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Ö N S Ö Z

BURJUVA ekonomi sistemini flu s›rayla inceliyorum:
sermaye, toprak mülkiyeti, ücretli emek; devlet, d›fl ticaret,
dünya pazar›. ‹lk üç bafll›k alt›nda modern bujuva toplu-
mun bölündü¤ü üç büyük s›n›f›n ekonomik varl›k koflulla-
r›n› inceliyorum; öteki üç bafll›¤›n birbiriyle iliflkisi aç›kt›r.
Sermayenin incelendi¤i birinci kitab›n birinci k›sm›, flu bö-
lümlere ayr›lm›flt›r: 1. meta; 2. para ya da basit dolafl›m; 3.
genel olarak sermaye. ‹lk iki bölüm, bu kitab›n içeri¤ini
oluflturmaktad›r. Bas›lmak üzere de¤il, kendi ayd›nlan-
mam için uzun zaman aral›klar›yla karalad›¤›m ve tasar-
lanan plan gere¤ince sistemli olarak haz›rlanmas› koflul-
lara ba¤l› bulunan monografiler fleklinde materyaller, top-
lu olarak önümde bulunmaktad›r.

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 konusunda önceden
yarg›lara varmak, ancak s›k›c› olabilirdi ve beni izleyecek
okurun, tekil'den genel'e geçmesi gerekecekti. Buna karfl›-

* Marx'›n yay›nlamad›¤›, 1857'de yaz›lm›fl olan bu girifl k›sm›, eliniz-
deki kitapta "Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Girifl" ad› alt›nda (s. 235-272)
yay›nlanmaktad›r. –Ed.
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l›k, benim kendi ekonomi politik incelemelerimin seyri ko-
nusunda baz› bilgiler sunmam, bana, burada, yerinde bir
davran›fl gibi gelmektedir.

Benim uzmanlaflm›fl çal›flmalar›m›n konusu, felsefe
ile tarih yan›nda ikincil bir bilgi kolu saym›fl olmama kar-
fl›n, hukuktu. 1842-43'te Rheinische Zeitung'un baflyazar›
olarak, ilk kez, maddi ç›karlar denen fley üzerine yaz› yaz-
mak gibi zor bir yükümlülükle karfl›laflt›m. Renanya Land-
tag'›ndaki orman kaçakç›l›¤› ve toprak mülkiyetinin parça-
lanmas› üzerine tart›flmalar, o zamanlar Renanya eyaleti-
nin birinci baflkan› olan Bay Von Schaper'in, Mosel köylü-
lerinin durumu üzerine Rheinische Zeitung  ile giriflti¤i
polemik, ve ensonu serbest ticaret ve himayecilik konusun-
daki tart›flmalar, iktisadi sorunlarla u¤raflmam için, ilk
nedenler oldular. Öte yandan, "öne geçme" yolunda iyi ni-
yetin s›k s›k bilginin yerini ald›¤› o dönemde, Rheinische
Zeitung'da, Frans›z felsefesine, sosyalizmine ve komüniz-
mine hafif çalan bir yank› duyulmaktayd›. Ben, bu acemi
ifline karfl› ç›kt›m, ama ayn› zamanda, Allgemeine Augs-
burger Zeitung ile giriflti¤im bir tart›flmada, o zamana ka-
dar yapm›fl oldu¤um incelemelerin, Frans›z e¤ilimlerinin
as›l niteli¤i üzerinde herhangi bir hükme varma cesareti-
ni göstermeme olanak vermedi¤ini aç›kça itiraf ettim. Bu-
nun yerine gazeteleri için verilmifl ölüm ferman›n›, gazete-
ye daha ›l›ml› bir tutum vererek affettirebileceklerini sa-
nan Rheinische Zeitung yöneticilerinin bu hayalinden
özenle yararlanmay›, politika sahnesini terketmek ve çal›fl-
ma odama kapanmak için ye¤liyordum.

Kafamda biriken kuflkular› gidermek için ilk giriflti¤im
çal›flma, hegelci Hukuk Felsefesi'ni elefltirici bir gözle yeni-
den gözden geçirmek oldu. Bu çal›flman›n girifli, Paris'te,
1844'te yay›nlanan Deutsch-Französische Jahrbücher'de
yay›mlanm›flt›. Araflt›rmalar›m, beni, —devlet biçimlerin-
de oldu¤u gibi— hukuki iliflkilerin de, ne kendilerinden, ne
de ileri sürüldü¤ü gibi insan zihninin genel evriminden
anlafl›lamayaca¤›, tam tersine, bu iliflkilerin köklerinin,



39

Hegel'in 18. yüzy›l ‹ngiliz ve Frans›z düflünürleri gibi, "si-
vil toplum" ad› alt›nda toplad›¤› maddi varl›k koflullar›nda
bulunduklar›, ve sivil toplumun anatomisinin de, ekonomi
politi¤in içinde aranmas› gerekti¤i sonucuna götürdü.
Ben, ekonomi politi¤i incelemeye Paris'te bafllam›flt›m ve
bu incelemeyi, Bay Guizot'nun hakk›mda verdi¤i s›n›rd›fl›
edilme karar› sonucu göçmek zorunda kald›¤›m Brük-
sel'de sürdürdüm. Ulaflm›fl oldu¤um ve bir kez ulafl›ld›k-
tan sonra incelemelerime k›lavuzluk etmifl olan genel so-
nuç, k›saca flöyle formüle edilebilir: Varl›klar›n›n toplum-
sal üretiminde, insanlar, aralar›nda, zorunlu, kendi irade-
lerine ba¤l› olmayan belirli iliflkiler kurarlar; bu üretim
iliflkileri, onlar›n maddi üretici güçlerinin belirli bir gelifl-
me derecesiyle örtüflür. Bu üretim iliflkilerinin tümü, top-
lumun iktisadi yap›s›n›, belirli toplumsal bilinç biçimleriy-
le örtüflen bir hukuki ve siyasal üstyap›n›n üzerinde yük-
seldi¤i somut temeli oluflturur. Maddi yaflam›n üretim tar-
z›, genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel yaflam
sürecini koflulland›r›r. ‹nsanlar›n varl›¤›n› belirleyen fley,
bilinçleri de¤ildir; tam tersine, onlar›n bilincini belirleyen,
toplumsal varl›klar›d›r. Geliflmelerinin belirli bir aflama-
s›nda, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar
içinde devindikleri mevcut üretim iliflkilerine ya da, bunla-
r›n hukuki ifadesinden baflka bir fley olmayan, mülkiyet
iliflkilerine ters düflerler. Üretici güçlerin geliflmesinin bi-
çimleri olan bu iliflkiler, onlar›n engelleri haline gelirler. O
zaman bir toplumsal devrim ça¤› bafllar. ‹ktisadi temelde-
ki de¤iflme, kocaman üstyap›y›, çok ya da az bir h›zla altüst
eder. Bu gibi altüst olufllar›n incelenmesinde, daima, ikti-
sadi üretim koflullar›n›n maddi altüst oluflu ile —ki, bu, bi-
limsel bak›mdan kesin olarak saptanabilir—, hukuksal, si-
yasal, dinsel, artistik ya da felsefi biçimleri, k›saca, insan-
lar›n bu çat›flman›n bilincine vard›klar› ve onu sonuna ka-
dar götürdükleri ideolojik biçimleri ay›rdetmek gerekir.
Nas›l ki, bir kimse hakk›nda, kendisi için tafl›d›¤› fikre da-
yan›larak bir hüküm verilmezse, böyle bir altüst olufl döne-
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mi hakk›nda da, bu dönemin kendi kendini  de¤erlendir-
mesi gözönünde tutularak, bir hükme var›lamaz; tam ter-
sine, bu de¤erlendirmeleri maddi yaflam›n çeliflkileriyle,
toplumsal üretici güçler ile üretim iliflkileri aras›ndaki ça-
t›flmayla aç›klamak gerekir. ‹çerebildi¤i bütün üretici güç-
ler geliflmeden önce, bir toplumsal oluflum asla yok olmaz;
yeni ve daha yüksek üretim iliflkileri, bu iliflkilerin maddi
varl›k koflullar›, eski toplumun ba¤r›nda çiçek açmadan,
asla gelip yerlerini almazlar. Onun içindir ki, insanl›k
kendi önüne, ancak çözüme ba¤layabilece¤i sorunlar› ko-
yar. Çünkü yak›ndan  bak›ld›¤›nda, her zaman görülecek-
tir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme ba¤layacak olan
maddi koflullar›n mevcut oldu¤u ya da geliflmekte bulun-
du¤u yerde ortaya ç›kar. Genifl çizgileriyle, asya üretim
tarz›, antikça¤, feodal ve modern burjuva üretim tarzlar›,
toplumsal-ekonomik biçimlenmenin ileriye do¤ru geliflen
ça¤lar› olarak nitelendirilebilirler. Burjuva üretim iliflkile-
ri, toplumsal üretim sürecinin en son uzlaflmaz karfl›tl›k-
taki biçimidir — bireysel bir karfl›tl›k anlam›nda de¤il, bi-
reylerin toplumsal varl›k koflullar›ndan do¤an bir karfl›tl›k
anlam›nda; bununla birlikte burjuva toplumun ba¤r›nda
geliflen üretici güçler, ayn› zamanda, bu karfl›tl›¤›  çözüme
ba¤layacak olan maddi koflullar› yarat›rlar. Demek ki, bu
toplumsal oluflum ile, insan toplumunun tarih-öncesi sona
ermifl olur.

Deutsch-Französische Jahrbücher'de, iktisadi kategori-
lerin elefltirisine katk›n›n dâhice tasla¤›n›* yay›nlamas›n-
dan beri yaz›flarak sürekli olarak fikir al›flveriflinde bulun-
du¤um Friedrich Engels, benim vard›¤›m sonuca, baflka
bir yoldan (‹ngiltere'de Emekçi S›n›f›n Durumu adl› yap›-
t›yla karfl›laflt›r›n›z) ulaflm›flt›. 1845 ilkyaz›nda, o da gelip
Brüksel'e yerleflti¤i zaman, birlikte çal›flmaya ve Alman
Felsefesinin bak›flaç›s› karfl›s›nda olan kendi bak›flaç›m›z›
oluflturmaya karar verdik: bu, gerçekte, bizim geçmiflteki

* Engels'in ad› geçen yaz›s› için bkz: Karl Marx, 1844 Elyazmalar›, Sol
Yay›nlar›, Ankara 1976, s. 397-433. –Ed.
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felsefi bilincimizle hesaplaflmam›zd›. Bu plan›m›z, Hegel-
sonras› felsefenin bir elefltirisi biçiminde gerçekleflti. Elya-
z›s›, formalar halinde, iki cilt olarak, Vestfalya'daki yay›ne-
vi sahibinin elindeydi ki, yeni geliflmelerin, yap›t›n bas›l-
mas›n› olanaks›zlaflt›rd›¤›n› ö¤rendik. Biz, görüfllerimizi
aç›kl›¤a kavuflturmufl, bafll›ca amac›m›za ulaflt›¤›m›z için,
elyaz›s›n› farelerin kemirici elefltirisine seve seve terkettik.
Bu dönemde çeflitli sorunlar üzerine görüfllerimizi kamuo-
yuna aç›klad›¤›m›z da¤›n›k çal›flmalar aras›nda, ancak
Engels ile birlikte kaleme ald›¤›m›z Komünist Parti Mani-
festosu ile benim yay›nlam›fl oldu¤um Serbest Ticaret Soru-
nu Üzerine'yi belirtece¤im. Bizim görüfl tarz›m›z›n kilit
noktalar›, polemik tarz›nda olsa da, ilk kez, bilimsel olarak
1847'de yay›nlanm›fl olan ve Proudhon'u hedef tutan Felse-
fenin Sefaleti* adl› yap›t›mda sunuldu. Almanca olarak ya-
z›lm›fl olan ve Brüksel'deki Alman ‹flçileri Derne¤inde ko-
nuyla ilgili konferanslar›m› toplayan Ücretli Emek üzerine
incelemenin bas›m›, fiubat devrimi ve bunun sonucu ola-
rak Belçika'dan s›n›rd›fl› edilmem yüzünden yar›da kald›. 

Neue Rheinische Zeitung'un 1848-49'da yay›nlanmas›
ve bunu izleyen olaylar, ekonomi üzerine incelemelerimi
kesintiye u¤ratt› ve ben, bu konuya, ancak 1850'de Lond-
ra'da dönebildim. British Museum'da toplanm›fl olan eko-
nomi politi¤in tarihi ile ilgili malzemenin bollu¤u, burjuva
toplumun gözlemi için Londra'n›n elveriflli olmas› ve enso-
nu Kaliforniya ve Avustralya alt›n›n›n bulunmas›ndan
sonra, burjuva toplumun girer gözüktü¤ü yeni geliflme
aflamas›, ifle bafltan bafllamam›n ve yeni malzemeyi eleflti-
rici bir anlay›flla derinli¤ine incelemeye karar vermemin
nedeni oldu. Bu incelemeler, beni, k›smen kendili¤inden
as›l konumdan uzaklaflt›r›r gibi görünse  de üzerinde az ya
da çok  bir zaman süresi durmam gereken bilgi kollar›na
do¤ru yöneltti. Ama bu çal›flmaya ay›rmak istedi¤im za-
man›m› as›l k›saltan fley, para kazanmak amac›yla çal›fl-
mak zorunlulu¤u oldu. ‹lk ‹ngiliz-Amerikan gazetesi olan

* Bkz: Felsefenin Sefaleti, Sol Yay›nlar›, Ankara 1992, s. 189-204. –Ed.
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New York Tribune'deki flimdi sekiz y›l› bulan çal›flmam,
as›l gazetecilikle ancak çok fazla u¤raflt›¤›m için, incele-
melerimin ola¤anüstü da¤›lmas›na neden oldu. Bununla
birlikte, ‹ngiltere'de ve K›tada kendini gösteren ekonomik
olaylar üzerine makalelerim, bu gazeteye katk›lar›m ara-
s›nda öyle önemli bir yer tutuyordu ki, as›l ekonomi politik
biliminin alan›na girmeyen pratik ayr›nt›lar konusunda
bilgi edinmek zorunda kald›m.

Ekonomi politik alan›ndaki incelemelerimin geliflmesi-
nin bu tasla¤›yla, ben, yaln›zca görüfllerimin, nas›l de¤er-
lendirilirse de¤erlendirilsin ve yönetici s›n›flar›n ç›karc›
yarg›lar›yla ne kadar az uyuflursa uyuflsun, uzun ve özenli
incelemelerin sonucu olduklar›n› göstermek istedim. Ama
bilimin efli¤inde, cehennemin girifl kap›s›nda oldu¤u gibi,
flu kurala uymak zorunludur:

Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltà convien che qui sia morta.*

Londra, Ocak 1859                                                       KARL MARX

* "Burada bütün kuflkular kovulsun 
   "Ve burada her türlü korku yok olsun."
   (Dante, ‹lahi Komedi.) –Ed.


