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B$n sosyal$stten belk$ b$r$,  Marx’ın
$kt$sad$ yazılarından herhang$ b$r$n$
okumu%tur, ama b$n ant$-Marks$stten 
h$çb$r$  Marx’ı okumamı%tır.1

1.  MAR X’IN SON ÇALI&MALARI 
VE BUNLARIN GÜNÜMÜZLE S'YASAL 'L'NT'S'

Gen$% b$r okur k$tles$ne sah$p saygın gazeteler ve derg$ler, on 
yılı a%kın süreden ber$,  Marx’ı her zaman güncell$($ do(rula-
nan uzak görü%lü b$r teor$syen olarak tanımlamaktadır. 'ler$c$ 
görü%lere sah$p b$rçok yazar, kap$tal$zme b$r alternat$f gel$%t$r-
mek gerekt$($ne $nanan herkes $ç$n onun f$k$rler$n$n vazgeç$l-
mez olmayı sürdürdü(ünü savunmaktadır.  Marx, bugün hemen 
her yerde, ün$vers$te dersler$ne ve konferanslarına konu oluyor. 
Onun aynen yayınlanan ya da yen$ basımları yapılan yazıları, 
k$tapçı ra) arında yen$den görülmekted$r ve onun çalı%maları 
üzer$ndek$ $ncelemeler, y$rm$ küsur yıllık $hmalden sonra, g$tg$-
de $vme kazanmaktadır. 2018 yılı,  Kap!tal’$n yayınlanı%ının 150. 
yılıyla ve  Marx’ın do(umunun 200. yıldönümüyle ba(lantılı ola-
rak dünyanın her yanında yapılan b$rçok etk$nl$k sayes$nde, bu 
“ Marx d$r$l$%$”ne daha büyük yo(unluk katmı%tır.2 

1 Bor$s N$colaevsky ve Otto Maenchen-Helfen, Karl  Marx: Man and F!ghter (Lond-
ra: Pel$can Books, 1976), IX.

2 Bu d$r$l$%e damga vuran yakın tar$hl$ çalı%malardan b$r$, Marcello Musto’nun 
yayına hazırladı(ı " e  Marx Rev!val: Essent!al Concepts and New Cr!t!cal Interp-
retat!ons (Cambr$dge: Cambr$dge Un$vers$ty Press, 2020) adlı k$taptır.
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 Marx’ın ve Fr$edr$ch  Engels’$n tüm çalı%malarının tar$hsel-
ele%t$rel yayını olan  Marx- Engels-Gesamtausgabe’n$n (MEGA) 
1998’de yen$den ba%latılması,  Marx küll$yatına $l$%k$n genel b$r 
yen$den de(erlend$rme açısından özel b$r önem ta%ımaktadır. 
&$md$ y$rm$ altı c$lt daha çıktı (1975-1989 arasında kırk c$lt ya-
yınlandı) ve d$(erler$ hazırlık sürec$nde. Yayının kapsamı %öyle: 
1)  Marx’ın k$m$ çalı%malarının yen$ sürümler$ (en d$kkat çek$-
c$s$,  Alman #deoloj!s!); 2)  Kap!tal $ç$n 1857-1881 arasında kaleme 
alınan hazırlık elyazmalarının tümü; 3)  Marx $le  Engels’$n gön-
derd$kler$ ve aldıkları mektupların eks$ks$z b$r derlemes$; ve 4) 
a%a(ı yukarı $k$ yüz de* er. Bu de* erler,  Marx’ın okuduklarından 
aktardı(ı parçaları ve bunların uyandırdı(ı dü%ünceler$ $çer$yor. 
Bunların tümü b$rl$kte, onun ele%t$rel teor$s$n$n atölyes$n$ olu%-
turuyor, $zled$($ karma%ık yol har$tasını ortaya koyuyor ve f$k$r-
ler$n$ gel$%t$r$rken yararlandı(ı kaynakları göster$yor. 

Bu paha b$ç$lmez (b$rço(u yalnızca Almanca olarak buluna-
b$len ve bu nedenle küçük ara%tırmacı çevreler$yle sınırlı kalan) 
malzeme, pek çok ele%t$r$c$n$n ya da kend$nden menkul destek-
ç$n$n bunca zamandır bet$mled$($ yazardan çok farklı b$r ya-
zarı göster$yor b$ze. Gerçekten, MEGA’da kazanılan yen$ me-
t$nler, s$yasal, $kt$sad$ ve felsef$ dü%üncen$n klas$kler$ arasında 
 Marx’ın, 21. yüzyılın $lk on yıllarında prof$l$ en çok de($%en ya-
zar oldu(unu söylemem$ze olanak ver$yor.  Sovyetler B$rl$($’n$n 
da(ılmasından sonra olu%an yen$ s$yasal ortam da bu yepyen$ 
algıya katkıda bulunmu%tur. Çünkü Marks$zm-Len$n$zm$n b$t-
mes$, en sonunda  Marx’ın çalı%malarını, onun toplum anlayı%ın-
dan ı%ık yılı kadar uzak b$r $deoloj$n$n prangasından kurtardı. 

 Marx’ın yazıları 1917’den sonra h$ç ku%kusuz öneml$ ölçü-
de yayılarak, o zamana kadar ula%mamı% oldu(u co(raf$ bölge-
lerle ve toplumsal sını) arla bulu%tu. Ama Rus Devr$m$’n$n $lk 
$t$c$ gücü tükend$kten sonra gel$%en Sovyet do(ruyolculu(u (or-
todokslu(u), Marks$st teor$y$ saptırıcı etk$ler$ olan kaskatı b$r 
tekç$l$k (mon$zm) dayattı. Moskova’dak$  Marx- Engels-Len$n 
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Enst$tüsü’nde derlenen el k$tapları ya da çe%$tl$ konulara $l$%k$n 
“Marks$st” seçmeler b$ç$m$nde,  Marx’ın yazıları sıklıkla parça-
lara ayrılıp önceden bel$rlenm$% amaçlara h$zmet etmeye yönel$k 
alıntı d$z$ler$ hâl$nde yen$den harmanlandı. Bu, 19. yüzyıl so-
nundan ber$ Alman Sosyal Demokratlarca ba%vurulan b$r uy-
gulamaydı.3 Den$leb$l$r k$  Marx’ın met$nler$ne uygulanan $%lem, 
haydut Prokrustes’$n kurbanlarına reva gördü(ü muamelen$n 
aynısıydı: E(er bu met$nler gere($nden uzunsa kes$lerek kısal-
tıldı, e(er a%ırı kısaysa ger$lerek uzatıldı. En elver$%l$ ko%ullarda 
b$le, halka $nd$rme (popülerle%t$rme) $ç$n yapılması gerekenler 
$le teor$k kısırla%tırmadan kaçınma gerekl$l$($n$ b$rle%t$r$p den-
gelemek zordur. Ama $lk önce Josef Stal$n’$n (1878-1953), sonra 
da N$k$ta  Hru%çov’un (1894-1971) ve Leon$d  Brejnev’$n (1906-
1982)  Sovyetler B$rl$($’nde,  Marx’ın çalı%malarının kavranması 
$ç$n gereken ko%ullar pek de bundan daha kötü olamazdı. 

 Marx’ın özde ele%t$rel olan teor$s$n$n dogmat$k b$r anlayı%a $n-
d$rgenmes$, en olasılık dı%ı paradokslarla sonuçlandı. “Gelece($n 
a%çı dükkânları $ç$n (…) tar$) er yazma”ya4 en büyük kararlılıkla 
kar%ı çıkan dü%ünür, yen$ b$r toplumsal s$stem$n kurucusuna dö-
nü%türüldü. Ula%mı% oldu(u sonuçlarla asla tatm$n olmayan en 
kılı kırk yaran dü%ünür, ded$($m ded$k b$r ö(ret$selc$l$($n kay-
na(ı olup çıktı. Maddec$ tar$h anlayı%ının sarsılmaz savunucusu, 
ba%ka h$çb$r yazarın maruz kalmadı(ı ölçüde, kend$ tar$hsel ba(-
lamından koparıldı. Onun ısrarla vurguladı(ı, “emekç$ sını) arın 
kurtulu%unu, y$ne emekç$ sını) arın kend$ler$ ba%armalıdır”5 tez$ 
b$le,  sınıf b$l$nc$n$ $lerleten ve devr$me önderl$k eden güçler ola-
rak s$yasal öncüler$n ve part$ler$n bel$rley$c$l$($n$ vurgulayan b$r 

3  Marx’ın çalı%malarının yayınlanı% tar$h$n$n gösterd$($ de($%kenl$kler $ç$n bkz. 
Marcello Musto, “Karl  Marx’ın Yen$den Ke%f$”, Internat!onal Rev!ew of Soc!al H!s-
tory 52, No. 3 (2007): 477-86.

4 Karl  Marx, “Almanca 'k$nc$ Basıma Sonsöz”,  Marx,  Kap!tal, C$lt 1, MECW, 35: 17’de; 
“Nachwort zur zwe$ten Au) age”,  Marx, Das  Kap!tal, Erster Band, MEW, 23: 15.

5 Karl  Marx, “ Uluslararası '%ç$ B$rl$($ Geç$c$ Tüzü(ü”, MECW, 20: 14; “Prov$sor$sc-
he Statuten der Internat$onalen Arbe$ter-Assoz$at$on”, MEW, 16: 14.
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$deoloj$ye hapsed$ld$. Daha kısa $% gününün, $nsan yetenekler$n$n 
ç$çeklenmes$n$n ön ko%ulu oldu(u f$kr$n$n savunucusu, üret$mc$ 
 Stahanov$zm ö(ret$s$n$ destekleyen b$r konuma sokuldu. Devlet$ 
ortadan kaldırmak gerekt$($ne tüm yüre($yle $nanan k$%$, dev-
let$n en sa(lam kales$ne harç yapıldı. Az sayıda ba%ka dü%ünür 
g$b$, b$reysell$($n özgür gel$%$m$ne $l$%k$n öngörülerde bulunan 
Marx’ın  savundu(una göre, burjuva hak, toplumsal farklılıkları 
salt hukuk$ b$r e%$tl$k görüntüsüyle maskeled$($ $ç$n, “hak e%$t 
olmak yer$ne, e%$ts$z olmalıydı”.6 Ama y$ne aynı Marx,  %$md$ de 
yanlı% olarak, kolekt$f boyutun zeng$nl$($n$ özell$ks$z b$r tekdü-
zel$kte s$len b$r anlayı%la $l$%k$lend$r$ld$. 

Marx’ın  komün$st toplum anlayı%ını, üret$c$ güçler$n üstün 
gel$%$m$ne $nd$rgeyen çe%$tl$ yakla%ımları, yakın tar$hl$ ara%tır-
malar çürütmü%tür. Bunlar, özell$kle Marx’ın  çevre sorununa 
verd$($ önem$ gösterm$%t$r: Marx,   kap$tal$st üret$m tarzındak$ 
gen$%lemen$n, yalnızca $%ç$ler$n eme($n$n çalınmasını artır-
makla kalmayıp do(al kaynakların ya(malanmasını da artırdı(ı 
gerçe($n$ çe%$tl$ ves$lelerle açı(a çıkarıp kınadı. Marx’ın  yakın-
dan $lg$lend$($ ba%ka b$r sorun da göç sorunuydu. Marx,  kap$-
tal$zm$n zorlamasıyla olu%an emek hareketl$l$($n$n, burjuva sö-
mürüsünün öneml$ b$r b$le%en$ oldu(unu ve bununla mücadele 
anahtarının, kökenler$ne bakılmaksızın ve yerel emek/dı%arıdan 
get$r$len emek ayrımı yapılmaksızın, $%ç$ler arası  sınıf dayanı%-
masından geçt$($n$ gösterd$. 

Marx,  çalı%malarını $nceleyen uzmanlarca ço(u kez haf$fe 
alınmasına, hatta savsaklanmasına kar%ın, zamanımızın s$ya-
sal gündem$nde bel$rley$c$ önem kazanmakta olan ba%ka b$rçok 
sorunu da der$nlemes$ne ele alıp $rdeled$. Ekonom$k ve s$yasal 
alanda b$reysel özgürlük, kadın kurtulu%u, m$ll$yetç$l$k ele%t$r$-
s$, teknoloj$n$n özgürle%t$r$c$ potans$yel$ ve devlet$n denetleme-
d$($ ortak mülk$yet b$ç$mler$, söz konusu sorunlar arasındadır. 

6 Karl  Marx, “ Gotha Programının Ele%t$r$s$”, MECW, 24: 87’de; Kr!t!k des Gothaer 
Programms, MEW, 19:21.
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Dahası Marx,  Avrupa dı%ındak$ toplumlara $l$%k$n kapsamlı 
ara%tırmalar da yürüttü ve sömürgec$l$($n yol açtı(ı yıkımlara 
kar%ı dü%ünceler$n$ açık açık ortaya koydu. Bunun aks$n$ öne 
sürmek yanlı%tır. Marx,  sömürgec$l$($n yıkıcı sonuçlarına ı%ık 
tutmakla b$rl$kte, yerküren$n çevre bölgeler$n$ tahl$l ederken 
Avrupa ba(lamına özgü kategor$ler kullanan dü%ünürler$ ele%-
t$rd$. Olgular arasında yapılması gereken ayrımları gözlemle-
mekten ac$z olanları b$rçok kez uyardı ve özell$kle, 1870’lerde 
kaydett$($ teor$k $lerlemelerden sonra, yorumlayıcı kategor$-
ler$, tamamen farklı tar$hsel ya da co(raf$ alanlara aktarma 
konusunda çok d$kkatl$ davrandı. Bel$rl$ akadem$k çevrelerde 
hâlâ moda olan ku%kuculu(a kar%ın, tüm bunlar artık apaçıktır. 

Dolayısıyla,   Berl$n Duvarının yıkılmasından otuz yıl sonra, 
çok uzun zaman etra* a dola%an dogmat$k, ekonom$ saplantılı ve 
 Avrupa merkezc$ teor$syenden çok farklı b$r Marx  okumak müm-
kün olmu%tur. Marx’ın  devasa edebî m$rasında, üret$c$ güçler$n 
gel$%mes$n$n  kap$tal$st üret$m tarzını da(ılmaya götürmekte ol-
du(unu öne süren b$rçok $fade elbette bulunab$l$r. Ama sosyal$z-
m$n gel$%$n$n tar$hsel b$r kaçınılmazlık oldu(u yolunda herhan-
g$ b$r f$kr$ ona atfetmek yanlı% olacaktır. Gerçekte, Marx’a  göre, 
toplumu dönü%türme olasılı(ı, $%ç$ sınıfına ve onun, mücadele yo-
luyla alternat$f b$r ekonom$k-s$yasal s$stem$n do(u%una yol açan 
toplumsal kalkı%malar meydana get$rme yetene($ne ba(lıydı. 

Marx  $ncelemeler$nde kayded$len yen$ $lerlemeler, onun ça-
lı%malarına $l$%k$n yorumun g$tg$de arınıp der$nle%eb$lece($n$ 
dü%ündürüyor. Bu açıdan bakılınca, el$n$zdek$ k$tabın kapsadı(ı 
dönem (1881-1883) ve Marx’ın o  yıllarda $rdeled$($ $zlekler, ça(da% 
okura, bugünün yakıcı sorunları üzer$nde kafa yormak $ç$n zen-
g$n b$r ufuk sunuyor. Uzun süre, b$rçok Marks$st, genç Marx’ın 
 yazılarını (öncel$kle 1844   Ekonom!k ve Felsef! Elyazmaları $le 
 Alman #deoloj!s!’n$) ön plana çıkardı,  Komün!st Man!festo $se 
onun en çok okunan ve alıntılanan metn$ olarak kaldı. Ne var k$ 
o erken yıllarda, Marx’ın  sonrak$ çalı%malarının geçers$z kıldı-
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(ı b$rçok dü%ünceye rastlanab$l$r. Burjuva toplumunun ele%t$r$s$ 
üzer$nde en de(erl$ dü%ünceler$ $se en ba%ta  Kap!tal’$n ve $lk tas-
laklarının yanı sıra, Marx’ın  son yıllarında yaptı(ı ara%tırmalar-
da buluruz. Bu dü%ünceler, tartı%masız olmasa da Marx’ın  ula%-
mı% oldu(u son sonuçları tems$l eder. Bunlar, onun ölümünden 
sonra dünyada olu%an de($%$kl$kler$n ı%ı(ı altında ele%t$rel b$r 
gözle $rdelen$rse, kap$tal$zme alternat$f b$r toplumsal-ekonom$k 
model$ teor$le%t$rme görev$ $ç$n hâlâ son derece yararlı olab$l$r. 

Marx 1881  ve 1882’de, antropoloj$yle,  kap$tal$zm önces$ üre-
t$m tarzlarıyla, Batılı olmayan toplumlarla, sosyal$st devr$mle ve 
maddec$ tar$h anlayı%ıyla $lg$l$ alanlarda d$kkate de(er $lerleme 
kaydett$. Uluslararası s$yaset sahnes$ndek$ ana olayları da yakın-
dan gözlemled$;  'rlanda’da kurtulu% mücadeles$ne ve  Rusya’da 
Halkçı harekete kararlı deste($n$ d$le get$ren mektuplarından, 
 H$nd$stan’da ve  Mısır’da 'ng$l$z sömürgec$ zulmüne, Cezay$r’de 
$se Fransız sömürgec$l$($ne kar%ı sıkı muhalefet$nden bunu an-
layab$l$r$z. Marx,  h$çb$r %ek$lde  Avrupa merkezc$, ekonom$ sap-
lantılı ya da yalnızca  sınıf çatı%masına takıntılı de($ld$. Yen$ s$-
yasal çatı%maları, yen$ $zlekler$ ve yen$ co(raf$ bölgeler$ $nceley$p 
ara%tırmanın,  kap$tal$st s$steme yöneltt$($ sürekl$ ele%t$r$ açısın-
dan temel önem ta%ıdı(ı dü%ünces$ndeyd$. Bu dü%ünce, onun, 
ulusal özgüllüklere $lg$ duymasına ve  komün$zm konusunda, 
daha önce gel$%t$rm$% oldu(u yakla%ımdan farklı b$r yakla%ımın 
olab$l$rl$($n$ göz önünde bulundurmasına olanak sa(ladı. 

2. UNUTULAN B'R BÖLÜM: “GEÇ DÖNEM MAR X”

 Marx’ın  f$k$rler$ dünyayı de($%t$rm$%t$r. Ama Marx’ın  teor$-
ler$ 20. yüzyılda $nsanlı(ın oldukça öneml$ b$r kısmı $ç$n ba%at 
$deoloj$lere ve devlet doktr$nler$ne dönü%türülmü% b$ç$mde sa-
vunulmasına kar%ın, tüm yapıtlarının ve elyazmalarının eks$ks$z 
b$r basımı hâlâ yoktur. Bunun temel neden$, Marx’ın  küll!yatının 
tamamlanmamı% b$r n$tel$k ta%ımasında yatar; onun yayınladı-
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(ı çalı%malar, sonu gelmez ara%tırmalarıyla ba(lantılı da( g$b$ 
notlardan, de* erlerden vb. olu%an Nachlass [yazınsal malvarlı(ı] 
%öyle dursun, b$tmem$% hâlde bıraktı(ı toplam proje sayısının ol-
dukça azını tems$l eder. 

Dolayısıyla Marx’ın  ger$de bıraktı(ı elyazmaları, matbaaya 
gönderd$kler$nden kat kat fazlaydı.7 Tamamlanmamı%lık, onun 
ya%amının son yıllarının ayrılmaz b$r parçasıydı: Sa(lı(ının sü-
rekl$ bozuk olması yanında, bazen dayanılmaz boyuta ula%an 
yoksullu(u, onun gündel$k kaygılarının üzer$ne tuz b$ber ekt$; 
uyguladı(ı katı yöntem ve acımasız özele%t$r$, g$r$%t$($ $%ler$n 
b$rço(unu daha da zorla%tırdı; b$lg$ tutkusu zaman $ç$nde h$ç de-
($%med$ ve onu her zaman yen$ $ncelemelere sürükled$. Bununla 
b$rl$kte, onun aralıksız harcadı(ı emekler, gelecek açısından en 
ola(anüstü sonuçları get$recekt$.8 

Marx’ın  ya%am öyküsüne $l$%k$n yapıtların b$rço(unda, ya-
%amındak$ ana olayların anlatısı onun teor$k ba%arılarından 
ayrı ele alınmı%tır.9 Akadem$k n$tel$ktek$ $ncelemeler, ya%amsal 
de($%$kl$kler$ ço(unlukla göz ardı etm$%t$r, oysak$ bunlar, onun 
çalı%malarının seyr$n$ büyük ölçüde etk$led$. Çok sayıda yazar, 
Marx’ın erken  dönem ve olgunluk dönem$ yazıları arasında-
k$ farklılıkları uzun uzadıya $%lem$%,10 ama sonrak$ döneme 
$l$%k$n yeter$nce der$n ve kapsamlı b$lg$ ortaya koymamı%tır. 
Ba%ka b$rçok çalı%ma $se “f$lozof Marx” $le “ $kt$satçı Marx” ya 
da “ s$yasetç$ Marx” arasında  yapılan yanıltıcı b$r ayrımı temel 
almı%tır. 

7 Kar%. “ Marx’ın Yazılarının Kronoloj$s$” bölümü, Marcello Musto, Another  Marx: 
Early Manuscr!pts to the Internat!onal (Londra: Bloomsbury, 2018), 7-11.

8 Kar%. Max$m$l$en  Rubel,  Marx, cr!t!que du marx!sme (Par$s: Payot, 2000), 439-40.
9 Bu $% bölümünün en çarpıcı örnekler$nden b$r$, Franz  Mehr$ng’$n, Karl  Marx: " e 

Story of H!s L!fe (Ann Arbor: Un$vers$ty of M$ch$gan Press, 1962) adlı k$tabı $ç$n 
 Kap!tal ’$n 2. ve 3. c$ltler$ne da$r bölümü yazmasını Rosa  Luxemburg’dan $steme-
s$d$r: Bkz. “Yazarın G$r$%$”, XIII.

10 B$rçok yorumcunun  Marx’ın erken dönem yazılarına a%ırı a(ırlık vermes$ konu-
sunda bkz. Marcello Musto, “1844  Ekonom$k ve Felsef$ Elyazmaları’na 'l$%k$n Yo-
rumlarda ‘Genç  Marx’ Efsanes$”, Cr!t!que 43, Sayı 2 (2015): 233-60.
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Bugüne kadar yayınlanan entelektüel b$yograf$ler$n nere-
deyse tamamı, Marx’ın gençl$k  dönem$ yazılarını $rdelemeye 
gereks$z b$r a(ırlık verm$%t$r. Marx’ın son  yıllarında, özell$kle 
de 1880’ler$n ba%ında yaptı(ı ara%tırmaları $rdelemen$n $çerd$($ 
zorluk, elde ett$($ öneml$ kazanımlara $l$%k$n b$lg$ ed$nmem$ze 
uzun süre engel olmu%tur. '%te bu yüzden, tüm b$yograf$ yazar-
ları, Marx’ın   Uluslararası '%ç$ B$rl$($’n$n kapatılmasından son-
rak$ faal$yetler$ne pek az sayfa ayırmı%tır.11 Marx’ın çalı%maları-
nın bu  dönem$ne neredeyse a(ız b$rl$($ etm$%çes$ne “son on yıl” 
%ekl$nde genel b$r ba%lık koymu% olmaları b$r tesadüf de($ld$. 
Marx’ın çalı%malarını  tamamlama f$kr$nden vazgeçt$($ g$b$ yan-
lı% b$r dü%ünceye kapılarak, bu dönemde gerçekten ne yaptı(ına 
daha der$nlemes$ne bakma zahmet$ne g$rmed$ler. Ama geçm$%te 
bunu b$r ölçüde ho% görmek mümkün olsa b$le, MEGA’da yer 
alan yen$ ver$ler$n ve 1970’lerden ber$ yapılan “geç dönem Marx” 
konulu  ara%tırmaların bu yakla%ımda daha anlamlı b$r de($%$k-
l$(e n$ç$n yol açmadı(ını anlamak zordur.12 

11 Örne($n bkz.  Mehr$ng, Bölüm 15, “Son On Yıl”, Karl  Marx, 501-32’de; Otto Rüh-
le, “Ak%am ve Son”, Karl  Marx: H!s L!fe and Work (New York: Routledge, 2011), 
359-70’te; Karl Vorländer, Bölüm XIX “Toplumsal Hareketle 'l$%k$ler” ve Bölüm 
XX “Acıların Son Dönem$ –Ölüm–  Marx’ın K$%$l$($”, Karl  Marx (Le$pz$g: F. Me$-
ner, 1929), 248-60 ve 261-78’de; Bor$s N$colaevsky ve Otto Maenchen-Helfen, Bö-
lüm 21, “Son On Yıl”, Karl  Marx: Man and F!ghter, gözd. geç. bas. (Londra: Pel$can 
Books, 1976), 392-407’de; Dav$d McLellan, “Son On Yıl”, Karl  Marx: H!s L!fe and 
H!s " ought (Londra: Macm$llan, 1973), 412-51’de. Ayrıntılı met$n $ncelemeler$y-
le haklı b$r ün kazanan Fransız akadem$syen Max$m$l$en  Rubel b$le, Karl  Marx. 
Essa! de b!ograph!e !ntellectuelle (Par$s: R$v$ère, 1957) adlı yapıtının 416-34 arası 
sayfalarında, kend$nden öncek$ yazarların sınırlarını a%madı. Max$m$l$en  Rubel, 
 Marx: L!fe and Works, (Londra: MacM$llan Press, 1980) adlı yapıtında, “ Marx’ın 
ya%amının son on yılı, faal$yetler$n$n yazı%mayla ve b$rkaç makaleyle sınırlı [kal-
dı(ı] yava% b$r ıstırap g$b$yd$” d$ye yazıyordu. Ama %unu da ekled$: “Y$ne de –ya-
yınlanmı% çalı%ma açısından böyles$ne kısır b$r dönemde b$le–  Marx, neredeyse 
tamamen okuduklarından alınmı% parçaları kapsayan yakla%ık 50 de* er doldur-
du. Onun ‘doymaz edebî $%tahı’, m$kroskob$k yazılardan olu%an neredeyse 3.000 
sayfa üretmes$yle sonuçlandı. Son olarak, öldü(ünde  Engels’$ hayrete dü%üren 
‘tonlarca’ $stat$st$k ver$s$n$ de buna eklemek gerek$r” (a.y., 100).

12 Son yıllarda çıkan b$yograf$ler, MEGA projes$ yen$den ba%ladıktan sonra b$le, aka-
dem$syenler$n büyük ço(unlu(unun, “geç dönem  Marx”ın çalı%malarını nasıl göz 
ardı ett$kler$n$ örnekl$yor. Jonathan Sperber, Karl  Marx: A N!neteenth-Century 
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El$n$zdek$ k$tap, Marx’a $l$%k$n l$teratürdek$ b$r  bo%lu(u 
doldurmak amacındadır. Ama yazar, yalnızca MEGA’nın 1881-
1883 dönem$ne $l$%k$n c$ltler$ henüz bütün olarak yayınlanma-
dı(ı13 $ç$n de($l, aynı zamanda da Marx’ın çalı%maları $nsan 
b$lg$s$n$n en  çe%$tl$ alanlarını kapsadı(ı ve tahl$ller$, en t$t$z 
$ncelemec$ler $ç$n b$le tırmanması zor olan b$r doru(u tems$l 
ett$($ $ç$n, bu k$tabın hâlâ kısm$, eks$k b$r katkı oldu(unun far-
kındadır. Ayrıca, bu monograf$n$n boyutlarına uymak gerekt$-
($ $ç$n, Marx’ın yazılarının tümünü aynı ölçüde  d$kkatle tahl$l 
etmek mümkün olmadı; sık sık, kend$s$ne en azından b$r pa-
ragraf ayrılması gereken$ b$rkaç sözcükle ya da ba%lı ba%ına b$r 
bölüm gerekt$ren$ tek b$r sayfada özetlemek gerekt$. Özell$kle 
 Etnoloj! De$ erler!’n$n zeng$nl$($ ve karma%ıklı(ı, sonrak$ b$r 
çalı%mada g$r$%ece($m$z gerçekten çok kapsamlı b$r tahl$l ge-
rekt$r$yor. Bu sınırlamaların tamamen farkında olarak, burada 

L!fe (New York: L$ver$ght, 2013) adlı önems$z çalı%masında,  Marx’ın son dönem 
yazılarını düpedüz görmezden geld$. Gareth Stedman Jones, Karl  Marx: Greatness 
and Illus!on (Harvard Un$vers$ty Press, 2016) adlı hac$ml$ çalı%masında, 1872’den 
1883’e kadar bütün dönem$ yalnızca kısa b$r sonsözde $rdeled$($ hâlde,  Marx’ın 
yalnızca $k$ derg$ yazısı yayınladı(ı ve ekonom$ pol$t$k üzer$ne $ncelemeler$ne 
henüz ba%ladı(ı erken (1818-1844 arası) dönem$ne be% bölüm (170 sayfa), 1845-
1849 arası dönem$nde $se üç bölüm (150 sayfa) ayırıyor. Sven-Er$c  L$edman’ın 750 
sayfalık A World to W!n: " e L!fe and Works of Karl  Marx (Londra: Verso, 2018) 
adlı çalı%masında,  Marx’ın  Gotha Programı’nın Ele%t!r!s!’nden sonrak$ çalı%ma-
larına ayrılmı% yalnızca $k$ çok kısa bölüm var. Bunlardan b$r$,  Morgan’ın Esk$ 
Toplum’una $l$%k$n sı( b$r tahl$l ( L$edman, A World to W!n, 507-13), ne gar$pt$r 
k$,  Marx’ın (1860’ta yayınlanan)  Bay  Vogt g$b$ yazılarına ve  Uluslararası '%ç$ B$r-
l$($’ndek$ faal$yetler$ne (1864-1872) $l$%k$n de(erlend$rmen$n önces$ne yerle%t$r$l-
m$%. Zamansal d$z$l$me aykırı b$r sıralamanın seç$lmes$,  Marx’ın ya%amının son 
evres$nde geç$rd$($ kuramsal evr$m$n açık seç$k anla%ılmasını engell$yor. Bu üç 
b$yograf$n$n heps$n$n ortak özell$($, $k$nc$l l$teratüre çok az d$kkat etmes$d$r. Son 
olarak, Gregory  Claeys’$n  Marx and Marx!sm (Londra: Pengu$n, 2018) adlı $lg$nç 
yapıtında da bu e($l$m görülüyor: 1872-1883 arasında olan b$ten her %ey, “ Marx’ın 
Olgun S$stem$” ba%lıklı kısa b$r bölüme sıkı%tırılmı%; oysak$ geç dönem  Marx’ta 
s$stemat$k d$ye tanımlanab$lecek pek az %ey vardır (a.y., 203-15).

13 Dav$d Sm$th’$n yayına hazırladı(ı,  Marx’s World: Global Soc!ety and Cap!tal Ac-
cumulat!on !n  Marx’s Late Manuscr!pts ( Marx’ın Dünyası:  Marx’ın Geç Dönem 
Yazılarında Küresel Toplum ve Sermaye B$r$k$m$) (Yale Un$vers$ty Press, 2020’de 
çıkacak) ba%lıklı c$ld$n yayınlanması, öneml$ b$r dönüm noktası olacaktır.
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okura sunduklarımız, bu noktaya kadar yürütülen ara%tırma-
ların sonuçlarıdır. 

Marx’ın çalı%maları konusunda 20.  yüzyılın en yetk$l$ yo-
rumcularından b$r$ olan Max$m$l$en  Rubel (1905-1996), 1957’de, 
“anıtsal b$r b$yograf$”n$n14 hâlâ yazılmayı bekled$($n$ d$le get$r-
m$%t$. Bu yargı, aradan altmı% yılı a%kın süre geçt$($ hâlde gü-
nümüzde de geçerl$l$($n$ koruyor. MEGA d$z$s$, Marx’ın zaten 
hakkında her %ey yazılmı% ve  söylenm$% b$r dü%ünür oldu(u yo-
lundak$ $dd$aların yanlı%lı(ını gösterm$%t$r. Ama –her yen$ me-
t$n $lk kez ortaya çıktıktan sonra büyük b$r heyecana kapılıp, b$-
l$nmeyen b$r Marx’ı selamlayanların yaptı(ı g$b$– yakın  tar$hl$ 
ara%tırmaların, onun hakkında halen b$l$nenler$ altüst ett$($n$ 
öne sürmek yanlı% olur. 

Marx’tan ö(ren$lecek daha pek çok %ey  vardır. Onun yalnızca 
yayınlanmı% çalı%malarında yazdıklarını de($l, b$tmem$% elyaz-
malarının $çerd$($ soruları ve ku%kuları da $nceleyerek, bugün 
bunu yapmak mümkündür. Ya%amının son yıllarına tar$hlenen 
malzeme $ç$n bu dü%ünce daha b$r geçerl$d$r. 

“Geç dönem Marx” aynı zamanda da en $çten olandır: 
 Ya%amının kırılganlı(ını g$zlemey$p mücadele etmey$ sürdür-
mü%, ku%ku duymaktan kaçmayıp ku%kuyla açıkça yüzle%m$%, 
kend$nden em$nl$(e sı(ınmak ve $lk “Marks$stler”$n ele%t$r$s$z 
pohpohlamalarına kapılmak yer$ne, ara%tırmalarını kararlılık-
la sürdürmey$ seçm$%t$r. Bu Marx, dogmat$k kes$nl$kle gelece($ 
 gösteren gran$t b$r sfenks görünümündek$ 20. yüzyıl $mges$ne 
h$ç benzemeyen, çok ender görülen, düzen yıkıcılı(ı ta der$nlere 
kök salmı% bulunan b$r soydandır. &$md$ de kend$nden öncek$ ve 
sonrak$ ba%ka pek çokları g$b$, tüm ya%amını adadı(ı mücadele-
y$ omuzlayıp sürdürmekte olan yen$ b$r ara%tırmacılar ve s$yasal 
eylemc$ler ku%a(ına el etmekted$r. 

14  Rubel, Karl  Marx, Essa$ de b$ograph$e $ntellectuelle, 3.


