize sık sık uzun ziyaretlerde bulunan Ernest 
J<ıınes bize yardım etmeye söz verdiyse de bir şey çıkmadı . . .  
Acılar içerisinde kıvranarak, yakınımızda oturan ve bize ara 
sı.ra uğrayan bir Fransız sığınınacıya koştum ve bize yardım et
mesi ricasında bulundum. Hemen bana çok nazik ve duygulu 
bir biçimde iki paund verdi. Bu parayı, şimdi içerisinde sakin 
sakin yattığı sevgili kızımızın tabutu için harcadık . . .  Dünyaya 
geldiğinde beşik nedir görmediği gibi, şimdi de ödünç parayla 
alınmış bir tahta tabutta bu dünyadan ayrılıyordu .. .  Bu müt
hiş acılar içerisinde onu toprağa teslim ettik! 

1 852 Ağustosu'nda, ünü artık Avrupa'ya yayılan Komünist 
Davası sona erdi. Karl, Prusya Hükümeti'nin bu konudaki pis
liğini bir kitapçıkta açıkladı. Bu kitapçık İsviçre'de Schabelitz 
tarafından basıldı ama daha sınırda Prusya Hükümetince el ko
nuldu ve imha edildi. Clus bunu Amerika'da yeniden yayımla
ch ve bu yeni baskının kopyalan Avrupa'da epeyce dağıtıldı. 

1853 yılı boyunca Karl düzenli olarak New York Daily 
Tribune gazetesine iki makale yazdı. Bunlar Amerika'da çok 
dikkat çekti. Bu yazılardan gelen düzenli gelir bir ölçüde eski 
borçların11Zı kapadığı gibi daha az endişeli bir hayat sürmemi
zi de sağladı. Hala o Dean Street'teki berbat yerde otursak da 



çocuklar doğru dürüst beslenebiliyor, fiziksel ve zihinsel geliş
melerini sürdürebiliyorlardı. 

Karl, Londra'da bulunduğu sürece Çartistler ile teması sür
dürdü. Ernest Jones'un Halk Gazetesi'ne ara sıra yazıyordu ve 
1 853 yazında, Tribune'de yayırolanmış bulunan makalelerini de 
bu gazeteye vermeye başladı. . .  Willich'in kendisi aleyhinde 
Amerika'da yayımladığı pis bir yazıya Karl küçük bir kitapçık
la yanıt verdi: Asil Ruh/u Şovalye Amerika'da da yayımiandı ve 
bu şovalye ile çevresindeki havhavları dillerini yuttular. 

O yılın Noeli, Londra'da kutladığımız ilk keyifli Noel oldu. 
Karl'ın Daily Tribune ile ilişkisi bizi hiç değilse günlük sıkıntı
lardan kurtarmıştı. Çocuklar yaz boyunca açık havada oynayıp 
zıplama olanağını buluyorlardı. O yıl kiraz, çilek ve hatta üzüm 
boldu; ayrıca dostlarımız, bizim üç küçük yararnaza her türden 
hoş oyuncaklar getiriyorlardı: Bebekler, tüfekler, eveilik eşyala
rı, trampetler, borazanlar . . .  Dronke, geceyarısı Noel ağacını 
süslemeye geldi. Doğrusu çok hoş ve mutlu bir geceydi. 

Ne yazık ki bir hafta sonra bizim küçük Edgar, bir yıl son
ra onu aramızdan alacak olan tedavisi olanaksız hastalığın ilk 
belirtilerini gösterdi. İçinde oturduğumuz bu daracık ve sağlık
sız yerden kurtulup çocuğu deniz kıyısında bir yere götürebil
seydik, belki de onu kurtarabilirdik. Ama olmadı işte . . .  

1 855 Eylülü'nde, Dean Street'teki o eski karargahımıza 
döndük; küçük bir miras bizleri, ekmekçinin, kasabın, sütçü
nün, bakkalın ve sebzeci ile diğer "düşman kuvvetlerin" pen
çesinden kurtarahileceği anda burayı terk etmeye artık iyice 
azmetmiştik ! . .  En sonu, 1856 baharında, bizi bu zincirlerden 
kurtaracak az miktarda bir paraya kavuştuk. Bütün borçları
mızı ödedik, gümüşlerimizi, ev eşyalarını ve giyeceklerimizi re
hincinin elinden kurtardık . . .  ve ben, yeni giysilerim içerisinde, 
yavrularımı ellerinden tutarak -son kez- eski sevgili evime 
doğru tüy gibi uçtum. 

O kışı büyük bir yalnızlık içerisinde geçirdik. Hemen bütün 
dostlarım Londra'dan ayrıldılar, kalanlar da bizden çok uzak 



ye-rlerde oturuyorlardı. Üstelik, eski oturduğumuz yere kıyasla 
bize saray gibi gelen küçük neşeli evimizin yolu, pek de yola 
benzemiyordu. Eve ulaşılabilecek yol yok gibiydi ve çevre in
şaatlarla doluydu. Insan, taş ve toprak yığınlarının üzerinde 
atlayarak yürümek zorundaydı ve hele yağmur yağınca kırmı
zı çamur, ayakkabılarımıza öylesine sıvaşıy0rdu ki, bir karış 
çamurla yürümek insanı yorgun düşürüyordu. Üstelik bu ya
banıl mahalleler geceleri zindan gibiydi; bu karanlıkta çamur
la, taşla toprakla boğuşacağımıza evin sıcaklığında kalmayı 
daima yeğ tutuyorduk. 

O kış hiç de iyi değildim; çevrem ilaç şişeleriyle doluydu. 
Ayrıca bu sessizliğe ve yalnızlığa alışınam epey zaman aldı. O 
kalabalık West End sokaklarında · yapmaya alışık olduğum 
uzun yürilyüşleri aradığım gibi, ı-oplantılar, kulüpler, gözde iç
kievi ve o sıcak tartışma ve konuşmalar beni çoğu kez ev ha
yatının üzüntülerinden bir süre de olsa uzaklaştmyordu. Ney
se ki, haftada iki kez Tribune makalelerini temize çekiyor ve 
böylece dış dünya ile ilişkim sürmüş oluyordu. 

1 857 yılı ortalarında, Amerikan işçileri bir başka büyük 
ekonomik bunalım ile yüz yüze geldiler. Tribune yine, haftada 
iki makale için ödeme yapmaktan kaçındı ve böylece bizim ev 
hütçesi yine sarsıldı. Neyse ki Dana u sırada bir ansiklopecli 
yayımlıyordu, Karl'a, askeri ve ekonomik konularda yazı yaz

masını önerdi. Ne varki bu gizli yazılar çok düzensizdi, Ü">tclik 
çocukl�rın büyümesi, evin genişlemesi fazladan harcamaları 
gerektirdiğinden bu sıralarda yine sıkıntı çektik. Aslında bu sı
kıntı biiyük harcamalardan ileri gelmiyor, bizler ufak tefek he
saplar ve endişeler içerisinde perişan oluyorduk. Giderlerden 
ne denli kısıntı yaparsak yapalım, iki ucunu bir araya getire
miyorduk; borçlarımız günden güne, aydan aya, yıldan yıla 
yığılıp gidiyordu . . .  

6 Haziran'da yedinci çocuğumuz doğdu ama ne yazık ki 
onu da kısa süre sonra kardeşlerinin yanına teslim etmek zo
runda kaldık. 
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1 857 yazında, bizim sevgili ihtiyar Conrad Schramm da 
Amerika'dan döndü, ancak sağlığı o denli bozuk görünüyordu 
ki daha ilk bakışta kurtulma umudu olmadığını fark ettik. Bir 
Alman hastanesinde altı hafta kaldı ve sonra Persey'e gitti. Bu
rada bir yıldan beri sağlığı çok bozulmuş bulunan ve güya din
lenıneye gelen Friedrich Engels ile buluştular. Eylül ayında 
Karl bu iki dostumuzu ziyarete gitti ve eli kolu, meyve, sebze 
ve üzümle dolu olarak döndü. 1 85 8  Ocağı'nda dostumuz Juli
an Harney -o sırada Jersey'de bir gazetenin editörlüğünü ya
pıyordu- sevgili dostumuz Schramm'ın ölüm haberini verdi. 

1 85 8  yılı bize ne iyilik ne de kötülük getirdi; birbirine ben� 
zer günler peş peşe sıralandı gitti . . .  O kış Karl, uzun zamandan 
beri malzeme topladığı, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı 
üzerinde çalıştı. 1 848'den beri dostluklarını sürdürdükleri 
Lassaile bu kitabın hasılınası için Berlin'de Franz Ducker'i bul
du. Bahar a:rlarında Karl, benim temize çektiğim elyazmaları
nı gönderdi, provalar iki kent arasında gidip geliyor, bu da ki
tabın basılmasını geciktiriyordu. Ancak baskıyı asıl geciktiren 
Lassalle'ın, ·'ortalığı karıştıracağını" umduğu dramı, Franz 
von Sickingen'in hasılınası konusundaki acelesi oldu. Duncker 
çok yakın dostu olduğu içir. bu dramı Karl'ın kitabından önce 
basınayı tercih etti. 

1859 yazında, Fransa ile Avustury2 arasında savaş patlak 
verdi. Engels Po ve Re;; kitapçığını yayımiadı ve . bunun başarı
sı Lassalle'a, ltalya,da Savaş kitapçığını yazma ilhamını verdi. 

Londra'da Elard Biskamp, Das Volk adında haftalık bir 
gazete yayımladı; buna Karl katkıda bulunduğu gibi Engels de 
birkaç makale yazdı. K. Blind'in düzenlediği bir broşür, Das 
Volk'da da yayımlandı, daha sonra da Liebknecht aynı şeyi 
Aııgsburger Allgenıeine Zeitung'a aldı. Bunu Karl Vogt, Karl'a 
karşı giriştiği iftiracı saldırı için bahane olarak kullandı. Vogt 
bir broşür yayımiayarak Karl hakkında ağza alınmayacak ya
lanlar uydurdu. 

1 860 yılı boyunca Karl, eli değdikçe, bütün Alman basını 



tarafından "yeni çağ" sloganı altında, kentten kente, köyden 
köye yayılarak yutturulması istenen iftira ve hakaretleri tek bir 
darbe ile yalanlamak için malzeme topladı. 

1860 baharında Engels'in babası öldü. Bundan sonra En
gels'in durumu oldukça düzeldiyse de, ortakları Ermen firma
sıyla imzalanan sözleşme gereği yine eli kolu bağlı kaldı. Bu 
sözleşme 1 8 64'e kadar geçerliydi ve ancak bu tarihten sonra 
Engels firmanın ortak yöneticisi olabildi. 

1 8 60 Ağustosu'nda ben yine çocuklarla birlikte Hastings'te 
iki hafta geçirdim. Dönüşte, Karl'ın, Vogt ve işbirlikçilerine 
karşı kaleme aldığı kitabı temize çekmeye başladım. Kitap 
Londra'da basıldı ama bir yığın sıkıntıdan sonra 1 860'ın son 
ayında ancak çıkartılabildi. O sırada çiçek hastalığına yaka
landım ve bu korkunç hastalıktan iyileşir iyileşmez, yarı kör 
gözlerle He:-r Vogt broşürünü hazınetıneye çalıştım. Bu günler 
gerçekten çok can sıkıcı ve kara günlerimizdi. Üç çocuk çcğu 
zaman sadık dostumuz Liebknecht'in evinde sıcak ve sakin bir 
sığınak buldular. 

Işte tanı o sırada, önümüzdeki ilkbaharda patlak verecek 
olan Amerikan lç Savaşı'nın ilk belirtileri görüldü. Yaşlı Avru
pa'nın, küçük, modası geçmiş, cüce mücadeleleri artık Ameri
ka'yı i lgiler..dirmez olmuştt!. Tribune gazetesi Karl 'a mali du
rumlar gereği bütün muhabirleri:;. işine ara verildiği ve artık 
bir süre için çalışanlara gerek kalmadığı bildirildi. Bu d:ırhe 
tam da, öteki gelir kaynaklarının tamamen kuruduğu ve bütün 
girişimlerin kötüsü, bu tam çaresizlik anının, başarısızlıkla so
nuçlandığı zamana rastgeldiği için çok ağır geldi. Daha bü
yüğü; kızlarımızın, ilk gençlik çağına henüz adım attıkları bir 
zamana denk gelmesiydi. Şimdi yine o eski sıkıntılar, üzüntü
ler ve yoksunluklar ile savaşmamız gerekiyordu; aradaki tek 
fark, beş altı yaşındayken ne olup bittiğinin farkına varama
yan aynı çocukların on yıl sonra şimdi, on beş on altı yaşında 
ve bilinçli olarak aynı sıkıntıları yaşamak zorunda kalmalarıy
dı. Böylece biz, o eski Alman atasözünü: "Küçük çocukların 
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derdi küçük, büyük çocukların derdi büyük olur."  sözlerinin 
günlük hayatta somutlaştığını da görmüş olduk ! . .  

1 860 yazında, çok zor durumda olan Eccarius'u evimize al
dık. 1 8 6 1  baharında, artık borç para bulma gereksinimi daya
nılmaz hale geldiği için Karl, Almanya'ya gitti. "Güler yüzlü" 
diye anılan Prusya Kralı, Noel'de ölmüş, tahtını, "yakışıklı " 
Wilhelm' e bırakmıştı. * Bu vesileyle genel af ilan edildiği için 
Karl Almanya'ya giderek ülkenin yeni durumunu yerinde gör
mek istiyordu. 

Berlin'de Lassallelar'da kaldıktan sonra Hollanda'ya amca
sı Leon Philip'i görmeye geçti ve ondan, faizsiz bir miktar borç 
para alabildi. Bu borç bizim yelkenlerimizi epey şişirdi ve bir 
süre için, kah kayalara bindirerek, kah kumsallarda dolaşarak 
mutluluğa yelken açtık. 

Büyük kızlarımız 1 860 yazında okuldan ayrıldılar ve kolej
de dışardan devam edenler için yapılan birkaç derse devam et
tiler. M. de Colme ile Signor Maggioni ile Fransızca ile İtal
yanca öğrenmeyi sürdürdükleri gibi� Jeony de 1 8 62'ye kadar 
Mr. Oldfield ile resim derslerini sürdürdü. Kızlar güz ayların
da Mr. Henry Banner ile şan derslerine başladılar. 

1 86 1  Eyülü'nde Karl, A. Dana'nın yardımı ile, önceki ko
şullara uygun olarak her hafta Tribune'e bir yazı vermeye baş
ladı. Aynı zamanda, Lassallelar'ın yeğeni Wiener Presse'in edi
törü ile Karl'ı tanıştırarak bu sözde 'liberal' gazeteye yazı yaz
maya başladı. Ne yazık ki her iki iş de yalnız bir kış devam 
edebildi. 1 862 baharında Karl Tribune'e yazmayı bıraktığı gi
bi Presse ile ilişkisini yavaş yavaş kesti . . .  

Jenny'nin sağlığı 1 863 balıarı boyunca oldukça bozuk gitti 
ve sürekli doktor denetimi altında kaldı. Karl'ın durumu da 
hiç iyi değildi. Engels'e 1850 yılından beri yaptığı düzenli zi
yaretlerin sonuncusunda döndüğünde durumunda bir iyileşme 
olmamıştı. Hastings'te deniz kıyısında yine üç hafta geçirdi; 
bunun on iki günü H. Banner'de kalmıştı. Karl bizi almaya 

• 1 861'de IV. Friedrich Wilhelm ölmüş ve tahta I. Wilhelm çıkmıştı. 



geldiğinde hiç de iyi görünmüyordu; o yılın kasım ayında "şir
pençe" denilen müthiş bir hastalığa yakalandığı anlaşıldı. On 
Kasımda çıbanı açıldı ve oldukça uzun süre hastalığın tehlike
leri sürdü gitti. Tam dört hafta süren bu hastalık şiddetli fizi
ki ağrılara yol açıyordu. Bir de buna her türden manevi acılar 
tuz biber ekiyordu. Tam uçurumun kenarına gelmişken kayın· 
validemin ölüm haberini aldık. Doktor hava değişikliğinin 
Karl'ın sağlığı için yararlı olacağına karar verdi ve onun öne
risi üzerine Karl, tamamen iyileşmediği halde, kışın tam orta
sında Almanya'ya doğru yola çıktı; bu arada annesinin Tre
ves'teki mirası konusunda bir umut da doğmuş oluyordu. Bu
rada, kız kardeşi Emil ve eşi Conrad ile bir süre kaldıktan son
ra babasının kız kardeşini görmek üzere Frankfurt'a geçti; bu
radan da, amcası ile görüşmek üzere Bommel'e gitti. Burada 
kendisine büyük özen gösterilmişti; sağlığı ne yazık ki, devam
lı t!bbi tedaviyi gerektiriyordu. Zaten Bommel'e gelir gelmez 
hastalık yeniden nüksetmiş ve bu durum, Noel'den şubat ayı
na kadar Hollanda'da kalmasına yol açmıştı. 

Eu yapayalnız ve üzüntiılü kış müthişti! Karl'ın getirdiği 
ufak miras payı bizi bir süre için bQfÇlardan, rehinciden kur
tardı. Ayrıca şansımız ya ver gitti: - Şirin ve sağlıklı bir ev bul
duk; burayı, rahat ve oldukça hoş bir biçimde döşedik. 1 8 64 
Noeli'nde, geniş odalı, güneş gören evimize taşındık. 

2 Mayıs 1 864'te, Engels'den aldığımız mektup, bizim iyi, 
eski sadık dostumuz Lupus'un çok hasta olduğunu bildiriyor
du. Karl hemen onu görmeye gitti, sevgili dostumuz onu bir 
süre tanımış, 9 Mayıs'ta son nefesini verdi. 

Vasiyetinde Karl'a, çocuklara, bana ve birkaç kişiye daha 
miras bırakmıştı. Hayatı boyunca çalışıp çalıalayan ve sade bir 
yaşam süren bu tatlı insan, bin sitedin gibi önemli bir miktar bi
riktirmişti. Üstelik yaşlılık yıllarında da sakin ve rahat bir yaşam 
da sürememişti. Ama en azından bizim bir yıl sıkıntıdan uzak 
yaşamamızı sağlamıştı! Karl'ın hala düzelmeyen sağlığı mutlaka 
deniz kıyısında bir süre kalmasını gerektiriyordu. Jenny ve La
ura'yı alarak Ramstage'e gitti ve onları Tussy izledi. 
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Aynı yıl, iktisat konusundaki yıllarını verdiği büyük yapı
tı* için bir basımcı bulmayı başardı. Hamburg'da Meissner 
firması, oldukça uygun koşullarda kitabı basınayı kabul etmiş
ti. Artık Karl'ın gözü hiçbir şey görmüyor, kitabını bitirmek 
için gece gündüz çalışıyordu. 

1862 Temmuzu'nda Perdinand Lassaile ziyaretimize geldi. 
Bilgin, düşünür, şair ve politikacı olarak kazandığı yükün al
tında ezilirmiş gibi bir hali vardı. Kadim bir Yunan tanrısıymış 
gibi alnının çevresinde taşıdığı zafer çelenginin görünüşünü, 
fırça kılları sertliğindeki Zenci saçları gölgeliyordu. İtalya Se
ferini zaferle sonuçlandırmıştı; bu büyük aksiyon adamı yeni 
bir politik darbe peşindeydi; ruhunda acımasız bir savaş sürüp 
gidiyordu. Henüz ıcığını cıcığını bilmediği bilim alanları vardı! 
Bunlardan Ejiptoloji için şöyle diyordu: "Acaba bir Ejiptolog 
olarak dünyayı şaşkına çevirsem mi, yoksa, bir eylem adamı, 
bir politikacı, bir savaşçı ya da asker olarak bu konulardaki 
marifetimi ortaya döksem mi? "  Işte bu en büyük açmazdı. Dü
şünceleri ile kalbinden yükselen duygular arasında sallanıp du
ruyor ve çoğu kez bu mücadeleyi, gök gürültüsünü andıran bir 
sesle ifade ediyordu. Bu ondan diğerine fırtınaya tutulmuş gi
bi gidip geliyor, elini kolunu saHayarak öylesine yüksek sesle 
konuşurdu ki, bu müthiş bağırıp çağırmalardan ödleri kopan 
komşulanmız, ne oluyor diye bize soruyorlardı. Aslında bu sa
dece o " büyük" adamın akortsuz patlamalarıydı. Babasının 
ciddi biçimde hastalandığı haberi geldiğinde Londra'da idi. 
1 862 sergisi sırasında ona; haberci, ispiyon, el ulağı ve soyta
rı olarak hizmet eden sadık yoldaşı Lothar Buche'den böylece 
ayrılmak zorunda kaldı. 

Aramızda, "büyük adam" düşünceleri vesilesiyle pek sem
pati uyandırmayan Lassalle, ruhunun büyük bir özlemle bek
lediği "büyük insanlar" toplumunun hayranlığını kazanahile
ceği İsviçre'ye kuş gibi uçtu gitti. Bu ülkede, laf ebeleri ile pa
razitler arasında sıcak bir atmosfer buldu. Buradan Berlin'e 

• Kapital'den söz ediliyor. -Ed. 
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dönerek, asker, politikacı, şair ya da düşünür olarak, gerçek 
bir Ejiptolog gibi değerini ortaya koyacağına, o sıralar henüz 
aşındırılmamış bulunan işçi peygamberliği yolunu tercih etti. 
Yıllarca önce Schulze-Delitzsch emekçiler hareketi için bir ta
sarruf bankası kurmuştu. Buna karşı çıkanlar olmuş ve, 
"emekçilerin kurtuluşu için yeni bir çağın açıldığı; böyle bir 
hareketin Avrupa'da hiçbir zaman görülmediği; doğrudan se
çime katılma ve herkese eşitlik yoluyla ezilen sınıfların artık 
özgürlüklerine kavuşacakları" ilan edilmişti. lsa peygamber ve 
onun vekili olarak Lassalle, Almanya'yı baştan sona dolaştı, 
bildiriler bildirileri izledi ve bu hareket, ilerici Partinin tedir
ginlik yaratıcı tahriklerine karşı mücadelede hükümetin izledi
ği politikayı destekleyen T annsal bir bağış kabul edildiği için 
hükümet tarafından el altından korundu ve körüklendi. 

"Lasalcı Doktrinlere" gelince; bunlar, Marx'ın yirmi yıl 
önce geliştirdiği doktrinlerin en yavan biçimde saptınlması ile, 
açıktan açığa gericilik kokan birkaç ilaveden ibaretti ve bu ha
liyle, gerçekle hayalin acayip bir karışımıydı. Ne yazık ki işçi 
sınıfının bir kesimini bütün bunlar etkileınişti. Bilinçli işçiler, 
işçi sınıfının kendi çizgisine bağlı kaldıkları halde, yontulma
mış akıl fukarası güruhu, işin tantanasına ve yeni peygambe
rin şaşaasına kapılarak bu sözde yeni doktrini tutkuyla bağır
Iarına bastılar ve tarihte eşi az görülen bir tarikat böylece doğ
muş oldu. Bu ahmakların buhurdanlarından çıkan tütsü Al
manya'nın yarısını sarhoş etti ve Cenevre'de Efiaklı bir deli
kanlı ile yaptığı düelloda vurularak Breslau'daki sakin bir Ya
hudi mezarlığında uykuya dalan Lassalle'ın dünyamızdan ay
rılmasından sonra bile, flamalar, bayraklar ve defne dalları ha
la dalgalanıyor. 

Lassaile bıraktığı vasiyetnamede, Kontes Hatzfeldt'i başlıca 
varisi tayin etti ve "yeni !Sviçre/i dost/arına" önemli bir miras 
bıraktı. Bu vasiyete annesi ile kız kardeşi itiraz ettiler, yargılama 
hala devam ediyor. Ve bu arada Bernhard Becker'i, işçi sınıfı ile 
ilgili işlerin yönetilmesinde kendisine halef tayin etti ! . .  
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Yeni yıl, Schweitzer ve Hofstetin tarafından "Lasalcı gaze
te" diye sunulan Sosyal Demokrat gazetesinin yayınma tanık 
oldu. Karl ile Engels buna yazı yazmayı vaat ettilerse de kısa 
süre sonra, baştan ayağa hükümete satılmış bu gerici girişimi 
reddetmek zorunda kaldılar. Karl'a yapılan bir başka saldırı 
da o mahut bildiri oldu . . .  ve bugün bile bu ahmaklar, gazete
leri ile kitapçıklarında havlamalarını ve hırlamalarını diledik
leri gibi sürdürmektedirler. 1862 Ağustosu'ndan beri Berlin'de 
kalan Wilhelm Liebknecht bu çete ile içli dışlı olarak, Kontes · 
Hatzfeldt ve yarnakları tarafından kandırıldı ve şimdi bu saf
Iağının cezasını ağır biçimde ödemektedir. 

Jenny Marx'ın Kurze Umrisse 
eines bewegten Lebens başlıklı 
elyazmasından birkaç kısaltına 
ile yayınlanmıştır. 
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J E N N Y  M A R X ' T A N  
J O S E P H W E Y D E M E Y E R ' E  

Londra, 20 Mayıs 1 850 
Sayın Bay Weydemeyer, 
Sizin ve sevgili eşinizin, sanki evimdeymiş gibi rahat ettiğim 

şirin yuvanızda, bana göstermiş olduğunuz nazik dostluğun 
üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bu sürede ben ne yazık ki siz
lere bir şeyler yazamadım: Eşinizin bana yazdığı dostlukla do
lu mektup karşısında bile sessiz kaldığım gibi, çocuğunuzun 
doğum haberini aldığım zaman bile bu sessizliğiınİ bozama
dım. Bu sessizliğim beni çok rahatsız ediyordu ama, inanın ba
na yazma fırsatı bulamıyordum; şu anda bile bunu büyük güç
lükle yapabiliyorum. 

Ne var ki içinde bulunduğum koşullar beni, kalemi elime 
almaya zorluyor. Şimdi sizden çok rica ediyorum, Revue'den* 
gelmiş bulunan ya da gelecek olan, miktarı ne olursa olsun pa
rayı hemen bize gönderiniz; buna çok ama çok gereksinmemiz 
var. Kuşkusuz, hiç kimse bizi yıllardır yaptığımız ve de katlan
dığımız özverileri bir sorun haline getirmekle suçlayamaz; za
ten bizim içerisinde bulunduğumuz koşullar, hiçbir zaman -ya 
da neredeyse hiçbir zaman- kamunun bilgisine sunulmadı. Bi
lirsiniz eşim bu gibi konularda çok duyarlıdır; sözde " büyük 
adamlar" için düzenlenen "demokratik" dilenciliklere başvur
maktansa, ölümü yeğ tutar. Ancak, çıkarmakta olduğu Revue 
için, dostlarından, özellikle Köln'deki dostlarından etkili ve 
canlı bir destek beklemekte haklıydı. Böyle bir desteği her şey-

• Neue Rhenische Zeitung. Politisch-ökonomishe Revue 
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den önce Rheinische Zeitung için yaptığı özverilerin çok iyi bi
lindiği bir yerden beklemekteydi. Ancak bunun yerine bu giri
şim, ihmalkar ve düzensiz yönetirole tamamen mahvedildi bu 
durumda acaba, kitapçıların ya da bu işi yürütenierin ya da 
Köln'deki alıhapların mı yoksa bütünüyle demokratların tutum
larının mı daha yıkıcı olduğunu kestirrnek güçleşiyor. 

Burada eşim, günlük ve hatta saatlik yaşam mücadelesinde 
sürdürmek durumunda olduğu bütün enerjisini, sükunetini ve 
sıradan her insanda bulunması gereken onur duygusunu silip 
süpüren, öylesine sıkıntılar ile yüz yüze kalmaktadır ki, bunun 
altında ezilip gitmemek mümkün değildir. 

Sevgili Weydemeyer, bu gazete için eşimin yaptığı fedakar
lıkları en iyi bilenlerdensiniz. Bu işe nakit olarak büyük bir 
miktar yatırdığı gibi, başarı şansının pek küçük olduğu bir za
manda, gazetenin salıipliğini de üstlenerek, yapılan borçlan
malar ile yüz yüze kalması muhakkak olan, değerli " Demok
ratların" bile eleştirisine katlanm::ık zorunda kalmıştır! . .  

Gazetenin politik onuru ile, Köln'deki tanıdıklarının onur
larını kurtarmak için bütün sorumluluğu üzerine almış; baskı 
makinelerini, her türlü geliri feda etmiş ve bu işten ayrılırken 
300 thaler borç alarak, yeni tutulan binanın kirasını ödemiş, 
yazarların gecikmiş maaşlarını vermiştir. Ve eski binadan zor
la atılmıştır! Kendimiz için bir şey ayırmadığımızı hep bilirsi
niz. Elimde kalan son gümüş takımlarımı rehin vermek için 
Frankfurt'a gittim; giyeceklerimizi ve her şeyimizi haczedil
mekten kurtarmak için Köln'de mobilyalarımızı satmak zo
runda kaldım. O mutsuz karşıdevrim döneminin başlangıcın
da, eşim Paris'e gitti ve ben de üç çocuğumla ardından gittim. 
Daha henüz yerleşmek üzereyken Karl sınır dışı edildiği gibi 
bana ve çocuklarıma orada kalma izni verilmedi. Bu kez de 
onu kanalın gecesinde izledim. Bir ay sonra dördüncü çocuğu
muz doğdu. Üç çocukla birlikte ve bir dördüncüsünü bekler
ken buradaki koşulların ne olduğunu aniayacak kadar Lond
ra'yı bilirsiniz. Yalnız kira için ayda 42 thaler ödemek zorun-
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daydık. Aldığımız para ile bunu karşılayabilirdik ama elimiz
deki birikimin hepsi Revue yayımlanınca tükendi. Anlaşmanın 
zıddına bize para ödenınediği gibi, sonradan da çok azı öden
di ve bizim buradaki durumumuz felaket oldu. 

Yaşadığımız hayatın tek bir gününü size olduğu gibi ania
tacağım ve belki de pek az göçmenin başına böyle bir şey ge
lebileceğini siz de anlayacaksınız. Burada sütanne tutmak çok 
pahalı olduğu için, göğsümdeki ve sırtımdaki müthiş ağrılara 
rağmen çocuğumu kendim emzirmeye karar verdim. Ne var 
ki, küçük, çaresiz yavru, ana sütüyle birlikte öylesine çok 
üzüntü ve bastırılmış endişe emiyor ki daima perişan durum
da ve gece gündüz sancılar içerisirde. Dünyaya geleli beri, ge
celeri nadiren ancak iki üç saat uyuyabilmekte. Geçenlerde 
müthiş sancılandı, her an yaşamla ölüm arasında gidip gel
mekte. Bu sancı sırasında, göğsümü öylesine emiyor ki göğsüm 
herelendi ve sızan kan, titreyen dudaklarından küçük ağzına 
sızmaya başladı. Ben bu haldeyken bir sabah bize evi kirala
yan kadın çıktı geldi. Kışın kendisine 250 thaler vermiştik ve 
ilerideki aylarda parayı ona değil asıl ev sahibine vermeyi bir
likte kararlaştırmıştık. Kadın bu anlaşmamızı inkar ederek, 
kendisine beş paund daha verınemizi istedi. O sırada elimizde 
bir kuruş bile yoktu (Hauts'un mektubu elimize daha sonra 
geçti); az sonra iki haciz memuru çıktı geldi ve bütün eşyaını 
haczetti: Örtülerimiz, yataklarımız, giysilerimiz . . .  Hemen he
men her şeyimiz . . .  Zavallı bebeğin beşiğini, köşeye büzülmüş 
ağlayan kızların oyuncaklarını bile . . .  Geriye kalan eşyaları da 
iki saat sonra alıp götürecekleri tehditi ile çıkıp gittiler. Soğuk
tan titreyen çocuklarımla sızlayan göğsümle çıplak tabana 
oturdum. Dostumuz Schramm yardım bulmak için acele şehre 
gitti; onun da bindiği arabanın atları yolda ürkmüşler, araba
dan düşmüş, boynundan kanlar akıyordu; bu haliyle geri dön
dü . . .  ve ben yerde, zavallı çocuklarımla feryat ediyordum . . .  

Ertesi gün evi boşalttık; hava soğuk, yağmurlu ve kasvetliy
di. Eşim barınabileceğimiz bir yer arıyordu. Dört çocuğumuz 
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olduğunu söyleyince kimse bize ev vermiyordu En sonu bir 
dost bize yardımcı oldu, kiramızı ödedik ve ben, o gürültülü 
haciz işleminin yapıldığını görerek ellerindeki hesap pusulala
rı ile evi kuşatan, eczacının, bakkalın, kasabın ve sütçünün 
alacaklarını ödemek için, yataklarımızı ve yorganlarımızı sat
mak zorunda kaldım. Bu sattığımız yataklar evden çıkartıldı, 
arabalara yüklendi. Ne oluyordu böyle ? Güneş çoktan batmış
tı. Yani biz, İngiliz yasalarına karşı gelmiştik! Mal sahibi iki 
polisle çıktı geldi: Eşyalarımız arasında kendisine ait olanlar 
da bulunabilirdi . . .  Biz bunları pekaL1 yurtdışına kaçırabilirdik ı 
Birkaç dakika içerisinde kapımızın önünde, iki yüz, belki de 
üç yüz sokak serserisi toplandı; yani Chelsa'nın bütün ayak ta
kımı. Yatak yorgan geri taşındı; zira bunlar ertesi sabah gün 
doğumundan sonra ancak alıcılara teslim edilebilirmiş! Her 
şeyimizi, ama her şeyimizi satınca ancak borçlarımızı son ku
ruşuna kadar ödeyebildik. Şimdi bulunduğumuz Alman Ote
li'nin iki küçük odasına küçük yavrularımla sığındık. Adres 
Leicester Meydanı, Leicester Sokağı, No: l .  Bize burada hafta
da S sterlin karşılığında, insana yakışır bir kabul gösterildi . . .  

Bağışla beni sevgili dost; yaşamımızın tek bir gününü anlat
mak için bu denli laf ebeliği ettiğim için. Bütün bu aniattıkla
rıının aile sırları olduğunu biliyorum ama bu gece kalbirn pat
ladı ve ben, onun içinde taşıdıklarını, en eski, en iyi ve güveni
lir bir dosta bir kez olsun anlatmak ve boşalmak istedim. An
cak sanmayınız ki bu beş para etmez sıkıntılar benim boynu
mu eğdi: Ben şunu çok iyi biliyorum ki, bizim mücadelemiz, 
tek başına yürütülen bir mücadele değildir . . .  ve ben, özellikle 
seçilmiş, mutlu ve kendisine iltimas yapılmış bir kimseyim; 
sevgili eşim, hayatıının büyük desteği, her an benim yanımda
dır. Benim ruhumu azap içerisinde bırakan ve kalbimi kanatan 
şey, O'nun böylesine ucuz şeyler için ıstırap çekmesi ve buna 
çare bulunamamasıdır; herkese, isteyerek ve memnuniyetle 
yardım etmiş bir kimsenin, kendisinin bu aciz duruma düş
mesidir. Ancak şunu da sanmayınız ki Sayın Weydemeyer, biz 

277 



birilerinden bir talepte bulunmaktayız. Eşimin istediği tek şey; 
düşüncelerini paylaştığı, yüreklendirdiği ve desteğini esirgeme
diği kimselerin, Revue için daha candan çalışmaları ve ona 
omuz vermeleridir. Bunu gururla ve cesaretle söylüyorum; onun 
bu kadarına hakkı var. Hiç kimseye haksızlık ettiğini sanmıyo
rum. Bu da beni kederlendiriyor. Ama eşim farklı düşüncede. 
Asla, en korkunç anlarda bile, ne geleceğe olan güvenini yitiri
yor ne de o keyifli halini elden bırakıyor; biricik arzusu ve bek
lentisi benim neşeli olmam ve sevgili yavrularımızı benim etek
lerime sarılırken seyretmektir. Sevgili Bay Weydemeyer, duru
mumuz hakkında bu denli ayrıntılı yazdığıını eşim bilmiyor. 
Lütfen kendisine bundan söz etmeyin. O sadece onun adına, el
den geldiğince çabuk alacakların toplanarak paranın bir an ön
ce bize gönderilmesini sizden rica ettiğimi biliyor. 

Hoşça kalın sevgili dost. Eşinize en içten sevgilerimi lütfen 
iletiniz, küçük meleğinizi, bebeğinin ardından gözyaşları dö
ken bir annenin şefkati ile kucaklıyorum. Üç kızımız da bütün 
bu olup biteniere -evet olup bitenlere- karşın gayet iyiler. Kız
larımız güzel, sağlıklı, neşeli ve iyiler; küçük, tombul oğlan ke
yifli, keyifli olduğu kadar da eğlenceli düşüncelerle dolu. Bu 
küçük şeytan gün boyunca, insanı şaşırtan bir duygululuk içe
risinde şarkılar söylemekte. O korkunç sesiyle, Freiligrath'ın 
Marseilles'ini söylediği zaman bütün ev zangırdıyor: 

Gel Haziran, bize soylu olaylar yaşat! 
Kalbirnizi yanıp tutuşturan şanlı işler yaptır. 

Belki de bu ayın tarihi kaderi, daha önceki iki ay gibi* hepi
mizin el ele vereceği dev bir mücadeleyi başlatmaktır. Elveda! 

Die Neue Zeit'ın 2. Cildinde 
( 1 906-07) yayımlanmıştır. 

• Paris proletaryasının yenilgiye uğradığı 1 848 Haziranı ile; Güneybatı Alman
ya'daki Reich Anayasası için açılan kampanyanın başarısızlıkla sonuçlanmasına 
işaret ediliyor. 



J E N N Y  M A R X ' T A N  A D O L F  
C L U  S S ' A - Washington 

Londra, 28 Ekim 1 852 
Sayın Bay Clus, 
Komünistlere karşı açılan o hilkat garibesi davayı herhalde 

Kölnisch Zeitung'tan izliyorsunuzdur. 23 Ekim'deki oturum
da, her şey sanıklar lehine öylesine apaçık ve ilginç bir biçime 
döndü ki, hepimiz kendimizi daha iyi hissetmeye başladık. *  
"Marx Partisinin" gece gündüz demeden nasıl beyniyle, eliyle, 
koluyla ve de ayaklarıyla çalıştığını tahmin edersiniz. Işte bu 
yoğun çalışma eşimin yerine bugün size benim yazmaını gerek
tirdi. 

Herr Willich'in süt kardeşi olan ve şu anda kendisi de Ame
rika'da bulunan Herr Dietz, Willich kliğinin bütün döküman
larının, mektuplarının, tutanaklarının, vb. çalınmasına göz
yummuş ve bunlar, Partinin tehlikeli faaliyetlerinin ispatlan
masında savcılık tarafından kullanılmıştır. Sanıklardan birinih 
suçlanabilmesi için savcılık makamı eşimle, mahut casus Cher
val arasında hayali bir bağ kurulmasına kadar gitmiştir. Yani 
eşim, Köln'deki teorisyenler ile Londra'daki kundakçılar ve 
yağmacı serseriler arasında bir aracı ve irtibat noktası olarak 

• Köln Geçici Mahkemesi'nin 23 Ekim 1 852'deki duruşmasında, Steiber, Lond
ra'daki yeni Merkez Komitesi oturumlarının tutanaklarını içerdiği öne sürülen uy
durma bir tutanak defterini mahkemeye sundu. Güya bu Merkez Komitesini 
Marx, sanıkların Köln'de tutuklanmasından sonra kurmuştu. Yargılamayı tez
gahlayanların beklentilerinin aksine, sahteliği apaçık olan bu dökümanların kanıt 
olarak öne sürülmesi, sanıkların durumunu güçlendirdi ve sanıklara, suçlamaların 
uydurma niteliğini teşhir etmek için yeni bir fırsat vermiş oldu. 
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gösterilmek istenmiştir. Stieber ile savcılık bu hileye büyük öl
çüde bel bağlamıştır. Ama bu oyun tutmadı. Bu nedenle şimdi 
yeni oyunlar salınelenrnek istenmekte ve bu yüzden de 23 
Ekim oturumunda yeni yalanlar öne sürülmektedir. 

Polisin bütün suçlamaları yalan. Çalıyorlar, tahrif ediyor
lar, çekmeeeleri larıyorlar, yalan yere yemin ediyorlar, yalancı 
tanıklık ediyorlar; toplum düzenine aykırı düşen komünistlere 
karşı böyle davranmak ayrıcalığına sahip bulunduklarını iddia 
ediyorlar! Bütün bunlara tanık olmak, polisin, özellikle de bu 
en berbat takımının, Adalet Bakanlığı'nın bütün görevlerini 
üstlenerek, Sadt'ı geri plana itip, aslı astarı olmayan evrakları, 
ağızlarda dolaşan söylentileri, haberleri ve dedikuduları, sanki 
hukuken kanıtlanmış gerçekler ve kanıtlar gibi öne sürmesini 
gör1Jlek gerçekten tüyler ürpertici Bu sahtekarlığa ait bütün 
kanıtların burada bir araya getirilip mahkemeye sunulması ge
rekiyor; bu yüzden eşim, bütün gün, geceyanlarına kadar ça
lışmak zorunda kaldı. Ev sahiplerinin onaylı ve yeminli beyan
ları sağlandığı gibi, tutanakları tuttukları öne sürülen kişilerin, 
Liebknecht ile Rings'in elyazıları, polisin sahtekarlığını kanıt
lamak için resmi makamlarca onayladı. Sonra bütün bu belge
lerin, altı ya da sekiz kopya olarak, en dolambaçlı ve kuşkulu 
yollardan, Frankfurt, Paris, vb. üzerinden Köln'e gönderilme
si gerekiyordu. Eşime gönderilen bütün mektuplar zaten açılı
yor ve bunlara el konuyordu. Şimdi bütün bu olay, baştan so
na, devrimden tutun da yargılamanın gidişatma kadar her şey
den sorumlu tutulan kocam ile polis arasında geçen bir sava
şıma dönüştü. 

Şimdi Stieber, eşimi,. Avusturya casusu olmakla suçluyor. 
Ne var ki şu anda eşim, Yeni Ren Gazetesi döneminde Sti
eber'in kendisine yazdığı ve onu güç durumda bırakacak 
'muhteşem' bir mektubu, yazışmalar arasında buldu. Ayrıca, 
Becker'in, Willich'in budalalıklarıyla ve "askeri komplo/arı, 
ile alay eden bir başka mektubunu da bulduk. Becker'e olan 
nefreti nedeniyle Willich, uzun zamandır kendisinden sadaka-
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lar aldığı, burada Londra'da, Teğmen Hentze'ye tanıklık et
mesi talimatı verdi. Kısacası, eğer bu zatları deneylerimiıle ta
nımamış olsak, bu olup bitenler karşısında biz bile şaşıp kalır
dık. Bütün bu esrarlı polis öyküleri, kamuyu ve dolayısıyla jü
riyi, komünistlere karşı yapılan gerçek suçlamalardan saptırı
yor. Burjuvazi arasında, o korkunç komplo suçlamaları ile ya
ratılan nefret, şimdi polisin açığa çıkan alçaklıkları ile bir öl
çüde dengelenmiş oluyor ve bu durum da bizi arkadaşlarımı
Zin aklanması konusunda umuda düşürüyor. Bol parayla tür
lü savaş araç ve gereciyle donatılmış resmi iktidara karşı veri
len bu mücadele hiç kuşkusuz çok ilginçtir; ve eğer biz böyle 
bir mücadeleden ne denli başarıyla çıkarsak, kazandığımız za
fer de o denli büyük olacaktır; çünkü bir yanda, para, iktidar 
ve her şey varken biz, yazılması zorunlu mektuplar için kağıdı 
nereden bulabileceğimizi bilemiyoruz. 

Freiligrath, Marx, Engels ve W olff bugün ekte gönderdiğim 
bildiriyi yayımladılar. Bunu hemen Tribune'e yolluyoruz, ama 
sen de basabilirsin. Mektubumun karmakarışık olmasını ba
ğışla; bu konuyla ilgili olarak ben de var gücümle çalışmakta
yım, yazıları temize çekmekten parmaklarım uyuştu. Karışık
lığın nedeni bu. Turnzeitung'taki makaleniz burada çok beğe
nildi. Eşim bu yazının çok mükemmel, hele, üslfıp yönünden 
çok parlak olduğunu söylüyor. Diğerleri ise, teoriden elden 
geldiğince az söz etmenizi, eski, şakacı, gülümseten Cluss ola
rak kalmanızı yeğ tutuyorlar. 

Dökümanları, mektupları, vb. gönderirken kullanmak için 
Weerth ile Engels'ten bir yığın iş adresi ve uydurma iş mektup
ları geldi. Hemen şimdi, akıl almaz kepazeliklerle dolu haber
lerin yer aldığı Kölnische Zeiting'un bazı sayıları ulaştı. Eli
mizdeki iş adreslerine hemen iki tomar yazı postalıyoruz. Bi
zim evde tam bir büro kuruldu. lki üç kişi durmadan yazıyor
lar, ötekiler koşturuyorlar, bir başka grup da, yazarların ya
şamlarını sürdürebilmeleri ve köhnemiş resmi dünyanın, bu eşi 
benzeri görülmemiş pisliğine karşı kanıt sağlamak üzere, üç 
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beş kuruşu bir araya getirmek için çırpınıp duruyorlar. Bu ara
da da benim şen şakrak üç piç kurusu, şarkı söyleyip ıslık ça
lıyor ve sık sık da babalarından okkalı bir azar işitiyorlar. Ne 
ş ama ta! 

Hoşça kal sevgili Bay Cluss. Dostlarımza kısa zamanda yi
ne yazmayı unutmayın. 

Yüksek izninizle, 
Jenny Marx 

Elyazmasının 
kopyasından alınmıştır. 



J E N N Y  M A R X ' T A N  
L U I S E  W E Y D E M E Y E R ' E  

Hempstead, l l  Mart 1 861 
Sevgili Bayan W ey demeyer, 
Nazik mektubunuzu bu sabah aldım ve bu dostça mektu

bunuzdan, bizlerden zaman zaman bir şeyler işitmek istediğ'i
nizi ve tıpkı bizim gibi sizlerin de, dostça anılarımızı hala ya
şatmakta olduğunuzu bildiğim için sizlere uzun bir mektup 
yazmak üzere hemen masanın başına oturdum. Kaderin, aynı 
kaderleri ve neşeleri aynı güneşli ve bulutlu günleri paylaştır
dığı bu eski Parti yoldaşları ve arkadaşları, zaman ve okya
nuslar aralarına gim:: bile, nasıl olur da birbirlerine yabancı 
düşebilirler? Böylece sizlere, kederli günlerin yiğit ve sadık 
dostlarına, mücadeleyi ve ızdırabı aynı yüreklilik ile paylaşan 
insanlara, buradan elimi uzatmakla bahtiyarım. 

Evet, sevgili Bayan Weydemeyer, kalbimiz çoğu zaman kır
gm ve kederliydi; daha yakın zamanlarda sizin çektiklerinizi 
pekala hayal edebiliyorum. Ben kendim de çoğu zaman aynı 
şeyleri çektiğim için, yaptığınız mücadeleleri, üzüntülerinizi, 
katlandığınız yoksulluğu tahmin edebiliyorum. Ama, ızdırıp
lar bizi çelikleştiriyor, sevgi bizi dimdik ayakta tutuyor! 

Buradaki ilk yıllarımız, katlanılması zor, acı olaylarla do
luydu; ancak ben bugün, bütün bu acılı anılan, kayıplarımız 
ardından döktüğümüz acı gözyaşlarını tazelemek istemiyo
rum; hayallerini bugün bile kalplerimizin dilsiz kederleri içeri
sinde yaşattığımız sevgili kayıplarımızı da anımsatmıyacağım. 

Izninizle size, bulutlu günlerin yanı sıra, günlük güneşlik 
yanı biraz daha ağır basan hayatımızın yeni döneminden söz 



etmek istiyorum. 
1 856 yılında üç kızımla doğum yerim olan Trier'e gittim. 

Sevgili annemin, torunlarını gördüğü anda duyduğu sevinci 
sözcüklerle aniatmarn olanaksız. Ne yazık ki bu uzun sürme
di; annelerin bu en fedakarı ve iyi kalplisi hastalandı ve on bir 
günlük ızdıraplı bir dönemden sonra, çocukları ve beni kutsa
yarak yorgun gözlerini hayata kapadı. Yüreği sevgiyle dolu 
anneciğimi yakından tanıyan sevgili eşiniz, benim duyduğum 
acının derinliğini çok iyi ölçebilecek durumdadır. Annemin 
sevgili başını, son dinlenme yerine koyduk; birkaç gün içerisin
de annemin alçakgönüllü mirasını kardeşim Edgar ile benim 
aramda paylaştırarak, Trier'den ayrıldım. O zamana dek 
Londra'da sersefil döşenmiş berbat yerlerde oturduk. Bizim 
için yaptığı özverilerin ardından bıraktığı birkaç yüz thaler ile, 
o güzel Hampstead Heath'den (Beyazlı Kadın* çeviren siz bu 
ismi herhalde çok iyi bilirsiniz) pek de uzak olmayan küçük 
güzel bir ev kiraladık; şimdi hala burada oturuyoruz. Uzun yıl
lar oturduğumuz oyuklarla kıyaslandığında burası harika bir 
yer . . .  Tepeden tırnağa döşememiz (ki, eşyaların bir kısmını 
mezattan aldık) 40 sterlinden fazla tutmadı ve hen ilk kez 
oturma odamızın sıcaklığını yaşamaktayım. Çamaşırlarımı ve 
o eski haşmetli günlerden arta kalan ufak tefeğimizi rehinci 
"Amca" dan kurtar dık; ben yine şimdi Is koç şam işlemeli sof
ra takımlarımı kullanma zevkine kavuşmuş oldum. Bu mucize 
uzun süre devam etmediyse de -zira eşyalar birer birer yine re
hinciyi boyladılar- rabata kavuşmak gene de büyük bir zevk
ti. Ardından, birinci Amerikan ekonomik bunalımı patlak ver
di ve gelirimiz yarı yarıya düştü; zor günler başladı, borçlar 
arttıkça arttı. Bundan kaçınmak olanaksızdı çünkü, kızların 
haşhı.mış bulunan eğitimini sürdürmek zorundaydık. 

Şimdi, varlığımızın parlak yönüne, hayatımızın aydınlık ta
rafına sevgili kızlarımıza dönmek istiyorum. Şuna eminim ki, 
daha çocukken kızlarımı sevmiş bulunan sevgili eşiniz, onları 

* William Colins'in bir romanı 



şimdi, bu tomurcuklanmış genç kız haliyle görmüş olsa, ger
çekten çok mutlu olurdu. Şu anda, sevgili kıziarına övgü şar
kıları söyleyen övüngen bir anne durumuna düşme tehlikesini 
göze alıyorum. Her ikisi de, çok yumuşak kalpli, iyi huylu, tat
lı bir alçakgönüllülük ve genç kız saflığı içerisindeler. Jenny, 1 
Mayısta on yedisine girecek. Çok hoş, çekici ve hatta güzel bir 
genç kız; siyah saçları parlak ve gür; yumuşak bakışlı kömür 
gözleri pırıl pırıl; tipik İngiliz tazeliğini yansıtan melez bir si
ma . . .  Elma yuvadağını andıran çocukça yüzünün hoş ve yu
muşak görüntüsü pek de güzel olmayan kalkık bumunu hoş 
gösterir gibi; gülümseyen rludakları aralandığında, o güzel 
düzgün dişleri belli belirsiz çıkıyor. 

Geçtiğimiz eylül ayında on beşine giren Laura ise, belki de 
kardeşinden daha güzel ve yüz çizgileri daha düzgün; bazı 
özellikleri onun tam tersi. O da, Jenny boyunda, aynı incelik
te ve zerafette ama her bakımdan daha açık tenli, daha beyaz 
ve berrak. Yüzünün üst kısmı güzel denecek derecede düzgün, 
dalgalı lepiska saçları öylesine çekici; etrafa neşe saçan tatlı, 
yeşil gözleri öyle pırıltılı: kaşları öylesine soylu ve kalem gibi. 
Ancak yüzünün alt kısmı pek düzgün değil, tam gelişmişliğe 
zaten ulaşmamış. Her iki kardeşin rengi de, cildi de bahar çi
çeği rengini taşıyor ve kendini beğenmişlikten o denli uzaklar 
ki, onları sessiz bir hayranlık içerisinde seyrediyorum ve aca
ba anneleri için de gençlik yıllarında, bol etekliği içerisinde fı
rıl fırıl dönerken aynı şeyler söylenebilir miydi diye düşünüyo
rum. 

Okulda hep birinci oluyorlar. İngilizceleri çok iyi, Fransız
caları da fena değil. Dante'yi İtalyanca anlıyorlar, biraz da ls
panyolca okuyabiliyorlar. Ara sıra ders vermeme karşın en bü
yük güçlükleri Almanca ile; ancak bu konuda dikkatli olma
dıkları gibi, üzerlerinde fazla otoritem de yok. Jenny'in özel
likle resmi iyi; karakalem resimleri odalarımızın biricik süsü. 
Laura, resme karşı öylesine ilgisiz ki, ceza olsun diye resim 
derslerine son verdik. Öte yandan, piyano çalışmalarına ken-
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dini veriyor, kardeşi ile birlikte İngilizce ve Almanca çok güzel 
şarkılar söylüyorlar. Ne yazık ki müzik derslerine çok geç, bir 
buçuk yıl kadar &nce başlayabildiler. Ders ücretini ödemeye 
gücümüz yetmediği gibi evimizde piyano da yok. Şimdi elimiz
deki piyano kiralık olduğu gibi, piyano denmeye de bin tanık 
ister. Her iki kız da bizlere, çok hoş ve alçakgönüllü tutum!a
rıyla büyük keyif veriyorlar. Ama en küçüklerini bütiin ev şı
martmaya devam etmekte. 

Bu küçük kız, zavallı Edgar'ımızın tam elimizden alındığı 
sırada doğdu. Bu nedenle ona olan bütün sevgimiz ve şefkati
miz bunun üzerinde yoğunlaştı. Ablaları, yeni bebeği, sanki 
annelefiymiş gibi sevip okşamakta ve ona göz kulak olmakta
dırlar. Zaten çocuk çok sevimli, hoş, uslu ve iyi huylu. Büyü
dükçe en çarpıcı yanı, gevezeliği ve öyküler uydurması . . .  Sanı
rım bu yeteneği, gece gündüz yanından ayırmadığı Grirom 
Kardeşler'e borçlu. Bıktırana kadar bize bu m�salları okutu
yor ve Geveze Goblin, Karl Brosselbar ya da Pamuk Pren-
2es'ten tek sözcük bile adanmış olsa kıyameti k0parıyor! Bu 
kız Almancayı, bu masallardan öğrendi; İngilizceyi, burada so
luduğu havadan kendiliğinden öğrenmiş olmalı ki hiç yanlış 
yapmadan konuşmakta. Aslına bakarsanız, bu en küçük kız 
babasınm gözdesi ve onun gevezelikleri babasının üzüntüleri
ni dağıtmaya bire bir. 

Ev işlerine gelince; Lenchen hala eskisi gibi özenli ve çalış
l<an. Onu asıl eşinden sor da �ana onun benim için nasıl bir ha
zine olduğunu anlatsın. On altı yıldır bu yaşam okyanusunda 
bizimle yelken açmakta . . .  

Geçen yıl karşılaştığımız o aşağılık saldırılar, bütün Alman, 
Amerikan, vb. basınının takındığı o rezil tutum bizi müthiş üz
dü. Bu olayın* bize getirdiği sıkıntıları ve uykusuz geçen gece
leri tasavvur etmeniz bile olanaksızdır. Nationalzeitung'a kar-

• Burada, 1 860 yılı boyunca, küçük burjuva demokratları Vogt ve yandaşları ta
rafından Alman, İsviçre, Fransız· ve Amerikan basınında Marx aleyhine açılan 
kampanyaya işaret olunuyor. Marx'ın 1 860 Kasımında çıkan Herr Vogt kitabı bu 
saldırılara yanıt niteliğindedir. 
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şı açılan dava bize çok tuzluya mal oldu; üstelik Karl, kitabı 
bitirince yayıncı bulamadı. Giderlerini kendi karşılayarak (25 
sterlin) kitabı bastırdı; şimdi öyle anlaşılıyor ki bu kitap, aşa
ğılık, korkak, ikiyüzlü basın tarafından sükut suikasti ile bo
ğuntuya getirilmek isteniyor. Sizin bu kitabı beğendiğinizi du
yunca çok sevindim. Kitap üzerine olan düşünceleriniz, nere
deyse sözcüğü sözcüğüne dostlarımızın düşünceleri ile aynı. 
Basının gösterdiği bu kasıtlı sessizliğin sonucu, kitabın satışı, 
haliyle bizim umduğumuz ölçüde değil. Yine de önem verdiği
miz kimselerin kitabı beğenmeleri şimdilik bizim için yeterli 
oluyor. Üstelik, karşıtlarımız ve düşmanlarımız bile kitabın 
büyük önemini inkar edemiyorlar. Bucher kitaptan, çağdaş ta
rihin bir özeti diye söz ediyor; Lassalle'a böyle bir sanat eseri
nin, hem kendisi için hem de ne yapacağını şaşırmış dostları 
için, büyük bir zevk ve aydınlatma kaynağı olduğunu yazmak
tadır. Engels kitabın, Karl'ın en iyi yapıtı olduğunu düşünmek
te, Lupus da öyie. Her taraftan kutlamalar yağmakta, bunak 
Ruge bile onun için, mükemmel bir "budalalık" örneği de
mektedir. Amerika'da da aynı sessizlik sürdürülecek mi bile
miyorum. Basında bütün sütunların sıradan yalaniara ve ifti
ralara açık tutulması, insanı çileden çıkartıyor. Eşiniz belki de 
bu konuda bize yardımcı olabilir. 

Elyazısını temize çekmeyi bitirmiştim ki birden kendimi 
çok halsiz hissetmeye başladım. Ateşim yükseldi ve doktor ça
ğırmak gereğini duyduk. 20 Kasım günü doktor geldi ve beni 
adamakıllı muayene etti. Uzun bir sessizlikten sonra şöyle de
di; "Sevgili Bayan Marx, üzülerek söylemeliyim ki siz, çiçek 
hastalığına tutulmuşsunuz; çocuklar hemen evden uzaklaştırıl
malı." Doktorun bu sözlerinin evde yarattığı dehşeti ve feryat
ları tahmin edersiniz. Bu durumda ne yapacaktık? Liebk
nechtler, çocukları almayı hiç duraksamadan kabul ettiler ve 
aynı gün kızlar apar topar eşyalarını alıp sürgüne gittiler! . .  

Saatten saate fenalaştım; çiçek döküntüleri korkunçtu. Çok 
acı çekiyordum. Yüzüm ateşler içinde yanıyordu, bir dakika 



bile uyuyamıyordum. Bakımımı özenle ve şefkatle sürdüren 
Karl için müthiş korku içerisindeydim. Aklım tamamen başım
da olduğu halde vücudumla ilgili dış duygularım körelmişti. 
Soğuk kasım rüzgarı üzerimden cssin diye pencereyi açtırıyor
dum; bir yandan soba yanıyor, bir yandan dudaklarım buz ke
siyordu; ara sıra ağzıma lohusa şekeri eriyiği damlatılıyordu. 
Güçlükle yutkunuyordum; sesleri algılamam ağırlaşmıştı; başı 
sonu olmayan karanlık bir geceye yuvarlanmış gibiydim. 

Neyse ki güçlü yapım ve Karl'ın şefkatli ve bilgili bakımı 
kendini göstermeye başladı, şimdi tamamen iyileşmiş olarak 
oturabiliyorum; ancak yüzüm çiçekbozuğu lekeleriyle ve şu sı
rada pek moda olan mor-kırmızı bir renkle biçim değiştirmiş 
durumda. Çocukların, hasretle bekledikleri Noel'e kadar baba 
ocağına dönmelerine izin verilmedi; kavuşmamız yürek para
layıcı bir atmosferde oldu. Çocuklar coşkulu bir heyecan içe
risindeydiler ve halimi görünce gözyaşlarını tutamadılar. Da
ha beş hafta önce genç ve sağlıklı kızlarıının yanında ben de 
sanki onların ablasıym!Ş gibi dururdum. Saçlarım ağarmadığı 
gibi düzgün dişlerim ve yıpranmamış bedenirole insanlar beni 
gençliğini korumuş bir kadın olarak görürlerdi. Ama şimdi bü
tün bunlar geçmişte kaldı; kendimi artık, Kafkas ırkının üye
leri arasında değil, asıl yeri hayvanat bahçesi olan, gergedan 
ile hipopotam arasında bir yaratık olarak görmekteyim! Ama 
dehşete düşmeye gerek yok; şimdi o kadar bozuk değil, çi
çekbozugu lekeleri gitgide kaybolmakta. 

Heyhat, ben yataktan kalkar kalkmaz bu kez de Karl has
talandı. Aşırı endişe, sıkıntılar, her türden ızdıraplar onu yiyip 
bitirmiş ve en sonunda yatağa düşürmüştü. Kronik karaciğer 
rahatsızlığı, ilk kez iyice kendini belli ediyordu. Ancak T ann
ya şükür, dört haftalık sancılı bir dönemden sonra bayağı iyi
leşti. Bu arada Tribune gelirimizi yine yarı yarıya düşürdü; 
Karl'ın kitabı para getireceğine, bir de faturaları ödemek zo
runda kaldık. Üstüne üstlük, o müthiş hastalığın giderleri de 
buna eklendi. Kısacası, o kış çektiklerimizi senin hayal gücüne 
bırakıyorum . . .  
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Bütün bunların sonucu Karl, dedelerinin ülkesine, bu tütün 
ve peynir memleketine acele bir gezi yapmaya karar verdi. Am
casından biraz para alma umudu da vardı. Böylece şimdi ben, 
geçici olarak terk edilmiş bir dul gibiyim; bütün umudum Hoh 
landa gezisinin başarılı olması. Cumartesi günü, altmış gulden
le birlikte ilk mektubu aldım. Kuşkusuz bu gibi konular acele
ye gelmez; incelik, diplomasi ve hüner gerektirir. Sanırım zaten 
Karl orada bir şeyler becerecek. Buradan bir şeyler alabilirse, 
havayı koklamak için Berlin'e gizlice uğrayacak ve olanak bu
lursa, aylık ya da haftalık bir gazete çıkarma imkanlarını araş-· 
tıracak. Son deneyimlerimiz bize şunu gösterdi ki, kendi gaze
temiz olmadan herhangi bir başarı elde etmemiz olanaksızdır. 
Eğer Karl, yeni bir Parti gazetesi kurmayı başarırsa mutlaka 
eşinizden Amerika haberlerini yazmasını isteyecek. 

Karl'ın ayrılmasından hemen sonra bizim sadık Lenchen 
hastalandı; yatakta yatıyorsa da şu sırada iyileşme yolunda. 
Gördüğünüz gibi iki elim de dolu; bu mektubu aceleyle yazı
yorum. Daha fazla sessiz kalmaya gönlüm razı olmadığı gibi 
içimi, eski ve gerçek dostlarıma dökmek kalbiınİ ferahlattı. 
Böylece, hem uzun ve hem de ayrıntılı bir mektup yazdığım 
için sizden özür dilememe de gerek kalmıyor. Kalem adeta 
elimde kayıp gidiyor; tek umudum bu kargacık burgacık satır
ların, sizin mektuplarınızı okurken benim duyduğum sıcaklığı 
sizlere duyurmasıdır. 

Kızlarım çocuklarınıza sevgilerini gönderiyorlar; ben de 
hepsini öpüyorum. Size ise, en dostça anılarımı sunuyorum. 
Bu zor zamanlarda yiğit ve yürekli olmalıyız. Dünya, kötülük
ler karşısında yılgınlık göstermeyeniere aittir. Eşinize sadık ve 
sağlam bir destek olunuz; vücutça ve kafaca canlı ve uyanık; 
çocuklarınıza "saygın" bir arkadaş olmanız dileğiyle . . .  

Ilk fırsatta yine sizden haberler beklemekteyiz. 
Sizin, 
Jenny Marx 

Ilk kez Die Neue Zeit'da yayımlanmıştır. 
Ci lt 2, I 906-07 



E l e a n o r  M a rx -A v e t i ng 

K A R L M A R X  
( Ge l i ş igüze l  B i rkaç  N o t )  

Avusturyalı dostlarım benden, babamla ilgili bazı anılarımı 
yazıp göndermeınİ istediler. Bundan daha zor bir şeyi benden 
isteyemezlerdi. Ne var ki Avusturyalı kadınlarla erkekler, Karl 
Marx'ın, bütün yaşamını ve çalışmalarını adadığı dava için öy
lesine mükemmel bir mücadele veriyorlar ki, kendilerine hayır 
demek olanaksız. Bu nedenle babam hakkında yazdığım bu 
gelişigüzel ve birbiriyle ilişkisiz gibi görünen notu seve seve 
gönderiyorum. 

Karl Marx hakkında çok acayip öyküler uyduruldu: " Mil
yanlarından" söz edildi ( elbette bu milyonlar sterlin olarak; öy
le bozuk para falan değil) Enternasyonal zamanında güya Ber
lin'de sık sık ziyaretine gider Bismarck'tan para koparırmış! 

Hele bir de Karl Marx'ı yakından tanıyanlar için pek aca
yip gelen şu öykü var: Burada O, asık suratlı, katı, mart doku
zu gibi bir tür Jüpiter; çevresine fırtınalar saçan, gülümseme 
nedir bilmeyen, bir başına Olimpos'a kurulmuş bir Tanrı ola
rak betimlenmektedir. Gelmiş geçmiş en neşeli, en keyifli, yap
tığı şamatalada etrafını kırıp geçiren, samimi kahkahaları çev
resindekilere sirayet eden; yumuşak kalpli, tatl ı  bir arkadaş 
olan bir insan için söylenen bu sözler insanı hayredere düşür
düğü gibi, kendisini tanıyanlar için de bir eğlence kaynağıdır. 

Ev hayatında olsun, dostları ile ilişkilerinde ve hatta sade" 
ce tanıdıkları ile olsun sanırım Karl Marx'ın ana özel liği, sınır 
tanımayan şakacılığı ve yine sınırsız sevgisi idi. Inceliği ve sab-



rı gerçekten yüceydi. Sürekli rahatsız edilmesi, her türden in
san tarafından durup dinlenmeksizin kendisinden bir şeyler ta
lep edilmesi karşısında, azıcık tahammülsüz olan birisi deli 
olup çıkardı. Komün sığınmacılarından biri -rastlanabilecek 
en tatsız gevezelerden biri- Marx'ı tam üç saat laf kalabalığı 
ile oyaladıktan sonra, kendisine, zamanın kıymetli olduğu ve 
yapılacak bir yığın iş bulunduğunu hatırlatınca, "Mon cher 
Marx, je vous excuse" * demesi, Marx'ın nezaketinin ve hoş 
görüsünün bir örneğidir. 

Bu ihtiyar gevezeye olduğu gibi, çevresinde samimi olduğu
na inandığı herkese (O sadece cömertliğini bilmeden kötüye 
kullananlara değil hemen herkese) değerli zamanını esirgeme
yen dost caniısı bir insandı. lnsa,ıları, ilgilendikleri şeyle ken
disinin de ilgilendiğine inandıran bir güce sahipti. Çeşitli inanç 
ve uğraşlarda ve farklı pozisyonlarda olan insanların, kendile
rini ve yaptıkları işleri anlamada olağanüstü bir esneklik gös
terdiğini söylediklerine çok kez tanık olmuşumdur. Karşısın
dakinin gerçekten ciddi olduğuna bir kez inandı mı sabrı sınır
sız olurdu. Hiçbir sorun yanıt verilmeyecek kadar önemsiz, 
hiçbir şey üzerinde tartışılmayacak kadar çocukça olamazdı. 
Öğrenmeye canı gönülden talip olan herkese zamanını da, ge
niş bilgi birikimini de sunmaktan çekinmezdi. 

Ama Marx'ın asıl sevimliliğini çocuklarla birlikte olduğu 
zaman görmeliydi. Ondan daha uygun bir oyun arkadaşı ola
mazdı. Babamla ilgili ilk anım, üç yaşlarında kadarken olma
lı; "Mohr" (babamın aile içindeki adı) beni omuzlarına almış
tı ve Grafton Tarrace'deki evin küçük bahçesinde onun omuz
larında, saçlarıma çuhaçiçeği takarkenki halidir. Kardeşlerim 
de çok iyi bilir Mohr'un nasıl mükemmel bir at olduğunu. Es
ki günlerde -Ben anımsamıyorum ama bunu çok duydum- kız 
lardeşlerim ile küçük kardeşim -benim hemen doğumurodan 
sonra ölen bu küçük kardeşimin ölümü, anne-babamın yaşam 
boyu derin kederleri olmuştur- Mohr'u, üzerine bindikleri 
� "Azizim Marx, sizi bağışlıyorum. "  
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sandalyeye "koşar" ve kendilerini çektirirlermiş . . .  Bana gelin
ce -yaşıtım kız kardeşim olmadığı için olacak- ben Mohr'un 
omuzlarına binip dalaşmayı tercih ederdim. Omuzlarına bi
ner, o sıralar birkaç tel ak düşen gür, siyah saçiarına yapışır, 
küçük bahçemizde ve Grafton Tarrace'deki evimizi çevreleyen 
-şimdi beton binalada dolu- tarlalarda koştururdum. 

"Mohr" adına gelince: Evde hepimizin takma adı vardı. (Ka
pital okurları Marx'ın bu isim takma işinde pek usta olduğunu 
anımsarlardı.) "Mohr", yalnız bizim Marx'la konuşurken kul
landığımız bir ad değil, bütün yakın dostlarının kullandığı, ne
redeyse Marx'ın resmi adı idi. Aynı zamanda "Challey"de der
dik babama ve sanırım bu ad "Charley"in bozulmuş haliydi; bir 
de "Koca Nick" adı vardı. Annerne hep "Mohme" derdik. Bi
zim sevgili yıllanmış dostumuz -ana-babamın yaşam boyu arka
daşları- Helene Demuth'a gelince; bir dizi isim değiştirdikten 
sonra en sonu, "Nym" adında karar kılınmıştı. 1 870'den sonra 
Engels bizim "General" oldu. Çok yakın dostumuz Lina Schö
ler, bizim "Old Mole " *  kardeşim Jenny, " Qui Quo Çin Impa
ratoru" ve "Di"; Laura (yani Madam Lafargue), "Hottentot" 
ve "Kakadou";  ben, "Tussy" ki bu isim tuttu kaldı ve " Qui, 
Quo, Çin Imparatoru'nun Yerine Geçen" ve uzun bir süre için 
de, "Getwerg Alberich" (Nibelungen Lied'den alınma). 

Mohr'un çocuklar için mükemmel bir at olduğunu söyle
miştim ya, O'nun, bunun çok ötesinde başka yerileri de vardı: 
O eşsiz bir öykücü ve masalcıydı. Halalarıının anlattıklarına 
göre, kız kardeşlerine karşı amansız bir zorba gibi davranır, 
Trier'de bir tepeye doğru onları sanki atlarıymış gibi koşturur, 
daha da bcteri, kirli elleriyle pek de temiz olmayan hamurdan 
yaptığı kekleri yemeye zorlarmış hepsini. Ancak burada önem
li olan, kızların "at gibi koşmaya" razı olmaları ve sevmedik
leri kekleri, hiç ses çıkartmadan yemeleriymiş; kızların yaptık
ları bu fedakarlığa karşı ödül olarak Karl'ın anlatacağı öykü
leri hepsi de merakla dinlerlermiş . . .  Ve, yıllar yıllar sonra 
Marx, bu öyküleri şimdi de kıziarına anlatıyordu! 

• "Ihtiyar Köstcbek» 
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Kız kardeşlerime -o sıralar ben çok küçüktüm- yürüyüşe 
çıktıklarında, masallar anlatır ve bu masallar bölümleriyle de
ğil, yürürken katettikleri 'mil' hesabıyla ölçülürdü; iki kız: 
"Haydi bir mil daha anlat! " diye çığlık atarlardı. Bana gelin
ce; Mohr'un anlattığı harika öyküler içerisinde en harikası ve 
eğlencelisi "Hans Röckle" idi. Bu öykü aylarca sürer, adeta bir 
öykü dizisi oluştururdu. O günlerde bu şiir, ibret ve espri do
lu öyküleri kağıda dökecek kimse yoktu. Hans Röckle'nin 
kendisi, Hoffmann tipinde bir büyücüydü; bir oyuncakçı dük
kanı vardı ve daima "meteliksizdi" .  Dükkanı en harika şeyler
le doluydu: Tahtadan kadınlar, erkekler, cüceler, devler; işçi
ler, patronlar; Nuh'un gemisine doldurduğu kadar çok türde 
hayvanlar kuşlar; masalar, sandalyeler, arabalar; irili ufaklı 
her türden kutular . . .  Ama Hans, sihirbaz olduğu halde, ne şey
tana ne de başkalarına karşı yükümlülüklerini yerine getirerne
yen ve bu yüzden de, ister istemez, oyuncaklarını hep şeytana 
satmak zorunda kalan bir tipti. Bu sattığı oyuncaklar, şaşkın
lık verici serüvenlerden sonra daima Hans Röckle'nin dükka
nına dönerlerdi. Bu serüvenlerden bazıları, Hoffmann'ın öteki 
masallarındaki gibi hüzünlü ve korkunç bir sonuçla biter; ba
zıları çok komiktir; ama hepsi de bitip tükenınez bir canlılık, 
zeka ve espri ile sona ererdi. 

Mohr, ayrıca çocuklarına kitap da okurdu. Bana da abia
larıma yaptığı gibi, Homer'in tamamını okumuş; Nibelungen 
Lied'i, Gudrun'u, Don Quixote'u, Bin Bir Gece Masallarmı, 
vb. baştan sona okumuştu. Shakespeare'e gelince, O bizim 
evin Ineili idi, elimizden, dilimizden hiç düşmeyen yazarımız
dı. Altı yaşıma geldiğimde, Shakespacre'den pek çok salıneyi 
ezbere bitirdim. 

Altıncı yaş günümde Mohr bana ilk romanımı armağan et
ti. Ölümsüz Peter Simple. Bunu, Marryat ile Cooper'ın tüm 
yapıtları izledi. Aslında babam, okuduğum her öyküyü kendi
si de okur ve bunları küçük kızı ile ciddi ciddi tartışırdı. Ve 
günlerden bir gün bu küçük kız, Marryat'ın deniz öykülcrin-
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den kanatlanarak, "Post-Kaptan" olacağını (bu ne tür bir kap
tanlıksa) ilan etti ve babasına, "oğlan çocuğu kıyafetine gire
rek, gözü pek savaşçılara katılmak üzere evden kaçmasının" 
mümkün olup olamayacağını sordu; babası da kızına, bunun 
pekala mümkün olabileceğini, ancak, bütün planlar en ince 
ayrıntılarına kadar yapılmadan bundan kimseye söz etmeme
leri gerektiğini söyledi. Bu planlar olgunlaşadursun, bu kez de 
Scott tutkusu uç vermeye başladı ve küçük kız kendisinin de 
kısmen dahil bulunduğu nefretlik Campbell klanına dahil ol
duğunu dehşet içerisinde keşfetti! Ardından " Dağlıları" ayak
landuma komplosu gündeme geldi. Burada şunu da eklemeli
yim ki, bu adı geçen Scott, Marx'ın tekrar tekrar okuduğu, 
hayran olduğu ve Balzac gibi, Fielding gibi ezbere bildiği o ün
lü yazardı .  Ve burada şunu da belirtmek gerekir ki Mohr, bu 
kitaplardan ya da diğer yazarlardan söz ederken hiç belli et
meden küçük kızına, en has ve en güzel yapıtları nasıl, nerede 
bulabileceğini öğretİr -ancak bu öğretme olayının küçük kız 
hiç farkına varmaz, eğer farkına varmış olsaydı buna şiddetle 
karşı çıkardı- ve onun her şeyi kendi aklıyla bulmasına ve an
lamasına yardımcı olurdu. 

Bu "hayatta darbeler yemiş ama ezilmemiş insan" küçük 
kızıyla "politikadan" ve "dinden" söz ederken de aynı üslubu 
benimserdi. Hiç unutmuyorum, beş altı yaşlarındaydım, bazı 
dinsel kuşkular duymaya başladım: Klasik müzik dinlemek için 
Katolik Kilisesine gidiyorduk. Bu kuşkularımı hemen Mohr'a 
anlattım; beni sükunetle dinledi ve her şeyi o kadar açık ve dü
pedüz açıklığa kavuşturdu ki, o andan beri artık kafama bu ko
nularda herhangi bir kuşku takılmadı. Yine hiç unutmuyorum 
bana anlattığı şu öyküyü ki, o zamandan beri kimsenin bu öy
küyü bu açıdan anlattığını hiç sanmıyorum: Zenginlerin öldür
dükleri marangozun, lsa'nın öyküsünü; ve tekrar tekrar şunu 
söylüyordu, "Yine de biz Hıristiyanlığı bir ölçüde affedebiliriz; 
bize en azından, bir çocuğa tapınınayı öğretti! " 

Marx'ın kendisi de İncil'deki şu sözleri söylemiş olabilirdi: 
"Acı çeken küçük yaratıklar bana geliniz. "  Zira nereye gitse 
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çevresine küçüklcrin toplandığı görülürdü. Hampstead He
ath'de -burası Londra'nın kuzeyinde, evimize yakın, fundalık 
geniş bir bölgeydi- yere otursa ya da parklardan birinde kane
peye yan gelse, çevresini hemen bir sürü çocuk s arar, büyük 
bir dostluk ve samirniyet içerisinde bu uzun saçlı, kara sakallı, 
tatlı kahverengi gözlü iriyarı adamla ilişki kurarlardı. Hiç ta
nımadığı çocuklar sokakta. yanına yaklaşır, konuşmaya baş
larlardı . . .  Hiç unutınarn bir gün, on yaşlarında bir okul çocu
ğu, "Enternasyonal 'in korkunç şefinin" Maitlend Park'da ga
yet laubali bir biçimde yolunu kesmiş ve "çakılarını değiş to
kuş" etme önerisinde bulunmuştu. Okul çocukları arasında, 
anlaşılan bu değiştir.me olayı bir dostluk gösterisiydi. lki çakı 
da ortaya çıkartıldı, çocuğun çakısı tek ağızlıydı, oysa adamın
kinin iki ağzı vardı ama bunların hiç de keskin olmadıkları 
besbelliydi. Uzun süren pazarlıktan sonra çakılar değiştirildi 
ve "Enternasyonal'in azılı elebaşısı" bıçağının iki ağzının da 
kör olması nedeniyle bir peni üste vermek zorunda kaldı! . . 

Amerikan lç Savaşı ile Mavi Kitapların* günü geldiğinde, 
Marryat ile Scott'u nasıl tahtından indirdiklerini bugün gibi 
anımsıyorum. Bu konularda sorulan her soru yanıtlanır, işime 
engel oluyorsun diye tek bir yakınma görülmezdi. O büyük 
yapıtı * *  üzerinde kafa patlatırken, küçük bir çocuğun geveze
liklerine katlanmak kolay olmasa gerekti. Ancak çocuk, bir 
engel gibi görüldüğü duygusuna kapılmamalıydı. Anımsıyo
rum yine bu sıralarda ben, savaş konusunda Abraham Lin
coln'un benim tavsiyelerime fena halde gereksinmesi olduğuna 
kanaat getirmiştim . . .  Bu konuda uzun mektuplar kaleme alı
yordum; hiç kuşkusuz bunları okumak ve postalamak işi 
Mohr'un üzerine düşen görevlerdendi . . .  Çok, ama çok sonra
ları, kendisini çok eğlendiren bu çocukça mektupları postala
madığını itiraf etmiş ve özenle sakladığı bu mektupları bana 
göstermişti. 
• Mavi Kitaplar: Kapir.ıfi yazarken 1\tarx bl! kitaplardaki resmi bilgilerden geniş 
ölçüde yararlanmıştır. -çeY. 
. .  Kapital. -çe\". 
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Yani kısacası Mohr, çocukluk ve genç kızlık dönemi bo
yunca ideal bir dost olmuştur. Evde hepimiz birer dosttuk; 
.Mohr en anlayışlı ve en şakacı olanımızdı. Hatta çektiği has
talığın sancıları içerisinde bile . . .  ve de son güne kadar. . .  

Burada birbiriyle ilişkisiz anılarıının birkaçını karaladım; an
cak annem hakkında bir şeyler söylemezsem bu kısa notlar büs
bütün eksik kalır. Karl Marx'ın, Jenny von Westphalen olmak
sızın asla Karl Marx olamayacağını söylersem zerrece abartmış 
olmam. Her ikisi de seçkin, ayrı iki insanın yaşamları, hiçbir za
p1an bu denli birbirini tamamlamamıştır. Olağanüstü güzelliği 
�i bu güzellikten Mohr son gününe kadar büyük zevk ve gurur 
duymuş ayrıca Heine, Herwegh ve Lassaile gibi insanların hay' 
ranlığını kazanmıştır- ve bu güzelliği ölçüsünde parlak zekası ve 
;ılımlılığı olan Jenny ile Karl, daha çocukken birlikte oynamış
lar; delikanlı ve genç kızken -Karl 1 7, J en n y 21 iken- nişanlan
mışlar; Yakup'un Raşel'e yaptığı gibi, evlenmeden önce Karl ye
di yıl Jenny'ye hizmet etmiştir. .. Ve izleyen bütün fırtınalı, sıkın
tılı yıllar, sürgünler, sefalet, yokluk, çevresinden gördüğü anla· 
yışsızlık ve iftiralar, çetin mücadeleler, amansız savaşlar boyun· 
ca bu iki insan, sadık ve güvenilir dostları Helene Demuth ile 
birlikte dünya ile hesaplaşmışlar, asla yılmamışlar, daima görev
leri başında her tehlikeye göğüs germişlerdir. Karl eşi için Brow
ning'in şu sözlerini yinelese yeridir: 

İşte bunun için O benim ölümsüz eşimdir, 
Gelen günler ne aşkımı değiştirir ne de zayıflatır. 

Ve kimi zaman şöyle düşünürüm: lki insanın arasındaki bu 
güçlü bağ, tıpkı emekçilerin davasına olan kopmaz bağları gi
bi, sanırım kaynağını, içlerine sinmiş mizah duygusundan alı
yordu. Bu iki insanın bir şaka ya da espriden duydukları zev
ki, başka iki insan duyabilir mi, sanmıyorum. Öyle zamanlar 
olmuştur ki, zaman ve zemin uygun düşse de düşmese de bu 
eşler, gözlerinden yaş gelene kadar kahkahalarla gülmüşler, 
Çevresindekiler, isteseler de istemeseler de bu kahkaba tufanı
na kendilerini kaptırmışlardır. Birbirlerinin yüzüne bakmaya 



cesaret edemediklerine sık sık tanık olmuşumdur: Eğer göz gö
ze gelseler, kahkahalarmı dizginleyemeyeceklerini çok iyi bilir
lerdi. Eninde sonunda koyverecekleri kahkahalarmı zor zapt 
ederek fıkırdayan okul çocukları gibi, birbirinden gözlerini ka
çırarak oturan koskoca iki insanı düşünebiliyor musunuz? İş
te belieğime çakılıp kalan bu anı var ya, bana bıraktıkları bu 
anıyı milyonlara değişmem . . .  Çekilen bütün ızdıraplar, kaza
nılan ya da kaybedilen mücadeleler ve de düş kırıklıkianna 
karşın bu insanlar keyifli bir çiftti ve öfkeli Jüpiter imajı doğ
rudan doğruya burjuvazinin bir uydurmasıydı. 

Eğer çetin mücadele yıllarında düş kırıklıkları olmuşsa, 
acayip nankörlüklerle karşılaşmışlarsa . . .  pek az insana nasip 
olan bir ödülleri de olmuştur: Gerçek dostları . . .  Marx'ın ismi
nin bilindiği her yerde, bir isim daha bilinir: Friedrich Engels . . .  
Marx'ı aile çevresi içerisinde tanıyanlar, şimdiye değin yaşa
mış ve yaşayacak olan kadınların en soylularından olan bir 
başka ismi de anımsayacaklardır: Hel en e Demuth . . .  

İnsan doğasının öğrencisi olan insanlara, böylesine çetin bir 
mücadele adamının, aynı zamanda insanların en seveceni ve 
naziği olması hiç de şaşırtıcı gelmez. Bu öğrenciler, öfke ve 
nefreti sonsuz olan bu insanın, aşkının ve sevgisinin de uçsuz 
bucaksız olduğunu çok iyi anlarlar. Eğer onun keskin kalemi 
bir ruhu Dante gibi cehenneme tutsak edebiliyorsa bunun ne
deni, aynı yoğunlukta gerçeği ve şefkati barındırmasındadır; 
eğer onun alaycı üslubu birilerini asit gibi yakıyorsa, aynı üs
lup, gerçek yarahiara merhem gibi gelecektir. 

Annem 1 8 8 1  Aralığında öldü. On beş ay sonra, hayat bo
yu hiç ayrı düşmedikleri Mohr ona katıldı. .. Hummalı bir ya
şamdan sonra, güzel bir uykuyu paylaşmaktalar . . . .  Eğer bun
lardan birisi, ideal bir kadın ise, diğeri, " istediğiniz kadar ara
yın tarayın bir eşini bulamayacağınız bir insan, bir erkekti . "  

Elyazmasından alınmışrır. 
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E le a n o r M a rx - A v e l i ng 

G E N Ç  M A R X ' I N  B İ R  M E K T U B U 
Ü Z E R İ N E  D Ü Ş Ü N C E L E R 

Karl, Jenny ile evlendiğinde on yedi yaşında bir gençti. On
lar için de gerçek aşkın yolu hiç de dümdüz olmamıştı. Karl'ın 
ana babasının, o yaşta bir delikanlının "nişanlanmasına" kar
şı çıkmaları anlaşılır bir şeydir . . .  Ortadaki bazı çelişkilere kar
şın Karl'ın bu sevdasının ciddiyeti konusundaki tutumu, bu ni
şanın evde neden olduğu oldukça fırtınalı sahnelerden anlaşıl
maktadır. Babam hep, o sıralarda, öfkesi burnunda bir deli
kanlı olduğunu söyler dururdu. Ama çok geçmeden bu sorun 
çözülmüş ve on sekiz yaşına basmadan az önce ya da sonra 
"nişan" resmen kabul edilmiştir. Karl tam yedi yıl, o dünya 
güzeli Jenny'sini beklemiştir. Ancak "aşkı öylesine büyüktü ki, 
bu günlerin uzunluğunu bir de ona sormak gerek! "  

1 8  Haziran 1 843'te evlenirler. Daha çocuk yaştayken bir
likte oynayan ve çok genç yaşta evlenen bu çift, hayat savaşı
na el ele girerler. 

Ama ne savaş! Yıllar yılı süren acı yoksulluk ve daha bete
ri, yine yıllarca süren sürgün hayatı; utanmazca iftiralar, kuş
kular ve insanın kanını donduran ilgisizlik . . .  Ne var ki bütün 
bu yıllar boyunca, mutululukta ve mutsuzİukta, yaşam boyu 
iki dost ve aşık; hiç eğilmeden, hiç "acaba" demeden, son an
larına dek hem birbirlerine ve hem de davalarına sadık kalır
lar. .. Ölüm bile onları ayıramaz. 



Yaş arnı boyunca Marx, eşini yalnız sevmekle kalmamış, 
ona olan aşkı da hiç sönmemiştir. Şimdi önümde, taşıdığı tut
kulu gençlik ateşine bakılırsa yazarının on sekiz yaşında bir 
delikanlı olduğuna inandıran bir aşk mektubu var. Marx bu 
mektubu 1 856'da (yani, 38 yaşında), Jenny'nin altıncı çocuğu
nu doğurmasından sonra yazmıştır. 

1 863 yılında, annesinin ölümü üzerine çağrıldığı Trier'den 
Marx şunları yazar: "hemen her gün Westphalenlerin, Römerst
rasse'deki* eski evlerini ziyaret ediyorum; bu ev beni Roma'nın 
gelmiş geçmiş bütün antikalarından daha fazla ilgilendiriyor; 
çünkü burası bana, mutlu gençlik günlerimi ve bir zamanlar ba
rındırdığı en değerli hazinemi anımsatıyor. Üstelik rastladığım 
herkes, 'Trier'in o en güzel kızını, O balo Kraliçesini soruyorlar. 
Bir erkek için, eşinin bütün bir kentin hayallerinde, tatlı bir Pren
ses olarak yaşaması, doğrusu, çok hoş bir şey . . .  " 

Marx babasına karşı derin bir bağlılık duyardı. Ondan bı
kıp usanmadan söz eder, eski ve soluk bir fotoğrafını yanın
dan hiç eksik etmezdi. Ancak bu fotoğrafı, aslına hiç benzerne
diğini söyleyerek yabancılara göstermezdi. Ben yüzünün çok 
yakışıklı olduğunu anımsıyorum; gözleri ve kaşları oğlu gibiy
di ama, ağız ve çene çizgileri daha yumuşaktı. Genellikle tipi 
Yahu di idi ama . . .  en güzelinden . . .  

Eşinin ölümünden sonra Marx, sağlığı düzelsin diye -asıl ya
pıtını * * tamamlamak istiyordu- uzun ve kederli bir yolculuğa 
çıktı; sözünü ettiğim fotoğraf hep yanındaydı; bir de, camlı kutu 
içerisinde annemin eski bir fotoğrafı ile kız kardeşim Jenny'nin 
bir fotoğrafı vardı. Ölümü üzerine bütün bunları göğüs cebinde 
bulduk. Engels bunları tabutunda yanına yerleştirdi ... 

Dei Neue Zeit'da yayımlanmışrır, 
Cilt ı, 1897-98. 

• Roma sokağı, -çev. 
• • Kapital, -çev. 
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E dg a r  L o ng u e t  

K A R L  M A R X ' I N A İ L E  
H A Y  A T l N D A N  B A Z I  K E S İ T L E R  

Karl Marx'ın aile hayatı üzerine olan bu kısa çizgileri verir
ken bunları pek çok kişisel anımla sergileyebilmeyi çok ister
dim. Ne yazık ki bu anılar, hem geçen yılların örttüğü sislerle 
ve bunun da ötesinde, Büyükbabamı son kez gördüğümde sa
dece üç yaşımda olmam gerçeğiyle oldukça bulanıklaşmıştır. 

Ne var ki, kişinin yaşamını dolduran pek çok olay içerisin
de bazı olgular, nedeni bilinmeden insan belleğine adeta kazı
nıyorlar. 

Işte bunlar içerisinde, Büyükbabamın, beni ve kardeşim Je
an'ı, Champroux Koruluğuna yürüyüşe götürmesini çok ber
rak bir biçimde anımsıyorum. O yıllarda ( 1 882) bu koruluk, 
kuşkonmaz tarlalarıyla Argenteul'e hala bir kır görüntüsü ve
rirdi. Bu gezi Marx'ın 1 8 82 Temmuzunda bize yaptığı bir zi
yaret sırasında gerçekleşmişti. Eski bir Komün üyesi olan ba
bam Charles Longuet'in 1 880 sonunda sürgünden dönmesin
den beri ailemiz bu kırsal yerde oturuyordu. 

Büyükbabama, çocukluğumda hana taktığı, pek de hoş ol
mayan ama doğrusunu söylemek gerekirse çok hak ettiğim bir 
'isim' için hiç de kırgın olmadığımı söylemek isterim. Öyle an
laşılıyor ki daha bir buçuk yaşındayken pek iştahlıymışım; bu 
nedenle olacak Büyükbaba bana " Kurt" adını takmıştı. Bu adı 
yakıştırmasının bir nedeni de, bir gün mutfak masası üzerinde
ki çiğ bir böbreği çikolata sanarak ısırmam ve bu yanılgıma 
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karşın, böbreği mideye indirmem olmuştu! 
Yine de büyükbaba, annerne yazdığı bir mektupta şu sözle

ri kullanarak bu yargısını biraz hafifletmiştir: "jean'a beni 
amınsat ve gerçekten mükemmel bir çocuk olan tatlı Wolff'a 
sevgilerimi söyle . "  

Marx'ın, torunlarıyla olan ilişkisine daha sonra dönmek is
tiyorum. Ben şimdi burada, politik yaşamına hiç değinmeksi
zin, onun aile yaşamını kısaca anlatmak istiyorum. 

Kısacası ben Marx'ın, 1 8 1 8'de Trier'de, bu kentin Fransa 
egemenliğinden kurtulmasından hemen sonra doğduğunu 
biliyorum. 

Babası, Yahudi kökenli, sülalesinde halıarnlar olduğu hal
de, avukatlık mesleğini kolaylaştırır düşüncesiyle Protestanlığı 
seçmiştir. 

Marx on sekiz yaşında, "Trier'in en güzel kızı" sayılan 
Jenny von Westphalen ile nişanlanmıştır. Jenny'nin ailesi 
Brunswick'ten gelmeydi. 

Büyükbabamın yaşamındaki ilk aşamayı, politik bakımdan 
çok iyi bilindiği için konu dışı bırakıyorum ve Paris'e 1 843'te 
geldiğini, 1 845 Ocağında buradan sürüldüğünü kaydetmek is
tiyorum. Işte, Paris'te bulunduğu bu sırada annem doğmuş ve 
bu yüzden de Parisli sayılması doğal hale gelmiştir. 

Marx, ardından Brüksel'de kalmış ama buradan da sürgün 
edilmek istenmiş ve o da, 24 Şubatta kurulan Geçici Hükümet 
adına Flacon'un daveti üzerine 5 Mart 1 848'de tekrar Paris'e 
dönmüştür. 

Nisan ayında Paris'ten Almanya'ya geçmiştir; ona göre, 
proletaryanın yürüttüğü Şubat Devrimi bir kez daha, işçi sını
fı aleyhine iktidarı ele geçiren burjuvazi tarafından kullanıl
mıştır. 

Almanya'da devrimin standardını yükseltmiş ve gericiliğin 
zafer kazandığı güne kadar bu durumla şiddetle savaşmış, 
böyle olunca da tekrar sürgün edilmiştir. 

1 849 Haziranı başında Paris'e dönmüş, üyelerinin çoğunlu
ğu kralcı olan Kurucu Meclis'in toplanmasına tanık olmuştur. 



Haliyle de bir ay sonra kendisine nazik bir biçimde yirmi dört 
saat içerisinde Paris'i terk etmesi tebliğ edilmiştir. Bu durumda, 
o sıralar bütün dünya ülkeleri sürgünlerinin sığınma yeri olan 
Ingiltere'ye 1 849 Ağustosunda ayak basmış ve hayatının geri 
kalan kısmını -tam otuz dört yılını- burada geçirmiştir. Burada 
şunu vurgulamalıyım ki, sürekli bozulan sağlığına (karaciğer 
hastalığı, astım nöbetleri ve şirpençe çıbanları) ,  çektiği ağır 
maddi sıkıntılara karşın başladığı işi yarıda bırakmamış, ancak 
bunu geniş ölçüde Engels'in yardımlarıyla başarabilmiştir. 

Marx ile Engels'in aralarındaki dostluk, mitolojide, üres
tes ile Pylades arasındaki gibi tarihe geçse yeridir. Engels ken
disine yaşamının büyük bir kısmında babasının Manches
ter'deki işini yürütmek ve hiç sevmediği ticaret işlemlerini 
omuzlamak için adeta eziyet etmiştir. Bunu yaparken başlıca 
neden Marx'a yardım etmek ve çalışmalarını yürütebilmesi 
için ona olanak sağlamak olmuştur. Hiç kuşku yoktur ki En
gels olmasaydı Marx da ailesi de açlığa mahkum olurlardı. 

Marx ile ailesinin yaşamında önemli bir rol oynayan bir 
ikinci kimseden de söz etmek isterim; aile arasında Lenchen 
diye çağrılan Helene Demuth'dan . . .  Helene, büyükannem Ba
rones von Westphalen'in hizmetine, sekiz dokuz yaşında gir
miş ve büyükannemi her yerde, Paris'te, Brüksel'de, Lond
ra'da, ta evliliğinden ölümüne kadar izlemiştir. Bütün çocuk
larının doğumuna, ölümüne tanıklık etmiş; sefaletin dehşetini, 
açlığı, yoksulluğu aileyle birlikte çekmiş, çocukları yetiştirmiş, 
her şeylerini yitirmiş politik göçmenlere kol kanat germiş, ev 
eşyası rehindeyken onları doyurmayı başarmış, geceleri sökük
lerini dikmiş, çamaşırlarını yıkamış, hastayken başuçlarında 
onlara yardımcı olmuştur . . .  Bu hamının anısı her zaman bur
numun direğini sızlatmıştır. 

Bu harika kadın, Marx'la, eşiyle, ve torunları Harry ile 
Londra'da Highgate Mezarlığında aynı toprağı paylaşmayı 
fazlasıyla hak eden bir gerçek dost ve insandır. 
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LONDRA'DAKl GÖÇMENLERlN SEFALETl 

Şimdi ben, bütün olanaklardan yoksun olarak Londra'ya 
gelmiş bir göçmen ile bir göçmen ailesinin yaşamından bazı 
kesitler vermek istiyorum. 

Ailesiyle birlikte bu kente gelen Marx'ın çektiği sıkıntıları, 
karşılaştığı güçlükleri ve sürdürdükleri yoksul hayatı, ben ne 
söylersem söyleyeyim, Marx'ın Engels'e yazdığı bir mektuptan 
alıntıladığım şu sözler kadar anlatamam: " . . .  eşimin gözyaşla
rı içerisinde geçirdiği bu dehşet dolu gecelere artık dayanamı
yorum! "  

1850 Haziranında Marx ailesi, evlerini boşaltmak zorunda 
kalmışlar, önce Leicester Meydanında bir otele sığındıktan 
sonra Dean Sokağında bir eve yerleşmişlerdir. Bu yerleştikleri 
yere " mesken" demek için bin tanık isterdi: Küçük helası olan 
bir oda ile, aynı zamanda mutfak, çalışma ve oturma odası 
olarak kullanılan bir yer . . .  

Güçlükler devam edip gider. 
1 85 1 'de Franzisca'nın doğumu üzerine Marx, Engels'e şun

ları yazar: " ... Aynı zamanda eşim bir çocuk dünyaya getirdi. 
Doğum kolay oldu ama eşim, sağlık nedenlerinden çok ekono
mik sıkıntılardan dolayı yataktan çıkmıyor . . .  Evde tek kuruş 
yok, bakkalın, kasa bın, fırınemın pusulaları eksik değil. .. " 

"Bütün bunlar hiç de hoş olmayan bir manzara oluşturu
yor ve ben boğazıma kadar küçük burjuva batağına batmış 
durumdayım: Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de, işçileri 
sömürmekle, diktatörlük peşinde koşmakla suçlanıyorum. Ne 
korkunç şey! . . .  " 

8 Eylül 1 852 tarihli mektubunda şunları yazıyor: 
"Eşim hasta . . .  annem yatakta. Helene'in sinir nöbetleri tut

tu . . .  llaca verecek param olmadığı için doktor da çağıramıyo
rum . . .  Son hafta aileınİ ekmek ve patatesic doyurdum . . .  bugün 
bunları da alıp alamayacağım kuşkulu . . .  " 

1 855 Ocağında altıncı çocuk doğar. Tussy adı konur (ha
lam Eleanor Aveling) .  Öylesine zayıftır ki her gün ölmesi bek-
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lenir. Birkaç ay sonra Marx, hayatının en büyük kederlerinden 
birini yaşar: Tek oğlu Edgar (onun sevgili Mush'u, 'Albay 
Mush'u) kollarında can verir. Çocuk haftalarca yaşamla ölüm 
arasında gider gelir ve Marx'ın mektuplarında bu durum açık
ça yansımasını bulur. Ve 30 Mart tarihli mektubunda Engels'e 
şöyle yazar: " . . .  En sonunda hastalığın alt karın boşluğunda 
iltihaplanma olduğu anlaşıldı; bu ailede kalınınsal bir şey . . .  
doktorlar bütün umudu kestiler . . .  Kalbirn kan ağlıyor, başım 
ateşler içinde . . .  Oysa benim soğukkanlılığımı korurnam ge
rek . . .  Hastalığı boyunca çocuk yine de iyi dayandı, bir an bile 
kendini kaybedip etrafı tedirgin etmedi ."  

Bu çocuk gerçekten de çok zekiydi ve  babasının kitap sev
gisini paylaşıyordu. 2 Nisan 1 855'te zavallı büyükbabam En
gels'e şunları yazar: 

"Evimiz, onun ruhu olan, ona canlılık veren bu çocuğun 
ölümünden sonra tamamen boş ve ıssız kaldı. Sana onu evin 
her köşesinde nasıl aradığımızı anlatamam. Her türlü ızdırabı 
çektiğiınİ bilirsin ama şimdi gerçek mutsuzluğun ne olduğunu 
anladım ve tattım. Tamamen çökmüş durumdayım; onu göm
düğümüz günden beri öylesine başım ağrıyor ki sanki yaşamı
yor gibiyim. 

Bu günlerde geçirdiğim korkunç ızdıraplar arasında, senin
le olan dostluğumuz ve bir de bu dünyada hala yapacağımız 
anlamlı bir şeylerin bulun.duğuna olan inancım beni ayakta tu
tuyor."  

Birkaç hafta sonra, büyükannem, annesini kaybeder ve mi
ras olarak kalan birkaç yüz thaler ile aile, Grafton Meydanın-
da daha sağlıklı bir daireye taşınırlar. 

.. 

Marx'ın çok küçük yaşta ölen bir çocuğu daha olur. Bu ölüm 
olayı daha önceki olaylarla birleşince büyükbabam öylesine feci 
bir duruma düşer ki, "birkaç gün, aklını kaybeder gibi olur." 

Bu kayıpların dışında yaşam uzun yıllar Marx ve ailesi için 
başka güçlüklerle dolu geçer. 

New York Tribune'e yazdığı yazılar birkaç yıl mali duru-



munu desteklerse de, bundaki kesiklikler sefaJetini öylesine ar
tırır ki Engels'e, çocuklarını dostlarına emanet etmeyi, Helene 
Demuth'a yol vermeyi, eşiyle tek bir odaya sığınarak, kasiyec
lik gibi bir iş aramayı düşündüğünü yazar. 

Annesinin ölümü ( 1 863) küçük bir miras getirir; az sonra. 
da eski dostu Wilhelm Wolff ölerek ona küçük bir servet bıra
kır. Bununla borçlarını temizler ve sağlığının elverdiği ölçüde 
kendisini bilimsel çalışmalara verir. Ancak sağlığı düzelmez, 
birkaç kez hayatı tehlikeye girer. 

Bundan sonraki yıllar Marx, iltihaplardan ya da şirpençe
den büyük rahatsızlıklar çektiği gibi bir de buna, karaciğer 
hastalıklarının ızdırabı katılır. 

GÖRKEMLI BİR ÇALIŞMA VE MÜCADELE HAYATI 

Marx'ın bütün bu maddi, manevi ve sağlık sorunlarına 
karşın, böylesine dev bir görevi başarmasının öyküsünü anlat
mak hem güç ve hem de ilginç bir iştir. 

Kağıda geçirdiğim bu notları çok uzatmamak için önce şu
nu söylemeliyim ki Marx, bütün gününü, sabah ondan akşam 
yediye kadar British Museum kitaplığında, Mavi Kitapları, 
Parlamento dökümanlarını, işçi sağlığı raporlarını daha önce 
yazılmış toplumsal ve ekonomik yapıtları inceleyerek geçirmiş 
ve bütün gece de evde aldığı notlar üzerine çalışarak uykusuz 
kalmıştır. 

Entelektüel ç�lışmalar ile hayatını kazanmak için sayısız gi
rişimlerde bulunmuş ama yayıncı bulması genellikle zor oldu
ğu gibi Engels de, ikincil derecede önemli yapıtlar üzerinde za
man kaybetmesinin doğru olmayacağını düşünerek bütün za
manını yazmayı planladığı büyük eserinin hazırlanmasına har
caması konusunda daima onu teşvik etmiştir. İşte bunun için 
de ona sürekli yardımlarda bulunmuştur. 

Ne yazık ki bu yardım yine de diğer harcamaları karşılama
ya yetmemişti Yeni Ren Gazetesi Marx'a borçtan başka bir 
şey getirmemiştir. 



Bu yüzden de 1 85 1 'dcn başlayarak New York Tribune için 
çalışmayı kabul etmiştir. Bu durum çeşitli incelemeler yapma
sını gerektirmiş, bu incelemeler bazen asıl çalışmalarına yar
dımcı da olmuştur. Bu gazereye yazdığı makaleler, modern za
manların genel ve ekonomik tarihine hiç kuşkusuz değerli kat
kılarda bulunmuştur. 

Ne yazık ki mali açıdan bu makalelerin üçte biri karşılığın
da hiç para alamamış, buna neden olarak da, bunların hasıl
madığı bu yüzden de para ödenmesinin imkansız olduğu öne 
sürülmüştür. Bu durumda Marx'da ailesini bile geçindirerne
yen bu karşılıksız çalışmayı bırakmak zorunda kalmıştır. 

1852 yılı boyunca vaktinin büyük bir kısmını Komünist 
Birliğin Köln ve diğer kentlerdeki üyelerinin tutuklanmasına 
ve bunlara karşı açılan davalara ayırmak zorunda kalmıştır. 

Marx, bıkıp usanmaksızın Londra'daki arkadaşları ile bir
likte bu davanın polis ve hükümetin bir komplosu olduğunu 
kanıtlamaya ayırmıştır . . .  

En  sonu şunu da  unutmamak gerekir k i  Marx, bu  ağır yük
lerio altında kaldığı sırada, araştırınayı gerektiren ve olayların 
özünü ortaya çıkaran yapıtı, 1 8  Brumaire'i kaleme almayı ba
şarmıştır. 

Bütün bu süre boyunca Marx, giysilerini, rehine verdiği 
için sokağa çıkamıyordu! . .  

Yıllar böylece geçip gidiyordu; aynı maddi sıkıntılar, uzun 
hastalık günleri, soluk aldırmayan bir çalışma . . .  ancak her şe
ye karşın 'büyük' yapıt tamamlanmaya doğru gidiyordu. Bu 
bir mücadele ve düşünce adamının, kendisini, dört duvarla sı
nırlandırmayan bir yaratıcının eseriydi; Marx, o muazzam te
orik çalışmalarının yanı sıra, Uluslararası Işçi Birliği'ni yönet
me işini de üzerine almış gibiydi. 

Bütün bunlara karşın evi, hele Maitland Park'da otururken, 
her ulustan sığınmacıya, emek mücadelesine katılanlara açıktı. 

Çocukluk yıllarımda, Marx'ın eşiyle -öyle bir eş ki, ölüm
lere, sefalete ve acılara karşın, çoğu göçmen olan- konuklara 
karşı daima güler yüzlü olan kızları Jenny, Laura (sonraları 
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Paul Lafargue'ın eşi) ve. Eleanor'la birlikte yaşadıkları bu evin 
havasını aynen anımsıyorum. Burada şunu da eklemeliyim ki, 
zekaları, kültür birikimleri ve incelikleriyle her an göz kamaş
tıran bu üç genç hamının her birinin ayrı bir biyografisi yazıl
sa yeridir. 

Kızlarının tapareasma sevdikleri Marx, bütün çocuklara 
hayrandı; bu nedenle, kaybettikleri çocukları ardından duydu
ğu derin acıyı anlamak gerekir. Evet Marx bütün çocuklara 
aynı büyük sevgiyi gösterirdi ve bunlarla oldÜğu zaman daima 
sevecen ve keyifliydi. 

Bu gözü pek savaşçının kalbinin derinliklerinde, bir duygu
sallık, sevecenlik ve derin bağlılık hazinesi yatıyordu. Çocuk
larla sanki akranlarıymış gibi oynardı ve mahallesindeki ço
cuklar için o, cebinde her zaman şeker türünden bir şeyler bu
lunan "Marx baba" idi. 

Sonraları bu sevgiyi torunlarına aktardı; annerne yazdığı 
mektupları hep, "sana ve küçük delikanlılara öpücükler" söz
cükleriyle noktalardı. 

Çocukların sözü edilmeyen tek mektubu yoktur: "Jean ile 
diğerlerinin ne yapıp ettiklerini bana uzun uzun yaz" cümlesi 
her mektubunda yinelenirdi. 

1 8 8 l 'de annerne yazdığı bir mektupta şu satırlar vardı: 
"Tussy, daha az önce Engels'in yardımıyla, çocuklar için ha
zırlanan Noel armağanları kutusunu paket postanesine götür
dü. Helene benden, Harry ve Eddy (yani ben) için ceketle, Pa 
için ( yani kardeşim Mareel için) küçük bereyi özellikle kendi
sinin gönderdiğini belirtınemi istedi. Laura da Pa'ya ayrıca kü
çük bir mavi elbise yolluyor. Benden sevgili Jean'a bir bahriye
li elbisesi . . .  Anne, yaşamının son gününe kadar Laura'ya, se
ninle benim, Jean ile birlikte Paris'e gidip, Jean'a bir elbise seç
tiğimizi ve onun bu giysi içerisinde 'Bourgeous Gentilhom
me'a* nasıl benzediğini anlatarak kahkahalarla güldüğünü 
şimdi kalhim sıziayarak anımsıyorum . . .  " 
• Malyer'in 'Kibarlık Budalası', -çev. 



Jean en büyüğümüz olduğu için büyükbabayı en sık görme
ye giden oydu. Bir başka mektubunda anneme, "Jean'a söyle," 
diyordu, "dün Maitland Park'da yürüyüşe çıkarken, kapıcı 
büyük bir saygıyla yanıma yaklaştı ve 'Johnny nerelerde' diye 
sordu. "  

Torunlarından söz ederken kullandığı deyimler orijinal ol
duğu kadar sevimliydiler: "Yığınla ve yığınla öpücükler Je
an'a, Harry'ye soylu 'Wolf'a!  Son kez 'leyleğin getirdiğine' ise 
böylesine samimi davranamıyorum." ( 1 8 8 1  Nisanında doğan 
ve henüz görmediği kardeşim Marcel'i kast ediyor.) 

Büyükannemin ölümünden kısa süre sonra annerne yazdığı 
mektubun son satırı onun torunlarına duyduğu içten sevgiyi 
çok iyi yansıtır: "Umarım gelecek güzel günlerde sizlerle bir
likte olurum da, büyükbaba olarak torunlarıma olan görevimi 
yerine getiriri m . . .  " 

Ne yazık ki Karl Marx bu isteğini gerçekleştiremedi. 
Birbirini izleyen hastalıklarla bitkin düşmüş, sevgili eşının 

kaybıyla perişan olmuş, birkaç ay sonra, en büyük kızı, annem 
Jenny Longuet'in ölümüyle onulmaz bir yara almıştı. Uzun yıllar 
çektiği ızdırap ve sefaletin üzerine gelen bu son darbe, 14 Mart 
1883'te, bütün yaşamını proletaryanın boyunduruktan kurtul
masına adamış ve son nefesine kadar insanlığın mutluluğu için 
çırpınmış bu büyük dehayı kaybetmemize neden oldu. 

Mezarı başında Friedrich Engels'in dediği gibi: 
"Adı yüzyıllara meydan okuyacak; tıpkı yarattığı eseri gibi !"  

Fransız Komünist Partisi'nin yayın 
organı Cahiers du Communisme'de 
yayımlanmıştır. No. 3, Mart 1 949 
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P.  A n n e n k o v  

" H A R i K A  B İ R  O N  Y I L "  
B A Ş L l K L I  D E N E M E D E N  

Avrupa'ya giderken bizim steplerdeki toprak ağasından *, 
Marx'a bir tanışma mektubu aldım. Bizim ağanın, Enternas
yonal Birliği'nin gelecekteki önderi ile çok samimi dostluk içe
risinde olduğu anlaşılıyordu. Marx'a, öne sürdüğü o parlak 
öğretiye ve Avrupa'da yeni bir ekonomik düzen kurma dava
sına kendisini bütün varlığı ve ruhu ile adarlığına güvence ve
riyor ve Rusya'ya, bütün malını mülkünü satma ve tüm serma
yesi ile yaklaşan devrimin karakterine balıklama daima niyeti 
ile döndüğünü söylüyordu. * *  Onun bu hevesi elbette bu söz
lerde kaldı ama ben, bu heyecanlı toprak ağasının bu vaatler
de bulunurken tamamen samimi olduğuna inanıyorum. Ger
çekten de bizim ağa anayurduna döndü; önce malikanesine 
sonra Moskova'ya gitti ama Marx'ı şaşırttığını umduğu o 
ateşli sözleri aklından bile geçirmedi. Kısa süre önce bu dün
yadan göçtü; yaşlıydı ama Moskova'nın çapkın bekarların
dandı. . .  

. . .  Her ne  haise, bizim bu ateşli devrimci toprak ağasının 
tavsiye mektubu elimde olduğu halde Brüksel'de Marx'ın ka
pısını çaldım ve dost bir biçimde karşılandım. Marx, sırf ener-

•Kazanlı toprak ağası Grigory Mikhailowich Tolstoi 
• • }.1arx, AnnenkO\··un kendisinde bulunan anılarının kopyası üzerine Fransızca 
olarak şu yorumda bulunmuşrur: "Bu kuyruklu bir yalan! Bana böyle bir şey söyle
medi. Tam tefsine, kendi köylülerine daha yararlı olmak amacıyla ülkesine dönece
ğini söyledi! Oylesine budala idi ki, beni de kendisiyle geleyim diye davet bile etti ! "  
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jiden, iradeden ve sarsılmaz inançtan oluşmuş bir insandı. Gö
rünüşü de çok sıra dışı ve etkileyiciydi. Gür koyu siyah saçlı, 
kıvırcık sakallıydı, düğmeleri yanlış iliklenmiş uzun ceketinin 
kollarından kıllı elleri görünüyordu. 

Görünüşü nasıl olursa olsun, ne yaparsa yapsın, karşısm
dakine saygı telkin eden bir hali vardı. Hareketleri pek bece
rikti sayılmazdı ama emin ve kendine güvenliydi; insan ilişki
lerinde alışılmış kurallara itibar etmediği belliydi ama bu aldır
mazlığın yanı sıra kibar ve alımlıydı. Biraz keskin ve madeni 
sesi, insanlar ve olaylar üzerine yaptığı sert yargılarnalara ha
rika bir biçimde uygunluk gösteriyordu . . .  Kısacası, daha yeni 
terk ettiğim Rusya'daki insan tipi ile yüzde yüz bir zıtlık içeri
sindeydi. 

Daha bu ilk görüşmemizde Marx beni, Almanya'da olduk
ça geniş bir destekçi grubundan ayrılan Weitling ile ertesi gün 
evinde yapacağı bir konuşmaya davet etti. Bu görüşmenin 
amacı, eğer mümkünse, işçi sınıfı hareketinin öncüleri arasın
da ortak bir hareket çizgisini saptamaktı. Bu daveti hemen ka
bul ettim. 

Asıl mesleği terzilik olan ajitatör Weitling, sarışın, yakışık
lı bir delikanlıydı. Sırtındaki şık ceketi ve küçük alımlı sakalıy
la, benim görmeyi umduğum ciddi ve öfkeli işçiden çok, hali 
vakti yerinde gezginci satıcılara benziyordu. Weitling tarafın
dan biraz göstermelik de olsa birbirimizi oldukça rahat bir bi
çimde selamladık ve küçük yeşil masanın çevresinde yerimizi 
aldık. Marx, elinde kalemi ve asianı andıran başı kağıtlara 
eğilmiş durumda masanın öteki ucunda ve onun, adeta göbek 
bağıyla bağlı çalışma arkadaşı ve propaganda yoldaşı Engels 
ise, uzun ve dimdik gövdesi, bir İngiliz centilmeni nezaketi ve 
ciddiliği ile açılış konuşmasını yaptı. 

Emeğin dönüştürülmesine kendilerini adamış insanların ge
rekliliğine, düşüncelerini birbirlerine aktarabilme ve teoriyi in
celeme fırsatı ve zamanı bulamayan herkese yol gösterebilecek 
tek bir ortak doktrin etrafında toplanma lüzumuna işaret etti. 



Engels konuşrnasmı bitirrnişti ki Marx başını kaldırdı ve 
Weitling'e dönerek şöyle dedi: "Anlat bize Weitling, Alman
ya'da öne sürdüğün fikirler/e bunca kıyamet kopardın; peki, 
bu eylemlerini neye dayandırıyorsun ve gelecekte bunları han
gi terne/e dayandırmayı düşünüyorsun?" 

Hareretli ama görüleceği gibi kısa süren bir tartışmaya ne
den olan bu dobra dobra sorunun soruluş biçimini bugün bile 

· anımsarım. 
Öyle görünüyor ki Weitling bu konuşmayı, sıradan liberal 

konuşmaların sınırları içerisinde tutmak istiyordu. Ciddi ama 
sıkıntılı bir yüz ifadesiyle amacının yeni bir ekonomik teori ya
ratmak olmadığını, Fransa'daki denemenin ortaya koyduğu 
gibi en uygun teorinin benimsenerek işçilerin gözlerini, içeri
sinde yaşadıkları koşulların dehşetine açmalarını ve kendileri
ne egemen sınıfların uyguladıkları adaletsiz sistemi görmeleri
ni ve bunların vaatlerine asla inanmamayı öğrenmelerini sağ
layacak girişimlerde bulunulmasını . . .  ancak ve ancak kendile
rine güveomelerini demokratik ve komünist birlikler örgütle
melerini önerdi. Bu uzun konuşmada Engels'in tam zıddına, 
edebi açıdan pek de uygun d üşmeyen bir üslupla, sık sık yine
lernelere saplandı, bir dediği bir dediğini tutmadı, bin bir güç
lükle ulaştığı sonuçlar, başlangıçtaki önermeleriyle çelişti. Öy
le görünüyor ki şimd� karşısında, çağdaş ekonomik sistemler
le ilgili beylik kitap ve broşürlerden edindiği bilgileri aktardığı 
türden dinleyiciler değil, çok farklı türden dinleyiciler bulunu
yordu; işte bu yüzden de düşünceleri tutarlılığını yitiriyor, ko
nuşması karmakarışık oluyordu. Marx öfkesini belli eden bir 
hareketle sözünü kesmese ve yanıtlarını sıralamasaydı herhal
de bu konuşma sürüp gidecekti. 

Marx'ın iğneleyici . konuş�ası sanırım şöyle özetlenebilir: 
Halkı sağlam ve iyice düşünülüp hesaplanmamış nedenler ver
meksizin eyleme sevk etmek, onları kandırmak olur. Şimdi sö
zü edilen bir takım gerçekleşmesi imkansız umutlar uyandır
mak ve buna dayanarak onları harekete geçirmek, sömürülen 
ve ızdırap çeken insanları kurtarmak şöyle dursun onları büs-
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bütün mahvolmaya sürükler. işçilere, özellikle Almanya'da, 
sağlam bilimsel fikirlere ya da yapıcı doktrinlere dayanmaksı
zın eylem çağrısında bulunmak, bir yandan sözde peygamber
liğe soyunmak, öte yandan onları eşek yerine koymakla eşde
ğerdir. .. Yapıcı doktrinlere sahip bulunmayan halkın şimdiye 
değin, gürültü patırtı çıkarmanın, tehlikeli yangınları başlat
manın ve daha da beteri, savundukları davanın mahvalması 
dışında herhangi bir şeyi başardıkları görülmemiştir. 

Bu sözler üzerine Weitling'in solgun yüzü kıpkırmızı kesil
di ve konuşmasına canlılık geldi: Heyecandan titreyen bir ses
le, adalet, birlik ve karşılıklı dostça yardım bayrağı altında 
yüzlerce insanı toplamayı başaran bir insanın, hiçbir işi bece
rernemiş bir kimse olarak tanımlanmasının haksızlık olduğunu 
kanıtlamaya çalıştı. Bugün şahsına yapılan saldırıyı, doğup 
büyüdüğü ülkenin dört bir yanından aldığı yüzlerce teşekkür 
mektubu ile şimdiye değin yaptığı pratik çalışmaların, ortak 
davaya, muhakkak ki ızdırap içerisinde kıvranan insanlardan 
uzak kalmış eleştirilerden ve masa başı doktrin analizlerinden 
daha yararlı olduğu inancıyla önemsiz saydığım vurguladı. 

Bu son sözler üzerine öfkelenen Marx, masaya öylesine bir 
yumruk attı ki üzerindeki lamba sallandı; ayağa fırlayarak, 
"Cehalet şimdiye değin hiç kimseye bir yarar sağlamamıştır! "  
diye bağırdı. 

Bu sözlerle toplantı sona erdi. Marx, olağandışı bir hiddet
le odada bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Kendisinden ve 
orada bulunanlardan izin isteyerek salondan ayrılıp eve gittim; 
işittiğim ve gördüğüm şeylerden şaşkına dönmüştüm . . .  

. . .  Marx ile ilişkim, Brüksel'den ayrıldıktan sonra da sürdü; 
Şubat Devriminden hemen sonra geldikleri Paris'te, Engels ile 
birlikte Marx'ı yine gördüm . . .  

Daha önce de, Marx ile, benim için çok ilginç olan yazış
malarımız oldu. 1 846'da Marx'ın bana yazdığı uzun bir mek
tupta '' Proudhon'un Sefa/etin Felsefesi ile ilgili görüşlerini bil
• Bkz. Marx-Engels, Seçme J\1ektııplar, s.  25, Evrensel Basım-Yayın, Istanbul, 
Ekim 1 996 



dirmişti. Bu mektup olağanüstü dikkat çekici bir belgedir: Iki 
yönüyle zamanını aşar; Proudhon'un tezlerinin eleştirisi yapı
larak, daha sonraları öne sürülecek olan bütün itirazlar önce
den görülmüştür; ve halkın ekonomik tarihinin önemi üzerin
de yepyeni fikirler öne sürülmüştür. Marx, devlet biçimlerinin 
ve halkın, moral, felsefe, sanat ve bilim de dahil bütün toplum
sal yaşamının sade ve halkın içerisinde bulunduğu ekonomik 
ilişkilerin doğrudan sonucu olduğunu ve bu ilişkilerin değiş
mesiyle birl ikte bu sayılanların da değişeceğini ve hatta orta
dan kalkacağını öne süren ilk insandır. Bütün mesele, böylesi
ne muazzam sonuçları verecek olan bu ekonomik ilişkilerin 
değiştirilmesini sağlayacak yasaları saptayabilmektir. Ancak, 
Proudhon'un içine düştüğü zıtlıklar ile keyfi biçimde bir araya 
getirilmiş ve tarihin kanıdadığı gibi hiçbir şekilde birbirini iz
lemeyen bazı ekonomik olguların birbiriyle çelişınesinde 
Marx, burjuvanın bilincini rahatsız eden modern ekonomik 
sistemin olgularını, Hegel üslubuna sığınarak, zararsız soyut
lamalar durumuna ve şeylerin kendi özlerinde bulunan yasala
ra indirgeme çabasını görmektedir. Işte bu yüzden de Marx, 
Proudhon'u, sosyalizmin dinbilimeisi ve tepeden tırnağa kü
çük-burjuva şakşakçısı olarak nitelemektedir. 

Rusçadan çevrilmiştir. 
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Ilk kez Vestnik Yevropy 
gazetesinde yayımlanmıştır; 
sayı 4,  Nisan 1880.  



Fra n z i s ca Kuge l m a n n  

M A R X ' I N  B Ü Y Ü K  K İ Ş İ L İ G İ N E  
D A İ R  K Ü Ç Ü K İ P U Ç L A R I  

Daha genç bir öğrenciyken babam, Karl Marx'ın ateşli bir 
hayranıydı. Marx'ın Londra adresini, kendisi gibi aynı öğren
ci kulübünün üyesi olan Miguel'den alarak ona bir mektup 
yazdı. Marx bu mektuba babamı sevinçten uçuran bir yanıt 
verdi. Böylece aralarında yavaş yavaş· düzenli hale gelen bir 
yazışma başladı. Mektuplar Marx'a A. Williams adıyla gönde
riliyordu; zira bu tür yazışmaları hükümet dikkatle izliyor, 
zarfları açıyor ve çoğu kez de yerine ulaştırmıyordu. Aynı ne
denle babam mektuplarında Marx'a adıyla hitap etmiyor, 
ona, "Değerli ve Sevgili Arkadaşım" diyordu. 

Birkaç yıl sonra, Marx, Avrupa'ya gelmek niyetinde oldu
ğunu yazınca o sırada evlenmiş bulunan babam, Marx'ı kendi 
evinde konuk olmaya davet etti ve o da bunu birkaç gün için 
kabul etti. 

Ren bölgesinden şen şakrak genç bir kadın olan annem bu 
ziyareti bayağı endişe ile karşıladı. Politik fikirlerle yüklü, çağ
daş toplum sistemine bu denli karşı olan büyük bir bilim ada
mını nasıl ağırlayabilecekti. Doktor olan babam sabahları mu
ayenehanesinde olduğu gibi öğleden sonraları da çoğu zaman 
işinin başında bulunuyordu; bu durumda annem Marx'ı nasıl 
ağırlayabilirdi? Babama gelince o, annerne şu önümüzdeki 
birkaç günün bütün ömrü boyunca keyifle anımsayacağı gün
ler olacağı konusunda güvence veriyordu. Hiçbir kehanet ba
bamın bu sözleri kadar doğru çıkmamıştır ! . .  
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Babamla Marx istasyondan gelince, ekşi suratlı bir devrim
ciyle karşılaşacağını uman annemi, ona doğduğu ülkeyi anım
satan sıcak bir Ren aksanı ile konuşan, alımlı ve keyifli bir be
yefendi selamladı. Kır saçların altında pırıldayarak çevresine 
gençlik saçan kara gözler annerne gülümseyerek bakıyor ve ye
ni tanışılan bu adamın hareketleri ve konuşması taze bir ruhu 
yansıtıyordu. Babam politikadan söz etmeye kalkışınca o, 
"Genç hanımların önünde bu sözlere ne gerek var, bunları 
sonra konuşuruz,"  diye sözünü kesiyordu. Daha ilk geceden 
konuşması o kadar eğlendirici, zekice ve keyifliydi ki saatler 
kanadanmış gibiydi. 

Tesadüf bu ya, Kutsal Hafta'nın başlangıç günleriydi. An
nemle babam Marx'a, Kutsal Cuma'da kendileriyle birlikte 
Bach'ın, Saint Matthew'ya göre Pasyon'unu dinlemek üzere ki
liseye gitmeyi önerdiler. Marx, müziği, özellikle de Bach'ın mü
ziğini çok sevdiği halde, en geç perşembe günü buradan ayrıl
mak durumunda olduğunu söyleyerek bu öneriyi kabul etmedi. 

Yine de Marx Hanover'de dört hafta kaldı. ı�- Annemle ba
bamın bu sırada onunla yaptıkları bütün konuşmaları sonra
dan ayrıntılarıyla amınsadıkça nasıl keyiflendilrlerini bugün 
bile hatırlarım; bu konuşmalar, günlük yaşamlarının üzerinde 
yükselen pırıl pırıl tepecikler gibiydi ve hiç bir zaman geçmişin 
sisleri arasında bulutlanıp gitmedi . . .  

Marx'ın bu yapmacıksız ve dost hali yalnız bizim aile çev
remizle sınırlı da değildi. Aile dostlarımız içerisinde de bu tek
lifsiz halini sürdürüyor, çevresindeki her şeyle, herkesle ilgile
niyor ve birisi özellikle dikkatini çektiğinde ya da zekice bir 
söz duyduğunda manokiünü gözüne yerleştirerek söz konusu 
kimseyi dostça bir ilgiyle inceliyordu. 

Oldukça miyop olduğu anlaşılıyordu ama sadece uzun sü
re okuduğu ya da yazdığı zaman gözlük kullanıyordu. 

Bizimkiler en fazla sabahın erken saatlerinde, çoluk çocuk 
henüz ayak altında değilken yaptıkları konuşmaları zevklc 

• Marx, Hanover"de 1 7  Nisandan, Mayısın ( 1 86 7) ortasına kadar kalır. 
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anımsıyorlardı. Annem özellikle sabah erken kalkıp ev işlerini 
kahvaltıdan önce bitirmeye çalışıyordu. Kalıvaltı masasında 
saatlerce oturuyorlar, babam işe gitmek için evden hep üzün
tüyle ayrılıyordu. 

Konuşmaların konuları yalnız Marx'ı yakından ilgilendiren 
iç ya da dış politika ile sınırlı değildi; sanatın her alanı; bilim, 
şiir, felsefe . . .  konuşuluyor, tartışılıyordu. Büyüklüğü ölçüsün
de soylu ve samimi olan Marx asla en ufak bayağılık izi sergi
lemiyordu. Annem, derin inceleme yapma fırsatı bulamadığı 
halde felsefeye karşı büyük bir ilgi duyardı. Marx onunla ko
nuşurken Kant'a, Fichte'ye, Schopenhauer'a değinir, gençli
ğinde izleyicisi olduğu Hegel'den sık sık söz ederdi. Hegel'in, 
biricik öğrencisi Rosenkranz'ın onu anlayan tek kişi olduğunu 
ancak ne yazık ki onun da kendisini yanlış anladığını sık sık 
yindediğini aktarırdı. . .  

Marx, duygusallıktan nefret ederdi; bunun, gerçek duygu
nun bir karikatürü olduğunu söylerdi. Ara sıra, Goethe'nin şu 
sözlerini yinelerdi: "Duygusal insanlara pek itibar etmem; sı
kışık hallerde bunlar hemen berbat bir arkadaş olduklarını or
taya koyarlar. '' Birisi onun karşısında abartılmış bir duygusal
lık gösterse, Heine'ın şu sözlerini anımsatırdı: 

Ein Fraülein stand am Meere, 
Ihr war so weh und hang, 
Es gramte sie so sehre, 
Der Sonnenuntergang. * 

Marx, Heine'yi tanırdı; son hastalığında bu talihsiz şairi 
Paris'te görmeye girmişti. Marx odasına girerken Heine'ın ya
tağı değiştiriliyordu .  Şairin ızdırabı o kadar büyüktü ki, vücu
duna dokunulamıyor, hemşireler kendisini çarşafla taşıyorlar
dı. Ancak Heine'ın zek<1sı ve esprisi hala yerindeydi ve bu ara-

• Durmuş kıyıda kız 
Büyük bir acı ve dehşet içerisinde. 
Acaba niçin bu büyük keder? 
Sadece güneş battığı için. 
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da Marx'a zayıf bir sesle, "Görüyorsun sevgiü Marx, hanım
lar beni hala kollarıyla yükseklere kaldırıyorlar." diyordu. 

Marx, Heine'ın o harika aşk şarkılarının hep bir hayal ürü
nü olduğu düşüncesindeydi; kadınlarla başarılı bir ilişki içeri
sinde olmamıştı ve mutluluğu evlilik hayatında aramıştı. Onun 
şu dizelerinin, ölümüne çok uygun düştüğü kanısındaydı: 

Um sechse ward er gehenkt, 
Um sieben ward er Grab gesenki, 
Sie aber schon un achte 
Trank roten Wein und lachte. * 

Ne var ki Marx'ın, Heine'ın kişiliği konusundaki düşünce
si hiç de olumlu değildi. Özellikle kendisine yardım eden dost
larına karşı vefasızlıkla suçluyordu onu. Örneğin, Christiana 
hakkındaki şu alaylı dizesini çok yersiz buluyordu: "Böylesine 
cana yakın bir genç için hiç bir övgü yeterli değildir," vb. 

Marx için 'dostluk' kutsaldı. Arkadaşlarından biri bir sefe
rinde, Engels'in, hali vakti yerinde olduğu halde, para sıkıntısı 
çeken Marx'a yeterince yardımda bulunmadığı şeklindeki bir 
sözü ağzından kaçırmıştı. Marx şu cümleyle onun sözünü kes
mişti: "Engels ile benim ararndaki ilişkiler öylesine içtenlikli ve 
sevgi doludur ki, kimsenin buna bumunu sokmaya hakkı yok
tur."  Herhangi bir kimse ona başlanmadığı bir şey söyleyecek 
olsa genellikle esprili bir yanıt verirdi. Kabalığa pek başvurmaz 
ancak sert ve keskin yanıtları doğruca hedefini bulurdu. 

Onun derinlemesine nüfuz etmediği hiçbir bilim dalı yoktu 
dense yeridir; onu heyecanlandırmayan hiçbir sanat, hayranlı
ğını uyandırmayan hiçbir doğa güzelliği yoktu. Ama, yalancı
lığa, övüngenliğe, bencilliğe ve ikiyüzlülüğe tahammül ede
mezdi. 

Öğle yemeğinden bir buçuk saat önceleri, yatak odası dışın-

• Altısında idam edildi 
Yedisinde mezara kondu 
Sekiz kapıyı çalarken 
Sevinç türküleriyle 
Çekti kırmızı şarabı. 
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da kullanabilecegi tek odada mektuplarını yazar, çalışır ya da ga
zete okurdu. Kapital'in birinci cilt çalışmalarını da burada yapar
dı. Odada, Minerva Medica'nın, küçük sembolik baykuşu ile 
birlikte heykelciği vardı; kibarlığı, hazır cevaplılığı neşesi ve yaşı
na göre geniş bilgi birikimi ile büyük hayranlık duyduğu annerne 
Marx bir gün şakayla karışık olarak, onun genç bir bilgelik tan
rıçası olduğu söylemişti. Annem bu iltifata şu yanıtı vermişti: 
"Yok canım, ben sadece, Minerva'nın dizleri dibinde oturup hu 
çeken puhu kuşu yum." Işte bunun için sonraları, büyük sevgi 
duyduğu ve saatlerce dizlerine alarak onun çocukça gevezelikle
rini dinlediği küçük kıza 'Puhu Kuşu' adını takmış, bu minik kız 
onun sevgili küçük baykuşu olmuştu. 

Anneme, toplum içerisinde kendine güvenli hareketleri, doğru 
düzgün tavır ve hareketlere büyük önem vermesi nedeniyle "Ma
dam la Kontes" diyordu. Bu ada öylesine alışınıştı ki kim olursa 
olsun onların yanında da annerne böyle demeye devam etti. 

Marx ailesi içerisinde herkese bir ad takmak adetti. Ona 
kızları da, dostları da hep " Moor" derlerdi. İkinci kızı La ura, 
Mrs. Lafargue, genelde "das Laura" diye ya da "Master Ka
kadou" diye çağrılırdı; eski bir masaldaki usta terzinin adı La
ura'ya, giyiminde gösterdiği ince zevk nedeniyle takılmıştı. 
Marx, en büyük kızı Jenny'yi, "Jennychen" diye çağırırdı. An
nemin de bir adı vardı ama şimdi unuttum. En küçük kız Ele
anor'a daima "Tussy" denirdi .  

Marx, babama "Wenzel" adını takmıştı . Bunun nedeni, ba
bamın bir keresinde, Prag'da gezerken rehberin, Bohemyalı 
kral ailesinden iki kişi hakkında ayrıntılı bilgiler vererek kafa
sını nasıl şişirdiğini anlatması olmuştu. Bunlardan 'kötü' olan, 
St . John Nepomucen zindana atılmış, 'iyi' olan ise çok dindar
mış . .,. Babam, sevdikleri ve sevmedikleri konusunda çok açık 
sözlüydü, bu nedenle de Marx ona davranışlarına uygun ola
rak 'iyi' ya da 'kötü' Wenzel diye takılınayı adet edinmişti. 
* Burada sözü edilen Çek Prensi Sa int Wenzel (908-929) i le, John of Nepomucen 'i 
idam ettiren Çek Kralı IV. Wenzd ( 1 3 6 1 - 1 4 19) .  
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Sonradan gönderdiği bir fotoğrafının arkasına da, "Wenzel "e 
diye yazmıştı. 

Babamın dostları ile tanıdıkianna çoğu zaman çeşitli adlar 
takar ve bunların o kişilere daha yakıştığını söylerdi; bunlar ti
pik olmamakla beraber sıradan isimlerdi. Babam, tanıdıkla
rından birisini Marx'a takdim ettikten hemen sonra, "Pekala 
Marx, söyle bakalım bu adamın gerçek adı ne olmalıydı ? "  di
ye sorardı .  

Marx her zaman neşeliydi, şaka yapmaya, dalga geçmeye 
bayılırdı ama kimseyle alay etmezdi; ancak, damdan düşer gi
bi, 'doktrini' konusunda soru sorulduğu zaman çok bozulur, 
böyle soruları yanıtsız bırakırdı .  Aile arasındayken bu merakı, 
"gezginci düşünceler" olarak niteler ve pek önem vermezdi. 

Bir defasında bir bay, geleceğin devletinde ayakkabıları 
kim boyayacak diye sormuştu ve "sen boyayacaksın" yanıtını 
almış, dangalak sorucu sesini kesmişti. Bu, Marx'ın sinidendi
ğini belli ettiği nadir anlarındandı.  

Dünyanın dört bir yanından Partili yoldaşlar ziyaretine ge
lirler, bunların hepsini odasında kabul eder, politika üzerine 
uzun konuşmalar yapılır ve bu tartışmalar babamın çalışma 
odasında sürer giderdi. 

Marx'ın şiir zevki gibi, bilim ve temsili sanatlar zevki de 
çok inceydi. Okuma kültürü çok zengin, belleği olağanüstüy
dü. Büyük Klasik Yunan şairlerine düşkünlüğünü babamla 
paylaşırdı; Shakespeare, Goethe, Chamisso, Rückert onun 
gözde yazar ve şairleriydi. Chamisso'nun, dokunaklı şiiri, Di
lenci ve Köpeği'nden ezbere parçalar okurdu. Rückert'in yazı
larına hayran olduğu gibi, Hariri'nin Maqamas çevirisini özel
likle beğenirdi ve bu yapıtı, yıllar sonra, o günlerin anısına an
neme armağan etmişti. 

Marx, yabancı dillere karşı olağanüstü yetenekliydi .  İngi
lizceden başka, Kapital'i çevirecek kadar Fransızca bilir/· Yu
nanca, Latince, Ispanyolca ve Rusçası o denli iyi idi ki, bu dil-
'Marx, Kapital'in I. cildini Fransızcaya çevirmemiş, sadece, yeterli bulmadığı, J. 
Roy çevirisini dikkatle gözden geçirmiştir. 
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lerden sözlü çeviriler yapahiliyordu. Rusçayı şirpençe acıları 
çekerken "oyalanmak için" kendi kendine öğrenmişti. 

Turgenyev' in, Rus ruhunun özelliklerini, Slav duyarlılığı 
tülüne bürüyerek harika bir biçimde sergilediği düşüncesin
deydi; ona göre Lermantov'un betimlemeleri, aşılmak şöyle 
dursun, ancak nadiren ulaşılabilecek nitelikteydi. 

İspanyollar içinde Calderon gözdesiydi; yapıtlarından bir 
kaçını yanından ayırmaz, bunlardan bize pasajlar okurdu . . .  

Oturduğumuz evde, beş pencereli büyük bir oda vardı, biz 
buraya salon derdik ve burada müzik yapardık. Eve gelip gi
denler buraya, dört duvarında Yunan tanrılarının büstleri sı
ralandığı için Olimpos adını takmışlardı, bunların üzerine, Ze
us Otricolus taht kurmuştu. 

Babam Marx'ı, bu son söylediğim Yunan tanrısına çok 
benzetir, dostları da kendisine katılırlardı. Her ikisinin de gür 
saçlı, güçlü bir başı, adeta içerisindeki düşünceleri yansıtan ha
rika alınları, otoriter olmakla birlikte nezaketi elden bırakma
yan ifadeleri vardı. 

Marx'ın, dalgınlıktan ya da heyecandan uzak, sakin ama 
sıcak ve canlı doğası, babama göre onun Olimpos dağında 
oturan gözde tanrılarını andırırdı. Babam, Marx'ın, "klasik 
tanrıların, tutkudan uzak bir biçimde ebedi İstirahat halinde 
bulundukları" şeklindeki sözlere itirazını sık sık an ardı. 
Marx'a göre, tam tersine, bu tanrılar, ebedi bir tutku içerisin
de huzursuzdular. 

Babam, Marx'ı, kendi politik parti çekişmeleri içerisine sü
rüklemeye çalışanlardan söz ederken büyük huzursuzluk du
yardı. O, Marx'ın, Olimpos dağındaki tanrıların ve insanların 
babası gibi sadece dünyaya ışık saçmasını ve arada bir öfkesi
ni gök gürültüsü gibi belli etmesini ama hiç bir zaman değerli 
zamanını günlük aj itasyonlar için harcamamasını dilerdi . . .  Iş
te Marx'ın bizimle geçirdiği günler, ciddi ya da keyifli konuş
malada böylece aktı geçti. Marx'ın kendisi de sık sık bu döne
mi, yaşam çölünJe bir vaha gibi anımsadığını söylerdi. 
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İki yıl sonra babamlar Marx'ı yine birkaç haftalığına ko
nuk etme zevkini tartılar; bu kez yanında, büyük kızı Jenny de 
vardı. .Jenny, siyah kıvırcık saçlı, incecik hoş bir kızdı; hem hu
yu hem de görünüşü bakımından babasına çok benziyordu .  
Keyifli, canlı, sıcakkanlı; hareketlerinde çok zarif ve  özenli; 
gürültü ve gösterişten nefret eden bir tipti . 

Annemle hemen dost oldular ve bu dostluk ve karşılıklı 
sevgi, yaşamları boyunca sürdü. Annem sık sık .Jenny'nin, 
okumaya düşkün, geniş görüşlü; soylu, güzel şeylere eğilimli 
olduğunu yinelerdi. Shakespeare'in hayranlarındandı; drama
tik kabiliyeri olmalı ki bir keresinde Londra'da bir tiyatroda 
Lady Machbeth'i oynamıştı. Bir kere de bizim evde yalnız an
nemle babam ve Marx'ın önünde bu şeytani rolü bütün ince
likleriyle canlandırmıştı. Londra'daki oyunundan kazandığı 
para ile, .Marx ailesi ile birlikte Trier'den kalkıp Londra'ya ge
len ve keyifli günlerde olduğu kadar üzüntülü ve hatta sefaler 
çekilen günlerde de aileye aşkla ve sadakatic bağlı bulunan 
Lenchen'e, kadife bir ceket satın almıştı . 

. 

Marx ailesinden hiç kimse, para konusunda tutumlu ya da 
en azından pratik olamamıştır. Jenny, evliliğinden kısa süre 
sonra annesinin, az miktarda bir miras aldığını ve bu parayı 
iki kulplu bir çekınceeye koyarak evlilik gezisi boyunca otel
lerde falan taşıdıklarını, dostları ya da yoldaşları ziyaretlerine 
gelince bunu masanın üzerine açarak herkesin ihtiyacı olan pa
rayı buradan aldığını. .. ve söylemeye gerek yoktur ki, kutusu
nun kısa zamanda boşaldığını anlatmıştı . Oysa sonraları bun
ların Londra'da düştükleri feci sıkıntıları bilmeyen kalmamış
tır. .. Marx, ellerinde bulunan değerli her şeyi rehine vermek ya 
da satmak zorunda kaldıklarını anlatmıştır. Von Westphalen 
ailesi, Argyll  Dükü ile uzaktan akraba oluyordu. Jenny von 
Westphalen, Marx ile evlendiği zaman çeyizinde, ai lede uzun 
yıllardır bulunan, Argyll arınasını taşıyan gümüş takımlar var
mış. Marx, bunlardan bir kaç değerli gümüş kaşığı rehinciye 
götürünce, böylesine ünlü bir ailenin arınasını taşıyan şeyleri 



nereden bulduğunu sormuşlar, o da bu soruyu dosdoğru ya
nıtlamış. Biricik oğulları öldüğünde öylesine sıkıntı içerisinde 
imişler ki, cenaze giderlerini ödeyememişler ve çocuğu kendi
leri evin bahçesine gömmüşler. Marx'ın saçları işte o gece 
ağarmış . . .  

Hannaver'de kaldığı sırada Jenny, anneme, Itiraf Defteri 
denilen bir defter armağan etmiş. O yıllarda bu İngiltere'de 
bayağı yaygınmış ve daha sonra Almanya'da, Erkenne D ich 
Selbst'' adı altında yaygınlaşmış. Bunun ilk sayfası Marx ile 
başlayacakmış; Jenny, ikinci sayfaya kendi yanıtlarını sırala
mış ve annem babam bu itirafları öylesine ilginç bulmuşlardı 
ki ben bunları bu yazıma aynen alacağım. 

Bunları, Almancadan daha rahat yazdığı için Ingilizce yaz
mıştı. Dört sayfa Almanca yazacağına, bu yazdıklarını İngilizce 
ile tek bir sayfada anlatabileceğini söylüyordu; çünkü diyordu, 
İngilizce, aniatacağınız şeyi daha kısa, daha kesin ve dolambaç
sız yazıya dökebileceğiniz bir dil. Samimi olduğu kimselere ise 
Fransızca yazıyordu; ona göre bu dil, daha sıcak, düşünceleri, 
duyguları anlatmaya daha uygundu. Almanca telaffuzu, tıpkı 
babası gibi Ren'li aksanı taşırdı. Ren Eyaletinde hiç kalmamıştı 
ama, çocukluğundan beri bu aksanı, annesi ve babası ile sadık 
yardımcıları Helen'in konuşmalarından kapmıştı. 

Jenny'nin itirafını iyi anlamak için birkaç açıklama gerekli
dir. Jenny, kadında en gözde erdemin sadakat olduğunu söy
lüyor. İtirafları yazdığı gece, konuşmaların konusu din idi. 
Marx, Jenny ve babam, özgür düşüneeli kimselerdi; annem ise, 
her türlü softalığa, önyargıya ya da dar kafalılığa karşı olmak
la beraber, farklı düşüncedeydi . . .  Annem öylesine yalın, derin 
ve duygusallıktan uzak bir içtenlikle konuşuyordu ki herkes 
etkilenmişti. Işte bunu amınsayarak Jenny kadında gözde er
demin sadakat olduğunu yazmıştı. 

Baba da kızı da I .  Napoleon'dan nefret ederler ve ona sa
dece Bonaparte derlerdi, ama I I I .  Napoleon'u öylesine küçük 
* Kendini tanı. -çev. 



görürlerdi ki, onun adını bile anmazlardı . Jenny bu nedenle, 
en 8eYmediği tarihi kişiliğin "Bonaparte ile yeğeni" olduğunu 

· yazmıştı. 
Bu bana hep Marx'ın şu alaylı sözlerini anımsatır: "Napo-

Ieon le premier a eu genie, Napoleon le troisieme a Eugenie. " �  

Gözde erdernim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lnsanlık 
Erkekte gözde nitelik . . . . . . . . . . . . . . . .  Medeni cesaret 
Kadında gözde nitelik . . . . . . . . . . . . . .  .Sadakat 
Ideal mutluluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldeal sefalet 
Bağışiayabileceğim Kusur . . . . . . . . .  Müsriflik 
Hor gördüğüm kusur . . . . . . . . . . . . . . .  Kıskançlık 
Hoşlanmadığım meslekler . . . . .  Şovalyelik, ralıiplik, C!skerlik 
Gözde uğraş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Ok:.ımak 
T arilıte en sevmediğim kişiler . . . .  Bonaparte ile yeğeni 
Gözde şair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Shakespeare 
Gözde romancı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cervantes 
Gözde besteci . . . . . . . . . . . . . . .  Hendel, Beethovcn, Wagner 
Gözde renk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K:.rmızı 
Gözde öz:;öz . . . . . . . . . . . . . .  "Kendine karşı dürüst ol" u· 
Gozde slogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aile für Einen, Einer für Aile.**  * 

Jenny babasının klasik müzik tutkusunu paylaşırdı. Hen-
del'in yapıtlarını kesinlikle devrimci b:.ılurdu. Wagner'i iyi ta
nımıyordu :  Tanhauser'i ilk kez Hanover'de dinlemişti; icra 
rnlıi<emmeldi ve belki bunun için Wagner'i gözde !:>esteciler 
arasında saymıştı. ltirafta seçtiği özsöz, alıntı işareti içerisinde 
verilmiş, ben de öyle verdim. Mutluluk ve sefalet sorularını ya
nıtlamamış; orijinal yazıyı buraya aynen aldım. 

Dostlada birlikte olduğunda, mükemmel bir konser solisti 
olan Joseph Risse bazen şarkılar söylerdi. Güçlü bariton bir 
sesi vardı ve çok yetenckliydi. Diğerlerinin yanı sıra, Thomas 
Moore'den yaptığı kendi çevirisi ve aranjmanı ile İrlanda halk 

• I. Napolyon'un dehası, III. Napolyon'un Eugenie'i var. -Ed. 
• • Shakespeare, Hamlet. -Ed. 
• . .  Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. -çev. 
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şarkılarını Erin's Harp başlığı altında toplayıp yayınlamıştı. 
Kitabın biri babama sunulmuştu. Marx, ailesi gibi, ezilmiş ta
lihsiz Irianda'ya karşı büyük sevgi duyar, bu içli şarkıları din
lemeyi severdi. Tussy de, renk olarak yeşili yeğler ve çoğu za
man yeşil giysiler giyerdi. 

Iriandalı özgürlük savaşçılarından O' Donavan Rossa hapse 
atılmış ve İngilizler tarafından çok kötü muamele görmüştü. 
Rossa'yı hiç görmemiş olan Jenny, ].  Williams takma adı altın
da ona cesareti nedeniyle hayranlıklarını bildiren bir mektup 
yazmıştı. Mektubu yazanın bir genç kız olduğunu öğrenen Ba
yan Rossa, bundan büyük kıskançlık duymuştu. Bunu öğrenen 
Marx'ı bu olay pek keyiflendirmişti. O'Donovan'a gelince, sanı
rım daha sonraları Amerika'ya göç etmiş, unutulup gitmişti. 

Bu dönemde Partili arkadaşlar Marx'ı sık sık görmeye ge
lirlerdi. Bunlardan biri, Marx ile Jenny'nin çok değer verdik
leri, sakin ve seçkin bir insan olan Herr Dietzgen idi. Bu sakin 
hali ile birlikte, büyük çalışma ve eylem kapasitesi bu sevginin 
ana nedeniydi. Ona, "das Dietzchen " adını takmışlardı; bura
da, chen ile lein'in Almanca'da nötr takılar olduğunu anımsa
mak gerekir. 

Bir gün ziyaretçilerden biri, oldukça inatçı ve kaba bir dav
ranış sergilemişti. "Onu dinlerken," demişti Marx, "soyluların 
niçi n olduklarından daha kötü olmadıklarını düşünüyorsu
nuz; öyle ya, hiç değilse onların eğitimleri ile çevrelerini hesa
ba katmak gerekir."  

Bir defasında, III. Napoleon tarafından utanmazca yalnız 
bırakılan Meksika Imparatoru zavallı Maximilian'dan söz açıl
mıştı. Marx bu konuda, "Halktan büyük kesiminin onu iste
mediğini anlar anlamaz, Gotlieb'in Ispanya'da yaptığını yap
ması gerekirdi" demişti. Bunu söylerken k astı, Savoy Prensi 
Arnadeo'nun adını, İtalyancadan Almancaya çevirmesiydi. �

Devrimci muhalefet ile karşılaşınca Amadeo, Ispanya tahtını 
bırakmış ve halkın heyecana kapılmamasını, zira, zorla tahtta 

• Iralyanca: Ama-deo= Tanrı yı sev; Almanca: Got -lieb Tanrı sevgisi. -Ed. 
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oturmak niyetinde olmadığını söylemişti. Öyle görünüyor ki 
Marx, bu oldukça düşüneeli ve makul prens hakkında pek de 
iyi düşünceler taşımıyordu, böyle olmasa ona Gotlieb demezdi. 

Marx'ın, çevresindekileri soy isimleri ile çağırmasında biraz 
da alay vardı. Örneğin, Kinkel'e daima Gotfried derdi. Onu pek 
değerli bulmaz, öğretmenlik mesleğine son veren Baden Ayak
lanmasındaki maceralı katkısından sonra yakalanmasını ve ar
dından, sadık ve gözü pek Karl Schurz tarafından romantik bir 
biçimde kurtarılışını, şair olarak tatlı ama önemsiz yeteneğini 
gölgelemesini şükranla karşılaması gerektiğini düşünürdü. 

Kimi kez, ama nadiren Liebknecht'i de soyismiyle çağırırdı. 
Ancak ona büyük değer verir, reform yeteneğini doğrudan 
Luther'den aldığını düşünürdü. Yine de onunla arada bir aynı 
düşüncede olmazdı. Öyle zamanlarda, biraz serzenişli bir gü
lümsemeyle, "PekaLJ., pekala, Wilhelm." derdi. 

Edgar ve Bruno Bauer'in, karşılıklı hayranlık derneği kur
duklarını söylerdi. Konuşma sıı:asında, hoşnutsuzluğunu hiç 
bir zaman şiddetle ya da hakaretli biçimde ortaya koymazdı .  
Rakibini, mızrak oyunundaki gibi atından düşürür ama asla 
yere düşenin üzerinde tepinmezdi. 

Yargılarında insaflı olmak adetinin aksine, Bakunin hak
kında çok katıydı. Onun sloganının: "her şeyi yerle bir et ! "  ol
duğunu söyler, değerlerin mahvedilmesinin, kendi evi de dahil . 
bütün evlerin yıkılmasının, üstelik de, bunları nerede ve ne za
man yeniden yapacağını söylemeksizin ortadan sıvışmanın 
tam bir budalalık olduğunu vurgulardı. 

Lassaile'ın yeteneklerini kabul eder ?-ma ona hiçbir sempa
ti duymazdı .  Onun hatipliği, dilinin peltekliği nedeniyle 
Marx'ı pek eğlendirirdi. Sofokles'in Antigone'sinden Lassal
le'ın okuduğu pasajda dilinin nasıl sürçtüğünü, Sofokles'in di
zelerini onun taklidini yaparak yindernekten zevk alırdı . 

Lassalle'ın, Helene von Doenniges'e karşı tavrının her ba
kımdan gülünç olduğunu, küçümsediği bir kimse uğruna düel
loya kalkışmanın ahmaklık olduğu kanısındaydı .  Yaptığı her 
işte, aristokrat taklitçiliğine düştüğünü, bu yüzden de devamlı 



hata yaptığını, misyonunu ciddiye almış olsaydı, düello gibi 
bir soytarılık için hayatını tehlikeye sokmaktan kaçmacağını 
düşünüyordu. 

Lasselle'ın olağanüstü kendini beğenmişliği dikkate alınır
sa, daha uzun yaşamış olsaydı nasıl davranacağı konusumla 
bir tahminde bulunulabilir. Bu bağlamda, işçi birliklerinin ba
şında, kızıl saçlı Helene ile birlikte Berlin üzerine yürüyüşü her 
halde onun için hiç de yadırganacak bir rüya olmasa gerekti . . .  

Marx ile Jenny'nin, bizimle uzun süre kalmaları doğal ola
rak, Londra'ya dönmelerinden sonra canlı yazışmalara yol aç
mış oldu . 

.Jenny'nin, mektuplarında Fransızcayı, kısa notlarda lngiliz
ceyi yeğlediğini daha önce söylemiştim. Eleanor daima İngiliz
ce, Marx ile eşi de Almanca yazarlardı. Bayan Marx, çok tatlı, 
çok hoş mektuplar yazar, yalnız kendi yaşantısının canlı bir be
timlemesiyle yetinmez, annemle babamın hayatlarından ayrın
tıları da dile getirerek, eşiyle Jenny'nin kendisine anlattıkların
dan bizi nasıl yakından tanıdığını ve bizimle ilgili her şeyi nasıl 
canı gönülden izlediğini belli ederdi. Annem, Fransızcayı da ln
gilizceyi de hem yazar hem de okurdu, fakat ana dilini yazışma
larında kullanmak ona daha doğal ve akıcı gelirdi. 

Noel için Marx ailesinin hepsi de bize, özenle seçilmiş anı
lar, güzel dantelalar gönderdiler. Bunlardan biri, kendi yaptık
ları çiçeklerle süslü ipek bir tiyatro şapkasıydı. Bu tür şapka
lar Almanya'da giyilmiyordu ama annem bunu anı olarak hep 
sakladı. Bir kaç kez de bize, el yapımı kocaman bir erik pasta
sı göndermişlerdi. 

Babam, Marx'ı tekrar görmek ve Bayan Marx ve Lafargue
lar ile tanışmak için, bu tür toplantılardan, konferanslardan 
hoşlanmadığı halde, Hague'a Sosyal Demokratların Kongresi
ne gitti. * 

Babam, Bayan Lafargue'ı, güzel, şık, hoş bir kadın olarak; 

• I. Enternasyonal'in 1 872 Eylülündeki Hague Kongresi. -Ed. 
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Bayan Marx'ı, zarif genç görünüşlü, Parti hayatına yakın ilgi 
duyan ve bütün hayatını buna vakfetmiş görünen bir hanım 
diye anlatmıştı. 

Birkaç yıl sonra bizimkiler, Marx ve Eleanor ile Karlsbad'da 
rastlaşmışlar ve böylece arada bir kısa mektuplarla selamlaştık
ları Eleanor ile yüz yüze tanışmışlardı. Jenny, artık Bayan Lon
guet olmuş, eşini ve çocuğunu bırakamaz hale gelmişti. 

Eleanor -yani takma adıyla Tussy- kardeşinden hem huy, 
hem fizik olarak çok farklıydı. Yüz hatları ince olmamakla be
raber, onun, da babası gibi zeki, kahverengi gözleri vardı. Gü
zel denilemezse de cazibesi tartışılamazdı; altın gibi pırıldayan, 
güzel, koyu sarı saçları vardı. . .  

Annerne göre en küçük kız, ailenin gözdesiydi, herkes onu 
şımartıyordu, şımarık çocuklara özgü kaprislerini yerine geti
riyorlardı. O da tıpkı Jenny gibi babasına tapıyordu. Çok zeki 
ve sıcakkanlıydı; öylesine açık sözlüydü ki, hoşlansınlar, hoş
lanmasınlar herkese ne düşündüğünü dobra dobra söylerdi. 

O sıralarda sanırım on dokuzundaydı ve kendini Lissagary 
ile nişanlı kabul ediyordu ve onunla hararetli bir yazışma içe
risindeydi. Bir keresinde annem ondan aldığı ve "Ma pet i te 
femme," diye başlayan bir mektup göstermişti. 

Babam, Lissegaray'ı Hague'de görmüş ve üzerinde pek de 
iyi bir izienim bırakmamış. Görünüşü çok sıradanmış ve 
Tussy'dan epeyce büyükmüş. Kontmuş ama bu unvanı reddet
miş, sosyalist görüşleri nedeniyle de bütün ailesi tarafından 
dışlanmış. Öyle anlaşılıyor ki Marx bu nişanı tanımarnıştı ve 
ondan tek bir kere bile söz etmemişti. 

Bu görüşmemizde de Marx hiç değişmemişti; görünüşü bi
le aynıydı. Kaplıcanın uluslararası hayatını ilgiyle izliyor ve ge
lip geçen gösteriş budalaianna uygun isimler takıyordu. 

Ormanlada kaplı dağlardaki güzel yürüyüşlere bayılıyor, 
özellikle romantik Egertal'ı pek seviyordu. Burada acayip şe
killer alan kayalar, efsaneleri canlandırıyor, bu nedenle de bu
raya Hans Heiling kayaları deniyordu. 
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Söylenceye göre Hans Heiling, genç bir çobandı ve güzel su 
perisi Eger'in kalbini kazanmıştı. Peri kızı ondan ebedi bağlılık 
yemini etmesini istemiş, Hans Heiling de onu bırakmayacağına 
yemin etmişti. Ancak bir kaç yıl sonra bu yemini bozarak bir 
köylü kızla evlenmiş, öfkelenen peri kızı da aniden nehirden çı
karak düğünü berbat etmiş, oradakileri taşa çevirmişti. 

Marx, ellerinde borazanları ve trampetleri ile düğün alayı
nın başında yürüyen çalgıcı figürleri ile gelin arabasını ve ren
garenk giysiler içinde, arabaya binrnek üzere eteklerini topla
yan yaşlı kadınları seyretmekten büyük zevk alıyordu. Aynı 
zamanda, erkeğin vefasızlığına gözyaşı döken ölümsüz bir var
lığı temsil eden bu gizemli vadide, taşlar üzerinde sıçrayarak 
akıp giden derenin şırıltısı da ona büyük bir keyif veriyordu. 

Marx, Aich'daki porselen atölyelerini gezmekten büyük bir 
zevk alıyor, porselen yapılışını dikkatle izliyordu. Önce, yu
muŞak gri kitle parçalara bölünüyar ve bunlar çeşitli kalıplara 
dökülüyordu. İşçilerden biri, en zarif kupaların yapıldığı özel 
bir tomada bunlara son şeklini veriyordu. 

Marx işçiye, "Hep bu işi mi yaptın? "  diye sordu, "yoksa 
başka işlerle de uğraştın mı ? "  İşçi, " Hayır uğraşmadım," diye 
yanıt verdi, "Yıllardır aynı işi yaparım. Eh, zor biçimleri düz
gün ve kusursuz yapabilmek için insanın bu makina üzerinde 
uzun zaman pratik yapması gerekir." Bunun üzerine Marx, 
babama dönerek, " Görüyorsun, işbölümü, insanı makinanın 
bir parçası haline getiriyor; düşünme gücü ve yeteneği, kas bel-
leğine dönüşüyor . . .  " dedi. 

. 

Fırınlama ile bazı ayrıntılar ve ensonu, nesnelerin bayan
ması, yaldızlanması, iyi aydınlatılmış geniş bir odada yapılı
yor, eşyalar bir fırınlamadan daha geçirilerek, kusursuz olan
larla az kusurlular seçiliyor, paketierne odası bile mükemmel 
bir biçimde çalışıyordu. Buradan anı olarak çeşitli öteberi sa
tın aldık. 

Marx, bu tatil yerindeki mükemmel orkestrayı dinlemekten 
büyük zevk alıyordu; şef, Master Labitsky idi. Ciddi politik 



konuşmalar ile, Parti konularının tartışılmasına gelince; Marx 
bu konuları, babamla ya da ahbabı olan kişilerle yaptığı kısa 
sabah yürüyüşlerinde en az düzeyde tutmaya özen gösterirdi. 
Ciddi fikirleri ile tanınan Polonyalı devrimci Kont Plater ile il
gili düşüncelerini, böyle hafif konuşmalada geçiştirrnek iste
mez, bunlar üzerinde daha büyük topluluklarda ya da hanım
lada yaptığı tatlı sohbetlerde durmayı tercih ederdi. Kont ol
dukça kısa boylu, siyah saçlı, sarsak görünüşlü biriydi. Baba
mın arkadaşlarından sanatçı Otto Knille, eğer tanımayan biri
sine Marx'ı ve Plater'i göstererek sorsak hangisi kont diye, hiç 
kuşkusuz o oda Marx'ı  gösterirdi diye dalga geçerdi. Marx 
Knille ile sanat üzerine uzun konuşmalar yapardı . . .  !şte böyle 
çeşitli hoş uğraşlar ile günler geçti gitti. 

Marx ile babamın, son günlere doğru birlikte yaptıkları 
uzun yürüyüşler sırasında birdenbire aralarında bir görüş ay
rılığı doğdu ve bu hiçbir zaman da yumuşamadı. Babam bun
dan pek de ayrıntılı söz etmedi . Bana öyle geliyor ki babam 
Marx'ı, bütün politik propaganda çalışmalarından uzaklaşa
rak zamanının hepsinin Kapital'in üçüncü cildini tamamlama
ya ikna etmek istemişti . . .  Babam sık sık, "Marx, zamanından 
en az yüz yıl ilerde bir insandır. "  derdi. "Zamana ayak uydu
ranlar, büyük olasılıkla hemen başanya ulaşırlar; uzak gelece
ğe gözlerini dikenler, miyopların daha açık seçik gördükleri 
şeyleri pas geçerler . . .  " 

Belki de babam o sıralarda, yakın gelecekle fazlaca ilgiliy
di; yani "kötü Wenzel" gibi. Marx bu görüşü, kendisinden 
çok genç bir insana yakıştıramıyordu ve bu öneriyi kendi öz
gürlüğüne müdahale olarak algılıyordu. Bunun sonucu yazış
maları kesildi. Arada sırada Tussy yazıyordu ama Jenny'nin 
yazdığım sanmıyorum. Tussy daima, babasının iyi dileklerini 
iletir, Marx da daha önceki beraber konuşmaların anısına an
neme kitaplar gönderirdi: Hariri'nin Maqanıas kitabının Rüc
kert çevirisini; Chamisso'nun yapıtlarını; Hoffmann'ın Klein 
Zaches gibi kitaplarını. Masal biçimindeki bu satır, Marx'ı 
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özellikle eğlendirirdi. Ama kendisi bize hiç yazmadı. Belki de 
babamı görmezlikten gelerek incitmek niyetinde değildi ama 
geçmişi de unutamıyordu. 

Babam haLi aynı saygıyı duyduğu bir dostla arasının açıl
masının verdiği acıyı unutamamakla beraber, uzlaşma yoluna 
da hiç gitmedi; yargılarından kolay kolay dönmediğini iyi bili
yorum. Marx'ın ölümünden sonra annem, Tussy'den nadiren 
mektup aldı. Annemle babam ile Marx arasındaki birliktelik 
-ki bunu her iki tarafta en ufak ayrıntılarıyla daima sevgiyle 
anımsamışlardır..: belki Schiller'in şu sözleriyle açıklanabilir: 

Unaufhaltsam enteilet die zeit- Sie sucht das bestandige; Sei 
getreu, and Du legst ewige Fesse/n ihr an. ,,. 

Elyazmasından kısaltılarak alınmıştır: Franzisca Kugel
mann, Kleine Züge zu dem grossen Charakterbild von Karl 
Marx. 

Almancadan çevrilmiş, ilk kez yayımlanmıştır. 

• Zaman durmaksızın akıp geçer, hep kalıcı olanı arayarak; sadık kal ve bir gün 
onu sonsuza dek mutlaka zincire vuracaksın. -çev. 
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A n s e l m o  L o r e n z o  

I .  E N T E R N A S Y O N A L ' D E N  
A N I L A R  

DELEGE SEÇlLMEM 

Londra Konferansı'na delege seçildiğimi öğrenmem benim 
için büyük bir sürpriz oldu.* Gece oturumundan önce, akşam 
yemeğinden sonra, Valensiya Konferansı* * delegeleri İşçi 
Merkezi'nde toplanmışlardı; birkaç yoldaş bizimle konuşmaya 
geldi. Bunlardan biriyle, uzun ve can sıkıcı bir konuşmaya gir
mek gibi bir talihsizliğe uğradım. Ondan bir türlü yakarnı kur
taramıyordum; en sonu, beni kendisiyle yürümeye davet etti. 
Ardından da beni sokakta yapayalnız bırakmaz mı? Pek de 
uzakta olmayan Merkeze tek başıma da olsa yolumu bulaca
ğıını düşünmüş olmalı. Ne var ki ben yolumu bulamadım ve 
sokak sokak dolaşmaya başladım. Baktım olmayacak, gelip 
geçenlerden birine, o ana kadar dikkatle kaçındığım bir şeyi 
yaparak Merkezin yolunu sormaya karar verdim. 

Konferansa vardığımda oturum bitmişti ve arkadaşlardan 
biri bana, Londra Konferansı'na delege seçildiğimi, ertesi gün 
trenle hareket etmek zorunda olduğumu sanki müjde verirmiş 
gibi bildirdi . . .  

• Birinci Enternasyonal'in Londra Konferansı, ı 871 yılı Eylülü ı 7-23 tarihleri 
arasında yapıldı. -Ed. 
• •  Birinci Enternasyonal Ispanya Federasyonu Valensiya Konferansı, ı 87ı yılı 
Eylülünün ı o·u ile ı 8'i arasında yapıldı. -Ed. 
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KOMÜN SONRASI PARiS 

Koruüncüterin izlenmeleri tepe noktasındayken, askeri 
mahkemeler aralıksız çalışır, ölüm ya da sürgün cezaları ard 
arda gelirken, Fransa'yı boydan boya geçerek Paris üzerinden 
bir seyahat yapmak, büyük dikkat isteyen çok tehlikeli bir işti. 

Paris'te iki saatlik duraklamamız sırasında edindiğim izle
nimler çok çarpıcıydı. Orleans Garından St. Lazara Garına gi
derken Paris Belediyesi'nin yıkıntılarını gördüm . . .  Louvre'un 
bir kısmı yanınıştı Vendome Meydanı'ndaki büyük sütun yer
le bir olmuş, bazı binalar ile özel evler, kanlı haftanın izlerini 
taşıyariard ı. 

Paris'ten çıkarken, Prusyalıların, Asnieres ile Calorubes 
arasında kamp kurduklarına tanık oldum . . .  

İngiltere'ye ulaştığında gece çökmüştü, bir buçuk saat son
ra da Londra'ya vardım . . .  

MARXLARDA 

Bir süre sonra bir evin önünde durduk. Girişte bizi, saygın 
ve babacan görünüşlü yaşlı bir adam karşıladı. 

Kendisine çekingen bir saygıyla yaktaştım ve Enternasyo
nal'in İspanya Federasyonu delegesi olduğumu söyledim. Beni 
kucakladı, alnımdan öptü ve ispanyolca sevgi sözcükleriyle 
beni eve aldı: Bu Karl Marx'tı. 

Ev halkı çekilmişti, bana özenli bir dostlukla yiyecek bir 
şeyler sundu. Ardından çay içtik ve uzun uzun, devrimden, bu 
konudaki fikirlerden, propaganda ve örgütlenmeden söz ettik. 
İspanya'da yaptığımız işlerden Marx çok memnun olmuştu . . . .  

Konuşmamız gereken konular mı  tükendi yoksa saygıdeğer 
ev sahibim tercih ettiği bazı konulara mı uzanmak istedi bile
miyorum, üzerinde çok ayrıntılı ve derin bilgisi bulunduğu bel
li olan İspanyol edebiyanndan söz etmeye başladı. Geçmiş ti
yatromuz ile tarihimiz konusunda öyle şeyler söylüyordu ki, 
şaşmamak elden gelmez. Calderon, Lope de Vega, Tirso ve di
ğer büyük ustalar ile birlikte, yalnız İspanyol tiyatrosu değil 



Avrupa dram sanatı üzerine, benim de düşüncelerine katıldı
ğım kısa bir değerlendirme yapıldı. 

Konuşma ilerledikçe bu büyük adam karşısında, minnacık 
kaldığıını fark ettim. Bununla beraber, pek de cahil olmadığı
mı göstermek için ben de Calderon ile Shakespeare arasında 
bazı karşılaştırmalar yaptım, Cervantes'ten söz ettim. Marx, 
bu yazarlardan büyük bir beğeniyle söz etti ve Cervantes'in 
yarattığı kahramanlara hayranlığını dile getirdi. Şurasına işa
ret etmek gerekir ki bütün bu konuşmalar Ispanyolca yapılı
yordu; Marx, bizim dildeki cc, gg, i i  ve rr harflerinin bolluğun
dan ileri gelen telaffuz hatalarma karşın Ispanyolcayı gayet iyi 
konuşuyordu. 

Sohbetimiz uzadıkça uzadı ve şafak sökerken Marx beni 
odama götürdü. 

Ertesi gün Marx'ın kızlarıyla ve sonra da başka delegeler ve 
Partili yoldaşlada tanıştım. En büyük kızı ideal bir güzellikte 
idi ve şimdiye kadar rastladığım kadın güzelliğinden farklı bir 
zarafete sahipti. Ispanyolca biliyordu ama telaffuzu babası gi
bi bozuktu. Benden bir şeyler okumaını istedi; doğru telaffuzu 
işitmek istiyordu. Kitaplığa yaklaşarak Don Quixote ile Cal
deran'un toplu yapıtlarını aldım. Bu kitapların ilkinde Don 
Quixote'un çobaniara çektiği nutku, ikincisinden, İspanyolca
nın mücevherlerinden ve insan düşüncesinin en süzme deyişle
rinden sayılan, Hayat Bir Rüyadır dramından bir kaç soylu ve 
pırıltılı pasaj okudum. Bu parçaların içerik ve biçimi üzerine 
bazı açıklamalar yapmaya giriştim ise de bunların fuzuli ol
duklarına kanaat getirdim, zira karşımdaki genç ve güzel mu
hatabımın yapıt üzerinde bilgi sahibi olduğu gibi içeriğindeki 
duyguları da çok iyi kavrarlığını fark ettim; bu kanıya, benim 
açıklamalarıma ilave ettiği ve benim hiç aklıma gelmeyen dü
şüncelerden ulaştım! . . .  

Valensiya'ya, Londra'ya geldiğimi bildiren bir telgraf çek
mek istediğimi söyleyince, Marx'ın küçük kızını bana yol gös
tersin diye yanıma kattılar. Bu genç kızın, tanımadığı bir ya-
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hancıya yardımcı olmak için gösterdiği heves ve canlılığa doğ
rusu hem şaşırdım hem de çok duygulandım; çünkü bu tutum 
İspanyol burjuvazisinin görgü ve adetlerine tamamen tersti. 

Bu genç hanım ya da daha doğrusu genç kız, gençliğin ve 
mutluluğun, kişileşmiş güzelliği, neşesi ve zarafeti ile dolup ta
şıyordu ama ne yazık ki Ispanyolca bilmiyordu. İngilizce ve 
Almanca konuşması çok iyiydi, l ' ransızcası ise mükemmel sa
yılmazdı; bana gelince, Fransızcayı şöyle böyle konuşabiliyor
dum. Bu dilde gevezelik ederken, birimizden biri berbat bir ha
ta yapınca, sanki uzun yıllar dostmuşuz gibi her ikimizde ba
sıyorduk kahkahayı. Içtenlik denilen şey bu olsa gerekti ! .  . .  

GENEL KONSEYDE 

Konferansın hazırlık oturumu o gece yapılacaktı. Bundan 
önce Genel Konsey toplanacak ve delegeler takdim edilecekti. 

Mark benimle Konsey'c geldi. Kapıda, Barselona Kongre
si'nin ,. ilk oturumuna başkanlık eden Fransız Bastelica ve 
Konsey'in öteki üyeleri ile karşılaştım. Bastelica beni büyük 
sevgi gösterileri ilc karşıladı ve bazılarını Enternasyonal'de za
ten tanımış olduğum kimselerle tanıştırdı. Bunlar arasında, Ec
carius'u, Jung'u, John Hales'i, Serrailler'i ve Paris Komünü 
göçmenlerinden Vaillant'ı anımsıyorum. 

Marx beni, Londra'da bulunduğum sürece büyük konukse
verlik gösteren Engels'e takdim etti. 

Toplantı salonunda . Belçika delegelerini gördüm; bunlar 
arasında Cesardc Peapc, bazı Fransızlar, lsviçreli Henry Perret 
ve Rus Utin vardı. . .  

Konferans o gece açıldı. 

Ispanyolcadan çevrilmiştir, Anselmo Lurenzo'nun El Proletari 
ado Militanre, başlıklı yazısından 
alınmıştır. C I, Barselona 1 923 

• Enternasyonal" in Ispanya Federasyonunun Barselona Kongresi; Haziran 1870, -Ed. 



M .  K o va l e v s k y  

M A R X ' L A  K A R Ş l L A Ş M A L A R  

Guizot'nun bakanı tarafından Paris'ten sürüidiikten sonra 
Marx bir süre Brüksel'de yaşadı. 1 848  Martı olaylarından 
sonra Almanya'ya döndü, bir yıl kadar Yeni Ren Gazetesi'nin 
editörlüğünü yaptı; iki kez mahkeme karşısına çıktı, aklandı 
ve sonunda da Almanya'dan ayrılmak zorunda kaldı. 

Paris'e yerleşme girişimleri başarısızlığa uğrayınca Marx, 
Londra'yı devamlı yerleşme yeri olarak seçti . . .  

1 848 Devrimi'nin yenilgisinden sonra Marx, devrimci yük
selişin o zaman için gücünü tükettiği sonucuna vardı. Adolf 
Chenu'nun, 'gizli örgütçüler' üzerine yazdığı inceleme yazısın
da Marx, olayların gidişinin kampiolar aracılığı ile hızlandırı
labileceğini savunanları kesinlikle tasvip etmediğini belirtti. Bu 
gibilere, 'devrim simyacıları' diyordu. Bu gibi simyacılar, mu
cizeler icat etmeye çalışıyorlar ve bir hareketin varlığına temel 
olabilecek gerekli koşulları hesaba katmak istemiyorlardı . . .  

Londra'ya yerlcştiği zaman, geçimini sağlamak üzere Ame
rikan gazetelerine yazmaya başladı. Aralık ayında eşi, bir ah
babına yazdığı mektupta Marx'ın, ekmeğini kazanmak için 
bütün gün New York Tribune'e muhabirlik işiyle uğraştığını, 
geceleri ise Ekonomi Politiği'ni tamamlamak için -yani Kapi
tal'in birinci cildini bitirmek için- kirapiara dalıp gittiğini söy
lüyordu Bayan Marx, eşinin bu kitabı yayıniayacak bir yayın
cı bulabiieceği umudunu dile getiriyordu. Beş yıl kadar önce 
Marx, bu umudu paylaşmıyordu. 1 850'de yazdığı mektupla
rında, Almanya'da hiçbir yayıncının onun yazılarını yayımla-
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maya cesaret edemeyeceğini söylüyordu. Bunları yayımlamak 
için tek seçenek kalıyordu: Kendi hesabına basımını sağlamak; 
ki bu da içinde bulunduğu koşullarda imkansızdı. Görünüşe 
bakılırsa 1 857'de de yayımcı bulunabileceğine dair hiçbir belir
ti yoktu ama Marx yine de, zamanının büyük bir kısmında Bri
tish Museum kitaplığında hazırlık çalışmaları veriyordu; bu
nun da başlıca nedeni, "bilimsel sosyalizm" dediği öğrettnin ta
mamlanması ile işçi sınıfı partisinin güç kazanmasının hızlana
bileceğine olan inancıydı. Kugelmann'a yazdığı mektuplardan 
birinde, bilimi devrimleştirrnek için girişilen bilimsel çabaların 
hiç bir zaman popüler olamayacağını okuyoruz. Ancak, bilim
sel temeller atılınca, bunları popülerleştirmek kolaylaşırdı . . .  

18  73 'te Marx ile Engels, destekçileri ile birlikte Enternas
yonal'den atılan Bakunin'in başını çektiği Latin ülkelerinde 
kurulan anarşist gençlik örgütlerine karşı çok şiddetli bir 
eleştiri yayınladılar . �· 

Marx, Dühring gibi sosyalist kampın yazarları tarafından 
kendisine karşı yapılan saldırıları da yanıtlamaktan geri kal
madı. Engels'in Berlin'deki özel doçente karşı yayımladığı ün
lü Bilirnde Devrim kitapçığı hiç kuşkusuz, Marx tarafından 
teşvik görmüştü ve onun görüşlerinide yansıtıyordu. •· * 

Kapital yazarı ile tanışma fırsatı bulduğum sıralarda, Bakü
nin ve Dühring ile girişilen polemiğin en yoğun olduğu zaman
lardı. Daha ilk görüşmemizde Marx bana sözü geÇen her iki 
broşürü de verdi. Bunları ben, birkaç yazısında kullanan Pro
fesör Sieber'e verdim. Bu yazılar, Yuridichesky Vestnik (Hu
kuk Haberleri) ile, Moskova'da daha sonraları yayıncılığını 
üstlendiğim Kriticheskoye Obozreniye (Eleştirel Dergi) ve ba
zıları da Qtecvhestvemıiye Zapisky (Anayurttan Notlar) gibi 
yayın organlarında yer aldı. 

Marx ile tanışmamı, damadı ve Paris Komünü üyesi olan 
Longuet'in, hayatını kurtaran bir insana borçluyum. Bu ayak
• The Alliance of  Socialist-Demokracy and the International Working .\1en's As
sociation. -Ed. 
* * Engels: Anti-Dühriııg. -Ed. 



!anma boyunca, " 1 8  Mart Devrimi" başlıklı günlüğü tutan iki 
yazardan birinden bir tavsiye mektubu aldım.*  ilk görüşme
mizin konusu, Marx'ın kendisinin, Londra'daki uluslararası 
göçmenler çevresine bizzat tanıttığı ve Kapital'in I. cildini Rus
çaya çevirmeyi düşünen Bakunin oldu. Bildiğiniz gibi sonra
dan bu yapıtı Rusçaya, Hermann Lopatin'in yardımlarıyla Ni
kolai * * çevirdi. 

O ilk kış Marxlada ancak birkaç kez birlikte oldum. O sı
ralar Marx, Regent's Park'da daha doğrusu, Maitland Park 
denilen yerin devamında, yarım daire biçimindeki bir meydan 
üzerinde oturuyordu. Bugün bile bu evin numarasını anımsı
yorum: 41 numara idi. Marx'lar evin tamamını işgal ediyor
lardı. Giriş katında kütüphanesi ile konuklarını kabul ettiği 
oturma odası vardı. tki büyük kızı evlenmişlerdi; biri, Paris 
Komünü üyesi Longuet ile, diğeri, şimdi ünlü bir yazar olan 
Paul Lafargue ile. En gençleri, aile içinde Tussy diye anılan 
Eleanor, o sıralar tiyatro ile, özellikle de Shakespeare ile ya
kından ilgiliydi ve bir ara sahneye çıkmayı bile düşünüyordu. 

Marx'ı özellikle Karlsbad kaplıcalarında daha yakından ta
nımak fırsatını buldum. Hemen her gün birlikte dağlara yürü
yüş yapıyorduk ve öylesine samimi olmuştuk ki, geçenlerde 
Byloye (Geçmiş) gazetesinde yayımlanan mektuplarında Marx 
beni "bilimsel dostları" arasında saymıştır. 

Marx o sıralarda büyük yapıtının ikinci cildi üzerinde çalı
şıyordu; bu cildi büyük bir kısmını, nisbeten iki yeni ülkedeki, 
Amerika ile Rusya'daki sermaye birikimine adamak istiyordu. 
Bu amaçla, New York ile Moskova'dan bol miktarda kitap ge
tirtiyordu. Marx'a 'poliglot' dense yeridir. Yalnız, Alınaneayı tn
gilizceyi, Fransızcayı mükemmel konuşmakla kalmıyor, Rusça, 
ttalyanca, tspanyolca, Ramence de okuyabiliyordu. Çok, ama 
pek çok okur, benden sık sık kitap ödünç alırdı; bunlar arasın
da, tspanya'da toprak mülkiyetinin tarihi üzerine iki cilt kitap ile, 

• Paul Corier: Histoire de la revolution du 1 8  Mars. -Ed. 
• • Rus iktisatçısı N. F. Danielson'un rakma adı. -Ed. 
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Amerika'ya ilk gittiğİrnde getirdiğim Morgan'ın Eski Toplunı'u 
vardı. Engels'in heyecan uyandıran yapıtı, Ailenin Kökeni'nde bu 
kitap malzeme olarak kullanılmıştır. 

Marx'ı tanımak demek, Engels'in, pazar gecelerine davet 
edilmek demekti. 

Marx, insan ilişkilerinde epey seçmeciydi. Laveleye de da
hil pek çok önde gelen Avrupalı yazar, boşu boşuna onunla ta
nışmayı beklemişlerdi. Bu yazarların pek çoğundan uzak du
rur, eğer ideolojik bakımdan aniaşamayacağı kimseler ise, ga
zete ve dergi muhabirierinin yüzsüzlüklerinden yakınırdı. 

Ingiliz pozitivist derneğinin bazı üyeleri ile bir süre iyi ama 
yine de mesafeli ilişkiler içerisinde olmuş, bunlar içerisinde, o 
sıralar demokrat Beehive (Arı Kouanı) gazetesine yardımlarını 
esirgemeyen Profesör Beesley ile dostluk kurmuştur. Ünlü In
giliz sosyalisti Hyndman'ı da birkaç kez Marxlarda görmüş
tüm. Bu zat o günlerde Tory'lcri destekliyor ve Disraeli'ye 
sempati duyuyordu. 

O sıralar Marx'ın Ingiliz edebiyat çevrelerinde ünlü olduğu 
söylenemezdi. Kapital, henüz Ingilizeeye çevrilmediği gibi, yal
nız iki ülkede ünü yayılmıştı: Almanya ilc Rusya'da. Birinci 
cildin Rusya'da yayımlanması üzerine Petcrsburg Üniversitesi 
profesörlerinden Ilarion lgnatievich Kaufmann * ,  çok kapsam
lı ve genelde olumlu bir yazı yayımlama fırsatı bulmuştu. 
Marx'ın Kapital'i üzerine, Rus iktisatçısı ve Dauid Ricardo ve 
Karl Marx kitabının yazarı Sieber de yazılar yazmış ancak 
Marx, Rusya'da Kapital üzerine yazılan yazılar içerisinde en 
çok Kaufmann'ın makalesini beğenmişti. 

Rusça, iktisat ve tarih edebiyatma yakın ilgi duymuş, yapıt
larında, A. I. Chuprov'un Denıiryolculuk üzerine olan kitap
larına göndermeler yapmıştır. Bana yazdığı mektuplardan bi
rinde, Karayev'in 1 8. yüzyıl fransası 'nda Köyiii Sarıımı kita
bından uzun uzun söz açmıştı; Marx'ın ölümünden sonra En-

* I. Kaufmann: " Karl Marx'ın, Ekonomi Politik Eleştirisine Yaklaşımı", Vesrnik 
Yevropy, No 5, Mayıs 1 872. -Ed. 
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gels bana, benim Komünal Toprak Miilkiyeti kirabırndan yap
tığı alıntıları içeren kalın bir defter vermişti. 

Marx uzun zaman British Museum kitaplığında çalışmıştı; 
bu hal bir ölçüde sağlığının bozulmasına yol açmıştı. Burada, 
tarafsız İngiliz fabrika denetmenlerinin raporlarını, her yıl ya
yımlanan Mavi Kitapları ve ekonomi politikle uzaktan bile il
gisi olsa bütün eski literatürü okuyor, bunlardan notlar alıyor
du. Rusya'dan, demiryolları, kredi kurum ve sistemleri ve ben
zeri konularda resmi yayınları getirtiyordu. Nikolai ve ben, 
bulabildiğimiz bütün dökümanları ona gönderiyor ve, bir an 
önce yapıtını tamamlamasını isteyen sevgili eşi beni, durma
dan yeni malzeme göndererek, yapıtını tamamlamasına engel 
olduğum takdirde artık bana koyun pirzolası pişirmemekle 
tehdit ediyordu. Marx Kapital'in ikinci ve üçüncü cilderini 
birkaç kez yeniden yazmıştır. Bu yapıtı, "ekonomik doktrinle
rin eleştirel bir tarihi" ile taçlandırmayı düşünüyordu ama bu 
niyetini bütünüyle ne yazık ki gerçekleştiremedi. •· 

Marx'ın hemen her günü bu tür çalışmalarla geçiyordu. 
New York Tribune'e katkıları için pek de fazla zaman ayırmı
yordu. Kitaplık dışındaki zamanını evde çalışınakla geçiriyor, 
yazmış olduğu kısımları, değiştirmek ve düzeltmek işiyle uğra
şıyordu. 

Üç penceresi olan oda kütüphanesiydi; bu oda neredeyse 
yalnız yapıtıyla ilgili kitap ve notlarla doluydu. Bunlar çoğu 
kez masası ile sandalyclere gelişigüzel yayılmıştı. Gittiğİrnde 
bazen çalışır olurdu ve kendisini konusuna o kadar kaptırmış 
olurdu ki, o anda uğraştığı konu dışında pek bir şey konuşmak 
istemezdi. 

Pazar günleri ailesiyle birlikte parka yürüyüşe çıkardı ama 
hu yürüyüşler sırasında da çoğu zaman güncel olayların dışın
da konulardan söz cdilirdi. 

Bu söylediklerim onun politika ile ilgilenmcdiği anlamına 
gelmez; oturur saatlerce gazete okur, bunlar yalnız Ingilizce 

• Elyazması olarak bıraktığı "Arn-Değer Teorileri"ne gönderme yapılıyor. -Ed. 

3 4 3 



değil bütün dünyadan gelen gazeteler olurdu. Bir keresinde onu 
Romanül (Romanyalı) gazetesini okurken görmüş, Avrupa'da 
pek az insanın bildiği Romenceyi de bildiğini fark etmiştim. 

Kendisiyle ilişkim olduğu yıllar boyunca yalnız bir kez 
Karlsbad'a gitmek için Londra'dan ayrılmıştı. Almanya'dan 
geçmesine, transit geçişine gerekli süre kadar burada kalabile
ceği koşuluyla izin verilmişti. Guizot iktidara g�çtiği için Pa
ris'e girmesi yasaklanmıştı. Thiers ile Mac Mahon, Versailles 
Hükümeti'nce kana bulanarak bastırılan Komün'ü savunan 
Fransa,da Iç Savaş kitabının yayımlanmasından sonra onu 
Fransa'ya sokmaya hiç de niyetli olmadıkları apaçıktı. 

Marx'da en şaşırtıcı olan, her türden politik sorun üzerine 
duyduğu yakın ilgiydi. Nikolai'nin mektupları ile Kauf
mann'ın ve Sieber'in yazılarından, Rusya'daki genç iktisatçıla
rın, onun görüşlerine büyük önem verdikleri ve mevcut ekono
mi doktrinleri konusunda eleştirilerine katıldıkları açıkça gö
rülüyor. Rusya ile ilgili görüşlerinin doğruluğu, Ingiliz iktisat
çılarının onun yapıtlarını sonuna kadar sistemli biçimde gör
mezlikten gelmeleri gerçeğiyle teyit edilmiş oluyor. Hyndman, 
şu olayı benim yanımda Marx'a aktarmıştı. Ünlü bir İngiliz ik
tisatçısı Levi'nin "çıkarların uyumu" konusunda yaptığı halka 
açık bir konuşmadan sonra, Hyndman, toplumun bütün sınıf
ları arasında bir anlaşma ve uyum konusunda kuşkuları bu
lunduğunu ifade ederek bu düşüncesini, Marx'ın Kapital'ine 
göndermeler yaparak destekleyince, Levi, "Ben böyle bir eser 
bilmiyorum," diye yanıt vermiş . . . Kapital ancak, yazarının 
ölümünden sonra Ingilizeeye çevrilmiş ve Ingiliz ekonomi çev
relerine oldukça az ölçüde girebilmiştir . . .  

Marx'ın Maitland Park'daki evine Pazar geceleri gittiğim 
sürece ya da Marx'ı, Engels'in evinde gördüğüm zamanlar, 
kendisini bütünüyle, büyük bir görev saydığı bilimsel eserine 
veriyordu. Çoğu zaman haftalarını aylarını, iktisat tarihi ko
nusunda ya da özellikle asıl yapıtı ile dotaylı ilgisi bulunan 
toprak mülkiyeti üzerine olan yapıtları incelemeye veriyordu. 
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Matematik incelemelerine yeniden başlamış, zamanın ekono
mi politiği üzerinde matematiksel eğilimleri daha iyi kavramak 
için, diferansiyel ve entegral hesaplara dalıp gitmişti .  

Marx, ekonomi politik konusunda başta İngilizce olmak 
üzere literatüre şaşılacak derecede vakıftı. Ancak bu bilgi, 
özellikle Marx'ın "bete noire"ı Roscher gibi yüzeysel olmak
tan uzaktı. Kapital yazarı sık sık eserinde bu bilge kişiye deği
nirdi; örneğin bir yerde şu sözleri söyler: "Herr Roscher, alın
ulanan bayağılığı bütün uzmanlığı ile desteklemeye hazırdır ! " 

Eğer daha sonraki iktisatçılar Politik Aritnıatige ve II. Char
les'ın çağdaşı William Petty'nin diğer yapıtiarına ilgi göstermiş
lerse ve eğer biz, neredeyse dünyanın bütün uygar dillerinde 
onun yapıtlarının yeni koleksiyonu ile birlikte, onunla ilgili anı
ları okuyabiliyorsak bunu geniş ölçüde Marx'a borçluyuzdur. 

Ekonomik doktrinler tarihi üzerine olan bilgisi Kapital ya
zarına, yapıtlarının çarpıcı biçimleriyle kamunun dikkatini 
çekmek zorunluluğunu hisseden yazarların orij inallik derecesi 
üzerinde sağlam bilgi sahibi olma imkanını kazandırmıştır. 
Bunu söylerken· herkesten fazla aklıma George geliyor; bu ya
zara karşı o sıralar İngiltere'de gösterilen ilgi, 1 8 .  yüzyılda Ro
usseau doktrinine karşı gösterilen ilgi kadar büyüktü. Marx, 
Gelişme ve Fakirlik yazarının öğretisinin, fizyokratlarının, net 
gelirin biricik kaynağının tarım olduğu ve tarımsal verginin, 
rantın büyük bir kısmını devlete aktarmaktan başka bir şey ol
madığı biçimindeki görüşlerinin bir tekran olduğunu ortaya 
çıkaran, neredeyse ilk yazardır. 

Marx'ın evrakları arasında George'un görüşlerini eleştİren 
ve ulaştığı sonuçların tek taraflı ve kabul edilemezliğini kanıt
layan bir makale bulunmuştur. Bu yazı, Marx'ın ölümünden 
sonra yayımlanmıştır. *  

Marx hiçbir zaman burjuva bilimini ve kültürünü dinin 
tersiyle iten bir inkarcılık içerisinde olmamıştır. Heine ile olan 
• Yazar, Marx'ın Sorge'a yazdıgı, 20 Haziran 1 881 tarihli rnekrubu kast ediyor. -Ed. 
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beraberliği ona, zekice bir mizalı duygusunun yarattığı bir ke
yif ve neşe kazandırmıştır. Şahsi işlerinin yolunda gitmesi öl
çüsünde, yaşamanın sevinci içerisinde olmuştur. Marx, benim 
tanıdığım insanlar içerisinde, Turgenyev de dahil, kendisi hak
kında, bir hayat ve aşk adamı olduğunu söylemeye hak kaza
nan insandır. Daha ilkgençliğinde, seçkin topluma dahil bir 
kız tanımış ve ona ancak öğrencilik yıllarında düşülebilecek 
bir aşkla bağlanmıştır. Von Westphalen ailesi lskoç kökenliy
di ve Dük Argyll ile akraba idi. Bu koşullar neredeyse Marx'a 
fenalık yapmıştır. Bir keresinde büyük bir para sıkıntısına dü
şünce, eşinin çeyizinde getirdiği aile gümüşlerini rehin verme
ye karar vermiş; Argyll dükünün arınasının gümüşler üzerinde 
görülmesiyle Marx kendisine ait bulunmayan malları üzerinde 
bulundurmakla suçlanmıştır. Bu öyküyü Marx bizzat bana 
kahkahalar atarak anlatmıştı. 

Marx ile Jenny çocukluklarında oyun arkadaşlığı yapmış
lar. Jenny ondan dört yaş büyüktü. Sağlıklı, neşeli, güzel bir 
kızd ı ;  bu yüzden kendisi "Treves'in en güzel kızı" diye anılı
yordu ve balo kraliçesi seçilmişti. Marx, daha lise yıllarında 
ona tutulmuş, üniversiteye devam etmek üzere kentten ayrıl
madan önce gizlice nişanlanmışlardı. Marx bana, ihtiyar von 
Westphalen'in, Saint-Simon doktrininin ateşli bir yandaşı ol
duğunu, gelecekte Kapital yazarı olacak gence bunu ilk kez 
söylediğini anlatmıştı. Talih, ihtiyarın çocuklarını dört bir ya
na fırlatıp atmıştı: Biri gerici Prusya Hükümeti'nin üyesi ol
muş, bir başkası ise, Amerikan lç Savaşı'nda, zencilerin özgür
lüğü için mücadele etmiştir. . .  

Bruno Bauer bir defasında Marx'a, nişanlısı Jenny için şöy
le yazmıştır: "0, öyle bir kişiliğe sahip ki, başına gelebilecek 
her şeye seninle birlikte dayanabilir. "  Bu sözler adeta bir ke
hanctti. Marx hiçbir zaman bir eli yağda, bir eli balda olmadı
ğı gibi, çoğu kez de büyük sıkıntılar içerisinde olmuştur. An
cak Jenny kaderin getirdiği her türlü sıkıntıya filozofça ve hat-
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ta neşeyle katlanmış, tek üzüntüsü " Sevgili Karl'ın!n" ,  zama
nının büyük kısmını, hayatlarını kazanmak için harcamak zo
runda kalması olmuştur. 

Pek az insan böylesine elverişsiz koşullar altında bu kadar 
iyimser olabilir ve basit bir yaşamı Fransızların dedikleri gibi 
"une grande dame " •· olarak, soylu bir tavır ve görünüşle bir
leştirebilir. Sakalı ağardığında bile Marx, yeni yıla eşiyle ya da 
Engels'in arkadaşlarıyla dans ederek girerdi. Dans ettiği ha
nımları, ağırbaşlı bir marşın adımlarıyla yönlendirdiğini bir 
kez ben kendi gözlerimle görmüştüm. 

Marxlardaki bir başka toplantıyı, ailece yenilen bir akşam 
yemeğini anımsıyorum. lki çocuğu ile Cape Town'dan gelen 
Karl'ın kız kardeşini ağırlıyorlardı. Kadıncağız, kardeşinin Sos
yalistlerin lideri olduğunu bir türlü anlayamıyor ve benim ya
nımda, kendilerinin, Trier'de herkesin sevgisini kazanmış, say
gın bir avukat ailesinden olduklarını ısrarla öne sürüyordu. 
Marx, bu sözleri, alaya alıyor, katıla katıla gülüyordu . . .  

Marx, dostları ile tiyatroya gitmeyi, Salvini'yi ya  da daha 
çok beğendiği lrving'i Hamlet rolünde seyretmeyi çok severdi. 
Marx ile birlikte büyük bir salonda bir ispirtizmacının göste
rilerini büyük bir zevkle seyrettiğimizi anımsıyorum. 

Marx, iki evli kızı ile Engels arasında kurulan yakın aile 
dostluğunu büyük bir zevkle paylaşır, bütün boş zamanlarını 
bunlarla geçirmek isterdi. Bütün günü, yorucu ve tüketici bi
limsel çalışma ile geçirdiği halde, genelde işçi sınıfı partisi ve 
özelde Alman Sosyal Demokrat Partisi ile ilgili her soruna kar
şı büyük ilgi duyar, bunların çözümüne yardımcı olmayı ister
di.  Alman liderler içerisinde en fazla Bebel'e değer verir ve he
men onun ardından Liebknecht gelirdi. Liebknecht'in, Lassal
le'ın etkisiyle bozulduğundan yakınır, öfkeli bir alayla, bir Al
man özel doçemin (Liebknecht'i Marx böyle tanımlardı) kafa
sına yeni bir düşünceyi sokmanın çok zor olduğunu söylerdi. 

• Bir büyük hanımefendi, --çev. 
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İşçi sınıfı partisinin gelişmesini engelleme çabalarına karşı 
ilerlemiş yaşında bile Marx'ın benimsediği sert tutumu aşağı
daki olay göstermeye yeterlidir sanırım. Nobiling'in, yaşlı Ka
iser'in hayatına karşı giriştiği başarısız teşebbüsü öğrenen 
Marx teröriste küfürler ediyor ve bu girişimin vereceği tek so
nucun Sosyalistlere karşı yeni kovuşturmalar olacağını söylü
yordu. Bu tahmin ne yazık ki çok geçmeden gerçekleşti: Bis
marck yayınladığı bir dizi yasa ile, Alman Sosyal Demokrasi 
hareketinin başarıyla gelişmesini önledi. 

Benim Kapital yazarı ile neredeyse her hafta yapmakta oldu
ğum fikir alışverişi ancak iki yıl sürdü ve benim Moskova Üni
versitesi profsörlüğüne atanınam üzerine sona erdi. Başlangıçta 
ara sıra yazışıyorduk, yazın Londra'ya gidince ziyaretlerimi ge
nellikle pazar günleri yeniden sürdürdüm ve her yeni buluşma 
bana, iktisat tarihi ve Batı Avrupa'daki toplumsal gelişmeler ko
nusunda yaptığım incelemeler için yeni bir ilham kaynağı oldu. 
Marx'ı tanımasaydım büyük bir olasılıkla, toprak mülkiyeri ta
rihi ya da Avrupa'nın ekonomik gelişmesini bu kadar derinden 
incelemez ve dikkatimi daha çok, benim asıl öğretim konuma 
giren politik kurumların gelişmesine yöneltirdim. 

Marx, çalışmalarıma yakın ilgi gösterir, eleştirilerini esirge
mezdi. Onun pek de lehte olmayan eleştirileri nedeniyle, Fran
sa'daki idari adalet sistemi ve özellikle buradaki vergilendirme 
sisteminin yasal yönleri üzerine olan ilk büyük çalışmarnın ba
sımını erteledim. O daha çok, tarımsal toplulukların gelişme
sini ya da aile düzeninin, karşılaştırmalı etnografi ve yine kar
şılaştırmalı yasal düzenlemeler açısından ele alınmasını tartı
şan çalışmalarına ilgi gösteriyordu. Bilimsel eleştiriye büyük il
gi duyuyor, bir zamanlar editörlüğünü yaptığım eleştiri dergi
si Kriticheskoye Obezrenive'nin belki de İngiltere'deki biricik 
dikkatli okuru oluyordu. 

ltalya'da, İspanya'da ve daha sonra Amerika'da geçirdiğim 
yıllar Marx'ın son yıllarına rastlar. Avrupa'ya dönüşümde, 
maruz kaldığı ikili darbeyi işittim: Eşinin kaybı ile büyük kızı-
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nın ölümü . . .  Gitgide bozulan sağlığı nedeniyle bütün kışı Ceza
yir'de geçirdiğini duydum. Düzenli görüştüğümüz ilk yıllarda, 
göğüs ağrılarından yakınır, güçlü yapısı verem olasılığını akla 
getirmediği için çevresindekiler bu yakınmaları evham olarak 
değerlendirirlerdi. Ancak sonraları öyle anlaşıldı ki, British 
Museum kitaplığındaki uzun ve yorucu çalışmaları sağlığını 
berbat etmişti. Güney'de geçirdiği kış, talihsiz bir kış oldu: Bu
rada kendini üşütmüş, Londra'ya daha berbat dönmüştü. 

Engels, Marx'ın son günlerini bana anlattı. .. Marx, Kapi
ta/'i bitirmek için çalışmalara büsbütün hız vermişti. Sağlığı 
gitgide bozuluyordu. Eşinin ölümü üzerine Güney'e gitmiş, da
ha kötü dönmüştü . . .  Ardından kızının ölüm haberini almış, bu 
son darbe onu büsbütün yıkmıştı. . .  

Marx'a dair benim anılarım onun e n  tam ve özlü yapıtının, 
Kapital'in birinci cildinin yayımını izleyen döneme aittir. O sı
ralar Marx altmışındaydı ama hala keyifli ve neşeliydi . . .  

Marx, bir keresinde bana insanın ancak diyalektik yöntem
le mantıki olarak düşünebileceğini, pozitif yöntemin, yalnız 
mantıkla ilgili olmayanlara yeterli olabileceğini söylemişti . . .  
Hegel felsefesinden, ünlü Feuerbach da dahil, onun en radikal 
öğrencileri tarafından yorumlandığı biçimiyle aldığı bu uslam
lama yönteminin reddedilemiyeceğine derin kanaatİ vardı . . .  

Kapital yazarı ile oldukça yakın ilişki içerisinde bulundu
ğum iki yıl boyunca hiçbir biçimde, Chicherin ve Lev Tolstoy 
ile birlikte bulunduğum zamanlarda edindiğim, yaşlı bir ada
mın genç bir delikanlı ile ilişkisinde görülen türden bir davra
nışa rastlamadım. Karl Marx, " bilimsel dostları" konusunda 
belki de pek olumlu düşünceleri taşımamakla ve dostlarını da
ha çok proletaryanın sınıf mücadelesine katılan insanlar ara
sından seçmesine karşın, bu önyargılı hali hiçbir zaman tavır
Iarına yansımazdı. Tam yirmi beş yıl onu sevgili bir öğretme
ne duyulan saygıyla anımsadım; onunla ilişkim her zaman, bi
limsel çalışmalarımın yönü konusunda geniş ölçüde belirleyici 
olmuştur. Bunu tamamlayan bir düşüncem daha var: Ben 
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onun şahsında, yaşadıkları çağın ilerici eğilimlerinin gerçek 
sözcüleri olmaları nedeniyle kendilerine büyük adam denilme
sine hak kazanan, insanlığın entelektüel ve moral öncülerin
den birini tanımış oldum. 

Rusçadan çevrilmiştir. M. Kovalevsky'nin "lki Ha
yat" başlıklı yapıtından alın
mıştır. Vestnik Yevropy, No. 
7, Temmuz 1 909. 



N .  M o ro z o v  

K A R L  M A R X ' I  Z İ Y  A R E T L E R  

1880  Aralığı'nda Londra'ya bir gezi yaptım ve Marxları sık
sık ziyaret eden Narodnaya V o/ya ,,_ yoldaşlarından biriyle, Lev 
Hartınann ilc Marx'ı görmeye gittim. O sıralar buharlı motor
larla donatılmış Londra Metropol Demiryolu ile yola çıkmış
tık .  Marx o günlerde, kızı Eleanor ile yalnız oturuyordu. 

Hartınann kapıyı üç kez çalması üzerine açan genç hizmet
çi kıza, "Mr. Marx evde mi ? "  diye sordu. 

Onu daha önce gördüğü için tanıyan kız, Marx'ın hala Bri
tish Museum kitaplığında olduğunu ama kızının evde bulun
duğunu söyledi. 

Daha oturma odasına yeni girmiştik ki, Alman tipinde, na
rİn çekici bir genç kız salona girdi; bana hemen, 'Faust'taki ro
mantik Gretchen'i ya da Margaret'i anımsattı. 

Konuşmamız Ingilizce olarak başladı ve bazı İngilizce söz
cükleri bulmada güçlük çektiğiınİ ve yerine Fransızcalarını 
kullandığıını fark etmesi üzerine Eleanor hemen bu dile döndü 
ve konuşmayı bu dilde sürdürmeye başladık .  

Babasının henüz British Museum'da olduğunu yineleyerek 
ancak gece eve dönebileccğini söyledi. Yarım saat kadar kal
dıktan sonra evden ayrıldık ve ertesi günü belirlediğimiz saat
te yeniden geldik. 

Marx'ı gördüğüm andaki ilk izienimimi çok iyi anımsıyo
rum: Fotoğrafiarına ne kadar da çok benziyordu !  Tanıştırıl-
ı Narodnaya Volya: Çar otokrasisine karşı, devrimci mücadele için 1 879'da ku
rulmuş gizli bir Narodnik dernek. 
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dıktan sonra önünde küçük bir sehpa bulunan kanepeye otur
duk ve ben gülerek bu izienimimi anlattım. O da gülmeye baş
ladı ve bunu sık sık söylediklerini anlattı ve portresinin insana 
benzemesinden çok, kendisinin portresine benzemesinin aca
yip bir şey olduğunu söyledi. 

Marx bana, tıknaz ama geniş yapılı gibi geldi. Bize karşı 
çok nazik ve hoştu. İnsan onun hareketlerinden ve sözlerin
den, olağanüstü önemini çok iyi bildiği belli oluyordu. Bana 
birilerinin söylediği gibi onda, huysuzluk ya da yaklaşılmazlık 
belirtisini hiç fark etmedim. O sıralar Londra sisliydi ve bütün 
evlerde lambalar yanıyordu. Marx'ın odasındaki lambanın ye
şilimsi olduğunu çok iyi anımsıyorum ama bu ışık altında bile 
onu ve çalışma odasını gayet iyi görebiliyordum. Duvarların 
üçü kitaplada kaplıydı, dördüncüde portreler vardı. 

Odaya Eleanor dışında kimse gelmedi; bundan evde ondan 
başka kimse bulunmadığı izlenimini edindim. Eleanor girip çı
kıyor, divanın bir ucunda oturarak bazen konuşmalara katılı
yordu. Ayrıca, bize çay ve bisküvi ikram etti. 

Konuşmaların özü Marx'ın büyük ilgi gösterdiği Narodna
ya Volya çevresinde dönüp dolaşıyordu. Başka birçok Avrupa
lı gibi onun da, otokrasi ile giriştiğimiz mücadeleyi, fantastik 
bir roman gibi inanılmaz bulduğunu söyledi. 

lki gün sonra, Londra'dan ayrılmadan önce Marx'ı görme
ye yine gittim, onunla ve kızıyla bir süre daha birlikte oldum. 
Hoşçakalın demeden önce bana önceden hazırladığı altı, yedi 
kitap verdi. Ayrıca, yaptığımız çevirinin ilk provasını ona gön
derir göndermez, bu kitaba konulmak üzere bize bir önsöz 
yazmayı vaat etti. 

İki üç hafta içerisinde Rusya'ya döneceğiınİ duyar duymaz 
hararetle ellerimi sıktı ve Rusya'dan sağ salim dönmeınİ 
temenni etti. İkimiz de yazmayı vaat ettik ama bunu gerçekleş
tirmedik. Cenevre'ye dönmem üzerine, Perovskaya'dan aldı
ğım bir mektupta, hazırlanmakta olan bazı olayların benim 
derhal dönmeınİ gerektirdiğini bildiren bir mektup aldım. He-



men çantaını hazırlayıp oradan ayrıldım ve Cenevre Üniversi
tesi öğrecisi Lovker adına düzenlenmiş bir belgeyle sınırı ge
çerken tutuklandım ve Warşova kalesine atıldım. Hücremin 
birişiğinde hapsolunan Tadeusz Balicki adındaki bir yoldaşın 
duvara tıklattığı şifreden 1 Mart olaylarını öğrendim. '' 

Önce, Peter ve Paul Kalesi'nde, Alexeyevsky Ravelin'de, ar
dından Schlisselburg'da hapsedildim. 1 905'te bırakılana ka
dar, Marx'la yaptığımız son konuşmanın ne sonuç verdiğini 
öğrenemedim. Aslında ayrıntıları ancak 1 930'da tam olarak 
öğrendim: politik mahkumlar derneğinin yayın organı olan Li
terature of the "Narodnaya Volya" Party dergisinde, kurul
masında katkıda bulunduğum "Sosyal Devrimci Kütüpha
ne"nin yayımladığı Rusçaya çevrilmiş Komünist Manifesto'ya 
Marx'ın bir Önsöz yazdığım gördüm! Bu bende pek çok anıyı 
uyandırdı. . .  

Marx'la kızına yaptığım ziyaretleri anımsadım; Rusya'ya 
gitmek üzere Cenevre'den aceleyle ayrılırken, orada kalan 
"Sosyal Devrimci Kütüphane"nin çalışanlarından birine (sanı
rım Plekhanov'a) Marx'ın Manifesto'su ile diğer kitaplarını 
Rusça ya çevrilmek için bıraktığımı anımsadım . . .  

Marx'ın yazdığı bu Önsöz'de cümleleri okumak bana özel 
bir keyif verir: 

" Çar, Avrupa gericiliğinin başı ilan edildi. Bugün* *  O, 
Gatchina'da devrimci savaşın bir tutsağıdır; ve Rusya, Avru
pa'da devrimci hareketin öncülüğünü oluşturmaktadır. " 

İşte bu sözler, kelimesi kelimesine veda ettiğimiz sırada ba
na söylediklerinin aynısıdır. 

Rusçadan çevrilmiştir. lzvestiya 'da yayınlanmıştır. 
No. 260, 7 Kasım 1 93 5  

* 1 8 8 1  yılı 1 l\tarrında, Çar I I .  Alexander, Narodnaya Volya'nın bir üyesi tara
fından öldürülür. 
* * 1 8 8 J 'de (Morozov'un notu) 
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E r n e s t  B e lfo rt B a x  

E N G E L S  İ L E  G Ö R Ü Ş M E L E R  

1 880'li yılların ilk yarısı, İngiltere'nin entelektüel ve sosyal 
yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. 1881  baharında 
Hyndman, daha sonraları, "Sosyal Demokratik Federasyon" 
haline dönüşüp, izleyen yıllarda da, "Britanya Sosyalist Parti
si" olan "Demokratik Federasyon"u kurdu. 

1 882'de, kuruluşundan bir yıl kadar sonra ben bu Demok
ratik Federasyon'a katıldım . . .  

Bu  sırada, Marx'ın büyük yapıtı Das Kapital'i ciddi olarak 
incelemeye başladım ve 1 8 8 1 'in sonlarına doğru, Marx ile ya
pıtları üzerine aylık Modern Düşünce dergisinde kısa bir mo
nografi yayımladım. Bu k ısa yazı, kusursuz olmamakla birlik
te, Marx ile Engels'in beğenisini kazanmış; o sırada bir rahat
sızlık geçiren Marx kendisi, kızı Eleanor'un yazdığı bir mek
tupla bana teşekkürlerini bildirdi. Modern bilimsel sosyalist 
ekonominin teorik temellerini atan bu büyük insan, bu olay
dan sonra bir yıldan fazla yaşadı ama bu sürenin büyük kısmı
nı, sağlık nedeniyle bir başka yerde geçirdiği için bir daha gö
rüşmedik. Ancak sözünü ettiğim yazı, Marx'ın 1883 Martın
da ölümünden kısa süre sonra, Friedrich Engels'den bir ziya
ret davetiyesi alınama neden oldu; böylece de, Engels ile 
1 895'te ölümüne kadar süren bir yakınlık ve dostluk kuruldu. 

Friedrich Engels bence zamanının en dikkate değer insanla
rından biriydi: Bilimin hemen bütün dallarında, ansiklopedik 
bilgiye sahip olduğu gibi en yeni bilgileri de belleğinde taşıyor
du: Engels'in söylediği ya da yazdığı her şey, ekonomi politik 
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de olduğu gibi tam bir ustası olmadığı alanlarda bile bir gün
cellik ve özgünlük taşırdı. 

Engels ile, tamamen felsefi ya da psikolojik bir konu üzerin
de konuşurken o bu konuyu hemen, bazı toplumsal uzlaşmaz 
çelişkilerin bir ifadesi ya da gelişmesinin belirli bir aşamasında, 
belirli bir ekonomik sınıfın -bu sınıf ister çökmekte olan feodal 
sınıf olsun, ister yükselmektc olan kapitalist sınıf olsun- görüş 
açısı bakımından gözler önüne sererdi. Bana kalırsa o soruna, 
kendi içerisinde saklı bir nitelik, bir anlam ve kendisine yönelik 
bir çıkar açısından bakmıyordu. Spekülatif düşüncenin tüm ta
rihsel gidişi, sınıfsal çıkarların ya da zıtlığın bir ifadesi olarak, 
ekonomik yönden yorumlanmalıydı. Hiç unutmuyorum, bir 
gün onunla materyalist tarih doktrinini tartışırken ikinci yüzyıl
da Roma İmparatorluğunda Gnostik tarikatların * ortaya çıkışı
nı ve bunlardan birçoğunun, Akdeniz havzasındaki büyük kent
ler halkı arasındaki uzun zaman süren başarılarını, o çağdaki 
Roma dünyasının ekonomik koşulları ile açıklamanın doğru ol
mayabileceğini öne sürdüm. Bana hak verdi ancak sorunu daha 
gerilere doğru izleyince yine de bazı ekonomik açıklamalara ula
şılabileceğini ve bunun, tarihin ilginç bir yan sorunu olduğunu 
söyledi. Bu, daha gerilere giderek bir yoruma ulaşma yöntemiy
le tam olarak neyi kast ettiğini şimdi söyiemem mümkün değil 
çünkü bu konuşma yeni konuklarının gelmesiyle kesildi ve bir 
daha da bu konuya dönme fırsatı bulunamadı. 

Bilindiği gibi Marx ile Engels, Erfurt Kongresinden önce, 
Lasalcılar ile görüşülmesi konusundaki düşünceleri, Almanya
daki Partinin fiili liderleri olan Behel ve Liebknecht tarafından 
dikkate alınmamakla beraber, Sosyal Demokrat Parti için bir 
tür Yüksek Mahkeme gibiydi. Ama bu olay tamamen istisnai 
bir olaydı ve bana kalırsa bir benzeri daha görülınemişti. Ge
nel kural olarak Marx ve Engels, Parti politikası sorunlarında 
son sözü söyleyen insanlardı; Marx'ın ölümünden sonra bu rol 
haliyle tek başına Engels'in omuzlarına yüklenmiş oldu. 

• Hıristiyanlığın başlangıç döneminde, dini sırları bilmek iddiasıııd,!ki mezhepler. -;;ev. 
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Mevcut durumun pratik gereklerine her zaman belli bir ağır
lık vermekle beraber Marx'ın eski fikir arkadaşları ve izleyideri 
her zaman toplumsal devrimin, zor kullanan bir ayaklanma yön
temi dışında -hele Almanya'da- başlatılamıyacağı görüşüne her 
zaman sadık kalınışlardır. Marx'ın şu sözleri birkaç kez yenilerli
ğine tanık oldum: Üç kişiden biri, yani, Alman ordusundaki ınu
vazzaf kısmın üçte biri, Parti liderlerince güvenilir olarak kabul 
edilir edilmez, devriınci eyleme geçmek gerekir. Hiç kuşkusuz 
Engels, Scheidemann'ın, Südekum'un, Noske'nin ve Reichs
tag'daki Parti temsilciliğinin fiili çoğunluğunu oluşturan hali ha
zır "Revizyonist" ekibin benimsedikleri sosyalizmi ( ? ) ,  en berbat 
biçimiyle gericilik olarak reddediyordu . . .  

Çok genç yaşından beri Manchester'de kalan Engels, İngi
liz hayat tarzı, tavırları ve düşüncesi konusunda epey bilgi ve 
alışkanlık kazanmıştı. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısı bo
yunca -yani kendi deyimiyle, salatalık zeytin yağının Ingiliz 
sofralarında boy görermesinden önce- İngiliz toplum hayatıy
la ilgili ilginç gözlemler edinmişti . Bana aniartığına göre o sı
ralar sigara içilmesine pek iyi gözle bakılmazmış. Bir defasın
da davetli bulunduğu evin, kendisi de tütün tiryakisi olan efen
disi onu, yemekten sonra salondan ınutfağa geçerek birlikte 
pipo tüttürmeye davet etmişti. Yine o sıralar sakal bırakmak 
büyük bir ekzantriklik sayılıyormuş ve pek az Ingiliz saka! 
uzatıyormuş; pazar sabahları yürüyüşe çıktığında, sakallı bir 
hemcinsine rastlayınca adamcağız onu adeta dinsel bir hava 
içerisinde selaın lıyormuş . . .  

Geçen yüzyılın kırklı ve  eliili İngiltere'sinde pazar sabahla
rı kiliseye gitmenin yaygınlığını göstermek için de şu anekdo
tu anlatmıştı: Pazar günü öğle yeıneğine davetli olduğu Manc
hester'li bir meslekdaşının -yani imalatçının- evinde söz dön
müş dolaşmış o günkü sabah ayinine gelmiş ve ev sahibi, han
gi k iliseye devam ettiğini sormuş. Engels bu soruya, pazar sa
bahlarını kırlarda yürüyüşe çıkarak geçirdiğini, bu tatil günü
nün erken saatlerini harcamanın en iyi yolunun bu olduğunu 



söyleyerek yanıtlamış. Bu yanıt üzerine ev sah ibi, "Öyle anlı
yorum ki siz Bay Engels, kendine özgü dinsel bir görüşe sahip
siniz . . .  sanırım buna 'Socinian' denebilir !"  

Bu tanımlama, o dönemdeki egemen düşünceyi yansıtması
bakımından hem eğlendirici ve hem de düşündürücüdür; zira 
"Socinian'" sözcüğü, saygıdeğer orta-sınıf zihniyeti için düşü
nülebilecek dinsel sapkınlığın son sınırını belirler. Tam bir ate
ist olan Engels'i o günlerde, dinsel sapkınlığın son sınırında 
görmek herhalde İngiliz 'kibarlığının' bir belirtisi olmalı . . .  
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D r . E d w a rd A v e t i ng 

E N G E L S  E V İ N D E  

Sosyalist olsun olmasın bütün dünyadaki gazeteler, yakın
larda kaybettiğimiz büyük Sosyalistin hayatı ve yapıtları üze
rine bilgiler verdi; bu yazıda ben onun yaşamının az bilinen iç 
yönü üzerine bazı şeyler söyleyeceğim. 

Benim tanıdığım insanlar içerisinde en etkileyici kişiliğe sa
hip olanlar, Karl Marx, Charles Darwin, Friedrich Engels ve 
hayatın bir başka cephesinden Henry Irwing'dir. Her dört du
rumda da entelektüel güç, büyük fiziksel nitelikler ile bir ara
dadır. Marx ve Darwin konularında, yapıtları, yazılı ya da ey
lemli bence az çok bilinmekle beraber, kendilerini kişisel ola
rak tanıma gibi büyük ayrıcalığa yalnızca bir iki kez ulaşabil
dim, erişebildim. Marx'ı hayattayken görebildiğim tek an, 
gençken, Havestock Hill'deki Öksüzler Yurdunda kalan ço
cuklara, " Böcekler ve Çiçekler" konusunda yaptığım konuş
mada oldu. O gün okulun ·şenlik günüydü ve okula ilgi duyan 
pek çok konuk vardı. Konuşmam bitince, yanında genç bir ha
ının ve genç bir kız olduğu halde aslan yeleli yaşlıca bir bey ya
nıma geldi ve kendilerini bana tanıttılar: Bey, Karl Marx, ha
nım eşi, Jenny von Westphalen, genç kız, kızları Eleanor idi. O 
gün Marx'ın bana söylediği övücü ve yüreklendirici sözleri bu
gün bile unutmuyorum. Bir sonraki görüşümde Marx artık öl
müştü ama ben hala bende bıraktığı o güçlü izieniınİ muhafa
za ediyorum. 

Engels'in boyu iki metreye yakındı, son hastalığına kadar, 
dik, asker yapılı, yetmiş yılı aşan hayat yükünü rahatlıkla ta-
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şıyabilen bir yapıdaydı. Bu asker yapısı, hızlı ve çevik adımlar, 
dostları arasında kendisine takılan "General" adıyla tam bir 
uyum gösteriyordu. Ama bu adın asıl kökeni, 1870 Fransız
Alman Savaşı sırasında Pal/ Mal/ Gazetesine yazdığı dikkat çe
kici mektuplardı. lleriyi çok iyi gören bu mektupların birinde, 
2 Eylülden sekiz gün önce Almanların Sedan'da Fransızları ke
sin yenilgiye uğrarmasını gayet iyi tahmin etmişti. Bu mektup
lar, savaş sanatı üzerine öylesine mükemmel bilgileri taşıyordu .  
ki okuyan herkes bunları büyük bir askeri otorite tarafından 
yazılmış sanıyordu. İşin gerçeği de buydu. Ama bu büyük as
keri otorite, Manchester'de keten dokumacılığı yapan bir sos
yalist idi. Takılan bu ad daha sonraları hiç kuşkusuz, kapita
lizme karşı verilen Sosyalizm savaşının bir liderinin ve Marx'ın 
ölümünden sonra da 'Başkomutanı'nın adı olmak gibi bir giz
li özellik de taşıyordu. 

II 

Bir insan, Regent's Park Road 122 nurnarada o harika Pa
zar günlerinde bir kez bile bulunmuş olsa bunu nasıl unutabi
lir: Marx'ın, eşinin ve Engels'in yakın dostu Helene Demuth 
henüz yaşıyordu; evin bütün sorumluluğunu yüklendiği gibi, 
yalnız gündelik konularda değil, siyasi konularda bile güveni
lir bir danışman ve akıl hocası, sağduyusu, dürüstlüğü ve in
sanlar hakkındaki şaşmaz yargısıyla O, aynı yüzyılda yaşayan 
iki dev insanın en yakın yardımcısı olmuştur. 

Yukarıdaki adres bir tür Babil Kulesi idi. Burada bizler gi
bi yalnız aile bireylerini değil, uzak ülkelerden gelen Sosyalist
ler için bile Regent's Park Road 122 bir Mekke gibiydi.  

Engels gelen herkesle kendi dillerinde konuşurdu. Marx gi
bi o da, Almanca, Fransızca ve lngilizceyi mükemmel yazar ve 
konuşurlar; ltalyanca, lspanyolca, Danimarkacayı mükemme
le yakın bilirler; Rusça, Lehçe ve Romence ile kolaylıkla anla
şırlardı; Latince ve Yunanca gibi ufak tefek şeylerin burada 
adını bile etmiyoruz . . .  
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Hemen her gün, her postadan evine bütün Avrupa dillerin
den gazeteler, dergiler, mektuplar gelirdi. Bütün çalışmaları 
arasında, bunları okumaya, düzenli olarak saklamaya, bunlar
daki önemli konuları bellerneye nasıl vakit buluyordu bilemi
yorum. Kendi yazıları ile Marx'ın yazılarından diğer dillere 
çevrilenleri, çevirenler ona gözden geçirmesi ve düzeltmeleri 
yapması için gönderirlerdi. Ne tuhaftır ki Engels'in başını in
celeyen Yarmouth'lu bir Frenolojist, başın sahibinin " iyi bir 
işadamı olduğu" (bu teşhis tamamen doğrudur) ama "lisana 
karşı en ufak bir kabiliyeri bulunmadığı" (acaba bunda biraz 
saçmalamamış mı?)  sonucuna varmıştır! . . .  

Di l  konusundaki yeteneğinin yanı sıra Engels her bakım
dan mükemmel bir ev sahibiydi. Hafta içinde, bizlerden biri
nin yemeğe gitmediği zamanlar tam bir tutumluluk içerisinde 
yaşardı ama pazar günleri, çevresini dostları alınca, onlarla 
birlikte olmanın keyfini çıkartır ve nesi var nesi yok ikram et
mekten büyük bir zevk alırdı. 

Regent's Park Road 122'ye devam edenlerin listesi, o sıra
larda Sosyalist hareketin kısa bir özeti gibidir. Ben bu yazıda 
sadece sanki ev halkından biriymiş gibi davranma onurunu ta
şıdığım on iki yıl boyunca kişisel olarak Engels'in ziyaretinde 
bulunduklarına tanık olduklarından söz edeceğim. 

Alınanlardan: Marx ile Engels'in Almanya'daki en eski 
dostu, Wilhelm Liebknecht; Almanların taktıkları adla, "Dev
rimin yıllanmış askeri" ;  Marx ailesinin taktığı adla, "Kitap
lık";  nazik, içten ve insanların en özverili arkadaşı; mükemmel 
taktikçi, savaşçı ve hatip, August Bebel; dev yapılı, taa kalbi
nin içinden gülen, açık sözlü, güvenilir, Paul Singer. 

Son birkaç yıldır Londra'da yaşayan Almanlardan, önce 
Rihard Fischer'den söz etmek gerek; 1 890'da Almanya'ya dö
nüşü üzerine, Alman Sosyal Demokrat Partisi Icra Sckreterle
rinden . . .  Sonra, İngiltere'de her zaman özlemini duyduğumuz 
o tatlı ve hoş "enfiyeci" Tauscher; bu alışkanlığı nedeniyle 
burnu öyle boyutlara ulaşmıştı ki, adı " Bay Burun" kaldı . 
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Hala Londra'da yaşayan Almanlardan, kıdemli Enter
nasyonaki Fricdrich Lessner; güvenilir ve sağlam insan; Liebk
necht ile birlikte, nazik, alçakgönüllü ama enerjik Lochner 
(Marx ile Engels'in en eski dostlarından biri), o eski Komünist 
Bund'un tek hayatta kalanı. Alman Sosyal Demokrat Parti
si'nin işadamı, herkesin güvenini kazanmış ve onun namuslu, 
açık sözlü eşi. Anti-Sosyalist Yasanın yürürlükte olduğu yıllar
da Sozialdemokrat'ın editörü Eduard Bernstein; halen Alman 
partisinin İngiltere'deki temsilcisi; Engels'in o denli güvenini 
kazanmış ki onu, vasiyetinin yerine getirilmesi için görevlendir
diği kişiler arasına almış . . .  ve eşi . . .  Engels'in ya da onu yakın
dan tanıyanların en güvenilir ve en gerçek dostlarından ikisi. 

Fransızlardan, İngiltere'de bulunduğu sırada daima yanın
da olan, 1 883'te babasının ölümünden iki ay önce kaybedilen 
Marx'ın büyük Jenny'nin çocukları; Engels'in sevgisini kazan
mış olan, Londra'da bulunduğu sırada yanından ayrılmayan 
Charles Bernard; Mayıs gösterileri sırasında Londra'ya geldik
leri zaman, Calais'li Deloluze ve Paris'li Roussel; her ikisi de 
İşçi Partisi üyesi .  Belçikalı Emile Vandervelde ile Anseele için 
de aynı şeyler söylenebilir. 

Avusturyalılardan, Helene Demuth'un ölümünden sonra 
Engels'in evini yöneten Bayan Freyberger ile, son hastalığında 
kendisine bakan Dr. Freyberger; Arbaiter Zeitung'un editörü, 
Avusturya partisinin zeki hatibi ve derin düşünürü Victor Ad
ler; Bernstein ile birlikte, Marx ile Engels'in ekonomik ve ede
bi yapıtını devam ettiren Karl Kautsky. Her ikisi de sevimli, 
parlak zekalı ve aynı zamanda, düşüneeli ve sadık, en az dört 
dil bilen Polanya temsilcileri Stanislas Mendelson ile eşi Maric 
Mendelson . . .  

Ara sıra Stepnyak get ird i ;  İngiltere'ye geldiğinden beri, da
vet gerektirmeyen en sürekli ziyaretçilerden biri Vcra Zasul ich 
olmuştu. Onun sadık dostu ve iş arkadaşı Georgy Plckhanov; 
anarşisrierin büyük korkuları ve Partinin en yetenekli düşü� 
nürlerinden ve en zeki insanlarından biri olan Plekhanov, İn
giltere'deki kısa bulunuşlarında haliyle hep Engels'lerde idi. 



Enternasyonal kongreleri yapıldığında Amerika'dan bir 
başka Rus daha gelirdi; berrak zekalı, bütün ülkelerdeki Ya
hudilerin enerjik örgütçüsü, Abraham Cahan. 

Aradaki Atiantik Okyanusu'nun Engels'lerden ayırdığı bir 
başka yabancı Amerikalı, Friedrich Adolf Sorge idi; daima ev
de hoşnutlukla karşılanan Sorge, sürekli yazışır ve belki de 
Marx'ın da Engels'in de son yıllarındaki en içli dışlı arkadaşı 
ve dostuydu. Onunla olan buluşmamız ve birlikteliğimiz, En
gels'le ve, kimyacılar ile Sosyalistlerin Prensi, tatlıların tatlısı, 
Profesör Schorlemmer'in katılımıyla, yanımda eşim olduğu 
halde 1 8 88'de yaptığımız deniz yolculuğunun herhalde en gü
zel anıları arasındadır. 

İngilizlerin içerisinde William Thorne, aile çevresi dışında 
herhalde en iyi kabul gören ziyaretçiydi. Engels ona, büyük 
hayranlık, saygı ve sevgi duyardı; kişiliği ve hareket için değe
ri tartışılmazdı. Çok sık gelmese de John Burns, onun gerçek
ten değer verdiği kimseler arasındaydı. Burns'un, gerçek pro
leter içgüdüsüne sahip olduğuna ve politika ile uğraşan hepi
mizin zaman zaman içine düştüğü yanılgılara karşın sonunda 
sağduyusunun egemen olacağına inanırdı. 

Benim ve Burns'un yakın dostu William Sanders, yaşadığı 
sürece herhalde Engels'in evine kabul edilme ayrıcalığını min
netic anımsayacaktır. Belfort Bax da İngiltere'de bulunduğu sı
rada arada bir ziyaretçilere katılırdı; Engels ile birlikte Bax'ın 
kadın konusundaki sapiantısını hoş bir hava içerisinde konuş
tukları muhakkaktı. Hunter Watts bir iki defa eve gelmişti; 
son zamanlarda ise, " General"e ]ustice editörü, H. Quelch'i 
tanıştırmış olmam benim büyük bir zevkle hatırladığım anıla
nın arasındadır; Quelch, Engels'in üzerinde çok olumlu bir et
ki bırakmıştı. William Morris anımsadığıma göre yalnız bir 
kez eve gelenler arasındaydı. Onun Ortaçağ tutkunluğunu En
gels o büyük hoşgörüsü ile karşılıyordu. Cuningham Graham 
onu eğlendiriyordu, ona Don Quixote adını vermişti. 

İngilizler içerisinde Chartist, G. Julian Harney'i unutma-



mak gerekir; ondaki müzmin kelime oyunculuğuna karşın En
gels'in en eski ve yakın dostu olduğu söylenebilir. . .  

Hiç kuşkusuz burada, Marx'ın kızları, bunların eşleri, Pa
ul Lafargue ve bu yazının yazarı; Sam Moor ile, Komünist 
Manifesto'un her iki yazarının denenmiş ve güvenilir dostu 
Karl Schorlemmer'den uzun uzun söz etmeye lüzum yoktur. 

Zaman ve yer bana, İngiltere'ye yaptıkları kısa ziyaretler
de, Engels'e bir koşu giden -deyim yerindeyse- 'rastgele' Sos
yalistlerden söz etmeme izin vermiyor. Ancak şunu da unut
mamak gerekir ki Engels yalnız seçkin insanları -kadın ya da 
erkek- kabul etmekle kalmıyordu; ordunun bütün erieri "Ge
neral" in evinde sıcak bir kabul görüyorlardı. 

Aynı zamanda şunu da eklemeliyim ki, onun konuksevediği 
ya da dostluğu öyle herkese de açık değildi. Güvenmediklerini 
kesinlikle yanına yaklaştırmazdı. En az bir keresinde ben, peşi
ne yabancı bilmem ne temsilcilerini takarak eve gelen birisine, 
hiç duraksamadan kapıyı gösterdiğine de tanık olmuşumdur. 

III 

Yukarıda sözünü ettiğim kimselerden belki de hepsi benimle 
birlikte Engels'in dünyanın en yardıma hazır insanı olduğunu 
söyleyecektir. Onun bir yerde bulunuşu bile güç kaynağıydı. Kı
rılmaz cesareti ve yok olmayan umudu da öyle. Gençlerden bi
risi umutsuzluğa düşüp yarı yoldan dönecek olsa, bu yenilmez 
savaşçı, çevresindeki zayıf insanlara bol bol dağıtsa da umudu 
tükenmezdi. Hayatımızın geçkin yıllarında hemen her pazar ya 
da haftada birkaç kez onu görmüş olanlar benimle birlikte onun 
kaybının yeri doldurulamaz olduğunu söyleyeceklerdir. 

Her türden güçlükle karşılaşıldığında başvurulacak tek in
san oydu ve önerileri mutlaka izlcnirdi. Muazzam ansiklope
dik bilgisi her an dostlarının emrindeydi. Kendi özel meselesi 
için bile ona başvuranlar bu konuyu onun kendilerinden daha 
iyi bildiğini fark ederlerdi. Diyelim doğabiliminde, hangi da
lında olursa olsun ya da hangi konuda olursa olsun, bir şey so-
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rulduğunda, yeni bir düşünce üretir, sorunun çözümlenmesine 
yardımcı olacak fikirler öne siiı·erdi .

. 

Politikaya gelince; bu zaten hepsinin ortak ilgi ve bilgi ala
nıydı ama yine de herkes yol gösterİnesi için ona başvururdu. 
Yalnız genel ilkeleri bilmekle kalmaz, her ülkenin iktisadi, ta
rihi ve politik yapısı hakkında en ince ayrıntıları bile bilirdi. 

Örneğin, İngiliz sosyal hareketleri konusunda bilgisi olağa
nüstü derinlikteydi.  Şurasını her Ingiliz'in amınsaması gerekir 
ki Engels, ilk kez 1 890'da başlayıp, l895'te sağhğı iyice bozul
duğu için katılmadığı, Yasal Sekiz Saatlik Gösteri Komite
si'nin bütün uluslararası platformlarında hazır bulunmuştur. 

Son ana kadar, çağdaş politikaya ilgi duymuş ve bunu in
celemeye özen göstermiştir. Çin ile Japonya arasındaki savaş 
üzerine olan eleştirileri, geçmiş b irkaç yılın olaylarında fark et
tiğimiz eleştirileri gibi hep can alıcı noktalara değinmiştir. Bu 
eleştirilerde gösterdiği, olayların ta derinliklerine inen diğer 
olaylar ile bağlantılarını gözler önüne sermesi ve buna dayana
rak bazı tahminlerde bulunması adeta kehanette bulunduğu 
izlenimini verirdi. 

Eşimle yapmış olduğu son politik konuşmayı unutmak ola
sı mı? 28 Temmuzda eşim Nottingham'dan dönmüş ve En
gels'e (6 Ağustosta aramızdan ayrılmıştı) Bağımsız Emek Par
tisi'nin oradaki faaliyetini anlatmıştı. O günlerde artık konuş
ması iyice güçleşmişti; ama o küçük kara tahta ve kalemle, ko
nuyla yakından ilgili ve konuyu deşen sorular sormuştu. 

Engels'in bütün iyi aşıklarda olduğu gibi nefreti de büyükti.i. 
Engels'in sevgisi, dostluğu nasıl büyükse, öfkesi de o denli 

büyüktü ama gelip geçiciydi. Kendisine yanlış bir şey yapıldı
ğını hissedence birden parlar fakat bu parlama uzun sürmezdi. 

Tuhaf gelebilir ama, bazı konutarda bayağı tutucuydu; alış
kanlıkları olan bir insandı .  Belirli şeylerin her gün aynı zaman
da, aynı biçimde yapılmasını isterdi. 

Ne var ki Engels'in, güvenilirliği, ahlak bÜtünlüğü, katı iş 
disiplini ve dürüstlüğü konusunda si1ylenecek tek söz yoktur; 



bütün hu olumlu nitelikleri bütünüyle politik ve toplumsal iliş
kilerine taşıyan bir insandı. Vera Zasulich'in geçenlerde söyle
diği gibi çoğumuz, "Acaba General buna ne der? "  düşüncesiy
le, yanlış şeyler yapmaktan ya da söylemekten kaçınmışızdır. 

Daha aydınlık ve berrak bir zeka düşünmek çok zor; hangi 
konuya değinse, üzerine bir ışık demeti serperdi .  Daha önce 
görmediğiniz noktaları görür, gördüklerinizi ise, daha sağlam 
biçimde algılardınız. Onu tanıyanlar şunu pekala söyleyebilir: 
"Üzerine ışık demeti serpmeyeceği şeye hiç değinmemiştir! " Al
manca olsun, İngilizce olsun, yazar olarak üslubu, özellikle Al
mancada nadir rastlanan berraklıkta, açıklıkta ve sadeliktc idi. 

IV 

Bütün bu dikkat çekici niteliklerin yanı sıra, çok az rasla
nan bir mizalı duygusu vardı. Her dilde şakadan, mizalıtan 
hoşlanırdı. Daha keyifli bir arkadaşlık düşünemiyorum. O 
unutulamaz pazar gezintilerinin başlıca konusu kaçınılmaz 
olarak politika ve parti sorunları idi. Bu konuşmalardan hepi
miz payımıza düşeni öğrenmiş olurduk. Ancak bu konuşmala
rın çoğu yine de hafif nitelikteydi ve her an bir kahkaba duyul
ması doğaldı. 

Eğer yalnız bir kaç kişiysek iskarnbil türünden kart oyunla
rı oynamayı severdi; 'yer', yarım şilinden başlar ve sanki bü
tün ulusun geleceği bu oyuna bağlıymış gibi bütün dikkatiyle 
kağıtları izlerdi. 

Asıl büyük şenlik geceleri Alman seçimleri sırasında olur
du. Büyük bir kasa Alınan birası, özenle hazırlanmış masaya 
dizilir ve bu davete ancak çok yakınları çağrılırdı. Alman
ya'nın dört bir yanından gecenin geç vaktine kadar gelen telg
raflar yırtılarak açılır ve içeriği, 'General' tarafından yüksek 
sesle okumir, haber iyiyse içilir, kötüyse gene içilirdi !  

1 8 88 'de, yukarıda söylediğim gibi, onunla ve Schorlemmer 
ile, Amerika ile Kanada'ya bir gezi yaptık. Engels grubun en 
genciydi. Gi.ivertedc dolaşmaya bayılır önüne kanepe geldiğin-



de çevresinde dolaşmak yerine üzerinden atiardı Deniz yolcu
luğu sırasında öfkelendiğine hiç raslamadık: Ancak, kahvaltı
dan önce (onun kahvaltıları ünlüdür) 68 sivrisinek ısırdığı za
man ve bir de biz Boston'a geldiğimizde, bagajlarımızın New 
York'da kaldığını öğrenince bayağı öfkelenmişti! . . .  

Son hastalığı sırasında Eastbourne'da bütün acılarına ve 
halsizliğine karşın, eski sevimlilik ve neşesinden pırıltılar eksik 
olmadığı gibi, son nefesine kadar, çevresindekilere karşı neza
keti ve düşünceliliği bir an için bile eksik olmadı. Bu nezake
tinden ve geniş kalpliliğinden burada uzun boylu söz edecek 
değilim. Dostlarından her biri, bu eşsiz gönül bolluğunu ve ki
barlığı kendi içlerinde sessizce düşünebilir ve bu düşünce onla
ra geniş ufuklar açabilir. 

Emek Peygamberi'nin okurlarının, tarihsel gerçekler adına, 
gerektiğinde, Engels'in tanrı tanımaz olduğunu söylemekten 
kaçmabileceklerini biliyorum. O, mutlak olarak bir tanrıtanı
mazdı; bu nedenle her umut bu dünya içindi. Ne türden olur
sa olsun 'Emek Kilisesi'ne karşı en ufak bir sempatisi yoktu; 
onu hareketin önünde bir tıpa gibi görüyor ve bu tıpanın an
cak bu ülkede mümkün olabileceğini düşünüyordu. Sosyalizm, 
bilim olarak onun için her türlü spekülatif düşüncenin dışın
daydı. Bir insanın Hıristiyan ya da ateist olmasının, Sosyalizm
le bir ilişkisi olamazdı. Hıristiyan Sosyalizminin hiç kuşkusuz 
terimler arası bir çelişki olduğu görüşündeydi. Hıristiyan inan
cında olanların, Sosyalizmi, kendi sınırlı nitelemelerinin içeri
sine hapsetmeye hakları yoktu; tıpkı bizlerin, atcistik sosya
lizmden söz etmeye hakkımız olmadığı gibi. 

Hayatı, güzel bir hayattı, ve o bunu seviyordu . . .  Derin bil
gisi ve ortaya koyduğu yapıtlarıyla, hareketin geleceğine olan 
kesin inancı ilc, dostlar ordusuyla -en önde Marx ve en sonda 
yine Marx olmak üzere- yoğun yaşama sevinci ile . . .  Pek çok 
insandan daha fazla, hayatı seviyor ve ona sıkı sıkı sarılıyor
du. Ancak, en ufak bir kuşku yoktur ki, bir an için bile ölüm
den korkmuyordu. Onu tanıyan herkes, en sonu, böyle bir ha-
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yara sahip olabilmek için, bu dünyada nesi var nesi yoksa ver
meye razı olurdu. 

Ingiliz halkı şunu unutmamalı ki, Marx ile Engels'in, bütün 
dünya için yarattıkları yapıtın büyük kısmı bu küçük ülkede 
kaleme alındı; ve her ikisi de bu ülkede öldü. Bu yeryüzünde
ki bütün kralların ve fatihlerin mezarlarının gömütlerinin ya 
da anıt mezarlarının bağışlayabileceğinden daha büyük bir 
onurdur. Onların ardından en çok ziyaret edilen geçmişe ait 
yer, Highgate'deki yalın ama anlamlı mezar ile Woking çarn
ları arasındaki basit küçük bina olacaktır. 

The Labour Propteh'de 
yayımlanmıştır. C. IV, No. 45,46 
Londra, 1 895 



N .  S .  R u s a n o v  

E N G E L S ' L E T A N I Ş l K L I G  I M  

Sergeyevsky adı bende, okuru da bir bakıma ilgilendirecek 
özel anılarımı uyandırmaktadır. Ben bu ismi, Alman Sosyal 
Demokratlarının resmi yayın organı Vorwarts için 1 8 90-9 1  'de 
yazmış olduğum Rusya'nın ekonomik yaşamı üzerine kısa ya
zılarıına takına ad olarak scçmiştiın. Aynı sıralarda Lavrov, 
Semyon Petrov takma adı altında tamamen politik konularda 
yazılar yazıyordu. Bu sosyalist dergiye -ki o sıralar çok sert 
muhalefet yapıyordu- katkıda bulunmamızı bizden ihtiyar Li
ebknecht istemişti. Lavrov'dan bunu şahsen, benden ise Lav
rov aracılığı ile istedi. Böylece, hemen her on beş günde bir 
Vorwarts, Lavrov'un ve benim makalelerimi sırayla yayımla
ınaya başladı; ve bizim uzaktan gözlediğiınize göre bizim yazı
lar, Almanya'daki sosyalist okurların dikkatlerini çekmişti. 

Hatta yazılanından biri, zamanın bazı özel koşulları altında 
bayağı bir başarı kazanmıştı. Vorwarts'da yayımladığım birkaç 
yazıda kıtlık tehlikesi de ( 1 8 90-9 1 )  dahil Rusya'daki gerçek 
ekonomik durumu tartışmış ve şu genel sonuca ulaşmıştım: Hal
kı  sefaletc duçar eden otokrasi, istese de istemese de milyonlar
ca insanın içinde bulunduğu umutsuz feryatları karşısında, Rus
ya' dan tahıl ihracına son vermek zorunda kalacaktır. Ancak 
çarlık hükümeti, dışandan özellikle Fransa'dan alacağı büyük 
borçların görüşmelerini tehlikeye düşürmemek için, böyle bir 
önlemin olasılığı söylentilerini bile hemen reddediyordu. 

Vorwarts, son sayılarından birinde -sanırım 1 89 1  Ağustos 
sayısında- imzamla birlikte benim yazımı başmakale olarak 



yayınladığı gibi, en son Rus resmi yalanlamasına da yer verdi; 
ayrıca Petersburg'dan gelen bir telgraf, "geçici olarak, buğday, 
un ve diğer besin ürünlerinin ihraemın durdurulduğunu" bil
diriyordu. Gazetenin yazı kurulu, yayuhladığı politik bültende 
bu konudaki görüşlerini açıkladı. Bu açıklamada, Rus resmi 
çevreleri ile Alman Hükümetindeki dostlarının, Avrupa kamu
oyunu, Rusya'daki buğday kıtlığının ciddiyeti konusunda kan
dırmaya devam etmelerine ve kaçınılmaz hale gelen ihracat ya
saklaması söylentilerinin, çarlık hükümetinin düşmanlarının, 
yani " bizim yazarımız Sergeyevsky'nin" uydurmalarından 
başka bir şey olmadığını öne sürmelerine karşın, görüldüğü gi
bi, yazarımızın dedikleri doğru çıkmış ve çarlık hükümetinin 
kandırma politikası gözler önüne serilmiştir. 

Bu olaydan sonra Rus yoldaş Sergeyevsky, Vorwarts okur
ları arasında ciddi ve kılı kırk yaran bir muhabir olma ününü 
kazandı .  Birkaç ay sonra bunu ben de kişisel olarak görmüş 
oldum; 1 892 baharında, arkadaşlarımın isteği üzerine, Lond
ra'da bulunan Engels'i görmeye gitmiştim. 

Açlıktan kırılan Rus halkının bu kederli manzarası içerisin
de, gitgide yayılan ve pırıltısı artan aydınlık bir nokta vardı. 
Halk artık uyanıyor ve muhalif düşünceler güç kazanıyor
du . . .  Ve çarlık hükümetinin, aç insanlara yardım etme konu
sunda en küçük girişimiere bile direnmesi sadece bu muhalif 
eğilimi yoğunlaştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Halka 
etkin biçimde yardımcı olan sosyalist ve devrimci çevrelerde 
umutlar artıyor, aynı zamanda da bu durumdan yararlanarak 
ülkenin bütün hayati güçlerini çarlık despotizmini devirmek 
için bir araya getirme çabaları hız kazanıyordu. Bu anlamda 
bizler, şimdiki açlığa en iyi çarenin politik bir devrim olacağı
na inanıyor ve gelecekte de bunun yinelenmesini engellemenin 
en doğru yolunun bu olacağına güveniyorduk . . .  

Hem Narodnikler hem de  Marksistler, beraberce eylemde 
bulunmanın ve hatta geçici bir ittifak kurmanın gereğinden 
söz etmeye başladılar . . .  Rusya'daki kıtlığı ve bunun yarattığı 
muhalefeti yakından izleyen Alman Sosyal Demokrat liderler 
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arasında böyle bir uzlaşma düşüncesinin geliştirilmesi konu
şulmaya başlandı. 

Bebel bu plan üzerinde özellikle duruyor, Sosyal Demokrat 
Parti'nin icra komitesi tarafından Emeğin Kurtuluşu grubu ile 
bizim çevremize '� bir öneri yapıldı; buna göre, bu konularda gö
rüş alışverişi için temsilciler seçilecekti. Bebel, Rus yoldaşları uy
gun gördüğü takdirde bu konferansa katılmaya hazır olduğunu 
bildirdi. Başlangıçta konunun olumlu bir gelişme gösterdiği an
laşılıyordu; toplantının Londra'da Engels'in evinde yapılması 
düşünülmeye başlandı. Marksistler bu toplantıya Plehanov'u, 
bizim çevre ise, bu satırların yazarını gönderecekti. 

Bu planın niçin yürümediğini tam olarak bilemiyorum, an
cak ne Bebel ne de Plehanov bu konferansa gelmediler; belir
lenen günde Engels'lerde hazır bulunan yalnız ben oldum. 

Şunu da itiraf etmeliyim ki ben pek de hayal kırıklığına uğ
ramadım. Nedenini de sorarsanız, bu yolculuk bana, Engels 
gibi büyük bir adamla tanışma fırsatını vermişti. 

Bu rastlaşmanın bazı özellikleri belieğime ebcdiyyen kazındı. 
Beni büyük bir parktan * •' pek de uzak olmayan oldukça ge

niş bir dairenin geniş ve aydınlık bir odasına aldılar. lki üç kişi 
oturmuş elma şarabı içiyorlar, ileride, pencere kenarında bir ka
dın oturuyordu; sonradan Kautskaya olduğunu öğrendim. 

Erkekler kah Almanca, kah İngilizce konuşuyorlardı .  Bun
lardan oldukça ağarmış büyük bir sakalla çevrilmiş enerjik 
yüzlü, uzun boylu, yaşlıca biri beni görünce ayağa kalktı, adı
mı söyledim, bana yaklaşarak ellerimi hararetle sıktı. 

İngilizce olarak , "Adım Engels," dedi. "Sizden söz edildi
ğini duymuştum. Dostum Lavrov geleceğinizi söylemişti. "  Ar
dından hangi dilde konuşmayı ycğlediğimi sordu. 

Fransızcayı tercih ettiğimi söyledim ve hemen ardından, 
kendisine karşı ne kadar derin bir saygı duyduğumu söylemek 

• Emeğin Kurtuluşu grubu: Plekhanov tarafından 1 8 83'te Cenevre'de örgütlenen 
ilk Rus Marksist grubu. Bu grup Marksizmin Ru>ya'da yayılması için çok şey yap
mıştır. ·Bizim çevremiz' sözleri ile Lavrov etrafında toplanan "Naradnaya Vol
ya'nın Eski üyeleri Çevresi" anları lmak isteniyor. -Ed. 
• *Regent's Park. -Ed. 



geldi İçimden . Önündeki adamın tarihi önemini takdir edecek 
kadar Marksizmden haherdardım. 

"Yurttaş Engels," diye söze başladım, "izin verirseniz bir 
Rus Sosyalistinin, Büyük Marx'ın değerli dostu olan ve bugün 
de Sosyalist Enternasyonalin manevi liderliğini yapan bir kim
seye karışı, içten gelen hayranlığımı  ifade etmek isityorum . . .  
Sizin, çok gençken, Ingiltere'de Işçi Sınıfının Durumu ile ilgili 
yapıtınızı okudum. Bu kitap beni çok etkiledi ve o zamandan 
beri, dünyadaki her Sosyalist gibi, sizin yargılarımza büyük 
değer veriyorum ve yapıtlarınızı bası l ır  hasılmaz okuyorum . 
. . .  Ben sizde, Marx'ın yaşayan devamını ve yaşayan kişi liğini 
görüyorum. "  

Önümde duran uzun boylu adam güldü ve elini saliayarak 
beni durdurdu. 

"0-0o-Ooo genç arkadaş bu kadarı yeter! Sosyalistler ara
sında böyle övgülere ne gerek var?  Biraz daha alçakgönüllü 
olamaz mıyız? Bu uzun nutuk sizin boğazınızı kururmuş olma
lı . . .  Gel şöyle otur da, birayla onu biraz ısi at bakalım." Böyle 
söyleyerek beni yanına oturttu. 

Bu arada öteki konuklar gittiler, Engels ve ben yalnız kal
dık; ancak, pencerenin yanında oturan ve önündeki yuvarlak 
masa üzerine yığılmış mektupları, kitapçıkları ve kitapları bir 
düzene sokmaya uğraşan genç kadın vardı odada. 

Engels beni, açlıktan kırılan Rusya'dan biz Rus Sosyalistle
rinin aldıkları raporlar konusunda dikkatle sorguya çekti ve 
" Lavrov grubunun" -Engels bize böyle diyordu- planları hak
kında bilgi aldı. Bütünüyle alındığında Engels hoş bir insandı, 
ancak, "Plehanov ve arkadaşlarının hakiki sosyalist faaliyetle
rine" vurgulama yaparak, bunların karşısında yer alanların 
" politik romantizmine" değindi .  

Engels, "Bir kaç istisna dışında siz Ruslar, kendi ülkenizin 
toplumsal evrimini anlama konusunda bayağı geri durumdası
nız. " dedi . " Ekonomi politik sizin için hala soyut bir şey; çün
kü, ekonomik hayatın gidişi üzerine kafanızda oluşmuş bulu-



nan bütün soyut görüşleri silip süpürecek olan sanayi gelişme
nin tırtmasına henüz yakalanmış değilsiniz . . .  Durum şimdi de
ğişmekte . . .  Kapitalizmin çarkları, Rus ekonomisinin içerisine 
dişlerini geçirmiş durumda . . .  Ancak birçok ahvalde henüz 
anarşik kavramlardan yakanızı kurtarmış değilsiniz . . .  Tekrar
lıyorum, yine de bu sizin suçunuz değil; bilinç, varlığı ancak 
geriden izlemekte . . .  " 

Birden Engels ayağa kalktı ve yüksek sesle: 
"Şimdi aklıma geldi, Marx'ın eski Rus edebiyatı koleksiyo

nundan bir şeyler okuyacağım. O'nun Rusça kitaplarından ço
ğunu, bunlardan daha iyi yararlanacak olan başka kurumlara 
ve kimselere verdim . . .  Ama birkaç tanesini kendime ayırdım . . .  " 

Dostça bir eda ile bitişikteki odaya geçmemizi istedi. Bura
sı da yine aydınlık ve genişti; duvarları tesbit edilmiş uzun ki
taplıklara bakılırsa burası kitaplık olmalıydı. Engels hızlı bir 
hareketle raflardan birine yaklaştı, bir saniye baktı ve durak
samaksızın cildi eski bir kitap alarak bana gösterdi : Bu, Puş
kin'in Yevgeny Onegin yapıtının ilk baskılarından biriydi. 

O sıralar oldukça iyi olan belieğime sanki birisi bir düğme 
basmıştı; Engels'e, " politik romantizmin" kurbanlarından 
olan bizlerin de bir şeyler okuduğunu ve bildiğini gösterme he
vesine kapıldım. "Sayın yurttaş"  dedim, "öyle anlaşılıyor ki 
bu kitaptan bazı şeyler okumaını istiyorsunuz. Benim dikkati
mi çekmek istediğinizi umduğum pasalı izin verirseniz oku
mak isterim. "  

Engels bana, dostça ama biraz alaylı bir ifadeyle bakarak: 
"Lütfedersiniz! "  dedi. 

Kitabı bana verdi. 
Kitabı açmadan ezbere okumaya başladım: 

Adam Smith'in ha kkından gelip, 
Bütün yollarını öğrendi 
Bir devlet pekala refa h içi nde 
Yaşa mın ı  sürdürür; 
Eksik ola n altın mı?  



Bu basit iiriin bulunur mu hemen? 
Bir türlü anlamadı babası bunu, 
Kuzu kuzu verdi topraklarını rehine. 

Engels, " Hay Allah, doğru bi ldin! "  diye yüksek sesle birkaç 
kez yineledi. "Sana okumak istediğim pasaj işte buydu . . .  Na
sıl bildin bunu ?"  

"Fikirleri n çağrışımı ile ! "  
"Hangi fikirlerin ? "  
"Siz besbelli ki, Rusya'daki yaşamın kaçınılmaz olarak ge

riliği üzerine bir şey aktarmak istediniz. Yevgeni Onegin 'i eli
nizde gördügüm an hemen, Marx' ın bu aynı pasaj ı ,  Ekonomi 
Politiğin Eleştirisine Katkı'da, hem de Rusça olarak, alıntıla
dığını anımsadım: 

Bir türlü anlamadı babası bunu, 
Kuzu kuzu verdi topraklarını rehine. ,,. 
Marx'ın amacı, burjuva ekonomi politiğin fikirlerinin, serf 

emeğine dayalı bir topluma uygulanamayacağını göstermek
ri . . .  " 

Engels'in yüzündeki o alaycı ifade yerini, tamamen dostça 
bir ifadeye bıraktı: 

"Oo, siz çok dikkatli bir okursunuz, vatandaş Rusanov! 
peki, Katkı 'yı ne zaman okudunuz? "  

Konuşma, Rusya'da Marksist düşüncelerinin yayılması 
üzerine devam etti; bu arada ben Engels'e, uygun düşen koşul
ların yardımı ile, epey önceleri, çok yönlü dostunun en önem
li yapıtlarını okuma fırsatını bulduğumu anlattım . . .  

Engels beni büyük bir ilgiyle dinledi ve sözümü şu  soruyla 
kesti: 

"Ama hala Plehanov ile birlikte değilsiniz? "  
Soruda bir ikirciklenıne kendini belli ediyordu. Emeğin 

Kurtuluşu grubu üyelerinin, " Narodyana Volya'nın Eski 

* Puşkin'in bu şiirinde, kahramanın babasının, 'metaın'� para olduğunu bir türlü 
anlayanıadığı belirtilir. Bkz: Ekonomi Poliriğiıı Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları, 
Kasını ! 974 Ankara, S. 24 1 ,  dipnot.-çe1·. 
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Dostları Çcvresi "nden, Batı'daki Marksist yoldaşlarına çok 
kötü bir biçimde bilgiler verdiklerini ve onlara sanki biz, kü
çük burjuva idealleriyle yüklü modası geçmiş hayakiler ve 
kundakçılar olarak tanıttıklarını çok iyi hilmekteydim. Bu ko
nuyu Engels'e ana çizgileriyle açıkladım ve görüş ayrıl ıklarımı
zı göstermeye çalıştım. 

Konuşma"yeniden Rusya i le devam etti; çağdaş durumu 
üzerinde duruldu. Çok geçmeden, Rusya'nın ekonomik haya
tı ile ilgili olarak şu ya da bu olguların değerlendirilmesi konu
sunda aramızda görüş ayrılıkları kendini gösterdi.  Engels öf
kesini zor zapt ederek şöyle dedi: 

" Bu konuda keşke, Scrgeyevsky adında birinin Vor
warts'da çıkan yazısını okusaydınız; sık sık bu gazetede yazı
ları çıkıyor . . .  Bilgi sahibi bir insan olduğu besbelli . . .  Benim 
söylediklerimi aynen o da söylüyor. Bu yazıyı görmediniz mi ? "  

Aynı anda hem sıkıld ığımı hem d e  memnun olduğumu iti
raf etmeliyim. Bir an durakladıktan sonra, pek de böbürlen
meden şunları mırıldandım: 

" Evet okudum ... hatta o makaleyi ben yazmıştım . . .  Vor
warts'daki Sergeyevsky benim. Bazı yazılanın için Lavrov'un 
önerisi üzerine bu tak ma adı kullanıyorum . . .  " 

Bu sözler üzerine Engels kahkahayı bastı. 
"Gerçekte, siz Rusları anlamak olanaksız. Beyniniz sanki 

bölme ilc ayrılmış. Aynı insan bazı şeylerde tamamen zeki ... " 
Bir an duraladı. 

"Sözü gevelemeyin yoldaş," dedim " .. . diğer bazı şeylerde: 
Aptal . . .  böyle söyleyecektiniz değil mi? "  Bunları söylerken bı
yık altından gi.ilüyordum. 

Engels sözlerini " Aynı alanda olduğu belli olsa bile, diğer 
şeyler konusunda en ufak bir fikirleri yok,"  diye tamamladı 

Ben, Rusanov'u Sergeycvsky'nin otoritesine karşı savun
mak ve Engels'e, Sergeyevsky'nin makaleleri ile, şimdi konuş
tuğumuz sorunun değerlendirilmesi arasındaki sözde çelişki
nin nedenini göstermek zorunda kaldım . . .  
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Engels benimle dostça vedalaşırken, Plehanov ve Bebel ile 
görüşme fırsatımız olmamasına üzüldüğünü söyledi ve Rus 
Marksistleri ile Narodnaya Volya izleyenleri arasında bir bağ
laşıklığın kurulacağı umudunu taşıdığını, böylece, açlığa karşı 
mücadelede ve hükümete muhalefet etmede ortak bir cephe 
oluşabileceğini belirtti. Bu konuda Lavrov'a Fransızca olarak 
yazdığı bir mektubu verdi. Son sözleri Rusça söyleyerek lisana 
olan nadir yeteneğini de göstermiş oldu. 

Rusçadan çevrilmiştir. 
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A .  Vo d e n  

E N G E L S ' L E  K O N U Ş M A L A R  

1893 yılı ortalarında, Lozan'da matematik dersleri vererek 
kazandığını parayla, Londra'da bir süre kalmak üzere uzun za
mandır kurduğum hayali gerçekleştirme olanağına kavuştum. 
Bu gezinin kesin bir amacı vardı: İngiliz felsefe tarihi üzerine ça
lışmak. Bunun da en iyi yeri, British Museum kitaplığı idi. 

Plehanov'dan -yalnız Londra'daki Ruslar için değil- tavsi
ye mektubu isteyince, bana, Stepnyak, Bernstain ve ayrıca En
gels için mektuplar vermeyi önerdi .  

Bu onur için kendisine teşekkür ettim ve Engels i le  görüş
mek için hangi hazırlıkları yapmam gerektiğini sordum. 
Plehanov hemen, Marx'ın tarih felsefesi, Hegel'in tarih felsefe
si  ve Narodnikler üzerine beni sıkı bir sınavdan geçirerek, ha
zırlayacağım serimin özlü olmasını ve eleştirel bir yaklaşımda 
bulunmarnı belirtti; ardından Kapital'in ikinci cildi üzerine so
rular başlamıştı ki, yardımcısı Vera lvanovna Zasulich, benim 
soluklanınam için biraz zaman vermesi itirazında bulundu ve 
Plehanov, Proudhan'la devam ederek -Felsefenin Sefaleti'ni 
kullanmayacaktım- en sonu, Feuerbach'a, Bauer'e, Tubingen 
Okuluna, * Strauss'a değinerek, Hegel'in tamamı ile konuyu 
noktaladı . . .  Vera Ivanovna bu "ahret suali" sırasında hep ya
nımızdaydı. .. Ertesi günü Plehanov, Engels'e yazdığı mektubu 
verdi ve bana şans dil edi. . . * •:-
* 1 9. yüzyılın ilk yarısında Tubingen'de kurulan, lncil'i incelemeye ve eleştirmeye 
vönelık öir okul. 
"* Plekhanov bana, Engels'e ne yazdığım söylemedi; mektubun içeriğini Pod 
Znamenem Marxizma (J\1arksizmin lfa_yrağı Altında) gazeresinde yayınlanmasın
dan ancak birkaç g,ün önce öğrendim. 2 Nisan 1 893 tarihli bu mektup, adı anı
lan gazetenin, 1'12" yılında çikan 1 1 - 12 .  sayılarında yayınlandı.-Ed. 



Plehanov benden, British Museum kitaplığındaki, Kutsal 
Aile'den onun için uzun pasajlar kopya etmemi istedi. Ve, 
Londra'da zamanımı en verimli biçimde geçirmem konusunda 
bana çok yardımcı olacak öğütler verdi. 

Gezi izleniınleriıne şöyle başlasam acaba uygun olur mu? 
Önce, Londra'da daha gelir gelmez meteliksiz kaldım! Victo
ria İstasyonu'ndan çıktıktan sonra, Hyde Park'da dinienirken 
cüzdanıını çaldırdıın . . .  Böyle olunca da, hemen Özgür Rusya 
gazetesine* gitmek zorunda kaldım. 

Gazetede, V. Cherkezov'u gördüm, bana ucuz bir oda ile 
biraz borç bulma gibi çok minnettar olduğum yardımını esir
gemedi. 

Aynı gün, Plehanov'un kapalı mektubunu Engels'e postala
dım ve kendisini görmek için acaba en uygun zamanın ne ol
duğunu bana bildirmesinin mümkün olup olmadığını rica et
tim. Bu kısa mektubu Ingilizce yazmıştım, bundan sonra En
gels bana hep aynı dilde yazdı . * �-

Engels'in yanıtını beklerken Stepnyak'ı görmeye gittim, ba
na British Museuın kitaplığı için bir tavsiye mektubu verdi .  
Daha sonra, Londra'da dört yıl  ( 1 896-1 900) kalmam gerekin
ce, Eleanor Marx-Avciing'den bir tavsiye mektubu aldım . . .  

Bu  münasebetle Londra'da kaldığım üç ayda ( 1 893 Nisa
nından, Temmuz başına kadar), on defadan fazla Engels'i gör
ıneye gittim; her seferinde ya sözlü ya da yazılı davetleri üzeri
ne onu görmeye gidiyordum. 

• Stepnyak-Kravchinsky tarafından 1 890'da Ingilizce yayımlanan Narodnik gazete. 
" *Ne yazık ki Engels'in mektuplarını Paris'te 1 893 güzünde, polisin gelmesinden bir
kaç dakika önce, arama yapılacağının bildirilmesi sırasında yakrım. Büyük olasılıkla 
bu aramanın nedeni, Londra'daki Ozgür Rusya gazetesinden büy[ik boyurlarda bir 
paket almamdı; böylece yalnız gümrüğün değil, Fransız makamlarının da dikkarleri
ni çekmiş oluyordum. Oysa, yukarıda da sövfediğim gibi, bana gelen \'e çoi\u 1 870'le
rin tarihini taşıyan yayımların, güncel değil, tarihi açıdan bir değeri varJı. Aramayı 
yapan polis ajanları, Fransız Devrimi üzerine buldukları notlar nedeniyle beni sınır 
dışı etmekle tehdit ediyorlardı. Ayrıca, benim yüzüme "nihilist bir ifade veren� koyu 
gözlükler takmamı da "kuşkulu- buluyorlardı. Fransız tarihinin ana olgu!Jrını ince
lemeyi yasaklayan yasa maddesini göstermelerini istediğim gibi, kullandığım kara 
gözlükler konusunda da, ajanlara, göz kliniğine giderek, kimin tavsiyesi ile bu renk 
gözlük kullandığıını araştırmalarını önerdim. 
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I I  

Şurasına da işaret etmeliyim ki ,  i lk  görüşmemizden, son ay
rılışıma kadar her zaman yanında olmaktan mutluluk duydu
ğum çok az insan vardır. Öyle zamanlar olmuştur ki, konuyu 
değiştirmeye, bir başka biçimde ele a lmaya can atarsınız. Ama 
Engels'le bu böyle olmuyordu. Engels ile konuşmanın çekicili
ği, onun yanındayken insanın olduğu gibi davranmasına ade
ta zorluyordu. 

Açıklamama gerek olmayan nedenlerle ben, konuşmaktansa, 
Engels'i dinlemeyi yeğliyordum. Ancak, öyle zamanlar oluyordu 
ki, benim öyle kopuk kopuk değil, sürekli konuşmam da gere
kiyordu; örneğin benim, bazı teorik program noktalarında 
Marksistler ile, Narodnikler'in görüşlerini eksiksiz açıklarnam 
gerekiyordu. Engels, benim Marx-'ın elyazmalarına ulaşınama 
ancak, Plehanov'un yaptığı gibi " incelemede" bulunmam için 
değil, Alman düşünce tarihinin ayrıntılarına girmem konusun
daki İsteğimden iyice emin olduktan sonra izin verdi. 

Bunun yanı sıra Engels, yalnız ekonomisi değil, Rusya ile il
gili pek çok konuya ilgi gösteriyordu; başta ideolojik noktalar 
geliyordu: Rusya'da Marx'ın hangi yapıtları okunuyordu; Ka
pital okurlarının genel düzeyi neydi; hangi ütopik yazarlar ter
cih ediliyordu; Rus liberalizminin başkent ile eyaletlerindeki 
çeşitleri nelerdi; Tolstoyculuğun somut biçimi var mıydı; Na
rodniklerin edebi ürünleri ile, Rus edebiyatının, klasik temsil
cilerine büyük değer verdiği edebiyat eleştirmenlerinin yapıtla
rı nasıldı. .. vb. 

Engels, ekonomi politik incelemelerine Kapital ile başlama
nın uygun olmayacağını, ç ünkü Marx'ın bu yapıtı, konu üze
rinde belli bir bilgisi olan okurlar için yazdığım söyledi. Kapi
tal'in popüler serimlerini de uygun bulmadığını ifade etti. 

Büyük bir ineelikle yazıimiş ilk mektubunda Engels ben
den, önümüzdeki herhangi bir gün, akşam üzeri beni bekledi
ğini söylüyordu. 

I lk kez evine gittiğiınde önce bana kocaınan kedisini göster-



di, ardından, Plehanov, Vera İvanovna ve Lavrov üzerine dü
şüncelerimi sordu. Bu son ismi söylerken sesinde dostça bir alay 
vardı. Plehanov'un yeteneğinden övgüyle söz etti ( "Lafar
gue'dan ve hatta Lassaile'dan aşağı değil"), edebiyat konusun
daki planlarını sordu: Fransız materyalizmi üzerine yapıtlar ile, 
Rus Narodnik edebiyatı üzerine yazıların gereğine işaret etti. 

Ardından Engels, Rus Sosyal Demokratları için her şeyden 
önemli olanın, Rusya'nın tarımsal sorunları üzerine ciddi çalış
malar yapmak olduğuna inandığını söyledi; bu alanda yapılan 
araştırmalar, toprak mülkiyeri ile toprak üzerinde ayrıcalığın 
biçimlerinin tarihi, ekonomik teorilerin, özellikle de farklılık 
rantının, uygulanması ve denenınesi için -yoğun bir materyal 
yığınının gün ışığına çıkartılması koşuluyla- önem taşıyan yep
yeni sonuçların elde edilmesini kolaylaştıracaktır. Rusya'da ya
zışmakta olduğu ve büyük saygı beslediği Danielson'un yapıtı
nı  her an beklediğini ifade ederek, yine de bu kitabın, ele alınan 
sorunun incelenmesine son bir nokta kayacağı kanısında olma
dığını belirtti. Ona göre Plehanov, Rusya için büyük önem ta
şıyan bu sorunla mutlaka ilgilenmeli ve bunu, polemik biçimin
de değil, ciddi araştırmalar şeklinde yapmalıdır. 

O anda, Plehanov'un isteklerini iletmek istediruse de, Bems
tcin geldi ve hemen kendisini görmeye gitmemi istedi. Tam çı
karken, yemeğe kalmam istendi; yemek boyunca Engels, Mart 
öncesi dönem ile, 1848 Devriminden epizotlar nakletti. 

Bana hoşçakal derken,  Engels, Rusya'daki tarımsal sorun 
üzerine yaptığımız konuşmaya yakın bir gelecekte devam et
memizi önerdi ve acele birkaç mektup yazma işini bitirir bitir
mez beni evine davet edecegi vaadinde bulundu. 

Konuşmalarımız çoğu zaman Almanca idi; düşüncelerinde ne 
kadar kılı kırk yarar olduğuna bir örnek de, bana yazdığı notlar
da daima bir önceki yazısında yaptığı alıntılarda, daha sonra dik
katle yaptığı kontrolde eğer bir yanlışa rastlarsa bunu hemen dü
zeltmesiydi. Örneğin bir keresinde Tachev'e ait olduğunu söyle
diği düşünceden sonradan Bakunin'e ait olduğunu farkedince he
men kaleme sarılmış, Mendelson kaynağına başvurunca, "bir 
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şaşkının yerine, başka bir şaşkını geçirmiş olduğunu" fark ettiği
ni hemen ani atmıştı. Yaz dığı İngilizce mektupta, Almanca Kon
fusionsrat (şaşkın) sözcüğünü kullandığım çok iyi anımsıyorum. 

İkinci görüşmemizde Engels benden, Plehanov'un, kendisi 
için herhangi bir kesin mesaj verip vermediğini sordu. Ben de 
Plehanov'un isteklerini ilettim; konuyu sanki Plehanov kendi
sini ve Narodniklerin, Marksizmin temel ilkelerini çarpıtmala
rını ve bunlardan çıkan pratik sonuçları savunmaya zorunlu 
hissediyormuş gibi bir izienim edindiğimi söyledim. 
Plehanov'un yakınmaları ile ilgili olarak Engels gülümsedi ve 
şu Latin özdeyişini aktardı: Quis tulerit Gracc hos de sedirione 
querentes ? '� ve Rusça olarak ekledi: "Piehanov'u kim incitebi
lir ki?  Olsa olsa Plehanov bir başkasını incitebilir ! "  . . .  

Şunu da hemen vurgulamak isterim ki,  Narodnaya Volya 
izleyicileri, Plehanov'a Paris Enternasyonal Kongresi'nde yap
tığı konuşma'' *  nedeniyle ve Tikhamirov ile ilgili sözleri nede
niyle kırgındılar; Engels, kendisinin ve bir çok arkadaşının Pa
ris konuşmasını beğendiklerini ancak Plehanov'un, Tikhami
rov'u Narodnaya Volya izleyicileri ya da hatta H. Lopatin ile 
özdeşleştirmesinin yanlış olduğuna inandığını ekledi. 

Ardından Engels, Marx'ın, Otechestvenniye Zapisky'ye 
yazdığı mektubun taşıdığı düşünce üzerine "olağan" soruyu 
henden de beklediğini söyledi ve Marx'ın bu mektupta, kendi
sine ve Engels'e ait kanıyı açıkça belirttiği halde burada neyin 
anlaşılmadığına şaştığını ekledi; her ikisine göre, Batı'da, Sos
yal Demokrasinin iktidara ulaşması, Rusya'da, politik ve ta
rımsal devrim ile eşzamanlı olmalıdır. Ayrıca Engels, Rusların 
-yalnız Rusların da değil- Marx'dan ya da kendisinden alıntı
lar yapmamasını, Marx'ın, kendi yerlerinde olsaydı o konuda 
ne düşüneceğini kestirmeleri gerektiğini ve ancak bu anlamda
dır ki, "Marksist" sözcüğünü bir ı'arlık nedmi olabileceğini 
vurguladı. . .  

• "Firnc ve fesanan yakınan Gracchi'yi kim dinler?" -Ed. 
• • Bu konuşmada Plekhanov: "Rusya da devrimci hareker ancak, işçilerin devrimci 
harekt·ri o b rak za fere ulaşacaktır, yoksa kesinlikle zafere ulaşamaz� demiştir. -Ed. 



III 

Bir dahaki görüşmemizde Engels benden Plehanov ile Na
rodnikler arasındaki felsefi farklılıkların bir özetini yapmamı 
istedi. "Sosyal bölümlerde öznel yöntem" sözünün söylenınesi 
üzerine yüzünü buruşturdu ve benden, Lavrov'u bir yana bı
rakmamı istedi . . .  Plehanov'un, N .  1. Karayev'in yapıtları ko
nusundaki görüşlerini aktarırken Engels beni k itaplığa götüre
rek Karayev'in, Fransa'da köylü sorunu üzerine tezlerinin bir 
kopyasını gösterdi; bunu Marx'a yazarı göndermiş ve hem 
Marx ve hem de kendisi bu yapıtı çok dikkatle yazılmış ve 
kapsamlı buluyorlarmış. Engels, benim de Plehanov'un da, de
ğerli tarihçinin, ilke ve hatta yöntem konusunda pek açık ol
mamasına fazla önem vermememizi tavsiye etti. Engels söyle
diklerinde haklıydı ve ben gerekli sonuçları çıkarttım. Ayrıca 
Engels, Neue Zeit'da, "öznel" Narodniklere verilen "nesnel" 
yanıtları okumayı umduğunu söyledi. 

Bir dahaki konuşmamız, Marx'ın Engels'in ilk yapıtları 
üzerine oldu. Ben bu yapıtlara ilgi duyduğumu söyleyince En
gels önce biraz sıkılır gibi oldu. Hemen, Marx'ın da öğrencilik 
yıllarında şiir yazdığım ama bunların kimseyi ilgilendirmediği
ni söyledi. * Marx'ın ve kendisinin hangi yapıtlarının Plehanov 
ile izleyicilerini ilgilendirdiğini ve bu ilginin ana nedeninin ne 
olduğunu sordu. Şu "eski yapıtlar" içerisinde en özlü olduğu
nu düşündüğü Feuerbach Üzerine Tezler yeterli değil miydi? 

Plehanov'un öne sürdüğü savlar arasında şunu da lehinde 
bir not olarak belirttim ki, kendisi, en kısa zamanda Marx'ın 
bütün felsefi kalın ile, Engels ile birlikteki ortak yapıtlarının 
yayınlanmasından yanadır. "Eski yapıtlara" olan ilginin ciddi 
olarak öne sürüldüğü Almanların sık sık yinelediklerini söyle
yen Engels benden şu soruya samimi olarak yanıt verınemi is
tedi: Engels için hayatının geri kalan kısmını, 1 840'1arın, pro-

• Engels il� konuşmalarımızın ayrıntılarını anlarınca Plckhano\', onun �sıkılması· 
nın � nedeninin. i lk yıllarda yazdığı politikd ·azıları beğeıımemesinden \'C bunla· 
rın yayınianınasını istemediğinden ileri gel iğini söyledi. 
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paganda nitelikleri ağır basan eski elyazmalarını yayınlamaya 
mı adamasının yoksa, Kapital ' in I I I .  cildinin ardından, 
Marx'ın, artıdeğer teorilerinin tarihi üzerine olan elyazmala
rını yayınlama çabası içerisine mi girmesinin daha önemli ola
cağını sordu. 

Bu soruya hemen yanıt veremedim; bunun üzerine Engels, 
Marx'ın sözü edilen elyazmalarının (Kapital'in I V. cild i )  içeri
ğini kısaca özetledi .  

Daha sonra Engels, Schopenauer gibi moda olanların dışın
da Rusya'da hangi filozofların daha çok okundukları sorusu
nu sordu. Yeni Kantçıları söyleyince, Riehl'i okuyup okuma
dığımı, Cohen ile Natrop hakkında ne düşündüğümü bilmek 
istedi. Riehl'in, Hegel'in doğa felsefesini hafife aldığını söyle
mem üzerine, Engels caniandı ve doğa felsefesi üzerine parlak 
bir serim yaparak, Hegel'in süslü ama acemice formülasyonla
rı altında saklı bulunan zengin içeriği gün ışığına çıkardı .  

En uygun zamanın geldiğini düşünerek Engels'ten, en azın
dan Marx'ın ilk yapıtlarının, hiç de hak etmediği biçimde unu
tulmaya terk edilmekten kurtarılması -bir başına Feuerbach'ın 
yeterli olmadığını belirterek- üzerine ne düşündüğünü sor
dum. Engels bu "eski öyküye" nüfuz edebilmek için gerçekte, 
Hegel'in kendisine ilgi duyulması gerektiğine işaret etti; k i  bu
nun o sıralar kimseyi ilgilendirmediğini, başkalarını bir yana 
bırakın, "ne Kautsky'nin ne de Bernstein'in" buna ilgi duydu
ğunu sanmadığını söyledi .  

Ardından Engels, Bauer Kardeşler ilc k işisel il işkilerinden 
söz ederek, H ege/ Üzerine Son Yargı kitabına •· duyduğu kü
çümscmeyi belli etti. 

izleyen günlerde Engels, sabahları gelmemi tembih etti; eli
me bir büyi.iteç vererek, birbiri ard ına Marx'ın elyazmalarını 
okurnama izin verdi :  Hcge l ' in hukuk felsefesinin daha ayrıntı
lı eleştirisi, Saint Max •:· •:· i le, Alman ideolojisi'nden kısımlar . . .  
• Genç Hegclci Bruno Bauer'in. Leipzig'de 1 84 1 'de basılmış anonim kitapçığı. -Ed . 
. .  �1arx ile Engels'in Alman Idea/ojisı'nden parçalar. -Ed. 



Engels orada ve hemen, Bruno Bauer üzerine pasajları alı
koydu; o sıralar kafasında, Bauer'den beri ilk Hıristiyanlığın 
tarihi kaynaklarının daha ayrıntılı bir inceleme yazma düşün
cesi olduğu için bunları bir kez daha okumak istiyordu. Kut
sal Aile'de Bauer için söylenenlerin şimdilik benim için yeterli 
olacağı düşüncesindeydi. 

llginç bir şey de Engels'in, eğer beni bir elimde büyüteç, bir 
elimde Marx'ın elyazmaları ile bırakacak olsa mutlaka sıkıntı
dan uyuyakalacağım ya da ilk fırsatta tabanları kaldırıp ora
dan uzaklaşacağıını ummuş olmasıdır. Oysa odadan çıkıp bir 
süre sonra geri döndüğünde beni, daha özenli olarak yeniden 
yazılmış bulunan ya da Trier'deki Latince öğretmeninin lise 
yıllarında pek beğendiği yazılarını deşifre ederken buldu. An
cak bu iş öylesine zordu ki, Engels sık sık imdadıma yetişiyor, 
bu da beni, böylesine büyük bir insanın zamanını aldığım dü
şüncesiyle üzüyordu; ne var ki bu arada Engels'in, o geçmiş 
günleri anımsayarak keyiflendiğini de fark etmiyor değildim . . .  
Kutsal A ile'nin sözlü bir açıklamasını yaparak bana verdi ve 
Plehanov'a da aktarabileceğimi söyledi. Bu arada, Deutsche 
Yahrbücher * ile Deutsche Französische ]ahrbücher' in bazıla
rını eve götürmem için bana verdi. 

Ben, "Özgür"ün ve "Eleştirel Eleştiriciler"in"· *  görüşleri 
ile, Rus öznelcilerinin ideolojileri arasındaki büyük benzcrliğe 
dikkati çekince Engels, bu benzerliğin, Alman Mart-öncesi 
ideolojilerinin, Rus entelijansiyası tarafından bilinçsiz bir tek
ranndan ileri gelmediğini, bunun daha ziyade, bu ideolojilerin 
Lavrov ve hatta Bakunin tarafından doğrudan benimsenme
sinden kaynaklandığını açıkladı.  

IV 

Londra'dan ayrılmak üzereyken yazdığım veda mektubuna 
Engels'den, tekrar gelip kendisini görmeınİ isteyen çok dostça 

• Alman Yıllığı-Genç Hegekilerin Leipzig'de yayınılanan edebi \'C felsefi yayın or
ganı. -Ed. 
* ' Eleştirel Eleşririciler -Marx ile Engels'in yoğun bir biçimde eleşrirdiği, Alman
ya'daki Genç Hegeki Grup. -Ed. 



bir çağrı aldım. Bu münasebetle yaptığımız konuşmalar özel
likle belieğime derin bir biçimde kazınmıştır. 

Engels Yunan felsefe tarihine ilgi duyup duymadığımı sordu 
ve ardından, Marx'ın ilk felsefi yapıtı üzerine bana geniş bir 
yorumda bulundu. Marx'ın doktora tezinin ayrıntılı bir özeti
ni, elyazmalarına bakmaksızın ezberden nakletti; yalnız Lucre
tius ile Çiçero'dan değil, pek çok Yunan metinlerinden (Dioge
nes Laertius'dan, Sextius Empricus'dan, Clement'den . . .  ) alıntı
lar yapıyordu. Ardından benim dikkatimi şu olguya çekti: Ge
nellikle Epicur'de, "eşyanın nedenini kavrama" arzusunu teş
vik etmeye yanaşınama olarak yorumlanan, nedensel i l işkiler 
görüşünün aslında, orijinal formülasyondaki bönlüğe ve acemi
liğe rağmen, ana tez ile çelişınemek koşuluyla, nedensellik bağ
larını çeşitli açılardan araştırılmasına bir çağrı olarak görmek 
gerektir. Engels, Lange'nin materyalizm tarihinin, Kant'ın gö
rüşündeki en temel şeyleri açığa çıkarmadığı halde, nasıl olup 
da hala yeterli bulunduğuna şaştığını belirtti. 

Marx'ın, sözcüğün dar anlamıyla, bir süre için Hegelci 
olup olmadığını sordum; Engels, Demokritos ile Epikür ara
sındaki farklılıklar üzerine olan tezinin bize, Marx' ın, Hegel'in 
diyalektik yöntemini bütünüyle kavradığı, ancak, henüz ince
lemeleri sırasında bunun yerine materyalist diyalektiği koy
mak zorunu duymadığı sıralarda bile Hegel'in diyalektiğinden 
-özellikle Hegel'in en güçlü olduğu düşünce tarihi alanında bi
le- tamamen bağımsız olduğunu gösterdiğini anlattı. �- Hegel, 
Epikürcü sistemin özünde bulunan diyalektiğin yeniden kurul
masına hiç değinmez, o sadece, bu sistem üzerine bir dizi kü
çümscyici fikirler öne sürer. Buna karşılık Marx, Epikürcü sis
temin özündeki diyalektiği, idealize etmeksizin yeniden kurar 
•ı>lehanov'a göre, Engels, Demokritos ve Epikü ros'un maddeciliğinden söz eder
ken, keşke ben konuşmayı " daha ilginç" yöne, 1 8 .  yüzyıl Fransız materyalisrieri
ne çckmeliydim. Burada, Engcls'in, Marx'ın ilk felseti yapırından söz ederken 
Plckhano,·\ııı duyduğu memnuniyeri de kaydetmeseydim . . .  Engels bir de, Rus 
edebiyatında bu konuda �Iarx'ııı görüşüne benzer bir şeyler bulabilirsem kendisi
ne bildinnemi de rica etti. 



ama bunu yaparken, Aristo'ya kıyasla bundaki eksiklikleri de 
ortaya çıkarır. 

Engels, Hegel'den böylesine bağımsız olduğunu gösteren 
Marx ile; Lassaile'ın Hegel'e karşı gösterdiği okul çocuğu tav
rı arasındaki derin farkı da bana açıkladı. 

Engels felsefeyi, düşüncenin bilimi olarak tanımladı ve di
ğer şeylerin, ancak tarih açısından bir ilginçliği olduğunu, bir 
kalımı olarak canlılıklarını sürdürdükleri kanısını belirtti. 
Ona göre Marksizmin özünün, Riehl'in eleştirisi kapsamında 
açıklama girişiminden hiçbir sonuç alınamaz . . .  

Engels, Marx'ın, Yunan felsefe tarihini incelemeye devam 
etme arzusunda olduğunu, bu konuda daha sonraları da ko
nuştuğunu belirtti. Böyle yapmakla, materyalist sisteme tek 
yanlı bir öncelik tanınmaması isteğini, Eflatun ile Aristo, mo
dern felsefede ise Leibnitz ile Kant diyalektiği üzerinde durma
nın önemini vurgulamış oluyordu. 

Ayrılırken Engels bana, N.  F. Danielson'un Denemeler'inin 
bir nüshasını verdi ve kendisinin bu yapıtı doğru dürüst ince
lemeye zaman bulamadığım söyledi .  

Sonuç olarak, Rusya'da, enerjik liderlerin hareketin başına 
geçeceğini umduğunu ekledi . . .  

Bana, Plehanov'a şu dostça tavsiyeyi iletınemi tembih etti: 
Başta Rusya'daki tarımsal sorunlar olmak üzere kendisine ya
kışan bilimsel incelemeler ile uğraşmalı ve bunları poJemik bi
çiminde değil, sorunun özüne inecek biçimde yapmalıydı. 

Ayrılırken Engels, bilimsel ve edebi faaliyerlerimle ilgili ola
rak da şu temennide bulundu: Yapıtlarıının hasılınası için ace
le etmemeliydim; hemen öne süreceğimden daha fazla argüma
nı biriktirip ona göre hareket etmeliydim. 

Engelslerde, özellikle akşam yemeklerinde, her zamanki ar
kadaş çevresi ile, Londra'ya onu görmek için gelen insanlarla 
karşılaştım. Özellikle 1 Mayıs 1 893 gecesine ait unutamadı
ğım bir anı var. Mendelson ile beraber çıktığımızda şafak sök
mek üzereydi. Içki harikaydı. Marseyyez'i söylemiştik; o kla-
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sik Fransızca olanı. O gün bu şarkının dizeleri, enternasyonal 
sosyalizmin liderlerinin dudaklarında, Fransa'dakinden daha 
farklı gelmişti. Farkında olmadan birden, Almanca çevirinin 
sözcüklerini söylemeye başlayınca Engels fısıldadı: "Niçin bu 
Lasalcı taklidi mırıldanıyorsun ? "  

Rusçadan çevrilmiştir. A. Voden'in �Yasal Marksizm'in 
Şafagında" başlıklı yazısından 
alınmıştır. Leropisi Marxizma 
(Marksizm Yıllığı)No. 4, 1 927 



F .  M .  K r a v c h i n s k a y a  

A N I L A R  

Plehanov, Sergei Mikhailovich'i '' tanırdı ve onunla yazışır
lardı. S. Mikhailovich bir keresinde ondan aldığı mektupta şun
lar yazıyordu: "Londra'da oturuyorsun, değil mi ? Orada ne ya
pıyorsun? Engels'in de orada yaşadığını biliyor musun ? Analar 
her zaman böyle adam doğurmaz! Işte bunun için onunla tanış
ınanı ve bunu bana aniatmanı istiyorum. Şimdiye değin onu ta
nımamış olman büyük rezalet. Hemen şimdi çık git! " 

Engels, pazar günleri, kendisini görmeye gelenlere açık, bü
yük bir evde oturuyordu. Her pazar onu geniş holde, Sosya
listlerle, eleştirmen ve yazarlarta çevrilmiş olarak görebilirdi
niz. Engels'i görmek isteyen herkese açıktı bu ev. 

Bir pazar günü, eşim ve ben, Marx'ın kızı Eleanor ile En
gelslere gittik. 

Sevimli yaşlı adam üzerimde hoş bir izienim bıraktı. O sı
ralar çok sıkılgandım; üstelik o, beni çok yakınında bir yere 
oturttu. Boyuna, Marx'ın k ızına doğru yanaşıyor, Engels ile 
konuşmaktan kaçınıyordum ama o, bütün kibarlığı ile beni eğ
lendirmeye çalışıyordu. Hiçbir yabancı dil bilmediğim için tek 
isteğim, sözün bana gelmemesiydi. Engels, Fransızca, Alman
ca ve Ingilizce konuşuyordu. Konuşmalar, başta politika ol
mak üzere daldan dalaydı. Tartışmalar da eksik değildi. 

Ev sahibesi, her zaman olduğu gibi masanın sonunda otu
ruyor, her yeni gelene, bolca et, salata veriyor, kadehini şarap
la dolduruyordu. 

Konuklar arasında hararetli tartışmalar oluyor, hep bir 

•s. M. Kra,·chinsky (Srepnyak) -Narodnik; yazarın eşi. 



ağızdan yüksek sesle k onuşanlar en sonunda Engels'e dönüp, 
"Haklı değil miy i m ? "  diye soruyordu.  Yani herkes kendine 
göre hakl ıydı !  

Bu arada Engels birden bana döndü, yabancı di l  bilmediği
mi hesaba kata rak, Rusça k onuşmaya başladı: Puşkin'den di
zeler okuyordu: 

Bize sundukları, kural olarak 
Gelişigüzel bir eğitim 
Dilersen bununla üne de ulaşırsın 
Budalalık çözümler her şeyi.  
Yargılarında şaşmayan çoğunluk 
Yevgeni'nin " bilgeliğine" 
Çoktan karar vermiş 
Amaç bilgiçlik taslamak olunca. 
Bizim kahramanın Allah vergisi yeteneği 
Hazırcevap laklakiyet ve de 
Şaşılası rahatlıkla laf ebeliği 
Akıllı  görünmek, gereğinde susmak 
Hanımlardan gülücükler koparmak 
Akıl almaz şaklabanlıklarla. 

VI 
Kimse takınıyar artık Latinceyi 
Ama dostumuz bundan çeviriler yapar 
Pek doğru dürüst olmasa da. 
Özsözden bir i k i  cümlecik; 
.Javenale üzerine bir iki sözcük, 
Lafı Vale'e getirip, 
Yalan yanlış bir paragraf, 
İşte size Virgil'den bir çift dize. 
Şöhrete ulaşmaya niçin çabalamalı,  
Ün-şan zaten ayağının altında onun, 
Başındaki taç soldurur güneşi. 
Yüzyılların ve iklimierin 

· En eğlenceli öykülerini 
Aniatıverir size her an .  
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VII 
Feda etme yüzünden 
Yaşamı ritme, tek bir ölçüyü 
Dogru dürüst bilmczdi, 
Ne denli beklesek kendisinden. 
Kusur bulurdu Teokrit'te Homer'de 
Yine de alırdı Üniversite Diplomasını 
Adam Smith'in hakkından gelip 
Bütün yollarını ögrendi 
Bir devlet pekala refah içinde 
Yaşamını sürdürür; 
Eksik olan altın mı ? 
Bu basit ürün bulunur mu hemen, 
Bir türlü anlamadı babası bunu, 
Kuzu kuzu verdi topraklarını rehine. 
(Puşkin-Ojen Onagin) 

Bütün bu dizeleri Engels, harika bir Rusça ile ezbere oku
muştu. Bitirince el çırptım, ama Engels şöyle dedi :  "Ne yazık 
ki, benim Rusça bildiğim işte bu kadar !"  

Engels bende, unutulması olanaksız bir izienim bıraktı; öy
lesine konuksever ve açık kalpliydi ki. Birkaç gün sonra bize 
geldi. Çok kalmadı, sadece ahbaplığımızı sürdürmek istediğini 
belli etmek için uğramıştı . Ben onu bir daha geniş topluluk içe
risinde görmedim. Eşi m le sık sık buluşurlar, çeşitli politik ko
nularda konuşurlardı; kimi kez tartışır, yanlış anlamaları da 
eksik olmazdı. 

Engels'e karşı tutumum belki biraz duygusaldı, bunu, dos
tum Vera Zasulich ilc paylaşırdık . Ara sıra bir araya gelir, En
gels'ten söz eder, gözlerimiz yaşarırdı :  Engels o sıralar adama
kıllı hastaydı .  . .  

B ir  defasında Kautskaya geldi, bir yere gitmek zorunda ol
duğunu, birkaç saatliğine Engels'in yanında kalmaını istedi. 
Üç saat kadar yanında kaldım; o hali beni derinden yaraladı.  
Beni tanıyınca sevindi; Marx'ın oturduğu sandalyeleri bana 
gösterdi. Ayrıca Marx'ın mektuplarını, fotoğraflarını, bazı ka-



rikatürlerini bir bir bana gösterdi .  Bütün bunları, büyük bir 
kalp sıcaklığı ile yapıyordu. Orada oturmuş öylece ona bakı
yordum; ızdırabım sonsuzdu: llk gördüğümde öylesine sağlık
lı ve neşe doluydu ki . . .  Şimdi hasta ve çaresizdi. Hastalığı öl
dürücüydü: Gırtlak kanseri olmuştu. 

Yine de Engels, sonuna kadar bütün olup bitenlerle ilgile
niyor, yazmaya devam ediyordu. Vera Zasulich sık sık onu 
görmeye gidiyor, dönünce durumunu konuşuyordu. Sevenleri 
sık sık onu görmeye gid iyor, saatlerce yanında kalıyorlardı . . .  
Ama herkes artık sonun yaklaştığını biliyordu . . .  

Elyazmasından a lınmıştır. 

' o 

Rusçadan çevrilmiş ve ilk kez 
yayımlanmıştır. 



IV . K ı s ı M  

KARL MARX'IN ÖLÜMÜ ÜZERİNE 

FRIEDRICH ENGELS'İN MEKTUPLARI 

Friedrich Engels KARL MARX'IN CENAZE TÖREN! 

Friedrich Engels KARL MARX'IN ÖLÜMÜ VESİLESİYLE 

ENGELS'İN T ABUTU BAŞlNDA 

Franz Mehriııg FRIEDRICH ENGELS 





KARL MARX'IN ÖLÜMÜ ÜZERİNE 
FRIEDRICH ENGELS 'İN MEKTUPLARI 

ENGELS'TEN F.A.  SORGE'A-HOBOKEN 
(Telgraf) 

Londra, 14 Mart 1883  

Marx bugün öldü. 
Engels. 

ENGELS'TEN E. BERNSTEIN' A-ZÜR!CH 
Londra, 14 Mart 1 883 

Sevgili Bernstein 
Telgrafımı almış olmalısınız. Her şey öylesine çabuk oldu ki. 

Büyük bir umutla beklerken, bu sabah ani bir güç kaybı oldu ve 
O, uyudu kaldı. Iki dakika içerisinde bu deha artık düşünmü
yordu; hem de doktorların bize umut verdikleri bir anda. Bu in
sanın teorik alandaki değeri ile önemli pratik anlardaki kıyme
ti ancak onunla her an birlikte olan birisi tarafından ölçülebilir. 
Bunlar şimdilik geriye kalan bizlerin bütünüyle kavrayabileceği
miz şeyler değil. Hiç kuşkusuz hareket kendi yolunu izleyecek; 
ancak, şimdiye değin onu, uzun ve bıktırıcı yanlış yolları tut
maktan alıkoyan, onun soğukkanlı ve tam zamanında yaptığı 
mantıklı müdahaleleri her zaman aranır bir şey olacaktır. 

Kısa zaman sonra daha fazla bilgi vereceğim. Şu anda gece 
saat on iki: Bütün öğleden sonra ve akşam üzeri gerekli mek
tupları yazmak ve her türden işe göz kulak olmakla geçti. 

Sizin, F. E. 
Elyazmasıııın fotokopisinden alınmıştır. Almancadan çevrilmiştir 
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E N G E L S ' T E N  
W .  L I E B K N E C H T ' E - L E I P Z I G  

Londra, 14 Mart 1 883 
Sevgili Liebknecht, 
Bende bulunan biricik adrese, Bayan Bebel'e çekmiş oldu

ğum telgraf size, Avrupa Sosyalist Devrimci Partisi'nin uğradı
ğı muazzam kaybı bildirmiş olmalıdır. Daha geçen cuma, 
Londra'nın en iyi doktorlarından biri olan tabip, hastanın gü
cü ve kuvveti beslenme yoluyla sürdürülebilirse, kendisinin es
kisi gibi sağlığına kavuşabileceği konusunda bizlere büyük bir 
umut vermişti. Bundan sonra o, daha büyük bir iştahla yeme
ye başladı. Ve, bugün öğleden sonra saat ikide, bütün evi göz
yaşları içinde buldum; onun çok zayıf olduğunu söylediler. 
Lenchen beni hafif uykuya daldığını söyleyerek yukarı çağırdı; 
çıktığımda -daha kadıncağız odadan çıkalı iki dakika geçme
mişti- O derin bir uykuya dalmıştı bile . . .  ve de sonsuza dek. 
Yüzyılımızın ikinci yarısının o muazzam beyni artık düşünmü
yordu. Doktorların düşüncelerini almaksızın, ölümün yakın 
nedenleri üzerinde bir şeyler söylemek istemiyorum; karşılaştı
ğımiz vaka öylesine karmaşık ki, tıp adamlarının bile bunu 
tam anlatmaları herhalde sayfalar alır. Ve şimdi her şey bitti
ğine göre bu da çok önemli değil. Son altı haftadır çektikleri
mi ben bilirim; şu anda ancak şunu söyleyebilirim ki, önce eşi
nin ölümü, ardından da en kritik dönemde Jenny'nin kaybı 
son bunalımın doğruasma neden olmuştur. 

Bu akşam, ölümün donuklaştırdığı bir yüz ile yarağına uza
tılmış halde görmeme rağmen bu dahi beynin, muazzam dü
şünceler üreterek, her iki dünyada da proletarya hareketinin 
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serpilip gelişmesine son verdiğine hala inanamıyorum. Biz an
cak onun aracılığı ile şimdi neysek oyuz; onun teorik ve pratik 
eylemleriyledir ki hareket bugünkü haline geldi; O olmasaydı 
hala karı§ıklık içerisinde kalmış olurduk. 

W. Liebknecht'in, Karl Marx zum 
Gedachtniss (Nurenberg, 
1 896) adlı kitabından al ınmıştır. 

Sizin, F. Engels 
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E N G E L S ' T E N  J O H N N  P H I L I P P  
B E C K E R ' E - C E N E V R E  

Londra, 15 Mart 1883  
Sevgili Eski Dost, 
Marx'ı daha geçen güz gördüğün için ne mutlu sana; artık 

onu bir daha göremeyeceksin. Dün 2.45'te, iki dakikalık bir 
süre yalnız bırakıldığı anda, koltuğunda onu sakin bir biçim
de göçmüş bulduk. Partimizin en görkemli beyni artık düşün
müyor, tanıdığım en yiğit kalbi artık çarpmıyor. Öyle sanıyo
ruz ki, bir iç kanaması yaşamını sona erdirdi. 

Şimdi biz ikimiz, 1 848  öncesinin geriye kalan iki son mu
hafızlarıyız. Gedikler açılmış olsa da biz hala ayaktayız. Çev
cemizde mermiler vızıldıyor, dostlar bir bir düşüyor; ama biz 
bunu daha önce de gördük. Merrnilerden biri bize de isabet 
edebilir; hoş geldi, sefa geldi; yeter ki isabet tam olsun, can çe
kişme fazla uzun sürmesin. 

Elyazmasımn fotokopisinden alınmışrır. 

Eski savaş arkadaşın, 
F. Engels 

Almancadan çevrilmiştir. 



E N G E L S ' T E N  F .  A .  S O R G E ' A  

Londra, 15 Mart 1 883, gece 1 1 .45 
Sevgili Sorge, 
Telgrafın bu akşam geldi. En içten teşekkürler. 
Marx'ın sağlık durumu hakkında seni düzenli olarak ha

berdar etmek sık sık değişmesi nedeniyle mümkün değildi. 
Ana olgular kısaca şöyle: 

1 88 1  Ekiminde, eşinin ölümünden kısa süre önce, zatürre
ye yakalandı. lyileştikten sonra, 1 8 82 Şubatında Cezayir'e 
gönderildi; yolculuk sırasında, soğuk ve rutubetli hava ile kar
şılaşması üzerine bir başka zatürre ile döndü. Berbat hava de
vam etti; biraz iyileşince, yaklaşan yazın sıcağından kaçınmak 
için, Monaco'ya, Monte Carlo'ya gönderildi. Bu yolculuktan 
bir başka zatürre ile döndü; neyse ki bu seferki hafif geçti. 
Tekrar havalar berbatlaştı. En sonu iyileşti ve Paris yakınında, 
Argenteul'e kızı M.E. Longuet'in yanına gitti. Uzun zamandır 
çektiği bronşit için yakında Enghien'de kükürt banyosu teda
visi gördü. Burada yine hava feci idi ama tedavi bayağı iyi gel
di. Ardından, altı haftalığına Vevey'e gitti ve Eylülde döndü; 
görünüşte tamamen iyileşmişti. Kışı, İngiltere'nin güney kıyı
sında geçirdi. Hiçbir şey yapmadan başıboş dolaşmaktan öyle
sine bıkmıştı ki, Güney Avrupa 'ya bir başka sürgün, fizikman 
iyi gelse bile moral olarak büyük olasılıkla tepki yaratabilirdi. 
Londra'da sisli havalar başlayınca, Wight Adasına gönderildi. 
Orada durmadan yağmur vardı; yine soğuk ald ı. Schorlemmer 
ile ben, yılbaşında onu ziyaret etmeyi planlıyorduk ki, gelen 
haberler derhal Tussy'nin yanına gitmesini gcrektirdi. Bunun 
hemen ardından, Jenny'nin ölümü geldi; bir başka bronşit ilc 
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geri döndü. Bu yaşta, geçirdikleri de düşünülürse, bu seferki 
tehlikeli olabilirdi. Bir dizi komplikasyonlar başladı; özellikle 
ciğerde bir apse ile, müthiş hızlı bir güç kaybı. Bütün bunlara 
karşın, hastalığın genel gidişi iyiydi; geçen cuma, kendisini te
davi eden doktor, Londra'daki en seçkin genç doktorlardan bi
risi -bu doktoru Edwin Ray Lankester özellikle kendisine tav
siye etmişti- bize, Marx'ın iyileşmesi konusunda harika bir 
müjde verdi. Yine de, ciğerin dokusunu mikroskop altında in
celeyen bir kimse, iltihaplı bir ciğerden geçen kılcal kan damar
larının çatlamasının ne denli büyük bir tehlike olduğunu bilir. 

İşte bunun için, altı haftadır her sabah, sokağın köşesini 
dönerken, perdelerini indirilmiş görmekten ödüm kopuyordu. 
Dün öğleden sonra 2.30'da -gündüzleri onu ziyaret etmenin 
en uygun zamanı- bir de eve geldim ki herkes ağlıyordu. San
ki dünyanın sonu gelmiş gibiydi. Ne oldu diye sordum; işin as
lını öğrenip teselli vermek istiyordum. Hafif bir kanama geçir
mişti, ama birden halsizleşmişti. Çocuğuna iyi bakan bir anne
den çok daha fazla ona özen gösteren bizim altın kalpli Lenc
hen, yukarı çıktı ve çıkmasıyla dönmesi bir oldu. Dostumuzun 
yarı uyuklar gibi olduğunu, birlikte yukarı çıkmamızı istedi. 
Odaya girdiğimizde derin bir uykuya daldığını gördük; hem de 
uyanmamacasına. Nabzı ve nefesi durmuştu. İşte o iki dakika 
içerisinde göçüp girmişti; sakin, huzurlu ve acı çekmeksizin. 

Doğal zorunlulukla meydana gelen bütün olaylar, ne denli 
korkunç olursa olsun, kendi tesellilerini de birlikte getirirler. 
Bu olayda da böyle oldu. Tıbbın hünerleri Ona birkaç yıl da
ha bitkisel bir yaşam sağlayabilirdi. Zavallı ve ölmekte olan 
bir hayatı -tıp sanatının bir zaferi olarak- aniden değil, milim 
milim uzatabilirdi. Bizim sevgili Marx dünyada buna razı ol
mazdı. Önünde tamamlanmamış yapıtlada kalakalmak, bun
ları tamamlamak arzusu ile yanıp turuşmak ama buna gücü 
yetmernek işte bu tür bir hayat, onu elimizden alan yumuşacık 
ölümden bin kez daha beter olurdu. Her zaman Epikür'ün şu 
sözlerini yinelerdi: "Ölüm, ölen için değil, geride kalanlar için 
bir talihsizliktir! "  



Evet bu muazzam dehanın, tıbbın büyük zaferi adına ve gü
cünün tepe noktasındayken sık sık haklarından geldiği ikiyüz
lü zavallıların alaycı bakışları altında bir enkaz yığını gibi ya
şamaktansa, böylesi bir ölüm bin kez daha yeğ tutulmalıdır; 
O'nu öbürsü gün, sevgili eşinin yanında toprağa vermek üzere 
omuzlarımıza alırken işte bu düşünce bize teselli oluyor. 

Bütün bu olup bitenlerden sonra -ben bilmiyorum ama sa
nırım doktorlar da bilmiyorlar- kanımca bir başka seçenek 
yoktu. 

Olan oldu. losanlık bir beyin yitirdi; zamanımızın en bü
yük beynini. Proletarya hareketi devam ediyor; ancak, kritik 
anlarda, Fransızların, Rusların, Amerikalıların ve Almanların 
hiç duraksamadan başvurdukları yalnız bir dehanın ve duru
mu derinden kavramış bir bilgi birikiminin sağlayabileceği 
berrak ve ayrıntılı önerilerini aldıkları merkezi nokta artık 
yok. Düzenbaziara olmasa bile yer yer yanıp sönen mum ışık
larına, küçük yeteneklere gün doğdu. Nihai zafer yine kesin, 
ama, dönüşler, geçici ve yerel sapmalar -bunların hepsi kaçı
nılmazdır- şimdi biraz daha yeşerecekler. Ne yapalım, bunun 
da üstesinden geleceğiz; zaten bunun için burada değil miyiz? 
Bu yüzden cesaretimizi kaybetmekten çok uzağız. 

Elyazmasımn fotokopisinden alınmıştır. 
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Sizin, 

F. Engels 

Almancadan çevri lmiştir. 



F r i e d r i c h  E n g e l s 

K A R L  M A R X ' I N  
C E N A Z E  T Ö R E N i  

1 7  Mart Cumartesi günü Marx, Highgate Mezarlığı'nda on 
beş ay önce eşinin gömülmüş bulunduğu aynı mezarda topra
ğa verildi. 

Mezarın başında G. Lemke, Sozialdemokrat'ın yazı kurulu 
ile dağıtım hizmetleri ve Londra Işçi Eğitim Derneği adlarına, 
kırmızı kurdele ile bağlanmış iki çelengi tabutun üzerine koydu. 

Ardından Friedrich Engels, Ingilizce olarak şu konuşmayı 
yaptı: 

" 14 Mart günü, öğleden sonra saat üçe çeyrek kala, yaşa
yan en büyük düşünür, düşünmeye son verdi. Ancak iki daki
kalık bir süre yalnız bırakmıştık ki, yanına döndüğümüzde 
koltuğunda huzurlu bir uykuya daldığını gördük . . .  Ama bu 
sonsuza dek sürecek bir uykuydu. Bu insanın ölümüyle hem 
Avrupa ve Amerika'nın militan proletaryası ve hem de tarihsel 
bilim, ölçüye sığmaz bir kayba uğradı. Bu muazzam ruhun a
ramızdan ayrılmasıyla doğan boşluk çok geçmeden kendini 
belli edecektir. 

"Tıpkı Darwin'in, organik doğanın gelişme yasasını keşfet
mesi gibi, Marx'da, insan tarihinin gelişme yasasını keşfetti: 
Ideolojinin aşırı derecede büyütülmesi nedeniyle şimdiye değin 
gizli kalan şu yalın gerçek; yani, insanlığın, politikayı, bilimi, 
sanatı, dini, vb. izleyip geliştirmeden önce, yemek, içmek, ba-

400 



rınmak, örtünrnek zorunda olduğu ve dolayısıyla da, hemen 
gerekli maddi yaşam araçlarının üretiminin ve buna bağlı ola
rak, belli bir çağda ulaşılan ekonomik gelişme derecesinin üze
rinde, devlet kurumlarının, hukuk kavramlarının, sanatın ve 
hatta söz konusu halkın dinsel inançlarının dayandıkları teme
li oluşturduğu; bu yüzden de bütün bu son sayılanların, şimdi
ye kadar yapıldığı gibi temel alınarak, insani gereksİnınelerin 
bunlardan değil, bunların insanın maddi gereksinmelerine 
-yani, söz konusu toplumun ekonomik gelişme düzeyine- bağ
lı olarak açıklanması gerektiği savı kanıtlanmıştır. 

"Ama hepsi bu değil. Marx ayrıca, bugün kapitalist üretim 
biçimini yönlendiren özel hareket yasasını ve bu üretim biçi
minin yarattığı burjuva toplumunu çözümlemiş ve açıklamış
tır. Artı-değerin keşfi, bu sorunu aydınlığa kavuşturmuştur; 
oysa daha önce bu sorunu ele alan hem burjuva iktisatçıları 
hem de bunları eleştİren sosyalist iktisatçılar daima karanlık
lar içerisinde bir çözüm bulmaya çalışıyorlardı. 

" Böyle iki büyük buluş bile bir insan hayatı için yeterli ola
bilirdi. Böyle tek bir buluşu bile gerçekleştiren insan kendisini 
mutlu sayardı. Marx'ın araştırdığı her bir konuda -o pek çok 
alanda araştırmalar yapmış ve hiçbirini yüzeysel olarak geçiş
tirmemiştir- ve her alanda, matematİktc bile bağımsız keşifler
de bulunmuştur. O böyle bir bilim adamıydı. Ama bütün bun
lar onu yarı yarıya bile tanımlamış olmaz. Marx için bilim, ta
rihsel olarak dinamik ve devrimci bir güçtür. Pratik olarak uy
gulanması henüz olanaksız bulunan bazı teorik bilimlerde bile 
her yeni buluşu büyük bir memnuniyetle karşıladığı gibi, bir 
buluşun sanayide ya da genel olarak tarihsel gelişmede hemen 
devrimci bir çığır açtığını görünce de bir başka türlü sevinci 
yaşardı. Örneğin, elektrik alanında yapılan buluşlarda geliş
meleri -daha yakın zamanda Mareel Derez'in buluşlarını- ya
kından izlerdi. 

" Çünkü Marx her şeyden önce bir devrimciydi. Onun ha
yattaki gerçek misyonu: Şu ya da bu şekilde, kapitalist toplum 
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ile, onun yarattığı ekonomik kurumları devirmek; modern 
proleteryanın kendi durumunun ve gereksinmelerinin bilincine 
varmasına; kurtuluş koşullarının ne olduğunu anlamasına ilk 
işaret eden insan olarak işçi sınıfının bağlarından kurtulması
na yardımcı olmaktı. Bu yolda tutkuyla, kararlılıkla mücadele 
etmiş ve çok az insana nasip olan bir başarı kazanmıştır. Rhe
inische Zeitung ( 1 842), Paris Vorwarts ( 1 844)* Deutsche 
Brükseller Zeitung ( 1 847), Neu Rheinische Zeitung ( 1 848-
49),  New York Tribune ( 1 8 52-6 1 )  gazetelerindeki katkıları ve 
bunlara ilaveten bir yığın militan kitapçıklar; Paris, Brüksel ve 
Londra'da örgütlenme işleri ve en sonu, bütün bunları taçlan
dıran Uluslararası İşçi Derneğinin oluşturulması . . .  Bütün bun
lar bir insanın başka hiçbir şey yapmasa bile, kurulmalarına 
katkıda bulunduğu için gerçekten övünebileceği başarılardır. 

" İşte bütün bunlar nedeniyle Marx, zamanının en nefret 
edilen ve saldırıya uğrayan insanı olmuştur. Mutlakiyetçi ol
sun, cumhuriyetçi olsun hükümetler onu topraklarından dışa
rı atmışlardır. Tutucu ya da sosyal demokrat kesiminden bü
tün burjuvazi birbirleriyle iftira yarışına girmişlerdir. Bütün 
bunları o; örümcek ağları gibi bir yana itmiş, duymazlıktan 
gelmiş; büyük zorunluluk olmadıkça yanıt vermeye bile tenez
zül etmemiştir. Ve o gözlerini, sevilen, sayılan ve Sibirya'dan 
Kaliforniya'ya kadar madencilerin, Avrupa'nın ve Ameri
ka'nın her yanından emekçilerin, milyonlarca devrimci işçinin 
ardından gözyaşı döktüğü bir lider olarak toprağa verilmiştir; 
ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki :  Ona şiddetle karşı çı
kanlar çok olmuş ama kişisel düşmanı hemen hiç olmamıştır. 

"Onun adı çağlar boyu yaşayacak, yapıtlan da." 
Bu konuşmanın ardından, damadı Longuet, Fransızca ola

rak alınan şu mesajları okumuştur. 

* 1 844'te Paris'te yayımlanan bir Alman gazetesi; Marx"ın editörlüğünü üstlenme
si üzerine aynı yıl yazında komünist bir eğilim içerisine girmişti. 

402 



I. Rus Sosyalistlerinden 

"Bütün Rus Sosyalistleri adına, zamanımızın bütün sosya
listleri arasında seçkin ustamıza son bir veda selamı gönderiyo
rum. En büyük zekalardan birisi aramızdan ayrılmış; proletar
yayı sömürenlere -karşı en enerjik savaşçılardan biri ölmüştür. 

"Rus Sosyalistleri, giriştikleri müthiş mücadelenin bütün 
dalgalanmaları arasında gösterdikleri çabayı daima sevgiyle 
izleyen insanın mezarı önünde saygıyla eğiliyorlar; onlar bu 
mücadeleye, toplumsal devrimin ilkeleri son zaferi kazanana 
kadar devam edeceklerdir. Rus dili, çağdaş sosyalizmin öncü 
kitabı Kapital'in ilk çevirisini yapmakla övünç duymuştur. 
Rus üniversitelerindeki öğrenciler, şimdi kaybettiğimiz büyük 
dehanın geliştirdiği teorilerin insana coşku ve sevinç veren se
rimini ilk kez duymak gibi bir ayrıcalığa sahip olmuşlardır. 
Uluslararası Çalışanlar Derneği kurucusuna karşı olanlar bile, 
pratik örgütsel sorunlar söz konusu olunca onun yarattığı 
kapsamlı bilim ile, düşüncelerindeki gelişmeye açık güç karşı
sında daima boyun eğmek zorunda kalmışlardır; zira onun ya
rattığı bilim ve düşünce _gücü, modern sermayenin özüne, top
lumdaki ekonomik biçimlerin gelişme süreçlerine derinden nü
fuz etmiş ve insanlığın gelmiş geçmiş bütün tarihinin hu biçim
lerin gelişmesine bağlı olduğunu açıklamıştır. Devrimci Sosya
lizmin safları arasında her nasılsa bulunan en hızlı karşıtları 
bile, onun ve bütün bilim hayatını paylaştığı dostunun, otuz 
beş yıl önce dünya proletaryasına yaptıkları çağrıya uymak zo
runda kalmışlardır: 'Bütüıı ülkelerin proletaryası: hirleşitıiz!' 

"Karl Marx'ın ölümü, onun fikirlerini kavrayabilen ve za
manımız üzerindeki etkisini takdir edebilen herkesi derinden 
üzmüştür. İzninizle şunu da eklemek isterim ki, bu üzüntü ve 
yas, Marx ile yakın ilişkiler içerisinde olanlar ve özellikle onu 
bir dost olarak sevenler için daha derinden hissedi lmektedir. "  

"P.  Lavrov. " 

Paris, 15 Mart 1883  



II. Telgraf 

"Fransa İşçi Partisi Paris Şubesi, materyalist tarih anlayışı ile 
kapitalist üretim biçiminin analizini sergileyen; bilimsel sosyaliz
min kurucusu ve bugünkü devrimci komünist hareketin temsil
cisi büyük düşünürün kaybından dolayı üzüntülerini bildirir. In
san olarak Marx'a duyduğumuz saygımızı ve onun doktrini ile 
tam bir anlaşma halinde olduğumuzu da belirtmek isteriz. " 

"Sekreter, Lepine. "  
Paris, 16  Mart 1 8 8 3  

I I I .  Telgraf 

"Kendi adıma ve Ispanya Işçi Partisi'nin (Madrid Şubesi) 
dclegesi olarak, hepimizin ustası ve öncüsü olan büyük sosya
listlerin acımasız kaybı dolayısıyla Marx'ın dostlarının ve kız
larının muazzam kederlerini paylaştığımızı bildirmek isterim. "  

"Jose Mesa y Leompart ."  
Paris, 16  Mart 1 8 8 3  

Bu telgrafların okunmasından sonra Liebknecht Almanca 
olarak şu konuşmayı yaptı: 

"Benim unutulmaz öğretmenim ve sadık dostuma sevgileri
mi ve minnederimi ifade etmek için Almanya'nın kalbinden 
gelmiş bulunuyorum. Karl Marx'ın büyük dostları ve meslek
daşları onun için bu yüzyılın en nefret edilen insanıdır derler
di. Bu çok doğrudur. O yalnız en nefret edilen insan olmakla 
kalmadı en çok sevilen insan da oldu. Halkı ezenler ve sömü
renler için en nefret edilen; ezilenler ve sömürülenler için -du
rumlarının farkında olmaları ölçüsünde- en çok sevilen . . .  Ezi
len ve sömürülen halk, o kendilerini sevdiği için onu seviyor
lar. Ardından üzüntülerimizi dile getirdiğimiz insanın sevgisi 
ve nefreti de büyüktü. Nefretinin kaynağında sevgi vardı. Kal
hi büyüktü ama zekiisı da büyüktü. Onu tanıyanlar bunu çok 
iyi bilirler. 

"Burada ben, yalnız öğrencisi ve dostu olarak değil, Alman 



Sosyal Demokrasinin temsilcisi olarak bulunmaktayım; Parti 
bana Öğretmenleri için, Partimizin yaratıcısı için -burada, ya
ratma sözcüğünün taşıdığı anlam derecesinde- taşıdıkları duy
gunun dile getirilmesi görevini vermiştir. 

"Şimdi burada süslü konuşmaların yapılması söz konusu 
olamaz. Kaldı ki Marx, söz ebeliğinin en amansız düşmanıydı. 
Işte bu ölümsüz erdemiyle O, proletaryayı, işçi sınıfı partisini, 
sözcüklerden arındırdı ve onu hiçbir gücün sarsamadığı bili
min sarsılmaz temelleri üzerine oturttu. Bilirnde bir devrimci, 
bilim aracılığı ile bir devrimci olarak, halka inebilmek ve bili
mi halkın ortak hizmetine sunabilmek ama(.."tyla, bilimin en 
yüksek zirvesine tırmanmayı amaç edindi. 

İnsanlığın tek kurtarıcısıdır bilim. 
" Doğa bilimleri bizi Tanrıdan kurtarır. Ancak Tanrı, bilimin 

onu öldürmesine rağmen cennetinde yaşamaya devam eder. 
"Marx'ın insanlara açıkladığı toplumbilimi, kapitalizmi öl

dürür; ve onunla birlikte, yaşadıkları sürece Tanrının ölmesini 
istemeyen, yeryüzü putları ile yeryüzüne hükmedenleri de öl
dürür. Bilimin milliyeri Alman değildir. Bilim sınır tanımaz; 
hele ulusalcılık sınırını hiç tanımaz. İşte bunun için Kapital'in 
yaratıcısının, Uluslararası Çalışanlar Derneği'nin yaratıcısı ol
ması çok doğaldır. 

" Marx'ın bize bıraktığı bilimin özü, bizim, düşmanın her 
türlü saldırılarına karşı koymak ve giriştiğimiz savaşa gitgide 
artan bir güçle devam etmemizi zorunlu kılar. 

"Marx, Sosyal Demokrasiyi bir tarikat, bir okul olmaktan, 
bir Parti olmaya dönüştürmüştür; şimdi bu Parti yılınadan sa
vaş vermektedir ve zafere ulaşması kesindir. 

"Bu yalnız biz Almanlar için geçerli değildir. Marx, proletar
yaya aittir. Onun hayatı, bütün ülkelerin işçilerine adanmıştır. 
Düşünebilen proletarya -ki, bütün ülkelerde artık proletarya 
düşünmeye başlamıştır- ona minnet ve saygı duymaktadır. 

"Ağır bir darbe ile yüz yüzey iz, ama yas tutmuyoruz. 
Marx, aramızda yok ama ölmedi. O proletaryanın kalbinde ve 



kafasında yaşıyor. Onun anısı yok olmayacak; doktrini gitgi
de daha geniş çevrelere yayılacak. 

"Yas tutmak yerine, kaybettiğimiz büyük adamın ruhuna 
uygun hareket edelim ve bütün gücümüzle, bize öğrettiği ve kav
gasını verdiği o büyük doktrini en kısa zamanda hayata geçir
mek için çalışalım. Onun anısını yüceitmenin en iyi yolu budur. 

"Aramızdan ayrılan ama yaşamaya devam eden dostumuz: 
Bize gösterdiğin biçimde nihai amaca doğru yürüyeceğiz. Me
zarın önünde buna yemin ediyoruz! " 

Marx'ın mezarı başında adı geçenlerden başka, diğerlerinin 
yanı sıra, diğer damadı Paul Lafargue; 1 852'deki Köln Komü
nist Davasında beş yıl kalebentliğe mahkum olan Friedrich 
Lessner; Komünist Liga'nın eski bir üyesi, G. Locner de hazır 
bulunuyordu. Doğa bilimleri, bu alanın ünlü isimleri tarafın
dan temsil ediliyordu: Her ikisi de Kraliyet Bilim Derneğinin 
üyesi bulunan, zoolog Ray Lankester ile, kimyacı Profesör 
Schorlemmer. 

Der Sozialdemokrat'ta yayınlanmıştır, 
No. 1'3, 22 Mart 1 8 83 

Almanca'dan çevrilmiştir. 



F r i e d r i c h  E n g e l s 

K A R L  M A R X ' I N  
Ö L Ü M Ü  V E S İ L E S İ Y L E  

Daha sonralan bu acı kayıp vesilesiyle, uyandırdığı genel 
sempatiyi ortaya koyan birkaç davranışa tanık oldum, bunla
rın kısaca özetini vermek istiyorum. 

20 Mart tarihinde Eleanor Marx, Daily News'un yazı ku
rulundan Fransızca olarak aşağıdaki telgrafı almış bulunuyor. 

Moskova, 18 Mart. 

Daily News Editörü/Londra 
"Ingiltere• de Işçi Sınıfı yazarı ve müteveffa Karl Marx'ın 

yakın dostu Mr_ Engels'ten, Kapital'in unutulmaz yazarının 
tabutu üzerine, aşağıdaki satırları taşıyan bir çelenk konulma
sını saygılarımızla rica ederiz: 

Işçilerin haklarını teoride savunan ve bu hakların pratikte 
gerçekleşmesi için mücadele veren büyük insana . . .  Moskova 
Petrovsky Tarım Akademisi Öğrencileri. 

Mr. Engels lütfen bize adresini ve çelengin fiyatını bildirsin 
ki, yapılan giderleri hemen kendisine göndere bilelim." 

"Moskova Petrovsky Akademisi Öğrencileri ."  
Ne var ki bu mesaj, her halukarda cenaze töreni için çok 

geçti, zira tören 17 Martta yapılmıştı. 
Daha sonra, dostumuz P. Lavrov, Paris'ten, 31 Mart'ta, Pe

tersburg'daki Teknoloji Enstitüsü öğrencileri ile Rus kız öğ-



rencilerinden, Karl Marx'ın mezarına konulmak üzere çelenk 
için toplanan 124.50 frank (4. 18 .9  sterlin) tutarında bir çek 
göndermiştir. 

Üçüncü olarak Sozialdemokrat geçen hafta, Odesa öğrenci
lerinin, Marx'ın mezarına, adlarını taşıyan bir çelenk konul
masını istediklerini bildirmiştir. 

Petersburg'dan gelen para üç .çelenk için yeterliydi; bu ne
denle, Moskova ve Odesa çelenklerinin de bu parayla alınma
sında bir sakınca görmedim. 

Solingen'den, Komünist İşçiler Eğitim Derneği aracılığı ile 
üzerinde aşağıdaki yazı bulunan güzel büyük bir çelenk aldık: 
"Solingen'deki, makas, bıçak, kılıç sanayi işçilerinden Karl 
Marx'ın mezarı için . . .  " 

İsviçre'deki bir Slav derneği* şu ilginç öneride bulunmuş
tur: Derneğimiz şu dilekte bulunmaktadır ki: "Emeğin kurtu
luşu için verilen mücadele ve bu mücadelenin ilerlemesi yolun
da kurbanlar verenleri desteklemek amacıyla, Karl Marx'ın 
adına, uluslararası bir kurum tarafından özel bir Karl Marx 
anıtı yapılmalıdır. Bu isteğİn gerçekleşmesi için ilk bağış çeki 
ekte gönderilmiştir. "  Ben bunu şimdilik muhafaza etmekte
yim. Bu önerinin geleceği hiç kuşkusuz, uyandıracağı yankıla
ra bağlıdır; bu nedenle de ben burada bu öneriyi kamuya du
yuruyorum. 

Basında yayılmaya çalışan yalana dayalı söylentilere ger
çeklerle yanıt vermek amacıyla, büyük teorisyenimiz ve lideri
mizin hastalığının seyri ve ölümü üzerine aşağıdaki kısa ayrın
tıları vermek istiyorum. 

Karsibad'daki üç seans süren tedavi ile uzun süredir çekti
ği karaciğer hastalığından neredeyse tamamen kurtulan Marx 
yalnız kronik bir mide rahatsızlığından ve kendisini baş ağrı
ları ve sürekli uykusuzlukla belli eden sinir bozukluğundan şi
kayetçi idi. Her iki şikayet de, yazın bir süre sahilde ya da ik
limi uygun bulunan sağlık merkezlerinde kalınakla az çok yok 
* Üyeleri, Zürih'te yaşayan Slav ülkeleri gençlerinden oluşan bir dernek. 



olmuş durumdaydı; ve bunlar, daha endişe verici durumda an
cak yeni yıldan sonra tekrar görülmeye başladılar. Kronik bo
ğaz hastalıkları, uykusuzluğa yardımcı olan öksürük ve kronik 
bronşit bütünüyle alındığında daha az rahatsızlık vericiydi. 
Ama asıl dayanılmaz olanı, eşinin ölümünden dört beş hafta 
önce, bronşide karışık bir göğüs iltihabı ve zatürre başlangıcı 
görülmüştü. Şikayet ettiği durum çok tehlikeliydi ancak iyileş
me belirtileri eksik değildi. Bu sırada Marx önce Wigt Adası
na, sonra da Cezayir'e yoUandı ( 1 882 başlarında}. Yolculuk 
sırasında hava soğuktu, Cezayir'e yeni bir göğüs iltihabı ile 
ulaştı. Normal koşullar altında bu pek de farklı sayılmazdı. 
Ama, Cezayir'de kış ve ilkbahar olağandışı soğuk ve yağışlıy
dı; Nisan ayında, yemek odasını ısıtmak için boş çaba harcan
dı! Bu durumda Marx'ın durumu iyileşrnek yerine daha da be
ter oldu. 

Cezayir'den Marx, Monte Carlo'ya gönderildi; buradan 
da, üçüncü ve daha hafif bir akciğer iltihabı ile döndü. Bir de 
buna sanki Afrika'dan peşi sıra sürükleyip getirdiği sürekli kö
tü hava eklendi. Böylece burada da iyileşrnek yerine hastalıkla 
daha çetin bir mücadele vermek zorunda kaldı. Yaz başına 
doğru Marx, kızı Mrs. Longuet'in yanına Argenteul'e gitti ve 
kronik bronşiri için yakındaki Enghien'de kükürt hanyolarına 
devam etti. 

O yaz yağmurlu geçti ama bu tedavi, yavaş olmakla birlik
te, doktorları tatmin edici biçimde geçti. Marx buradan Ve
vey'e, Cenevre gölü kıyısına gönderildi; burada bayağı kendi
sine geldi ve kışı Londra'da olmasa bile Ingiltere'nin güney kı
yısında geçirmesine izin verildi. 

Nihayet burada çalışmalarına yeniden devam etmek istedi. 
Eylül ayında Londra'ya dönünce oldukça iyi görünüyordu ve 
benimle birlikte hiç güçlük çekmeden sık sık Hampstead Hill' e 
(oturduğu evden aşağı yukarı yüz metre yüksekliğinde} tırma
nışlar yapabiliyordu. Kasım sisleri yaklaşırken, Wight Adası
nın güney ucunda Ventron'a gönderildi. Yağmurlu hava he-



men başladı, sis de vardı; bunun sonucu yeniden soğuk aldı, 
öksürükler, vb. Tek sözcükle, açık havada canlandırıcı hare
ketler yerine yine odasına kapanmak zorunda kaldı. 

Bu sırada, kızı Bayan Longuet öldü. Ertesi günü (12 Ocak) 
Marx, Londra'ya berbat bir bronşide döndü. Buna bir de ba
demcik iltihabı katılınca, yutkunması neredeyse olanaksız ha
le geldi. En büyük acıları Stoacı bir sükfınetle karşılayan Marx 
şimdi de, hayatının en büyük acılarından birine katlanarak her 
gün bir litre sütü zar zor içmek zorundaydı. Bu da yetmiyor
muş gibi şubat ayında ciğer ülseri başgösterdi. On beş aydır 
kullanmadık ilaç kalmayan vücudu artık ilaçla tedavi edilir ol
maktan çıkmıştı; iştahı kalmamış ve sindirim fonksiyonu ada
makıllı bozulmuştu. Günbegün zayıfladığı belli oluyordu. Bu
na karşın bütünüyle alındığında hastalıklarda bir iyileşme gö
rülüyordu. Bronşiti neredeyse atlatmış, yutkunması kolaylaş
mıştı. Doktorlar bayağı umut vermeye başlamışlardı. . .  

Ve ardından -ziyaret için en iyi vakit olan iki  ile üç arası
eve vardığımda herkes gözyaşı içindeydi. Çok halsiz olduğunu 
söylediler, sonu gelmiş miydi acaba . . .  Yine de o sabah, biraz 
şarap, süt ve çorbayı iştahla yemişti. Beşikten başlayarak bü
tün çocuklarını büyüten, kırk yıldır evi çekip çeviren emektar, 
sadık Helene Demuth, yukarı çıktı ve çıkmasıyla inmesi bir ol
du: "Benimle gelin, uyuklar gibi bir hali var" diye söyleniyor
du . . .  Çıktığımızcia derin bir uykuya dalmıştı. .. bir daha uyan
mamak üzere . . .  Karl Marx koltuğunda, sonu gelen bir kimse
yi imrendirecek sakin bir ölüı::nle bizleri bırakıp gitmişti . . .  
Der Sozialdemokrat gazetesin
de yayınlanmıştır, No. 1 9, 3 
Mayıs 1 883 
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Almanca'dan çevrilmiştir 



E N G E L S ' İ N  T A B U T U  B A Ş l N D A  

Ölümsüz liderimizin karakteri sade ve ciddi idi; bu yalınlık ve 
müthiş ciddilik onun eylemlerini ve verimli çalışma hayatının son 
anını belirleyen bir vekar ve ağırbaşlılık olmuştur. 

Cesedinin yakılması ve küllerinin denize bırakılması onun 
vasiyeti idi. 10 Ağustos Cumartesi günü l l 'de, cesedi, Lond
ra'dan otuz mil kadar ötedeki Woking krematoryumuna götü
rülmek üzere Waterloo İstasyonuna getirildi. 

Öğleden sonra saat ikide, Necrepolis İstasyonunun bekle
me odasına girerek sayısız çiçeklerle örtülü tabutu gördüğü
müz anda duyduğumuz büyük heyecan, hepimiz için yaşamı
mız boyunca unutamayacağımız duygu dolu bir andı. .. Al
manya'nın dört bir yanından, Avusturya'dan, Fransa, İngilte
re, İtalya, Belçika, Hollanda, Rusya, Polanya, Bulgaristan ve 
Ermenistan'dan gelen minnet, ve sevgi yüklü çelenkler, üzerle
rindeki geniş kırmızı kurdeleler, idealleri uğruna savaş veren 
proletaryanın, manevi babalarına ve ustalarına, öğretmenleri
ne, liderlerine ve unutulmaz dostlarına, şimdi duydukları de
rin yoksuniuğu ve uçsuz bucaksız minnettarlığı en özlü biçim
de ifade eden dokunaklı sunuşları taşıyordu. Dünyanın her ya
nından gelen sayısız telgraflar, mektuplar. 

Tabutun çevresinde sıralanan bütün uygar insanların tem
silcileri keder içerisinde idiler: Almanlar, Avusturyalılar, İngi
lizler, Fransızlar, Belçikalılar, Hollandalılar, ltalyanlar, Rus
lar, Polonyalılar, Ermeniler. . .  Milliyet ve ırk ayrımları, özgür
lük ve kardeşlik için mücadele veren, aydınlığa ve mutluluğa 
koşan insanların en yiğit ve soylu liderlerini kaybetmiş olma
nın belirgin hale getirdiği bu muazzam duygu içerisinde eriyip 
gitmişti. 

4 I I  



Işte şurada, 65'ini aşkın yaşlı ama güçlü, canlı, düşüneeli 
bir insanın etkileyici görüntüsü: Dr. Samuel Moore; İngiliz 
sulh hakimi, Marx'ın Kapital'inin çevirmeni . . .  Dr. Moore şun
ları söylüyor: " Dostlar, burada biz, bir insanın yaşamı boyun
ca nadiren rastlayabileceği bir dehanın taburu başındayız. 
Friedrich Engels ile ben, 1863 yılında Manchester'de tanıştım; 
çok geçmeden samimi dost olduk. Onunla her konuşmamızda 
çok şeyler öğrendim. Bilgisi de, inceliği ve zerafeti de bitip tü
kenmezdi. Bu soylu yaşlı adam, müteveffa dostuna gözyaşları 
içerisinde veda ediyor ve sözü Friedrich Engels'in yeğenine, 
koyu dindar ve tutucu Engels ailesinin temsilcisi Herr Schlach
tendal'a bırakıyor. . .  

Ardından Wilhelm Liebknecht bir konuşma yaparak ara
mızdan ayrılan dostunu, göreve sıkı sıkıya bağlı bir insan, bir 
kalem ve kılıç kahramanı; Marx'ın yakın zihin işbirlikçisi, mo
dern sosyalizmin kurucusu olarak selamlıyor. 

Paul Lafargue kısa konuşuyor; keder ve gözyaşiarına yenik 
düşüyor: "Elveda sevgili dost! Böylesine sevgi dolu, iyi kalpli 
ve düşüneeli bir arkadaşı bir daha nerede bulabiiirim ben! Bi
ze, Marx'la birlikte Komünist Manifesto'yu armağan ettiniz; 
Fransız proletaryasını, bizleri sınıf bilincine ulaştıran, politik 
iktidarı ele geçirmek için günlük mücadelede bize yol gösteren 
programı verdiniz. Elveda Friedrich Engels! Fransa işçileri 
1 847'de bize verdiğiniz buyruğu hiç bir zaman unutmayacak :  
Bütün ülkelerin proleteryası, bir/eşiniz! 

Bize savaş alanını gösterdiniz, silahları verdiniz . . .  ve slogan: 
Dövüşeceğiz ve kazanacağız! " 

August Bebel'in * kişiliğinde Avusturya işçileri, duygularını 
ve düşüncelerini dile getiren iyi bir konuşmacı bulmuşlardı. 
Bebel, müteveffanın, ansiklopedik bilgi birikimini, günün top
lumsal tarihi konusundaki bilgeliğini, dirayetli politika adam
lığını ve Avusturya proletaryasının hararetli dostluğunu övgü 
dolu sözlerle anlattı. 

* Avusturya Sosyal Demokratları, August Bebel'i, Engels'in cenaze töreninde ken
dilerini temsil etmekle görevlendirmişti. 
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Anseele, Belçika adına bir konuşma yaptı. . .  Dr. Aveling, İn
giliz yoldaşlar adına konuştu; Van der Goes, Hollanda Sosyal 
Demokratlarını ve bir Rus, Rusya özgürlük savaşçılarının 
temsilcisi olarak birer konuşma yaptılar. '' 

Öğleden sonra saat 3 .30'da ceset bir vagona yerleştirildi ve 
özel tren Woking'deki krematoryuma doğru yola çıktı. Cese
din. yakılınasına yalnız birkaç kişi katıldı. 

Der Sozialdemokrat'ın 1 5  
Ağustos 1 895 tarihinde (No. 
33) yayımlandı. 

Almancadan çevrilmiştir. 

• Vonvans'ın haberine göre, Rus Sosyal Demokratları adına Engels'in taburu 
üzerine Vera Zasulich; Narodnaya Volya adına F.V. Vokhovsky tarafından iki çe
lenek konulmuştur. 



F ra n z  M e h r i n g 

F R I E D R I C H  E N G E L S  

5 Ağustosta Friedrich Engels'in mutlu ve verimli bir haya
tın tepe noktasının sonuna doğru gözlerini sonsuza dek kapa
yalı on yıl olacak. Eski kitaplara geçmiş yaşlılık döneminde bi
le o, gençliğini konimak gibi bir ayrıcalığı yaşamış, tarihsel et
kisi en uç noktaya yaşlılık yıllarında ulaşmış; oysa Lassaile'da 
bu gençlik, Marx'da olgunluk yıllarına denk düşmüştür. 

Bu söylenenlerden, Engels'in zekasının olgunluğa geç ulaş
tığı gibi bir sonuç çıkarmak elbette yanlış olur. Tam tersine o 
da tıpkı, Lassaile ve Marx gibi vaktinden önce olgunlaşan bir 
zekaya sahipti. Zira, diğerlerinden çok daha genç yaşında, çağ 
açıcı, önemini hiç yitirmeyecek, bilimsel sosyalizmin ilk büyük 
dökümanını kaleme almıştı. Ingiltere'de işçi sınıfının durumu 
üzerine olan kitabı yazdığı zaman sadece yirmi dört yaşında 
idi. Böylesine genç yaşta, bilim alanına böylesine parlak bir 
adım atış az görülen bir başarıdır ve dehanın inkar edilemez 
bir kanıtı olduğu gibi yarım yüzyıllık sürekli bir gelişmenin de 
çıkış noktası olmuştur. Yani, yaşlı adam, gençliğin verdiği sö
zü gerçekleştirmiştir. 

Engels, ilk öncü kitabını yazdığı sırada Marx'ı tanıyordu. 
Bu iki insan yalnız birbiriyle yazışmakla kalmamıştır, birkaç 
günlüğüne bir araya gelerek, daha sonra Kutsal Aile başlığı al
tında yayımlanacak olan ortak bir kitabın taslağını da karar
laştırmışlardır. 

Birkaç yıl sonra, Komünist Manifesto 'yu birlikte kaleme al
dıkları zaman kendisi de daima vurguladığı gibi, ikinci sırada 
idi. Devrim yıllarında* bile en yetenekli ve en sadık olmakla 
* 1 848-49. -Ed. 



beraber hala dostunun yardımcısı olarak kalmış ve ardından, 
neredeyse bir kuşak boyunca kamunun gözünden silinmiştir. 

Daha sonra, neredeyse altmış yaşındayken, bilimsel sosya
lizmin tarihinde yine çağ açıcı olan ikinci büyük eserini ver
miştir. '' Ölmek üzere olan dostunun yorgun ellerinden kayıp 
gitmekte olan silahiara sahip çıkan Engels, uluslararası işçi sı
nıfı hareketini uzun yıllar yönetmiştir. 

Yaşamının sabahında ve öğle vakti ondan esirgeneni, ak
şam bol bol vermiştir; talihin ona borçlu kaldığını kabul etse 
de, akşam, kendisinin de söylediği gibi hem de aşırı bollukta 
yaşanmıştır. 

Gerçekten de Marx ile dostluğu en büyük mutluluktu; ama 
aynı zamanda hayatının gizli ızdırabı. Bu dostluğa çok şey fe
da etmiş; o kadar ki, en gözü pek insanın bile feda ederneyece
ği kadar; ancak, hiçbir pişmanlık ya da esirgeme duygusuna 
kapılmaksızın gönül rahatlığı ile, bir büyük dehanın yanında 
kendini ikinci plana alarak kalabilmek çok parlak entelektüel 
bir başarının sağlayabileceğinden daha büyük bir saygınlık ka
zandırmamış mıdır Engels'e . . .  Hiç de küçümsenemeyecek bir 
yeteneğe sahip oldukları halde bir dehayı kıskanma pahasına 
harcanıp gidenlerin yanında Engels hiçbir kıskançlık göster
meksizin onun yanında kalınakla üstadın akranı düzeyine 
yükselebilmiştir. 

Eğer hayat bir araya getirmemiş olsaydı, Engels ya da 
Marx'ın ne olabileceğini düşünmek bence boş bir hayalİn peşin
de koşmak olur. Bu iki insanın, gerçekte de olduğu gibi, bir ara
ya gelmeleri kaçınılmazdı; aslolan, bunların yaşam boyu yarat
tıklarının şanslı mirasçısı olan bizlerin yapacağı tek şey, bu iki 
ölümlü insanı, ölümsüz yapıtları ile değerlendirmektir. 

Lassaile ile Marx'ı sarsan fırtınalar ile kıyaslandığında En
gels'in hayatı, aydınlık ve neşeli-görünür; ancak onun hayatın
da da anaforlar, büyük esintiler eksik değildir. . .  

• Anti-Dühring.-Ed. 



Hayatının sonuna doğru Engels, kendisine gösterilen abart
malı tavrıo -neden Engels böyle düşünüyor- öldüğü zaman, 
doğru bir ölçüye kavuşacağını sık sık söylerdi.  

Bu zaten böyle de oldu: Bugün onu, değerinin altında göster
me tehlikesinden fazla, değerinin üstünde gösterme tehlikesi var. 
Marx'ın yerleştiği kaidenin tabanında kurtlar gibi kaynaşıp, al
nındaki taçtan bir şeyler tırtıklama telaşı içerisindeki cücelere 
rağmen -belki sırf bu nedenle- Marx'ın görüntüsü daha da yü
ce ve azametli. Ve Marx, Engels'in üzerinde yükselir gibi; ancak 
Marx, Engels onu yükseltmese idi aynı yüksekliğe ulaşabilir 
miydi? Engels hiç bir zaman, Marx yaşarken ve ölümünden 
sonra pek çoğunun olduğu gibi, Marx'ın asla sırf bir asistanı ya 
da yorumcusu olarak kalmamıştır. O, kendi bağımsız yaratıcılı
ğı içerisinde Marx'ın işbirliği yaptığı insan olmuştur; onun eşiti 
değildi ama, entelektüel olarak akranıydı.. .  Marx'tan söz et
meksizin, Engels'ten söz edemeyiz. Ve her ikisinden aralarında
ki dostluktan söz etmeksizin söz etmek mümkün değildir. Ka de
rin kendisinden esirgediği bir şey üzerinde hornurdanmak En
gels'in işi değildi. "Tarih en sonunda her şeyi yerli yerine ko
yar," derdi, "o zamana kadar, zamanın keyfini çıkartacağız ve 
şunu biliyoruz, bunu bilmiyoruz diye tasa etmeyeceğiz. " 

Engels, şöhreti üzerine düşünüp tasalanacağına, ektiği to
humların, o mükemmel filizienişinin keyfini sürmüştür. Bu 
mutluluk kasesine düşen tek acı damla, bu görünüşün keyfini 
paylaşmak için arkadaşının yanında olmayışıydı. . .  

Ve böylece Engels'in bereketli yaşamı, mutlu bir yaşam da ol
muştur: Yıllar ve on yıllar, üzerinde hiçbir iz bırakmadan akıp 
geçmiş, keyifli tabiatı dayanmasını kolaylaştıran kısa süren ızdı
raplı bir hastalıktan sonra, yetmiş beşinde, sakin göçüp gitmiştir. 

Bizler de şimdi Engels'in, mükemmel meyvelerini vermeye 
başladığı bu devrim çağını görerneden gittiği için üzülmekteyiz. * 
Özellikle Alman Sosyal Demokrasisinde olmak üzere Engels'in 
son on yılda Enternasyonal'de olup biten her şeyi onaylamaya-

* Bu makale, Rusya'da 1 905-07 Devriminin başlangıcında yazılmıştır. -Ed 



cağı besbellidir. •· Kimsenin yeri doldurulamaz demek doğru ol
madığı gibi Engels'in eğer yaşamış olsaydı, ileri görüşlülüğü ve 
akıllıca tavsiyeleri ile, modern işçi sınıfı hareketini pek çok sap
malardan kurtarabileceğini söylemek de yanlış olmasa gerektir. 

Her şeyden önce onun, devrimci Rusya'daki tarihsel manza
ra ile, yükselen dev yalazlar karşısında, bütün bunları, en azın
dan Marx ile Engels'in, uluslararası işçi sınıfı davasına yaptığı 
hizmetlerin pariattığı kıvılcımın bir sonucu olarak algılayıp bü
yük bir mutluluk duyması herhalde en doğal hakkı olurdu. 

Bütün yaşamları boyunca tepeden tırnağa devrimciler ola
rak Marx ile Engels, çarlık despotizminin yıkılmasını, prole
tarya devriminde bir dönüm noktası olarak görmüşlerdir. Da
ha, Neue Rhenische Zeitung zamanında bile bu kanlı ve sefil 
rejime karşı savaşmanın gereğine işaret etmişlerdir. 

Ona öldürücü darbenin vurulması görevini hiç göz ardı et
memişlerdir. Rus devrimci güçlerinin çekirdeği onların yarat
tığı ruh ve doktrin ile beslenmiş; Doğu ü lkeleri üzerinde şafak 
sökerken gözlerimizi biz, İngiliz metropolünde devrimci 
Marx'ın yattığı mezar ile; devrimci Engels'in küllerinin savrul
duğu okyanus dalgaianna çeviriyoruz. 

Kocamış Avrupa, Devrimin o heybetli ayak seslerinin uğul
tusu altında tir tir titrerken, onların yarattığı ruh, p ınl pınl 
parlamakta, ·en keskin düşünceleri ile en atak sözcükleri geniş 
yığınlar arasında yankılanmaktadır. Onların anılan, kendileri 
için yaşadığı, savaştığı ve ölümsüz kitleler arasında canlılığını 
yitirmeden yaşamaktadır. Doğumlarının ve ölümlerinin her 
yıldönümü bu anı ya canlılık katmakta ve tazelemektedir. Y al
nız ezenler ile ezilenlerin savaşımına tanıklık eden bu can çeki
şen sefil dünyada, onların seslerinin yankılarını sanki hala ara
mızdaymışçasına duyuyor, yeni bir devrimci çağın şafağını 
seyrediyoruz. 

Die Neue Zeir'da 
yayınlanmıştır. Cilt 2, I 904-5 

Almancadan 
çevrilmiştir. 

• Yazar, tkinci Enternasyonal ile Alman Sosyal Demokrasisindeki oporrünizmin 
yoğunlaşmasına işaret ediyor. 



METiNDE ADI GEÇEN 
GAZETE VE DERGiLER 

• Rheinische Zeitung Ren Gazetesi 
• Neu Rheinische Zeitung Yeni Ren Gazetesi 
• Vorwarts lleri 
• Deutsche-Brusseller Zeitung Alman-Brüksel Gazetesi 
• New York Tribune New York Tribüne 
• Die Neue Zeit Yeni Çağ 

• Narodnaya Volya Halkın Sesi 
• Vorbote Yasak 
• La Plebe Halk 
• Nordhcrn Star Kuzey Yıldızı 
• Red Rcpublice Kızıl Cumhuriyet 
• Notes to the People Halka Notlar 
• Peoples Paper Halkların Gazetesi 
• Reform 
• La Bataillc Sauaş 
• La Justice Adalet 
• Tiyloyc Geçmiş 



KARL MARX İLE FRIEDRICH ENGELS'İN 
HAYAT VE EYLEMLERİNDE BELLi BAŞLI TARİHLER 

1 8 1 8, 5 Mayıs Karl Marx, Prusya'nın Ren Eyaletinde Trier 
kentinde hukukçu bir babanın 3. çocuğu olarak dünyaya geldi .  

1 82 0, 28 Kasım Friedrich Engels, Prusya'nın Ren Eyaletinde, 
Barmen'de dokuma imalarçısı bir ai lenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. 

1 824, 26 Ağustos Marx'ın Yahudi olan ailesi Protestanlığa geçti. 

1 83 0  Güzii Trier Jimnasyumu'na devam eden Marx, 24 Eylül 
1 835'te liseyi bitirdi. 

1 834, 20 Ekim Elberfeld Jimnasyumu'na iki yıl devam eden Engels, 
babasının ısrarı üzerine 15 Eylül 1 83 7'de okuldan ayrılarak 
iş hayatına atıldı. 

1 835, 15 Ekim Marx, Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 
1 936'da Jenny von Westphalen ile Trier'de nişanlandı. 

1 936 ila 1 938 Marx Berlin'e geçti, 23 Ekimde Berlin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine devama başladı. Aynı sırada, tarih, 
edebiyat, sanat ve felsefe tarihi incelemelerine girişti; Genç 
Hegelciler ile tanıştı. 183 8'de babası Heinrich Marx, 
Trier'de öldü. 

1 838 Temmuz ortası-Mart 1 841 Engels, Bremen firmasında iş 
dünyasını öğrenir. Boş zamanlarında, felsefe ve edebiyada 
uğraşır. Telegref für Deutschland için yazdığı "Wuppertal 
Mektupları "nda, b ura imalatçılarının işçileri nasıl 
sömürdüklerini anlatır; edebiyat dergileri için kısa 
incelemeler yazar. 

1 839 Mart 1 841  Marx, "Demokrit'in Doğal Felsefesi ile 
Epikür'ün Doğal Felsefesi Arasındaki Farklar" başlıklı 
doktora tezini yazar. 

1 841,  30 Mart Marx, Berlin Üniversitesi'ndeki çalışmalarına son verir. 



6-1 5  Nisan Marx tezini Jeana Üniversitesi'ne gönderir ve Felsefe 
Doktoru ünvanını alır. 

Temmuz civarı Marx, yeni yayınlanan Feuerbach'ın 
Hıristiyanlıgın Özü kitabını inceler. 

1 84 1 ,  Eylülün ikinci yarısı-S Ekim 1 842 Engels, askerlİğİnİ 
Berlin'de yapar. Serbest zamanlarında Berlin 
Üniversitesi'nde, kayıtsız öğrenci olarak derslere devam eder; 
Genç Hegelciler ile temas kurar, Schelling'in gerici idealist 
felsefesine karşı bir dizi yazı yazar; Ren Gazetesı'ne katkıda 
bulunur; Feuerbach'ın Hıristiyanlığın Özü'nü inceler. 

1 842, 1 5  Ocak-1 O Şubat Marx, "Son Prusya Sansür Yönetmeligi 
Uzerine Notlar"ı yazar; bu yazı Almanya'da basılmayınca, 
1 843 Şubatında İsviçre'de yayımlanır. 

Nisan Marx, Ren Gazetesı'ne yazmaya başlar. 

Ekimin ilk yarısı Marx, Köln'e gider bu gazetenin editörlüğünü 
üstlenir; onun etkisi altında gazete gitgide daha fazla 
devrimci-demokrat bir çizgiye gelir. Yazılarında ateşli 
biçimde halkın çıkarlarını savunur. 

Kasımın ikinci yarısı Engels, Manchester'de, "Ermen ve Engels" 
pamuklu dokuma fabrikasında çalışma hayatını öğrenmeye 
başlar. İngiltere'ye giderken, Ren Gazetesi'nin Köln'deki 
idare bürosuna uğrar ve ilk kez Marx ile karşılaşır. 
Manchester'de bulunduğu sırada, İrlandalı sevgilisi Mary 
Burns ile, işçilerin oturduğu bölgeleri dolaşır, yaşadıkları güç 
yaşam koşullarına tanık olur. 

Aralık 1 842-Ağustos 1 844 Engels, İngiltere'de sosyal ve politik 
ilişkiler ile, İngiliz emekçilerinin yaşama ve çalışma 
koşullarını inceler, Çartist hareketle tanışır; gizli Alman işçi 
derneğinin liderleriyle temas kurar; sosyalist ve demokrat 
basma katkıda bulunur; burjuva iktisatçılarının, ütopik 
sosyalistlerin yapıtlarını okur. 

1 843, 19 Ocak Ren Gazetesi'nin yoğun muhalefeti nedeniyle 
Prusya hükümeti 1 Nisanda gazete yayınını durdurdu. 
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1 7  Mart Ren Gazetesi'nin yayım yasağını kaldırmak umudu ile 
ortakların daha ılımlı bir politika izlenınesini 
karariaştırmaları nedeniyle Marx yazı kurulundan ayrıldı. 

Yaz ayları Marx, Hegel'in hukuk felsefesini eleştİren bir deneme yazar. 

1 9  Haziran Marx, Kreuznach'ta Jenny von Westphalen ile evlenir. 

Ekim sonu Marx Paris'e gider, Alman-Fransız Yıllığı'nı yayınlar. 

1 843 güzü 1 845 OcağıMarx , Yıllık'ta, " Yahudi Sorunu "  ve 
"Hegel'in Hukuk Felsefesi'nin Eleştirisi-Giriş" makalelerini 
yayımlar. 

Kasım 1 843-0cak 1 845 Marx Paris'te Fransız sosyalistleri ve 
demokratları ile, Alman gizli derneği 'Adalet Birliği' 
liderleriyle temas kurar, ayrıca, Fransız gizli işçi örgütleriyle 
yakın temas halindedir, bunların toplantılarına katılır. 

1 843 sonu-1 844 Ocağı Engels, Yıllık için, "Ekonomi Politiğin 
Eleştirisi !çin Taslak " ve "lngiltere'nin Durumu. Thomas 
Carlyle, Dün-Bugün" başlıklı yazıları kaleme alır. 

1 844, Şubat sonu Alman-Fransız Yıllığı 'nın ilk çifte sayısı Paris'te 
yayımlanır. Marx ile Engels yazışmaya başlar. 

1 6  Nisan Marx'ın yazılarının Yıllık'ta yayınlanması üzerine Prusya 
Hükümeti Marx'ı, " vatana ihanet ve Majestelerine hakaret" 
etmekle suçlar, Prusya sınırlarını geçmesi halinde 
tutuklanmasını emreder. 

Nisan-Ağustos Marx, 1 843 yılı sonunda başladığı ekonomi politik 
incelemelerine devam eder, ekonomi ve felsefe 
elyazmalarında, burjuva ekonomi politiğinin ilk eleştiri 
taslağını verir. 

Ikinci yarıyıl Marx Paris'te yayımlanan Alman !leri (Vorwarts) 
gazetesine yazı yazar; düzenlenmesine katılır ve onun etkisi 
ile gazete komünizme kayar. 

28 Ağustos-6 Eylül Marx ile Engels'in Paris'te buluşması; büyük 
dostluğun; proletarya davası için ortak bilimsel çalışmaların, 
devrimci mücadelenin başlangıcı. 
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Ey/iii-Kasım Marx, Engels'in Paris'te kaldığı gün boyunca ortaklaşa 
başladıkları Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi 
yapıtı üzerinde çalışır. 

1 844 Eylülünün 2. yarısı 1845 Martı Engels, Barmen'de, 
Ingiltere'de Işçi Sınıfının Durumu üzerine çalışır. Aynı 
zamanda, sosyalist düşüncenin yayılmasına uğraşır; Ren 
Eyaletlerinde, demokratik ve sosyalist örgütlenmelere 
yardımcı olur. 

1 845, 1 6  Ocak Marx ile Ilen'nin bazı yazarları, Prusya'nın baskısı 
ile Fransa tarafından sınırdışı edilirler. 

3 Ocak Marx, Brüksel'e gider. 

24 Şubat Marx ile Engels'in, Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin 
Eleştirisi Bruno Bauer ve Ortaklarına Karşı kitabının 
yayınlanması. 

1/kbahar Marx, Feuerbach Uzerine Tez/er'i yazar. 

5 Nisan sonrası Engels, Marx'a katılmak üzere Brüksel'e gider. 

Mayıs sonu Engels'in, Ingiltere'de !şçi Sınıfının durumu Leipzig'de 
yayınlanır. 

12 Temmuz civarı Marx ile Engels, ekonomi konusunda İngiliz 
literatürünü incelemek, İngiltere'nin ekonomik ve politik 
hayatı ile işçi sınıfı hareketini yakından tanımak için 
İngiltere'ye giderler. Londra'da Çartist hareketin öncüleri ile 
Adalet Birliği'nin liderleri ile görüşürler. 

24 Ağustos civarı Marx ile Engels, İngiltere'den Brüksel'e dönerler. 

1 845 Eylülü-1 846 yazı Marx ile Engels, Alman ldeo/ojisi üzerinde 
çalışırlar. 

1 84 5 E yliilii- 1 848 Martı Engels, Çartistlerin gazetesi Kuzey 
Yıldızı'na, Fransa ve Almanya'daki politik durum üzerine 
yazılar yazar. 

1 846, Yılın başlangıcı Marx ve Engels Brüksel'de bir komünist 
"yazışma komitesi " kurarlar: Amaç işçi sınıfının ve çeşitli 
ülkelerdeki sosyalist hareketlerin ilerici temsilcileri arasında 
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ideolojik ve örgütsel bağ ol uşturmaktır. Uluslararası 
proletarya partisinin kurulması için temel hazırlamak 
amacıyla, Londra'da, Paris'te, Almanya'da " yazışma 
komiteleri" kurmak için adımlar atılır.  

30 Mart Brüksel Komünist Yazışma Komitesi 'nin bir oturumunda 
Marx ile Engels, küçük burjuvaların 'gerçek sosyalizmi' ile 
Weitling'in vülgcr eşitlikçi komü n izmini sert bir biçi mde 
eleştirirler. 

1 5  Ağustos Engels, Brüksel Komünist Yazışma komitesi ta rafından, 
yazışma komitesini örgütlemek, işçiler arasında bil i msel 
sosyalizmi yaymak ve Weit lingcilik, Proudhonculuk ve 
"gerçek sosyalizm" eğil imleri i le mücadele etmek üzere 
Paris'e gönderilir. 

1 847, Ocak-LS Haziran Marx, 1 847 Temmuzunun başla rında 
çıkan, Proudhon'un, Felsefenin Sefaleti, Sefaletill Felsefesine 
Yamt'ı yazar. 

Ocak sonu-Şubat Adalet Birliği Londra Komitesi, Brüksel'deki 
Marx'a ve Paris'tek i  Engels'e, temsilci olarak J.  Moll'u 
göndererek, Birliğe katı lma larını, yeniden örgütlenmesine, 
programının saptanmasına yardımcı olmala rını ister. Marx 
ve Engels, Birliğe katılmayı kabul eder. 

Haziran başt Komünist Birliğin ilk kongresi Londra'da yapılır. 
Engels, Birliğin Paris şubesinin delegesi olarak çalışmalara 
etkin biçimde katı l ır .  

Ağustos sonu Marx i lc  Engels, Brüksel'de Alman İşçi Derneği'ni 
örgütlerler ve bilimsel soyalizm fikrinin propagandasını 
geliştirirler. 

Ey/iii 1 847- Şubat 1 848 Marx ile Engels, A lman Briiksel 
Gazetestne katkıda bulunurlar; gazete bunların etkisiyle, 
devri mci-demokrat ve komünist propagand anın organı 
haline gelir. 

27 Ey/iii 1 847-Şub,ıt 1 848 Marx i le Engels, Brüksel'de, 
Demokratik Derneğin kuruluşuna ve çalışmalarına etkin 
hiçimde katılırlar. Başkan yardımcısı seçilen Marx'ın liderliği 
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altında Dernek, başta, Londra'daki "Kardeş Demokratlar 
Derneği" olmak üzere, diğer ülkelerdeki demokratik 
hareketler ile temasa geçer. 

Ekim sonu-Kasım Komünist Birliğin Paris bölge komitesinin isteği 

üzerine Engels, "Komünizmin Ilkeleri" başlığı altında 
Birliğin program taslağını hazırlar. 

29 Kasım-S Aralık Marx ile Engels, Komünist Birliğin Londra'daki 
İkinci Kongresinde etkin bir rol oynarlar; görüşleri, 
Kongrece tamamıyla kabul görür; kendilerine, Birlik için 
manifesto biçiminde bir program hazırlama görevi verilir. 

Aralıgın 2. yarısı Marx, Brüksel'de Alman İşçi Derneği'nde, ücretli 
emek ve sermaye üzerine konuşmalar yapar. 

1 848, 29 Ocak Fransız Hükümeti Engels 'i, işçiler arasında devrimci 
faaliyeti nedeniyle Fransa'dan çıkartır; 31  Ocakta Brüksel'e gelir. 

24 Şubat civarı Marx ve Engels'in Komünist Partisi Manifestosu 
Londra'da yayımlanır; bilimsel komünizmin ilk program 
dökümanıdır. 

4 Mart Fransa'daki Şubat Devriminin etkisiyle Brüksel'de gelişen 
cumhuriyetçi hareketlere faal olarak katıldığı gerekçesiyle 
Marx tutuklanır ve Belçika'dan çıkartılır. 

5 Mart Marx, Paris'e gelir ve Merkez Komitesi'nin verdiği yetkiye 
dayanarak, Komünist Birliğin yeni Merkez Komitesini kurar 
ve başkanlığa seçilir. 

2 1  Mart civarı Engels, Paris'e gelir; Komünist Birlik Merkez 
Komitesi çalışmalarına katılır. Yokluğunda Merkez 
Komitesine seçilmiştir. 

2 1 -29 Mart arası Almanya'daki devrim ile ilgili olarak Marx ve 
Engels, Komünist Birliğin politik platformunu belirlemişler, 
"Almanya'da t.omünist Partinin Talepleri", Komünist 
Partisi Manifestosu i le birlikte bu kitapçık, Almanya'ya 
giden işçilere dağıtılmıştır. 



6 Nisan civarı Marx ile Engels Paris'ten ayrılarak, devrime 
doğrudan katılmak üzere Almanya'ya gitmişlerdir. 

1 Haziran Marx ile Engels, Köln'de, Yeni Ren Gazetesi 'nin 
yayınianmasını başlatmışlardır. Bu gazetede, birleşmiş 
demokratik Alman cumhuriyeti için mücadele vermişlerdir. 
Paris'teki ayaklanan işçiler, Prag'daki halkın kitle 
ayaklanmasını savunan makaleler yazmışlar, Polonya'daki, 
İtalya'daki ve Macaristan'daki ulusal kurtuluş hareketlerini 
destekleme çağrısında bulunmuşlardır. 
Aynı zamanda Marx ve Engels, Köln Demokratik Derneği ile 
İşçi Sendikası başta olmak üzere, yoğun pratik devrimci 
çalışmalar yapmışlardır. 

Eylül sonu-Aralık Tutukianma tehlikesi karşısında Engels, 
Belçika'ya geçer ama burada tutuklanarak Fransa sınırına 
getirilir. Birkaç gün Paris'te kaldıktan sonra İsviçre'ye geçer. 
Bern'e yerleşir. İsviçre işçi sınıfı hareketinde faal rol oynar; 
Yeni Ren Gazetesi'ne makaleler yazar. 

1 849, Ocak ortası Engels Köln'e döner. 

7 Şubat Marx ve Engels, Yeni Ren Gazetesi'ne karşı açılan davaya 
katılırlar; gazete resmi makamlara hakareele suçlanmaktadır. 
Jüri her ikisini de suçsuz bulur. 

8 Şubat Demokratlar Komitesi Ren Bölgesi üyesi olmak ve " isyana 
teşvik" ile suçlanan Marx, mahkemede kendisini savunur ve 
aklanır. 

1 0- 1 5  Mayıs Engels, Elberfeld ayaklanmasına katılır, savunmayı 
yönetir, kentteki barikatları ve topçuları denetler. 

1 9  Mayıs Marx'ın Prusya'dan sınırdışı edilmesi, Engels ve diğer 
yazarlar hakkında kovuşturma açılması üzerine Yeni Ren 
Gazetesi'nin yayınma ara verilir. Son sayısı kırmızı harflerle 
basılır, binlerce kopyası dağıtılır. Yazarların Köln işçilerine 
veda mesajında, " Son sözlerimiz daima ve her yerde şu 
olacaktır: İşçi sınıfının kölelikten kurtulması !"  

20-21 Mayıs Marx ile Engels, ayaklanmanın arifesinde olan 
Güneybatı Almanya'ya giderler. 



2 Haziran civarı Marx büyük devrimci hareketlerin beklendiği 
Paris'e gider. 

6 Haziran Prusya Hükümeti Engels'in tutuklanmasını emreder. 

13 Haziran- 1 2  Tenımı-ız Engels, Baden-Pfalz devrimci savaşiarına 
doğrudan katılır; ayaklanan ordunun yenilgisinden sonra, 
ayaklanan birlikler ile beraber !sviçre sınırından son 
geçenlerden biridir. 

24 Ağustos Marx, Fransız Hükümetinin kendisinin Paris'te 
oturmasını yasaklayarak, İngiltere'de rutubetli ve sağlığa 
zararlı bir yerde kalmaya zorlama konusundaki kararına 
uymayı reddeder ve sonunda Londra'ya göç eder. 

Ekim başları Engels, İsviçre'den ayrılır, Marx'a katılmak üzere 
İtalya üzerinden Londra'ya gider. 

1 O Kasım civaı-ı Engels Londra'ya gelir ve Komünist Birliğin 
Merkez komitesinde çalışmaya başlar. 

1 850, Mart Marx ile Engels, "Merkez Komitesi'nin Komünist 
Birliğe Çağrısı"nı kaleme alırlar; bu çağrıda, Birliğin 
güçlendirilmesi, bağımsız bir proletarya partisi kurulması, 
yaklaşan devrimde proleter mücadelenin taktiklerinin 
belirlenmesi teklif edilir. Çağrı, kesintisiz devrim fikrini içerir. 

Mart-Kasım Marx ve Engels, Yeni Ren Gazetesi'ni altı sayı 
çıkarırlar. Gazereye bağlı Politik-Ekonomik İnceleme, 
Marx'ın "Fransa 'da Sınıf Mücadeleleri, 1 848- 1 850" ile 
Engels'in, "Reich Anayasası İ çin Almanya' da Kampanya " ve 
"Almanya'da Köyiii Savaşı " ve ayrıca, bazı uluslararası 
konular ile diğer makalelerini içerir. Bu dergide yayınlanan 
yapıtlarında Marx ve Engels, I 84 8-49 Devriminden sonuçlar 
çıkartır ve devrimci öğretilerini geliştirirler. 

1 S Eylül Komünist Birliğin Merkez Komitesi'nin oturumunda Marx 
ve Engels, Komite üyelerinden Willich ile Schopper'in, "Sol" 
oportünist taktiklerini şiddetle eleştirirler. Bir bölünme olur, 
çoğunluk, Marx-Engels çizgisini destekler; merkez 
Komitesinin Köln'deki nakli kararlaştırılır. 

Eylül Sonu Marx ekonomi politik çalışmalarını sürdürür; bu arada, 



British Museum kitaplığında hemen her gün çalışmaya 
başlar; muazzam sayıda kitap, resmi makamların 
yayımladıkları raporlar ile istatistikleri okur inceler; 
bunlardan bir yığın alıntı yapar. Müze yakınındaki Soho'da 
çok dar bir evde oturmaktadır; gece geç vakte kadar aldığı 
notlarla uğraşır. Yoksulluk yüzünden bu evde üç çocuğunu 
kaybeder. 

Kasım ortası Engels Mancheter'e gelir, " Ermen ve Engels" 
firmasında işe başlar; başlıca amacı, Marx'a maddi yardım 
sağlayarak ekonomi teorisini geliştirmeye olanak 
sağlamaktır. 

1 851 Ekim-Aralık Marx ile Engels Çartist yayınlar · �atkıda 
bulunurlar; Halkın Gazetesi'ni yazıları: !.' �. teklerler. 

1 851 ,  Ağustos-1 862 Martı Marx ilerici New YorJ... Daily Tribune 
için çalışır. Engels bu işte sürekli onu destekler; bu gazete 
için "Almanya' da Devrim ve Karşıdevrim " başlığı altında bir 
dizi yazı yazar. On yıldan fazla bir süre bu gazereye ayrıca 
Hindistan ve Çin'de ulusal kurtuluş hareketi, İspanya'da 
devrimci savaş, Kırım Savaşı, lngiltere'de, Almanya'da, 
Fransa'da, ltalya'da ve başka ülkelerdeki olaylar üzerine 
makaleler yazarlar. 

1 851 ,  Aralık- 1 852 Mart Marx, 1 852 Mayısında, Amerika'da 
yayımlanan Alman Komünist gazetesi Die Revolution'da 
basılan Louis Bonaparte'ın 1 8  Brumaire'i yazar. 

1 852, Ekim-Aralık Marx ile Engels mektuplarında ve 
makalelerinde, Komünist Birliği Merkez Komitesinin Köln 
üyelerinin aleyhine açılan davada Prusya Hükümetinin 
hilekarca girişimlerini teşhir ederler. Marx ayrıca, 1 8 5  3 
yılında yayımlanan Köln Komünist Davası Üzerine 
Açıklamalar başlıklı özel bir kitapçık yazar. 

1 7  Kasını 1 848-49 Devriminin yenilgiye uğramasından sonra, 
proletaryanın sınıf mücadelesinin değişen koşulları ve 
Almanyadaki Komünist Birliği'nin çekirdeğini oluşturan 
kimselerin tutuklanması üzerine, Marx'ın önerisi ile birlik 
kendisini feshettiğini ilan eder. 
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1 855, Ocak-Aralık Marx, Neue Oder Zeitung demokrat gazete 
için, İngilterede, Fransa'daki durum ve Kırım Savaşı üzerine 
makaleler yazar. 

1 857, Ocak-Mayıs Marx ile Engels, Çinde, İngiliz sömürgeci yağma 
savaşiarına karşı New York Daily Tribune'e bir dizi makale 
yazar. 

30 Haziran 1 857-Eylül 1 858 Hindistan'daki İngiliz sömürgeci 
baskıya karşı, ulusal kurtuluş hareketleri nedeniyle Marx ile 
Engels, New York Daily Tribune'e çok sayıda yazılar 
yazmış, bu yazılarda, sömürgeci politika ile İngilizlerin 
Hindistan halkına karşı zulmünü teşhir etmişlerdir. 

1 857, Temmuz-1 860, Kasım Marx, Nova Encyclopeadia 
Americana'ya katkıda bulunmuş, onun talebi üzerine Engels 
de bu ansiklopedi için askeri konularda çok sayıda makale 
yazmıştır. 

Ağustos-Eylül Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya önsöz 
yazmıştır. 

1 857, Ekim-1 858, Şubat Marx ve Engels, Amerika ile Avrupa 
ülkelerini saran ekonomik bunalımın gelişmesini dikkatle 
izlemişler ve bunu yeni bir devrimci atılımın öncüsü gibi 
görmüşlerdir. Marx, çeşitli ülkelerde bu bunalımın gidişi 
konusunda New York Daily Tribune'e makaleler yazmıştır. 

1 857, Ekim-1 858, Mart Marx, ekonomi politik incelemelerini 
yoğunlaştırmış, bu sırada yazılan Ekonomi Politiğin 
Eleştirisinin Temel Çizgileri, öz olarak üç ciltlik Kapital'in 
ilk kaba taslağıdır. 

1 858, Ocak-Eylül New York Daify Tribune ile diğer yayınlarda 
çıkan makalelerinde ve, Engels'in Po ve Ren; Savoy, Nice ve 
Ren kitapçıklarında, Marx ve Engels, İtalya ile Almanya'nın 
demokratik-devrimci birleşmesini savundular. 

Haziran başı Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, cilt I 
yayınlandı. 

Temmuz başı-20 Ağustos Marx, Londra'da yayımlanan Alman işçi 



gazetesi Das Wolk'un yayımına yakından katkıda bulundu. 
Bu gazete gerekli paranın bulunamaması nedeniyle yayınma 
son verdi. 

1 860, 1 Aralık Marx'ın Herr Vogt kitapçığı yayımlandı. 
1 861 ,  Ağustos-Temmuz 1 863 Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine 

Katkı üzerinde çalışmaya devam eder. lik planı değiştirir ve bu 
yapıtı, Kapital başlığı altında, Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt 
başlığı ile ayrı bir çalışma halinde yayınlamaya karar verir. Bu 
yıllarda yazılmış olan elyazmalarının büyük kısmı, tarihi
eleştirel bölümü, "Artı Değer Teorileri "ni oluşturur. 

1 863, 6 Ocak Engels'in eşi Mary Burns'ün ölümü. 

1 863, Temmuz"1 865, Aralık Marx Kapital'in üç cildinin derli toplu 
hale getirilmesi üzerinde çalışır. 

1 864, 28 Eylül Londra'da, St. Martin Hall'da yapılan toplantıda, 
Uluslararası Çalışanlar Derneği'nin (1. Enternasyonal} 
kurulması kararı alınır. Marx, Geçici Komite üyeliğine seçilir. 

2 1 -2 7  Ekim Marx, Uluslararası Çalışanlar Derneği'nin Açılış 
Bildirisi'ni ve Geçici Tüzüğü'nü kaleme alır. 

1 865, Ocak sonu 23 Şubat Marx ve Engels Alman Sosyal 
Demokrat gazetesine, bu gazeteyi, Enternasyonal'in devrimci 
ilkelerini Alman işçileri arasında yaymak ve Lassaile'ın krala 
bağlı Prusya hükümeti sosyalizmi fikrini açığa çıkarmak 
amacıyla kullanmak umuduyla katkıda bulunurlar. 
Gazetenin editörü Lasalcı Schweitzer'in, Almanya'nın 
birleştirilmesini hanedan savaşları yoluyla yukarıdan 
gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Bismarck politikasını 
desteklemesi karşısında Marx ve Engels gazeteden ayrılırlar. 

2 0-27 Haziran Marx, Uluslararası Çalışanlar Derneği Genel 
Konseyi'nin yaptığı oturuma, ücret, fiyat, ve kar konularında 
bir rapor sunar. 

25-29 Eylül Uluslararası Çalışanlar Derneği'nin Londra'da yapılan 
ilk konferansına faal olarak katılır. 

1 866, Ocak-Mart 1 867 Marx, Kapital'in I. cildinin son şekli 
üzerinde çalışır ve baskıya hazır hale getirir. 



Mm·t-Nisan Engels, ulusal sorunu görmezlikten gelen 
Proudhonculuğa karşı, "İşçi Sınıfı Polanya Sorunu 
Karşısında Nasıl Hareket Etme/i" başlıklı bir dizi makale 
yazdı. Genel Konsey'in çalışmalarına doğrudan katılamayan 
Engels, Marx'a işçi sınıfı hareketi içerisinde düşmanca 
eğilimler ile mücadelesinde sürekli yardımcı olur. 

25-3 1 Temmuz Marx, I. Enternasyonal'in Cenevre Kongresine 
katılan delegeler için talimatlar kaleme a ldı. 

1 867, 1 O Nisan Kapital'in birinci cildi üzerine olan çalışmalarını 
bitiren Marx, elyazmalarını Hamburg'a yayıncıya götürdü.  

1 9  Mayıs, Marx Londra 'ya döndü. 

1 6  Ağustos, Kapital'in I. Cildi 'nin son provalarını okumayı gece 
rarısı ikide bitiren Marx, Engels'e bir mektup yazarak, bu 
eserin yazılmasında yaptığı çıkar gözetmeyen yardımlarından 
dulayı teşekkür etti. 

14 Ey/ii/ Kapital'in I. Cildinin yayınlanması 

12 Ekim 1 867-1 868 Haziran sonu Engels, kamuoyunun dikkatini 
çekmek amacıyla Kapital üzerine bir dizi inceleme yazısı yazdı. 

1 868, Nisan-Mayıs Marx, Kapital'in II . ve III. Cilderi üzerindeki 
çalışmalarına ölene kadar devam eder. 

1 869, 1 Temmuz Zamanının tamamını, politik, bilimsel ve 
propaganda çalı�malarına vermek üzere Engels, 
Manchester'deki iş hayatından ayrılır. 

1 869 Temmuz-1 8 70 Temmuz Engels, İrlanda üzerine bitiremediği 
bir kitap üzerinde çalışır. 

Kasını Kapital'in HI. Cildi üzerinde çalışırken Marx, özellikle 
toprak rantı teorisini geliştirmesi sırasında Rusça öğrenir ve 
bu dilde yazılmış iktisat yapıtlarını incelemeye başlar. 
18 70'lerde, Flerovsky'yi, Çernişevsky'i, Skrebitsky'yi, 
Sakldin'i ve diğerlerini okur; istatistikleri ve ilgili 
dökümanları asıllarından inceler. Bütün bu kitapları ve 
dökümanları, yazıştığı Rus bilim adamları ile 
politikacılardan sağlar. 
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Kasım-Aralık Genel Konsey'in İrlanda sorunu üzerine yaptığı 
oturumda konuşan Marx, proletarya enternasyonalizmi 
ilkelerini savunur ve işçi sınıfının, ezilen halkların ulusal 
kurtuluş savaşiarına destek vermesi gerektiğine işaret eder. 

1 870, 24 Mart Cenevre'deki I. Enternasyonal'in Rus şubesine 
yazdığı mektupta Marx, Genel Konsey'de temsilini 
onayladığını bildirmiştir. 

23 Temmuz Fransa-Prusya Savaşının patlak verınesi üzerine Marx, 
Genel Konsey namına, Avrupa ve Amerika'daki 
Enternasyonal üyelerine, savaşın gerçek yüzünü ortaya 
koyan ve bütün ülkelerdeki işçilerin irrifakı ile her ne türden 
olursa olsun bütün savaşlara karşı çıkılınasını vurgulayan bir 
çağrıda bulunmuştur. 

27 Temmuz 1 870-1 Şubat 1 871 Pall Mall Gazete için Engels, 
Fransa-Prusya savaşı üzerine bir dizi makale yazmıştır. 

9 Eyliil Fransız ordusunun Sedan yakınlarında yenilgisi (bu 
yenilgiyi Engels, adı geçen gazetede çok önceden haber 
vermiş; daha sonra kendisine takılan "General"  takma adı 
da bu öngörüsünden kaynaklanmıştır) ve Fransa'da 
cumhuriyetin ilanı üzerine Marx, Genel Konsey'e, Fransa
Pcusya Savaşı üzerine ikinci bir bildiri sunmuştur. 

18 Eylül civarı Engels, Manchester'den ayrılarak Londra'ya gelir ve 
Marx'ın oturduğu eve yakın bir yere yerleşir. 

4 Ekim Engels, Enternasyonal'in Genel Konseyine seçilir, Belçika, 
İspanya, İtalya muhabir sekreterliği görevini üstlenir; geçici 
olarak diğer birkaç ülkenin sekreteri olarak hareket eder. 

1 871,  1 8  Mart-Mayıs Paris Devriminin zafere ulaşması ve 
Komün'ün kurulması üzerine Marx ve Engels, çeşitli 
ülkelerde, Paris Komünü'nü savunan kitlesel işçi gösteri lerini 
orga nize ederler. Koınüncüler ile teması sürdürerek, öneri ve 
yönlendirmeleri ile yardımcı olurlar. Kugclınann'a yazdığı 
bir mektupta Marx, Komün'ün tarihsel önemine işaret eder 
ve yapılan yaniışiara işaret eder. 

30 Mayıs Genel Konsey, Marx'ın kaleme a ldığı Fransa 'da Iç Sa va ş 
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konuşmasını benimser; burada Marx, Paris Komünü'nün 
tarihsel önemini, yeni bir proleter devletin kurulması olarak 
selamlar. 

1 7-23 Eylül Marx, I .  Enternasyonal'in Londra Konferansını 
yönetir. Bakuninciler ile mücadelede Marx ve Engels, 
Konferansın, işçi sınıfının politik mücadelesinin gereği ve her 
ülkede bağımsız bir proletarya partisinin kurulması 
konusundaki kararın alınmasını başarırlar. 

1 872, 5 Mart Marx ile Engels'in, "Enternasyonal'de Hayali 
Bölünme" başlıklı hizmete özel genelgeleri Genel Konsey'in 
oturumunda kabul edilir. Bu genelge, I .  Enternasyonal'de 
Bakunin yandaşlarının entrikaları, ikiyüzlülükleri ve bölücü 
faaliyetleri açıklanır. 

Nisan başı Marx, Kapital'in Rusça çevİrıneni Danielson'dan I. cildin 
Rusya çevirisini alır. 

1 872 Mayısının 2 .  yarısı-1 87 3 Ocağı Marx, Alman Sosyal 
Demokratlarının organı olan Der Volksstat için yazar; Konut 
Sorunu yazı dizisi ayrıca bağımsız baskı olarak yayımlanır. 

1 7  Eylül Marx ve Engels, I .  Enternasyonal'in Hague'da yaptığı 
Beşinci -ve sonucu- Kongreye katılırlar. Bu kongrede, her 
ülkede bağımsız proletarya partisi kurulması için alınan 
karara Rusya'nın da dahil edilmesini başarırlar. Kongre, 
anarşistleri kesin bir dille kınar ve liderleri Bakunin ile 
Guillaume'yi Enternasyonal'den çıkartır. Marx ve Engels'in 
önerisi üzerine Genel Konsey, New York'a taşınır. 

1 875, 1 8-28 Mart Eisenachçılar ile Lasalcıların Gotha Kongresinde 
beklenen işbirlikleri karşısında ve gelecek parti programının 
yayınlanması vesilesiyle Engels, Bebel'e, kendi adına ve 
Marx adına yazdığı bir mektupta, Eisenachçıları ve 
Lasalcıları, devrimci teori ile ilgi l i  ilke sorunları konusunda 
da sert bir biçimde eleştirir. 

5 Mayıs 1 878 Temrrıuz başı Vorwarts 'da 1 877-78'de basılan 
Engels'in Anti-Diihring'inin ayrı bir basımı yapılır. 

12 Eylül Engels'in eşi Lizzi Burns'ün ölümü 

43 2.  



1 879, 1 7- 1 8  Eylül Marx ile Engels, Bebel'e, Liebknecht'e, Bracke'ye 
ve Alman Sosyal Demokrat Partisinin diğer önde gelenlerine 
birer mektup yazarak, Bernstein'ın, Höchberg'in ve 
Schramm'ın oportünizmini teşhir ederler ve Parti liderlerinin 
bunlara karşı uzlaşmacı tavırlarını eleştirirler. 

1 880, 2 0  Mart-5 Mayıs Bilimsel Komünizm fikirlerini, Fransız 
işçileri arasında yaymak amacıyla Engels," Revue Sosyaliste 
ile Anti-Dühring'in üç bölümünden oluşan Sosyalizm: 
Ütopik ve Bilimse/'i yayımlar. 

Nisan Marx ile Engels, Fransız Komünist Partisi kurucuları Gueste 
Lafargue'a, Parti programını hazırlamada yardımcı olurlar. 

1 880-1 882 Engels, 1 873'te yazmaya başladığı Doğanın Diyalektiği 
üzerine çalışmalarına devam eder. 

1 88 1 ,  1 Mayıs-Ağustos başı Engels, İngiliz sendikalarının organı 
olan Labour Standart'a bir dizi yazı yazar 

2 Aralık Marx'ın eşi Jenny'nin ölümü. 

1 882, 2 1  OcakMarx ile Engels, Komünist Parti Manifestosu'nun 
Rusça baskısına önsöz yazar ve burada Rusya'yı, Avrupa'da 
devrimci hareketin ileri karakolu olarak betimlerler. 

Şubat-Ekim Marx'ın sağlığı ciddi olarak bozulur; tedavi için 
Cezayir'e, Fransa'ya, İsviçre'ye gider. 

1 883, 1 1  Ocak Marx'ın en büyük kızı Jenny Longuet'in ölümü. 

1 883, 14 Mart Karl Marx, öğleden sonra 2.45'te koltuğuncia 
sukünet içerisinde ölür. Karl Marx, Londra'da Highgate 
Mezarlığında sade bir törenle toprağa verilir. Mezarı başında 
Engels, şu öngörülü sözlerle biten bir konuşma yapar: "Adı 
çağlar boyu yaşayacak. Ve yapıtları da öyle ! "  

Martın 2.  yarısı-Nisan Engels, dünyanın çeşitli ülkelerindeki işçi 
sınıfı liderlerinden Karl Marx'ın ölümü ile duydukları derin 
kederi ifade eden mektup ve telgraflar alır; bunlarda ayrıca, 
Engels'in, Marx'ın henüz tamamlamaya vakit bulamadığı 
yapıtlarını tamamlama gibi büyük bir görev yükleneceğine 
ve uluslararası sosyalist harekete öncülük etmeye devam 
edeceğine dair tam bir güven duydukları da belirtilir. 
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Nis.m-H.ızir.zn Engels Marx'ın bıraktığı elyazmal arını inceler; 
teorik yapıtlarını tamamlar ve her şeyden önemlisi de, 
Kapital'in II. ve III. cildcrinin yayıma hazı rlanması hayatının 
temel görevi olur. 

1 884, Mayıs-Şubat 1 88S Engels, Kapita fin Il.  Cildini  baskıya hazır 
hale getirir ve bu cilt 1 8 8 5'te yayımlanır. Bundan sonra 
Engels hemen, III. Cildi baskıya hazırlama işine girişir. 

Ekim başı Engels'in, Ailenin, Özel ıHiilkiyetin �·e Dederin Kökeni 
yayımlanır. 

Aralık Engels, Elcanor Marx-Aveling ile Edward Aveling'i, Sosyal 
Demokrat Federasyonun oportü nist liderliğine karşı 
giriştikleri mücadelede destekler. Daha sonra Engels, İngiliz 
işçi sınıfı hareketinde, sekterlik ve reformculukla mücadeleye 
devam eder; bir kitle proletarya partisi kurulması için 
mücadele eden ilerici temsilcilere sürekli yardımcı olur. 

1 886, 29 Kasım Amerikan ve uluslararası işçi sınıfı hareketi önde 
gelenlerinden F. A. Sorge'a gönderdiği bir mektupta Engels, 
Amerika'daki Alman Sosyal istlerini, bi limsel komünizmin 
teorisini, ü lkenin somut şartlarına dikkate alarak 
uygulamada gösterdikleri başarısızlık, dogmatizm ve 
sekterlikleri, Amerikan işçi sınıfı hareketine karşı sekterce 
taktikleri nedeniyle şiddetle eleştirir. 

1 887, 26 Ocak Engels, lngilrcre'de işçi Sınıfinın Dunımıı 'nun 
Amerikan baskısına önsöz yazar. Bu önsözde, Amerika'da 
seksenli yı l larda işçi sınıfını n  durumunu ve sosyal ist 
hareketleri analiz eder ve Amerikan işçi sınıfı önüne, 
burjuvaziye karşı mücadelede öncülük edebilecek bir k itlesel 
işçi sınıfı partisini kurma görevini koyar. 

1 888, Mart- 1 889 Paul ve Laura Lafargue'a yazdığı mektuplarda 
Engels, Boulenjizmin Fransa için oluşturduğu tehlikeye 
dikkati çeker ve Lafargue'ı, şovenizme karşı mücadelede 
yumuşak davrandığı için eleştirir. 

M.ryıs ort.ısı Engels'in 1 8 86'da yazdığı ve Neue Zeir'da bası lan 
Ludıuig Feuerbach ue Klasik Alman Felsefesinin Sunu'nun 
yeni bir baskısının yayımlannıası. 
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8 Ağustos-29 Ey/iii Engels'in, Marx'ın kızı Eleanor ile Amerika ve 
Kanada'ya gezisi. 

1 889, Ocak-Temmuz Engels, Paris'te yapılan Enternasyonal 
Sosyalist Kongresinin hazırlanmasına yardım eder. Bu 
Kongrede Marksistlerin öncü rol oynamalarını sağlamak 
amacıyla Engels, çeşitli ü lkelere onlarca mektup göndererek 
oportünistlerin maskelerini indirir ve işçi sınıfı partilerini 
bunlara karşı kararlı mücadeleye davet eder. 

Ağustos-Eylül Engels, İngiliz işçi sınıfı hareketinde bir canlanınayı 
ilerleten Londra dok işçileri grevini yakından izler ve hünerli 
olmayan işçi sendikasının örgütlenmesine öncülük eder. 
Ayrıca, Eleanor Marx-Aveling i le Edward Aveling'i Doğu 
Yakası işçileri arasıdaki ajitasyonlarını destekleyerek, yeni 
işçi sendikalarının liderleri ile temas kurar. 

1 890, S Ekim Engels, Beriiner Volksblatt'da, Alınan Sosyal 
Demokrasisindeki 'Sol' muha lefeti şiddetle eleştirir ve 
bunlara 'çoluk-çocuk' adını verir. 

2 7  Ekim Fransız İşçi Partisi'ndeki gelişmeleri yakından izleyen 
Engels, Lafargue'ı, küçük burjuVa elemanların parti saflarına 
sızması nedeniyle Parti'nin oportünist yozlaşma tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunduğu için uyarır. 

1 89 1 ,  Ocak sonu Alman Sosyal Demokrasisinin program taslağının 
Parti kongresinde tartışılması vesilesiyle Engels, Neue Zeit'da 
Marx'ın Gotha Programının Eleştirisi'ni yayınlar; Marksizmin 
bu çok önemli dökümanının yaygınlaştırılmasının, Parti'ye, 
oportünist hatalardan uzak bir program hazırlamada ve bazı 
Alınan Sosyal Demokrat liderlerin oportünist dalgalanınalarına 
engel olacağına işaret etmektedir. 

1 8  Mart Engels, Marx'ın Fransa 'da lç Savaş kitabının yeni 
baskısına yazdığı önsözde, Alınan Sosyal-demokrasisi 
içerisinde oportünist unsurların, burjuva devleti hakkındaki 
"ön yargı l ı  saygıları" ve proletarya diktatörlüğünden 
korkuları nedeniyle şiddetle eleştirir. 
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Haziran sonu Engels, Erfurt Sosyal Demokrat Kongresi'nde 
tartışılacak olan Parti program taslağı üzerine gözlemlerini yazar. 

1 893, Ağustos-Eylül Engels, Zürih'teki Uluslararası Sosyalist 
Kongresinde bir açılış konuşması yapar. Zürih'ten 
dönüşünde Viyana ve Berlin'e uğrayarak, bu kentlere gelişi 
vesilesiyle toplanan kalabalık işçi gruplarına hitap eder. 

1 894, Ocak Engels, 1 875'te yayımlamış olduğu "Rusya 'da Sosyal 
İlişkiler Üzerine" makalesine yazdığı özel bir sonsözde bu 
ülkedeki Narodnikleri eleştirir. 

1 5-22 Kasım Engels, tarımsal sorun üzerindeki oportünist görüşleri 
eleştirdİğİ Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sonmu kitabını yazar. 

Yıl sonu baskıya hazırlanması Engels'e on yıllık çetin bir çalışmaya 
mal olan Kapital'in III. Cildi yayımlanır. 

1 895, 6 Mart Engels, Marx'ın Fransa 'da Sınıf Savaşımları, 1 848-
1 850 kitabının yeni baskısına bir önsöz yazar ve burada, 1 848 
Fransız Devriminden beri, proletaryanın sınıf mücadelesinin 
koşulları ve yollarındaki değişiklikleri analiz eder. 

Mart Engels ciddi biçimde hastalanır. Doktorlar sindirim sisteminde 
kanser teşhisi koyarlar. 

1 895, 5 Ağustos Friedrich Engels, saat 10.3 0'da ölür. 
1 O Ağustos Çeşitli ülkelerden gelen yakın dostları ile fikir 

arkadaşlarının katıldığı alçakgönüllü bir törenden sonra 
Engels'in cesedi yakılır. 

27 Ağustos Engels'in vasiyeti uyarınca külleri, Engels'in gözde kıyı 
kasabası, Eastbourne'un kayalık sahillerinde, yakınları 
tarafından iki mil kadar açıkta okyanusa bırakılır. 
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Ad/er. Victor (1 852- 1 9  1 8): Anısturya Sosyal Demokrat Partisi ku

ru.:ularıııJan. Dokror. S1ıs�·alist Ha reketle i lk  kez 1 884 "tc temas etmiş; 

ll. Enternasyona l'de rdorıııw lider. 
Aeschylus (İÖ 525-456): Önemli Yunan dram yazarı. 
Amadeo, Ferdinando M,ıria, Aosta Diikii (1 845- 1 890): Ispanya 

Kralı ( I S?0- 1 873) 
Amıeke, Friedrich (1 8 1 8- 1 872): Prusya topçu subayı; 1 846'da or

dudan ayrılmış; Komünist Birliğin Köln Şubesi üyesi; 1 S4S-49 Devrimi
ne ve Amerikan Iç Savaşına katı lmış. 

Amıe11kov, Paııe/ Vasilyevich (1 8 1 2-1 887) :  Rus l iberal toprak ağa
sı; cdebiyatçı. 

A11see/e, Eduard (1 856-1 938): Belçikalı sosyalist; Belçika İşçi Parti
sinin kurucularıııdan; 1 894'tc milletvekili 1 926'da Demiryolları Bakanı; 
oportünizme kaymış, koopcrarif hareketi savunmaya başlamıştır. 

Aristo (/Ö 384-322): Büyük Yunan filozofu; ınateryalizm ile ide

al izm arasında kalmış, köle sahiplerinin savunucusu olmuştur. 
Aı,eliııg, Edward (1 85 1 - 1 898): İngiliz doktor, oyun yazarı, Sosyalist 

Darwinci ve ateist; Engels'i!1 etkisi altında Marksizme yaklaşmış; Sosyal 
Demokrat Federasyon i lc Sosyalist Birliğin üyesi; Saımıci Moore ile bir
l iktc K,ıpitafin I. cildini Ingilizeeye çevirmiş; Eleanor Marx'ın eşi. 

Bach, johmm Sebııstia11 (1 685-1 750): Büyük Alman bestecisi. 
Bakımin, Mikhail Alexaııdrovich (1 8 1 4- 1 876): Anarşizmin ideolo

gu; Marksizmi yıkınayı amaç edinmiş, Enrernasyoııal ' i  içten çökertıneye 
çalışmış, Hague Kongresinde Enternasyonal'den atı lmıştır. 

Bak.ac, Ho11ore de ( 1 799- 1 850): Büyük Fransız eleştirel gerçekçi yazar_ 
Barbes, Annand ( 1 809- 1 870): fransız küçük burjuva devriıncisi; 

Temmuz monarşisi sırasında gizli Cumhuriyetçi derneklerin liderlerin
den; 1 84S-49 Devrimine katıldı. 

Btırthelbny, Em manuel (1 820- 1 855): Fransız işçisi;  Hlanqici; 1 H48 

Paris Haziran ayaklanmasına katıldı. 
Baste/ica, Atıdre (1 84S- 1 884): Fransız matbaa işçisi, I .  Enternasyo-



nal üyesi; anarşist; Paris Komünü'ne katıldı; Komün'ün yenilgisinden 
sonra İsviçre'ye kaçtı. 

Bauer, Bruııo (1 809-1 882): Alman idealist filozof; seçkin Genç He
gelci; burjuva radikal; 1 866'dan sonra Ulusal Liberal. 

Bauer, Edgar (1 820-1 886): B. Bauer'in kardeşi; Alman gazeteci; 
Genç Hegelci. 

Bauer, Heinrich: Alman kundura ustası; u luslararası işçi sınıfı hare
ketine katılanlardan; Adalet Birliği l iderlerinden; Komünist Birliği Mer
kez Komitesi üyesi; 1 85 1  'de Avusturya'ya göç etmiş. 

Bauer, Karl Fıiedrich (1 824-1 889): Baden-Pfalz ayaklanmasına 
( 1 849) katıldı; daha sonra Amerika'ya göç ederek gazetecilik yaptı. 

Bax, Ernest Belfort (1 824-1 92 6): İngiliz Sosyalist yazar, iktisatçı; 
Sosyalist Birlik üyesi; daha sonra reformİst ve sosyal-şoven. 

Bebel, August (1 840- 1 9 1 3): Leipzig'de usta tornacı; Alman ve ulus
lararası işçi sınıfı hareketinin seçkin temsilcisi; Alman Sosyal Demokrat 
Partisi'nin kurucularından ve liderlerinden; revizyonizme daima karşı 
çıkmış; Marx ve Engels'in yakın dostu ve iş arkadaşı. 

Becker, Bemard (1 826-1 882): Alman gazeteci ve tarihçi; önce Lasal
cı, sonra Eisenahçı; I. Enternasyonal'in Hague Kongresi delegesi. 

Becker, Herınann "Kızıl Becker" (1 820-1 885): Alman gazeteci; Ko
münist Birlik üyesi; Köln Komünist Davası ( 1 85 2) sanıkları ndan; daha 
sonra Nasyonal Liberal. 

Becker, ]ohmm Philipp (1 809-1 886): Alman zanaatkar; Alman ve 
u luslararası işçi sınıfı hareketinin seçkin simalarından; 1 848-49 Devrimi
ne katılmış; I. Enternasyonal üyesi; Enternasyonal'ın Almanya şubesini 
İsviçre'de kurmuş. Vorbote'nin editörü ( 1 866- 1 871 ); Marx'ın ve En
gels'in yakın dostu. 

Beesley, Edward Spencer (1 83 1 - 1 9 1 5): İngiliz tarihçi, politikacı, kü
çük burjuva radikali; Pozitivist; 60'lı yılların demokratik hareketlerine 
katıldı. 

Beethoven, Lıtdwig voıı ( 1 770- 1 82 7): Büyük Alman besteci. 
Bernard, Charles. Bkz. Boıınier, Charles. 
Bemays, Karl Ludwig (1 8 1 5- 1 8 79): Alman radikal gazeteci; 

Marx'ın da katkıda bulunduğu Alman göçmenlerin Paris'te çıkardığı lle
ri (Vorwarts) gazetesi yazı kurulunca; 1 848-49 Devriminden sonra Arne
rikaya göç etti. 

Berıısteiıı, Eduard (1 850-1 932}: Alman Sosyal demokrat; Sozialde-
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makrat'ın editörü ( 1 88 1 -90) .  1 88 9'da yapılan Enternasyonal Sosyalist 
Işçi Kongresi delegesi. Engels'in ölümünden sonra, Marksizmin, reform
cu revizyonundan yana; Alman Sosyal Demokratik hareketinde ve lkin
ci Enternasyonal'de oportünist kanadın ileri gelenlerinden. 

Bignami, Enrico (1 846- 1 92 1) :  İtalyan gazeteci; Garibaldi liderliğin
de İtalyan ulusal kurtuluş hareketine katılmış; 1 .  Enternasyonal üyesi; 
Sosyalist Halk (La Plebe) gazetesi editörü. 

Biskamp, Eluard: Alman demokrat gazeteci. 1 848-49 Devrimine katıl
mış: Halk (Das Volk) gazetesi yazı kurulu üyesi; Marx'ın katkıda bulun
duğu Alman göçmenlerinin gazetesi 1 8 59'da Londra'da yayınlanmıştır. 

Bismarck, Otto ( 1 8 1 5- 1 8 98): Prusya devlet adamı, 1 87 1 'den sonra 
Alman Reich Şansölyesi. 

Blanc, Louis (1 8 1 1 - 1 882): Fransız küçük burjuva sosyalisti, tarihçi; 
1 848'de Geçici Hükümet üyesi, 1 5  Mayıs 48 olaylarından sonra, önce 
Belçika'ya, ardından İngiltere'ye sığındı. 1 87 1 'de Sein delegesi seçildi ve 
Komün'ü eleştirdi; burjuvazi ile ittifak yanlısı. Histoire Dix Ans (On Yı

im Tarihi) başlıklı kitabın yazarı. 
Blanqui, Louis Auguste (1 805- 1 881 } :  Seçkin Fransız devrimcilerin

den. Temmuz monarşisi sırasında ayaklanmaları başlatan gizli örgütlerin 
kurucusu. Tutuklanmış ve hayatının büyük kısmını hapishanede geçir
miştir. 1 871  Paris Komünü'ne hapisteyken üye seçilmiştir. İktidarın ön
cü bir azınlık tarafından ele geçirilebileceğini savunmuştur. Pek çok izle
yicisi olmuştur. 

Blind, Karl (1 826-1 907): Alman gazeteci, küçük-burjuva demokrat; 
1 848 Baden ayaklanmasına katılmış; sonraları Nasyonai-Liberal. 

Blum, Robert (1 807-1 848): Alman küçük burjuva demokratı, gaze
teci; Frankfurt Ulusal Meclisinde sol kanadın başı; 1 848 Ekiminde Viya
na savunmasına katılmış, kentin ele geçirilmesinden sonra karşıdevrim
ciler tarafından vurulmuştur. 

Bonaparte, Napoleon ]oseph Charles Paul "Plon-Plon" ( 1 822-

1 89 1 }: III. Napoleon'un yeğeni.  
Bonnier, Charles (takma adı Bernardj (d. 1 863): Bir süre Ingilte

re'de, Oxford'da yaşamış Fransız Sosyalist yazar. Sosyalist basında yazı
lar yazmış, 1 897'de La Question de la Femme ( Kadın Sorunu) kitabını 
yayımlamıştır. 

Bradlaugh, Charles (1 833 - 1 891) :  İngiliz burjvva politikacı, ateist. 
1 8 80'de Avam Kamarası'na seçilmiş, yemin etmeyi reddetmiş, üç kez se-

44 1 



çilnıcsine karşın, yemin etmediği için parLınıentoya girenıenıiş; ancak 
1 886'd;ı yemin etrikten sonra bur;ıda yer ;ıl mıştır. Kumlin'ün yenilgisin

den sonra Marx'a karşı yoğun bir  kanıpanyaya girişııı i�tir. 
Bmıta11o, Lorenz: (1 8 1 3- 1 891) :  Alman hukukçu, kiiçük burjuva de

nıokratı; 1 849'da Badcn Geçici Hükümetinin başı; daha sonra ülkeden 
göç etmiş. 

Browni11g, Robert (1 8 1 2 - 1 889): Ingiliz şairi. 
BucfJer, Lothar ( 1 8 1 7- 1 892): Prusyalı devlet ;ıdamı, gazeteci. 

1 848'de Frankfurt Medisi üyesi. Londra'ya göç etmiş, aftan sonra Al

manya 'ya dönmüş; Bismarck'ın özel danışııı;ı rıı ve ca su su olmuş, Lassa l
le ile tanıştırmıştır. 

Buclmer, Ludwig ( 1 8 1 7- 1 892) : Alman doktor; doğa bilinılerini po

pülerize etmiş; vülger materyalist. 
Buffott, George Louis (1 707-1 788): Seçkin Fransız doğacısı. 
Biiı-gers, Heinrich (1 820- 1 878): Alman radikal gazeteci; Komünist 

Birlik üyesi; Köln Komünist Davası sanıklarından ( 1 852). 
Bımıs, ]olm (1 8S8- 1 943): İngiliz işçi hareketinde seçkin siıııa; dok 

işçilerinin 1 8 89'dak i  bürük grevleri dahi l  pek çok gre\'in örgiirlcyicisi. 
1 892'de Parlamento'ya seçilmesi üzerine burjuvazi ile işbirliğinden yana 
olmuştur. 

Bunıs, Lizzi (öl. 1 878): iriandalı işçi; İrlanda ulusal kurtuluş harc
ketine katılmış; Engels 'in ikinci eşi. 

Burııs, Mary El/eıı: Engels'in eşinin yeğeni. 
Bunıs, Robert (1 7 59- 1 796): Büyük lskoç şairi, demokrat. 

c 
Cabet, Etiemıe (1 788- l 8S6): Fransız ütopik sosyal i sti. l!l30"da mil

letvekili seçildi; başkan Thier ve Guizot'un gerici politikalarını şiddetle 
eleştirdi ve lııgiltere'ye sığııınıak zorunda kaldı; burada Robert Owen ile 
tanışn, dost oldu. Fransa'ya dönüşünde Vo)'ııge en lcaric (lk,ıry,ı ·y<I Yol
cıtluk) adlı ütopik yapıtı yazdı. 1 848 Haziranında Amerika 'da boy gös
teren lkarya topluluğuna katıldı ise de ölümünden bi rkaç yıl iincc bu 
ütopik topluluktan ayrıd ı .  

Calderoıı de Lı Barca, Pedro {1 600-1681):  Seçkin lsp<ınyol dram yazarı. 
Camphauseıı, Rııdolf ( 1 803- 1 890):  Alman banker; Ren liberal bur

j uvazisinin liderlerindeıı. 1 R4S �lartıııdan haziranına kadar Prusya baş-
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bakanı; gericilikle uzlaşma yanlısı bir politika izledi. 
Canwz, Lazare Nicolas (1 7.53- 1 823 ): Fransız ınatcnıatikçisi; politik 

ve askeri siına; burjuva cunıhuriyetçisi. Büyük fransız Devrimi sırasında 

.Jakobenlere katıldı, Thermidor darbesinde yer a ldı. 
Carste11s, Friedrich. Bkz. Lessner, Friedrich. 
Cervantes, de Saavedra, Miguel ( 1 547- 1 6 1 6): Büyük İspanyol ger

çekçi yazarı. 
Chamisso, Adelbert ı•on (1 78 1 - 1 83 8): Alman şairi; feodal gericilik

le savaştı. 

Chaınpioıı, Hem')' Hyde (1 857-1 928): İngiliz sosyal reformist; Sos
yal Demokrat Federasyon üyesi. 1 887'de Muhafazakarlar ile seçim itti
fakı yüzünden Federasyondan atıldı. 

Charles ll ( 1 630- 1 68.5): 1 660- 1 685 arası İngiltere Kralı. 
Chenu, Adolf: Temmuz monarşisi sırasında gizli örgütlerin üyesi. 

Gizli polisin provakatörü. 
Cherkezov, Varlaaın Nikolayeı•ich (1 846-1 925): Rus devrimci, 

anarşist. 
Chenıyshevsk)•, Nikolai Gavrilovich (1 82 8- 1 88 9  ): Büyük Rus dev

rimci demokratı; materyalist filozof; romancı ve edebiyat eleştirmeni. 
Chicheri11, Boris Nikolayevich (1 828-1 '104 ) : Rus l iberal burjuva; 

sosyolog ve hukukçu. 
Chuprov, Alexander İı•anovich (1 842- 1 908): Rus burjuva gazeteci 

ve iktisatçısı. 
Cicero, Marcus Tullius (1. Ö. 1 06-43): Romalı seçkin hatip ve dev

let adamı; eklektik filozof. 
Concourt (kardeşler) jules (1 830- 1 8 70) ve Edınond (1 822- 1 896): 

Fransız natüralist yazarlar. 
C/ement of Alexandria (1 S0-21  S): Hıristiyan teolog; idealist filozof. 
Cluss, Adolf: Alınan mühendis; Komünist Birlik üyesi. 1 849'dan 

sonra Amerika 'ya göç etmiş. 
Cobbet, William (1 762 - 1 835): İngiliz politikacı ve gazeteci; küçük 

burjuva radikalizminin seçkin temsilcisi; Ingiliz politik sireminin demok
ratikleşmesi için mücadele vermiş. 

Coheıı, Hennaım (1 842- 1 9 1 8): A lman idealist filozof; yeni Kantçı. 
Collitıs, William Wilkie (1 824- 1 88 9  ) : İngiliz romancı 
Conradi, Emillie (1 822- 1 888): �larx'ın kız kardeşi. 
Coııradi, ]ohamı Jacob (1 82 1 - 1 892): Trier'li mühendis, Marx'ın 

cııişresi. 
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Cooper, ]ames Fenimoor (1 789- 1 851) :  Amerikalı romancı. 
Crispi, Rancesco (1 8 1 8- 1 901) :  İtalyan devlet adamı ( 1 8 87-91 ve 

1 893-96) yıllarında Başbakan. İtalyan'nın Afrika'da emperyalist macera
sının teşvikçilerinden: 1 896 Aduwa felaketine kadar Etiyopya işgalinden 
sorumlu. 

Cuno, Friedrich Theodor (1 866-1 934): Alman mühendis, Sosyal 
Demokrat. 1 870'de Alınanya'dan sınır dışı edilmiş, İtalya'ya geçmiş, En
ternasyonal'in Milano bürosunun kurulmasına yardımcı olmuş; Hague 
Kongresine katılmış ( 1 872); 78'de Aınerikaya göç ederek gazetecilik yap
mış; Marx ile Engels'in yakın arkadaşı. 

Cuvier, Georges (1 769-1 832): Büyük Fransız doğabilimcisi, zoolog, 
paleontolog 

Dana, Charles Anderson (1 81 9-1 897):  Fourier'in Amerikalı izleyici
si: İlerici burjuva gazetecisi; ansiklopedi yayııncısı. Marx ile Engels'in 
makalelerinin yayımlandığı New York Daily Tribine'ün editörü. 

Daniels, Roland ( 181 9-1 855): Alınan doktor. Komünist Birlik üye
si: Köln Komünist Davası sanıklarından. 

Danielsotı, Nikolai Frantsevich (1 844-1 9 1 8): Rus edebiyat adamı, 
iktisatçı. Narodniklerin ideologlarından. Marx'ın Kapital'ini Rusçaya 
çevirdi (I. Cildi, H. Lopatin ile birlikte). 

Dante, Alighiari (1 265- 1 32 1 ): Büyük İtalyan şairi, llahf Komedya 
yazarı. 

Darwin, Charles (1 809-1 882): Büyük Ingiliz doğabilimcisi; türleri n 
kökeni ve gelişınesi öğretisini ortaya atan. 

D'Ester, Karl (181 1 - 1 859): Alman doktor, küçük burjuva deınokratı. 
Komünist Birlik Üyesi. 1 848'de Prusya Ulusal Meclisi Milletvekili. Baden
Pfalz ayaklanmasına ( 1 849) katılanlardan, daha sonra İsviçre'ye göç etmiş. 

Deloluze, Alfred: Fransız Işçi Partisi üyesi. Bir grev sonrası tutukla
nıp bir süre hapis yatar ve belediye encüınenine seçilir. I.  Enternasyo
nal'in Paris Kongresi delegesi. 

Deınokritos (İ. Ö. 460-370): Büyük Yunan materyalist filozofu; 
atom teorisinin kurucularından. 

Demuth, Helene (Lenchen, "Nym " (1 823-1 890): Marx ailesinin ev 
işlerinde yardımcısı ve bütün ailenin vazgeçilmez sevgili dostu. Marx'ın 
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ölümünden ( 1 883) sonra, Engels'in evini yönetmeye başlamış ve ölene 
kadar ailenin bir üyesi olarak burada kalmıştır. Marx ailesinin Highga
te'deki mezarlığında diğer aile üyelerinin yanına gömülmüştür. 

Demuth, Marianne (öl. 1 862}: Helene Demuth'un küçük kız kardeşi. 
De Peape, Cesar (1 842-1 890}: Belçikalı topograf, sonradan doktor. 

I. Enternasyonal üyesi. Marksistler ile Bakunincileri uzlaştırma çabasın
da. Belçika İşçi Partisi kurucularından. 

Deprez, Mareel (1 843-19 1 8}: Fransız fizikçi. Elektriğin uzak trans
misyonu sorunları üzerine çalışmış. 

Dicketıs, Charles (1 812- 1 870}: Büyük İngiliz realist yazarı. 
Diderot, Denis (1 713-1 784}: Seçkin Fransız materyalist filozof; ate

ist. Fransız devrimci burjuvazisinin ideologlarından; Aydınlanmanın 
temsilcisi, Ansiklopedistlerin lideri. 

Dietzgm, ]oseph (1 828-1 888): Alman deri işçisi; Sosyal Demokrat. 
Felsefeyi kendi kendine öğrenmiş filozof; diyalektik materyalizme bağım
sız olarak ulaşmış. 

Diogenes, Laertius (III. yüzyıl}: Eski Yunan felsefe tarihçisi; eski fi
lozoflar üzerine geniş derlemeleri var. 

Disraeli, Benjamitı (Baec01ıs(ield Lordu) (1 804- 1 881): İngiliz devlet 
adamı ve yazar; muhafazakar lider; Başbakan ( 1 868 ve 1 874-80). 

Dotıkin: İngiliz doktor; Marxların aile doktoru. 
Doııkin, Ernest (1 822-1 891) :  Alman yazar, "Gerçek Sosyalist" ;  son

raları Komünist Birlik üyesi; Yeni Ren Gazetesi (Neue Rheinische Ze
ituııg) editörlerinden. 1 848-49 Devriminden sonra İngiltere'ye göç etmiş 
ve politikadan çekilmiş. 

Dühriııg, Eugen (1 833-1 92 1): Alman vi.ilger materyalist, pozitivist 
filozof; gerici küçük burjuva ideologu. 

Dumas, Alexander (oğul) (1 803- 1870): Tanınmış Fransız romancısı. 
Duncker, Franz (1 822-1 888) :  Alman yayıncı, burjuva politikacı; re

formcu sendikaların kurucularından. 

Eccarius, ]ohamı Georg (1 8 1 8- 1 889): Alman terzi; Komünist Birlik 
ve I .  Enternasyonal Genel Konseyi üyesi. 1 871  'den sonra Marx'tan ay
rılmış, İngiliz reformcu sendika liderlerine katılmış. 
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Edgewoı1h, Fra11cis (1 845- J <J26):  İngiliz burjın a iktisat�ısı; istatis
tik�i. Vülger ekonomi politik temsilcisi. 

Eı-haı·dt, ]ohamı Ludwig (d. 1 820): Komünist Birl ik üyesi; Köln Ko
münist Davası sanıklarından. 

Elpidin, Mikhail Konstanti11oL1ich ( 1 83S-1 908): 1 860'1arın başında 
Rus devrimci hareketinde yer aldı; lsvi�rc'ye göçtü; sonraları çarlık gizli 
polisinin ajanı oldu. 

Ely, Richard Thedare ( 1 854- 1 943): Amerikalı iktisatçı; Wisconsin 
Üniversitesinde iktisat profesörü. 

Engels, Friedrich (1 796-1 860): F. Engels'in babası . 
Engels, Louise Fransizca (1 797- 1 873): F. Engels'in annesi. 
Epiciir (İ. Ö. 3 4 1 -2 70): Ünlü Yunan materyalist filozofu; atcist. 
Ewerbeck, August Hermaım ( 1 8 1 6-1 860): Alınan fizikçi; edebiyat-

çı. Adalet Birliği'nin Paris Şubesi başı; 1 850'ye kadar Komünist Birlik 
üyesi. 

Fawkes, Gııy (1 570- 1 606): 1 605'de Ingiltere'de Karoliklerin örgüt
ledikleri ''barut suikasti '' tertipçilerinden. 

Feuerbach, Ludwig ( 1 804-1 872): Seçkin Alman materyalist filozofu. 
Fichte, ]olmıı Gotlieb (1 762-1 8 1 4): Dikkate değer Alman filozofu; 

klasik Alman felsefesinin temsilcisi; öznel idealist. 
Fielding, Henry (1 707-1 7S4): Büyük İngiliz realist yazarı; İngiliz 

Aydınlanmasında önde gelenlerden. 
Fischer, Richard (1 855-1 926): Alınan Sosyal Demokrat; Sosyal De

mokrat Parti Yönetim Kurulu Sekreteri ( 1 890- 1 89) ;  Partinin kitap yayııı 
işlerini yönetti ( 1 89 3 - 1 903 ). 

Flaubeı1, Gustave ( 1 82 1 -1 880): Büyük Fransız realist yazarı. 
Flocatı, Ferdiııa11d ( 1 800-1 880): Fransız politikacı, yazar; kü�ük bur

juva demokratı; Ref(ımı gazetesi editörü. 1 l\48 Geçici Hükümet üyesi. 
Fnıııkel, Leo ( 1 844-1 896): �1acar sosyalisti; Enternasyonal üyesi; 

Paris Komünü'nde görev almış; Londra'ya sığınmış. Macar Sosyal De
mokrat Partisi kurucularından. 1 XH9'da Paris'e gitmiş ve Il. Enternasyo
nal'in �eşitli kongrelerine katılmış. 

Fıiedrich ll "Biiyiik Friedrick" (1 71 2- 1 786}: Prusya Kral ı. ( 1 740-86) 
Fıiedrich Wiliam Il1 (1 770- 1 840): Prusy:ı Kralı .  ( 1 797- 1 840) 



Friedrid1 Wiliam TV. ( 1 795- 1 öCı / ) : Pnısya Kralı. ( 1 840-61 ) 
Friedlaııder, Hugo: I. Eııterıı�ı syonal üyesi; Hague Kongresi delegesi. 
Freiligmth, Perdinand ( 1 8 1  0- 1 8 76): Alıııaıı şair. Önce romantik 

sonra devrimci. 1 S4S 'dc Ye11i Ren G.ızetesi' ııdc i\·Lırx i lc bcr�ıhcr olmuş 
buraya devrimci �iirler yazmıştır. Komünist !\irlik üyesi iken 50'lcrde 
devrimci mücaddeyi bırakmıştır. 

Fı-eyberger, Louise Bkz. Kautsky, Louise. 
Freyberger, Ludwig: Viyaııalı doktor; Louise Kautsky'nin eşi. 
Fröbel, ]ıılius ( 1 805- 1 893!:  Alman gazeteci, ilerici edebiyatııı yayın-

cısı; Küçük burju\·a radikali; ı X4X-49 Dcniınine katılanlardan; daha 
sonra liberal. 

Frost, ]olm ( 1 784-1 877): İngiliz küçük burjuva radikali; 1 839'da ls
koç madcnci ayaklanmasını organize ettiği için Avusturya'ya sürgün 
edilmiş; affa uğrayarak 1 85 6'da İngiltere'ye dönmüş. 

Geli ert, Christiaıı Fürchtegott ( 1 7 1 5  - 1 7  69  ):  Alman yazar; Aydın
lanmanın temsilcilerinden. 

George, Henry (1 839-1 897): Amerikalı gazeteci, iktisatçı, Marx'ın 
eleştirdiği Gelişme l'e Sefa/et başlıklı iktisat kitabının yazarı. 

Gigot, Philippe ( 1 820-1 860): Belçika işçi sınıfı ve demokrasi hare
ketlerine katılmış, Komünist Birlik üyesi. 40'larda Marx ile Engels'in ya
kınında bulunmuş. 

Goes, Frank van der (d . .1 859): Hollandalı sosyalist gazeteci. 
Goethe, ]ohaım Wolfgaııg ( 1 749- 1 832): Büyük Alman yazar ve dü

şünür. 
Gogol, Nikolai Vasiyeviç ( 1 809- 1 852): Büyük gerçekçi Rus yazarı. 
Goldsmith, Oliver ( 1 728 - 1 774): İngiliz yazarı; İngiltere'de Aydın

lanmanın temsilcisi. 
Gottschalk, Andreas ( 1 8 1 5- 1 849) :  Alm�ııı doktor; Komünist Birlik 

üyesi. ı S4ı-: Nisan-Haziran arası Köln İşçiler Sendikası Başkanı. Alınan 
devrimci harekerinde .Marx ile Engels'in beninısediklcri strateji \'C taktik
lerio aksinı: sekter burjuva bir tunı ında. 

Gmcchus, Gaius (Gaius SemtJreniııs Gmcclms) (İ.Ö. 1 53- 1 2 1 ) :  Ro
malı dedt.:t adamı, köylüler lehine tarınısal yasalar için mücadele etmiş. 

Gmcclms, Tibeıiııs (Tiberiııs Semprenius Gracchııs) (l.Ö. 1 63-
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1 33}: Romalı devlet adamı, köyiiiler lehine tarımsal yasalar için müca
dele etmiş. 

Grimm kardeşler, Wilhelm ( 1 786-1 859) ve jacob (1 785-1 863}: 
Yarı romantik Alman filologları; Alman folkloru ve ortaçağ masallarının 
popüler versiyonlarını kaleme alan tanınmış yazarlar. 

Guillaume, james (1 844- 1 9 1 6} :  İsviçreli anarşist; Bakununci gizli it
tifakın örgütleyicilerinden ve liderlerinden. Hague Kongresinde ( 1 872) I. 

Enternasyonal'den atıldı; I. Dünya Savaşı sırasında Sosyal Şovenist. 
Guizot, François-Pierre-Guilaume (1 7 8 7- 1 87 4): Fransız bu rj u va 

tarihçisi ve devlet adamı. 1 840- 1 848 arası Fransa'nın iç ve dış politika
sını yöneten adam. Büyük finans burjuvazisinin çıkarlarının savunucusu. 

Ha/es, john: İngiliz işçi; I.  Enternasyonal'in Genel Konsey üyesi; sol 
kanat sendika liderlerinden. Hague Kongresinden sonra Marx'a karşı if
tira kampanyası yürütenlerden. 

Haııdel, George Friedrich (1 685-1 759}: Büyük Alman bestecisi. 
Hansemann, David ( 1 790- 1 864 ) :  Büyük kapitalist. Ren liberal bur

juvazisinin önde gelenlerinden. 1 848 Mart-Eylül döneminde Prnsya Ma
liye Bakanı. Gericilikle uzlaşmaz bir politika izlemiştir. 

Hardie, Keir (1 856- 1 9 1 5}:  İngiliz madenci, işçi lideri; reform yanlı
sı. Bağımsız Emek Partisi lideri, bu partinin kurucularından. 

Hanıey, George ju/ia11 (1 8 1 7-1 897): İngiliz işçi sınıfı hareketinin 
seçkin siması; Çartist hareketin sol kanat liderlcrinden. Kuzey Yıldızı ve 
Kızıl Cumhuriyet'in editörü. Komünist Birlik ve I. Enternasyonal üyesi. 
1 860'da Amerika'ya göç etmiş, 1 890'da İngiltere'ye geri dönmüştür. 
Marx ve Engels'in arkadaşı. 

Hartmaıı, Lev Nikolayevich (1 850- 1 9 1 3  }:  Rus devrimcisi, Narodnik. 
Hatzfeldt, Sophie, Kontes (1 805- 1 881): Lassaile'ın dostu ve izleyicisi. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1 770- 1 83 1): Alman idealist filo-

zofu. Rasyonel idealist diyalektiği felsefeye sokarak, Marx'ın materyalist 

diyalektiği için temelleri atmıştır. 
Heine, Heinrich ( 1 797- 1 856} : Büyük Alman devrimci şairi. 

1 830'dan sonra Paris'e göç etmiş, ,'vtarx ile dostluk kurmuş ve onun et
kisi altında şiiri daha radikal bir nitelik kazanmıştır. }ı.tarx da Engels de 



onun şair dehasına büyük hayranlık duymuşlardır. 
Heinzen, Karl {1 809- 1 880): Alman gazeteci; küçük burjuva cumhu

riyctçisi. 
Hep11er, Adolf (1 846-1 923): Alman Sosyal Demokrat; Volkstaat'ın 

editörlerinden; I. Enternasyonal'in Hague Kongresinde delege. 
Hern,egh, Georg Friedrich (1 81 7- 1 875}: Alman şair, küçük burjuva 

demokrat. 
Hess, Moses {1 8 1 2-1 87 S}: Alman küçük burjuva gazeteci. Kırklı yıl

ların ortasında "gerçek sosyalizm"in başlıca temsilcilerinden. 
Hirsh, Karl (1 84 1 - 1 900}: Alman Sosyal Demokrat; gazeteci, birkaç 

Sosyal Demokrat gazetenin editörü. 
Hoffman, Enıs Theodor Amadeus (1 776-1 822}: Alman gerici ro

mantik yazar. 
Hoffman, August Wilhelm (1 8 1 8-1 892}: Yirmi yıl kadar Londra'da 

çalışmış Alman organik kimyacı. 
Hofstettell, Johan n Baptist: Lasalcı; Schwitzer ile birlikte Sosyal De-

mokrat' ı yayınlamış 
Homeros: Eski Yunan'da yarı epik şair; İ/yada ve Odyssea'nın yazarı. 
Hugo, Victor (1 802-1 885} :  Büyük Fransız Yazarı 
Hıunbolt, Alexander (1 7 69-1 859) : Büyük Alman doğabilimcisi. 
Hume, Daılid (1 71 1 - 1 776}: İngiliz subjektif idealist filozof; burjuva 

tarihçi ve iktisatçısı. 
Hutten, U/rich von (1 488-1 523): Alman hümanist şair; Reformas

yonu desteklemiş. Şovalyelerin İsyanı'nın ideologu ve katılımcısı. 
Huxley, Thomas Hemy (1 825-1 895): İngiliz doğabilimcisi; Charles 

Darwin'in çalışma arkadaşı ve teorisini yaygınlaştıran. 
Hyndman, Henry Mayers (1 842-1 921} :  İngiliz avukat-gazeteci; Sos

yal Demokrat Federasyon'un kurucularından. İşçi sınıfı hareketinde 
oportünist ve sekterce bir politika izlemiş. İngiliz Sosyalist Partisi liderle
rinden, ancak, 1 9 1 6'da emperyalist savaşın lehinde propaganda yaptığı 
için partiden atılmış; kısacası sosyal şovenist. 

I 
lbsen, Henrik (1 828- 1 906): Norveçli büyük dram yazarı. 
lmandt, Peter: Alman öğretmen; ( 1 848-49) Devrimine katılmış ve 
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sonrasında Londra'ya göç etmiş; Marx'ın izleyicilerinden. 
Irviııg, Henry (1 838- 1 905}: İngiliz sahne adamı; Shakespeare'in tra

jedilerinde başrol oynamış. 

J 
Jacoby, Abraham (d. 1 822}: Komünist Birlik Üyesi; Köln Komünist 

Davası ( 1 852) sanıklarından; sonradan Amerika'ya göç etmiş. 
Jevons, William Stanley (1 835-1 882): İngiliz burjuva iktisatçısı ve 

filizofu; vülger ekonomi politiğin temsilcisi. 
Johan of Saxony (takma adı Philaletes) (1 801 - 1 873): Saksonya 

Kralı ( 1 854-1 873) 
Jones, Ernest Charles (1 8 1 9-1 869} :  Proleter şair ve gazeteci. Sol ka

nat Çartist liderlerinden; Çartist yayın organları Notes to the People 
(Halka Notlar) ve Peoples Paper (Halk Gazetesi) editörü. 1 848'de 
Manchester'de Çartist faaliyetlere katıldığı için iki yı l  hücre cezasına 
mahkum edilmiş. Marx ve Engels'iı1 arkadaşı. 

Jung, Hermamı (1 830- 1 901):  İsviçreli saatçi. 1 848 Devrimine katıl
mış ve Londra'ya göç etmiş. Enternasyonal Genel Kongresi üyesi. 1 87 1  'e 
kadar Marx'ı desteklemiş. 

Jung, Georg (1 814-1 886): Alman gazeteci: Genç Hegelci. Ren Gazete
si yayıncılarından. Küçük burjuva demokratı; 1 866'dan sonra Ulusal liberal. 

Juvenal (birinci yüzyıl ortalarında doğmuş, 1 27'den sonra ölmüş): 
Romalı ünlü satirist. 

Kant, Immanuel (1 724-1 804) Önde gelen Alman filozoflarından. 
Geç 1 8. ve erken 19 .  yüzyıl Alman idealizminin babası. 

Kreyev, Nikolai lvanovich (1 850- 1 93 1 ): Rus liberal burjuva tarihçi 
ve gazeteci. 

Kaufmann, İllarion İgnatiyeviç (1 848- 1 9 1 6): Rus burjuva iktisatçı
sı; Petersbmg Üniversitesinde profesör. Para dolaşımı ve kredi üzerine 
yapıtları var. Marx'ın Kapital'inin ilk eleştirmenlerinden. 

Kautsky, Louise: Avusturyalı Sosyalist; Karl Kautsky'nin ilk eşi 
1 890'da Engels'in sekreteri. 
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Kautsky, Karl (1 854-1 938): Alman Sosyal Demokrasisi ile IL Enter
nasyonal'in önde gelen teorisyeni. Neue Zeit'm (Ye1zi Çağ) editörü 
( 1 8 83-1 9 1 7). 1 880'de Marksizme bağl'anmış, sonra oportünizme kay
mış, Sovyetler Birliği'nin can düşmanı olmuştur. 

Kepler, Johan n (1571 - 1 63 0): Alman astronomu. Kopernik öğretisi
ne dayanarak, gezegen hareketlerinin yasalarını bulmuştur. 

Keilland, Alexander (1 849-1 906): Norveçli ünlü yazar. 
Kinkel, Gottfried ( 1 8 1 5- 1 8 82) :  Alınan şair ve gazeteci; küçük burju

va deınokratı. Baden-Pfalz ayaklanmasına ( 1 849) katılmış, devrimden 
sonra Londra'ya göç etmiş, Marx'a karşı mücadele etmiştir. 

Klein,]ohann]acob: Köln'lü doktor. Köln Komünist Davası sanıkla
rından 

Körner, Theodor (1 791 - 1 8 1 3) :  Alman romantik şair ve dram yaza
rı. Napolyon'a karşı savaşta ölmüş. 

Kock, Paul de (1 794-1 871) :  Fransız romancısı. 
Kovalevsky, Maxim Maximovich ( 1 85 1 - 1 9 1 6 ) :  Rus sosyoloğu, ta

rihçi ve hukuk adamı; liberal politikacı. 
Kravchinskaya, Fanni Markovııa: Yetmişli yılların devrimci Narod

nik hareketine katılmış; S.M. Kravchinsky'nin (Stepnyak) eşi. 
Kravchinsky, Sergei Mikhailovich (takma adı, Stepnyak) (1 85 1 -

1 895): Rus yazar ve gazeteci; devriınci Narodniklerin lideri. 
Kugelmamı, Fransizka: Ludwig Kugelmann'ın kızı. 
Kugelmann, Gertrud: Ludwig Kugelmann'ın eşi. 
Kugelmann, Ludwig (1 830-1 902): Alman doktor. 1 848-49 Devri

mine katılmış I.  Enternasyonal ' in üyesi. Marx ve Engels'in dostu. 

L 
Lafargue, Paul (1 842- 1 91 1):  Marksizmin Fransa 'da yayılmasında 

büyük katkısı olmuş. Fransız İşçi Partisi'nin kurucularından. Uluslarara
sı işçi sınıfı hareketinin önde gelenlerinden; Marx ve Engels'in dostu ve 
izleyicisi; Laura Marx'ın eşi. Eşi Laura ile birlikte yaşamiarına son ver
mişlerdir. 

Lafitte, Jacques ( 1 796- 1 844 }: Büyük Fransız bank eri; politikacı. 
Lange, Fıiedrich Albeıt (1 828- 1 875): Alman Yeni Kamçı filozofu. 
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Lamartine, Alphoııse ( 1 790- 1 869}: fransız şair, tarihçi, politikacı. 
İçişleri Bakanı ve Geçici Hükümetin gerçek başı. 

Laııkester, Ray (1 847-1 92 9): İngiliz biyolojisr. 
Lassall e, Feı-diııand (1 82S - 1 864}: Alman küçük burjuva sosyalisti; 

gazeteci, avukat Alman İşçileri Genel Birliği'ni kurdu ( 1 863) .  Alınan
ya 'nın karşıdevrimci Prusya 'nın hegemonyası altmda "yukarıdan" bir
leştirilmesi politikasını destekledi. Alman sosyal demokrasisinde oportü
nizmi başlatan kişi olarak tarihe geçti. 

Laveleye, Emile Louis Victor (Baran de) (1 822� 1 892}: Belçikalı 
burjuva tarihçi ve iktisatçı. 

Lavov, J>iyotr Lavrovich (1 823-1 900}: Rus sosyolog ve gazeteci; 
Narodniklerin ideologlarından. I .  Enternasyonal'in üyesi. Paris Komü
nü 'ne katılanlardan. 

Ledı-ıı-Rolliıı, Alexaııdre-Aııguste ( 1 807 - 1 8 7  4 }:  Fransız gazeteci ve 
politikacı; küçük burjuva demokratlarının liderlerinden. Reform'un edi
törü. 1 848 Geçici Hükümeti üyesi. 

Leibnitz, Gottfried Wilhelm (1 646-1 71 6} :  Büyük Alman ınatema
tikçisi; idealist filozof. 

Lelewel, ] oachim (1 786- 1 861) :  Seçkin Polonyalı tarihçi ve devrimci. 
1 830-3 1 ayaklanmasına katılmış; Polonyalı demokrat göçmenlerin lider
lerinden. 

Lemke, Gotlieb {1 844-1 885): Alman İşçileri Komünist Eğitim Der-
neği üyesi. 

Lepine, Jules: Fransız İşçi Partisi Paris Şubesi sekreteri. 
Lermaııtov, Mikhail Yııryevich (1 8 1 4- 1 841) :  Büyük Rus şairi. 
Lessing, Gotthold Ephı-aim ( 1 729- 1 781) :  Büyük Alman yazarı, eleş-

tirmeni, filozofu; 1 8. yüzyıl Aydınlanması temsilcisi. 
Lessner, Friedıich (1 925 - 1 900}: Alman gezginci terzi; Komünist 

Birlik üyesi. Köln Davasında üç yıl kalebentliğe mahkum olmuş. 1 856'da 
Londra'ya yerleşmiş; Marx ve Engels ile dost olmuş I .  Enternasyonal Ge
nel Konsey üyesi. 

Lever Charles ( 1 806- 1 872):  iriandalı realist yazar. 
Levi, Leoııe ( 1 82 1 - 1 888) : Ingiliz burjuva iktisarçıs ı ,  istatistikçi ve 

hukukçu. 
Lieblig, }ıtstıts (1 803- 1 878): Seçkin Alınan bilim adamı; tarımsal 

kimyanın kurucusu. 
Liebkııecht, Wilhelm ( 1 82 6- 1 900): Alman Sosyalist Be bel ile birlik-
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te Sosyal Demokrat Partiyi kuranLırdan. Baden �1yaklanm:Jsıı1a ( 1  X49) 
katılmış, İsviçre'ye kaçmış, sonra Londra'ya dönerek Marx ve Engels i le 
dost olmuştur. 1 862 'de Almanya 'ya dönerek Volksstaat ve ardından 
Vomm·ts gazetelerini y;ıyımlamışrır. 1 879-1 892 arası Reichstag'da mil
letvekilliği yapmış, birkaç kez mahkum olımış, çeşitli vesilelcr ile uzlaş
macı bir tutum takınınakla beraber Bebel gibi o da Marx'ın fikirlerine 
bağlı kalmıştır. 

Lincoln, Abraham ( 1 809- 1 865): Amerika Cumhurbaşkanı ( 1 86 1 -
65) ;  Cumhuriyetçi, Zenci özgürlüğünlin önde gelen savıınucusu. 

Lissagakay, Prosper Oliver ( 1 83 9- 1 90 1 ) :  Fransız gazeteci. Paris Ko
mün'üne katılanlardan ve tarihini yazanlardan K.omiin Tarihi yapıtı ün
lüdür. Koınün'ün yenilgisinden sonra İngiltere'ye kaçmış, aftan sonra La 
Batai/le (Sauaş) gazetesini kurmuştur. 

Lochner, Georg (d. 1 824): Alman marangoz; Komünist Birlik ve I .  

Enternasyonal Genel Konsey üyesi. Marx ve Engels'in dostu. 
Loııguet, Charles (1 833- 1 903): Fransız gazeteci; Sosyalist, Proud

honcu. I. Enternasyonal Genel Konseyi ve Paris Komünü üyesi. Bir süre 
İngiltere'ye sığınmış ve Marx'ın en büyük kızı Jenny ile evlenmiştir. 
Fransa'ya dönüşünde, Clemenceau 'nun gazetesi L.ı .fustice (Adalet) gazc
tesine yazılar yazmış; birkaç kez Paris Şehir Meclisi'ne seçilmiştir. 

Loııgıtet, Edgar ( 1 8 79-1 950): Fransız doktor; Sosyalist Parti üyesi; 
1 938 'den sonra Fransız Komünist partisi üyesi. Jenny Marx'ın oğlu, 
Marx'ın torunıı. 

Loııguet, Harry (1 878-1 883): Jenny Marx'ın oğlu, Marx'ın torumı. 
Loııguet, jeaıı aohmıy) ( 1 8 76-1 938): Jenny Marx'ın torunu. Fran

sız Sosyalist Partisi lideri. 
Loııguet, Mareel (d. 1 88 1 ): Charles ve Jenny Longuet'in en küçük 

oğulları 
Lopatin, Hennamı Alexaııdrovich (1 845- 1 9 1 8):  Rus devriınci Na

rodnik; Enternasyonal Genel Konsey üyesi. "'larx ve Engels'in arkadaşı. 
Kapital'in Rıısçaya çevril ınesine katılmış. 

Lope de ııega, Fe/ix ( 1 5  62- 1 63S): Büyük İspanyol d rama yazarı. 
Loreıızo, Aııselmo ( 1 84 1 - 1 9 1  S): İspanyol matbaa ustası; Enternasyo

nal İspanya üyesi. Londra Konferansı ( 1 8 7 1 )  dclegesi. Sonraları Bakuııinci. 
Louis Philippe (1 773- 1 850): Fransa Kralı ( 1 830-48).  
Lııcain: Tdkma ad (gerçek adı {Ji/inmiyor): Hague Kongresine 

Fransa delegesi olarak katılmış. I. Enternasyonal'de gizli Baktı ninci itti
fakııı yıkıcı faaliyetlerini araştı rma komitesi üyesi. 
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Lucretius (Titus f_ucretius Caı·us, (l. ö. 99-55) Romalı filozof ve 
şair; materyali st, ateist. 

Lupus: Bkz. Wolff, Wilhelm. 
Luther, Maı1iıı (1483- 1 546): Ünlü Reformcu, Protestanlığın kurucusu. 

MacCulloh, john Ramsay (1 789-1 864}: İngiliz burjuva iktisatçısı. 
MacMahon, Patrice Maurice de ( 1 808-1893) :  Fransız mareşali; Kı

rım Savaşının önde gelen ismi, ancak Fransa-Prusya savaşında ( 1 870) Se
dan' da feci bir yenilgiye uğramış. Paris Komünü'nün kasaplarından. III. 

Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı ( 1 873-79) .  
Marryat, Friedrich (1 79 2 - 1 848): İngiliz denizci, macera öyküleri 

yazarı. 
Marx-Aveling, Eleaııor (Tussy) (1 855-1 898}: Marx'ın en küçük kı

zı, Edward Avciing'in eşi. İngiliz işçi sınıfı hareketine büyük ivme kazan
dıran Sosyalist; gaz işçilerini örgütlemiş, 8 saatlik işgünü kampanyasına 
katılmış. 1 898'de yaşamına son vermiş. 

Marx, Edgar (Mush) (1 847-1 855}: Marx'ın çocuk yaşta ölen sevgi
l i  oğlu .  

Marx, Esther (1 787- 1 865): Marx'ın halası. 
Marx, Fraııziska (1 851 - 1 852): Marx'ın bir yaşında, Soho'da sefaler 

çektiği yıllarda ( 1 850- 1 855)  kaybettiği üç çocuğundan biri. 
Marx, Heimich (1 782-1 838): Marx'ın babası ünlü avukat. 
Marx, Heinrich Guido ( 1 849-1 850}: Marx'ların bebekken kaybetti

ği oğulları. 
Marx, Henriatta ( 1 787-1 863}: K. Marx'ın annesi. 
Marx, ]eııny (von Westphalen'in yeğeni) (1 8 1 4- 1 8 8 1 }: Karl 

Marx'ın eşi. 
Marx, jemıy ( 1 844-1 883): Marx'ın en büyük kızı; Charles Longu

et'in eşi. 
Marx, Laııra (1 845- 1 9 11 ): Marx'ın ikinci kızı; Paul Lafargue'ın eşi; 

Fransız işçi sınıfı hareketine aktif olarak katılmış. 
Maximiliaıı Habsbuıg ( 1 83 2 - 1 867}: Meksika lmparatoru ( 1 863-

1 867) 
Mazziııi, Gııiseppe (1 805- 1 872}: İtalyan burjuva devriıncisi, İtal

ya'nın birliği mücadelesinde, cumhuriyetçiler ile demokratik burjuvazi-
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nin lider ve ideologlarından. 
Maurer, Hennan (1 8 1 3 - 1 882}: Alman demokrat yazar; Yasadışı 

Kimseler Birliği ile Adiller Birliği üyesi. 
Me/n-ing, Franz (1 846- 1 91 9  ) : Alman tarihçi ve gazeteci; Alman Sos

yal Demokrasinin Sol Kanat lideri. Alman Komünist Partisi kurucuların
dan. Marx'ın biyografisini yazmış. 

Meissner, Otto (1 8 1 9- 1 902}: Hamburg'da yayıncı; Kapital'in I .  cil
dinin ilk yayınlayıcısı. 

Mendelson, Marie (1 850-1 909}:  80'lerin ve 90'ların Polonya Sosya
list hareketine katılan simalarından. S. Mendolson'un eşi. 

Meııdelson, S tanis/as (1 85 8-1 9 1 3  ): Polonyalı gazeteci; Polonya Sos
yalist Partisi kurucularından. 

Mesay Leompart,]ose (1 840-1 904 }: İspanyol matbaa işçisi. I. Enter
nasyonal üyesi ve İspanyol İşçi Partisi kurucularından, Felsefenin Sefale
ti'ni İspanyolcaya çevirmiş Lafargueların dostu. 

Mignet, François Auguste (1 796-1 884) : Restorasyon Döneminde 
yaşamış Fransız l iberal burjuva tarihçi. 

Mill, john Stuart (1 806- 1 8 73}: İngiliz burjuva iktisatçısı; Klasik 
ekonomi politik üzerine önemli kitapların yazarı. 

Miquel,]ohannes (1 828- 1 901) :  Alman politikacı. 40'larında Komü
nist Birlik üyesi; daha sonraları Nasyonal Liberal. 

Moleschott, jacob (1 822-1 893): Hollandalı fizyolog, vülger mater
yalist. 

Moll, ]oseph (1 822-1 849 } :  Almanya doğumlu saatçi. Adalet Birliği 
lideri. Komünist Birlik Merkez Komitesi üyesi. 1 848-49 Devrimine katıl
mış, Baden ayaklanması sırasıada öldürülmüş. 

Moore, Samuel (1 830- 1 9 1 2}:  İngiliz hukukçu; I .  Enternasyonal üye
si. Aveling i le birlikte Kapital'in I. Cildini İngiÜzceye çevirmiş; ayrıca, 
Komünist Parti Manifestosu'nu da İngilizceye çevirmiş. Marx ile En
gels'in arkadaşı. 

Moore, Thomas (1 779-1 852): İrlanda doğumlu romantik şair. İrlan
da halkının ulusal kurtuluş mücadelesi üzerine şiirler yazmış. 

Morgan, Lewis Hemy {1 8 1 8- 1 881} :  Amerikan etnolojist, antropo
lojist ve ilkel toplumlar üzerinde çalışan bilim adamı. Kitapları, Engels'in 
Ailenin, Özel Miilkiyetin ve Devletin Kökeni yapıtma kaynaklık etmiş. 

Morozov, Nikolai Alexandroı,ich (1 854-1 946): Rus Devrimci hare
ketinin faal katılımcılarından; Narodnik. Kimyacı ve astronom. Sovyet 
Bilimler Akademisi onur üyesi. 
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Monis, William { 1 834-1 896): İngiliz şair, sanatçı ve halk adamı. 
80'1erde İngiliz işçi sınıfı hareketlerine katılmış. 

Most, ]ohamı ( 1 846-1 906): Alman Sosyal Demokrat; daha sonra 
anarşist ve bu yüzden partiden atılmış. 

Motteler, ]ulius (Kızıl Postacı) (1 838- 1 907): Alınan Sosyal Demok
rat. Olağanüstü Antikomünizm Yasası yürürlükte iken, Parti yayınları
nın yasadışı yollardan Zürih üzerinden Almanya'ya sokulmasını ve dağı
tımını sağlayan insan. 

Napoleoıı I (Bonaparte) ( 1 769- 1 82 1 ) : Fransız Imparatoru 
Napoleoıı III (Louis Bonaparte) (1 808- 1 97 3): Fransız imparatoru. 
Napoleon, Prens. Bkz. Bonaparte, Napoleon Joseph Charles Paul. 
Natorp, Paul ( 1 854-1 824): Alman gerici filozof, öğretmen, Yeni 

Kantçı. 
Naut, Stephan Adolf: Köln'lü tüccar. Yeni Ren Gazetesi yöneticisi .  
Nekrasov, Nikolai Alexeyvich (1 82 1 - 1 8 79): Biiyük Rus şairi; dev-

rimci demokrat. 
Nettchen, Bkz. Philips, Antoniette. 
Nikolai, Bkz. Danielson, Nikolai Frantsevich 
Nobiling, Karl (1 848-1 878): Alman anarşist; l 878'de William I '  i öl

dürmeye teşebbüs etmiş. 
Noske, Gustav (1 868- 1 946): Alman Sağ kanat Sosyal Demokrat; iş

çi sınıfı düşmanı, ajan provakatör. 
Nothjung, Peter (1 823-1 866): Alınan terzi. Köln İşçi Sendikası ve 

Komünist Birlik Üyesi. Köln Komünist Davası sanıklarından. 

o 
O'Comıer, Ferguson (1 794-1 855): Sol kaıut Çartist lider. Kuzey 

Yıldızı (Northe Star) kurucusu ve editörü. 1 84S'den sonra politik müca
deleden çekilmiş. 

O'Donavaıı Rossa, jeremiah (1 83 1 - 1 9 1 5):  irianda kurtuluş hareke
ti Fenian liderlerinden. 1 865'te bir İngiliz mahkemesi tarafından kürek 
cezasına çarptırılınış, 1 870'tc affcdilıniş ve Amerika'ya göç etmiştir. 



Oshaııiııa, Maria Nikolayevııa (Olovemıikoua 'ııııı yeğeııi) ( 1 8_� 3-
98): Rus  devrimcisi, Narcidnaya \'olya (Ha/km Sesi) üyesi. 

Otto, Karl (d. 1 809): Alman kimyager. Köln lşçi Sendikası ve Komü
nist Birlik üyesi; Köln Komünist Davası sanıklarından. 

Owen, Robert (1 771 - 1 858): Büyük İngiliz ütopik sosyalisti. 

p 
Palmerstoıı, Henry john (1 784-1 865): Ingiliz devlet adamı; ilk Tory 

politikacı; sonra, 1 830'dan itibaren Whig liderlerinden; Başkan ( 1 855-
58  ve 1 859-65) .  

Perouskaya, Sophia Lvo!llıa (1 8 5 3-1 8 81) :  Rus devrimci; " Halkın 
Sesi '�nde önde gelenlerden; çarlık hükümeti tarafından idam edildi. 

Perret, Henry: I. Enternasyonal'in İsviçre'deki faal üyesi. 
Pett, William (1 623-1 687): Tanınmış İngiliz iktisatçı ve istatistikçi. 

lngiltere'de, klasik burjuva ekonomi politik okulunun kurucusu. 
Pfander, Karl (1 81 8-1 867): Alman minyatür sanatçısı. Komünist Bir

lik ile I .  Enternasyonal Genel Konseyi üyesi; Marx ve Engels'in izleyicisi. 
Pieper, Wilhelm (d. 1 82 6}: Alman filolog ve gazeteci. Komünist Bir-

l ik üyesi; Londra göçmenlerinden; 1 850-53 arasında Marx'ın yakını. 
Philips, Atıtoitıette (Nettchetı}: Marx'm yeğeni .  
Philips, Leotı (öl. 1 866}: Marx'ın amcası. 
Plater, Wladyslav (Kont) (1 806-1 889}: Polonyalı gazeteci. 1 830-3 1 

ayaklanmasına katılmış, yenilgiden sonra ülkesinden göç etmiş. 
Platon (İÖ 42 7-347): Yunan idealist filozofu; köleci toplumun ide

ologu. 
Plehanov, Georgi Valentinovich (1 85 6- 1 9 1 8): Rusya'da ve ulusla

rarası sosyalist harekette seçkin bir isim. Rusya'da Marksist propagan
danın temsilcisi; ilk Marksist örgüt olan ''Emeğin Kurtuluşu "nun ( 1 883 )  
kurucusu. 1 889'da toplanan, Enternasyonal Sosyalist İşçiler Kongresi 
delegesi. Uluslararası işçi sınıfı hareketinde, oportünizm ve revizyonizm 
ile mücadele etmiş. Daha sonraları ,'v1enşeviklere katılmış. 

Proudhoıı, Pieı-re ]oseph (1 809-1 865): fransız yazarı; iktisatçı ve 
sosyolojist. Küçük burjuva ideologu, anarşizmin kurucularından. 

Puşkin, Alexander Sergeyevich ( 1 799- 1 83 7): Büyük Rus şairi. 
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Q 
Quelch, Hany (1 858-1 9 1 3) :  İngiliz mürettip. İngiliz ve uluslararası iş

çi sınıfı hareketinde seçkin sima; Sol kanat İngiliz Sosyalistlerinin temsilcisi. 

Rabalais, François (1 494-1 5S3): Rönesans dönemi büyük Fransız 
hümanist yazarı. 

Red Becker. Bkz. Becker, Hermann. 
Red Wolf(, Bkz. Wolff, Ferdinand. 
Reiff, Wilhelm josef (d. 1 823): Köln İşçi Sendikası ile Komünist Bir

lik üyesi. Köln Komünist Davası sanıklarından. 
Ricardo, David (1 772 - 1 823): İngiliz iktisatçısı; klasik burjuva eko

nomi politiğinin en büyük temsilcilerinden. 
Riehl, Alois (1 844-1 924): Alman yeni-Kantçı filozof. 
Rittiııghausen, Moritz (1 8 1 4-1 890) :  Alman gazeteci, küçük burjuva 

demokratı, 1 848-49 arası Yeni Ren Gazetesi'ne yazmış. I. Enternasyo
nel'in Basel ve Hague ( 1 869- 1 8 72) kongrelerinde delege; daha sonraları 
( 1 884'e kadar) Almanya Sosyal Demok�at işçi Partisi üyesi 

Rodbertus, ]ohanıı Karl (1 80S- 1 8 7  S): Alman burjuva iktisatçısı. 
Gerici " Dev Jet sosyalizmi" teorisyeni. 

Roscher, Wilhelm (1 8 1 7- 1 894): Alman burjuva iktisatçısı. Ekonomi 
politikte "sözde' tarihi okul temsilcisi. 

Roseııkratz, Karl (1 805- 1 8 79): Hegelci Alman filozofu ve edebiyat 
tarihçi si. 

Röser, Peter Gerhardt (1 8 1 4-1 86S): Alman sigara yapımcısı. Komü
nist Birlik üyesi; Köln Komünist Davası sanıklarından; sonra Lasalcı. 

Rousseau, ]eaıı-]aques (1 71 2 - 1 778): Fransız Aydınlanmasının seç
kin ismi. Demokrat; küçük burjuva ideologu. 

Rousse/, Edouard: Fransız, tenekeci. I. Enternasyonal ve Fransız İşçi 
Partisi üyesi. 

Riickeı1, Friedrich (1 788- 1 866): Alman romantik şairi ve Doğu şiiri 
çevırmenı. 

Ruge, Arnold (1 802- 1 880): Alman gazeteci, Sol Hegelci, 1 844'te 
Marx ile birlikte Alman-Fransız Yıllığı 'nı çıkarttı. 1 849 Leipzig kargaşa-



s ın dan sonra Ingiltere'ye göç etti. Brighton 'a yerleşti. 1 866'dan sonra 
Bismarck politikasını destekledi. 

Rusanov, Nikolai Sergeyevich (takma adı Sergeyevsky): Rus gazete
ci Narodnaya Volya üyesi. Daha sonra Sosyalist-Devrimci. 

s 
Saedt, Otto ]oseph Anıold (1 81 6-1 886): Köln Komünist Davasında 

Prusya Savcısı. 
Saiııt-Simon, Henry (1 760-1 825) :  Büyük Fransız ütopik sosyalisti. 
Saltykov, Mikhail Yevgrafovich (takma adı Sçedrin) ( 1 826- 1 889) :  

Büyük Rus satiri.sti. Devrimci Demokrat. 
Salviııi, Tomasso (1 829-1 9 1 5}:  Ünlü İtalyan trajedi aktörü. 
Sanders, William (d. 1 871):  Ingiliz Fabian Sosyalisti; Bağımsız 

Emek Partisi sekreteri. Enternasyonal sosyalist kongrelere katılmış. 
Schabelitz, ]akob (1 82 7- 1 899) :  Alman yayıncı ve kitapçı. 
Schapper, Kaı-1 (1 8 1 2-1 8 70}: Alman ve uluslararası işçi sınıfı hare

ketinin seçkin siması Adalet Birliği üyesi. Komünist Birlik Merkez Komi
tesi üyesi. 1 848-49 Devrimine katılmış. Komünist Birlik'teki bölünme sı
rasında ( 1 850)  "Sol" fraksiyonun başını çekmiş. 1 856'da tekrar Marx'a 
yaklaşmış; I. Enternasyonal'de Genel Konsey üyesi. 

Scheidemaım, Philipp (1 865-1 939}: Alman Sosyal Demokrat Par
ti'nin Sağ kanat liderlerinden. Sosyal Şovenist, işçi sınıfına ihanet etmiş. 

Scheu, Heiıırich (1 845- 1 926) :  Avusturyalı Sosyal Demokrat; I .  En
ternasyonal'in Hague Kongresi delegesi ( 1 872).  Hayatının büyük bölü
münü Londra ve Zürih'te sığınınacı olarak geçirmiş. II.  Enternasyonal'in 
birçok kongresine delege olarak katılmış. 

Schily, Victor (1 8 1 0- 1 8 75}: Alman avukat. Demokrat. Baden ayak-
lanmasına ( 1 849) katılmış; I .  Enternasyonal üyesi. 

Schöler, Lina: Marx ailesinin dostu. 
Schopenhaueı·, Arthur (1 788-1 860): Alman idealist filozof. 
Schorlemmer, Karl (1 834- 1 892}: Tanınmış Alman kimyacısı; Manc-

hester'de kimya profesörlüğü yapmış. Sosyal Demokrat Partisi üyesi; 
Marx ile Engels'in arkadaşı, Dostları arasında, ]ollymeir ya da Ch/ara
majör adıyla çağrılır. 

Schramm, Conrad (1 822-1 858): Alman gazeteci, devrimci. Komü
nist Birlik üyesi; Marx ve Engels'in arkadaşı. 
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Schramm, Rudolf ( 1 8 13- 1 882): Alınan gazeteci, küçük burjuva de
mokratı 1 865-66'da �vlilano'da Prusya konsolosu; Bisınarck'ın destekçisi. 

Schulze-Delitzsc, Hermaıın (1 808- 1883): Alınan burjuva iktisatçısı 
ve politikacısı. Altmışlı yıllarda burjuva ilerici parti lideri. İşçi sınıfının 
devrimci hareketini, kooperatifler ve tasarruf bankaları kanalına yönelt
ıneye çalışmış. 

Schıunacher, Gustav: Alman işçi; I .  Enternasyonal üyesi, Hague 
Kongresi delegesi. 

Sclmrz, Karl (1 829- 1 906}: Alman küçük burjuva demokratı. Baden 
ayaklanmasma ( 1 849) katılmış. Daha sonra Amerika'ya göç etmiş. İç Sa
vaşa katılmış, İçişleri Bakanlığı yapmıştır. 

Schwitzer, Johamı Baptist ( 1 833- 1 875}: Almanya'da Lasalcı lider
lerden; Lassaile'in ölümünden sonra, Alman İşçileri Genel Birliğinin ba
şına geçmiş, Almanya'nın Prusya j unkerlerinin öncülüğünde birleştiril
mesiyle ilgili Bismarck politikasını desteklemiştir. 

Scott, W alter (1 77 1 - 1 832}: Ünlü İskoç yazar. 
Sieler, Sebastiaıı: Alman gazeteci, Brüksel Komünist Haberleşme 

Komitesi üyesi ( 1 846); Komünist Birl ik  üyesi. Almanya'da 1 848-49 Dev
rünine katılmış. 

Sergeyevsky. Bkz. R usanov, Nikolai Sergeyevich. 
Serrailler, Auguste (d. 1 840): Fransız işçi; I. Enternasyonal ve Paris 

Komünü üyesi ( 1 871 ). 
· 

Shakespeare, William (1 564- 161 6}: Büyük İngiliz şairi ve dram yazarı. 
Sextius Empricus (lS Il. yiizyıl): Büyük İngiliz şairi ve dram yazarı. 
Sçedrin. Bkz. Saltykou, Mikhdi Yevgrafovich. 
Sieber, Nikolai İvaııovich (1 844-1 888) :  Tanınmış Rus iktisatçısı. 

Marx'ın ekonomik teorisini Rusya'da ilk yayanlardan. 
Siııenikov, Nikolai l'etrovich (1 805-1 894): Rus devlet adamı. Doğu 

Sibirya valisi ( 1 871 -73). 
Siııger, l'aul (1 844- 1 9 1 1} :  Alman Sosyal Demokrat Partisi üyesi 

( 1 878-79) 1 884'den itibaren Reichtag'da milletvekili. Marx ve Engels'in 
fikirlerini anarşist eğilimiere karşı savunmuş, revizyonizme karşı müca
dele etmiştir. 

Smith, Adam (1 723- 1 790}: İngiliz iktisatçısı; klasik burjuva ekono
mi politiğinin önde gelen temsilcisi. 

Sophocles (İÖ 497-406): Yunanlı dram yazarı. 
Soıge, Friedrich Adolf (1 828-1 906}: Baden ayaklanmasına ( 1 849) 



katılan Alman komünisti. Amerika'ya göç etmiş ve orada işçi sınıfı hare
ketinde önemli rol oynamı�tır. Sekreterliğin New York 'a ta�ınması üze
rine, Enternasyonal Genel Sekreteri olmuştur. Marx ve Engels ile düzen
li yazışmış. 

Spartacus (İÖ öl. 71}: Romalı gladyatör; Roma'da İÖ 73-71 yılla
rındaki büyük köle ayaklanmasının başını çekmiş. 

Splingard, Roch: I. Enternasyonal üyesi; Hague Kongresi ( 1 872) Bel
çika delegesi. I. Enternasyonal'de yıkıcı faaliyetleri araştırma komitesi 
üyesi; Bakunin yanlısı. 

Stei11, Larenz (1 8 1 5- 1 890): Alman hukukçu, anayasa uzmanı; Prus
ya Hükümetinin gizli ajanı. 

Stieber, Wilhelm (1 81 8- 1 882): Prusya siyasi polis şefi; Köln Komü
nist Davasmı ( 1 852) örgütleyen kişi. 

Stimer, Max (Kaspar Schmidt'in takına adı): Alman filozofu ve ga
zeteci; Genç Hegelci. Burjuva bireyciliği ve anarşizmin ideologlarından. 

Strauss, David Freidrich (1 808- 1 8 74): Alman filozofu ve gazetecisi; 
Genç Hegelcilerden. 1 866'dan sonra Nasyonal Liberal. 

Struve, Gustav (1 805- 1 870): Alman gazeteci. Küçük burjuva de
mokratı. Baden ( 1 848)  ve Baden-rfaiz ( 1 849 )  ayaklanması liderierinden; 
yenilgiden sonra İngiltere'ye göç etmiş, ardından Amerika'ya giderek Iç 
Savaşa katılmıştır. 

Südekum, Albert (1871 - 1 944}: Alman Sosyal Demokrasisinde opor
tünist liderlerden. 

Tacitus, Publius Comelius (İS 55- 1 20): Ünlü Romalı tarihçi. 
Tauscher, Leoııard (1 840- 1 9 1 4  }: Olağanüstü Anti-Sosyalist Yasa 

yıllarında Sosyal Demokrat gazetesinin yayınıyla uğraşmış; 1 860'da Al
manya'da Dietz yayınevi ile çalışmış. 

Techow, Gustaw Adolph (1 813 - 1 893): Prusyalı subay; küçük bur
juva demokratı. 1 848-49 Devrimine katılmış. 

Tedesco, Victor (1 82 1 - 1 897): Belçikalı avukat, devrimci Demokrat 
ve Sosyalist. Marx ve Engels'in yakını. 

Theocritus (İÖ III. yüzyıl}: Yunanlı şair. 
Thierry, Augusti1ı (1 795-1 856): Fransız l iberal burjuva. Restoras

yon dönemi tarihçisi. 



Thiers, Adolphe ( 1 797- 1 877): Fransız devlet adamı; Başbakan 
( 1 836-1 840); Cumhurbaşkanı ( 1 87 1 -73);  Paris Komünü celladı. 

Thome, William (d. 1 85 7): İngiliz sendikacı, Gaz ve Hünersiz İşçi
ler Sendikası Genel Sekreteri. Sekiz saatlik işgünü mücadelesinde önemli 
yeri var; ancak şovenist olarak 1 9 1 4 - 1 8  Savaşını desteklemiş. 

Tikhomimv, Lev Alexandrovich (1 850-1 923): Rus küçük burjuva 
gazeteci; önce Narodnik, ardından Anarşist. 

Tirso de Malina (takma adı Gabriel Tellez) (1 571 - 1 648): İspanyol 
dram yazarı. 

Tkchov, Pyotr Nikitich (1 844-1 886): Rus gazeteci, Narodniklerin 
ideologlarından. 

Tolain, Henriy-Louis ( 1 828-1897) :  Fransız işçi lideri. Sağ kanat 
Proudhoncu, I. Enternasyonal üyesi. Enternasyonal'den, 1 871 Paris Ko
münü'ne düşmanca tutumu nedeniyle atılmış, Senatör olmuş. 

Tolstoi, Lev Nikoloyevich (1 828- 1 9 1 0):  Büyük Rus yazarı. 
Tupper, Martin ( 1 8 1 0- 1 889): İngiliz yazarı; Marx, kolay başarı pe

şinde koşanların kişileşmiş örneği diye tanımlar. 
Turgeııyev, Ivan Sergeyevich (1 8 1 8-1 883): Büyük Rus yazarı. 
Tyndall, John (1 820- 1 89 3): İngiliz fizikçi. Bilimin halk arasında 

yayılınasına çaba gösterenlerden. 

Utin, Nikolai lsaakovich {1 845-1 883): Rus devrimcisi; İsviçre'ye 
göç etmiş. I .  Enternasyonal'in Rusya şubesini örgütleyenlerden. Bakunin 
ve yandaşları ile mücadele etmiş. 70'lerin ortasında devrimci mücadele
den çekilmiş. 

Vaillant, Eduard (1 840- 1 9 1 5) :  Fransız mühendis, bilim adamı ve 
doktor. 1 870 savaşından kısa süre önce Blankicilerin safına katılmış. En
ternasyonal üyesi; Paris Komünü'ne katıldığı için ölüm cezasına çarptı
rılmış; İngiltere'ye kaçmış, Marx ve Engels ile tanışmış. Ancak Hague 
Kongresinden sonra Enternasyonal'den kopmuş, aftan sonra Fransa'ya 
dönerek, Devriınci Merkez Komitesi'ni kurmuş. Sonraları Janres'in etki
si altında kalmış ama, 1 9 1 4'te, şovenist bir tutuma girmiştir. 



Van der Goes Bkz. Goes, Frank uan der. 

Vadervelde, Emile (1 8 66- 1 9 3 8): Belçika işçi sınıfı hareketinin opor
tünist lideri. II. Enternasyonal 'in liderlerinden; Sosyal Şovenist. 

Vaıı Heddekhem (takma adı Walteı-): I. Enternasyonal'in Hague 
Kongresine delege olarak katılmış; 1 8 73 'te Fransız polisinin ajanı oldu
ğu ortaya çıkmış. 

Vichard: Hague Kongresi Fransız delegesi. I. Enternasyonal'de Baku
nin için kurulan araştırma komitesi üyesi. 

Voden, Alexei Mikhailovich (1 8 70-1 939): Rus edebiyat adamı ve çe
virmen 90'lı yılların sosyal demokrat çevrelerinde bulunmuştur. 

Vogt, Karl (1 81 7-1 895): Alman doğabilimcisi; vülger materyalist. 
Frankfurt Meclisi üyesi. Sonra İsviçre'ye göç etmiş. III. Napoleon'un ücret
li ajanı olduğu ortaya çıkmadan önce Marx, Vogt'un içyüzünü anlamış ve 
çevresinden uzak tutmuştur. 

Volkhvsky, Felix Vadimovich (1 846-1 778): Rus devrimcisi, Narod
nik; daha sonraları Sosyal Devrimci. 

Voltaire, François, Marie (1 694-1 778): Fransız satirisri ve tarihçisi. 
1 8. yüzyıl Aydınlanma hareketinin seçkin isimlerinden. Mutlakiyetçilik ve 
Kataliklik ile mücadele etmiş. 

Wagner, Richard (1 813-1 883): Ünlü Alman bestecisi. 
W alter. Bkz. Van Heddeghem. 

Weerth, George (1 822- 1 856) :  Alman proleter şair ve gazeteci; Komü
nist Birlik üyesi; Yeni Ren Gazetesi editörü ( 1 848-49); Marx ve Engels'in 
dostu. 

Weitling, Wilhelm {1 808- 1 871): Alman terzi; işçi sınıfı hareketinin 
seçkin siması. Eşitlikçi ütopik komünizm teorisyeni. 

Wellington, Arthur (Dük) (1 769-1 852): İngiliz mareşali, Tory devlet 
adamı; Başbakan. 

Westphalen, Edgar voıı (1 8 1 9- 1 8 90): Jenny Marx'ın kardeşi. 
1 846'da Brüksel Yazışma Komitesi üyesi. 

Westphalen, Ferdiııaııd voıı (1 799- 1 8 76): Prusya devlet adamı; İçiş
leri Bakanı ( 1 850-1 858);  Jeny Marx'ın üvey kardeşi. 

Westphalen, Karo/ina voıı (öl. 1 856): Jenny Marx'n annesi. 



Westphaleıı, Lııdwig von (1 770- 1 842): Jenny Marx'ın babası. Tri
er'de Hükümet Konsülü. 

Weydemeyer, ]oseph ( 1 8 1 8- 1 866}: Alman ve Amerikan işçi sınıfı ha
reketlerinin seçkin siması; Komünist Birlik üyesi. Almanya'da 1 848-49 
Devrimine, Amerika'da lç Savaşa katılmış. Amerika'da Marksizmin tanın
masına hizmet etmiş; Marx ve Engels'in yakını. 

Weydemeyer, Lııise: ]oseph Weydemeyer'in eşi. 
William I ( 1 797- 1 888): Prusya Kralı ( 1 86 1 - 1 888),  Kayser ( 1 871-

1 888)  
Willich, August (1 8 1 0- 1 8 78): Prusya subayı; Komünist Birlik üyesi. 

Baden-Pfalz ayaklanmasına katılmış. Komünist Birliğin parçalanması 
( 1 850) sırasında "Sol" fraksiyDn liderlerinden. Amerika'ya göç etmiş 
( 1 853) ve lç Savaşa katılmıştır. 

Wolf(, Ferdiııaııd (Kızıl Wolf{]: Alman gazeteci; Brüksel Yazışma Ko
mitesi üyesi ( 1 846), ayrıca Komünist Birlik üyesi. 1 848-49'da Yeni Ren 
Gazetesi editörlerinden. 1 848-49 Devriminden sonra Londra'ya göç et
miş. Marx ile arası açılmış, politikadan çekilerek Oxford'a yerleşmiştir. 

Wolf(, Wilhelm (Lupus-Kurt) (1 809- 1 864): Alman proleter devrim
ci; Komünist Birliğin faal üyesi; 1 848-49'da Yeni Ren Gazetesi editörü. 
Marx, Kapital'in I. Cildini, "Proletaryanın Yiğit, Vefalı ve Yüce Savunucu
su, Unutulmaz Dostum " sözleri ile Wilhelm Wolf'a sunmuş tur. 

z 
Zasulich, Vera İva11ovııa ( 1 851 -1 9 1 9) :  Politik hayata Narodnik ola

rak başlayan ve zamanla Sosyalizme geçen Rus devrimcisi. Emeğin Kurtu
luşu grubu üyesi. Marx'ın yapıtlarını Rusçaya çevirmiş. Bölünmeden son
ra Menşeviklere katılmış. 
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E l i m iz d e k i  bu d e r l e m e ,  p r o l etaryan ı n  b ü y ü k  ö n c ü l e ri ve ögretm e n l e r i ,  K a r l  

M a r x  i l e  F r i e d r i c h  E n ge l s ' i n  çagd a ş l a r ı n ı n  a n ı l a r ı n ı  i ç e r m e kte d i r . Bu a n ı l a rı n  

yazar l a r ı  a r a s ı n d a, b i l i m s e l  ko m ü n i z m i n  k u r u c u l a rı n ı n  d o s t l a r ı  i l e  fi k i r  v e  

d ü ş ü n c e  a r k a d a ş l a r ı ,  u l u s l a ra r a s ı  i ş ç i  s ı n ıfı h a r e k et i n i n  ö n d e  g e l e n  s i m a l a r ı ,  

M a r x ' ı n  ya k ı n l a r ı ;  M a rx ve Eng e l s ' l e  k a r ş ı l a ş ı p  k e n d i l e ri y l e  fi k i r  a l ı ş v e r i ş i n d e  

b u l u n an l a r ,  o n l a r d a n  b i r  ş e y l e r  ögr e n e n l e r  b u l u n u yor.  B i r  b ü t ü n  o l a r a k  

a l ı n d ıg ı n d a ,  b u  a n ı l a r  t o p l u l ugu n u n  M a r x  v e  E n ge l s ' i n  yaşam v e  eyl e m l e r i n i n  

i n c e l e n m e s i n d e  ve k i ş i l i k l e r i n i n  a y r ı n tı l ı  b i r  b i ç i m d e  c a n l a n d ı r ı l m a s ı n d a  s o n  

d e r e c e  ö n e m l i  b i r  m a l z e m e  sag l a d ı � ı n ı  söy l e m e l i y i z .  A n ı l a r ı n  yaza r l a r ı ,  M a rx 

ve Enge l s ' i ;  i n s a n ı  şaş ı rtan g e n i ş l i k  ve d er i n l i kteki  b i lg i l e r i ,  o l aganüstü ç a l ı ş ma 

kap a s i t e l e ri ve b i l i m s e l  d ü rüstl ü k l er i  i l e  seç k i n l e ş e n  e ş i  az b u l u n u r  b i r e r  b i l i m  

a d a m ı  o l arak a n l at m a kta d ı r l a r. Y a ş a m l a r ı  b o y u n c a  M a rx ve E n g e l s ,  k u r m u ş  

o l d u k l a r ı  d e v r i m c i  ögretiyi  g e l i ş t i rm i ş l e r, d e v r i m c i  m ü c a d e l e  i ç e r i s i n d e  'y e n i  

y e n i  kaza n ı l a n  d e n e y i m l e r i  v e  b i l i m i  b ü t ü n  a l a n l a r d a k i  ça�daş b u l u ş l a r l a  

zengi n l eşti rm i ş l e r d i r .  H e r  i ki d e h a n ı n  b i l i m e  u l a ş m akta göste r d i kl e ri o ş a ş ı rt ı c ı  

i s t e k  ve h ı z l a r ı n ı n ,  e l d e  etti k l e r i n i  i ş ç i l e r i n  d ev r i m c i  m ü c a d e l e s i n i n  b i r  

o l a n ag ı n a ;  k o m ü n i z m  i ç i n  v e r d i k l e r i  savaş ı n  b i r  s i l a h ı n a  d ö n ü şt ü r ü r ke n  d a h a  

b i r  y ü ks e l d i g i n i ,  o n l a rı n  d o s tl a r ı n ı n  ve y o l d a ş l a r ı n ı n  ka l e m i n d e n  ç ı k m ı ş  b u  

a n ı l a r  b i r  k e z  d a h a  ve b ü y ü k  b i r  z e n g i n l i k l e, e d e b i  b i r  a kı c ı l ı k l a  a n ı m sat ıyor.  


