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Açıklama

Komünist Manifesto’nun bu basımı, yeni bir Türkçe çeviri-
nin yanı sıra, “Komünist Parti Manifestosu”nun 1848’deki 
ilk basımının (sonraki basımlarla karşılaştırılarak onarılmış) 
özgün metniyle Marx ve Engels’in değişik basımlara yaz-
dığı bütün önsözlerin özgün metinlerini bir araya getiri-
yor. Çeviriye dayanak oluşturan ana metnin kurulmasında 
başlıca şu kaynaklardan yararlandık: “Manifest der Kom-
munistischen Partei”, Marx-Engels Werke (Dietz Verlag, 
Berlin, 1974), 4. cilt, 459-493. s.; “Manifesto of the Com-
munist Party”, Collected Works (Progress Publishers, Mos-
kova, 1976), 6. cilt, 477-519. s. Almanca yazılmış önsözleri 
Werke’den, 1888’deki İngilizce basımın önsözünü Collected 
Works’ten aldık. 1893’teki İtalyanca basım için Fransızca 
yazılan önsözü Marx/Engels Internet Archive’dan sağladık. 
1882’deki Rusça basımın önsözünün ilk biçimini Werke’den 
aktardık; Engels’in 1890’daki Almanca baskının önsözünde 
yeniden çevirerek yayımladığı biçiminiyse ana metin için 
ikinci önemli kaynağımızı oluşturan, Fritz Baumann’ın ya-
yımladığı Manifest der Kommunistischen Partei’dan (Druc-
kereigenossenschaft Aarau, 1946) aldık. 
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Çıkmaları düzenlerken Engels’in 1888 ile 1890 basımları 
için yazdığı açıklamaları ‘a, b, c, ...’ ile, değişik basımlar ara-
sındaki ayrılıkları ‘1, 2, 3, ...’ ile, çevirmenin çıkmalarını da 
‘*’ ile gösterdik. 1888’deki İngilizce basımın Almanca me-
tinden ayrıldığı yerleri belirtirken çeviriden kaynaklanan 
birtakım anlam kaymalarını göz önüne almadık; yalnızca 
Engels’in eklediği ya da değiştirdiği sözcüklerle deyişleri 
saptadık. Çıkmaların hepsinde ilk yayımlandıkları basım-
ların dilini koruduk. Elinizdeki basım bir eleştirel basım 
sayılamaz ama yayımlanmış Komünist Manifesto metinleri 
içinde belki de en sağlam olanıdır.

Levent Kavas



ÖNSÖZLER
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WORWORT
[zur deutschen Ausgabe von 1872]

Der Bund der Kommunisten, eine internationale Arbeiterver-
bindung, die unter den damaligen Verhältnissen selbstredend 
nur eine geheime sein konnte, beauftragte auf dem in London 
im November 1847 abgehaltenen Kongresse die Unterzeichne-
ten mit der Abfassung eines für die Öffentlichkeit bestimmten, 
ausführlichen theoretischen und praktischen Parteiprogramms. 
So entstand das nachfolgende „Manifest“, dessen Manuskript 
wenige Wochen vor der Februarrevolution nach London zum 
Druck wanderte. Zuerst deutsch veröffentlicht, ist es in dieser 
Sprache in Deutschland, England und Amerika in mindestens 
zwölf verschiedenen Ausgaben abgedruckt worden. Englisch 
erschien es zuerst 1850 in London im „Red Republican“, über-
setzt von Miß Helen Macfarlane, und 1871 in wenigstens drei 
verschiedenen Übersetzungen in Amerika. Französisch zuerst in 
Paris kurz vor der Juni-Insurrektion 1848, neuerdings in „Le So-
cialiste“ von New York. Eine neue Übersetzung wird vorbereitet. 
Polnisch in London kurz nach seiner ersten deutschen Heraus-
gabe. Russisch in Genf in den sechziger Jahren. Ins Dänische 
wurde es ebenfalls bald nach seinem Erscheinen übersetzt.
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ÖNSÖZ
[1872’deki Almanca Basıma]

O günün koşullarında, söylemeye bile gerek yok, ister is-
temez gizli bir uluslararası işçi derneği olan Komünistler 
Birliği, 1847 Kasım’ında Londra’da toplanan kurultayında, 
aşağıda imzası bulunanları, yayımlanmak üzere, ayrıntılı 
bir kuramsal, eylemsel parti izlencesi kaleme almakla gö-
revlendirmişti. Elyazması Şubat Devrimi’nden birkaç hafta 
önce basılmak üzere Londra’ya ulaşan aşağıdaki Manifes-
to işte böyle ortaya çıktı. Önce Almanca yayımlandı; yine 
bu dilde Almanya’da, İngiltere’de, Amerika’da en az oni-
ki ayrı basımı çıktı. İngilizcesi ilk kez 1850’de Londra’da 
Red Republican’da Bayan Helen Macfarlane’in çevirisiyle, 
1871’de de Amerika’da en az üç ayrı çeviriyle yayımlandı. 
Fransızcası ilk olarak 1848 Haziran Ayaklanması’ndan he-
men önce Paris’te, bu yakınlarda da New York’ta yayımlanan 
Le Socialiste’te çıktı. Yeni bir çevirisi hazırlanıyor. Lehçesi 
Londra’da ilk Almanca basımından kısa süre sonra çıktı. 
Rusçası altmışlarda Cenevre’de yayımlandı. Dancaya da ilk 
yayımlanışından hemen sonra çevrilmişti.
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Wie sehr sich auch die Verhältnisse in den letzten fünd-
undzwanzig Jahren geändert haben, die in diesem „Manifest“ 
entwickelten allgemeinen Grundsätze behalten im ganzen 
und großen auch heute noch ihre volle Richtigkeit. Einzelnes 
wäre hier und da zu bessern. Die praktische Anwendung dieser 
Grundsätze, erklärt das „Manifest“ selbst, wird überall und je-
derzeit von den geschichtlich vorliegenden Umständen abhän-
gen, und wird deshalb durchaus kein besonderes Gewicht auf 
die am Ende von Abschnitt II vorgeschlagenen revolutionären 
Maßregeln gelegt. Dieser Passus würde heute in vieler Bezie-
hung anders lauten. Gegenüber der immensen Fortentwicklung 
der großen Industrie in den letzten fünfundzwanzig Jahren und 
der mit ihr fortschreitenden Parteiorganisation der Arbeiter-
klasse, gegenüber den praktischen Erfahrungen, zuerst der Fe-
bruarrevolution und noch weit mehr der Pariser Kommune, wo 
das Proletariat zum erstenmal zwei Monate lang die politische 
Gewalt innehatte, ist heute dies Programm stellenweise veraltet. 
Namentlich hat die Kommune den Beweis geliefert, daß „die 
Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Be-
sitz nehmen und sie für ihre eignen Zwecke in Bewegung set-
zen kann.“ (Siehe „Der Bürgerkrieg in Frankreich. Adresse des 
Generalraths der Internationalen Arbeiter-Association“, deut-
sche Ausgabe, Seite 51, wo dies weiter entwickelt ist.) Ferner 
ist selbstredend, daß die Kritik der sozialistischen Literatur für 
heute lückenhaft ist, weil sie nur bis 1847 reicht; ebenso daß die 
Bemerkungen über die Stellung der Kommunisten zu den ver-
schiedenen Oppositionsparteien (Abschnitt IV), wenn in den 
Grundzügen auch heute noch richtig, doch in ihrer Ausführung 
heute schon deshalb veraltet sind, weil die politische Lage sich 
total umgestaltet und die geschichtliche Entwicklung die meis-
ten der dort aufgezählten Parteien aus der Welt geschafft hat.
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Geçen yirmi beş yılda koşullar ne denli değişmiş olursa 
olsun, bu Manifesto’da geliştirilen genel ilkeler kaba çizgile-
riyle bugün de olanca doğruluklarını koruyorlar. Şurasında 
burasında ufak tefek düzeltmeler yapılabilir. Bu ilkelerin 
eylem alanında uygulanması, Manifesto’nun kendisinin de 
belirttiği gibi, her yerde, her zaman yürürlükteki tarihsel 
koşullara bağlı olacaktır; dolayısıyla II. Bölüm’ün sonunda 
önerilen devrimci önlemlere özel bir ağırlık vermemek ge-
rekir. Sözkonusu parça, bugün olsa, birçok bakımdan başka 
türlü yazılırdı. Son yirmi beş yılda büyük sanayinin göster-
diği sınırsız gelişim ile işçi sınıfının bununla birlikte iler-
leyen parti örgütlenişi karşısında, önce Şubat Devrimi’nin, 
hele hele proletaryanın ilk kez iki ay boyunca siyasal erki 
elinde tuttuğu Paris Komünü’nün kazandırdığı eylem de-
neyimleri karşısında bu izlence bugün yer yer eskimiştir. 
Komün özellikle “işçi sınıfının el altındaki devlet aygıtını 
eline geçirivererek kendi amaçları için işletemeyeceğini” ta-
nıtlamıştır. (Bu konunun daha da geliştirildiği Fransa’da İç 
Savaş: Uluslararası İşçi Derneği Genel Kurulunun Çağrısı’nın 
Almanca basımının 51. sayfasına bakınız.*) Ayrıca toplum-
cu yazının eleştirisinin, yalnızca 1847’ye dek geldiğinden, 
bugün için eksik olduğu da besbelli; yine komünistlerin de-
ğişik muhalefet partilerine göre konumuna ilişkin görüşle-
rin (IV. Bölüm), ilkece bugün de doğru olsalar bile, siyasal 
durum baştan aşağı değiştiği, tarihsel gelişim orada sayılan 
partilerin çoğunu yeryüzünden sildiği için uygulanma bakı-
mından artık eskidiği de açık.

* Sözkonusu metnin Türkçesi için “Uluslararası Emekçiler Derneği 
Genel Konseyi’nin 1871’de Fransa’da İç Savaş Üzerine Çağrısı”, Karl 
Marx, Fransa’da İç Savaş, çeviren Kenan Somer. Sol Yayınları, Ankara 
1991, 54. sayfaya bakınız.




