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ALMANCA B‹R‹NC‹ BASKIYA ÖNSÖZ

fi‹MD‹ birinci cildini kamuoyuna sundu¤um yap›t, 1859'da ya-
y›nlanan Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk› adl› yap›t›m›n deva-
m›n› oluflturur. Birinci k›s›m ile onun devam› aras›ndaki uzun ara-
l›k, çal›flmam› tekrar tekrar kesen, uzun y›llar süren bir hastal›k-
tan ötürüdür.

Daha önceki yap›t›n içeri¤i, bu cildin ilk üç bölümünde özetlen-
mifltir. Bu, yaln›zca, aradaki iliflki ve bütünlük yönünden yap›lma-
m›flt›r. Konunun sunuluflu da gelifltirilmifltir. Daha önceki kitapta
yaln›zca dokunulup geçilen birçok nokta, koflullar›n elverdi¤i ölçü-
de, burada, daha tam olarak ifllenmiflken; öte yandan, orada ayr›n-
t›l› olarak ele al›nan noktalara bu ciltte yaln›zca de¤inilmifltir. Ni-
tekim, de¤er ve para teorileri tarihi üzerine olan bölümler, tama-
men d›flarda b›rak›lm›flt›r. Bununla birlikte, daha önceki yap›t›n
okuru, birinci bölümün dipnotlar›nda, bu teorilerin tarihi ile ilgili
ek baflvuru kaynaklar› bulacakt›r.

Her bafllang›c›n güçlü¤ü, bütün bilimler için geçerlidir. Bu yüz-
den, birinci bölümün, özellikle de meta›n tahlilini kapsayan kesi-
min anlafl›lmas›, daha zor olacakt›r. Özellikle de¤erin özü ve de¤e-
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rin büyüklü¤ünün tahlili ile ilgili yerleri, elden geldi¤ince herkesin
anlayabilece¤i gibi yazd›m.* Tam geliflmifl hali para-biçimi olan de-
¤er-biçimi, son derece kolay ve yal›nd›r. Bununla birlikte, insan
akl› ikibin y›ldan fazla zamandan beri bofl yere bunun s›rr›n› kav-
ramaya çal›fl›rken, öte yandan, çok daha kar›fl›k ve karmafl›k bi-
çimlerin baflar›l› tahliline, hiç de¤ilse bir yaklafl›m sa¤lanm›flt›r.
Niçin? Çünkü, organik bir bütün olarak bir cisim, bu cismin hücre-
lerinden daha kolay incelenir de ondan. Ayr›ca, ekonomi biçimleri-
nin tahlilinde ne mikroskoptan yararlan›labilir, ne de kimyasal
ay›raçlardan. Her ikisinin de yerini, soyutlama gücü almal›d›r. An-
cak, burjuva toplumda emek ürününün meta-biçimi —ya da meta-
›n de¤er-biçimi— ekonomik hücre-biçimidir. Bu biçimlerin tahlili,
s›¤ bir gözlemciye, küçük ayr›nt›lar gibi gelebilir. Gerçekte de, kü-
çük ayr›nt›lar üzerinde durulmaktad›r, ama yaln›zca mikroskobik
anatomide yap›ld›¤› gibi.

Bu nedenle, de¤er-biçimi üzerine olan kesim d›fl›nda bu cilt zor
anlafl›l›yor diye suçlanamaz. Ben, burada, elbette, yeni bir fley ö¤-
renmek isteyen, dolay›s›yla da kendi bafl›na düflünme çabas›nda
olan okuru kastediyorum.

Fizikçi, fiziksel olgular›, ya en tipik biçimde olduklar›, bozucu
etkilerden en uzak bulunduklar› yerlerde gözlemler, ya da olanak-
l›ysa, olay›n en normal biçimde geçmesini sa¤layacak koflullar al-
t›nda deneyler yapar. Ben, bu yap›tta kapitalist üretim tarz›n› ve
bu tarza tekabül eden üretim ve de¤iflim koflullar›n› inceleyece¤im.
Bugüne kadar, ‹ngiltere, bunlar›n klasik yurdu olmufltur. Teorik
düflüncelerimin geliflmesi içinde, ‹ngiltere'nin bafll›ca örnek olarak
gösterilmesinin nedeni iflte budur. Ancak e¤er Alman okur, ‹ngiliz
sanayi ve tar›m iflçilerinin durumuna omuz silker, ya da iyimser
bir biçimde Almanya'da ifllerin bu kadar kötü olmad›¤› düflüncesiy-
le kendini avutursa, ona aç›kça flunu söylemeliyim: "De te fabula
narratur!"**

Asl›na bak›l›rsa, konu, kapitalist üretimin do¤al yasalar›n›n so-
nucu olan toplumsal uzlaflmaz karfl›tl›klar›n flu ya da bu derecede
geliflmifl olmalar› de¤ildir. Burada sözkonusu olan, bu yasalar›n

* Ferdinand Lassalle'›n Schulze-Delitzsh'e karfl› yazd›¤› yap›t›n benim bu ko-
nular üzerindeki aç›klamalar›m›n "entelektüel özünü" verdi¤ini iddia etti¤i k›sm›n-
da bile önemli yanl›fllar oldu¤una bak›l›rsa, bu, daha da gerekli oluyor. Ferdinand
Lassalle'›n iktisat üzerine olan yap›tlar›ndaki bütün genel teorik önermelerinde, ör-
ne¤in sermayenin tarihsel karakteri, üretim koflullar› ile üretim biçimi aras›ndaki
iliflki vb. üzerine olan önermeleri, benim koydu¤um terminolojiye var›ncaya kadar,
kaynak belirtmeksizin, hemen hemen sözcü¤ü sözcü¤üne benim yaz›lar›mdan alma-
s› herhalde propaganda amac› için yap›lm›fl olabilir. Benimle hiçbir ilgisi olmad›¤›
için, onun bu önermeleri ayr›nt›lar› ile nas›l iflledi¤i ve uygulad›¤› konusunda elbet-
te hiçbir fley söylemiyorum.

** "Bu öyküde senin sözün ediliyor." (Horace). –ç.
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kendileridir, kaç›n›lmaz sonuçlara do¤ru kat› bir zorunlulukla iflle-
yen bu e¤ilimlerdir. Sanayi yönünden daha çok geliflmifl bir ülke,
daha az geliflmifl olan ülkeye ancak kendi gelece¤inin imgesini gös-
terir.

Ama bunu bir yana b›rakal›m. Kapitalist üretimin Almanlar
aras›nda iyice yerleflti¤i yerlerde (örne¤in fabrikalarda) içinde bu-
lunulan koflullar, Fabrika Yasalar›na benzer yasalar›n bizde bu-
lunmamalar› nedeniyle, ‹ngiltere'den daha da kötüdür. Öteki bü-
tün alanlarda, biz, Bat› K›ta Avrupas›'n›n tüm geriye kalan yerle-
rinde oldu¤u gibi, yaln›zca kapitalist üretimin geliflmesinin de¤il,
bu geliflmenin tamamlanmam›fl olmas›n›n da ac›s›n› çekiyoruz. Mo-
dern kötülüklerin yan›s›ra, dünün miras› olan bir sürü kötülükle-
rin; çok eski üretim biçimlerinin alttan alta hâlâ sürüp gitmelerin-
den do¤an ve bunlar›n kaç›n›lmaz olarak beraberinde getirdikleri
ça¤d›fl› toplumsal ve siyasal iliflkilerin alt›nda eziliyoruz. Yaln›zca
yaflayanlardan de¤il, ölülerden de ac› çekiyoruz. Le mort saisit le
vif!*

Almanya'n›n ve geriye kalan Bat› K›ta Avrupas›'n›n toplumsal
istatistikleri, ‹ngiltere'dekilere oranla ac›nacak durumdad›r. Ama
gene de, arkas›ndaki meduza bafl›n› flöyle bir görmemize yetecek
kadar perdeyi aral›yorlar. Hükümetlerimiz ve parlamentolar›m›z,
‹ngiltere'deki gibi, zaman zaman, ekonomik koflullar› inceleyecek
komisyonlar kursa; bu komisyonlara gerçe¤i araflt›rmak için ayn›
biçimde tam yetkiler verilse; bu görevler için ‹ngiltere'nin fabrika
denetmenleri, halk sa¤l›¤› konusundaki sa¤l›k raportörleri, kad›n-
lar ile çocuklar›n sömürülmesi, konut ve beslenme konular›n› ince-
leyen komiserler gibi yetenekli, tarafs›z ve sayg›n insanlar buluna-
bilse; bizdeki durumu görüp dehflete düflerdik. Perseus, avlad›¤›
devler kendisini görmesin diye sihirli bir bafll›k giyerdi. Biz ise,
devlerin varl›¤›n› görmemek için, sihirli bafll›¤› gözlerimize ve ku-
laklar›m›za kadar indiriyoruz.

Bu konuda kendimizi aldatmayal›m. Amerikan ba¤›ms›zl›k sa-
vafl›, 18. yüzy›lda, Avrupa orta s›n›f› için uyar› çan›n› nas›l çald›y-
sa, Amerikan iç savafl› da, 19. yüzy›lda, Avrupa iflçi s›n›f› için ayn›
fleyi yapt›. ‹ngiltere'de toplumsal kargaflan›n gidifli gözle görülür
haldedir. Bu durum, belli bir noktaya ulaflt›¤›nda, K›ta Avrupas›'n›
da ister istemez etkileyecektir. Orada, bu, iflçi s›n›f›n›n kendisinin
geliflme derecesine göre, ya daha yaban›l ya da daha insanc›l bir bi-
çim alacakt›r. Bunun için, yüksek insanc›l düflüncelerden ayr› ola-
rak, bugün egemen olan s›n›flar›n en önemli ç›karlar›, onlara, iflçi
s›n›f›n›n serbestçe geliflmesini engelleyen, yasal olarak kald›r›labi-

* Ölü diriyi yakalar. –ç.
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lir bütün engellerin kald›r›lmas›n› buyuruyor. Bu nedenle de, bu
ciltte, öteki fleyler yan›nda, ‹ngiliz fabrika mevzuat›n›n tarihine,
ayr›nt›lar›na ve sonuçlar›na genifl yer verdim. Bir ulus, öteki ulus-
lardan birçok fleyler ö¤renebilir ve ö¤renmelidir de. Bir toplum,
kendi hareketinin do¤al yasalar›n› ortaya ç›karmak için do¤ru yola
girmifl olsa bile —bu yap›t›n son amac› da, zaten modern toplumun
ekonomik hareket yasas›n› ortaya ç›karmakt›r— bu toplum, nor-
mal geliflmesinin birbirini izleyen aflamalar›n›n ortaya koydu¤u en-
gelleri, ne gözüpek s›çray›fllarla temizleyebilir, ne de meflru yasa-
larla ortadan kald›rabilir. Ancak do¤um sanc›lar›n› k›saltabilir ve
azaltabilir.

Olas› bir yanl›fl anlamay› önlemek için bir noktay› belirtmek is-
terim. Kapitalisti ve toprakbeyini, hiçbir flekilde pembeye boyama-
d›m. Ama burada kifliler, ekonomik kategorilerin temsilcileri ol-
duklar›, belirli s›n›f iliflkileri ile s›n›f ç›karlar›n› kifliliklerinde top-
lad›klar› ölçüde ele al›n›p incelenirler. Toplumun, iktisadi biçimle-
niflinin evrimini do¤al tarihin bir süreci olarak gören benim
görüflüm, bireyi, o kendini öznel olarak bu iliflkilerin üzerine ne
denli çok ç›kar›rsa ç›kars›n, toplumsal olarak yarat›¤› kald›¤› bu
iliflkilerden, herhangi bir baflka görüflten az sorumlu tutar.

Ekonomi politik alan›nda özgür bilimsel araflt›rma, yaln›zca
öteki bütün alanlarda karfl›lafl›lan düflmanlarla yüzyüze gelmekle
kalmaz. Ele al›nan malzemenin kendine özgü niteli¤i, insan yüre-
¤inin en azg›n, en baya¤› ve en u¤ursuz tutkular›n›, özel ç›kar ç›l-
g›nl›klar›n›, düflman olarak savafl alan›na aktar›r. Resmî ‹ngiliz
Kilisesi, 39 kural›n 38'ine karfl› yap›lan sald›r›y›, gelirinin 1/39'una
yap›lan sald›r›dan daha kolay ba¤›fllar. Bugün bizzat tanr›tan›-
mazl›k, mevcut mülkiyet iliflkilerinin elefltirisi ile karfl›laflt›r›l›rsa,
culpa levis'tir.* Bununla birlikte, gene de kabul edilmesi gerekli
bir geliflme var. Örne¤in son haftalarda yay›nlanan Mavi Kitab›
gösterebilirim: "Correspondence with Her Majesty's Missions
Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions."** ‹n-
giliz taht›n›n d›fl ülkelerdeki temsilcileri, Almanya'da, Fransa'da,
k›sacas› K›ta Avrupas›'n›n bütün uygar devletlerinde, sermaye ile
emek aras›ndaki mevcut iliflkilerde köklü bir de¤iflikli¤in ‹ngilte-
re'deki kadar apaç›k ve kaç›n›lmaz oldu¤unu uzun uzun anlatmak-
tad›rlar. Ayn› zamanda, Atlantik Okyanusunun öteki k›y›s›nda,
Amerika Birleflik Devletleri baflkan yard›mc›s› bay Wade, halk top-
lulu¤u önünde yapt›¤› konuflmada, köleli¤in kald›r›lmas›ndan son-

* Küçük günah. –ç.
** "Sanayi Sorunlar› ile Sendikalar Konusunda Majestelerinin D›fl Ülkelerdeki

Temsilcileri ile Yaz›flmalar." –ç.
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ra, sermaye ile toprak mülkiyeti iliflkilerinde köklü bir de¤ifliklik
yap›lmas›n›n günün bafll›ca sorunu oldu¤unu ilan etmifltir. Bunlar,
ça¤›n, mor flallar ya da kara bürüklerle gizlenemeyecek belirtileri-
dir. Bu sözler, yar›n bir mucize olaca¤› anlam›na gelmez. Bu sözler,
bizzat egemen s›n›flar içinde, bugünkü toplumun kaskat› bir kris-
tal olmay›p, de¤iflebilen ve sürekli olarak de¤iflen bir organizma ol-
du¤u konusunda bir sezginin do¤du¤unu göstermektedir.

Bu yap›t›n ikinci cildi sermayenin dolafl›m sürecini* (II. Kitap),
ve sermayenin geliflme seyri içinde ald›¤› çeflitli biçimleri (III. Ki-
tap), üçüncü ve son cilt (IV. Kitap) ise teorinin tarihini ele alacak-
t›r.

Bilimsel elefltiriye dayanan her görüflü memnunlukla karfl›la-
r›m. Kamuoyu denilen fleyin hiçbir zaman ödün vermedi¤im önyar-
g›lar›na gelince, önceden oldu¤u gibi flimdi de büyük Floransal›n›n
özdeyiflini benimsiyorum:

"Segui il tuo corso, e lascia dir le genti"**

Londra, 25 Temmuz 1867

KARL MARX

* Yazar, 579. sayfada, bu bafll›k alt›nda neyi istedi¤ini aç›klamaktad›r. –Ed.
** "Sen yolunda yürü ve b›rak ne derlerse desinler!" Marx, Dante'nin sözcükleri-

ni de¤ifltirerek kullanmaktad›r. Asl› flöyledir: "Vien retro a me, e lascia dir le genti"
("Beni izle ve b›rak ne derlerse desinler"), ‹lahi Komedya, "Araf", 5. flark›, 13. sat›r.
–ç.




