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KARL MARX — FR‹EDR‹CH ENGELS
1872 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ*

KOMÜN‹ST Birlik, o zaman›n koflullar› alt›nda kendili¤in-
den anlafl›laca¤› gibi ancak gizli olabilen uluslararas› bir iflçi
derne¤i, Kas›m 1847'de Londra'da yap›lan kongrede, afla¤›da
imzalar› bulunanlar›, yay›nlanmak üzere, ayr›nt›l› bir teorik
ve pratik parti program› haz›rlamakla görevlendirdi. Elyaz-
mas› bas›lmak üzere Londra'ya, fiubat Devriminden[29] bir-
kaç hafta önce gelen afla¤›daki Manifesto, iflte böyle ortaya
ç›kt›. ‹lk kez Almanca yay›nland›, Almanya'da, ‹ngiltere'de
ve Amerika'da bu dilden enaz oniki yeni farkl› bask›s› yap›l-
d›. ‹ngilizce olarak, ilk kez, Miss Helen Macfarlane'in çeviri-
siyle, Londra'da 1850'de, Red Republican'da,[30] ve 1871'de,
en az üç farkl› çevirisiyle, Amerika'da yay›nland›. Frans›zca-
s›, ilk kez, 1848 Haziran ayaklanmas›ndan[31] k›sa süre önce

* Komünist Manifesto'ya Marx ve Engels taraf›ndan yaz›lan önsözlerin
metni, ‹ngilizceleri esas al›narak, Türkçeye çevrilmifltir (K. Marx and F.
Engels, Manifesto of the Communist Party, Progress Publishers, Moscow
1965). Ayr›ca bu önsözlerin Almancalar›ndan da yararlan›lm›flt›r (Karl
Marx, Friedrich Engels, Gessammelte Werke, Dietz Verlag Berlin, bd. 4, s.
573-590). —Sol Yay›nlar›.



92

Paris'te, ve yak›nlarda da New York'un Le Socialiste'inde[32]

ç›kt›. Yeni bir çevirisi haz›rlanmaktad›r. Lehçesi, ilk Alman-
ca bask›s›ndan k›sa bir süre sonra Londra'da ç›kt›. Bir Rus-
ça çevirisi, altm›fllarda, Cenevre'de yay›nland›.[33] ‹lk yay›n-
lan›fl›ndan hemen sonra, Dan diline de çevrildi. 

Son yirmibefl y›l içersinde koflullar ne denli de¤iflmifl olur-
sa olsun, bu Manifesto'da gelifltirilmifl bulunan temel ilkeler,
ana çizgileriyle, bugün de do¤ruluklar›n› tümüyle koruyor-
lar. fiurada ya da burada baz› ayr›nt›lar daha iyi hale getiri-
lebilir. Bu temel ilkelerin pratikteki uygulan›fl›, Manifes-
to'nun kendisinin de belirtti¤i gibi, her yerde ve her zaman o
günün tarihsel koflullar›na ba¤l› olacakt›r ve, bu nedenle,
‹kinci Bölümün sonunda önerilen devrimci önlemlere hiçbir
özel a¤›rl›k verilmemifltir. Bu pasaj, bugün, birçok bak›m-
dan, çok farkl› bir biçimde ifade edilebilirdi. Modern sanayi-
nin son yirmibefl y›l içersinde gösterdi¤i s›n›rs›z geliflme ve
iflçi s›n›f›n›n bununla beraber ilerleyen parti örgütlenmesi
karfl›s›nda, ilk kez fiubat Devriminde ve, daha önemlisi, pro-
letaryan›n ilk kez politik iktidar› iki ay boyunca elinde tut-
tu¤u Paris Komününde edinilen pratik deneyimler karfl›s›n-
da, bu program, baz› ayr›nt›lar› bak›m›ndan, bugün eskimifl
bulunuyor. Komün, özellikle, iflçi s›n›f›n›n "devlet ayg›t›n› ol-
du¤u gibi almak ve onu kendi amaçlar› için iflletmekle yeti-
neme"yece¤ini kan›tlam›flt›r. (Bkz: Bu noktan›n daha da ge-
lifltirildi¤i Fransa'da ‹ç Savafl; Uluslararas› Emekçiler Der-
ne¤i Genel Konseyinin Ça¤r›s›, Almanca bask›, s. 19*.) Ayr›-
ca, apaç›k ortadad›r ki, sosyalist yaz›n›n elefltirisi, bugün
için yetersiz kal›yor, çünkü ancak 1847'ye dek uzan›yor; ayn›
zamanda, komünistlerin çeflitli muhalefet partileri karfl›s›n-
daki tutumlar› konusundaki ifadeler (Dördüncü Bölüm), ilke
olarak bugün hâlâ do¤ru olmakla birlikte, uygulamada eski-
mifllerdir, çünkü siyasal durum tamam›yla de¤iflmifltir ve ta-
rihsel geliflim orada say›lan siyasal partilerin büyük bir k›s-

* Bkz: "Uluslararas› Emekçiler Derne¤i Genel Konseyinin 1871'de
Fransa'daki ‹ç Savafl Üzerine Ça¤r›s›", Karl Marx, Fransa'da ‹ç Savafl, Sol
Yay›nlar›, Ankara 1991, s. 54. –Ed.
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m›n› yeryüzünden silip götürmüfltür.
Bununla birlikte, Manifesto, üzerinde art›k de¤ifliklik yap-

ma hakk›m›z olmayan tarihsel bir belge haline gelmifltir.
Belki de ileride, 1847'den günümüze dek olan bofllu¤u doldu-
ran bir girifl ile birlikte, bir baflka bask› ç›kabilir; bu yeniden
bas›m, bize bunu yapma zaman› b›rakmayacak kadar ani
oldu.

Londra, 24 Haziran 1872


