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S U N U fi

B‹L‹MSEL sosyalizmin temel tafl› olan ekonomi politi¤in
elefltirisi, Karl Marx'›n bütün ömrü boyunca üzerinde kafa
yordu¤u bafll›ca sorunlardan biri oldu ve onun araflt›rma-
lar›n›n bafll›ca konusunu oluflturdu. Gerçekten, Kapital,
uzun bir çal›flman›n ürünüdür ve bu ana yap›t›n kökleri,
yazar›n›n gençli¤ine kadar uzan›r.

Marx, 1842'de, Rheinische Zeitung'da, orman kaçakç›l›-
¤› ve Mosel köylülerinin durumu ile ilgili yasalar› inceler-
ken, ekonomik iliflkilere gereken her önemi verme gere¤ini
duydu.1 Devlete yap›s›n› veren insanlar›n iradesi de¤ildir,
insanlar aras›ndaki iliflkilerin nesnel durumudur. Burju-
va toplumu aç›klayan, Hegel'in savlad›¤› gibi, bu toplumun
hukuki z›rh› de¤ildir; bu hukuki z›rh bir üstyap›dan baflka
bir fley de¤ildir ve burjuva toplum, mülkiyet iliflkileriyle
aç›klan›r. "Hegel'in Hukuk Felsefesinin Elefltirisi"ne "Gi-
rifl"te2 biçimlenecek olan bu fikir, onun araflt›rmalar›na

1 Engels, R. Fischer'e 5 Nisan 1893'te yazd›¤› mektubunda flöyle diyor:
"Marx'›n, orman kaçakç›l›¤› ve Mosel köylülerinin durumuyla ilgili yasa-
larla u¤rafl›rken politikadan salt iktisadi iliflkilere geçmek zorunlulu¤u-
nu duydu¤unu ve böylelikle sosyalizme vard›¤›n› kendisinden s›k s›k din-
lemiflimdir."
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yön verecek ve 1844'te, Paris'e geldi¤inde, Marx, Adam
Smith gibi, J.-B. Say, Ricardo ya da Boisguillebert gibi ünlü
iktisatç›lar›n yap›tlar›n› didik didik edecektir. Daha o za-
man, 1844 Elyazmalar›, burjuva ekonomi politi¤in kategori-
lerinin bu ilk elefltirici incelemesini yans›t›r. Engels'in De-
utsch-Französisce Jahrbücher'de yay›nlad›¤› "Bir Ekono-
mi Politik Elefltirisi Denemesi"nin3 Marx üzerinde belirle-
yici bir etkisi olacakt›r, Marx, bunu, Ekonomi Politi¤in
Elefltirisine Katk›'n›n "Önsöz"ünde kendisi kabul etmekte-
dir.

Her ne kadar Marx, ekonomi politik alan›na, gençlik
yap›tlar›nda ifadesini bulan felsefi bir görüfl aç›s›ndan ha-
reket ederek yaklaflt›ysa da, onun bilimsel araflt›rmalar›,
Frans›z sosyalizminin teorisyenleriyle iliflkileri, devrimci
iflçi kulüplerine s›k s›k gidip gelmesi, kendi temel konumu-
na onu h›zla götürecektir. Brüksel'de Alman ‹flçileri Der-
ne¤inde, Ocak 1848'de verdi¤i derslerde (ki bunlar, Ücretli
Emek ve Sermaye bafll›¤› alt›nda yay›nlanm›flt›r), Marx,
daha o zaman, en önemli buluflunun kal›n çizgilerini sap-
tam›flt›: art›-de¤er teorisi. O, bu dönemde, yaln›zca, Alman
‹deolojisi'nde (1845-1846) bulunan tarihsel materyalizm an-
lay›fl›n› gelifltirmekle kalmam›fl, ayn› zamanda, iktisadi
doktrinlerini elefltirdi¤i Proudhon'a karfl› kaleme ald›¤› bir
yap›t olan Felsefenin Sefaleti'ni de yazm›fl bulunuyordu.
1847'de yay›nlanan bu kitapta, ekonomi politi¤in elefltirisi
kaba çizgileriyle daha o zaman sunuluyorsa da, bu, henüz,
birkaç y›l sonra belirlenecek olan bilimsel kesinlikle geliflti-
rilmifl de¤ildi. Her ne kadar, Ricardo'nun görüflünün
darl›¤›n›n ve onun teorilerinin afl›lm›fl oldu¤unun tam bi-
lincindeyse de, hâlâ, onun para ve rant teorilerini kabul et-
mektedir. Kuflku yok ki, Marx, flimdiden bu teorilerin, biz-
zat Ricardo'nun görüflü aç›s›ndan mant›kl› olmayan yan-
larn› belirtmekten geri kalmamaktad›r; ama Ricardo'nun

2 Bkz: K.Marx, F.Engels, Din Üzerine, Sol Yay›nlar›, Ankara 1976, s.
37-55.

3 Engels'in ad› geçen yaz›s› için bkz.: Karl Marx, 1844 Elyazmalar›, Sol
Yay›nlar›, Ankara 1976, s. 397-433.
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teorisini çürütmeden önce, kendisinin, henüz ancak kaba
çizgileriyle saptanm›fl olan ekonomik doktrinini ayr›nt›l›
olarak gelifltirmesi gerekmektedir

1848 devriminin, Marx'›, çal›flmalar›ndan nas›l ay›rd›-
¤› ve onun, Almanya'da, demokratik devrim u¤runa sava-
fl›mda, nas›l yer ald›¤› bilinmektedir. Onun yeniden ekono-
mi politik araflt›rmalar›na giriflebilmesi için, sürgününü
ve 1850'de Londra'ya yerleflmesini beklemek gerekecektir.
Marx, Londra'da, klasik ekonomi politik denen burjuva top-
lumun teorisini, en yetkin biçimde gelifltirmifl olan bir ül-
kenin göbe¤inde, ideal bir gözlem noktas›nda bulunuyordu.
British Museum'daki zengin belgeler, Avustralya ve Kali-
forniya alt›n madenlerinin bulunmas›yla iktisadi yaflam›n
girmifl oldu¤u yeni geliflme aflamas›, onun için, gözlem ve
inceleme kaynaklar›d›r. Neue Rheinische Zeitung'un 1850
sonbahar›nda yay›mlanan say›s›ndan bafllayarak 1847 ikti-
sadi bunal›m›n› ve 1848-49 y›llar›n›n geri dönen gönencini
içeren son y›llar›n iktisadi yaflam›n›n bilançosunu ç›kar›-
yor ve bundan flu sonuçlara var›yor:

"Burjuva toplumun üretken güçlerinin, burjuva iliflki-
leri çerçevesinde, tam bir bolluk içinde geliflti¤i bu genel gö-
nenç döneminde, gerçek bir devrim sözkonusu olamaz.
Böyle bir devrim, ancak flu iki etmen, modern üretken güç-
ler ile burjuva üretim biçimlerinin çat›flt›klar› dönemlerde
olanakl›d›r. K›tadaki düzen partilerinin ayr› ayr› hizipleri-
nin temsilcilerinin, karfl›l›kl› olarak birbirini karalayarak
flu anda giriflmifl olduklar› çeflitli kavgalar, yeni devrimler
için vesile yaratmak flöyle dursun, tam tersine, ancak flu
anda iliflkiler taban›n›n bu kadar sa¤lam olmas›ndan, (ve
gericili¤in bilmedi¤i bir fley) bu kadar burjuva olmas›ndan
ötürü olanakl›d›r. Burjuva geliflmeyi durduran her türlü
gerici giriflim, nas›l bu temele çarp›p k›r›lmaya
mahkûmsa, demokratlar›n bütün ahlaki öfkelenmeleri ya
da bütün heyecanl› söylevleri ayn› ak›bete u¤ramaya
mahkûmdur. Yeni bir devrim, ancak yeni bir bunal›mdan
sonra olanakl› olacakt›r. Ama birincisi, ikincisi kadar kaç›-
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n›lmazd›r."4 
S›n›rl› bir dinginlik döneminin gelmekte oldu¤u belli-

dir ve Marx, iktisadi araflt›rmalar›na h›z vermek için bun-
dan yararlanacakt›r. O, her gün British Museum'da çal›-
fl›r. H›zla ilerlemektedir ve, daha 2 Nisan 1851'de, Engels'e
flu haberi verir: 

"Öyle bir noktaya vard›m ki, befl hafta içinde [Muse-
um'daki] flu cans›k›c› iktisat üzerine çal›flmalar›m› sona
erdirece¤im. Ve iktisat çal›flmalar›ma, ondan sonra, evde
devam edece¤im; Museum'da baflka bir bilimle u¤raflaca-
¤›m. Bu ifl benim can›m› s›kmaya bafllad›. Özünde, bu bi-
lim, ço¤u kez son derece ince ayr›nt›lar içeren tek tek ince-
lemelerde, bütün çal›flmalara karfl›n, A. Smith ve D. Ricar-
do'dan bu yana, pek ilerlemifl de¤ildir."5

Ama Engels, kendisine yan›t›nda, karar›n›n bu kadar
kesin olmamas› gerekti¤ini ö¤ütlüyor:

"Okuman gereken önemli say›labilecek tek bir kitap
kald›¤› sürece, yazmaya bafllayamazs›n."6 

Gerçekte Marx, bir iktisadi yap›tlar y›¤›n›na dalm›fl bu-
lunmaktad›r ve çal›flmalar›n›n sona erdi¤ini o kadar er-
ken göremeyecektir. Ama onun sürdü¤ü yaflam, çetin bir
yaflamd›r. Bu y›llar, yaflam›n›n en zor y›llar› olacakt›r. He-
men hemen hiç bir geliri yoktur ve büyümekte olan bir aile-
nin gereksinimlerini karfl›lamak zorundad›r. Engels'in
hiçbir zaman esirgemedi¤i yard›m›na karfl›n, yoksullu¤u
biraz olsun gidermek için, Marx, New York Daily Tribu-
ne'ün muhabirlik görevini kabul ediyor. Hatta bu günlük
gazetenin yay›mc›lar›ndan biri olan Dana'n›n yönetti¤i an-
siklopedi için de, yaz› yazmay› kabul edecektir. Marx'›n ga-
zetedeki ifli, fiilen, oldukça düzenli bir tempoyla, 1862'ye ka-
dar sürecektir, ve onun, siyasal olaylar›n geliflmesini izler-
ken gösterdi¤i dikkate tan›kl›k eden bir s›ra de¤erli makale

4 Mehring, Aus dem Literarischen Nachlass von Karl Marx und Fri-
edrich Engels..., c.III, s.467-468.

5 MEGA III/1, s.180. [Marx-Engels, Gesamtausgabe, (Marx-Engels,
"Tüm Yap›tlar›").]

6 Ibid, s.184.
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yazm›fl olmas›, kendisine bu yüzden borçlu olmam›za kar-
fl›l›k, gene de iktisadi yap›t›n› olgunlaflt›r›p sunmas›n› ge-
ciktirmifltir.

Bu arada, 1857'de, Marx ve Engels'in yaz›flmalar›nda,
geliflini önceden haber veren iflaretleri dikkatle belirtmifl
olduklar› iki y›ld›r geliflmekte olan bunal›m, had aflamaya
giriyor. Fransa'da ve Almanya'da mali spekülasyonlar,
New York'ta borsa rayiçlerinin ani düflüflü, birkaç sanayi-
cinin gürültülere neden olan iflas›, ekonomi dünyas›n›n
derin altüst olufllara sahne olaca¤›n› göstermektedir. En-
gels, Marx'a yazd›¤› 17 Kas›m 1856 tarihli mektubunda flöy-
le diyor:

"Devrim için bugünki kadar elveriflli bir alan bulmak
kolay olmayacakt›r. ... Ne mutlu ... ancak büyük bir yürekli-
likle ve en büyük kararl›l›k ve azimle bir fley yap›labilir,
çünkü, art›k bu kez sular›n yükselifli 1848'deki kadar h›zl›
olmayacakt›r."7

11 Temmuz 1857'de de, Engels'e bir mektubunda, Marx
flöyle diyor:

"Crédit Mobilier'nin gidifli ve genel olarak Bonaparte
maliyesinin gösterdi¤i üzere, devrim yaklaflmaktad›r."8

Demek ki, bu iki adam›n zihninde, devrimci patlama
bunal›ma ba¤l›d›r ve "birincisi, ikincisi kadar kaç›n›lmaz-
d›r". Ama düflünüyorlar ki, bu kez, kapitalizm on y›l var ki,
durumu düzeltmekte çok daha büyük zorluklarla karfl›la-
flacakt›r ve sosyalist kampta da birçok hayal yok olmufltur;
ki, bu da, daha enerjik ve daha aç›k bir eylem olana¤› sa¤-
layacakt›r.

Marx için bu düflünceler, bir baflka anlam da tafl›mak-
tad›r. Klasik ekonomiyi incelerken, burjuva düzenin temel
çeliflkilerine ve bu düzenin teorisyenlerinin yap›tlar›n›n
vard›klar› ç›kmazlara ›fl›k tutan baz› sonuçlara varm›flt›r.
‹flçi s›n›f›, flimdi art›k, devrimci eylemini dayand›raca¤›
bir bilimsel temeli emrinde haz›r bulabilir. Ve Marx'›n,

7 MEGA III/2, s.156.
8 Ibid., s.201.
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üzerinde yedi y›ldan beri çal›flt›¤› bu kapitalist ekonomi
elefltirisini sunmak, geciktirilmemesi gereken bir konu ol-
mufltur. 8 Aral›k 1857'de Engels'e flöyle yaz›yor:

"Ekonomik incelemelerimin tahlilini tamamlamak
için, tufandan önce hiç de¤ilse genel çizgilerini ayd›nl›¤a
kavuflturmak amac›yla, her gece, sabahlara kadar deliler
gibi çal›fl›yorum."9

Marx'›n çal›flmalar›, vard›¤› sonuçlar› yay›nlanmak
üzere kaleme alacak kadar ilerlemifl bulunmaktad›r. 23
A¤ustos 1857'den bafllayarak Kapital'e varacak kiflisel
araflt›rmalar›n›n ürünü olan özgün çal›flmalar›n›n za-
man bak›m›ndan ilkini oluflturan ekonomi politi¤in eleflti-
risine bir girifl yazmaya bafll›yordu.10 Uygulad›¤› plan, bu
ekonomi politi¤in elefltirisinin, flimdiden kafas›nda son de-
rece aç›k olarak yer ald›¤›n› göstermektedir. Burjuva bil-
ginlerin benimsemifl olduklar› büyük kategorileri birbiri
ard›ndan inceleyerek, bunlar›n yanl›fll›klar›n› gösteriyor
ve aralar›ndaki diyalektik iliflkilere ›fl›k tutuyor. Dolay›s›y-
la, ekonominin genel kavramlar›n›n soyut s›n›fland›r›lma-
s›na karfl› oldu¤u gibi, bu kavramlar›n tarih s›ras›yla ince-
lenmesine de karfl› olan kendi yöntemini tan›ml›yor. Eko-
nomik olaylar, kapitalizmin geliflme aflamas›nda, saf du-
rumda incelenmeye haz›r bir görünüfl içinde ortaya
ç›karlar. Soyuta varmak için kavramdan hareket etmek ge-
rekir ve kavramlar aç›kça saptan›ld›¤› zaman da, belirlen-
melerinin bütün çaprafl›kl›¤›yla onu zenginlefltirmek üze-
re somuta dönülür. Demek ki, bu girifl, gerçekte, bir meto-
doloji incelemesidir; Marx'›n burjuva ekonomi politi¤i bili-
minin, bu bilimin yöntem bak›m›ndan kusurlar›n›
ay›rdedecek kadar ve felsefi görüfl aç›s›na yükselecek ka-
dar elefltirisini gelifltirmifl oldu¤unu gösterir. Ama girifli
kaleme al›rken, Marx'›n kendisi de, bunun bir hakiki girifl

9 Ibid., s.253.
10 ‹lkin Neue Zeit'ta yay›nlanan bu girifl, bizi, hem Marx'›n çal›flma

yöntemi konusunda, hem de onun teorisinin Ekonomi Politi¤in Elefltirisi-
ne Katk›'y› yazmadan önce bile ulaflm›fl oldu¤u olgunluk düzeyi hakk›nda
ayd›nlatan, marksist yaz›n›n temel metinlerinden biridir.
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olmaktan çok, kendi kiflisel düflüncelerinin aç›klanmas› ol-
du¤unu duyumsat›r. Onun için, 4. noktadan bafllayarak
konu bafll›klar›n› not etmekle yetinmekte ve bunlar›n alt›-
na daha flimdiden çerçevesini yar›-çizebildi¤i bir yaz›ya ya-
rayacak olan notlar koymaktad›r. Ve tasar›lar›, Elefltiriye
Katk›'n›n ortaya ç›kmas›yla gerçekleflti¤i zaman, bunun
önsözünde flöyle diyecektir:

"Haz›rlam›fl oldu¤um bir genel girifli yay›nlam›yorum:
çünkü, düflünüp tafl›nd›ktan sonra, bana öyle geldi ki, il-
könce kan›tlanmas› gereken sonuçlar hakk›nda önceden
yarg›lara varmak, ancak s›k›c› olabilirdi ve beni izleyecek
okurun tekilden genele geçmesi gerekecekti."11

Marx'›n bir bütün oluflturan yap›t›n plan›, gözünün
önünde taslak halinde belirmektedir. Onun için, daha
Ekim 1857'den bafllayarak araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n›
defterlere not edecek ve kendi bulufllar›n›, burada formüle
edecektir. Daha çok geceleri çal›flarak, sürmenajdan ileri
gelen ciddi bir hastal›¤›n çal›flmalar›n› üç ay süreyle dur-
durmaya onu zorlayaca¤› mart ay›na kadar, yedi defter dol-
duracakt›r.12 Afla¤› yukar› 1.100 sayfal›k koca bir cilt olufl-
turan bu elyaz›lar›, iki büyük bölüm içeren bir plan gere-
¤ince düzenlenmifltir: para bölümü ve sermaye bölümü.

Bafll›ca sorun olan art›-de¤er sorunu, onun için tümüy-
le aç›kl›¤a kavuflmufltur. Ama flimdi, araflt›rmalar› s›ra-
s›nda karfl›s›na ç›km›fl olan ayr›nt›lar› düzene koymak ve
aç›kl›¤a kavuflturmak sözkonusudur. Al›fl›k oldu¤u yön-
tem uyar›nca, teorilerini elefltirdi¤i bir yazar› temel olarak
ele al›yor ve böylelikle kendi teorilerini aç›klam›fl oluyor.
Böylece, Proudhon'un para teorisinden hareket ederek,
onun karfl›s›na kendi fikirleriyle ç›k›yor. Ama, çal›flmalar›
ilerledikçe, yeni sonuçlara ulafl›yor:13 Örne¤in de¤er ile

11 Bu yap›t›n 22. sayfas›na bak›n›z.
12 Moskova'da 1939 ve 1941'de kitap halinde yay›nlanm›fl olan bu elya-

z›lar›, flu bafll›k alt›nda tan›nmaktad›r : Grundrisse der Kritik der Poli-
tischen Œkonomie (Rohentwurf).

13 Bu konuyla ilgili olarak Engels'in 14 Ocak 1858 tarihli mektubuna
(MEGA III/2, s.274) bak›n›z.
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para iliflkisi üzerine, fiyat ölçüsü ve de¤iflim arac› olarak
çeliflik yönleri olan özel meta paran›n rolü üzerine. Ve gi-
derek ilk plan›n›n geniflledi¤ini ve ilerdeki yap›t› olacak
Kapital'in genifl çizgileriyle taslak halinde belirdi¤ini görü-
yor.

Marx'›n Lassalle'a yazd›¤› 2 fiubat 1858 tarihli mek-
tup14 bunu kesin olarak do¤rulamaktad›r. Birkaç aydan
beri ekonomi üzerine çal›flmalar›n›n son haz›rl›¤›na girifl-
ti¤ini söyledikten sonra, flunlar› ekliyor:

"Ama ifller çok yavafl ilerliyor; y›llardan beri araflt›r-
malar›n›n bafll›ca hedefi olan konular› sona erdirmeye
kalkt›¤›nda durmadan bu konular›n yeni yönleri karfl›na
ç›k›yor ve yeni düflünceler do¤uruyor. ...

"‹lk olarak ele al›nmas› sözkonusu olan çal›flma, ikti-
sadi kategorilerin elefltirisidir, ya da, baflka bir ifadeyi daha
uygun bulursan, burjuva ekonomik sistemin elefltirel aç›k-
lamas›d›r. Bu, hem sistemin aç›klamas›d›r ve hem de aç›k-
lama bahanesiyle, sistemin elefltirisidir. Bütünün kaç for-
ma tutaca¤› hakk›nda bir fikrim yok. Zaman›m ve olana-
¤›m olsayd›, okura sunmadan önce tamam›n› son biçimine
sokabilseydim, çok k›saltabilirdim; çünkü bu yöntemi her
zaman sevmiflimdir. Ama flimdiki flekliyle fasiküller serisi
halinde bas›l›rsa (ki bu, anlafl›lmas› için belki de daha iyi-
dir, ama hiç kuflku yok ki, biçim bak›m›ndan yap›ta çok fley
kaybettirir), bu, ifli zorunlu olarak biraz geniflletecektir."

Ve Marx ilk kez olarak çal›flmas›n›n plan›n› sunuyor:
"Aç›klama, ele al›fl tarz› demek istiyorum, tamamen bi-

limseldir, bu bak›mdan al›fl›ld›¤› anlamda polis nizamlar›-
na karfl› gelmemektedir. Bütünü alt› kitaba bölünmüfltür:
1. Sermaye üzerine (baz› girifl bölümleriyle birlikte); 2. Top-
rak mülkiyeti üzerine; 3. Ücretli emek üzerine; 4. Devlet
üzerine; 5. Uluslararas› ticaret; 6. Dünya pazar›. ‹ster iste-
mez, baflka iktisatç›lar› elefltirmeden edemiyorum, ve özel-
likle Ricardo'yla, burjuva oldu¤u için onun bile salt iktisadi

14 Bkz: Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, hrsg.
von Gustav Mayer, III. Bd., s.116-117 (Berlin, 1922), (Bu mektuptan bir par-
ça için bu yap›t›n 251-252. sayfalar›na bak›n›z).
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aç›dan hatalara düflmek zorunda bulundu¤u ölçüde, pole-
mi¤e giriyorum. Ama bir tüm olarak ekonomi politi¤in ve
sosyalizmin elefltirisi ve tarihi, baflka bir çal›flman›n konu-
su olmal›d›r. Ve en sonu iktisadi kategorilerin ve iliflkile-
rin geliflmesinin k›sa bir tarih tasla¤› da, bir üçüncü yap›-
t›n konusu olmal›d›r."

Lassalle, bir yay›nevi aramaya girifliyor ve daha 3 Mart-
ta Marx'tan imzalamas› sözkonusu olan sözleflmenin ko-
flullar› hakk›nda bilgi istiyor. 26 Martta, yay›nevi sahibi
Franz Duncker'in, bas›lan her yaprak için üniversite profe-
sörlerine yaln›zca 2 alt›n verildi¤i halde, Marx'a 3 fried-
rich alt›n› (yani 17 taler) ödemeyi kabul etti¤ini bildiriyor.
Görünüfle göre, Marx'›n iktisadi yap›t›n›n gelece¤i güven-
lik alt›na al›nm›flt›r; ona kalan tek fley, son redaksiyonu ta-
mamlamakt›r.

Ne yaz›k ki, bu iyi haberler Londra'ya geldi¤i s›rada,
Marx, yatakl›k hasta olmufltur ve çal›flmalar›na ara ver-
mek zorundad›r. Uykusuz geceler, para s›k›nt›lar›, New
York Tribune muhabirli¤i, onun sa¤l›¤›n›n hakk›ndan gel-
mifltir ve a¤›r bir karaci¤er hastal›¤›na tutulmufltur. ‹lk-
yazda, 6 May›stan 20 May›sa kadar, Engels'i Manches-
ter'da ziyaret etmek üzere, kendisine çok yarayacak olan
bir yolculuk yapacak kadar iyileflmifltir. 31 May›sta Lond-
ra'ya döndü¤ünde, Engels'e "formunda" oldu¤unu ve ça-
l›flmaya bafllayaca¤›n› yaz›yor. Ama bu arada onun ilk tas-
la¤› kesin çizgileriyle belirmifltir. 2 Nisan 1858'de, flimdi ar-
t›k birinci k›sm›n, sermayenin, dört bafll›¤› içerecek olan
plan›n›, Engels'e aç›klam›flt›.15 Bafll›klar flunlard›: A) Ge-
nel Olarak Sermaye; B) Rekabet; C) Kredi; D) Hisse Senedi
Sermayesi. Birinci bölüm, Genel Olarak Sermaye, flu ikin-
cil bölümlere ayr›lmaktad›r: 1. De¤er; 2. Para, a) ölçü ola-
rak para, b) de¤iflim ya da basit dolafl›m arac› olarak para,
c) madenî para olarak para; 3. Sermaye. Manchester'da bu-
lundu¤u günlerde, tasla¤›n›, "defterler"in kaleme al›n›fl›

15 Marx'›n, MEGA III/7. (Bu yap›t›n 252-257. sayfalar›ndaki mektuba
bak›n›z.)
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s›ras›nda ticari deneyiminin bütün meyvelerini ona ilet-
mifl olan Engels ile tart›flm›flt›. K›saca, notlar›na döndü¤ü
zaman, yedi cep defterinin bir dizinini16 haz›rlamay› gerek-
li say›yor. Yap›t›, son biçimiyle yazmaya bafllamadan önce,
onu bütün aç›kl›¤›yla görmek istiyor.

Yaz›n çal›flmas›na yeniden ara vermek zorunda kal›-
yor. Her fleyden önce mali durumu giderek kötüleflmifltir.
Bayan Marx'›n sa¤l›¤› bir hava de¤iflimini mutlaka gerek-
tirmektedir ve Marx, zaman›n›n bir k›sm›n›, Engels'in
kendisine vermifl oldu¤u, ama ancak birkaç ay içinde öde-
nebilecek vadeli bir bonoyu k›racak olan alacakl› aramakla
geçirir, ve sonra, biricik gelir kaynaklar› olan New York
gazetesi ve Dana'n›n ansiklopedisi için çal›flmas›n› s›k›lafl-
t›rarak sürdürür. Ve ensonu, Manchester gezisinin ve atla
gezintilerinin biraz dindirdi¤i karaci¤er hastal›¤› s›caklar-
la birlikte artm›flt›r. Marx, kendisini yaz› yazamaz durum-
da hissetmektedir. Yazma ifline ancak eylül ay›nda yeni-
den koyulabilecektir. 21 Eylülde, Engels'e yazd›¤› bir mek-
tupta, yaz boyunca devam eden kötü sa¤l›k durumundan
sözettikten sonra flöyle diyor:

"‹flte bu yüzdendir ki, elyazmas›, ancak flimdi (iki hafta
içinde), ama bir seferde iki fasikül olarak gönderilebilecek.
Daha önce yaz›lm›fl olan fleyleri, güzel bir üslupla ifade et-
mekten öte yapacak bir fleyim olmad›¤› halde, birkaç tüm-
ceyi biraraya getirmek için saatlerce u¤raflmam gereken
durumlar oluyor."17

Gerçekte ise, yap›t elleri aras›nda büyümektedir. Notla-
r›na son biçimini verirken, Marx, bunlar›n baz› k›s›mlar›-
n› daha da derinli¤ine gelifltirmektedir ve henüz Elefltiriye
Katk› olmayan, üç defter halinde yeni bir metni kaleme al-
maktad›r. Bu elyazmalar›n›n bir k›sm›, Katk›'n›n "ilk biçi-
mi" ad›n› tafl›yan iki defter fleklinde bulunmufltur.18 Anla-
fl›ld›¤›na göre, elimizde bulunan, bu çal›flman›n son k›sm›-

16 Bu dizin, Grundrisse, s.951-967'de yer almaktad›r.
17 MEGA III/2, s. 338.
18 Bu elyaz›lar›, Grundrisse, s.871-947'de yay›nlanm›flt›r.
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d›r. Gerçekten bu yap›t Katk›'n›n II. bölümünün 3. k›sm›-
na tekabül eden madenî para olarak paran›n incelenmesi
ile bafllamaktad›r. Burada, esasta, son biçimini alm›fl yap›t-
taki konu bafll›klar›n›n ayn›lar› bulunmaktad›r. Ama
Marx, ilk plan›na sad›k kalmakta ve burada, ilk kez, para-
n›n sermayeye dönüflmesini ele almaktad›r; ki, bu k›s›m,
Kapital'in birinci cildinden önce bir daha incelenmeyecek-
tir. Ayn› biçimde, burada "basit dolafl›mda, mülk edinme
yasas›n›n belirtileri" üzerine bir bölüm de bulunmaktad›r.
Bu defterler, Marx'›n iktisadi düflüncesinin geliflmesini
bütün aç›kl›¤›yla anlayabilmek için okunmas› zorunlu
olan metinlerdir. ‹lkönce bu defterler, kapitalist üretim tar-
z›n›n kökeni üzerine yeni unsurlar içermektedir. Öte yan-
dan, burada, baflka hiç bir yerde, ne Marx'ta ve ne de En-
gels'te bulunmayan, son derece önemli formülasyonlar
vard›r. Ve en sonu bu elyazmalar›, Hegel'in vokabülerine
çok yak›n bir felsefe dilinde kaleme al›nm›flt›r (ki bu, elyaz›-
lar›n›n ilginçli¤ini art›rmaktad›r), ve burada, Marx'›n, biz-
zat sermaye kavram›ndan hareket ederek, sermayenin çe-
flitli belirlemelerine vard›¤› görülmektedir. Bu bak›mdan,
bu defterler, Marx'›n gençli¤inin felsefi düflüncesi ile ol-
gunluk ça¤›n›n bilimsel yap›t› aras›nda bir mentefle görevi
yerine getirmektedir. Bunlar›n sistemli olarak incelenme-
si, Marx'›n ve onun yönteminin evrimi üzerine bilgimizi
önemli ölçüde zenginlefltirecektir. 

Bu s›rada, Lassalle, vaadedilen elyazmas›n›n gelmeme-
si karfl›s›nda meraklanmaktad›r. 12 Kas›m 1858'de, Marx,
kendisine, çok önemli bir mektup yaz›yor ve özet olarak flöy-
le diyor:

"Elyazmas›n›n yollanmas›n›n gecikmesine gelince, il-
könce hastal›k bir engel oluflturdu ve sonra da para kazan-
mak için yapmak zorunda oldu¤um baz› iflleri yetifltirmem
gerekti. Ama as›l neden flu: malzeme önümde, art›k sözko-
nusu olan yaln›zca onu uygun biçime sokmakt›. Oysa yaz-
d›¤›m her sat›rda yaz› üslubunun ötesinde karaci¤er has-
tal›¤›n› hissetmekteydim. Ve bu yap›t›n sa¤l›k nedenleriyle
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berbat olmas›na raz› olmamam›n iki nedeni var:
"1. Bu yap›t, 15 y›ll›k çal›flmam›n, yani ömrümün en

güzel y›llar›n›n sonucudur.
"2. Bu yap›t ilk kez, toplumsal iliflkilerin yeni bir görüfl

tarz›n› bilimsel olarak sunmaktad›r. Onun için, yap›t›n,
hasta bir karaci¤ere özgü olan as›k suratl› ve kas›lm›fl bir
yaz›fl tarz› ile çirkinleflmesine engel olmam benim için bir
parti görevidir.

"Yap›t›n edebî de¤er tafl›mas› konusunda bir iddiam
yok, yaln›zca her zamanki üslubumla yazmak istiyorum; ki
bu da, ac›lar çekti¤im aylar içinde, hiç de¤ilse bu konuda
mümkün olmad›; çünkü ayn› zaman süresi içinde, ‹ngiliz-
ce olarak, de omnibus rebus et quibusdam aliis19 en az›n-
dan iki cildi dolduracak makaleler yazmak zorundayd›m ve
sonuç olarak yazd›m da. Öyle san›yorum ki, bu durum, Bay
Duncker'e, senden daha az ehil olan birisi taraf›ndan bile
anlat›l›rsa, davran›fl›m› yaln›zca onaylayabilir, çünkü bir
yay›nevi sahibi olarak sorunun onu ilgilendiren yan›, ken-
disine, paras›na karfl›l›k olabildi¤ince iyi mal vermeye ça-
l›flmamd›r.

"Afla¤›yukar› dört hafta içinde bitirece¤imi san›yorum.
Çünkü tam anlam›yla yaz› yazmaya henüz bafllam›fl bulu-
nuyorum.

"Bir nokta daha, ama bunu, ancak elyazmas› oraya
ulaflt›¤›nda savunmak zorunda kalacaks›n: öyle anlafl›l›-
yor ki, birinci k›s›m: genel olarak sermaye, afla¤›yukar› iki
fasikül tutacak; sorunu aç›kça koyarsak, gerçekten, bura-
da, ekonomi politi¤in en soyut k›sm›n›n aç›klamas› sözko-
nusu oldu¤una göre, afl›r› ölçüde özetleme, okurun konuyu
gerekti¤i gibi sindirmesine engel olacakt›r. Ama, öte yan-
dan, bu ikinci k›s›m, ayn› zamanda yay›nlanmal›d›r. Konu-
nun iç zincirleme ba¤lant›s›, bunu zorunlu k›lmaktad›r ve
yap›t›n bütün etkisi buna ba¤l›d›r."20

Demek ki, Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk› olacak

19 fiundan bundan, her konu üzerinde.
20 Lassalle. Nachgelassene Schriften, c.III, s.136.
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yap›t› sonal olarak kaleme al›fl›, bu günlerdedir. ‹lk anlafl-
mada fasiküllerin ortalama büyüklü¤ü dört forma olarak
tahmin edilmifl oldu¤undan, ele alaca¤› konunun, bu hac-
mi  aflaca¤›n› daha flimdiden görmektedir. Engels'e, 29 ka-
s›m 1858 tarihli mektubunda, gecikmenin nedenlerini ken-
disi aç›kl›yor ve sa¤l›k durumundan olsun, mali s›k›nt›lar-
dan olsun, yak›nd›ktan sonra, flunlar› ekliyor:

"Ensonu birinci k›s›m daha da geniflledi; gerçekten ilk
bölüm, meta bölümü, ilk karalamada hiç yaz›lmam›flken, ve
ikinci bölüm, para ya da basit dolafl›m bölümü, ancak çok
k›sa olarak incelenmiflken, bu kez bu iki bölüm, bafllang›çta
düflündü¤ümden çok daha kapsaml› gelifltirildi."21

Çal›flma bütün aral›k ay› boyunca ve ocak ay› bafllar›n-
da devam ediyor. Ensonu 15 Ocak 1859'da, Engels'e, flu ha-
beri verebilmektedir:

"Elyazmas› afla¤›yukar› 12 forma (3 fasikül) tuttu ve —
s›k› dur— her ne kadar bafll›k: Genel olarak sermaye ise
de, bu fasiküller sermaye ile ilgili hiç bir fley içermemekte-
dir, yaln›zca flu iki bölüm var: 1. Meta, 2. Para ya da basit
dolafl›m. Gördü¤ün gibi (May›sta, seni görmeye geldi¤im
zaman) ayr›nt›l› olarak haz›rlanm›fl olan k›s›m, henüz ya-
y›nlanm›yor. Ama bu, iki bak›mdan iyi bir fley. ‹fller iyi yü-
rürse 3. bölüm, Sermaye Üzerine, h›zla ard›ndan yay›nla-
nabilir. ‹kincisi, do¤as› gere¤i, bu pis herifler yay›nlanan
k›s›m için yapacaklar› elefltirilerde, tek yanl›l›kla ve son de-
rece ciddi ve bilimsel küfürlerle yetinemeyeceklerine göre,
bu afla¤›l›k adamlar› daha sonra sermaye üzerinde görüfl-
lerimi azçok ciddiye almaya zorlam›fl oluyorum. Ayr›ca,
öyle san›yorum ki, pratik amaçlar d›fl›nda, para üzerine bö-
lüm, uzmanlar için ilginç olacakt›r."22

Bu kez, yap›t, gerçekten tamamlanmaktad›r. Ama son
güçlükler gelir çatar. 21 Ocak 1859'da, Marx, Engels'e flöyle
yaz›yor: 

"Bahts›z elyazmas› tamamland›, ama gönderilemiyor,

21 MEGA III/2, s.349.
22 MEGA III/2, s.356.
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çünkü posta ücretini ödemek ve sigorta ettirmek için tek
bir farthing'im yok. Sigortalamak gerekli, çünkü bir ikinci
kopyas› yok. Onun için pazartesiye kadar bana biraz para
göndermeni senden rica etmek zorunda oldu¤umu görüyo-
rum ..."

Ve Marx, ac› bir alayla, flunlar› ekliyor:
"Bu kadar paras›zl›k çeken bir kimsenin "para" üzeri-

ne yaz› yazd›¤›n› sanm›yorum. Bu konuyu ifllemifl olan ya-
zarlar›n ço¤u, araflt›rmalar›n›n konusu bak›m›ndan son
derece rahatt›lar."23

Aç›kt›r ki, Engels, arkadafl›n›n yard›m›na kofluyor ve
elyazmas› ensonu 25 Ocakta yola ç›kabiliyor. Ama dertler
sona ermemifltir. Duncker koliyi ald›¤›n› bildirmekte geci-
kiyor. Ve Marx, ancak, 9 fiubatta haberi alarak rahatlayabi-
liyor. fiimdi art›k, Ocak 1859 tarihini tafl›yan "Önsöz"ü,
Marx'›n fikir yaflam›n› an›msatt›ktan sonra, marksist ya-
z›n›n en güzel sayfalar› aras›nda yerini alan, tarihsel ma-
teryalizmin o ölümsüz tan›mlamas›n› sunan, aç›kl›¤› ve
özlü¤ü ile hayran b›rakan bu metni gönderebilecektir.

Kitap, bin adet olarak haziran bafl›nda —Lasalle'›n bir
mektubuna göre 1 Haziranda— yay›nlanacakt›r. Öyle anla-
fl›l›yor ki, Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk›, Marx'›n bek-
ledi¤i yank›y› uyand›rmam›flt›r. Engels'in Londra'da yay›n-
lanan Das Volk'taki iki yaz›s›24 Alman bas›n›nda elefltirel
bir inceleme yay›nlanmam›flt›r. Sessizlik engellemesi, yap›-
t›n çevresinde iyi örgütlendirilmifltir. Kuflku yok  ki, kitab›n
okunmas› oldukça güçtü ve Kugelmann'a yazd›¤› 28 Aral›k
1862 tarihli mektubunda, Marx, bunu kabul etmektedir:

"Birinci fasikülde aç›klay›fl tarz›, kuflkusuz, halk›n pek
anlayaca¤› bir tarz de¤ildi. Bu, ya konunun soyut niteli¤in-
den, ya buna ayr›lm›fl olan yerin s›n›rl› oluflundan, ya da
yap›t›n güttü¤ü amaçtan ileri gelmekteydi. ... Bir bilimde
devrim yaratmay› amaçlayan bilimsel giriflimler, hiçbir za-
man gerçekten halk dilinde kaleme al›namaz. ... Bununla

23 Ibid., s.357.
24 Bu iki makale, bu kitab›n 23-34  sayfalar›nda yay›nlanmaktad›r.
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birlikte, Alman uzmanlar›n, nezaket gere¤i olsa da, yap›t›-
m› tamamen yok sayamayacaklar›n› bekliyordum. Üstelik
hiç hofl olmayan bir baflka deneyimim fludur ki, Alman-
ya'da bu bilimle uzun zamandan beri u¤raflm›fl olan ve özel
olarak mektuplar›nda I. fasikül hakk›nda hayranl›k göste-
rileriyle ve afl›r› övgülerle bana hitap etmifl olan partili yol-
dafllar, ulaflabildikleri dergilerde bir elefltiri yazmak için,
hatta kitab›n içindekiler sütununu bir yere koymak için en
küçük bir davran›flta bulunmam›fllard›r. Bu, bir parti takti-
¤i ise, itiraf edeyim ki, bunun gizini ben anlayam›yorum."25

Bu kitap, ilk yay›nland›¤›nda lay›k oldu¤u baflar›y› sa¤-
lamad›ysa da, Marx'›n sa¤l›¤›nda bir ikinci bask›s› yap›l-
mad›ysa da, gene de onun ekonomik çal›flmas›n›n ayr›l-
maz bir parças›d›r. Marx, bunu yaln›zca bir bafllang›ç say-
m›flt›r. Bir süre dinlendikten sonra devam›n› yazmaya ni-
yetleniyordu. Ama bir kez daha çal›flmas› kesintiye u¤rad›.
1860 y›l›nda Vogt sorunu ortaya ç›kt›, ve Marx, Herr Vogt
adl› yap›t›n› yazabilmesi için gerekli belgeleri toplamaya
zaman ay›rmak zorunda kalacakt›r. Sonra da, 1862 y›l› bafl-
lar›nda, as›l gelir kayna¤›, New York Tribune muhabirli¤i
sona erecektir. Umutsuz bir mali s›k›nt›ya düflecek ve hat-
ta ailesinin geçimini sa¤lamak için bir demiryolu flirketine
memur olarak girmeyi bile düflünecektir. O, fiilen ancak
1863 y›l›nda iktisat üzerinde çal›flmalar›na yeniden baflla-
yabilecektir ve Kapital, ancak 1867'de yay›nlanacakt›r.
Ama bu arada Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk›'n›n bir
sonraki bölümü olacak yaz›, o bilinen büyük yap›t olmufl-
tur. Plan de¤iflmifltir ve ekonomi politi¤in elefltirisi, yeni
yap›tta ancak bir ikincil bafll›k olarak yer alacak›r. Kapi-
tal'in önsözünde de Marx flöyle yazacakt›r:

"fiimdi birinci cildini kamuoyuna sundu¤um yap›t,
1859'da yay›nlanan Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk›
adl› yap›t›m›n devam›n› oluflturur. Birinci k›s›m ile onun

25 Marx, burada, herhalde, Brockhaus yay›nevinin dergisinde bir elefl-
tiri yazmas› için, kendisine do¤rudan ricada bulundu¤u Lassalle'› kastet-
mektedir.
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devam› aras›ndaki uzun ara, çal›flmam› tekrar tekrar ke-
sen, uzun y›llar süren bir hastal›ktan ötürüdür.

"Daha önceki yap›t›n [Ekonomi Politi¤in Elefltirisine
Katk›] içeri¤i, bu cildin ilk üç bölümünde özetlenmifltir. Bu,
yaln›zca, aradaki iliflki ve bütünlük yönünden yap›lmam›fl-
t›r. Konunun sunuluflu da gelifltirilmifltir. Daha önceki ki-
tapta yaln›zca dokunulup geçilen birçok nokta, koflullar›n el-
verdi¤i ölçüde, burada, daha tam olarak ifllenmiflken, öte
yandan, orada ifllenen noktalara bu ciltte yaln›zca de¤inil-
mifltir, de¤er ve para teorileri tarihi üzerine olan bölümler,
tamamen d›flar›da b›rak›lm›flt›r. Bununla birlikte, daha ön-
ceki yap›t›n okuru, birinci bölümün dipnotlar›nda, bu teori-
lerin tarihi ile ilgili ek baflvurma kaynaklar› bulacakt›r."26

Marx, burada, "d›flarda b›rak›lm›fl" olan fleylerden sö-
zetti¤i zaman, besbelli ki, para üzerine bölümü kastetmek-
tedir. Ve bir gerçektir ki, Elefltiriye Katk›'da, biz, Marx'›n
para teorisinin en ayr›nt›l› aç›klamas›n› bulmaktay›z. Bu-
rada, para dolafl›m› sorunlar› ve para teorisi ele al›nmak-
tad›r ki, bunlar, Kapital'in üçüncü cildinde üretim süreci
ve dolafl›m süreci incelendikten sonra bir daha ele al›nma-
yacakt›r. Bu bak›mdan, bu yap›t› yaln›zca bir bafllang›ç ve
Kapital'i de bunun devam› saymak güçtür. Metan›n tahlili,
burada, ancak taslak halinde verilmekte ve bu konu, ancak
Kapital'in birinci cildinde ayr›nt›l› olarak gelifltirilmekle
birlikte, para teorisi alan›nda bu kitap, tüm yap›t›n ana çiz-
gilerini azçok görmemizi sa¤lamaktad›r. Bu kitaba özgün
bir kimlik kazand›ran ve onu Marx'›n öteki ekonomik ince-
lemelerinin bir tamamlay›c›s› haline getiren budur. Bu ki-
tap, yerini baflka bir yap›t›n tutamayaca¤›, okuru derin ve
verimli düflüncelere yönelten bir kitapt›r.

Nisan 1957                                                         E[M‹LE] B[OTT‹GELL‹]

26 Kapital, Birinci Cilt, Sol Yay›nlar›, Ankara 1986, s.15.


