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KOMÜNÝST PARTÝ MANÝFESTOSU[49]
KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS

1872 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ

Komünist Birlik,[50] o zamanýn koþullarý altýnda elbette ancak
gizli olabilen uluslararasý bir iþçi derneði, Kasým 1847de Londrada
yapýlan kongrede, aþaðýda imzalarý bulunanlarý, yayýnlanmak üzere,
ayrýntýlý bir teorik ve pratik parti programý hazýrlamakla görevlendirdi. Þubat Devriminden[51] birkaç hafta önce müsveddesi basýlmak
üzere Londraya gelen aþaðýdaki Manifesto, iþte böyle ortaya çýktý.
Ýlk kez Almanca yayýnlanmýþ olarak Almanyada, Ýngilterede ve
Amerikada gene bu dilden en az oniki yeni farklý baskýsý yapýldý.
Ýngilizce olarak, ilk kez, Miss Helen Maefarlanein çevirisiyle,
1850de, Red Republicanda,[52] ve 1871de, en az üç farklý çevirisiyle,
Amerikada yayýnlandý. Fransýzcasý, [sayfa 118] ilk kez, 1848 Haziran
ayaklanmasýndan[53] önce Pariste, ve yakýnlarda da New-Yorkun
Le Socialisteinde[54] çýktý. Yeni bir çevirisi halen hazýrlanmaktadýr.
Lehçesi, Almanca olarak ilk yayýnlanýþýndan kýsa bir süre sonra
Londrada çýktý. Bir Rusça çevirisi, altmýþlarda, Cenevrede yayýnlan-
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dý.[55] Ýlk çýkýþýndan hemen sonra, Danimarka diline de çevrildi.
Son yirmibeþ yýl içerisinde durum ne denli deðiþmiþ olursa
olsun, bu Manifestoda geliþtirilmiþ bulunan genel ilkeler, ana çizgileriyle, bugün de her zamanki kadar doðrudur. Þurada ya da burada bazý ayrýntýlar daha iyi hale getirilebilir. Ýlkelerin pratikteki
uygulanýþý, Manifestonun kendisinin de belirttiði gibi, her yerde ve
her zaman o günün koþullarýna baðlý olacaktýr ve, bu nedenle,
Ýkinci Bölümün sonunda önerilen devrimci önlemlere hiç bir özel
aðýrlýk verilmemiþtir. Bu pasaj, bugün, birçok bakýmdan, çok farklý
bir biçimde ifade edilebilirdi. Modern sanayiin son yirmibeþ yýl
içerisinde gösterdiði büyük geliþme ve iþçi sýnýfýnýn bununla beraber
ilerleyen parti örgütlenmesi karþýsýnda, ilk kez Þubat Devriminde
ve, daha önemlisi, proletaryanýn ilk kez iktidarý iki ay boyunca elinde tuttuðu Paris Komününde edinilen pratik deney karþýsýnda, bu
program, bazý ayrýntýlarý bakýmýndan, bugün eskimiþ bulunuyor.
Komün özellikle bir þeyi, iþçi sýnýfýnýn mevcut devlet mekanizmasýný salt elinde tutmakla onu kendi amaçlarý için kullanamayacaðýný
tanýtlamýþtýr. (Bkz: bu noktanýn daha da geliþtirildiði Fransada Ýç
Savaþ; Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyinin Çaðrýsý, London,
Truelove 1871, s. 15.) Ayrýca, apaçýk ortadadýr ki, sosyalist yazýnýn
eleþtirisi, bugün için yetersiz kalýyor, çünkü bu ancak 1847ye kadar
uzanýyor; ayný zamanda, komünistlerin çeþitli muhalefet partileriyle
olan iliþkileri konusundaki sözler (Bölüm IV), ilke olarak hâlâ doðru
olmakla birlikte, pratik olarak eskimiþlerdir, çünkü siyasal durum
tamamýyla deðiþmiþtir ve tarihsel geliþim orada sayýlan siyasal
partilerin büyük bir kýsmýný yeryüzünden silip götürmüþtür.
Bununla birlikte, Manifesto, üzerinde artýk hiç bir deðiþiklik
yapma hakkýmýz olmayan tarihsel bir belge haline gelmiþtir. Belki
de ileride, 1847den günümüze dek olan boþluðu dolduran bir giriþ
ile birlikte, bir baþka baský çýkabilir; [sayfa 119] bu yeniden basým, bize bunu yapma zamaný býrakmayacak kadar ani oldu.
Londra, 24 Haziran 1872
1872de Leipzigde çýkan
Almanca baský için
Marx ve Engels tarafýndan
yazýlmýþtýr.
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1882 RUSÇA BASKIYA ÖNSÖZ
Komünist Parti Manifestosunun Bakuninin çevirisiyle
yapýlan ilk Rusça baskýsý, Kolokol[56] basýmevi tarafýndan altmýþlarýn[55] baþlarýnda yayýnlandý. O sýralar Batý, buna (Manifestonun
Rusça baskýsýna), yalnýzca yazýnsal bir ilgi gösterdi. Böyle bir görüþ
bugün olanaksýzdýr.
Proleter hareketin o sýralar (Aralýk 1847) hâlâ ne denli sýnýrlý
bir alaný kapsadýðýný, Manifestonun son kesimi komünistlerin
çeþitli ülkelerdeki çeþitli muhalefet partileri karþýsýndaki konumu
en açýk bir biçimde gösteriyor. Burada özellikle yer almayanlar
Rusya ve Birleþik Devletlerdir. Bu, Rusyanýn tüm Avrupa gericiliðinin son büyük yedeðini oluþturduðu, Birleþik Devletlerin göç yoluyla
Avrupanýn proleter güç fazlasýný emdiði sýralardý. Her iki ülke de,
Avrupaya hammaddeler saðlýyor ve, ayný zamanda da, onun sýnai
ürünleri için bir pazar oluþturuyorlardý. O sýralar, her ikisi de, bu
nedenle, þu ya da bu þekilde, mevcut Avrupa düzeninin temel
dayanaklarýydýlar.
Ama durum bugün ne kadar da farklý! Rekabeti ile Avrupa
daki büyüklü küçüklü toprak mülkiyetinin temellerini sarsan
devasa bir tarýmsal üretim için Avrupa göçü, Kuzey Amerika için
pek uygundu. Buna ek olarak, bu, Birleþik Devletlere, muazzam
sýnai kaynaklarýný, Batý Avrupanýn ve özellikle Ýngilterenin bugüne
dek varolan sýnai tekelini kýsa zamanda kýracak bir enerjiyle ve ölçekte kullanma olanaðýný da verdi. Her iki durum da, bizzat Amerika
üzerinde, devrimci bir tepki yaratýyor. Tüm siyasal yapýnýn [sayfa 120]
temelini oluþturan çiftçilerin küçük ve orta boy toprak mülkiyetleri,
dev çiftliklerin rekabeti karþýsýnda adým adým çöküyor; ayný anda,
sanayi kesimlerinde ilk kez bir proletarya kitlesi ve müthiþ bir sermaye yoðunlaþmasý geliþiyor.
Ya Rusya! 1848-49 Devrimi sýrasýnda, yalnýzca Avrupalý hükümdarlar (prensler) deðil, Avrupa burjuvazisi de, henüz uyanmaya
baþlayan proletarya karþýsýnda tek kurtuluþlarýný Rus müdahalesinde
buldular. Çar, Avrupa gericiliðinin baþý ilân edildi. Bugün ise, Gaçinada,[57] devrimin savaþ tutsaðýdýr, ve Rusya ise, Avrupadaki devrimci eylemin öncüsü durumundadýr.
Komünist Manifestonun amacý, modern burjuva mülkiyeti-
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nin yaklaþmakta olan kaçýnýlmaz çözülüþünü ilân etmekti. Ama
Rusyada, hýzla geliþen kapitalist vurguna ve henüz geliþmekte olan
burjuva toprak mülkiyetine karþýlýk, topraðýn yarýsýndan fazlasýna
köylülerin ortaklaþa sahip olduklarýný görüyoruz. Þimdi sorun þudur:
Büyük çapta zayýflamýþ olsa bile, gene de, ilkel bir ortak toprak
sahipliði biçimi olan Rus obþinasý,* doðrudan doðruya komünist
ortak mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? Ya da, tersine, ilkönce,
Batýnýn tarihsel evrimini oluþturan ayný çözülme sürecinden mi
geçmelidir?
Buna bugün verilebilecek tek yanýt þudur: Eðer Rus Devrimi,
Batýdaki bir proleter devriminin habercisi olur, ve bunlar, böylelikle,
birbirlerini tamamlarlarsa, Rusyadaki mevcut ortak toprak sahipliði,
komünist bir geliþmenin baþlangýç noktasý olabilir.
Londra, 21 Ocak 1882

KARL MARKS FRÝEDRÝCH ENGELS

1882de Cenevrede çýkan
Manifestonun Ýkinci Rusça baskýsýnda
yayýnlanmýþtýr.

1883 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ
Bu baskýnýn önsözünü, ne yazýk ki, tek baþýma imzalamak
zorundayým. Marx, Avrupanýn ve Amerikanýn tüm iþçi [sayfa 121]
sýnýfýnýn herhangi bir baþka kiþiye olduðundan çok daha fazla þey
borçlu olduðu bu adam, Highgate Mezarlýðýnda yatýyor ve mezarýnýn
üstünde ilk çimler büyümeye baþladý bile. Manifestoyu gözden
geçirmek ya da eksikliklerini gidermek, onun ölümünden sonra,
hele hiç düþünülemez. Bu yüzden, burada, þu, noktalarý
vurgulayarak belirtmeyi daha da gerekli buluyorum:
Manifestoya egemen olan temel düþünce iktisadi üretimin
ve her tarihsel dönemin buradan çýkan toplumsal yapýsýnýn, o
dönemin siyasal ve fikir tarihinin temellerini oluþturduðu; bunun
sonucu olarak, (ilkel komünal toprak mülkiyetinin çözülüþünden
bu yana) tüm tarihin bir sýnýf savaþýmlarý tarihi, sömürülen ile sö* Köy topluluðu. -ç.
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müren arasýndaki, toplumsal geliþmenin çeþitli aþamalarýnda egemen olunan ile egemen olan sýnýflar arasýndaki savaþýmlarýn tarihi
olduðu; ne var ki, bu savaþýmýn, þimdi, sömürülen ve ezilen sýnýfýn
(proletaryanýn), ayný zamanda toplumun tümünü sömürüden,
ezilmekten ve sýnýf savaþýmlarýndan sonsuza dek kurtarmaksýzýn,
onu sömüren ve ezen sýnýftan (burjuvaziden) kendisini artýk kurtaramayacaðý bir aþamaya ulaþtýðý düþüncesi bu temel düþünce,
yalnýzca ve tamamýyla Marxa aittir.*
Bunu, daha önce de, birçok kez belirttim; ne var ki, bunun
bizzat Manifestonun önünde de yer almasý þimdi özellikle zorunludur.
Londra, 28 Haziran 1883

FRÝEDRÝCH ENGELS

Manifestonun 1883te
Hottingen-Zurichte çýkan
Almanca baskýsýnda yayýnlanmýþtýr.

1890 ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ
Yukardakilerin** yazýlýþýndan bu yana Manifestonun [sayfa
yeni bir Almanca baskýsý zorunlu hale geldi ve Manifestoya
iliþkin olarak burada sözü edilmesi gereken pek çok þey de oldu.
Ýkinci bir Vera Zasuliçin yaptýðý Rusça çeviri, 1882de
Cenevre de çýktý; bu baskýnýn önsözü Marx ve benim tarafýmdan
yazýlmýþtý. Ne yazýk ki, özgün Almanca elyazmasý kaybolmuþtur,
bu yüzden Rusçasýndan tekrar çevirmem gerekiyor, ki bununla
metin bir þey kazanacak deðildir. Orada þöyle deniliyor: [... ]***

122]

* Kanýmca, diye yazmýþtým Ýngilizce çevirinin önsözünde, Darwinin teorisinin
biyoloji için yaptýðýnýn aynýsýný tarih için yapacak olan bu düþüncelere, her ikimiz de,
1845 öncesinde, yavaþ yavaþ yaklaþmaktaydýk. Buna doðru, baðýmsýz olarak, ne denli
ilerlemiþ olduðumu en iyi Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu baþlýklý yapýtým gösterir. Ama,
1845 baharýnda, Brükselde Marx ile yeniden karþýlaþtýðýmda, kendisi bunlarý zaten
oluþturmuþtu ve, neredeyse burada belirttiðim kadar açýk bir biçimde, bu düþünceleri
önüme seriverdi. [Engelsin 1890 Almanca baskýya notu.]
** 1883 Almanca Baskýya Önsöz kastediliyor. -Ed.
*** Engelsin kaybolduðunu söylediði ve 1882 Rusça baský için Marxla beraber
yazdýklarý önsözün özgün Almancasý sonradan bulunmuþ ve Marksizm-Leninizm
Enstitüsünün arþivine konulmuþtur. 1882 Rusça Baskýya Önsöz olarak yayýnlanmýþtýr -Ed.
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Hemen hemen ayný sýrada, Cenevrede, bir yeni Lehçe
çevirisi çýktý: Manifest Komunistyczny.
Ayrýca, Danimarka dilinde bir yeni çevirisi de, 1885te
Kopenhag da, Sozial-Demokratisk Bibliotekte çýktý. Ne yazýk ki,
çeviri tam deðildir; çevirene güçlük çýkardýðý anlaþýlan bazý önemli
pasajlar atlanmýþtýr ve ayrýca, þurada burada, dikkatsizlik belirtileri
görülmektedir ki, bunlar çok daha rahatsýz edicidir, çünkü eðer
çevirmen biraz daha çaba gösterseydi kusursuz bir iþ çýkartabilirdi.
Bir yeni Fransýzca çevirisi 1886da Pariste Le Socialistede
çýktý; bu, o güne kadar çýkmýþ olanlarýn en iyisidir.
Bu çeviriye dayanýlarak, ayný yýl Ýspanyolca bir çevirisi ilkin
Madridde, El Socialistada çýktý, sonra da broþür olarak yayýmlandý:
Manifesto del Partido Comunista por Carlos Marx y F. Engels,
Madrid, Administracinón de El Socialista, Hernán Cortéas 8.
Ýlgi çekici bir olay olarak da, 1887de, bir Ermeni çevirmenin
elyazmalarýnýn Ýstanbullu bir yayýncýya sunulmuþ olduðunu belirteyim; ama adamcaðýzýn üzerinde Marxýn adý bulunan bir þeyi basacak yüreði yoktu ve yazar olarak çevirmenin kendi adýný koymasýný önerdi, ama çevirmen bunu reddetti.
Aslýndan azçok farklý Amerikan çevirilerinden birinin, ve
derken bir baþkasýnýn Ýngilterede birçok kez basýlmasýndan [sayfa
123] sonra, nihayet aslýna uygun bir çeviri 1888 yýlýnda çýktý. Bu çeviri dostum Samuel Moore tarafýndan yapýlmýþtý ve baskýya gönderilmeden önce üzerinden birlikte bir kez daha geçtik. Baþlýðý
þöyledir: Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English Translation, edited and annotated
by Frederick Engels, 1888. London, William Reeves, 185 Fleet St. E.
C.. Oradaký bazý notlarý bu baskýya da aldým.
Manifestonun kendisine ait bir yaþam öyküsü vardýr. Çýktýðýnda bilimsel sosyalizmin (ilk önsözde* sözü edilen çevirilerin
de tanýtladýðý gibi) o sýralar hâlâ sayýca hiç de fazla olmayan öncüsü
tarafýndan coþkuyla karþýlanan Manifesto, Haziran 1848de[53] Paris
iþçilerinin yenilgileriyle birlikte baþlayan gericilik tarafýndan, çok
geçmeden, arka plana itildi ve nihayet Kasým 1852de,[58] Köln Komünistlerinin mahküm edilmeleriyle, yasa uyarýnca, aforoz edildi.
Þubat Devrimi ile baþlamýþ olan iþçi hareketinin sahneden
* Bkz: 1872 Almanca Baskýya Önsöz. -Ed.
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çekilmesiyle, Manifesto da arka plana geçti.
Avrupa iþçi sýnýfý, egemen sýnýflarýn gücüne karþý yeni bir
saldýrý için yeniden yeterli güç topladýðýnda, ortaya Uluslararasý Ýþçi
Birliði çýktý. Amacý, Avrupanýn ve Amerikanýn tüm militan iþçi
sýnýfýný tek bir büyük ordu içinde kaynaþtýrmaktý. Bu yüzden,
Manifestoda ortaya konmuþ bulunan ilkelerden hareket edemezdi.
Ýngiliz sendikalarýna, Fransýz, Belçika, Ýtalyan ve Ýspanyol
prudoncularýna ve Alman lasalcýlarýna* kapýlarý kapamayacak bir
programa sahip olmak zorundaydý. Bu program Enternasyonalin
Tüzüðünün giriþi Bakuninin ve anarþistlerin bile teslim ettikleri
bir ustalýkla Marx tarafýndan hazýrlanmýþtý. Manifestoda ortaya
konmuþ bulunan düþüncelerin nihai zaferi için Marx, yalnýzca ve
tamamýyla iþçi sýnýfýnýn eylem birliði ve tartýþma sonucu zorunlu
olarak göstereceði fikri geliþmeye güveniyordu. Sermayeye karþý
savaþýmdaki olaylar ve iniþ-çýkýþlar, baþarýlardan çok yenilgiler,
savaþçýlara, o güne kadarki [sayfa 124] her derde deva düþüncelerinin
yetersizliðini göstermemezlik ve zihinlerini de, iþçilerin kurtuluþu
için gerekli gerçek koþullarýn adamakýllý kavranmasýna daha açýk
hale getirmemezlik edemezdi. Ve Marx haklýydý. Enternasyonalin
daðýtýldýðý 1847deki iþçi sýnýfý, kurulduðu 1864tekinden tamamýyla
farklýydý. Latin ülkelerindeki prudonculuk ile Almanyadaki özgül
lasalcýlýk ölmekteydi, ve zamanýn katmerli tutucu Ýngiliz sendikalarý,
1887de, yaptýklarý Swansea Kongresinin baþkanýnýn,** onlar adýna,
Kýta sosyalizmi bizim için korkunçluðunu yitirmiþtir diyebileceði
noktaya giderek yaklaþýyorlardý. Oysa 1887de, Kýta sosyalizmi,
hemen tamamýyla, Manifestoda sunulan teoriden ibaretti. Böylece, Manifestonun tarihi, bir ölçüde, 1848den bu yanaki modern
iþçi sýnýfý hareketinin tarihini yansýtmaktadýr. Þu anda Manifesto,
kuþkusuz ki, tüm sosyalist yazýnýn en yaygýn, en uluslararasý
ürünüdür, Sibiryadan Kaliforniyaya dek tüm ülkelerin milyonlarca
iþçisinin ortak programýdýr.
Ama, çýktýðýnda, gene de, ona sosyalist Manifesto diyemez* Lassalle, kiþi olarak, kendisini bize hep Marxýn bir öðretilisi olarak tanýtmýþtý ve,
bu sýfatla, elbette Manifestonun zemini üzerinde kalmýþtý. Lassalleýn devlet kredileri ile
desteklenen, üretici kooperatifleri isteminin ötesine geçmeyen ve tüm iþçi sýnýfýný devlet
desteðinden yana olanlar ile, öz-destekten yana olanlar diye bölen izleyicileri için durum
çok farklýydý. [Engelsin notu.]
** W. Bevan. -Ed.
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dik. 1847de, sosyalist denilince, iki tür insan anlaþýlýyordu. Bir yanda
çeþitli ütopik sistemlerin yandaþlarý vardý, özellikle, o tarihte her
ikisi de salt mezhep durumuna düþüp giderek ölmekte olan Ýngilteredeki ovýncýlar ile Fransadaki furiyeciler. Öte yanda ise, toplumsal bozukluklarý çeþitli her derde deva yollarla, her türden bölükpürçük çalýþmalarýyla, sermayeye ve kâra hiç bir zarar vermeksizin
gidermek isteyen çok çeþitli türden toplumsal þarlatanlar. Her iki
durumda da, iþçi hareketinin dýþýnda duran ve daha çok eðitim
görmüþ sýnýflardan destek arayanlar. Ama, iþçi sýnýfýnýn salt siyasal
devrimlerin yeterli olmadýðýna inanan, toplumun köklü bir biçimde
yeniden inþaasýný isteyen kesimi, kendisine o sýra komünist diyordu.
Bu henüz yontulmamýþ, yalnýzca içgüdüsel ve çoðu kez de biraz
kaba bir komünizmdi. Ama, gene de, ortaya iki ütopyacý komünizm
sistemini, Fransada Cabetnin Ýkaryan komünizmini, ve Almanyada da Weitlinginkini çýkartacak kadar güçlüydü. 1847de, sosyalizm bir burjuva hareketi, komünizm ise bir iþçi sýnýfý hareketi anlamýna geliyordu. Sosyalizm, hiç deðilse Kýtada, çok [sayfa 125] saygýdeðerdi, komünizm için ise, durum bunun tam tersiydi. Ve iþçilerin
kurtuluþu iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmalýdýr[59] kanýsýný daha o
sýralar kesinlikle taþýyor olduðumuzdan, bu iki addan hangisini seçmemiz gerektiði konusunda hiç bir duraksama gösteremezdik. O
günden beri bunu yadsýmak da aklýmýzdan geçmiþ deðildir.
Bütün ülkelerin iþçileri, birleþiniz! Ama, kýrkiki yýl önce
proletaryanýn kendi istemleriyle ortaya çýktýðý ilk Paris Devriminin
arifesinde bu sözleri dünyaya duyurduðumuzda, buna çok az ses
karþýlýk verdi. Bununla birlikte, 28 Eylül 1864te Batý Avrupa ülkelerinin çoðunun proleterleri, þanlý anýlara sahip Uluslararasý Ýþçi Birliðini
kurmak üzere birleþtiler. Entemasyonalin kendisinin ancak dokuz
yýl yaþadýðý doðrudur. Ama onun yarattýðý bütün ülkelerin proleterlerinin ölümsüz birliðinin hâlâ yaþamakta olduðunun ve her zamankinden daha güçlü yaþamakta olduðunun en iyi tanýtý günümüzdür.
Çünkü þu satýrlarý yazmakta olduðum bugün,[60] Avrupa ve Amerika
proletaryasý, ilk kez seferber edilmiþ olan, tek bir ordu olarak, tek
bir bayrak altýnda, tek bir ivedi amaç için 1866da Enternasyonalin
Cenevre Kongresi, ve gene 1889da Paris Ýþçi Kongresi tarafýndan
ilân edildiði gibi, sekiz saatlik normal iþgününün yasalaþmasý için
seferber edilmiþ olan savaþ kuvvetlerini gözden geçiriyor. Ve bugünkü görkemli gösteri, bütün ülkelerin kapitalistlerine ve toprakbey-
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lerine, bütün ülkelerin iþçilerinin bugün gerçekten de birleþmiþ
olduklarý gerçeðini gösterecektir.
Bir de Marx bunu kendi gözleriyle görebilmek için hâlâ
yanýmda olsaydý!
Londra, 1 Mayýs 1890

FRÝEDRÝCH ENGELS

Manifestonun
1890da Londrada çýkan
Almanca baskýsýnda yayýnlanmýþtýr.

1892 LEHÇE BASKIYA ÖNSÖZ
Komünist Manifestonun yeni bir Lehçe baskýsýnýn zorunlu
hale gelmiþ olmasý, çeþitli düþüncelere yolaçmaktadýr. [sayfa 126]
Birincisi, Manifestonun, son zamanlarda, Avrupa kýtasýnda
büyük sanayiin geliþmesinin bir göstergesi haline gelmiþ olmasý
dikkate deðerdir. Belirli bir ülkede büyük sanayiin geniþlemesi oranýnda o ülkenin iþçileri arasýnda, iþçi sýnýfý olarak, mülk sahibi sýnýflar karþýsýndaki konumlarý konusunda aydýnlanma özlemi de
büyümekte, sosyalist hareket bunlar arasýnda yaygýnlaþmakta ve
Manifestoya olan talep artmaktadýr. Böylece, yalnýzca iþçi hareketinin durumu deðil, büyük sanayiin geliþme derecesi de, her ülkede,
Manifestonun o ülke dilinde daðýtýlan nüsha sayýsýyla oldukça doðru
bir biçimde ölçülebilir.
Buna göre, bu yeni Lehçe baský, Polonya sanayiinde kesin
bir ilerlemeyi göstermektedir. Ve on yýl önce yayýnlanmýþ baskýsýndan bu yana bu ilerleme gerçekten de olmuþtur, bu konuda hiç
bir kuþkuya yer olamaz. Rus Polonyasý, Kongre Polonyasý,[61] Rus
imparatorluðunun büyük sanayi bölgesi haline gelmiþtir. Rusyanýn
büyük sanayiinin geliþigüzel daðýlmýþ olmasýna karþýlýk bir kýsmý
Finlandiya Körfezi civarýna, diðeri merkeze (Moskova ve Vladimir),
bir üçüncüsü Karadeniz ve Hazer denizi kýyýlarýna, ve diðerleri de
baþka yerlere daðýlmýþtýr, Polonya sanayii, nispeten küçük bir alan
içerisine sýkýþmýþtýr ve böylesine bir yoðunlaþmadan ileri gelen
üstünlüklere ve sakýncalara sahiptir. Rakip Rus fabrikatörleri,
Polonyalýlarý ruslaþtýrma arzusuyla yanýp tutuþuyor olmalarýna karþýn,
Polonyaya karþý koruyucu gümrükler isteminde bulunmakla, bu
Karl Marks-Friedrich Engels
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üstünlükleri kabullenmiþ oldular. Sakýncalar Polonyalý fabrikatörler
ve Rus hükümeti açýsýndan kendilerini, sosyalist düþüncelerin Polonyalý iþçiler arasýnda hýzla yayýlýþýnda ve Manifestoya olan talebin büyümesinde de göstermektedir.
Ama Polonya sanayiinin Rusyanýnkini geride býrakan hýzlý
geliþimi, kendi payýna, Polonya halkýnýn tükenmez yaþam gücünün
yeni bir kanýtý ve yaklaþmakta olan ulusal kurtuluþunun yeni bir
güvencesidir. Ve baðýmsýz güçlü bir Polonyanýn yeniden kurulmasý
yalnýzca Polonyalýlarý deðil, hepimizi ilgilendiren bir sorundur.
Avrupa uluslarý arasýnda içtenlikli bir uluslararasý iþbirliði, ancak
eðer bu uluslarýn herbiri kendi ülkelerinde tamamýyla özerkseler
olanaklýdýr.
Sonuç olarak, burjuvazinin iþinin proletarya bayraðý [sayfa 127]
altýnda proleter savaþçýlara yaptýrmakla kalmýþ olan 1848 Devrimi,
vasiyetnamesinin icracýlarý Louis Bonaparte ve Bismarckýn
aracýlýðýyla, Ýtalyanýn, Almanyanýn ve Macaristanýn da baðýmsýzlýðýný
saðlamýþtýr; ama 1792den bu yana devrim için bu üçünün birarada
yaptýklarýndan daha çoðunu yapmýþ olan Polonya, 1863te on kat
daha büyük Rus kuvveti karþýsýnda boyun eðdiðinde, tek baþýna
býrakýlmýþtý. Soyluluk, Polonyanýn baðýmsýzlýðýný ne koruyabilir ne
de tekrar elde edebilirdi; bugün ise bu baðýmsýzlýk, burjuvazi için
en azýndan önemsizdir. Ama bu Avrupa uluslarýnýn uyumlu iþbirliði
için gene de bir zorunluluktur.* Bu, ancak genç Polonya proletaryasý
tarafýndan elde edilebilir, ve ancak bu ellerde güvenlik içinde
bulunur. Çünkü Polonyanýn baðýmsýzlýðýna Avrupanýn geriye kalan
iþçileri de, bizzat Polonyalý iþçiler kadar gerek duyuyorlar.
Londra, 10 Þubat 1892
Przedswit, 27 Þubat 1892,
n° 35, ve K. Marx i F. Engels,
Manifest Komunistyczny,
Londyn, 1892de yayýnlanmýþtýr.

* Lehçe baskýsýnda bu tümce atlanmýþtýr. -Ed.
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FRÝEDRÝCH ENGELS

1893 ÝTALYANCA BASKIYA ÖNSÖZ
ÝtalyanOkura
Komünist Parti Manifestosunun yayýnlanýþýnýn, 18 Mart 1848
ile, o güne dek bölünmelerle ve iç çeliþmelerle zayýflamýþ ve böylece
yabancý egemenlik altýna düþmüþ, biri Avrupa kýtasýnýn, ötekisi
Akdenizin merkezinde yer alan iki ulusun silahlý ayaklanmalarý
olan Milano ve Berlin devrimleri ile çakýþtýðý söylenebilir. Ýtalyanýn
Avusturya Ýmparatoruna baðýmlý olmasýna karþýlýk, Almanya Rus
çarýnýn, daha dolaylý olsa bile daha az etkin olmayan boyunduruðu
altýna girdi. 18 Mart 1848in sonuçlarý, hem Ýtalyayý ve hem de
Almanyayý bu yüzkarasýndan kurtardý; bu iki büyük [sayfa 128] ulus,
1848den 1871e kadar geçen zaman içerisinde yeniden kurulabilmiþler ve her nasýlsa kendi baþlarýna kalabilmiþlerse, bu, Karl
Marxin dediði gibi, 1848 Devrimini bastýranlarýn, kendilerine karþýn
gene de bu devrimin vasiyetnamesinin icracýlarý olmalarý sayesindedir.
Bu devrim her yerde iþçi sýnýfýnýn eseri olmuþtur; barikatlarý
kuran ve bunu hayatýyla ödeyen iþçi sýnýfýydý. Hükümeti devirmekteki niyeti, açýkça, burjuva rejimini devirmek olanlar yalnýzca Paris
iþçileriydi. Ama, kendi sýnýflarý ile burjuvazi arasýndaki onmaz uzlaþmaz karþýtlýðýn bilincinde olsalar bile, gene de, ne ülkenin ekonomik
geliþmesi, ne de Fransýz iþçi kitlesinin zihinsel geliþmesi, henüz
toplumsal bir yeniden kuruluþu olanaklý kýlacak aþamaya ulaþmýþ
deðildi. Bu nedenle, devrimin meyvelerini toplayan, son tahlilde,
kapitalist sýnýf oldu. Öteki ülkelerde, Ýtalyada, Almanyada, Avusturyada, iþçiler, daha baþtan, burjuvaziyi iktidara getirmekten baþka
bir þey yapmadýlar. Ama herhangi bir ülkede ulusal baðýmsýzlýk
olmadýkça, burjuvazinin egemenliði olanaksýzdýr. Bu yüzden, 1848
Devrimi, o zamana dek birlik ve özerklikten yoksun bulunan uluslara, kendisiyle birlikte, birlik ve özerklik getirmek zorunda kaldý:
Ýtalyaya, Almanyaya, Macaristana. Sýra Polonyaya da gelecektir.
Böylece, 1848 Devrimi bir sosyalist devrim olmamýþsa da,
bunun için yol açmýþ, ortam hazýrlamýþtýr. Büyük sanayiin bütün
ülkelerde geliþmesiyle birlikte, burjuva rejimi, son kirkbeþ yýl içerisinde, ortaya, her yerde, kalabalýk, yoðun ve güçlü bir proletarya
çýkardý. Böylece, Manifestonun dilini kullanacak olursak, kendi
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mezar kazýcýlarýný yarattý. Her ülkenin özerkliði ve birliði saðlanmadýkça, proletaryanýn uluslararasý birliðini ya da bu uluslarýn ortak
amaçlara doðru barýþçý ve akýlcý bir iþbirliðini gerçekleþtirmek olanaksýz olacaktýr. Ýtalyan, Macar, Alman, Polonyalý ve Rus iþçilerin
1848 öncesi siyasal koþullar altýnda uluslararasý eylem ortaklýðý yaptýklarýný düþünün bir!
Böylece, 1848de verilen savaþlar boþuna verilmemiþlerdir.
Bizi o devrimci dönemden ayýran kýrkbeþ yýl da boþa gitmemiþtir.
Meyveler olgunlaþýyor, ve benim bütün dileðim, Manifestonun ilk
yayýnlanýþý nasýl uluslararasý devrimin [sayfa 129] habercisi olduysa, bu
Ýtalyanca çevirinin yayýnlanýþýnýn da Ýtalyan proletaryasýnýn zaferinin
habercisi olabilmesidir.
Manifesto, kapitalizmin geçmiþte oynadýðý devrimci rolün
tam hakkýný vermektedir. Ýlk kapitalist ulus Ýtalya idi. Feodal ortaçaðýn sonuna ve modern kapitalist çaðýn baþlangýcýna, dev bir kiþi
damgasýný vurdu: hem ortaçaðýn son þairi ve hem de modern zamanlarýn ilk þairi bir Ýtalyan, Dante. 1300de olduðu gibi, bugün de,
yeni bir tarihsel çað yaklaþýyor. Ýtalya, bize, bu yeni, proleter çaðýn
doðuþ anýna damgasýný vuracak yeni Danteyi verecek mi? [sayfa 130]
Londra, 1 Þubat 1893

FRÝEDRÝCH ENGELS

Karlo Marx e Federico Engels,
Il Manifesto del Partito Comunista,
Milano 1893te yayýnlamýþtýr.
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KOMÜNÝST PARTÝ MANÝFESTOSU[49]

Avrupada bir hayalet dolaþýyor  Komünizm hayaleti. Eski
Avrupanýn bütün güçleri bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak içine girdiler: Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransýz radikalleri ile Alman polis ajanlarý.
Muhalifleri tarafýndan komünist olmakla suçlanmamýþ muhalefet partisi nerede vardýr? Bu lekeleyici komünizm suçlamasýný,
daha ilerici muhalefet partilerine olduðu kadar, gerici hasýmlarýna
karþý da gerisin geriye fýrlatmamýþ muhalefet nerede vardýr?
Bu olgudan iki þey çýkýyor:
I. Komünizmin kendisi, daha þimdiden, bütün Avrupa güçleri
tarafýndan bir güç olarak tanýnmýþtýr.
II. Komünistlerin açýkça, tüm dünyanýn karþýsýnda, görüþlerini, amaçlarýný, eðilimlerini yayýnlamalarýnýn ve bu Komünizm
Hayaleti masalýna partinin kendi Manifestosu [sayfa 131] ile karþýlýk
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vermelerinin zamaný çoktan gelmiþtir.
Bu amaçla, çeþitli milliyetlerden komünistler, Londrada toplanmýþlar ve Ýngiliz, Fransýz, Alman, Ýtalyan, Flemenk ve Danimarka
dillerinde yayýnlanmak üzere, aþaðýdaki Manifestoyu kaleme
almýþlardýr.
I. BURJUVALAR VE PROLETERLER*
Þimdiye kadarki bütün toplumlarýn tarihi,** sýnýf savaþýmlarý
tarihidir.
Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca
ustasý*** ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli
karþý-karþýya gelmiþler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi
zaman açýk bir savaþ, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci
bir yeniden kuruluþuyla, ya da çatýþan sýnýflarýn birlikte mahvolmalarýyla sonuçlanan bir savaþ sürdürmüþlerdir.
Tarihin daha önceki çaðlarýnda, hemen her yerde, çeþitli
zümreler halinde karmaþýk bir toplum düzeni, çok çeþitli bir toplumsal mevki derecelenmesi buluyoruz. Eski Romada patrisyenleri,
þövalyeleri, plebleri, köleleri; ortaçaðda feodal beyleri, vasallarý,
lonca ustalarýný, kalfalarý, çýraklarý,**** serfleri; bu sýnýflarýn hemen
hepsinde, gene, alt derecelenmeleri [sayfa 132] görüyoruz.
* Burjuvazi ile, modern kapitalistler sýnýfýn, toplumsal üretim araçlarýnýn sahipleri ve
ücretli emek kullananlar kastediliyor. Proletarya ile ise, kendilerine ait hiç bir üretim
aracýna sahip olmadýklarýndan, yaþamak için iþgüçlerini satmak durumunda kalan modern
ücretli emekçiler sýnýfý. [Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya notu.]
** Yani yazýlý tarih. 1847de, toplumun tarih-öncesi, kaydedilmiþ tarih-öncesinde
varolmuþ toplumsal örgütlenme henüz tamamýyla bilinmiyordu. O tarihten bu yana,
Haxthausen, Rusyada, ortak toprak mülkiyetini keþfetti. Maurer bunun, tarihte bütün
Cermen ýrklarýnýn geldikleri toplumsal temel olduðunu tanýtladý, ve giderek köy
topluluklarýnýn [Almanca baskýlarda ortak toprak mülkiyetine dayanan köy topluluklarýnýn
deniliyor. -ç.] Hindistandan Ýrlandaya kadar her yerde toplumun ilkel biçimi olduklarý
görüldü. Bu ilkel komünist toplumun iç örgütlenmesi tipik biçimiyle Morganin gensin
gerçek niteliðini ve aþiret ile olan iliþkisini ortaya koyan üstün keþfiyle açýða çýktý. Bu ilkel
topluluklarýn daðýlmalarýyla, toplumun ayrý ayrý ve nihayet uzlaþmaz karþýtlýktaki sýnýflar
olarak farklýlaþmasý baþlar. Bu daðýlma sürecini Der Ursprung der Familie, des
Privateigenthums und des Staats, 2. baský, Stuttgart 1886da izlemeye çalýþtým. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya, ve -son tümce hariç- 1890 Almanca baskýya notu.]
*** Lonca ustasý yani bir loncanýn asal üyesi, bir loncanýn baþý deðil, lonca içinde bir
usta. [Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya notu.]
**** 1848, 1872, 1883 ve 1890 Almanca baskýlarda, kalfalarý, çýraklarý yerine
kalfalarý (Geseller) deniliyor. -Ed.
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Feodal toplumun yýkýntýlarý arasýndan uç vermiþ olan modern
burjuva toplumu, sýnýf karþýtlýklarýný ortadan kaldýrmadý. Yeni sýnýflar,
yeni baský koþullarý, eskilerin yerine yeni savaþým biçimleri getirmekle kaldý.
Ne var ki, bizim çaðýmýzýn, burjuvazinin çaðýnýn ayýrýcý özelliði, sýnýf karþýtlýklarýný basitleþtirmiþ olmasýdýr. Tüm toplum, giderek
daha çok iki büyük düþman kampa, doðrudan birbirlerinin karþýsýna
dikilen iki büyük sýnýfa bölünüyor: Burjuvazi ve Proletarya.
Ortaçaðýn serflerinden, ortaya, ilk kentlerin ayrýcalýklý kentlileri çýktý. Bu kentlilerden de burjuvazinin ilk öðeleri geliþti.
Amerikanýn keþfi, Ümit Burnunun dolaþýlmasý, ortaya
çýkmakta olan burjuvazi için yeni alanlar açtý. Doðu Hindistan ve
Çin pazarlarý, Amerikanýn sömürgeleþtirilmesi, sömürgelerle ticaret,
deðiþim araçlarýndaki ve genel olarak metalardaki artýþ, ticarete,
gemiciliðe, sanayie o güne dek görülmemiþ bir atýlým, ve böylelikle,
çöküþ halindeki feodal toplumunun devrimci öðesine de hýzlý bir
geliþim getirdi.
Sýnai üretimin kapalý loncalar tarafýndan tekelleþtirildiði feodal sanayi sistemi,* yeni pazarlarýn büyüyen gereksinmelerine artýk
yetmiyordu. Onun yerini manüfaktür sistemi aldý. Lonca ustalarý
imalâtçý orta sýnýf** tarafýndan bir kenara itildiler; farklý lonca
birlikleri arasýndaki iþbölümü, tek tek her atölye içindeki iþbölümü
karþýsýnda yok oldu.
Bu arada, pazarlar durmaksýzýn büyümeye, talep durmaksýzýn yükselmeye devam etti. Manüfaktür bile artýk yeterli deðildi.
Bunun üzerine, buhar ve makine, sýnai üretimi devrimcileþtirdi.
Manüfaktürün yerini dev modern sanayi, sanayici orta sýnýfýn yerini,
sanayici milyonerler, tüm sanayi ordularýnýn önderleri, modern burjuvazi aldý.
Modern sanayi,*** Amerikanýn keþfinin temellerini attýðý
dünya pazarýný kurdu. Bu pazar, ticarete, gemiciliðe, [sayfa 133] kara
ulaþtýrmacýlýðýna büyük bir geliþme kazandýrdý. Bu geliþme de,
* Almanca baskýlarda tümceciðin baþlangýcý þöyle: Sanayiin daha önceki feodal, ya
da lonca örgütü. -Ed.
** Almanca baskýlarda, burada ve daha ileride, orta sýnýf yerine, orta tabaka
(Mittelstand) deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda, burada ve daha ileride modern yerine, büyük deniliyor.
-Ed.
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sanayiin yayýlmasýný etkiledi; ve sanayiin, ticaretin, gemiciliðin, demiryollarýnýn geniþlemesine orantýlý olarak, burjuvazi de ayný oranda
geliþti, sermayesini artýrdý ve ortaçaðdan kalma bütün sýnýflarý geri
plana itti.
Böylece, modern burjuvazinin kendisinin, nasýl uzun bir
geliþim yolunun, üretim ve deðiþim biçimlerindeki bir dizi devrimlerin ürünü olduðunu görüyoruz.
Burjuvazinin gösterdiði her geliþmeye, bu sýnýfýn* buna denk
düþen bir siyasal ilerlemesi eþlik etti. Feodal soyluluðun egemenliði
altýnda ezilen bir sýnýf,** ortaçað komününde*** silahlý ve kendi
kendini yöneten bir topluluk olan; þurada baðýmsýz kentsel cumhuriyet (Ýtalya ve Almanyada olduðu gibi), burada monarþinin vergi
mükellefi üçüncü katman olan (Fransada olduðu gibi),**** daha
sonralarý, asýl manüfaktür döneminde, soyluluða karþý bir denge
unsuru olarak ya yarý-feodallere***** ya da mutlak monarþiye
hizmet eden ve, aslýnda, genel olarak büyük monarþilerin temel
taþý olan burjuvazi, en sonunda, modern sanayiin ve dünya pazarýnýn kurulmasýndan bu yana, modern temsili devlette siyasal egemenliði tamamýyla ele geçirdi.
Modern devletin yönetimi, tüm burjuvazinin ortak iþlerini
yöneten bir komiteden baþka bir þey deðildir.
Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol oynadý.
Burjuvazi, üstünlüðü ele geçirdiði****** her yerde, bütün
feodal, ataerkil, romantik iliþkilere son verdi. Ýnsaný doðal
efendilerine baðlayan çok çeþitli feodal baðlarý acýmasýzca kopardý,
ve insan ile insan arasýnda, çýplak özçýkardan, [sayfa 134] katý nakit
* Bu sýnýfýn sözcükleri, 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Almanca baskýlarda sýnýf yerine tabaka deniliyor. -Ed.
*** Komün, doðmakta olan, kentlilerin kendi feodal beylerinden ve efendilerinden
Üçüncü Katman olarak yerel öz-yönetim ve siyasal haklarýný elde etmezden önce bile
Fransada aldýklarý addý. Genel olarak söylemek gerekirse, burada, burjuvazinin iktisadi
geliþimi için Ýngiltere, siyasal geliþimi için de Fransa tipik ülke olarak alýnmýþtýr. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya notu.]
Bu Ýtalya ve Fransa kentlilerinin kendi kentsel topluluklarýna, feodal beylerinden ilk
öz-yönetim haklarýný satýn almalarýndan ya da koparmalarýndan sonra verdikleri addý.
[Engelsin 1890 Almanca baskýya notu.]
**** Ortaçað (Ýtalya ve Almanyada olduðu gibi), (Fransada olduðu gibi)
sözcükleri, 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
***** Almanca baskýlarda yarý-feodallere yerine tabakalara deniliyor. -Ed.
****** Almanca baskýlarda, üstünlüðü ele geçirdiði yerine, iktidara geldiði
deniliyor. -ç.
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ödemeden baþka hiç bir bað býrakmadý. Dinsel tutkularýn, þövalyece coþkunun, darkafalý duygusallýðýn en ilâhi vecde gelmelerini,
bencil hesaplarýn buzlu sularýnda boðdu. Kiþisel deðeri, deðiþimdeðerine indirgedi, ve sayýsýz yokedilemez ayrýcalýklý özgürlüklerin
yerine, o tek insafsýz özgürlüðü, ticaret özgürlüðünü koydu. Tek
sözcükle, dinsel ve siyasal yanýlsamalarla perdelenmiþ sömürünün
yerine, açýk, utanmaz, dolaysýz, kaba sömürüyü koydu.
Burjuvazi, þimdiye dek saygý duyulan ve saygýlý bir korkuyla
bakýlan bütün mesleklerin halelerini söküp attý. Doktoru, avukatý,
rahibi, þairi, bilim adamýný kendi ücretli emekçisi durumuna getirdi.
Burjuvazi, aile iliþkisindeki duygusal peçeyi yýrtýp attý ve bunu
salt bir para iliþkisine indirgedi.
Burjuvazi, gericilerin o çok hayran olduklarý ortaçaðýn kaba
kuvvet gösterisinin nasýl en hareketsiz tembelliðin bir tamamlayýcýsý
olduðunu açýða çýkardý. Ýnsan faaliyetinin neler yaratabileceðini ilk
gösteren o oldu. Mýsýr piramitlerini, Romanýn su kemerlerini ve
Gotik katedralleri kat be kat aþan þaheserler yarattý; daha önceki
bütün tarihsel göçleri ve haçlý seferlerini gölgede býrakan seferler
düzenledi.
Burjuvazi, üretim araçlarýný, ve böylelikle üretim iliþkilerini
ve, onlarla birlikte, toplumsal iliþkilerin tümünü sürekli devrimcileþtirmeksizin varolamaz. Daha önceki bütün sanayici sýnýflarýn ilk
varlýk koþulu, bunun tersine, eski üretim biçimlerinin deðiþmeksizin
korunmasýydý. Üretimin sürekli altüst oluþu, bütün toplumsal
koþullardaki düzenin kesintisiz bozuluþu, sonu gelmez belirsizlik
ve hareketlilik, burjuva çaðýný bütün daha öncekilerden ayýrdeder.
Bütün sabit, donmuþ iliþkiler, beraberlerinde getirdikleri eski ve
saygýdeðer önyargýlar ve görüþler ile birlikte tasfiye oluyorlar, bütün
yeni oluþmuþ olanlar kemikleþemeden eskiyorlar. Yerleþmiþ olan
ne varsa eriyip gidiyor, kutsal olan ne varsa lânetleniyor, ve insan,
kendi gerçek yaþam koþullarýna ve hemcinsiyle olan iliþkilerine
nihayet ayýk kafa ile bakmak zorunda kalýyor.
Ürünleri için sürekli geniþleyen bir pazar gereksinmesi, burjuvaziyi, yeryüzünün dörtbir yanýna kovalýyor. Her yerde barýnmak,
her yere yerleþmek, her yerde baðlantýlar kurmak [sayfa 135] zorundadýr.
Burjuvazi, dünya pazarýný sömürmekle, her ülkenin üretimine
ve tüketimine kozmopolit bir nitelik verdi. Gericileri derin kedere
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boðarak, sanayiin ayaklan altýndan üzerinde durmakta olduðu ulusal
temeli çekip aldý. Eskiden kurulmuþ bütün ulusal sanayiler yýkýldýlar
ve hâlâ da her gün yýkýlýyorlar. Bunlar, kurulmalarý bütün uygar
uluslar için bir ölüm-kalým sorunu haline gelen yeni sanayiler tarafýndan, artýk yerli hammaddeleri deðil, en ücra bölgelerden getirilen
hammaddeleri iþleyen sanayiler, ürünleri yalnýzca ülke içinde deðil,
yeryüzünün her kesiminde tüketilen sanayiler tarafýndan yerlerinden
ediliyorlar. O ülkenin üretimiyle karþýlanan eski gereksinmelerin
yerini, karþýlanmalarý uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünlerini
gerektiren yeni gereksinmeler alýyor. Eski yerel ve ulusal kapalýlýðýn
ve kendi kendine yeterliliðin yerini, uluslarýn çok yönlü iliþkilerinin,
çok yönlü karþýlýklý baðýmlýlýðýnýn aldýðýný görüyoruz. Ve maddi
üretimde olan, zihinsel üretimde de oluyor. Tek tek uluslarýn zihinsel
yaratýmlarý, ortak mülk haline geliyor. Ulusal tek yanlýlýk ve darkafalýlýk giderek olanaksýzlaþýyor ve sayýsýz ulusal ve yerel yazýnlardan
ortaya bir dünya yazýný çýkýyor.
Burjuvazi, bütün üretim araçlarýndaki hýzlý iyileþme ile, son
derece kolaylaþmýþ haberleþme araçlarý ile, bütün uluslarý, hatta
en barbar olanlarý bile, uygarlýðýn içine çekiyor. Ucuz meta fiyatlarý,
bütün Çin setlerini yerlebir ettiði, barbarlarýn inatçý yabancý düþmanlýðýný teslim olmaya zorladýðý aðýr toplar oluyor. Bütün uluslarý,
yoketme tehdidiyle, burjuva üretim biçimini benimsemeye zorluyor;
onlarý uygarlýk dediði þeyi benimsemeye, yani bizzat burjuva olmaya
zorluyor. Tek sözcükle, kendi hayalindekine benzer bir dünya
yaratýyor.
Burjuvazi, kýrý kentlerin egemenliðine soktu. Çok büyük kentler yarattý, kentsel nüfusu, kýra kýyasla, büyük ölçüde artýrdý, ve
böylece, nüfusun oldukça büyük bir kýsmýný kýrsal yaþamýn bönlüðünden kurtardý. Kýrý nasýl kentlere baðýmlý kýldýysa, barbar ve yarýbarbar ülkeleri de uygar olanlara, köylü uluslarý burjuva uluslara,
Doðuyu Batýya baðýmlý kýldý. [sayfa 136]
Burjuvazi, nüfusun, üretim araçlarýnýn ve mülkiyetin daðýnýk
durumuna giderek daha çok son veriyor. Nüfusu biraraya toplamýþ,
üretim araçlarýný merkezileþtirmiþ, ve mülkiyeti birkaç elde yoðunlaþtýrmýþtýr. Bunun zorunlu sonucu, siyasal merkezileþme oldu.
Ayrý çýkarlara, yasalara, hükümetlere ve vergi sistemlerine sahip
baðýmsýz ya da birbirleriyle gevþek baðlara sahip eyaletler, tek bir
hükümete, tek bir hukuk düzenine, tek bir ulusal sýnýf çýkarýna, tek
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bir sýnýra ve tek bir gümrük tarifesine sahip tek bir ulus içinde biraraya geldiler.
Burjuvazi, ancak yüzyýlý bulan egemenliði sýrasýnda, daha
önceki kuþaklarýn tümünün yaratmýþ olduklarýndan daha yoðun
ve çok daha büyük üretici güç yarattý. Doða güçlerine egemen
olunmasý, makine, kimyanýn sanayie ve tarýma uygulanmasý, buharlý
gemiler, demiryollarý, elektrik telgrafý, koskoca kýtalarýn tarýma
açýlmasý, nehirlerin suyollarý haline getirilmesi, yerden bitercesine
nüfus çoðalmasý toplumsal emeðin baðrýnda böylesine üretici
güçlerin yatmakta olduðunu daha önceki hangi yüzyýl sezebilmiþtir?
Þu halde görüyoruz ki: burjuvazinin kendisini onlara dayanarak güçlendirdiði üretim ve deðiþim araçlarý, feodal toplum içerisinde yaratýlmýþlardýr. Bu üretim ve deðiþim araçlarýnýn geliþiminin
belirli bir aþamasýnda, feodal toplumun üretimde ve deðiþimde
bulunduðu koþullar, tarýmýn ve imalât sanayiinin feodal örgütlenmesi, tek sözcükle, feodal mülkiyet iliþkileri, geliþmiþ bulunan üretici
güçlere artýk ayak uyduramaz hale geldiler;* bir o kadar ayakbaðý
oldular. Bunlar kýrýlmalýydýlar; kýrýldýlar.
Bunlarýn yerini, kendisine uygun düþen bir toplumsal ve
siyasal yapý ile, ve burjuva sýnýfýnýn iktisadi ve siyasal egemenliði ile
birlikte, serbest rekabet aldý.
Gözlerimizin önünde buna benzer bir hareket yer alýyor.
Kendi üretim, deðiþim ve mülkiyet iliþkileri ile modern burjuva
toplumu, böylesine devasa üretim ve deðiþim araçlarý yaratmýþ
bulunan bu toplum, ölüler diyarýnýn büyüleriyle harekete geçirdiði
güçleri artýk kontrol edemeyen büyücüye benziyor. Sanayiin ve
ticaretin tarihi, on yýllardan beri, [sayfa 137] modern üretici güçlerin,
modern üretim koþullarýna karþý, burjuvazinin ve onun egemenliðinin varlýk koþulu mülkiyet iliþkilerine karþý isyanýnýn tarihinden baþka
bir þey deðildir. Bu konuda, tüm burjuva toplumunun varlýðýný dönemsel yinelenmeleriyle her keresinde daha tehdit edici bir biçimde
sorguya çeken ticari bunalýmlarýn sözünü etmek yeterlidir. Bu
bunalýmlar sýrasýnda yalnýzca mevcut ürünlerin deðil, daha önceleri
yaratýlmýþ üretici güçlerin de büyük bir kýsmý dönemsel olarak
tahrip ediliyor. Bu bunalýmlar sýrasýnda, daha önceki bütün çaðlar-

-Ed.

* Almanca baskýlar þunu da ekliyorlar: üretimi geliþtirecek yerde onu engellediler.
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da anlamsýz görülecek bir salgýn* baþgösteriyor  aþýrý üretim salgýný. Toplum kendisini birdenbire, gerisin geriye, geçici bir barbarlýk
durumuna sokulmuþ buluyor; sanki bir kýtlýk, genel bir yýkým savaþý,
bütün geçim araçlarý ikmalini kesmiþtir; sanki sanayi ve ticaret yok
edilmiþtir; peki ama, neden? Çünkü çok fazla uygarlýk, çok fazla
geçim aracý, çok fazla sanayi, çok fazla ticaret vardýr da ondan.
Toplumun elindeki üretici güçler, burjuva mülkiyet iliþkilerinin**
ilerlemesine artýk hizmet etmiyor; tersine, bunlar, kendilerine ayakbaðý olan bu iliþkiler için çok güçlü hale gelmiþlerdir, ve bu ayakbaðlarýndan kurtulduklarý anda, burjuva toplumunun tamamýna düzensizlik getiriyor, burjuva mülkiyetinin varlýðýný tehlikeye sokuyorlar.
Burjuva toplum koþullarý, bunlarýn yarattýðý zenginliði kucaklayamayacak denli dardýr. Peki, burjuvazi bu bunalýmlarý nasýl atlatýyor?
Bir yandan üretici güçlerin büyük bir kýsmýný zorla yokederek; öte
yandan yeni pazarlar ele geçirerek, ve eskilerini de daha kapsamlý
bir biçimde sömürerek. Yani, daha yaygýn ve daha yýkýcý bunalýmlar
hazýrlayarak, ve bunalýmlarý önleyen araçlarý azaltarak.
Burjuvazinin feodalizmi yerlebir ettiði silahlar, þimdi, burjuvazinin kendisine karþý çevrilmiþtir.
Ama burjuvazi kendisine ölüm getiren silahlarý yaratmakla
kalmamýþ; bu silahlarý kullanacak insanlarý da varetmiþtir, modern
iþçi sýnýfýný proleterleri.***
Burjuvazi, yani sermaye, hangi oranda geliþiyorsa, proletarya
da, modern iþçi sýnýfý da ayný oranda geliþiyor iþ [sayfa 138] bulduklarý
sürece yaþayan ve emekleri sermayeyi artýrdýðý sürece iþ bulan bir
emekçiler sýnýfý. Kendilerini parça parça satmak zorunda olan bu
emekçiler, bütün öteki ticaret nesneleri gibi, bir metadýrlar, ve
bunun sonucu olarak, rekabetin bütün iniþ çýkýþlarýna, pazarýn bütün
dalgalanmalarýna açýktýrlar.
Yaygýn makine kullanýmý ve iþbölümü yüzünden, proleterin
iþi, tüm bireysel niteliðini, ve bunun sonucu olarak da, çalýþan insan için tüm çekiciliðini yitirmiþtir. Kendisi makinenin bir eklentisi
haline geliyor, ve ondan beklenen yalnýzca en basit, en tekdüze ve
en kolay edinilen hüner oluyor. Dolayýsýyla, bir iþçinin üretim mali** Almanca baskýlarda bir toplumsal salgýn deniliyor. -Ed.
*** 1848 Almanca baskýlarda, burjuva uygarlýðýnýn ve burjuva mülkiyet iliþkilerinin
deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda, modern iþçileri, proleterleri deniliyor. -Ed.
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yeti, hemen tamamýyla, kendi bakýmý ve neslinin çoðalmasý için
gerek duyduðu geçim araçlarýndan ibaret oluyor. Ama bir metaýn,
ve dolayýsýyla emeðin de fiyatý,[62] kendi üretim maliyetine eþittir.
Dolayýsýyla, iþin iðrençliði arttýðý oranda ücret azalýyor. Dahasý,
makine kullanýmý ve iþbölümü hangi oranda artýyorsa, ister çalýþma
saatlerinin uzatýlmasý ile, ister belli bir zamanda çýkarýlmasý gereken
iþin artýrýlmasý ile, ya da ister makinelerin hýzýnýn artýrýlmasý, vb. ile
olsun, iþin aðýrlýðý* da ayný oranda artýyor.
Modern sanayi, ataerkil ustanýn küçük atölyesini sanayi kapitalistinin büyük fabrikasý haline getirmiþtir. Fabrikaya doluþmuþ
emekçi yýðýnlarý, askerler gibi örgütlenmiþlerdir. Sanayi ordusunun
erleri olarak mükemmel bir subaylar ve çavuþlar hiyerarþisinin
komutasý altýna sokulmuþlardýr. Yalnýzca burjuva sýnýfýnýn ve burjuva
devletin kölesi olmakla kalmýyorlar, makine tarafýndan, denetleyici
tarafýndan ve, hepsinden çok, tek tek burjuva imalâtçýlarýnýn
kendileri tarafýndan gün be gün, saat be saat köleleþtiriliyorlar. Bu
despotluk, amaç ve hedefinin kazanç olduðunu ne denli açýkça
ilân ederse, o denli bayaðý, o denli nefret uyandýrýcý, o denli öfke
yaratýcý oluyor.
El emeðinin içerdiði hüner ve güç harcamasý ne denli az
olursa, bir baþka deyiþle, modern sanayi ne denli geliþirse, erkeðin
emeðinin yerini o denli kadýnýnki** alýr. Yaþ ve cinsiyet farklýlýklarýnýn
iþçi sýnýfý için artýk herhangi bir [sayfa 139] ayýrýcý toplumsal geçerliliði
yoktur. Bunlarýn hepsi de, kullanýlmalarý, yaþlarýna ve cinsiyetlerine
baðlý olarak, az ya da çok pahalý iþ araçlarýdýrlar.
Fabrikatör tarafýndan sömürülmesi son bulup ücretini nakit
olarak alýr almaz, emekçinin üzerine burjuvazinin öteki kesimleri,
ev sahibi, dükkâncý, tefeci, vb. çullanýr.
Orta sýnýfýn alt tabakalarý*** küçük çapta ticaretle uðraþanlar, dükkâncýlar, ve genellikle emekli olmuþ esnaflar,**** zanaatçýlar
ve köylüler bütün bunlar, kýsmen kendi küçük sermayelerinin
modern sanayiin iþletildiði ölçek bakýmýndan yetersiz kalmasý ve
büyük kapitalistlerle rekabette yenik düþmeleri yüzünden, ve
* Almanca baskýlarda, emek miktarý deniliyor. -Ed.
** 23 sayfalýk 1848 Almanca baskýda, kadýnýnki ve çocuðunki deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda eski orta tabakanýn alt kesimleri deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda, ve genellikle emekli olmuþ esnaflar yerine ve rantiyeler
deniliyor. -Ed
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kýsmen de bunlarýn özel hünerlerinin yeni üretim yöntemleri karþýsýnda deðerini yitirmesi yüzünden, giderek proletaryaya karýþýyorlar.
Proletarya çeþitli geliþme aþamalarýndan geçer. Doðmasýyla
birlikte, burjuvaziye karþý mücadelesi de baþlar.* Savaþým baþlangýçta tek tek iþçiler tarafýndan, sonra bir fabrikadaki iþçiler tarafýndan, sonra da bir iþkolunun bir yöredeki iþçileri tarafýndan, onlarý
doðrudan sömüren tek tek burjuvalara karþý yürütülür. Saldýrýlarýný
burjuva üretim koþullarýna karþý deðil, bizzat üretim araçlarýna karþý
yöneltirler;** kendi emekleriyle rekabet eden yabancý mallarý imha
ederler, makineleri parçalarlar, fabrikalarý ateþe verirler, ortaçað
iþçilerinin ortadan kalkmýþ statüsünü zor yoluyla geri getirmeye
çalýþýrlar.
Bu aþamada emekçiler hâlâ tüm ülkeye daðýlmýþ ve karþýlýklý
rekabet yüzünden parçalanmýþ düzensiz*** bir yýðýn oluþtururlar.
Herhangi bir yerde daha toplu organlar oluþturmak üzere biraraya
gelseler de, bu henüz kendi etkin birliklerinin sonucu deðil, kendi
siyasal amaçlarýna varmak için tüm proletaryayý harekete geçirmek zorunda kalan ve, dahasý, bir süre için bunu baþaran burjuvazinin kendi birliðinin sonucudur. [sayfa 140] Bu aþamada, demek ki,
proleterler kendi düþmanlarý ile deðil, düþmanlarýnýn düþmanlarý
ile, mutlak monarþi kalýntýlarý, toprak sahipleri, sanayici olmayan
burjuvazi, küçük-burjuvazi ile savaþýrlar. Böylece, tüm tarihsel hareket burjuvazinin ellerinde yoðunlaþýr; bu biçimde elde edilen her
zafer, burjuvazinin zaferidir.
Ama, sanayiin geliþmesiyle, proletarya, yalnýz sayýca artmakla
kalmaz, daha büyük yýðýnlar halinde yoðunlaþýr, gücü büyür ve bu
gücü daha çok hisseder. Proletarya saflarýndaki farklý çýkarlar ve
yaþam koþullarý, makinenin tüm emek ayrýlýklarýný silmesi ve hemen
her yerde ücretleri ayný düþük düzeye indirmesi oranýnda giderek
daha çok eþitlenirler. Burjuvazi arasýndaki büyüyen rekabet ve
bunun sonucu ortaya çýkan ticari bunalýmlar, iþçi ücretlerini durmadan dalgalandýrýr. Makinelerdeki sonu gelmez iyileþme, durmadan daha hýzlý geliþerek, bunlarýn geçimlerini giderek daha çok
* Almanca baskýlarda paragraf burada bitiyor ve bunu izleyen tümce ile yeni bir
paragraf baþlýyor.
** Almanca baskýlarda, Saldýrýlarýný yalnýzca burjuva üretim koþullarýna karþý
yöneltmekle kalmazlar, bizzat üretim araçlarýna karþý da yöneltirler deniliyor. -Ed.
**** Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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güvensiz yapar; tek tek iþçiler ile tek tek burjuvalar arasýndaki çatýþmalar, giderek daha çok iki sýnýf arasýndaki çatýþma niteliðini
alýr. Bunun üzerine, iþçiler, burjuvalara karþý birlikler (sendikalar)*
oluþturmaya baþlarlar; ücret hadlerini yüksek tutmak için biraraya
gelirler; zaman zaman çýkan isyanlar için önceden hazýrlýk yapmak
üzere kalýcý dernekler kurarlar. Þurada burada, savaþým, ayaklanma halini alýr.
Zaman zaman iþçiler galip gelirler, ama ancak bir süre için.
Savaþlarýnýn gerçek meyveleri o andaki sonuçlarda deðil, iþçilerin
durmadan geniþleyen birliðinde yatar. Modern, sanayi tarafýndan
yaratýlan geliþkin haberleþme araçlarý bu birliðe yardýmcý olur ve
bu, ayrý ayrý yerlerdeki iþçileri birbirleriyle iliþki içine sokar. Hepsi
de ayný nitelikteki sayýsýz yerel savaþýmlarý, sýnýflar arasýndaki tek
bir ulusal savaþým halinde merkezileþtirmek için gerekli olan da
iþte bu iliþkidir. Ama her sýnýf savaþýmý bir siyasal savaþýmdýr. Ve
ortaçað kentlilerinin, periþan karayollarý ile ulaþmak için yüzyýllara
gerek duyduklarý bu birliði, modern proleterler, demiryollarý
sayesinde, birkaç yýl içinde gerçekleþtirirler.
Proleterlerin bir sýnýf olarak ve, bunun sonucu, bir siyasal
[sayfa 141] parti olarak bu örgütlenmeleri, gene iþçilerin kendi aralarýndaki rekabet yüzünden sürekli bozulur. Ama daha güçlü, daha
saðlam, daha kuvvetli olarak durmadan yeniden doðar. Burjuvazinin
kendi arasýndaki bölünmelerden yararlanarak, iþçilerin özel çýkarlarýnýn yasal olarak tanýnmasýný zorlar. Ýngilteredeki onsaat tasarýsý
böyle yasalaþmýþtýr.[63]
Eski toplumun sýnýflarý arasýndaki çatýþmalarýn tümü, proletaryanýn geliþim çizgisine birçok bakýmdan yardýmcý olur. Burjuvazi
kendisini sürekli bir savaþ içerisinde bulur. Baþlangýçta aristokrasi
ile; daha sonralarý bizzat burjuvazinin, çýkarlarý sanayiin ilerlemesine
ters düþen kesimleri ile; her zaman da, yabancý ülkelerin burjuvazisi ile. Bütün bu savaþlarda, proletaryaya baþvurmak, onun yardýmýný istemek, ve böylece, onu siyaset arenasýna sürüklemek zorunda kaldýðýný görür. Demek ki, proletaryaya kendi siyasal ve genel** eðitim öðelerini saðlayan bizzat burjuvazidir, bir baþka deyiþle,
burjuvaziye karþý savaþacaðý silahlarý proletaryaya saðlayan ken* Parantez içindeki sözcük, 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Siyasal ve genel, sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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disidir.

Ayrýca, daha önce de görmüþ olduðumuz gibi, egemen sýnýflarýn bütün kesimleri, sanayiin ilerlemesiyle birlikte, proletaryaya
doðru itilirler, ya da, bunlarýn varlýk koþullarý, en azýndan, tehlikeye
girer. Bunlar ayný zamanda proletaryaya yeni aydýnlanma ve ilerleme öðeleri* saðlarlar.
Nihayet, sýnýf savaþýmýnýn karar saatine yaklaþtýðý anlarda,
egemen sýnýf içerisinde, aslýnda boydanboya tüm eski toplum içerisinde, sürüp giden çözüþme süreci öylesine sert, apaçýk bir nitelik
alýr ki, egemen sýnýfýn küçük bir kesimi kendisini koparýr ve devrimci
sýnýfa, geleceði ellerinde tutan sýnýfa katýlýr. Demek ki, týpký daha
önceleri soyluluðun bir kesiminin burjuvaziden yana geçmiþ olmasý
gibi, þimdi de burjuvazinin bir kesimi proletaryadan yana geçmektedir, ve özellikle de burjuva ideologlarýnýn kendilerini tüm tarihsel
hareketi teorik olarak kavrama düzeyine ulaþtýrmýþ olan kesimi.
Bugün burjuvazi ile karþý karþýya gelen bütün sýnýflar içerisinde yalnýzca proletarya gerçekten devrimci bir sýnýftýr. [sayfa 142] Öteki
sýnýflar modern sanayi karþýsýnda erirler ve nihayet yok olurlar;
proletarya ise onun özel ve temel ürünüdür.
Alt orta sýnýf,** küçük imalâtçý, dükkâncý, zanaatçý, köylü,
bütün bunlar, orta sýnýfýn parçalarý olarak varlýklarýný yokolmaktan
kurtarmak için, burjuvaziye karþý savaþýrlar. Bunlar, þu halde, devrimci deðil, tutucudurlar. Hatta gericidirler, çünkü tarihin tekerleðini
gerisin geriye döndürmeye çalýþýrlar. Kazara devrimci olsalar bile,
proletaryaya katýlmak üzere olduklarýndan ötürü böyledirler; þu
halde, o andaki çýkarlarýný deðil, gelecekteki çýkarlarýný korumakta,
proletaryanýn bakýþ açýsýný edinmek için kendilerininkini terketmektedirler.
Tehlikeli sýnýf, toplumsal tortu,*** eski toplumun en alt tabakalarý tarafýndan fýrlatýlýp atýlmýþ olduðu yerde çürüyen bu yýðýn,
þurada burada, bir proleter devrimi ile, hareketin içine sürüklenebilir; ne var ki, kendi yaþam koþullarý onu daha çok gerici entri* Almanca baskýlarda, aydýnlanma ve ilerleme öðeleri yerine eðitim öðeleri
deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda, burada ve daha ileride alt orta sýnýf ve orta sýnýf yerine
orta tabakalar deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda tehlikeli sýnýf, toplumsal tortu yerine, lümpen proletarya
deniliyor. -Ed.
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kalarýn paralý aleti olmaya hazýrlar.
Eski toplumun koþullarý zaten, büyük ölçüde, proletaryanýn
koþullan içinde fiilen eriyip gitmiþtir. Proleter mülksüzdür; karýsýyla
ve çocuklarýyla olan iliþkisinin burjuva aile iliþkileriyle artýk ortak
bir yaný kalmamýþtýr; Ýngilteredeki ile Fransadakinin, Amerikadaki
ile Almanyadakinin ayný olan modern sanayi emeði, modern sermaye boyunduruðu, kendisini bütün ulusal karakter izlerinden arýndýrmýþtýr. Onun gözünde hukuk, ahlâk, din, ardýnda bir o kadar
burjuva çýkarýný pusuda bekleten bir yýðýn burjuva önyargýlarýdýr.
Üstünlüðü ele geçirmiþ bundan önceki bütün sýnýflar, toplumu büyük ölçüde kendi mülk edinme koþullarýna boyun eðdirerek, zaten edinmiþ olduklarý konumlarýný pekiþtirmeye bakmýþlardýr. Proleterler ise, daha önceki kendi mülk edinme biçimlerini
ve, böylelikle, daha önceki bütün öteki mülk edinme biçimlerini
de ortadan kaldýrmadýkça, toplumsal üretici güçleri ele geçiremezler. Kendilerine ait korunacak ya da pekiþtirilecek hiç bir þeyleri
yoktur; [sayfa 143] görevleri, özel mülkiyetin o güne kadarki bütün
güvencelerini ve korunaklarýný yoketmektir.
Daha önceki bütün tarihsel* hareketler, azýnlýk hareketleri,
ya da azýnlýklarýn çýkarýna olan hareketlerdi. Proleter hareket, büyük
çoðunluðun, büyük çoðunluðun çýkarýna olan bilinçli,* baðýmsýz
hareketidir. Proletarya, bugünkü toplumumuzun en alt tabakasý,
resmi toplumun tüm üstyapý tabakalarý havaya uçurulmadýkça,
davranamaz, doðrulamaz.
Öz olarak olmasa bile, biçim olarak, proletaryanýn burjuvaziyle savaþýmý ilkin ulusal bir savaþýmdýr. Her ülkenin proletaryasý,
elbette, her þeyden önce kendi burjuvazisiyle hesaplaþmalýdýr.
Proletaryanýn geliþiminin en genel evrelerini betimlerken,
mevcut toplum içerisinde azçok üstü örtülü bir biçimde sürüp
giden iç savaþý, savaþýn açýk bir ihtilâl olarak patlak verdiði ve burjuvazinin zor yoluyla devrilmesinin proletaryanýn egemenliðinin
temellerini attýðý noktaya dek izledik.
Bugüne kadarki bütün toplum biçimleri, görmüþ olduðumuz
gibi, ezen ve ezilen sýnýflarýn karþýtlýðý üzerine dayandýrýlmýþtýr. Ama
bir sýnýfý ezebilmek için, ona hiç deðilse kendi kölece varlýðýný sürdürebileceði birtakým koþullarýn saðlanmasý gerekir. Serflik döne* Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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minde serf, kendisini komün üyeliðine yükseltmiþtir, týpký küçükburjuvanýn, feodal mutlakýyetçiliðin boyunduruðu altýnda bir burjuva
haline gelmeyi becerdiði gibi. Modern emekçi ise, tersine, sanayiin
geliþmesiyle yükseleceði yerde, gittikçe daha çok kendi sýnýfýnýn
varlýk koþullarýnýn altýna düþüyor. Sadakaya muhtaç bir kimse oluyor, ve sadakaya muhtaçlýk, nüfustan ve servetten daha hýzlý geliþiyor. Ve burjuvazinin artýk toplumda egemen sýnýf olarak kalacak
ve kendi varlýk koþullarýný topluma belirleyici yasa olarak dayatacak
durumda olmadýðý burada açýkça ortaya çýkýyor. Egemen olacak
durumda deðildir, çünkü kölesine köleliði çerçevesinde bir varlýk
saðlayacak durumda deðildir, çünkü kölesini, onun tarafýndan
besleneceði yerde, onu beslemek zorunda kaldýðý bir duruma düþürmeden edemiyor. Toplum bu burjuvazinin egemenliði altýnda
artýk yaþayamaz, bir baþka deyiþle, onun varlýðý toplumla [sayfa 144]
artýk baðdaþmýyor.
Burjuva sýnýfýn varlýðýnýn ve egemenliðinin esas koþulu,* sermayenin oluþmasý ve çoðalmasýdýr; sermayenin koþulu, ücretli
emektir. Ücretli emek, bütünüyle, emekçiler arasýndaki rekabete
dayanýr. Sanayiin, burjuvazinin elde olmayarak teþvik ettiði ilerleyiþi,
emekçilerin rekabetten ileri gelen yalýtýlmýþlýklarýnýn yerine, birlikteliklerinden ileri gelen devrimci dayanýþmalarýný kor. Demek ki,
modern sanayiin geliþmesi, burjuvazinin ayaklarýnýn altýndan bizzat
ürünleri ona dayanarak ürettiði ve mülk edindiði temeli çeker alýr.
Þu halde, burjuvazinin ürettiði, her þeyden önce, kendi mezar kazýcýlarýdýr. Kendisinin devrilmesi ve proletaryanýn zaferi ayný ölçüde
kaçýnýlmazdýr.
II. PROLETERLER VE KOMÜNÝSTLER
nedir?

Komünistlerin bir tüm olarak proleterler karþýsýndaki tavrý

Komünistler, öteki iþçi sýnýfý partilerine karþý ayrý bir parti
oluþturmazlar.
Tüm proletaryanýn çýkarlarýnýn dýþýnda ayrý çýkarlara sahip
deðillerdir.
** Almanca baskýlarda, burada servetin bireyler elinde birikmesi, sözcükleri de yer
alýyor. -Ed.
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Proleter hareketi biçimlendirmek ve kalýba sokmak üzere
kendilerine özgü hiç bir sekter* ilke getirmezler.
Komünistler, öteki iþçi sýnýfý partilerinden yalnýzca þunlarla
ayrýlýrlar: 1. Farklý ülke proleterlerinin ulusal savaþýmlarýnda, her
türlü milliyetten baðýmsýz olarak, tüm proletaryanýn ortak çýkarlarýna
iþaret eder ve bunlarý öne sürerler. 2. Ýþçi sýnýfýnýn burjuvaziye karþý
savaþýmýnýn geçmek zorunda olduðu çeþitli geliþme aþamalarýnda,
her zaman ve her yerde. tüm hareketin çýkarlarýný temsil ederler.
Komünistler, demek ki, bir yandan, pratik olarak, bütün ülkelerin iþçi sýnýfý partilerinin en ileri ve** en kararlý kesimi, bütün
ötekileri ileri iten kesimidirler; öte yandan ise, teorik olarak,
proletaryanýn büyük yýðýný üzerinde, hareket hattýný, koþullarý, ve
proleter hareketin nihai genel sonuçlarýný [sayfa 145] açýkça anlama
üstünlüðüne sahiptirler.
Komünistlerin acil hedefleri, bütün öteki proleter partilerininkiyle aynýdýr: proletaryanýn bir sýnýf olarak oluþmasý, burjuva
egemenliðinin yýkýlmasý, siyasal gücün proletarya tarafýndan ele
geçirilmesi.
Komünistlerin vardýklarý teorik sonuçlar, hiç bir biçimde, þu
ya da bu sözde dünya reformcusu tarafýndan icat olunmuþ ya da
keþfedilmiþ düþüncelere ya da ilkelere dayandýrýlmamýþtýr.
Bunlar, yalnýzca, varolan bir sýnýf savaþýndan, gözlerimizin
önünde cereyan eden tarihsel bir hareketten doðan iliþkilerin genel
ifadeleridir. Mevcut mülkiyet iliþkilerine son verilmesi, hiç de
komünizmin ayýrýcý bir özelliði deðildir.
Geçmiþteki bütün mülkiyet iliþkileri, tarihsel koþullardaki deðiþmeler sonucu, durmadan tarihsel deðiþmelere ugramýþlardýr.***
Örneðin Fransýz Devrimi, burjuva mülkiyetinin lehine, feodal
mülkiyeti kaldýrmýþtýr.
Komünizmin ayýrýcý özelliði, genel olarak mülkiyetin kaldýrýlmasý deðil, burjuva mülkiyetinin kaldýrýlmasýdýr. Ama modern burjuva özel mülkiyet, ürünlerin üretilmesinin ve mülk edinilmesinin
sýnýf karþýtlýðýna, çoðunluðun azýnlýk tarafýndan sömürülmesine****
* Almanca baskýlarda sekter yerine ayrý deniliyor. Ed.
** En ileri ve sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
*** Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Bütün mülkiyet iliþkileri sürekli tarihsel
ikâmelere, sürekli tarihsel deðiþmelere uðramýþlardýr. -Ed.
**** Almanca baskýlarda, birinin bir baþkasý tarafýndan sömürülmesine deniliyor. Ed.
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dayanan sisteminin nihai ve en tam ifadesidir.
Bu anlamda, komünistlerin teorisi tek bir tümcede özetlenebilir: Özel mülkiyetin kaldýrýlmasý.
Biz komünistler, insanýn kendi emeðinin meyvesi olarak, kiþisel mülk edinme hakkýný kaldýrmayý istemekle suçlandýk; o mülkiyet ki, her türlü kiþisel özgürlüðün, eylemin ve baðýmsýzlýðýn temeli
olduðu iddia edilir.
Güçlükle elde edilmiþ, bizzat edinilmiþ, bizzat kazanýlmýþ
mülkiyet! Burjuva biçimden önceki bir mülkiyet biçimi olan küçük
zanaatçý ve küçük köylü mülkiyetinden mi* sözediyorsunuz? Bunu
kaldýrmaya gerek yok; sanayideki [sayfa 146] geliþme bunu zaten büyük
ölçü de yoketmiþtir ve hâlâ da gün be gün yokediyor.
Yoksa modern burjuva özel mülkiyetten mi sözediyorsunuz?
Ýyi ama, ücretli emek, emekçi için herhangi bir mülkiyet yaratýr mý? Asla. Bu, sermaye, yani ücretli emeði sömüren ve yeni sömürü için yeni bir ücretli emek arzý doðuran koþullar dýþýnda çoðalamayan türden mülkiyet yaratýr. Mülkiyet, mevcut biçimi içerisinde,
sermaye ile ücretli emek karþýtlýðýna dayanýr. Bu karþýtlýðýn iki yanýný
inceleyelim.
Kapitalist olmak, üretimde yalnýzca salt kiþisel deðil, toplumsal bir konuma da sahip olmaktýr. Sermaye kolektif bir üründür, ve
ancak birçok üyenin birleþik eylemiyle, hatta son tahlilde, ancak
toplumun tüm üyelerinin birleþik eylemiyle harekete geçirilebilir.
Demek ki, sermaye kiþisel deðil, toplumsal bir güçtür.
Þu halde, sermayeyi ortak mülkiyete, toplumun tüm üyelerinin mülkiyetine dönüþtürmekle, kiþisel mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüþtürülmüþ olmaz. Deðiþen, yalnýzca mülkiyetin toplumsal karakteridir. Mülkiyet, sýnýf karakterini yitirir.
Þimdi de ücretli emeði alalým:
Ücretli emeðin ortalama fiyatý, asgari ücret, yani emekçiyi
bir emekçi olarak yaþatmak için mutlaka gerekli geçim araçlarý
miktarýdýr. Demek ki, ücretli emekçinin kendi emeði aracýlýðý ile
mülk edindiði þey, yalnýzca salt kendi varlýðýný sürdürmeye ve yeniden üretmeye yeter. Biz emek ürünlerinin bu kiþisel mülk edinilmesini, insan yaþamýnýn devamý ve yeniden-üretimi için yapýlan ve
* Almanca baskýlarda, küçük zanaatçý ve küçük köylü mülkiyetinden mi yerine
küçük-burjuva, küçük köylü mülkiyetinden mi deniliyor. -Ed.
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geriye baþkalarýnýn emeðine komuta edecek hiç bir fazlalýk býrakmayan bu mülk edinmeyi hiç bir biçimde kaldýrmak niyetinde deðiliz. Bizim ortadan kaldýrmak istediðimiz tek þey, içerisinde emekçinin salt sermayeyi artýrmak için yaþadýðý ve yaþamasýna ancak
egemen sýnýfýn çýkarýnýn gerektirdiði ölçüde izin verilen bu mülk
edinmenin sefil karakteridir.
Burjuva toplumda, canlý emek, birikmiþ emeði artýrma aracýndan baþka bir þey deðildir. Komünist toplumda ise, birikmiþ
emek, emekçinin varlýðýný geniþletme, zenginleþtirme, geliþtirme
aracýndan baþka bir þey deðildir. [sayfa 147]
Demek ki, burjuva toplumda, geçmiþ, bugüne egemendir;
komünist toplumda ise, bugün, geçmiþe egemendir. Burjuva toplumda, sermaye, baðýmsýz ve kiþiseldir, oysa yaþayan birey baðýmlýdýr ve kiþisel deðildir.
Ve bu durumun kaldýrýlmasýna, burjuvazi, kiþiselliðin ve özgürlüðün kaldýrýlmasý diyor! Ve haklý da. Burjuva kiþiselliði, burjuva
baðýmsýzlýðý ve burjuva özgürlüðü kuþkusuz hedefleniyor.
Özgürlük ile, mevcut burjuva üretim koþullarý altýnda, serbest
ticaret, serbest alým ve satým kastediliyor.
Ama eðer alým ve satým yok olursa, serbest alým ve satým
da yok olur. Serbest alým ve satým konusundaki bu sözlerin, ve
burjuvazimizin genel olarak, özgürlük konusundaki bütün öteki
cesur sözcüklerinin eðer bir anlamý varsa, ancak kýsýtlanmýþ alým
ve satým karþýsýnda orta-çaðýn kösteklenen tüccarlarý karþýsýnda
bir anlamý vardýr; yoksa, alým ve satým, burjuva üretim koþullarýnýn
komünistçe kaldýrýlmasý karþýsýnda hiç bir anlam taþýmaz.
Özel mülkiyeti ortadan kaldýrma niyetimiz karþýsýnda dehþete
kapýlýyorsunuz, oysa özel mülkiyet sizin mevcut toplumunuzda nüfusun onda-dokuzu için zaten ortadan kalkmýþtýr; birkaç kiþi için*
varoluþu, tamamýyla, bu ondadokuzun ellerinde varolmayýþýndan
ötürüdür. Demek ki, siz bizi, varlýðýnýn zorunlu koþulu toplumun
büyük bir çoðunluðunun mülksüzlüðü olan bir mülkiyet biçimini
ortadan kaldýrmaya niyetlenmekle suçluyorsunuz.
Tek sözcükle, bizi, mülkiyetinizi ortadan kaldýrmaya niyetlenmekle suçluyorsunuz. Elbette; bizim niyetimiz de zaten budur.
Emeðin artýk sermayeye, paraya, ya da ranta, tekelleþtirile* Birkaç kiþi için sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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bilecek toplumsal bir güce dönüþtürülemeyeceði andan itibaren,
yani kiþisel mülkiyetin artýk burjuva mülkiyete, sermayeye* dönüþtürülemeyeceði andan itibaren, o andan itibaren, kiþiselliðin yokolduðunu söylüyorsunuz.
Öyleyse, itiraf etmelisiniz ki, kiþisel demekle, burjuvadan,
orta sýnýf mülk sahibinden** baþkasýný kastetmiyorsunuz. [sayfa 148]
Bu kiþi, gerçekten de, ortadan kaldýrýlmalý, ve olanaksýzlaþtýrýlmalýdýr.***
Komünizm kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme
gücünden yoksun býrakmaz; yaptýðý tek þey, onu, böyle bir mülk
edinme aracýlýðýyla, baþkalarýnýn emeðini boyunduruk altýna alma
gücünden yoksun býrakmaktýr.
Özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla her türlü çalýþmanýn duracaðý
ve genel bir tembelliðin kök salacaðý itirazý öne sürülmüþtür.
Ona bakýlýrsa, burjuva toplumun aylaklýk yüzünden çoktan
yerlebir olmasý gerekirdi; çünkü çalýþanlar hiç bir þey edinemiyorlar,
bir þeyler edinenler ise çalýþmýyorlar. Bu itiraz bütünüyle, sermaye
olmayýnca artýk ücretli emeðin de olamayacaðý safsatasýnýn bir
baþka ifadesinden ibarettir.
Maddi ürünlerin komünistçe üretilme ve mülk edinilme biçimine yöneltilen tüm itirazlar, ayný þekilde, zihinsel ürünlerin komünistçe üretilme ve mülk edinilme biçimine de yöneltilmiþtir. Burjuva
için sýnýf mülkiyetinin yok olmasý, nasýl bizzat üretimin yok olmasý
demekse, sýnýf kültürünün**** yok olmasý da, kendisi için, her
türlü kültürün yok olmasýyla ayný þeydir.
Yitmesinin onu yasa büründürdüðü bu kültür, büyük
çoðunluk için, bir makine gibi hareket etme eðitiminden ibarettir.
Ama bizim burjuva mülkiyeti kaldýrma niyetimizi***** kendi
burjuva özgürlük, kültür, hukuk, vb. anlayýþlarýnýzýn kýstasýna vurduðunuz sürece, bizimle dalaþmayý býrakýnýz. Bizzat kendi düþünceleriniz, kendi burjuva üretim ve burjuva mülkiyet koþullarýnýzýn
ürününden baþka bir þey deðildir, nasýl ki, hukukunuz, sýnýfýnýzýn
* Sermayeye sözcüðü 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Almancada burgerlichen EigentümerBurjuva mülk sahibinden. -ç.
*** ve olanaksýzlaþtýrýlmalýdýr sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Almanca baskýlarda, burada ve daha ilerde kültür yerine eðitim (Bildung)
deniliyor. -Ed.
***** Almanca baskýlarda kaldýrma niyetimizi yerine kaldýrmamýzý deniliyor. -Ed.
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herkes için bir yasa haline getirilmiþ iradesinden, esas karakteri ve
doðrultusu sýnýfýnýzýn varlýðýnýn iktisadi koþullarý tarafýndan belirlenen
bir iradesinden* baþka bir þey deðilse. [sayfa 149]
Sizi, mevcut üretim biçiminden ve mülkiyet biçiminden
üretimin ilerlemesi sýrasýnda ortaya çýkan ve yok olan tarihsel
iliþkilerden çýkan toplumsal biçimleri, doðanýn ve usun ölümsüz
yasalarýna dönüþtürmeye götüren bencil yanýlgýnýz bu yanýlgýyý
sizden önceki bütün egemen sýnýflarla paylaþýyorsunuz.** Antik
mülkiyette açýkça gördüðünüz þeyi, feodal mülkiyet için kabul ettiðiniz þeyi, kendi burjuva mülkiyet biçiminiz için elbette kabul edemezsiniz.
Ailenin kaldýrýlmasý! En radikal kiþiler bile, komünistlerin bu
menfur amacý karþýsýnda parlayýveriyorlar.
Bugünün ailesi, burjuva aile, hangi temele dayanýyor? Sermayeye, özel kazanca. Bu aile tam geliþmiþ biçimiyle, yalnýzca
burjuvazi arasýnda vardýr. Ama bu durum, taydaþýný, proleterler
arasýnda ailenin fiilen varolmayýþýnda, ve açýk fuhuþta bulmaktadýr.
Taydaþý yok olunca, burjuva ailesi de doðal olarak yok
olacaktýr, ve sermayenin yok olmasýyla her ikisi de yok olacaktýr.
Bizi, çocuklarýn ana-babalarý tarafýndan sömürülmesine son
vermeyi istemekle mi suçluyorsunuz? Bu suçu kabulleniyoruz.
Ama, ev eðitiminin yerine toplumsal eðitimi koymakla,
iliþkilerin en kutsalýný yok ettiðimizi söylüyorsunuz.
Ya sizin eðitiminiz! O da toplumsal deðil mi? O da, içerisinde
eðitim yaptýrdýðýnýz toplumsal koþullarla, toplumun dolaysýz ya da
dolaylý müdahalesiyle, okullar aracýlýðýyla belirlenmiyor mu? Eðitime
toplumun müdahalesini komünistler icat etmedi. Yaptýklarý þey,
bu müdahalenin karakterini deðiþtirmeye ve eðitimi egemen sýnýfýn
etkisinden kurtarmaya çalýþmaktan ibarettir.
Aile ve eðitim konusundaki, ana-baba ile çocuk arasýndaki
kutsal iliþki konusundaki burjuva safsatalarý, proleterler arasýndaki
tüm aile baðlarý modern sanayiin etkisiyle parçalandýkça, ve bunlarýn çocuklarý basit ticaret nesneleri ve iþ araçlarý haline geldikçe
daha da iðrençleþiyor.
* Almanca baskýlarda bu tümcecik þöyledir: içeriði sýnýfýnýzýn varlýðýnýn maddi
koþullarý tarafýndan belirlenen bir iradesinden... -Ed.
** Almanca baskýlarda bu tümcecik þöyledir: ... bu bencil yanýlgýyý, yokolmuþ bütün
egemen sýnýflarla paylaþýyorsunuz. -Ed.
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Ama siz komünistler, kadýnlarýn ortaklýðýný getirmek [sayfa 150]
istiyorsunuz, diye baðýrýyor tüm burjuvazi bir aðýzdan.
Burjuva, karýsýný, salt bir üretim aracý olarak görüyor. Üretim
araçlarýnýn ortaklaþa kullanýlacaðýný duyuyor ve, doðal olarak, ortaklaþa olma yazgýsýndan kadýnlarýn da ayný þekilde paylarýna düþeni
alacaklarýndan baþka bir sonuca varamýyor.
Hedeflenen gerçek noktanýn, kadýnlarýn salt üretim araçlarý
olma durumuna son vermek olduðunu aklýna bile getirmiyor.
Kaldý ki, burjuvalarýmýzýn sözümona komünistler tarafýndan
açýkça ve resmen yerleþtirilecek olan kadýnlarýn ortaklaþalýðý karþýsýnda gösterdikleri erdemli öfkeden daha gülünç hiç bir þey olamaz. Komünistlerin kadýnlarýn ortaklaþalýðýný getirmelerine gerek
yoktur; bu, çok eski zamanlardan beri zaten var.
Burjuvalarýmýz, kendi proleterlerinin karýlarýný ve kýzlarýný ellerinin altýnda bulundurmakla yetinmiyorlar ve resmi fuhþu bir yana
býrakýrsak, birbirlerinin karýlarýný baþtan çýkarmaktan büyük zevk
duyuyorlar.
Burjuva evliliði, gerçekte, evli kadýnlarda ortaklýk sistemidir,
ve dolayýsýyla komünistler, olsa olsa, kadýnlarýn ikiyüzlüce gizlenmiþ
ortaklaþalýðý yerine açýkça yasalaþtýrýlmýþ olanýný getirmeyi istemekle
suçlanabilirler. Zaten, apaçýktýr ki, bugünkü üretim biçiminin kalkmasýyla birlikte, bu sistemden çýkan kadýnlarýn ortaklaþalýðý da,
yani resmi ve özel fuhuþ da kalkacaktýr.
Komünistler, ayrýca, vatan ve milliyeti kaldýrmayý istemekle
de suçlanýyorlar.
Ýþçilerin vataný yoktur. Onlardan sahip olmadýklarý bir þeyi
alamayýz. Proletarya, herþeyden önce, siyasal gücü ele geçirmek,
ulusun önder sýnýfý* durumuna gelmek, bizzat ulusu oluþturmak
zorunda olduðuna göre, kendisi, bu ölçüde, ulusaldýr, ama sözcüðün burjuva anlamýnda deðil.
Halklar arasýndaki ulusal farklýlýklar ve karþýtlýklar, burjuvazinin geliþmesi ile, ticaret özgürlüðü ile, dünya pazarý ile, üretim
biçimindeki ve buna tekabül eden yaþam [sayfa 151] koþullarýndaki
tekdüzelik ile her geçen gün biraz daha yok oluyor.
Proletaryanýn egemenliði, bunlarý daha da çabuk yokede-

-Ed.
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cektir. Eylem birliði, en azýndan önde gelen uygar ülkelerinki, proletaryanýn kurtuluþunun ilk koþullarýndan biridir.
Kiþinin bir baþkasý tarafýndan sömürülmesine son verildiði
ölçüde, bir ulusun bir baþkasý tarafýndan sömürülmesine de son
verilmiþ olacaktýr.* Ulus içindeki sýnýflar arasý karþýtlýðýn kalkmasý
ölçüsünde bir ulusun bir baþkasýna düþmanlýðý da son bulacaktýr.
Komünizme karþý dinsel, felsefi ve genel olarak ideolojik
açýdan yöneltilen suçlamalar, ciddiye alýnýp incelenmeye deðmez.
Ýnsanýn düþüncelerinin, görüþlerinin ve kavramlarýnýn, tek
sözcükle, insanýn bilincinin, maddi** varlýðýnýn koþullarýndaki,
toplumsal iliþkilerindeki ve toplumsal yaþamýndaki her deðiþmeyle
birlikte deðiþtiðini kavramak için derin bir sezgiye gerek var mýdýr?
Fikir tarihi, zihinsel üretimin, maddi üretimin deðiþmesiyle
birlikte deðiþtiðinden baþka neyi tanýtlar ki? Her yüzyýldaki egemen
düþünceler hep o yüzyýlýn egemen sýnýfýnýn düþünceleri olmuþtur.
Toplumu devrimcileþtiren düþüncelerden sözedildiðinde,
eski toplum içerisinde yeni toplum üyelerinin yaratýlmýþ
olduðundan, ve eski düþüncelerdeki çözülmenin eski yaþam
koþullarýndaki çözülmeyle atbaþý gittiðinden baþka bir þey ifade
edilmiþ olmaz.
Antik dünya cançekiþirken, antik dinler de hýristiyanlýk
karþýsýnda boyun eðdiler. Hýristiyan düþünceler 18. yüzyýlda usçu
düþünceler*** karþýsýnda yenik düþtüklerinde, feodal toplum da o
günlerin devrimci burjuvazisiyle ölüm-kalým savaþýna tutuþmuþtu.
Din ve vicdan özgürlüðü düþünceleri, serbest rekabetin bilgi
alanýndaki egemenliðinin ifadesinden baþka bir þey deðildir. [sayfa
152]

Kuþkusuz ki, denecek, dinsel, ahlâki, felsefi ve hukuksal
düþünceler**** tarihsel geliþimin akýþý içerisinde deðiþmiþlerdir.
Ama din, ahlâk, felsefe, siyasal bilim ve hukuk, bu deðiþmeler
içerisinde hep ayakta kalmýþlardýr.
Ayrýca, bir de, bütün toplum durumlarýnda ortak olan

Ed.

* Almanca baskýlarda, paragraf burada bitiyor. -ç.
** Maddi sözcüðü 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
*** Almanca baskýlarda usçu düþünceler yerine, aydýnlýk düþünceler deniliyor. -

**** Almanca baskýlarda tümcenin baþlangýcý þöyledir: Kuþkusuz ki, denecek,
dinsel, alilâki, felsefi, siyasal, hukuksal düþünceler vb.... -Ed.
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Özgürlük, Adalet, vb. gibi ölümsüz hakikatler vardýr. Ama komünizm, ölümsüz hakikatleri kaldýrýyor, bunlarý yeni bir temel üzerine
oturtacaðý yerde, her türlü dini ve her türlü ahlâký kaldýrýyor;
dolayýsýyla da, tüm geçmiþ tarihsel deneyime ters düþüyor.
Bu suçlama kendisini neye indirgiyor? Tüm geçmiþ toplumlarýn tarihi, sýnýf karþýtlýklarýnýn, farklý dönemlerde farklý biçimler
almýþ karþýtlýklarýn geliþiminden ibarettir.
Ama hangi biçimi almýþ olurlarsa olsunlar, bir olgu bütün
geçmiþ çaðlarda ortaktýr, ki o da, toplumun bir bölümünün ötekisi
tarafýndan sömürülmesidir. Þu halde gösterdiði bütün çeþitliliðe ve
farklýlýða karþýn, geçmiþ çaðlarýn toplumsal bilincinin, sýnýf
karþýtlýklarýnýn tümüyle yokolmalarý dýþýnda tamamýyla ortadan kalkamayacak belli ortak biçimler ya da genel düþünceler* içerisinde
hareket etmesinde þaþýlacak bir þey yoktur.
Komünist devrim, geleneksel mülkiyet iliþkilerinden en köklü
kopuþtur; geliþmesinin, geleneksel düþüncelerden en köklü kopuþu
getirmesinde þaþýlacak bir þey yoktur.
Ama artýk komünizme kaþý yöneltilen burjuva itirazlarý býrakalým.
Yukarýda gördük ki, iþçi sýnýfýnýn devrimde atacaðý ilk adým,
proletaryayý egemen sýnýf durumuna getirmek, demokrasi savaþýný
kazanmaktýr.
Proletarya, siyasal egemenliðini, tüm sermayeyi burjuvaziden
derece derece koparýp almak, bütün üretim araçlarýný devletin,
yani egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn elinde
merkezileþtirmek için, ve üretici güçlerin tamamýný olabildiðince
çabuk artýrmak için kullanacaktýr.
Baþlangýçta bu, elbette, mülkiyet hakkýna ve burjuva [sayfa
153] üretim koþullarýna despotça saldýrma dýþýnda; dolayýsýyla iktisadi
bakýmdan yetersiz ve savunulamaz gibi görünen, ama hareketin
akýþý içerisinde kendisini aþan, eski toplum düzenine daha baþka
saldýrýlarý zorunlu kýlan** ve üretim biçimini tamamýyla devrimcileþtirmenin bir aracý olmasý bakýmýndan kaçýnýlmaz olan önlemler
dýþýnda gerçekleþtirilemez.
Ed.

* Almanca baskýlarda ya da genel düþünceler yerine, bilinç biçimleri deniliyor. -

** Eski toplum düzeriine daha baþka saldýrýlarý zorunlu kýlan sözcükleri 1888 Ýngilizce
baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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Bu önlemler elbette farklý ülkelerde farklý olacaktýr.
Bununla birlikte, þu aþaðýdakiler en ileri ülkelerde oldukça
genel bir uygulanabilirliðe sahip olacaklardýr:
1. Toprak mülkiyetinin kaldýrýlmasý* ve bütün toprak rantlarýnýn kamu yararýna kullanýlmasý.
2. Aðýr bir müterakki ya da kademeli gelir vergisi.**
3. Bütün miras haklarýnýn kaldýrýlmasý.
4. Bütün mültecilerin ve asilerin mülklerine elkonulmasý.
5. Sermayesi devletin olan ve tam bir tekele sahip bulunan
bir ulusal banka aracýlýðý ile kredinin devlet elinde merkezileþtirilmesi.
6. Haberleþme ve ulaþým araçlarýnýn*** Devlet elinde merkezileþtirilmesi.
7. Devlet tarafýndan sahip olunan fabrikalarýn ve üretim araçlarýnýn artýrýlmasý; boþ topraklarýn ekime açýlmasý, ve genel olarak
topraðýn, ortak bir plan uyarýnca iyileþtirilmesi.
8. Herkes için eþit çalýþma yükümlülüðü. Sanayi ordularý
kurulmasý, özellikle tarým için.
9. Tarýmýn imalât sanayileri ile birleþtirilmesi; kent ile kýr
arasýndaki ayrýmýn, nüfusun ülke yüzeyine daha eþit bir biçimde
daðýlmasýyla yavaþ yavaþ kaldýrýlmasý.****
10. Bütün çocuklar için devlet okullarýnda parasýz eðitim.
[sayfa 154] Bugünkü biçimi içerisinde çocuklarýn fabrikalarda çalýþtýrýlmalarýna son verilmesi. Eðitimin sýnai***** üretimle birleþtirilmesi
vb., vb..
Geliþimin akýþý içerisinde sýnýf ayrýmlarý kalktýðýnda ve üretim
tüm ulusun geniþ bir birliðinin ellerinde****** yoðunlaþtýðýnda,
kamu gücü siyasal niteliðini yitirecektir. Gerçek anlamýnda siyasal
güç, bir sýnýfýn bir baþka sýnýfý ezmek amacýyla örgütlenmiþ gücüdür.
* Almanca baskýlarda, burada zoralýmý deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda yalnýzca, Aðýr bir müterakki vergi deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda, haberleþme ve ulaþým araçlarýnýn yerine tüm ulaþýmýn
deniliyor. -Ed.
**** 1848 tarihii baskýlarda 9. madde þöyleydi: Tarýmýn sanayi ile birleþtirilmesi,
kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin yavaþ yavaþ tasfiye edilmesi. Daha sonraki Almanca
baskýlarda çeliþki sözcüðünün yerine ayrýmlar sözcüðü konmuþtur. -Ed.
***** Almanca baskýlarda sinai yerine maddi deniliyor. -Ed.
****** Almanca baskýlarda tüm ulusun geniþ bir birliðinin yerine birleþmiþ
bireylerin deniliyor. -Ed.
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Eðer proletarya, burjuvaziyle savaþýmýnda, koþullarýn zorlamasýyla,
kendisini bir sýnýf olarak örgütlemek zorunda kalacak, bir devrim
yoluyla kendisini egemen sýnýf durumuna getirecek, ve egemen
sýnýf olarak eski üretim koþullarýný zor kullanarak ortadan kaldýracak
olursa, o zaman, bu koþullarla birlikte, sýnýf karþýtlýklarýný ve genel
olarak sýnýflarýn varlýk koþullarýný da ortadan kaldýrmýþ ve, böylelikle,
bir sýnýf olarak kendi egemenliðini ortadan kaldýrmýþ olacaktýr.
Sýnýflarýyla ve sýnýf karþýtlýklarýyla birlikte eski burjuva toplumun yerini, kiþinin özgür geliþiminin, herkesin özgür geliþiminin
koþulu olduðu bir birlik alacaktýr.
III. SOSYALÝST VE KOMÜNÝST YAZIN
1. GERÝCÝ SOSYALÝZM
A. FEODAL SOSYALÝZM

Tarihsel konumlan yüzünden, modern burjuva toplumuna
karþý kitapçýklar yazmak, Fransýz ve Ýngiliz aristokrasisinin mesleði
haline geldi. Haziran 1830 Fransýz devriminde ve Ýngiliz reform hareketinde,[64] nefret ettikleri sonradan görmeler karþýsýnda bir kez
daha yenik düþtüler. O günden sonra, ciddi bir siyasal savaþým, tamamýyla, sözkonusu olmaktan çýktý. Geriye yalnýzca yazýnsal bir
savaþ olanaðý kaldý. Ama yazýn alanýnda bile restorasyon döneminin* eski çýðlýklarýný atmak artýk olanaksýzdý.
Sempati uyandýrmak için, aristokrasi, görünüþte kendi [sayfa
155] çýkarlarýný unutmak ve burjuvaziye karþý yalnýzca sömürülen
iþçi sýnýfýnýn çýkarýna olan iddianameler hazýrlamak zorunda kaldý.
Böylece aristokrasi, öcünü, yeni efendisine hicivler düzerek ve kulaðýna da yaklaþmakta olan felâket konusunda uðursuz kehanetler
fýsýldayarak aldý.**
Feodal sosyalizm ortaya iþte böyle çýktý; yarý yakýnma, yarý
hiciv; yarý geçmiþin yankýsý; yarý geleceðin tehdidi; bazan acý, nükteli
ve keskin eleþtirisiyle burjuvaziyi tam yüreðinden vurarak; ama
modern tarihin gidiþini kavramakta tam bir beceriksizlik göster* 1660-1689 Ýngiliz Restrasyonu deðil, 1814-1830 Fransýz Restorasyonu. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya notu.]
** Almanca baskýlarda, tümcenin sonu þöyledir: ve kulaðýna da azçok uðursuz
kehanetler fýsýldayarak aldý. -Ed.
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diðinden etkisi bakýmýndan hep gülünç düþerek.
Halký kendi ardýna toplayabilmek için, aristokrasi, bayrak
niyetine, önde, proleter sadaka torbasýný dalgalandýrdý. Ama halk,
onun peþine her takýlýþýnda kýçýndaki eski feodal hanedan armasýný
görüp yüksek perdeden aþaðýlayýcý kahkahalarla onu terketti.
Fransýz Meþruiyetçilerin[65] ve Genç Ýngilterenin[66] bir kesimi
bu sahneleri pek güzel oynadýlar.
Kendi sömürü biçimlerinin burjuvazininkinden farklý olduðuna iþaret ederken, feodaller, çok farklý ve artýk eskimiþ durum
ve koþullar altýnda sömürüde bulunduklarýný unutuyorlar. Kendi
iktidarlarý sýrasýnda modern proletaryanýn hiç bir zaman varolmadýðýný gösterirken, modern burjuvazinin kendi toplum biçimlerinin
zorunlu ürünü olduðunu unutuyorlar.
Kaldý ki, eleþtirilerinin gerici niteliðini o denli az gizliyorlar
ki, burjuvaziye karþý yönelttikleri baþlýca suçlama, burjuva rejim
altýnda eski toplum düzenini yerlebir edecek bir sýnýfýn geliþmekte
olduðundan ibaret kalýyor.
Burjuvaziyi, bir proletarya yaratmaktan çok, devrimci bir proletarya yaratmakla suçluyorlar.
Dolayýsýyla, siyasal uygulamada, iþçi sýnýfýna karþý alýnan
bütün zor önlemlerine katýlýyorlar; ve günlük yaþamda da, bütün
tumturaklý sözlerine karþýn, sanayi aðacýndan düþen* altýn elmalarý
toplamak ve doðruluðu, sevgiyi ve onuru, [sayfa 156] yün, þeker pancarý
ve içki ticareti ile trampa etmek için her þeye boyun eðiyorlar.**
Papaz nasýl hep toprakbeyi*** ile elele olmuþsa, kilise sosyalizmi de feodal sosyalizm ile hep elele olmuþtur.
Hýristiyan zahitliðine sosyalist bir renk vermekten daha kolay
þey yoktur. Hýristiyanlýk özel mülkiyete karþý, evliliðe karþý, devlete
karþý çýkmamýþ mýdýr? Bunlarýn yerine yardým severliði ve
yoksulluðu, evlenmemeyi ve nefse eza etmeyi, manastýr yaþamýný
* Sanayi aðacýndan düþen sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Bu, esas olarak, toprak aristokrasisinin ve aðalarýnýn malikânelerinin büyük bir
kismýný kendi hesaplarýna kâhyalarýna iþlettirdikleri ve, dahasý, bunlarýn büyük pancar
þekeri ve içki imalâtçýlarý olduklarý Almanya için geçerlidir. Daha varlýklý olan Ýngiliz
aristokrasisi henüz bu kadar düþmemiþtir; ama onlar da, azalmakta olan rantlarýn yarattýðý
açýðý unvanlarýný azçok karanlýk anonim þirketlerin kurucularýna ödünç vererek kapatmanýn
yolunu biliyorlar. [Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya notu.]
*** Almanca baskýlarda toprakbeyi yerine feodal bey deniliyor. -Ed.
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ve kiliseyi vaazetmemiþ midir? Hýristiyan* sosyalizmi, rahibin aristokratýn kin dolu kýskançlýðýný takdis ettiði kutsal sudan baþka bir
þey deðildir.
B. KÜÇÜK-BURJUVA SOSYALÝZMÝ

Feodal aristokrasi, burjuvazi tarafýndan yýkýlan, modern
burjuva toplumu ortamýnda varlýk koþullarý sýnýrlanan ve yokedilen
tek sýnýf deðildi. Ortaçað kentlileri ve küçük mülk sahibi köylüler,**
modern burjuvazinin habercileriydiler. Sýnai ve ticari bakýmdan
çok az geliþmiþ ülkelerde, bu iki sýnýf, doðmakta olan burjuvaziyle
yanyana bitkisel yaþamlarýný hâlâ sürdürüyorlar.***
Modern uygarlýðýn tam olarak geliþmiþ olduðu ülkelerde,
proletarya ile burjuvazi arasýnda durmadan yalpalayan ve burjuva
toplumunun tamamlayýcý bir parçasý olarak kendisini durmadan
yenileþen yeni bir küçük-burjuva sýnýfý oluþmuþtur. Ne var ki, bu
sýnýfýn tek tek üyeleri, rekabet yüzünden, durmadan proletaryanýn
arasýna fýrlatýlýp atýlýyorlar, ve modern sanayi geliþtikçe, bunlar,
modern toplumun [sayfa 157] baðýmsýz bir kesimi olarak tamamýyla
yok olacaklarý ve manüfaktürdeki, tarýmdaki ve ticaretteki yerlerinin
denetçiler, kâhyalar ve tezgâhtarlar tarafýndan alýnacaðý anýn
yaklaþmakta olduðunu da görüyorlar.
Nüfusun yarýsýndan çok daha fazlasýný köylülerin oluþturduðu
Fransa gibi ülkelerde, burjuvaziye karþý proletaryanýn yanýnda yer
alan yazarlarýn, burjuva rejimini eleþtirirken köylünün ve küçükburjuvanýn ölçütlerini kullanmalarý ve iþçi sýnýfýný bu ara sýnýflarýn**** bakýþ açýsýndan savunmalarý doðaldý. Küçük-burjuva sosyalizmi böyle doðdu. Sismondi, yalnýzca Fransada deðil, Ýngilterede
de bu okulun baþýydý.
Sosyalizmin bu okulu, modern üretim koþullarý içerisindeki
* 1848 tarihli Almanca baskýlarda hýristiyan yerine kutsal deniliyor. (Bu baskýlarýn
burasýnda apaçýk bir tashih hatasý vardýr: heilige (kutsal) sözcüðü, heutige (bugünün)
olarak basýlmýþtýr. -Ed.
** Almanca baskýlarda küçük mülk sahibi köylüler (small peasant proprietors)
yerine küçük köylülük (kleine Bauernstand) deniliyor. -ç.
*** Almanca baskýlarda bu iki sýnýf ... bitkisel yaþamlarýný hâlâ sürdürüyorlar yerine
bu sýnýf ... bitkisel yaþamýný hâlâ sürdürüyor deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda bu ara sýnýflarýn yerine küçük-burjuvazinin deniliyor. Ed.
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çeliþkileri derin bir kavrayýþla en küçük ayrýntýlarýna dek tahlil etti.
Ýktisatçýlarýn ikiyüzlü mazeretlerini apaçýk ortaya serdi. Makinelerin
ve iþbölümünün, sermayenin ve topraðýn birkaç elde yoðunlaþmasýnýn, aþýrý üretimin ve bunalýmlarýn yýkýcý etkilerini yadsýnamaz bir
biçimde tanýtladý; küçük-burjuvanýn ve köylünün kaçýnýlmaz yýkýlýþýna, proletaryanýn yoksulluðuna, üretimdeki anarþiye, servet daðýlýmýndaki aþikâr eþitsizliklere, uluslar arasýndaki sýnai yoketme savaþýna, eski ahlâki baðlarýn, eski aile iliþkilerinin, eski milliyetlerin çözülüþüne iþaret etti.
Bununla birlikte, sosyalizmin bu biçimi, kesin amaçlarý bakýmýndan, ya eski üretim ve deðiþim araçlarýný, ve bunlarla birlikte
eski mülkiyet iliþkilerini ve eski toplumu geri getirmeyi, ya da modern üretim ve deðiþim araçlarýný, bu araçlar tarafýndan parçalanmýþ
bulunan ve parçalanmalarý kaçýnýlmaz olan eski mülkiyet iliþkileri
çerçevesi içerisinde tutmayý arzular. Her iki durumda da, hem
gerici ve hem de ütopyacýdýr.
Son sözleri þunlardýr: manüfaktürde loncalar; tarýmda ataerkil
iliþkiler.
Sonunda sosyalizmin bu biçimi, inatçý tarihsel olgular kendi
kendini aldatmanýn tüm uyuþturucu etkilerini daðýttýðýnda pek kötü
bir melankoli nöbeti içerisinde son buldu.* [sayfa 158]
C. ALMAN SOSYALÝZMÝ YA DA
HAKÝKÝ SOSYALÝZM

Ýktidardaki bir burjuvazinin baskýsý altýnda ortaya çýkmýþ bulunan ve bu iktidara karþý savaþýmýn yazýnsal ifadesi olan Fransadaki
sosyalist ve komünist yazýn, Almanyaya, bu ülkedeki burjuvazinin
feodal mutlakiyete karþý savaþýmýna henüz baþlamýþ olduðu bir
sýrada girdi.
Alman filozoflarý, sözde-filozoflar ve beaux esprits** , bu
yazýna dört elle sarýldýlar,*** ne var ki, bu yazýlarýn Fransadan
Almanyaya göçmeleri sýrasýnda, Fransadaki toplumsal koþullarýn
* Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Daha sonra gösterdiði geliþmelerle bu
eðilim, korkakça bir melankoli nöbeti içerisinde kaybolup gitti. -Ed.
** Nüktedanlar. -ç.
*** Almanca baskýlarda bu tümcenin baþý þöyledir: Alman filozoflarý, yarý-filozoflar
ve güzel söz düþkünleri. -Ed.
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da bunlarla birlikte göçmediðini unuttular. Bu Fransýz yazýný,
Almanyanýn toplumsal koþullarýyla temasa geldiðinde bütün o anki
pratik önemini yitirdi, ve salt yazýnsal bir yön aldý.* Böylece, 18.
yüzyýl Alman filozoflarý için, birinci Fransýz Devriminin istemleri,
genel olarak Pratik Usun[67] istemlerinin ötesinde bir þey deðillerdi,
ve devrimci Fransýz burjuvazisinin iradesinin dile getiriliþi, onlarýn
gözüne, Saf Ýradenin, olmasý gereken Ýradenin, hakiki Ýnsan
Ýradesinin yasalarý olarak gözüktü.
Alman literatisýnýn iþi, yeni Fransýz düþüncelerini kendi eski
felsefi bilinçlerine uyumlu hale getirmekten ya da daha doðrusu,
Fransýz düþüncelerini, kendi felsefi bakýþ açýlarýný terketmeksizin
kendilerine maletmekten ibaretti.
Bu malediþ, bir yabancý dil nasýl edinilirse öyle oldu, yani
çeviri ile.
Eski putatapýcýlýðýn klâsik yapýtlarýnýn yazýlý olduðu elyazmalarýnýn üzerine keþiþlerin nasýl katolik azizlerin aptalca yaþamlarýný
yazdýklarý bilinir. Alman literatisi, laik Fransýz yazýnýna bunun tersini
yaptý. Bunlar, Fransýzca asýllarýnýn altýna kendi felsefi saçmalýklarýný
yazdýlar. Örneðin paranýn iktisadi iþlevleri konusundaki Fransýz
eleþtirisinin altýna, Ýnsanlýðýn Yabancýlaþmasýný yazdýlar, ve burjuva
devleti konusundaki Fransýz eleþtirisinin altýna da, Genel [sayfa 159]
Kategorisinin Tahtýndan Ýndiriliþini yazdýlar, vb..** Fransýz tarihsel
eleþtirilerinin*** altýna bu felsefi sözleri koymayý, Eylem Felsefesi,
Hakiki Sosyalizm, Alman Sosyalizminin Bilimi, Sosyalizmin
Felsefi Temeli, vb., olarak kutsadýlar.
Fransýz sosyalist ve komünist yazýný, böylece, tamamýyla iðdiþ
edilmiþ oldu. Ve Almanýn ellerinde bu bir sýnýfýn bir baþka sýnýfla
savaþýmýný ifade etmekten çýktýðý için, Alman, Fransýz tek-yanlýlýðýnýn üstesinden geldiðinin ve hakiki gereksinmeleri deðil, Ha* 1848 tarihli Almanca baskýlarda, bu tümcenin ardýndan þu sözler geliyor: Hakiki
toplum konusunda insanlýðýn gerçekleþmesi konusunda boþ bir spekülasyon görünümü
almak zorun-daydý. Daha sonraki Almanca baskýlarda hakiki toplum konusunda
sözcükleri çýkartýlmýþtýr. -Ed.
** Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Örneðin parasal iliþkiler konusundaki
Fransýz eleþtirisinin altðna Ýnsanlýðýn Yabancýlaþmasýný yazdýlar, burjuva devlet
konusundaki Fransýz eleþtirisinin altýna da, Soyut Genel Egemenliðinin Tasfiyesini yazdýlar,
vb.. -Ed.
*** Almanca baskýlarda Fransýz tarihsel eleþtirilerinin yerine, Fransýz teorilerinin
deniliyor. -Ed.
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kikatin gereksinmelerini, proletaryanýn çýkarlarýný deðil, Ýnsan Doðasýnýn, hiç bir sýnýfa ait olmayan, hiç bir gerçekliði bulunmayan,
yalnýzca felsefi fantezinin puslu dünyasýnda varolan genel olarak
insanýn çýkarlarýný temsil ettiðinin bilincindeydi.
Beceriksizce hazýrlanmýþ okul ödevini böyle gösteriþle
ciddiye alan ve kötü malýný böylesine þarlatanca göklere çýkartan
bu Alman sosyalizmi, bu arada, bilgiççe masumiyetini yavaþ yavaþ
yitirdi.
Almanýn özellikle de Prusya burjuvazisinin, feodal aristokrasiye ve mutlak monarþiye karþý verdiði savaþ, bir baþka deyiþle liberal hareket, daha ciddileþti.
Böylece, siyasal hareketin karþýsýna sosyalist istemlerle
çýkmasý, liberalizme karþý, temsili hükümete karþý, burjuva rekabetine karþý, burjuva basýn özgürlüðüne, burjuva hukukuna, burjuva
özgürlüðüne ve eþitliðine karþý geleneksel beddualarý savurmasý ve
yýðýnlara bu burjuva hareketiyle kazanacak hiç bir þeyleri olmayýp
her þeylerini yitireceklerini vaazetmesi için Hakiki sosyalizme
çoktandýr beklediði fýrsat verilmiþ oldu. Alman sosyalizmi, budalaca
yankýsý olduðu Fransýz eleþtirisinin, tekabül ettiði iktisadi* yaþam
koþullarýyla birlikte, modern burjuva toplumun varlýðýný ve buna
uyarlanmýþ bir siyasal yapýyý, gerçekleþtirilmeleri Almanyada henüz
süren savaþýmýn esas hedefi olan þeyleri [sayfa 160] öngördüðünü,
tam da gerekli olduðu anda unutuverdi. Alman sosyalizmi, papazlardan, profesörlerden, taþra soylularýndan ve bürokratlardan oluþan
yandaþlarý ile birlikte mutlakýyetçi hükümetler için,** kendilerini
tehdit eden burjuvaziye karþý sevinçle karþýlanan bir korkuluk hizmeti gördü.
Alman sosyalizmi, bu ayný hükümetlerin Alman iþçi sýnýfý
ayaklanmalarýna tam da o sýrada*** yutturduklarý kamçý ve kurþun
haplarýnýn ardýndan verilen aðýz tatlandýrýcý bir þey oldu.
Bu Hakiki sosyalizm, hükümetlerin elinde böylece, Alman
burjuvazisine karþý bir silah haline gelmekle birlikte, ayný zamanda
doðrudan doðruya gerici bir çýkan, Alman darkafalýlarýnýn**** çýka* Almanca baskýlarda iktisadi yerine maddi deniliyor. -Ed.
** lmanca baskýlarda mutlakiyetçi Alman hükümetleri için deniliyor. -Ed.
*** Tam da o sýrada sözcükleri 1888 Ýngilizce baþkýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Burada darkafalýlar olarak çevrilen sözcük, Almanca baskýlarda Pfahlbürgerschaft, Ýngilizce baskýlarda Philistinestir. -ç.
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rýný da temsil ediyordu. Almanyada, 16. yüzyýlýn bir kalýntýsý olan
ve o zamandan,beri çeþitli biçimler altýnda tekrar tekrar ortaya çýkýp duran küçük-burjuva sýnýfý, þu andaki durumun gerçek toplumsal temelidir.
Bu sýnýfýn korunmasý, Almanyadaki mevcut durumun korunmasý demektir. Burjuvazinin sýnai ve siyasal egemenliði, bir yandan
sermaye yoðunlaþmasý sonucu, öte yandan da devrimci bir proletaryanýn doðuþu sonucu, onu kesin bir yýkým ile tehdit ediyor. Hakiki sosyalizm, bu iki kuþu bir taþla vurabilirmiþ gibi göründü. Bir
salgýn gibi yayýldý.
Belagat çiçekleriyle süslenmiþ, gönül bulandýrýcý duygusallýkla sýrsýklam, spekülatif örümcek aðlarýndan dokunmuþ kisve,
Alman sosyalistlerinin bir deri bir kemik kalmýþ zavallý ölümsüz
hakikatlerini sarýp sarmaladýklarý görülmemiþ bolluktaki bu kisve,
böyle bir halk arasýnda kendi mallarýnýn sürümünü artýrmaya yaradý.
Ve Alman sosyalizmi de, kendi görevinin küçük-burjuva darkafalýnýn* abartmalý temsilcisi olmak olduðunu gittikçe daha çok
kabullendi.
Alman ulusunu örnek ulus, ve küçük Alman darkafalýsýný**
da örnek insan ilân etti. Bu örnek insanýn bütün [sayfa 161] alçakça
bayaðýlýklarýna, gerçek niteliðinin tam tersine, gizli, yüce, sosyalist
bir anlam verdi. Ýþi, komünizmin vahþice yýkýcý eðilimine doðrudan
karþý çýkmaya, ve bütün sýnýf savaþýmlarýný tepeden ve tarafsýz bir
küçümsemeyle karþýladýðýný ilân etmeye dek vardýrdý. Pek az istisna
dýþýnda, Almanyada þu an (1847)*** piyasaya sürülen bütün sözde
sosyalist ve komünist yayýnlar, bu bayaðý ve sinir bozucu yazýn
alanýna girerler.****
2. TUTUCU SOSYALÝZM YA DA BURJUVA SOSYALÝZMÝ

Burjuvazinin bir kesimi, burjuva toplumun varlýðýnýn
* Burada küçük-burjuva darkafalý olarak çevrilen sözcükler, Almanca baskýlarda
Pfahl-bürgerschaft, Ýngilizce baskýlarda Petty-bourgeois Philistinedir. -ç.
** Burada küçük Alman darkafalýsý olarak çevrilen sözcükler, Almanca baskýlarda
deutschen Spiessbürger, Ýngilizce baskýlarda German Petty Philistinedir. -ç.
*** Parantez içinde verilen bu tarih, Almanca baskýlarda yoktur.
**** 1848 devrim fýrtýnasý bu kýlýksýz eðilimi silip süpürdü ve kahramanlarýnýn da
sosyalizm ile daha fazla uðraþma heveslerini kýrdý. Bu eðilimin baþ temsilcisi ve klâsik tipi
Herr Karl Grün dür. [Engelsin 1890 Almanca baskýya notu].
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devamýný saðlamak için, toplumsal hoþnutsuzluklarý gidermek ister.
Ýktisatçýlar, iyilikseverler, insanlýkçýlar, iþçi sýnýfýnýn durumunu
iyileþtiriciler, hayýr iþleri örgütleyicileri, hayvanlara eziyet edilmesini
önleme derneklerinin üyeleri, ýlýmlýlýk baðnazlarý, akla gelebilecek
her türden gizli reformcular, bu kesime girerler. Sosyalizmin bu biçimi,* üstelik, eksiksiz sistemler haline de getirilmiþtir.
Bu biçime bir örnek olarak Proudhonun Sefaletin Felsefesini
anabiliriz.
Sosyalist burjuva, modern toplumsal koþullarýn bütün üstünlüklerini istiyor,** ama buradan zorunlu olarak çýkan savaþýmlar
ve tehlikeler olmaksýzýn. Bunlar mevcut toplumu istiyorlar, yeter
ki, devrimci ve çözücü öðeleri çýkartýlmýþ olsun. Proletaryasý olmayan bir burjuvazi istiyorlar. Burjuvazi, doðal olarak, kendi egemen
olduðu dünyanýn dünyalarýn en iyisi olduðunu düþünüyor; ve
burjuva sosyalizmi de, bu rahatlatýcý düþünceyi azçok eksiksiz çeþitli
sistemler*** haline getiriyor. Proletaryadan böyle bir sistemi [sayfa
162] yürütmesini ve, böylece, dosdoðru toplumsal**** Yeni Kudüse
girmesini istemekle, aslýnda, proletaryanýn mevcut toplum çerçevesi
içerisinde kalmasýndan, ama burjuvaziye iliþkin bütün nefret dolu
düþüncelerini bir kenara býrakmasýndan baþka bir þey istemiþ
olmuyor.
Bu sosyalizmin ikinci ve daha pratik, ama daha az sistematik
bir biçimi, þu ya da bu siyasal reformun deðil, ancak maddi varlýk
koþullarýndaki, iktisadi iliþkilerdeki bir deðiþikliðin onlara bir yarar
saðlayabileceðini göstererek, her türlü devrimci hareketi iþçi sýnýfýnýn
gözünden düþürmeye çalýþmýþtýr. Ne var ki sosyalizmin bu biçimi,***** maddi varlýk koþullarýndaki deðiþmelerden, hiç bir þekilde, ancak bir devrimle gerçekleþtirilebilecek olan burjuva üretim
iliþkilerinin kaldýrýlmasýný deðil, bu iliþkilerin sürekli varlýðýna dayandýrýlan idari reformlarý, dolayýsýyla sermaye ile emek arasýndaki
iliþkileri hiç bir biçimde etkilemeyen, olsa olsa burjuva hükümetinin
masraflarýný azaltan ve idari iþleyiþini basitleþtiren reformlarý anlýyor.
Burjuva sosyalizmi yeterli ifadesini ancak ve ancak salt bir
* Almanca baskýlarda bu burjuva sosyalizmi deniliyor. -ç
** Almanca baskýlarda modern toplumun yaþam koþullarýný istiyor deniliyor. -Ed.
*** Almanca baskýlarda burada, azçok eksiksiz bir sistem deniliyor. -Ed.
**** Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
***** Almanca baskýlarda bu sosyalizm deniliyor. -ç.

Karl Marks-Friedrich Engels
Komünist Parti Manifestosu

51

mecaz haline geldiði zaman buluyor.
Serbest ticaret: iþçi sýnýfýnýn çýkarý için. Koruyucu gümrükler:
iþçi sýnýfýnýn çýkarý için. Cezaevi reformu:* iþçi sýnýfýnýn çýkarý için.
Burjuva sosyalizminin son sözü ve ciddi olarak söylediði tek söz
iþte budur.
Bu sosyalizm þu sözlerle özetleniyor: burjuva bir burjuvadýr
 iþçi sýnýfýnýn çýkarý için.
3. ELEÞTÝREL-ÜTOPÝK SOSYALÝZM VE KOMÜNÝZM

Biz burada, Babeuf ve diðerlerinin yazýlarýnda olduðu gibi,
her büyük modern devrimde her zaman proletaryanýn istemlerini
dile getirmiþ olan yazýnýn sözünü etmiyoruz.**
Kendi amaçlarýna ulaþmak için proletaryanýn feodal toplumun yýkýlmakta olduðu genel kaynaþma anlarýnda [sayfa 163] yaptýðý
ilk doðrudan giriþimler, proletaryanýn o sýradaki geliþmemiþ durumu
yüzünden olduðu kadar, kurtuluþunun iktisadi koþullarý henüz daha
yaratýlmalarý gereken ve yalnýzca yaklaþmakta olan burjuva çaðýnýn
yaratabileceði koþullarýn bulunmayýþý yüzünden, zorunlu olarak
baþarýsýzlýða uðradý. *** Proletaryanýn bu ilk hareketlerine eþlik etmiþ
olan devrimci yazýn, zorunlu olarak gerici bir niteliðe**** sahipti.
Bu, genel bir zahitliði ve en kaba biçimiyle bir toplumsal eþitliði telkin ediyordu.
Haklý olarak sosyalist ve komünist diye adlandýrýlan sistemler,
Saint-Simonun, Fouriernin, Owenýn ve ötekilerin sistemleri, proletarya ile burjuvazi arasýndaki savaþýmýn yukarda anlatýlan ilk, geliþmemiþ döneminde ortaya çýktýlar (Bkz: Bölüm I, Burjuvalar ve Proleterler).
Bu sistemlerin kurucularý, hem sýnýf karþýtlýklarýný, ve hem
de hüküm süren toplum biçimi içerisindeki çözücü öðelerin etkisini
gerçekten de görüyorlar. Ama henüz Bebeklik çaðýndaki*****
* Almanca baskýlarda hücre hapsi deniliyor. -Ed.
** Almanca baskýlarda bu tümce þöyledir: Biz burada her büyük modern devrimde
proletaryanýn istemlerini dile getirmiþ olan yazýnýn sözünü etmiyoruz. (Babeufün, vb.
yazýlarý.)
*** Almanca baskýlarda iktisadi koþullar yerine maddi koþullar; ve yalnýzca yaklaþmakta olan burjuva çaðýnýn yaratabileceði yerine ve ancak burjuva çaðýnýn ürünü
olabilecek deniliyor. -Ed.
**** Almanca baskýlarda nitelik yerine içerik deniliyor. -ç.
***** Henüz bebeklik çaðýndaki sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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proletarya, onlara hiç bir tarihsel inisiyatifi ya da hiç bir batýmsýz
siyasal hareketi olmayan bir sýnýf görünümü sunuyor.
Sýnýf karþýtlýklarýnýn geliþimi, sanayiin geliþimiyle baþabaþ gittiðinden, içinde bulunduklarý iktisadi durum, onlara, proletaryanýn
kurtuluþunun maddi koþullarýný henüz saðlamýyor. Dolayýsýyla, bu
koþullarý yaratacak yeni bir toplum biliminin peþine, yeni* toplum
yasalarýnýn peþine düþüyorlar.
Tarihsel** eylemin yerini, bunlarýn kiþisel yaratýcý eylemi;
tarihsel olarak yaratýlmýþ kurtuluþ koþullarýnýn yerini, hayali olanlar;
ve proletaryanýn tedrici, kendiliðinden*** sýnýf örgütlenmesinin yerini, bu yaratýcýlar tarafýndan özel olarak tasarlanmýþ toplum örgütlenmesi alacaktýr. Geleceðin tarihi, kendisini, bunlarýn gözünde,
kendi toplum [sayfa 164] planlarýnýn propagandasýna ve fiilen uygulanmasýna indirgiyor.
Planlarýný oluþtururken, en çok acý çeken sýnýf olarak özellikle
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýný gözetmenin bilincindedirler. Onlar için proletarya, ancak, en çok acý çeken sýnýf olmasý bakýmýndan vardýr.
Sýnýf savaþýmýnýn geliþmemiþ oluþu kadar, kendi içinde bulunduklarý ortam da, bu türden sosyalistlerin kendilerini her türlü
sýnýf karþýtlýðýnýn çok üstünde görmelerine neden oluyor. Bunlar,
toplumun her üyesinin, hatta en iyi durumda olanlarýn bile, koþullarýný iyileþtirmek istiyorlar. Böylece bunlar, sýnýf ayrýmý yapmaksýzýn,
toplumun tamamýna, hatta tercihan egemen sýnýfa seslenip duruyorlar. Çünkü bunlarýn sistemini bir kez anladýktan sonra, insanlar
nasýl olur da mümkün olan en iyi toplum için mümkün olan en iyi
planýn bu olduðunu görmemezlik ederler?
Böylece bunlar, her türlü siyasal, ve özellikle de her türlü
devrimci eylemi reddederler; amaçlarýna barýþçýl yollarla ulaþmayý
arzularlar ve zorunlu olarak baþarýsýz kalmaya mahkum küçük
deneyler ile ve örnek gösterme ile, yeni toplumsal Ýncil-i Þerif yolunu
açmaya çalýþýrlar.
Proletaryanýn henüz pek az geliþmiþ olduðu ve kendi durumu
konusunda ancak gerçeklerden uzak bir kavrayýþa sahip bulunduðu
bir sýrada çizilen geleceðin toplumuna iliþkin bu hayali tablolar, bu
* Her iki yeni sözcüðü de 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
** Almanca baskýlarda tarihsel yerine toplumsal deniliyor. -Ed.
*** Kendiliðinden sözcüðü 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
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sýnýfýn toplumun genel bir yeniden kuruluþuna duyduðu ilk
içgüdüsel özlemlerin sonucudur.
Ama bu sosyalist ve komünist yayýnlar, eleþtirel bir öðe de
içerirler. Bunlar mevcut toplumun bütün ilkelerine saldýrýrlar. Bu
yüzden iþçi sýnýfýný aydýnlatacak en deðerli malzemelerle doludurlar.
Bunlarda önerilen kent ile kýr arasýndaki ayrýmýn, ailenin, sanayilerin
özel kiþiler hesabýna iþletilmesinin* ve ücret sisteminin** kaldýrýlmasý, toplumsal uyumun ilâný, devletin iþlevlerinin üretimi yönetmekten ibaret hale getirilmesi gibi pratik önlemler bütün bunlar,
yalnýzca, o sýralar daha henüz geliþmeye baþlamýþ olan [sayfa 165] ve
bu yayýnlarda ancak ilk belli-belirsiz biçimleri içerisinde farkedilen
sýnýf karþýtlýklarýnýn ortadan kaldýrýlmalarý gereðine iþaret ediyorlar.
Bu öneriler, bu yüzden, tamamýyla ütopik bir nitelik taþýyorlar.
Eleþtirel-ütopik sosyalizmin ve komünizmin önemi, tarihsel
geliþmeyle ters orantýlýdýr. Modern*** sýnýf savaþýmýnýn geliþmesi
ve belli bir biçim almasý oranýnda, savaþýmdan bu hayali ayrý kalýþ,
ona yapýlan bu hayali saldýrýlar bütün pratik deðerlerini ve bütün
teorik haklýlýklarýný yitiriyor. Dolayýsýyla, bu sistemlerin kurucularýnýn birçok bakýmlardan devrimci olmalarýna karþýn, bunlarýn
öðretilileri, her keresinde, salt gerici tarikatlar kurmuþlardýr. Bunlar,
proletaryanýn ileriye doðru tarihsel geliþimi karþýsýnda sýký sýkýya
ustalarýnýn eski görüþlerine sarýlýyorlar. Dolayýsýyla bunlar, durmadan, sýnýf savaþýmýný köreltmeye ve sýnýf karþýtlýklarýný uzlaþtýrmaya
çabalýyorlar. Bunlar toplumsal ütopyalarýný, yalýtýlmýþ phalanstéres
yaratmayý, Home Koloniler kurmayý, bir Küçük Ýkarya**** 
Yeni Kudüs ün küçük boy***** baskýlarý kurmayý deneyler yoluyla
gerçekleþtirme düþü görüyorlar ve bütün bu düþlerini gerçekleþtirmek için burjuvazinin duygularýna ve keselerine seslenmek zorunda
kalýyorlar. Bunlar giderek yukarýda betimlenen gerici [ya da] ******
* Almanca baskýlarda bu tümcenin baþý þöyledir: Bunlarýn geleceðin toplumuna
iliþkin kesin önerileri, örneðin kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin, ailenin özel kârýn...  -Ed.
** Almanca baskýlarda ücret sisteminin yerine ücretli emeðin deniliyor. -ç.
*** Bu sözcük 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
**** Phalanstéres, Charles Fouriernin planladýðý sosyalist kolonilerdi; Ýkarya, Cabetnin
kendi ütopyasýna, daha sonralarý da Amerikan komünist kolonisine verdiði addý. [Engelsin
1888 Ýngilizce baskýya notu.]
***** Ýngilizcesinde duodecimo, Almancasý duodez -bir tabaka kaðýdýn onikiye
katlanmýþ hali; bu boyutta kitapçýk. -ç.
****** 1888 Ýngilizce baskýda ya da sözcüðü yer almamaktadýr ama, öteki bütün
onaylý baskýlara konulmuþtur. -Ed.
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tutucu sosyalistler kategorisine düþüyorlar ve onlardan ancak daha
sistemli olan bilgiçlikleriyle ve kendi toplum bilimlerinin mucizevi
etkilerine olan baðnaz ve batýl inançlarýyla * ayrýlýyorlar.
Bunlar, bu yüzden, iþçi sýnýfýndan gelen her türlü siyasal
eyleme þiddetle karþý çýkýyorlar; bunlara göre bu tür eylem, ancak,
yeni Ýncil-i Þerife olan kör inançsýzlýktan ileri gelebilir. [sayfa 166]
Ýngilterede ovýncýlar çartistlere Fransada da furiyeciler
Réformistlere[68] karþýdýrlar.
IV. KOMÜNÝSTLERÝN MEVCUT ÇEÞÝTLÝ
MUHALEFET PARTÝLERÝ KARÞISINDAKÝ KONUMLARI
Komünistlerin Ýngilterede çartistler ve Amerikada da tarým
reformcularý[69] gibi mevcut iþçi sýnýfý partileri ile olan iliþkileri Ýkinci
Bölümde açýklandý.
Komünistler iþçi sýnýfýnýn ivedi hedeflerine ulaþýlmasý ve o
andaki çýkarlarýnýn gerçekleþmesi için savaþýrlar; ama mevcut
hareket içerisinde, bu hareketin geleceðini de temsil eder ve
gözetirler.** Komünistler Fransada, tutucu ve radikal burjuvaziye
karþý, sosyal-demokratlar*** ile baðlaþýklýk kuruyorlar, ama büyük
devrimden geleneksel olarak devralýnmýþ sözlere ve yanýlsamalara
karþý eleþtirel bir tutum takýnma hakkýný da saklý tutuyorlar.
Ýsviçrede radikalleri destekliyorlar, ama bu partinin kýsmen,
Fransadaki anlamýyla, demokratik sosyalistlerden, kýsmen de
radikal burjuvalardan olmak üzere, birbirlerine karþýt öðelerden
oluþtuðunu gözden kaçýrmýyorlar.
Polonyada ulusal kurtuluþun ilk koþulu olarak bir tarým
devrimi üzerinde direten partiyi, 1846 Krakov ayaklanmasýný[71]
baþlatan partiyi destekliyorlar.
* Almanca baskýlarda baðnaz batýl inançlarýyla deniliyor. -Ed.
* * Ve gözetirler sözcükleri 1888 Ýngilizce baskýya eklenmiþtir. -Ed.
*** O sýralar Parlamentoda Ledru-Rollin, yazýnda Louis Blanc, günlük basýnda
Réforme[70] tarafýndan temsil olunan Parti. Sosyal-demokrasi adý onun yaratýcýlarýnýn
gözünde, demokrat ya da cumhuriyetçi partinin azçok sosyalizme bulanmýþ bir kesimini
ifade ediyordu. [Engelsin 1888 Ýngilizce baskýya notu.]
Fransada o sýralar kendisini sosyalist-demokratik diye adlandýran parti, siyasal
yaþamda Ledru-Rollin ve yazýnda da Louis Blanc tarafýndan temsil olunuyordu; dolayýsýyla,
bu parti ile bugünkü Alman Sosyal-Demokrasisi arasýnda dünyalar kadar fark vardý.
[Engelsin 1890 Almanca baskýya notu.]
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Almanyada, devrimci bir tutum takýndýðý sürece, mutlak
monarþiye, feodal aðalýða ve küçük-burjuvaziye karþý,* burjuvaziyle
birlikte savaþýyorlar.
Ama, Alman iþçileri, burjuvazinin kendi egemenliði ile birlikte
getirmek zorunda olduðu toplumsal ve siyasal koþullarý olabildiðince
çok sayýda silahlar olarak burjuvaziye [sayfa 167] karþý derhal kullanabilsinler diye, ve Almanyada gerici sýnýflarýn devrilmelerinin
ardýndan bizzat burjuvaziye karþý savaþ derhal baþlayabilsin diye,
iþçi sýnýfýna burjuvazi ile proletarya arasýndaki düþmanca karþýtlýk
konusunda mümkün olan en açýk bilinci kazandýrmaya çalýþmaktan
bir an için olsun geri kalmýyorlar.
Komünistler dikkatlerini esas olarak Almanyaya çeviriyorlar,
çünkü bu ülke 17. yüzyýlda Ýngilteredekinden ve 18. yüzyýlda Fransadakinden daha geliþkin bir Avrupa uygarlýðý koþullarý altýnda ve
çok daha fazla geliþmiþ bir proletarya ile yapýlmak zorunda olan
bir burjuva devrimi arifesindedir, ve çünkü Almanyadaki burjuva
devrimi, onu hemen izleyecek bir proleter devriminin baþlangýcý
olacaktýr.
Kýsacasý, komünistler, her yerde, mevcut toplumsal ve siyasal
düzene karþý her devrimci hareketi destekliyorlar.
Bütün bu hareketlerde, o andaki geliþme derecesi ne olursa
olsun, mülkiyet sorununu o hareketin esas sorunu olarak ön plana
çýkarýyorlar.
Son olarak, her yerde, bütün ülkelerin demokratik partileri
arasýnda birlik ve anlaþma saðlanmasý için çalýþýyorlar.
Komünistler, kendi görüþlerini ve amaçlarýný gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koþullarýn zorla yýkýlmasýyla ulaþýlabileceðini açýkça ilân ediyorlar. Varsýn
egemen sýnýflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden baþka kaybedecek bir þeyleri yok. Kazanacaklarý bir dünya var. [sayfa 168]
BÜTÜN ÜLKELERÝN ÝÞÇÝLERÝ, BÝRLEÞÝNÝZ!

* Almanca baskýlarda tümcenin bu kýsmý þöyle: mutlak monarþiye, feodal toprak
mülkiyetine ve darkafalýlýða [Kleinbürgerei] karþý.... -Ed.

56

Karl Marks-Friedrich Engels
Komünist Parti Manifestosu

Aralýk 1847 - Ocak 1848de
Marx ve Engels tarafýndan
yazýlmýþtýr
Özgün basýmý, Almanca olarak,
Þubat 1848de Londrada yapýlmýþtýr.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[49]
Komünist Parti Manifestosu, Komünist Birliðin programý olarak, bu
örgütün Ýkinci Kongresinin (Londra, 29 Kasým-8 Aralýk 1847) talimatý uyarýnca
Marx ve Engels tarafýndan yazýldý.
Kongre hazýrlýklarý sürerken Marx ve Engels, nihai program belgesinin
bir Parti Manifestosu biçiminde olmasýna karar verdiler. O dönemin gizli
dernekleri için olaðan olan ve Komünist Ýman Yemini Taslaðý ve Komünizmin
Ýlkelerinde görülen ilmihal biçimi, yeni devrimci dünya görüþünün eksiksiz ve
özlü bir biçimde açýklanmasý için, proleter hareketin amaçlarýnýn ve görevlerinin
etraflý bir biçimde formüle edilmesi için uygun deðildi.
Marx ve Engels, kongrenin hemen ardýndan, Londrada, Manifesto
üzerinde çalýþmaya baþladýlar ve bu çalýþmalarýný Marxýn Brüksele döndüðü
13 Aralýka kadar sürdürdüler. Dört gün sonra Engelsin de Brüksele gelmesiyle
(17 Aralýk) tekrar çalýþmaya baþladýlar. Engelsin Aralýk sonunda Parise
gitmesinden 31 Ocaktaki dönüþüne kadar, Marx, Manifesto üzerinde tek baþýna
çalýþtý.
Komünist Birlik Merkezinin sýkýþtýrmalarýyla Marx, 1848 Ocak ayýnýn
hemen tamamýný yoðun bir biçimde bu çalýþmaya ayýrdý. Ocak sonunda
elyazmasý Alman Ýþçileri Eðitim Derneðinin Komünist Birlik üyesi ve Alman
mültecisi J. E. Burghardýn sahibi olduðu basýmevinde basýlmak üzere Londraya
gönderildi.
Marxýn elyazýsýyla yazýlmýþ III. Bölüme iliþkin plan taslaðý dýþýnda
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Manifestonun elyazmalarý kayýptýr.
Manifestonun baskýsý 1848 Þubatýnýn sonunda bitti. 29 Þubatta Eðitim
Derneði basým masraflarýný karþýlamayý kararlaþtýrdý.
Manifestonun ilk baskýsý koyu yeþil bir broþürdü. Nisan-Mayýs 1848de
bir yeni baskýsý yapýldý. Bu baský 30 sayfa tutuyordu ve birinci baskýdaki tashih
hatalarý burada düzeltilmiþ ve noktalama da geliþtirilmiþti. Bu metin daha sonraki
onaylý basýmlar için Marx ve Engels tarafýndan esas alýnmýþtýr. 1848in Mart ile
Haziran aylarý arasýnda, Manifesto, Alman mültecilerine ait demokratik bir gazete
olan Deutsche Londoner Zeitungda basýldý. Manifestoyu öteki Avrupa dillerinde
yayýnlama giriþimleri daha o yýl baþladý. Danimarka, Polonya ve Ýsveç dillerindeki
baskýlarý 1848de çýktý. O sýrada yapýlan Fransýzca, Ýtalyanca ve Ýspanyolca çevirileri yayýnlanmadý. Nisan 1848de, o sýra Barmende bulunan Engels,
Manifestoyu Ýngilizceye çevirmekteydi. Ama ancak yarýsýný çevirebildi.
Manifestonun Helen Macfarlane tarafýndan yapýlan ilk Ýngilizce çevirisi ancak
yýllar sonra, Haziran ve Kasým 1850 tarihleri arasýnda, çartist bir yayýn organý
olan The Red Republicanda yayýnlandý. Bu yayýn organýnýn editörü Julian
Harney, bu yayýna yazdýðý önsözde ilk kez olarak Manifestonun yazarlarýndan
sözetti. Bundan önce çýkan baskýlarýnýn hiç birinde ve daha sonraki birçok
baskýlarda yazarlarýn isimleri yoktu.
Proletaryanýn kurtuluþ savaþýmýnýn 60larda ve 70lerde gösterdiði
geliþme, Manifestonun yeniden basýlmasýný gerektirdi. 1872 yýlýnda biriki küçük
düzeltme ve Marx ve Engelsin 1871 Paris Komünü deneyiminden çýkardýklarý
bazý sonuçlarý içeren bir önsözle birlikte yeni bir Almanca baskýsý çýktý. Bu ve
bundan sonraki Almanca baský (1883 ve 1890) Komünist Manifesto baþlýðýný
taþýyordu. 1870de Manifesto Amerikada ilk kez Woodhull Claflins Weeklyde
yayýnlandý.
Mikhail Bakuninin yaptýðý ve bazý tahrifatlarý içeren ilk Rusça baskýsý
1869da Cenevrede çýktý. Bu baskýdaki hatalar, Georgi Plehanovun çevirmiþ
olduðu ve marksizmin Rusyada yayýlmasýna büyük önem veren Marx ve
Engelsin özel bir önsöz yazmýþ olduklarý 1882 Rusça baskýda giderilmiþtir.
Marxýn ölümünden sonra Manifesto birkaç kez daha basýldý. Engels bunlarýn
hepsini okumuþ ve 1883 Almanca baskýya ve Samuel Mooreun çevirdiði ve
kendisinin de ayrýca gözden geçirip notlar eklediði 1888 Ýngilizce baskýya
önsözler yazmýþtýr. 1888 Ýngilizce baský Manifestonun Ýngilterede, Birleþik
Devletlerde ve SSCBnde daha sonra yapýlan birçok Ýngilizce baskýsýnda temel
alýnmýþtýr. 1890da Engels yeni bir Almanca baský hazýrladý, buna bir önsöz
yazdý ve birkaç not ekledi. 1885de Le Socialiste, Manifestonun Marxýn kýzý
Laura Lafarguein yaptýðý ve Engelsin okuduðu Fransýzca çevirisini yayýnladý.
Engels ayrýca 1892 Lehçe, ve 1893 Ýtalyanca baskýlara da önsözler yazmýþtýr.
Manifestonun bu ciltte yeralan metni Karl Marx, Frederick Engels,
Collected Works (Progress Publishers, Moscow 1976, Vol. 6, s. 476-519), adlý
yapýttan Türkçeye çevrilmiþtir. Ayrýca, Karl Marx, Frederick Engels, Gesammelte
Werke (Dietz Verlag Berlin, Bd. 4, s. 459-493) adlý yapýttan da yararlanýlmýþtýr.
Almanca metnin Ýngilizce metinden farklý olduðu noktalar, sayfa altýnda dipnot
olarak gösterilmiþtir. Progress Publishersin saptadýðý farklýlýklar -Ed ibaresiyle,
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Türkçe çevirisi yapýlýrken saptanmýþ farklýlýklar ise, -ç. ibaresi ile belirtilmiþtir
Manifestonun bu ciltte yer alan önsözleri, üç ciltlik Karl Marx and
Frederick Engels, Selected Works (Progress Publishers, Moscow 1969, Vol. 1, s.
98-107) adlý yapýttan çevrilmiþtir. Önsözler çevrilirken, bunlarýn Bütün
Yapýtlarýnýn Almanca baskýlarýnda yayýnlanmýþ Almancalarýndan da
yararlanýlmýþtýr (K. Marx, F. Engels, Op. cit., s. 573-590). [Bu Türkçe çeviri,
Muzaffer Ardos tarafýndan yapýlmýþtýr - Aralýk 1976]
[50]
Komünist Birlik  Marx ve Engels tarafýndan kurulan proletaryanýn
ilk uluslararasý komünist örgütü; 1847den 1850ye kadar varolmuþtur.
[51]
Burada Fransadaki 1848 Þubat Devrimine deðiniliyor.
[52]
Red Republican  George Julian Harneyin 1850de Hazirandan
Kasýma kadar Londrada çýkardýðý haftalýk bir çartist dergi. 21-24. sayýlarýnda
Manifestoyu özetleyerek yayýnlamýþtýr.
[53]
Burada Fransýz burjuvazisi tarafýndan korkunç bir vahþetle bastýrýlan
Paris iþçilerinin 23-26 Haziran 1848de giriþtikleri kahramanca ayaklanmaya
deðiniliyor.
[54]
Le Socialiste  New-Yorkta Ekim 1871den Mayis 1873e kadar
Fransýzca olarak çýkan haftalýk bir gazete. Enternasyonalin Kuzey Amerika
Federasyonunun Fransýz kesiminin organýydý; Huge Kongresinin ardýndan
Enternasyonalden ayrýlmýþtýr.
[55]
Burada, Manifestonun 1869da Cenevrede yayýnlanan Bakunin
çevirisine deðiniliyor.
[56]
Burada, Aleksandr Herzen ve Nikolay Ogaryovun yayýnladýðý Kolokol
(Çan) adlý devrimci demokratik gazeteyi basan Hür Rus Basýmevine
deðiniliyor. Herzen tarafýndan kurulan bu basýmevi 1865e kadar Londradaydý;
bundan sonra Cenevreye taþýndý. 1869da, basýmevi, Komünist Manifestonun
ilk Rusça baskýsýný yaptý.
[57]
Yazarlar, burada, 1 Mart 1881de imparator Aleksandr IInin
Narodnaya Volya üyeleri tarafýndan öldürülmesinden sonra Rusyada esen
havaya deðiniyorlar. Aleksandr IInin ardýlý Aleksandr III, Narodnaya Volyanin
Yürütme Kurulunun giriþeceði yeni terörist eylemler korkusuyla Gaçinaya
sýðýnmýþ, orada oturuyordu.
[58]
Kolonyada Komünistlerin Yargýlanmasý (4 Ekim-12 Kasým 1852) 
Komünist Birliðin 11 üyesinin Prusya hükümetinin açtýðý davada yargýlanmalarý.
Yurda ihanet ile suç1anan sanýklardan yedisi, uydurma belgelere ve gerçek
olmayan delillere dayanýlarak üç yýldan altý yýla kadar deðiþen cezalara
çarptýrýlmýþlardý. (Bkz: Engels, Kolonyada Komünistlerin Yargýlanmasý)
[59]
Marx ve Engels, bu teorik önermeyi, 1840tan sonraki birçok
yapýtlarýnda geliþtirmiþlerdir. Buradaki formülasyon, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin
Tüzüðündeki formülasyondur.
[60]
Bu önsözü Engels, 1 Mayýs 1890da, Ýkinci Enternasyonalin Paris
Kongresi (Haziran 1889) kararý uyarýnca bazý Avrupa ve Amerika ülkelerinde
düzenlenen yýðýnsal gösterilerin, grevlerin ve toplantýlarýn yapýldýðý gün yazmýþtýr.
Ýþçiler bu 1 Mayýsta Kongre tarafýndan saptanmýþ olan 8 saatlik iþgünü istemini
ve öteki bazý istemleri öne sürmüþlerdi. Bugünden sonra, bütün ülkelerin iþçileri
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1 Mayýsý her yýl proletaryanýn uluslararasý dayanýþma günü olarak
kutlayagelmiþlerdir.
[61]
Kongre Polonyasý  1814-15 Viyana Kongresi kararý uyarýnca
Polonyanýn Polonya Krallýðý adý altýnda Rusyaya ilhak olunan kýsmý.
[62]
Marxýn artý-deðer teorisini henüz geliþtirmemiþ olduðu 1840 ve
1850lerdeki yapýtlarýnda, Marx ve Engels, emeðin deðeri, emeðin fiyatý,
emeðin satýmý terimlerini kullanýyorlardý. Marxýn Ücretli Emek ve Sermaye
adlý kitapçýðýna 1891de yazdýðý önsözde Engelsin belirttiði gibi, bunlar, sonraki
yapýtlar açýsýndan talihsiz, hatta yanlýþtýlar. Marxýn, iþçinin kapitaliste emeðini
deðil iþgücünü sattýðýný tanýtlamasýndan sonra, Marx ve Engels, daha sonraki
yapýtlarýnda iþgücünün deðeri, iþgücünün fiyatý, iþgücünün satýmý
terimlerini kullanmýþlardýr.
[63]
Savaþýmý birkaç yýl süren on saat Tasarýsý, 1846 yýlýnda Tahýl
Yasalarýnýn kaldýrýlmasý sýrasýnda toprak aristokrasisi ile sanayi burjuvazisi
arasýnda yaratýlmýþ olan gergin bir ortam içerisinde, 1847 yýlýnda yasalaþtý. Tahýl
Yasalarýnýn kaldýrýlmasýnýn öcünü almak için Torylerden bazýlarý on-saat
Tasarýsýný desteklemiþlerdi.
[64]
Burada, halktan gelen baský sonucu 1831de Avam Kamarasýndan
geçen ve 1832de Lordlar Kamarasý tarafýndan onaylanan seçim yasasý
reformuna deðiniliyor. Bu reform, toprak ve finans aristokrasisinin tekelci
egemenliðine karþý yöneltilmiþti ve yasalaþmasýyla sanayi burjuvazisinin
temsilcilerine parlamentonun yolu açýlmýþ oldu. Reform savaþýmýnýn temel
güçleri olan proletarya ve küçük-burjuvaziye seçim hakký verilmedi ve böylece
bunlar liberal burjuvazi tarafýndan aldatýlmýþ oldular.
[65]
Meþruiyetçiler  Büyük topraklý soylularýn çýkarlarýný temsil eden ve
1830da devrilmiþ olan meþru Bourbon hanedaný yandaþlarý, finans
aristokrasisine ve büyük burjuvaziye dayanarak hüküm sürmekte olan Orleans
hanedanýna (1830-48) karþý savaþýmlarýnda, meþruiyetçilerin bir kesimi
toplumsal demagojiye sýðýnmýþ ve kendilerini burjuvazinin sömürüsüne karþý
çýkan halkýn savunucusuymuþ gibi göstermeye kalkýþmýþlardýr.
[66]
Genç Ýngiltere  Aralarýnda Disraeli ve Ferrandýn da bulunduðu
tutucu yazar ve politikacýlardan oluþan bir çevre. Bunlar iyiliksever Torylere
yakýndýlar ve 1841de Avam Kamarasýnda ayrý bir grup oluþturdular. Burjuvazinin
büyümekte olan ekonomik ve siyasal gücü karþýsýnda toprak aristokrasisinin
hoþnutsuzluðunu dile getirerek kapitalist sistemi eleþtiriyorlar ve iþçi sýnýfýný
kendi etkileri altýna almak ve burjuvaziye karþý savaþýmlarýnda bu sýnýftan
yararlanmak için iyiliksever önlemleri destekliyorlardý. Genç Ýngiltere siyasal
bir grup olarak 1845te daðýldý. Yazýnsal bir çevre olarak varlýðý da 1848de son
buldu.
[67]
Immanuel Kantýn, Fransýz Devriminden hemen önce (1788)
yayýnlanmýþ Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklýn Eleþtirisi) adlý yapýtýna
atýfta bulunuluyor.
[68]
Burada, Fransýz gazetesi La Réformeu (1843den 1850ye kadar
Pariste yayýnlanmýþtýr) destekleyen küçük-burjuva cumhuriyetçi demokratlar
ve küçük-burjuva sosyalistlere deðiniliyor. Bunlar cumhuriyeti ve demokratik
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ve toplumsal reformlarý savunuyorlardý.
[69]
Tarým Reformcularý (Genç Amerika)  Amerikalý zanaatçýlarýn ve
iþçilerin kurduðu bir örgüt. 1845te kurulan ve bir yýðýn örgütü olan Ulusal
Reform Derneðinin çekirdeðini oluþturmuþtur. 1840larýn ikinci yarýsýnda Dernek,
toprak reformu için ajitasyona giriþmiþ, köle sahibi plantasyonculara karþý
çýkmýþtýr. Ayrýca on-saatlik iþgününün yasalaþmasý, köleciliðin, sürekli ordunun
kaldýrýlmasý gibi istemlerde de bulunmuþtur. Birçok göçmen Alman zanaatçýsý
Ulusal Reform Derneðinin baþýný çektiði bu harekete katýlmýþtýr. 1846 yýlýna
gelindiðinde Alman iþçileri arasýndaki hareket durulmaya baþladý. Bunun
nedenlerinden biri de, hakiki sosyalizmleri ile Alman göçmenleri demokratik
hedefler uðruna yapýlan savaþýmdan saptýran Kriege grubunun faaliyetiydi.
[70]
La Réforme gazetesi için 68. açýklayýcý nota bakýnýz.
[71]
Burada, 18. yüzyýlýn sonunda Polonyayý parçalamýþ olan ve Viyana
Kongre-sinin aldýðý karar uyarýnca Krakovu ortaklaþa denetimleri altýnda
bulunduran Avustur-ya, Rusya ve Prusyaya karþý Kralov Cumhuriyetinde
baþlayan ulusal kurtuluþ ayaklan- masýna deðiniliyor. 22 Þubat 1846da Krakovda
iktidarýn isyancýlarýn eline geçmesi, Polonya Cumhuriyeti Ulusal Hükümetinin
kurulmasý ve bu hükümetin feodal yüküm-lülükleri kaldýran bir manifesto
yayýnlamasý, Polonya topraklarýnýn tümü üzerinde yeralacak ve baþýný devrimci
demokratlarýn (Dembovski ve ötekiler) çektiði genel bir ayaklanma planýnýn
bir parçasýydý. Polonyanýn diðer kesimlerinden etkin destek saklayamadýðýndan,
Krakov ayaklanmasý, Mart ayýnda Avusturya ve çarlýk Rusya kuv-vetleri tarafýndan
bastýrýldý; Kasým 1846da, Avusturya, Prusya ve Rusya, kendi aralarýn-da, hür
Krakov kentini Avusturya imparatorluðuna katan bir antlaþma imzaladýlar. 
167.
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