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Kapital
Felsefeden Ekonomi Politiğe
1844-45’te ilk kez karşılaşmalarından Marx’in 40 yıl sonra ölümüne kadar geçen sürede Marx 
ile Engels, benzeri bugüne değin görülmemiş bir düşünsel ve siyasal ortaklık kurdular.
Düşünsel çalışmalarının toplamı, felsefe, tarih, siyaset, devrim stratejisi, ekonomi, sosyoloji, 
antropoloji, doğa bilimleri, teknoloji, askerî tarih ve taktikler ve matematiği (Marx’dan geriye 
cebir, anaUtik geometri, difransiyel ve integral hesabı üzerine 900 sayfalık bir el yazması 
kalmıştır) kapsıyordu.

İşbirliklerinin başlangıcından 15 yıl sonra Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'nın
sonradan ünlenen önsözünde (1859) yeni maddeci tarih anlayışlarının temelini oluşturan iki
merkezî önermeyi şöyle özeriiyordu:

1. “Araştırmalarımdan çıkan sonuç şuydu: Devlet şekilleri gibi, hukuki ilişkiler de ne kendi
kendileriyle ne de insan zihninin sözüm ona genel evrimiyle açıklanabilir. Tam tersine, 
bunlann kökleri, Hegel’in,.. ‘sivil toplum’ dediği maddi hayat şardanndadır.”

2. “ ‘Sivil toplumun’ anatomisi de ekonomi politikte aranmahdır”, çünkü “toplumun ekonomik 
yapısı, üzerinde hukuki ve siyasal bir üstyapının yükseldiği... somut temel (dir)...”

Görüldüğü gibi, Marx’a göre ekonomik yapı hukuki ve siyasî üstyapının gerçek ve maddi 
temelidir; bu gerçek temelin iç işleyişinin tahlili ise ekonomi politiğin görevidir. Daha sonraki 
Marksist teori tartışmalannın pek çoğu, aldatıcı bir basitliği olan bu tezlerin doğru ya da 
yanlış yorumlanmasına adanmıştır. Şunu belirtmek gerekir ki, kapitalizmin ekonomik yapısı 
gerçekten, hukuki ve siyasi üstyapının dayandığı gerçek  temelse o zaman bu ekonomik 
yapının, özellikle Marx’in deyişiyle onun “hareket yasası”nın doğru dürüst anlaşılması da 
kapitalizmi, onu alt etme görevini uygun bir biçimde, anlamanın kavram sal temeli olmak 
zorundadır. Temel eserini oluştururken yıllar boyu yalnız başına ve aşın yoksulluk içinde 
çalışan Marx’in başyapıtı K ap ita ld e  doruğa ulaşan muazzam emeğini adadığı amaç dâ budur.

Klasik Ekonomi Politikten Marx’in Kapitaline
Engels ile çalışmaya başlamalarından sonraki 30 yıl boyunca Marx, başlangıçtaki görüşlerini 
somudaştırıp dönüştürmekle kalmadı, can alıcı yeni görüşler de geliştirdi. Marx’in fikirleri 
zaman içinde değişip geliştiği için, kendisini ekonomi politiğin ilk felsefi eleştirisinden 
kapitalizmin nihai bilimsel tahliline götüren yolun belli başlı aşamalarının sınırlarını çizmek 
önem taşıyor.

Birinci Aşama

Kapitaldeki tahlil açısından bakıldığında 1844-1846 arasındaki dönem, Marx’m ekonomi politik 
eleştirisine yeni başladığı, o yüzden konusuna esas olarak, kapitalist yabancılaşmanın gerçek 
temelini ortaya çıkarmaya çalışan maddeci bir filozof olarak yaklaşmakta olduğu bir dönemdir. 
Daha bu noktada bile emek, tahlilin odak noktasıdır; ama burada kendini hâlâ esas olarak 
yabancılaşmış emek biçiminde ortaya koyar. Aslında bu dönemin büyük bölümünde Marx, 
emek-değer teorisini açıkça reddeder. Daha önemlisi, bu aşamada çoğu kez mevcut iktisadi 
kategorileri, amacı bunlann gerçek toplumsal içeriğini ortaya koymak olsa bile, devir almakla 
yetinir.

İkinci Aşama

İkinci aşamada (1846-1848) Marx, bir ekonomi düşünürü olarak bağımsızlığını ileri sürmeye 
başlar Bu dönem içinde, Felse/enin Sefaleti (1846-1847) başlığı altında Proudhonculuğa 
yönelttiği yıkıcı eleştiriyi kaleme alır; 1847’de Bruxelles İşçi D em eği'nde, sonradan Ücretli Emek 
ve Sermaye adıyla yayımlanan bir dizi konferans verir; ve Engels ile birlikte Komünist 
Manifesto'yu yazar. Bu yapıtlarda ilk kez kapitalist sistemin genel bir resmi çizilir ve sistemin 
kökenleri, insan emeğinin üretkenliğini devrimcileştirmekte gösterdiği büyük tarihi yazarlık, 
ardından hem muazzaftı bir servet hem de yaygın sefalet yaratışı, bunalımlar biçimindeki 
dönemsel yıkımları beraberinde getiren çelişik hareket yasaları ve sistemin kendisini devirmeye 
yönelik mücadeleler irdelenir. İlerde “yükselen organik sermaye bileşimi” yasası adını vereceği 
görüngüleri ilk kez burada, bu yazılarda kayda geçirdiği gibi, bunlarda artı-değer kavramının 
önsezisinin bulunduğu da söylenebilir. Öte yandan Marx’m düşüncesinin bu aşamasında, 
(ücrerierin nihai olarak bir asgari geçim düzeyinde belirlendiği, dahası bu asgari düzeyin 
zaman içinde gerilediği görüşü gibi) sonradan terk edeceği görüşleri hâlâ savunduğunu hatırda 
tutmakta yarar vardır. Her şeyden önce, Marx’in K a p ita ld ek i  tahlilinin çekirdeğini oluşturan 
can ahcı fikirlerin birçoğunun bu dönemde henüz formüle edilmemiş olduğunu hatırlamamız
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Sermayenin çocuk emeğini l<ullanması oldul<ça eski 
ve kârlıdır, ilk  dönemler daha çok manüfaktûr 

işlerinde kullanılan çocuk emeği, sanayiin gelişmesi ile 
birlikte fabrikalara da taşınıyordu. Tam anlamı ile 

boylarından büyük makinelerin üstlerine tırmanarak 
çalışan çocukların ürettiği artı-değer ise kapitalistlerin 

kârlarına kâr katmalarını sağlıyordu. 6 ile 18 yaş 
arasında değişen bütün kademeleri içeren çocuk 

işçiler, gündüz vardiyasında haftada 5 gün 12 saat 
ve b ir gün 18 saat; gece vardiyasındakiler ise 5 

gece 12 saat ve 1 gece 6 saat çalışırlardı. 
İngiltere’de o yıllarda çocuk işçi aranırken verilen 

ilanlar çoğu zaman Amerikan dergilerindeki siyah köle 
aranırken verilen ilanlara benzerdi. Bu aşın çalışmanın 

ağır ve kötü koşullar altında yapılan işin çocuklar 
üzerindeki fiziki ve ruhi etkileri ise son derece

tahripkardı.



Cildi 14 Eylül 1867'de bln nüsha olarak yayımlanan 
Kapital'/n hazırlanması Marx’in 1850'den sonraki 
çalışmalannın merkezinde yeralmıştı. Marx'm bütün 
eserleri İçinde İthaf edilmiş tek kitabı olan Kapital Vn 
birinci sayfasında şunlar yazılıydı: “ Unutulmaz 
arkadaşım, proletaryanın sadık, yiğit, yüce duygulu 
kahramanı Wilhelm Wolff’a armağan edilmiştir. 21 
Haziran 1809’da Tarnau'da doğdu. 9 tıAayıs 1864'te 
Manchester’da sürgünde ö ldü." Kitabını Komünistler 
Birllğl’nl birlikte kurduktan ve 1848 Devrlmlerl’nde 
birlikte mücadele ettikleri arkadaşına ithaf etmesi, 
yalnızca bir vefa duygusunun dile getirilmesinden 
ölürü değildi. Marx, Kapital'/ sırf bir iktisat kitabı 
olarak değil, proletaryanın kendi amaç ve çıkarlarının 
aydınlatılmasının bir aracı olarak da tasarlamıştı. Bu 
yüzden gene Komünistler Blrliğl'nden mücadele 
arkadaşı Johann Philipp Becker’in kitap İçin, “ Kapital, 
kılıcımız, kalkanımız, savunma ve saldırı sllahımızdır”  
demesi Marx'in amacının bilinçli proleter çevrelerinde 
anlaşılmış olduğunu gösteriyordu.

gerekir: Artı-değer ile değişmez ve değişir sermaye gibi çok önemli kavramlar, para, değerlerin 
(dönüşmüş) biçimleri olarak üretim fiyatları, rant ve azalan kâr haddinden kaynaklanan genel 
bunalımlar gibi çeşidi teoriler henüz geliştirilmemiştir.

Üçüncü Aşama

Marx’in ekonomik düşüncesinin üçüncü aşaması. 1848-1850 arasında yeralır. Bu dönemin 
önemli bir teması, ekonomik bunalımlar ile devrimci durumlar arasındaki bağla ilgilidir.
Bu, devrim alevleri arasında kurulacak olan bir teorik bağlantıydı. 1848 devrimci yükselişleri ve 
yenilgileri, onlara iki noktayı hiç duraksamaya yer kalmayacak biçimde anlatmıştı. Birincisi, 
yenilgilerin başlıca nedeninin, işçi sınıfının göreli siyasal tecrübesizliğinden ve önderliğin 
sınırlılıklarından ötürü, devrimlerde öncü rolün her^-erde küçük burjuvazinin eline geçmiş 
olmasında yattığı sonucuna ulaşmalarıydı. Oysa, kendisini beslemiş olan sistemden kopmak bu 
küçük burjuvazinin yapısal olarak elinde değildi ve devrim koşulları karşısındaki yalpalama ve 
ürkekliği, kaçınılmaz olarak karşı devrimin işini kolaylaştırıyordu. Gelecek sefere daha iyi 
hazırlanmak, işçi sınıfına öncü rolünde güç ve umut verecek bilgi ve anlayışı yaratmaya 
yardımcı olmak 1848’den sonraki başlıca amaçlarından biriydi artık.

Devrim ve Ekonomik Bunalım

İkinci konu, yeni bir devrimci yükselişin hangi koşullar altında olabileceği ile ilgiliydi. İlk 
altüst oluşlar dalgası, 1847 uluslararası bunalımının hemen ardından gelmişti. Bu devrimlerin 
yenilgisini bir ekonomik büyüme izlemişd. Bu olaylarla ilgili incelemelerine dayanarak Marx 
ve Engels, gerçek devrimlerin yeni baştan patlak vermesinin ancak, “modern üretici güçlerle 
burjuva üretim biçimlerinin birbirleriyle çelişkiye düştüğü” bir dönemde olanaklı olabileceğini, 
bunun ise bir sonraki ekonomik bunalıma dek gerçekleşmeyeceği sonucuna vardılar.



Gerçi, yaklaşmakta olan bunalımm kesin zamanlaması konusunda, hatta gerçekten genel bir 
bunahm ile bir ekonomik dalgalanma ya da (kötü ürün veya parasal bir panik türünden) 
kısmi bir bunahm arasındaki önemli ayırım konusundaki görüşlerim açıklığa kavuşturmuş 
olmaktan hâlâ enikonu uzaktılar; ama son derece temel bir noktayı, yani genel bir ekonomik 
bunalımın potansiyel olarak devrimci bir durum yarattığım kavramışlardı. Lenin’in ünlü 
formülüne göre devrimci bunalım, yönetici sınıfların eskisi gibi yönetmeyi sürdüremez oluşları, 
ezilen sınıfların eskisi gibi yönetilmeye katlanamaz oluşlarıyla çakıştığı zaman oluşur. Genel 
bir ekonomik bunalım, kapitalist üretimi ve ona dayalı toplumsal ilişkileri yıkıma uğratır. 
Yönetici sınıf hizipleri arasına karışıklık ve korku tohumları ekerken, ezilen sınıflar içindeki 
yoksufluk ve sefaleti şiddetlendirir. Yönetici sınıf açısından durum denetimden çıkmış gibi 
görünür; eskiden olduğu gibi yönetmeye devam etmekte, gittikçe artan zorluklarla karşılaşırlar. 
Öte yandan yönetilen sınıflar, giderek mevcut koşullara karşı çıkmak zorunda kalırlar; karşı 
çıktıkça da bizatihi bu koşuflann temeli için, büyüyen bir tehdit oluşturmaya başlarlar. Genel 
bir ekonomik bunahm, böylece üretim tarzını şiddetle sarsar, siyasal ve ekonomik 
ikstikrarsızhk yaratır ve ister istemez sınıf mücadelesini yoğunlaştım. Böyle bir durum (elbette 
her iki tarafa da herhangi bir güvence getirmeksizin) devrim potansiyelini artırır. Bu bağlantı, 
Marx ve Engels’in, ekonomi politik alanı açısından taşıdığı asli öneme ilişkin temel tezlerinin 
somutlaştırılmasında önemli bir adım oldu.

Dördüncü Aşama

1850-1858 yılları, Marx’in ekonomik düşüncesinin gelişiminde dördüncü aşamaya damgasını 
vurur. Bu yıllar, 1850’de ekonomi politik konusunda yoğun bir biçimde çalışmaya başlayışı ile 
1857 Ue 1858 arasındaki yalnızca dokuz  ayda ekonomik incelemelerini telaşla özetleyişi 
arasındaki sınırları çizer. Bu özetin büründüğü biçim, 900 sayfalık bir el yazması olan 
Grundrisse oldu.

İçinde yaşadığı koşulların sefilliğine ve ekonomik incelemelerini hemen hemen bir yana 
bırakmak zorunda kaldığı dört yıllık bir araya karşın, Marx, bu döneme, şaşılacak kadar çok 
iş sıkışnrmayı gene de başardı. Örneğin 1850’den 1853’e dek, “emtia, para, sermaye, ticaret, 
teknoloji ve icatlar tarihi, kredi, nüfus teorisi, devletlerin ekonomik tarihi, görenek ve 
gelenekler tarihi, dünya pazarı, sömürgecilik ve başka konulardaki okumalarından çıkardığı 
notlarla 24 defter doldurdu.” Mart-Nisan 1851 arasında “Bir Bütün Olarak Para Sistemi” 
başhklı, büyüklüğü bilinmeyen bir el yazması. Kasım 1854 ile Ocak 1855 arasında ise döviz 
kuru teorileri üzerine “Para Sistemi, Kredi Sistemi, Bunalımlar” başlıklı, “olağanüstü zengin 
içerikU” ve “eleştirel bir süzgeçten ve değerlendirmeden geçirilmiş olgusal malzeme” ile dolu 
olduğu söylenen bir başka el yazması kaleme aldı. Her iki el yazması da, bugüne dek 
yayımlanmış değildir. 1852’den 1856’ya kadar Marx’in ekonomi politik incelemesi, profesyonel 
gazetecilik çalışmaları, kendi sağlık durumunun bozukluğu ve ailesi içerisindeki hastalıklar ve 
Chartist Peoples Paper’daki çalışması yüzünden büyük ölçüde yavaşladı. Ama 1857’de, 
çoktandır beklenen ekonomik bunahmın eşikte olduğu açıklık kazanınca Marx, bunalımın 
ardından gelecek istikrarsızlığın fiili bir Avrupa devriminin kıvılcımı olacağı yanlış inancından 
hareketle gecenin geç vakitlerine kadar telaşla çalışmaya koyuldu. Tufandan önce “İktisat”mın 
temellerini ortaya koymak istiyordu.

Grundrisse
Marx, Grundrisse’yi esas olarak kendi düşüncesini açıklığa kavuşturmak için kaleme aldı. Yapıt, 
bir Giriş’ten, Para ve Sermaye üzerine iki ana bölümden, bir de Bastiat ile Carey adındaki 
ekonomi politikçiler üzerine bir denemenin bir parçasından oluşmaktadır. Marx’in, değer ve 
para teorilerinin aynntılannı ilk kez formüle ettiği yer, bu el yazmasıdır. Daha önemlisi, artı- 
değer kavramını işleyip geliştirerek eskiden mevcut bütün kâr teorilerini çürütüşü Sermaye 
üzerine olan bölümü yazarken olmuştur. Böylece bu büyük keşif, Marx’in ekonomi politikte 
gerçekleştirdiği devrimin temelini oluşturan üç öğenin sonuncusunu sağlamış olur: Maddeci 
tarih görüşü, fiyatın gizli temeli olarak değer kavramı ve genel -olarak- kârın (kâr, rantlar, 
faiz vb.) gizli temeli olarak artı-değer kavramı.

Nihayet değişmez ve değişir sermayeyi, mutlak ve göreli artı-değeri ve değerlerle orantılı 
fiyatlar ile genel bir kâr haddini yansıtan fiyatları birbirinden ilk kez ayırt edişi gene bu 
yapıt içerisinde olmuştur.

Grundrisse’d t  kaydedilen büyük ilerlemelere karşın bunun asimda, Marx’in klasik ekonomi 
politiğe yönelttiği ilk felsefi ve siyasal eleştiri ile kendisinin kapitalist üretim tarzına ilişkin 
olarak daha sonra K apital’d e  geliştireceği devrimci tahlil arasındaki köşe noktasına isabet eden 
bir geçiş yapıtı olduğunu belirtmekte yarar vardır. Yapıt Hegel felsefesini çürütüşünün 
tamamlanmasına fiilen damgasını vursa bile, Marx’m sonradan bir yana bırakacağı bir Hegelci 
terminolojiyle hâlâ dopdoludur. Aynı şekilde, Marx’in klasik ekonomi politikten kopuşunun 
habercisi olmasına karşın gene de, söz konusu olan kendi ekonomi politik görüşünü ortaya 
koymak için giriştiği yalnızca bir ilk çabadır. Dolayısıyla, kendi tahlilinin ayrıcı öğelerinin bir 
çoğunu işleyip geliştirdiği yer olmasına karşın tezlerin çoğu, geçici içermeleri, karışımları ve

SM ITH, A D A M  
( 1723^ 1790)

Klasik burjuva ekonomi politiğinin kurucusu Adam 
Smith, 5 Haziran 1723’te İngiltere’de Edinburg civarın
daki Kircaldy’de doğdu. Babası gümrük müfettişi, anne
si zengin bir toprak sahibinin kızıydı. 1737'de dint eği
tim için Glasgow’s gitti, döneminin ünlü ahlâk felsefeci
si Fancis Hutcheson’ın öğrencisi oldu, ondan etkilendi. 
Oxford’da teoloji eğitimine başladı, ama vazgeçerek fel
sefeye geçti. Bu yıllarda David Hume’un bir kitabını 
okuduğu için cezalandırıldı. Adam Smith sanat üzerine 
çalışmalar da yaptı. Edinburgh’s üniversiteye döndü
ğünde edebiyat, tarih ve ekonomi dersleri verdi.

1759’da İlk kitabı The Theory of Moral Sentiments’m 
(Ahlaki Duygular Kuramı) yayımladı ve kendisini burjuva 
ekonomi politiğinin kurucusu yapacak görüşlerinin te
mellerini ilk kez açıkladı. İlk kitabının başarısıyla ün 
kazanan Smith 1763’te üniversiteyi bırakarak Arşidük 
Buccleuch ile Avrupa’ya gitti. Paris'te onu en çok etkile
yen kişiler başta Quesnay ve Turqot olmak üzere fizyok
ratlar oldu. 1766 yılında Fransa’dan dönen Smith, The 
Wealth of Nations’\ (Milletlerin Zenginliği) hazırladı.' 
1776’da yayımlanan kitap klâsik ekonomi politik üzerine 
yazılmış en büyük eser olarak nitelendirildi. Smith ese
rinde ekonomik sistemin işleyişindeki bütünlüğü ve bu
nun tüm hareketlerini bir model olarak ele almadı. Onun 
gözünde ekonomi politik ulusun varolan zenginliğinin 
nasıl meydana geldiğini ve nelerden ibaret olduğunu 
araştırmak demekti. Smith merkantilistlerden, fizyokrat
lardan ayrılıyordu, çünkü fizyokratlara göre zenginliğin 
kaynağı toprak, merkantalistlere göre para ama Smith’e 
göre emefc’ti. Ancak değerin kaynağı olarak emeği gös
terirken, bir metanın üretiminde harcanan emekle, o 
metanın piyasada satın alabileceği veya kumanda ede
bileceği emek gibi birbirinden farklı iki şeyi tanımlıyordu 
ki, bu da onu Marx'in deyimiyle “ daha önceden metanın 
bir ön ve bağımsız tahlilini yapmadığı için” yanılgıya 
düşürmtştü. Bunun gibi sermayenin emeğin vericini 
artırdığını öne sürmesi, kârla faizi birbirine karıştırması, 
rant konusundaki tutarsız değerlendirmeleri, kuramının 
zayıf yanlarıydı.

Özel yaşamı hakkında çok az bilgi bulunan, dalgınlığı 
ile ünlü iktisatçı 17 Temmuz 1790’da Edinburh'ta öldü. 
Hiç evlenmemiş olan Smith'in özel yaşamına ilişkin bel
geleri ve yazışmaları isteği üzerine yakılmıştır.

Adam Smith’in başlıca eserleri şunlardır: The Theory 
of Moral Senttiments 1759 (Ahlaki Duygular Kuramı), 
An Irtquiry into the Nature and Causes of Wealth of 
Nations 1776 (Milletlerin Zenginliği).



Kapital'/ yazmaya başladığı sırada Marx ve British 
Museum'daid çalışma masası. Bu dönem Marx 

ailesinin en zor yılları oldu. Marx 1849'dan beri 
karaciğer ve safra kesesinden rahatsızdı. Sefalet 

koşullarında hastalık giderek şiddetleniyordu. 1863’te 
yüzündeki çıbanlar nedeniyle ameliyat olmak zorunda 

kaldı. Bu arada her şey rehin veriliyor ev 
ışınlamıyordu. Kapital hakkında arkadaşlarına yazdığı 

mektuplara, zaman zaman Marx’in “ varoluşun 
sefaleti”  diye adlandırdığı ev hayatıyla ilgili şikâyetleri 

de karışıyordu: “ Hergün karım kendisinin ve 
çocukların çoktan ölmüş ve gömülmüş olmalarının 

daha hayırlı olacağını söylüyor. Ben karşı da 
çıkamıyorum. Bu durumda katlanmak zorunda 

kaldığımız aşağılanmalar, işkence ve dehşet gerçekten 
tarife sığacak gibi değil... En çok da çocuklara 
acıyorum, çünkü bu ‘gösteri mevsiminde’ bütün 

arkadaştan eğlenirken, onların yapabildiği binlerinin 
bizi ziyaret edip pisliği görmesinden korkmaktan 

ibaret." Bu sefalet koşullan ancak Engels’in babasının 
firmasındaki hissesini, hem kendisine hem Marx’a 

hayatlarının sonuna kadar yetecek b ir fiyata sattıktan
sonra, sona erdi.

düzeltmeleri, işlenip geliştirilmesi gereken bir kalıp içinde biçimlendirilmiş, aynca K apital’dek i 
tahlilinin II. ciltteki yeniden üretim şemaları, III. ciltte ele alman rant ve kredi gibi daha 
birçok can alıcı öğesi henüz geliştirilmemiştir. Nihayet şunu da hatırda tutmak gerekir ki, 
Grundrisse, yayımlansın diye değil, yazan kendi görüşlerini açıklığa kavuştursun diye 
(başdöndürücü bir hızla) yazılmıştır. Bilim adamlan için onu bu denli büyüleyici kılan bu 
özellik, aynı zamanda onu zor bir yapıt haline getirir: Ara sıra güzellik ve içgörü dolu 
parçalar bulunsa da çoğunlukla sakildir, çapraşıktır ve sonu gelmez konu dışı sözler ve 
tekrarlarla doludur. Esas değeri, Marx’m temel sorunlara cevaplar getirme yönteminin, eşine az 
rastlanır bir tutanağını vermesinde (bir de, başka yerlerde peşinden gitmediği çeşit çeşit 
konular üzerine gerçek bir yorumlar, konu dışı sözler ve apartmalar hâzinesi olmasında) 
yatar. Ama, Marx’in kendisinin karakteristik tok sözlülüğüyle belirttiği gibi el yazması, “yavan, 
takır takır ve bozuk karaciğer kokan”, “her şeyin pancarlar ve lahanalar gibi karmakanşık 
yığıldığı” bir üslupla yazılmıştır.

1850’ler boyunca Marx, kendi ekonomi politik sergilemesini yayınlama umudunu beslemiş, 
ama her nasılsa hep araya pratik ve siyasi kaygılar girmişti. 1857’de, ufukta bir ekonomik 
bunalım belirmişken, beklenen devrimci tufandan önce yazabileceği kadar yazmak için kendini 
geceli gündüzlü zorlamaya başladı. Bu yoğun çabadan Grundrisse’nin  yanısıra, yazmaya 
niyetlendiği yapıtın geri kalan bölümünün planı da çıktı. 1857 tarihli bu plan sayesinde 
öğreniyoruz ki yapıtın bütünü toplam altı büyük kitaptan (bölümden) oluşacak, bunlar 
sırasıyla şu konulan ele alacaktı: Sermaye, Toprak Mülkiyeti, Ücretli Emek, Devlet, Dış 
Ticaret, son olarak da Dünya Pazarı ve Bunalımlar. Ne denli garip gözükse de yalnız 
Grundrisse değil, K apital’in  kendisinin her üç cildi bile, tasarlanan altı kitabın esas olarak 
yalnızca I., Sermaye kitabının, kapsamına girmektedir. Ancak bu bilginin ışığı altındadır ki 
Marx’m gözünü diktiği genel yapıtın muazzam boyutlannı gerçekten bilincine varabiliriz.

Beklentisi Marx’i, “İktisat”ını yazmaya başlamak için kamçılayan bunalım, 1858-1859 arasında 
gerçekten patlak verdiyse de bunun ardından geleceğini umduğu devrimci tufan hiçbir zaman 
tam olarak gerçekleşmedi. Aradaki zamanda Marx, Ferdinand Lasalle aracılığıyla, sonunda 
tasarladığı genel yapıtı bir dizi fasikül halinde basmaya istekli bir Alman yayımcı buldu. Bu 
yükümlülükten destek bulan Marx, el yazmasını yayımlamak üzere gözden geçirmeye başladı.
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Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
Grundrisse’nin  esas olarak, biri Para, öbürü Sermaye üzerine olan iki ana bölümden oluştuğu 
hatırlanacaknr. Yayımlanması için bunun ikinci taslağım yazarken Marx, ilkin her iki bölümü 
genel yapıtının birinci fasikülü olarak birarada yayımlamayı planlamıştı. Ama sonradan 
düşünüp taşınınca. Sermaye üzerine olan ikinci, daha açıktan devrimci olan bölümü. Para 
üzerine olan çok daha soyut öncelinden ayırmanın siyasal bakımdan daha akıllıca olacağı 
sonucuna vardı. Engels’in sonradan belirteceği gibi, odağı meta ve para olan birinci bölüm, 
gerçi “devrimci içermeleri... zararsız gözüken bir kurdun içindeki olta iğnesi gibi” içinde 
taşıyordu; ama oltaya fiilen takılmak için, sermaye, artı-değer ve sömürü tahlilinin yer aldığı 
ikinci bölüme ihtiyaç vardı. Üstelik, o sırada Almanya’da yayımlanan her türlü basılı malzeme 
polis denetiminden geçmek zorunda olduğundan Marx, ilk bölüme “kesinlikle bilimsel, yani 
polis sansürüne uğramayacak” bir biçim vermeyi bir kat daha gerekli görmüştü. Ve böylece 
1859’da ilk bölüm. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı başlığı altında nihayet yayınlandı. Ne 
var ki, birazdan göreceğimiz gibi, ikinci bölüm gün ışığına hiç çıkmadı; el yazmasının da 
akıbeti bilinmemektedir.

“Katkı”nın Özellikleri

Marx’m K atkısı üç özelliğiyle dikkati çeker. Bunların birincisi, Marx’in, Engels’i ve kendisini 
felsefeyle ilk karşılaşmalarından alıp sonunda ekonomi politiğe ilgi duymalanna kadar götüren 
olayların kısa bir anlatımıyla açtığı, sonra da tarihi maddecilik teorilerinin ana noktalarının 
(bu yazının başında aktarılan) olağanüstü bir özetiyle bağladığı ünlü önsözüdür. Bu denli 
konulann bu denli özlü bir biçim içinde dile getirildiği az görülmüştür.

Katkı ile ilgili ilginç nokta, yukarda belirttiğimiz gibi, Grundrisse’nin  iki bölümünden yalnız 
birincisini geliştirmekte olmasıdır. Bu haliyle, Marx’m parasal sorunlar üzerinde odaklaşan tek 
yayınlanmış yapıtı olmasına karşın, aslında paranın yalnız bir kısım işlevlerini, tek başına 
metalann doğasından kesinlikli bir biçimde türetilebilecek olanlarını, tahlil eder; paranın 
sermayeden kaynaklanan işlevleri ve yasaları gibi can alıcı bir sorunu, gelecekteki fasiküllerden 
birinde tahlil etmek üzere ileriye bırakır. Bu ikili bölümün bilinmesi, paranın yalnız K atkı’ da 
değil, Kapital’in  1. cildindeki ele alınışını da değerlendirmekte önem taşır; çünkü İkincisi 
büyük ölçüde birincisindeki malzemenin özetlenmiş bir versiyonudur. Sermayeden kaynaklanan 
birtakım önemli parasal işlevlerin ve mekanizmalann (metalardan kaynaklananların tersine) 
ancak, sermaye kavramının kendisi geliştirildikten ve temel yasaları iyice tahlil edildikten 
sonra mannki olarak geliştirilebileceği göz önünde tutulursa, Marx’in para teorisinin bu 
bölümlerinin bütün içindeki yerine ve tamhğma ilişkin birçok karışıklıktan kaçınılabilir.
Katkı'da bu yönde bir sonraki adım, ileriki fasiküllerin birinde; Kapital'de ise III. ciltte 
atılacaktı. Oysa Katfeı’nm yalnız birinci fasikülü çıktı. K apita l’e  gelince, onun da Marx 
yaşarken yalnız birinci cildi yayımlandı. Kredi üzerine III. ciltte yer alan malzeme ise sadece 
Marx’m ölümünden sonra bir yığın tamamlanmamış taslak ve notları arasından derlenen 
parçalardan ibaretti. Dahası Marx’in kağıtları arasında para üzerine daha eski tarihli iki el 
yazması (”Bir Bütün Olarak Para Sistemi”, 1851 ile “Para Sistemi, Kredi Sistemi ve 
Bunahmlar”, 1855) bulunduysa da bunlar hiçbir zaman yayınlanmadı. Marksist para teorisi 
çevresinde daha sonra çıkan tartışmalarda görülen karışıklık ve güçlüklerin önemlice bir 
bölümü, olaylann bu şekilde biraraya gelmiş olmasından ileri geliyor olsa gerektir.

Katkı ile ilgili üçüncü dikkat çekici özellik, yaymlanışından sonra gördüğü muameleye 
ilişkindir. Kitap, ne de olsa, burjuva iktisatçılara karşı Marx’in planladığı saldırının başlangıç 
salvosuydu ve 15 yıllık bir araştırmayı arkasında bırakmış olan Marx, davet edebileceği her 
türlü karşı saldınnın altından kalkabileceğine güvenmekteydi. Oysa çok yanılmıştı. Çünkü 
onlar, üstesinden gelemeyeceği tek silahla kolayca Marx’a baskın çıktılar: Susuş kumpasıyla. 
Dahası, yapıtının gerçek içeriğini gerek polisin, gerekse meslek dergilerinin gözünden 
saklayacağını umduğu, çok soyut ve “bilimsel” üslup yüzünden kitap, işçi sınıfı kamuoyuna 
da fazla teorik geldi ve sonunda onlar tarafından yok sayıldı. Marx’in birkaç yıl sonraki 
deyişiyle genellikle K atkı’nın  “popülerlikten çok uzak” olduğu ortaya çıktı.

Marx’in bu tecrübeden çıkardığı ders, sonraki bütün yazılarının üslup ve içeriğini 
biçimlendirmekte önemli oldu. Vardığı sonuç şuydu: Öyle bir üslup benimsenmeliydi ki hem 
yapıtı işçi sınıfından okurlara doğrudan doğruya seslenebilsin, hem de devrimci bir bilimden 
beklenen kesinlik ve sağlamlığı korumak mümkün olsun. “Bir bilimi devrimcileştirme 
yolundaki bilimsel çabalar hiçbir zaman tam anlamıyla popüler olamaz” diyordu; ama somut 
tarihî ve ampirik ayrıntılarla sıkı sıkıya doldurularak, yeterince kararlı bir akademik olmayan 
okur kidesi için belki gene de anlaşılır kılmabilirlerdi.

Teorisini, zorunlu gördüğü biçimde sunmak için Marx’m muazzam boyutlarda ek tarihi ve 
ampirik araştırma yapması gerekti. Buna dayalı olarak 1861 ile 1863 arasında Grundrisse'deki 
özgün Sermaye bölümünü baştan sona yeniden yazdı. Niyeti, bunu, tasarladığı genel yapıtın, 
söz verdiği ikinci fasikülü olarak yayımlamaktı hâlâ. Öngördüğü bu ikinci fasikül için seçmiş 
olduğu başlık Sermaye idi. Aynı zamanda ekonomi politik tarihi üzerine geniş bir el yazması 
kaleme alıyordu ki bunu bugün Theorien über den M ehnvert (Artı-Değer Teorileri) diye 
tanıyoruz. Bu iki el yazması, toplu olarak 1500 orta boy sayfaya yaklaşır.

SAY, SEAN-BAPTISTE 
( 1767- 1832)

Adam Smith’in eksik ve yüzeysel görüşlerini savuna
rak, bunların Fransa'da yaygınlaşmasını sağlayan, ken
di adıyla anılan ekonpmi yasasını geliştiren Jean Baptis
te Say 5 Ocak 1767’de Lyon’da doğdu. Paris’te öğreni
mini tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek, bir süre 
burada çalıştı. Bu arada Adam Smith’in ekonomik gö
rüşlerini benimsedi. Fransa’ya döndüğünde devrimci 
düşünceleri savunarak, Fransız Devrimi’ne katıldı. Bu 
arada Mirabeau’nun yönetimindeki Courrier de Proven
ce (Taşra Habercisi) gazetesine yazılar yazdı. 1792’de 
ise gönüllü olarak orduya katıldı. Maliye Bakanı Clevie- 
re’nin sekreterliğini yaptı. 1793’te kardeşi Horace Say 
ile birlikte La Decade philosophique, literaire et politi
que (Felsefe, Edebiyat ve Siyaset On Yılı) dergisini çı
kardı. 1799’da hükümette görev alan Say, bu dönemde 
iktisat çalışmalarını sürdürdü. Özellikle zor görünen eko
nomi kuramlarını, karışık sorunları basitleştirerek, her
kesin anlayacağı bir dille yazma yeteneği kazandı. 1803 
yılında en önemli eseri olan TraitĞ d'economie poiWque'i 
(Ekonomi Politik, İncelemesi) yazdı ve yayımladı. Bu 
arada kitabında savunduğu bazı görüşlerden dolayı I. 
Napoleon tarafından hükümetten uzaklaştınidı. Daha son
ra ticarete başlayan Say, iplik fabrikası kurarak sanayi
cilik yaptı. Ancak 1813’te bu işi bırakarak fabrikasını 
sattı. Ardından Fransa hükümeti tarafından İngiltere’ye 
gönderildi. Hükümetin amacı, İngiliz ekonomisindeki ge
lişmelerin Say tarafından izlenmesiydi. Daha sonra tek
rar Fransa’ya döndü. Bu arada Ekonomi Politik İncele
mesi adlı kitabının ikinci baskısını yaptı. 1830’da Colle
ge de France’da iktisat dersleri vermeye başladı Say, 
1830 Devrimi’nde Seine’den genel konsey üyesi seçildi.

Say, daha çok kendi adıyla anılan ve “mahreçler kanu
nu” dediğimiz toplam arz ve talep teorisi ile bilinir. 
Buna göre kapitalist ekonomide aşırı bir üretim sözko- 
nusu olamaz, çünkü aşırı bir biçimde üretilmiş bir mal 
dahi bir süre sonra piyasanın normal işlemesiyle birlikte 
kendi sınırına çekilecek ve talebi karşılayacak konuma 
düşecektir. Bu yüzden aşırı üretim bunalımları söz ko
nusu olamaz.

Say’ın bu toblosu hiçbir zaman gerçekleşmemiş, iyim
serliği bir özlemden öteye geçmemiştir.

Marx, Say’ın çıkardığı bu sonuçları “ saçma” diye 
nitelendirir, onun her şeyi kolayca halletmesini vulger 
(bayağı) yaklaşımına bağlar ve orijinal bir burjuva düşü
nürü olarak görmez.

15 Kasım 1832’de ölen Jean Baptiste Say’in başlıca 
eserleri şunlardır; Tralte d'economie politique; 1830 (Eko
nomi Politik İncelemesi); Catechlsme d ’economie politi
que; 1815 (Ekonomi Politiğin Kutsal Kitab), Cours comp- 
let d ’economie politique pratique, 1820 (Uygulamalı Eko
nomi Politik Dersleri).



Köleler ve Sertler. Görüntüler ve çalışma biçimi 
benzese de iki ayrı üretim tarzının, iki ayrı toplumsal 
formasyonun unsurlarıydılar. "Karşılığı ödenmemiş artı- 

emeği çalışanların elinden çekip alınışının ekonomik 
biçimi, tüm toplumsal üretim ilişkilerinin üzerinde 

yükselen ekonomik formasyonunun, ve aynı zamanda 
onun özgül politik biçiminin temelini oluşturur.”  (Marx,

Kapital, Cilt III)

Artı-Değer Teorileri

özünde K ap ita lin  kendisinin (Katkı ile birlikte) ilk çalışma taslağını oluşturan bu birinci el 
yazması, günümüze kalmışsa da şimdiye dek yayımlanmamıştır. Dahası ikinci el yazmasının 
(Theorien über den Mehrwert) bile tamamı yazılışından neredeyse 100 yıl sonrasına değin 
kullanılamamıştır.

Kendinden önceki Grundrisse gibi Artı-Değer Teorileri de, doğrudan yayınlanması düşünülmemiş 
bir ilk taslaktır. Burada Marx, yalnız kendi kapitalist üretim ve sömürü tahlilini ekonomi 
politikçilerin fikirlerinin karşısına çıkarmakla kalmaz; bu karşılaştırmayı, kendi görüşlerini 
araştırıp derinleştirmekte de kullanır. Nitekim artı-değerin kapitalistler arasında nasıl 
paylaşıldığını, dolayısıyla yüzeyde kendini, maliyetlere “eklenivererek” sanki havadan yaratılmış 
bir ortalama ya da normal kâr gibi ortaya koyuşunun nedenini ilk kez ayrıntılı olarak 
geliştirdiği yer burasıdır. Artı-değerin kârlar, rant, faiz ve vergiler toplamım nihai olarak nasıl 
düzenlediğini göstermeyi mümkün kıldığı için bu bağlantı, tahlilinin zorunlu ve önemli bir 
adımıydı. Üretim fiyatları (ortalama Jcâr haddini yansıtan fiyatlar) teorisi ile toprak rantı 
teorisi, el yazmasında büyük bir yer tutar. Bunun nedeni, kapitalizmde yıllık kâr ve rant 
akımlarının, yönetici smıhn bunlara denk düşen iki büyük parçasının varlığı ve yeniden 
üretiminin, dolayısıyla sistemin kendisinin varlığı ve yeniden üretiminin maddi temelini 
oluşturmasından başka bir şey değildir. Nihayet Marx’in üretici olan ve olmayan emek 
üzerine, aynmsal (differantial) ve mutlak rant üzerine, kapitalist yeniden üretimde sermaye ve 
gelir akımlan (yeniden üretim şemaları) üzerine ve bunahmlann birbirinden farklı temelleri ve 
biçimleri üzerine kendi formülleştirmelerini ilk kez sunduğu yer bu el yazmasıdır.

Artı-Değer Teorileri’nin  en çarpıcı yönlerinden biri, Marx’m burjuva iktisadı karşısındaki tavnna 
tuttuğu ışıktır. Bu, ne de olsa, Marksist teori ile onun burjuva basımları arasındaki ilk 
karşılaşmadır. Gelgelelim Marx, Smith ile Ricardo gibi klasik iktisatçılarının yapıtlarının gerek 
bilimsel niyetini, gerekse içeriğini övmek için özel çaba gösterirken bir yandan da bu 
iktisatçılann çeşitli savlarının güçlü ve zayıf yanlannı ayrıntılı olarak inceler. Bir tutarsızlığı ya 
da zaafı sırf kaydetmekle asla yetinmez, her defasında aynı görüngülerin daha iyi bir tahlilini 
de ortaya koymaya çalışır. Kökeni ya da yönsemesi kuşkuludur diye bir sorunu asla 
savsaklamaz. Gerici bir aşırmacı olarak hor gördüğü ve yapıtının “aristokrasi. Kilise, devlet 
malı yiyenler, dalkavuklar vb.”nin servetini ve “emekçi sınıfların sefaleti”ni haklı göstermeyi 
amaçladığı açık olan Malthus gibi birisi söz konusu olduğunda bile Marx, gerçek katkılan 
özürcü görüşlerden titizlikle ayırmayı elden bırakmaz. Öyleyse Marx’m bilimsel selefleri ve 
basımlarıyla “kozunu paylaşma” tarzı işte budur: Kerameti kendinden menkul üstünlük 
ilanlarının veresiyesine değil, gerçek ilerlemelerin peşin parasına dayanmak.

Kapital
1864’ten 1865’e kadar Marx, K apital’in el yazmasını yeni baştan yazar; o arada, süregelen 
araştırmasına dayalı yeni teorik ve ampirik malzemeyle yapıtı bir hayli genişletir. Engels’in 
Marx’in ölümünden sonra II. ve III. ciltleri bir araya getirirken kullandığı malzemenin büyük



çoğunluğu bu 1864-1865 taslağından çıkarılmıştır.

1865 ile 1867 arasında Marx, araştırmasına ve yeniden yazmaya devam ederken öncelikle 1. 
cildi basılmaya hazır hale getirme işi üzerine odaklaştı. 16 Ağustos 1867’de, sekiz yülık bir 
yayın boşluğunun ardından, çoktandır beklenen ikinci fasikülün nihayet bittiğini Engels’e haber 
verecek durumdadır artık:

“16 Ağustos 1867, gecenin saat 2’si 

Sevgili Fred,

Kitabın... son formasının... tashihini demin tamamladım. Böylece bu cilt bitti. Yalnız senin 
sayende mümkün oldu bu. Benim için katlandığın özveri olmasaydı üç ciltlik muazzam işi, 
imkân yok yapamazdım.”

1867’de Kapital’in I. cildi ilk kez basıldığında Marx neredeyse 50 yaşındaydı. 1857’deki ilk 
planının toplam altı kitap yazmak olduğu hatırlanacaktır. Sermaye kitabı bunlann yalnız 
birincisi olacaktı. 1860’lara gelindiğinde, Sermaye üzerine olan bu kitabın kendisi, genişleyip 
üç teorik cilt haline gelmişti; bunlara ekonomi politikte fikirler tarihi üzerine dördüncü bir 
cilt eklenecekti. Dolayısıyla K apital’in  I. cildi gerçekte Sermaye kitabının tümü de, başlangıçta 
planlanan toplam altı kitabın yalnızca birinci kitabıydı! I. cildin nihayet tamamlanmasıyla dahi

Sm ith, R icardo, M a rx

Karl Marx, akademik iktisat kitaplarında Adam Smith 
ve David Ricardo ile birarada, "klasik iktisatçılar” gru
bu içinde incelenir. Marksist olmayan iktisatçılar için 
Marx, bir İktisatçı olarak ve iktisat kuramına katkısı bakı
mından, bazen “önemsiz bir Ricardocu” , bazen “ ileri 
bir yeni-Ricardocu” , bazen “ Ricardo artı tarih” , bazen 
de “ Ricardocu sosyalistlerin en büyüğü” , “sosyalist- 
leşmiş Ricardocu” olarak nitelendirilir. Kısacası, Marx 
“klasik iktisatçı” lardan biri olarak sınıflandırılır. Bu bağ
lamda klasik iktisat, esas olarak emek-değer kuramı 
temeline oturan, İktisadî sınıflar arasındaki gelir bölüşü- 
münü kapitalizmin dinamiğini belirleyen ana unsur ola
rak gören ve kapitalizmin dinamiği ve geleceği hakkında 
öngörüde bulunan, bu öngörüyü desteklemek üzere ka
pitalizmin İşleyiş mekanizmalarının temel öğelerini ve 
bu öğeler arasındaki ilişkileri tahlil etmeyi amaçlayan 
bir iktisat kuramı olarak kabul edilir. Bu yoruma göre 
klasik iktisadın temellerini Smith atmıştır; Ricardo bu 
temeller üzerinde onu formel bir kuram haline getirmiş
tir; Marx ise Ricardo'nun sistematiğini ve kavramlarını 
kullanarak kurama tarihsel bir boyut katmıştır; zaten 
Marx da kendini Smith’in mirasını tevarüs eden Rlcar- 
do’nun entelektüel mirasçısı saymıştır ve “ burjuva 
iktisatçılar” olarak adlandırdıkları arasında belki de sa
dece Ricardo'ya hayranlık duymuştur; Marx’in Ricardo’- 
dan en önemli ve temel farkı, olsa olsa kapitalizmi ebedi 
değil, geçici bir tarihsel toplumsal örgütlenme biçimi 
olarak görmesidir; yani Marx, Ricardo’nun kuramına ta
rihsel analiz eklemiştir.

Marx’i Ricardocu olarak değerlendirmek hem yüzey
sel hem de yanlış bir görüştür. Marx’in sorunsalı hem 
Ricardo’nunkinden, hem de 1960'larda gelişmeye baş
layan yeni-RicardocularınkInden kesinlikle farklıdır. Her 
ne kadar Kapitai'in alt başlığı Ekonomi Politiğin Bir 
Eleştirisi ise de, Kapital sadece bu konu üzerine bir 
kuram değildir. Kuşkusuz Marx’in tüm tahlili ekonomi 
politiği köklü bir eleştiri yoluyla aşmak ve toplumları 
çözümlemede yeni bir yöntem getirerek kapitalizmin 
kökeninin, yükselişinin, değişiminin ve dönüşmesinin 
hareket yasalarını belirlemektir.

Marx’in, usta muamelesi yaptığı Ricardo’nun kuram
sal aygıtı içindeki kavramları kullandığı, her önemli kav- 
ramsallaştırmasına Ricardo'dan, ama onu eleştirerek 
başladığı doğrudur. Marx daha 1851’de, iktisat biliminin 
temelde Smith ve Ricardo'dan beri ilerleme kaydetme

diğini belirtmektedir. Dolayısıyla İktisat biliminin geliş
mesi açısından Smith ve Ricardo'nun önemini hiç yadsı
maz. Bu tavrı, İngiltere'de ekonomi politiğin gelişmesini 
değerlendirirken açıkça ortaya çıkar. Marksist anlamda 
ekonomi politik, iktisadi artığın bölüşümü ve birikimi, 
fiyatların, ücretlerin, istihdamın belirlenmesi ile ilgili 
sorunları, birikimi teşvik edecek siyasal düzenlemelerin 
etkinliği veya etkisizliği konularıyla uğraşan belli yazar
ların çalışmalarının toplamı olarak tanımlanabilir. Bu ça
lışmalar esas olarak Smith, Ricardo ve ayrıca Malthus, 
J. Mili, J.S. MİM, Mc Culloch ve Senior’a aittir. Marx 
İngiltere’de ekonomi politiğin gelişimini, bilimsel dö
nem ve bayağı (vulger) dönem olarak ikiye ayırır. Smith 
ve Ricardo'nun, özellikle de Ricardo'nun çalışmalarını 
bilimsel ekonomi politik olarak nitelendirirken, bayağı 
ekonomi politik ile arasında kesin bir ayırım çizgisi çizer.

Bilimsel ile bayağı politik İktisat dönemleri arasındaki 
ayırım doğrudan doğruya sınıf mücadelesinin gelişme
siyle ilintili olarak yapılır. Buna göre, aslında ekonomi 
politik genel olarak burjuva ufukların sınırlan içinde 
kalır ve kapitalizme, toplumsal üretimin mutlak nihai 
biçimi olarak bakar. Fakat ekonomi politik, ancak sınıf 
mücadelesinin gizli ve mevzii olduğu dönemlerde bir 
bilim olabilir. Eğer modern sanayi henüz çocukluk dö
nemindeyse ve emek-sermaye mücadelesi diğer müca
delelere, örneğin burjuvazinin feodalizme karşı müca
delesine göre çok daha az belirginse, ekonomi politiğin 
bilimsel konumunu koruması hâlâ mümkündür. Aksi 
halde sınıf mücadelesini gözönüne almadan ekonomi 
politik bilimsel olamaz. Ricardo İngiliz ekonomi politiği
nin en büyük temsilcisidir. Çünkü çalışmalarında burju
vazi ile feodalizm arasındaki sınıf mücadelesi merkezi 
bir öneme sahiptir.

Marx’a göre 1820 ile 1830 arasındaki dönem ekonomi 
politik bakımından bilimsel faaliyetin son on yılını oluş
turur. Bu döneme kadar geçen zamanda burjuvazi, Fran
sa ve İngiltere’de siyasal gücü ele geçirmiştir ve eski 
feodal düzenle mücadelesinde kilit önemde bir silah 
olan ekonomi politiğe artık gereksinimi kalmamıştır. Ay
rıca sınıf mücadelesi örtük olmaktan çıkmış, açık hale 
gelmiştir. Bundan sonra artık şu ya da bu teoremin 
doğru olup olmadığı değil, sermaye için faydalı ya da 
zararlı, siyasal bakımdan tehlikesiz ya da tehlikeli olup 
olmadığı önemlidir. Marx’a göre bU gelişme ile beraber 
“ bayağı” ekonomi politik dönemi başlamıştır. Yani, ser
mayenin henüz gelişmemiş olması ve kapitalist düzenin 
tam yerleşmemiş olması gibi bilimsel ekonomi politiğin 
mümkün kılan t>lr etmen 1820’lerden sonra ortadan kalk
mıştır. Kısaca, Smith ve Ricardo’nun temsil ettiği klasik 
ekonomi polKIk, bilimsel iktisat dm a özelliğini taşımaktadır.

Smith’in Uiuslann Zenginliği kitabı Ricardo üzerinde 
etki yapan hemen tek kaynaktır. Buna ek olarak, Ricar
do bir de Say'ın “ Mahreçler Kanunu” nu benimsemiştir. 
Ricardo’nun kuramsal yapısı Ulusların Zenginiiği'm  ye
niden formüle etmek üzere kurulmuştur. Ricardo, Smith'
in yapıtını mantıksal bir kargaşa olarak görmüş ve bu 
kargaşayı derleyip düzenlemeyi ve formel bir kurama 
dönüştürmeyi amaçlamıştır. Bu yeniden biçimlendirme, 
özellikle değer kuramı aracılığıyla olmuş ve Smith'in 
önerisini kendi emek değer kuramına dönüştürmüştür. 
Ricardo’nun değer kuramı, esas olarak malların üretimi
nin içerdiği emek miktarının, değerin ölçütü olduğunu 
kabul eder, bazen de emeği, değerin kaynağı sayar. 
Fakat emeğin değerin ölçütü mü, yoksa kaynağı mı 
olduğu sorusunu Ricardo açıklığa kavuşturamamıştır.

Marx temel eseri Kapital’i ekonomi politiğin eleştirisi 
ve aşılması olarak görür. Bu eleştiride asıl odak noktası 
kapitalizmin doğası ile ilgilidir. Ekonomi politiğin bütün 
akımlarının ortak kökeni Smith’de “ sivil toplum” olarak 
kategorileştirilen özerk, kendi kendini düzenleyen eko
nomi kavramında yatar. Smith, sivil toplumu siyasal 
alandan (devletten) ayırmanın mümkün olduğunu, sivil 
toplumun kendi kendini düzenleyen kapasitesini engel
lemediği sürece, bireylerin kendi çıkarlarını gözeterek 
İktisadi hayata katılmasının, sonunda herkes için azami 
yarar sağlayacağını savunur. Sivil toplumun bu şekilde 
işleyişini engelleyen en önemli etmen, Smith'e göre 
devlettir. Çünkü devlet belli firmaları, diğerlerinin aley
hine destekleyerek, dış ticareti kısıtlayarak vs. rekabeti 
bozar. Ricardo’ya göre ise en önemli engelleyici ve 
refahın artmasını önleyici etmen, tarımsal üretimde üre
tim arttıkça, kapitalistlerin kârlarının giderek daha bü
yük bir kısmının rant olarak toprak sahibi feodallere 
ödenmesidir. Toprak parçalarının doğal verimliliklerinin 
farklı olması, doğanın bir lütfü olan rantı yaratır ve 
rant, sermaye birikimi yapmayan feodallerce alınıp lüks 
tüketimde kullanılır. Ricardo’ya göre toprakta kapitalist 
mülkiyet olmadıkça sermaye birikimi giderek zorlaşa
cak, kapitalizm durgunluğa gidecektir. Söz konusu en
geller ortadan kalktığında ise, her iki klasik ekonomi 
politikçiye göre, bireysel çıkarların tek tek bireylerin 
kendileri tarafından korunması, nihai olarak, tüm toplu
mun refahını en üst düzeye çıkaracaktır, toplumun ge
lişmesi doğal ahenk, eşitlik ve özgürlük içinde mümkün 
olacaktır. Bu ise bireyler arasında eşit ve özgür müba
dele ile mümkündür. İşbölümü ve serbest mübadele 
zenginliğin temelidir. Zenginliğin temeli fizyokratların 
öne sürdüğü gibi tarım ve toprak, merkantilistlerin öne 
sürdüğü gibi değerli maden ticareti değil, yeniden üreti
lebilir, satılabilir mallardır. Bu malları üreten emek de 
mallann hem değerinin ölçütü, hem de kaynağıdır. Emek-



geriye, hâlâ işlenip geliştirilmesi gereken muazzam bir malzeme yığını kalmıştı. Çok heterojen 
olan bu malzemenin, para, kredi ve bunalımlar üzerine 1850’lerin başlannda kaleme alınmış 
el yazmalanndan, geriye kalan iki teorik cildin 1864-1865’te kaleme alınmış taslaklarına ve 
Sermaye üzerine olan bölümdeki bir tarih cildine kadar uzanan bir kapsamı vardı. Bunlan, 
yayımlanmaları için zorunlu olan biçime sokabilmeyi, böyle bir işin gerektirdiği zaman ve 
enerjiyi bulmayı, ömrünün hiç değilse Sermaye kitabını tamamlamaya yetmesini Marx hararetle 
arzuluyordu. Ama olmadı. Çünkü 1864’e gelindiğinde, geriye kalan zamanını ve gücünün 
büyük bir bölümünü çalacak acil bir siyasal görevin içine derinlemesine dalmışa bile:
(Birinci) Uluslararası îşçi Dem eği'nin  kurulması ve sağlamlaştıniması.

Kapitalden Sonra
Paris Komünü’nün 1871’deki yenilgisinden sonra, işçi hareketi Fransa’da yıkıntılar içinde, 
Almanya’da kendi devletinin şiddetli saldırıları altındayken, İngiliz hareketi ılımlılığa 
yönelmekte, Avrupa’da antikomünist bir cadı kazam kaynatılmaktayken. Enternasyonal hızla 
gerilemeye başladı. 1873’te Marx, magnum  opus’una dönme umuduyla örgütün yönetiminden 
ayrıldı. O sırada Engels, yalnız kendisinin değil, Marx ve ailesinin de geçimini güvence altına 
alan bir düzenlemeyle Manchester’daki, nefret ettiği işlerinden kurtulmuştu. Marx’m Genel 
Konsey için harcamakta olduğu muazzam emeği o üstlendi. Sonra da bu işi, Entem asyonal’in

lerini kullanarak malları üretenler, serbest mübadelede 
eşdeğerleri özgür mübadele ederler.

Marx kapitalizmin işte bu yorumunu eleştirmek üzere 
ekonomi politiğin masaya yatırır. Marx’a göre Smith 
ve Ricardo’nun başarısızlığı, üretim tarzı kavramından 
yoksun olmalanndan kaynaklanır. Smith ve Ricardo üre
tim tarzı olarak hakimiyetini kurmuş bir kapitalizmin 
iktisatçıları değildir. Smith küçük üreticilerin ağırlıkta 
olduğu, basit meta üretimine benzeyen “ manifaktür” 
aşamasının, Ricardo ise henüz feodalizme karşı varol
ma mücadelesi veren bir kapitalist aşamanın iktisatçıla- 
ndır. Kapitalizmin iki temel özelliği, genelleşmiş meta 
üretimi ve emek gücünün meta haline gelmesidir. Her 
iki iktisatçı, bu farkı görememiştir.

Marx'in ekonomi politiğe yaptığı en önemli katkı üre
tim tarzı kavramı ve bu kavram etrafında ördüğü artı- 
değer, emek gücü, soyut toplumsal emek ve sermaye 
kuramıdır. Marx, bu kavram ve kategorilerle kapitalizmi 
saf haliyle diğer üretim tarzlarından ve kapitalizme ge
çiş toplumlarından ayıran temel farklılıkları, kapitalizmin 
tarihsel bir geçici toplumsal örgütlenme biçimi olma 
özelliğini ve dinamiğini kuramsallaştırır. Marx, artı-de- 
ğer kuramı İle Ricardo’nun emek değer kuramını dönüş
türür. Ona göre, Ricardo değer kuramında emek ile 
emek gücünü, somut emek ile soyut emeği, artık ile 
artı-değeri, fiziksel sermaye İle bir toplumsal İlişki ve 
sömürü İlişkisi olan sermayeyi, artı-değer İle kArı, fiyat 
ile değeri, üretim alanı İle dolaşım alanını birbirinden 
ayırt edememiştir, çünkü kapitalizmi farklı bir üretim 
tarzı olarak kavrayamamıştır. Emek gücünün üretim araç- 
lanndan koparak metalaştığı ve üretimin sadece kâr 
etmek için yapılan genel meta üretimi biçimini alması, 
değerin kazanılmamış gelir değil, artık emek değer, yani 
sömürü olması; İşbölümü, mübadele, değer, özgürlük, 
eşitlik kavramlannın içeriğini tümüyle değiştirir. Emek 
gücü dolaşım alanında bir meta olarak mübadele değeri
ni bulabilir, eşit ve özgürce mübadele edilebilir. Fakat 
dolaşım alanındaki bu özgürlük ve eşdeğerlerin müba
delesi anlamında eşitlik, işçinin emek gücünü satmama 
ve artık ürününü işverene vermeme bakımından geçerli 
değildir. O ancak emek gücünü satarak varolabilir, yani 
üretim alanında sermaye ile ilişkisinde bağımlı ve eşitsiz 
bir konumdadır. Kapitalizmin bütün dinamiği işte bu 
emek-sermaye çelişkisinde yatar.

Görülüyor ki, Marx’in kuramının “ klasik” iktisadın 
bir devamı ve Marx’in Ricardocu olduğunu iddia etmek 
hem yüzeysel hem de yanlış bir yorumdur.

TIJLAY ARIN

“ ...Robinson Crusoe denemesi, ekonomi politikçiler için gözde bir tema olduğundan, ünlü Robinson’a adasında 
bir göz atalım. Ne denli mütevazı olsa da, o, bazı gereksinmeleri karşılamak zorundadır ve bu nedenle de, alet 
ve eşya yapmak gibi, keçileri ehlileştirmek gibi, balık tutmak ve avlanmak gibi, değişik türden biraz yararlı iş 
yapması gerekir. Dua ve benzeri şeyleri, kendisine zevk verdiği ve bunlara dinlenme gözüyle baktığı için hiç 
hesaba katmıyoruz, işlerinin çeşitli olmasına karşın, şekli ne olursa olsun, emeğinin, bir ve aynı Robinson’un 
faaliyeti olduğunu ve dolayısıyla bu çalışmaların insan emeğinin farklı biçimlerinden başka bir şey olmadığını 
b i l i r "  (Marx, Kapital, Cilt I)



resmen feshedildiği 1876’ya kadar sürdürdü.

Genel Konsey’deki görev süresi boyunca Marx, davasına hizmet uğruna tüm gücünü harcadı. 
Dokuz yıllık bu yoğun çabanın ardından özel hayata döndüğünde, bozulmuş sağlığı K ap ita li  
bitirmek için ihtiyaç duyduğu gücü kendisine bir türlü vermeyen hasta- bir adamdı artık. I. 
cildin ikinci baskısını tamamlamayı, Fransızca baskısını yayıma hazırlamaya başlamayı 
becerdiyse de işin bitmediği aklından hiç çıkmıyordu. Sağlığı “günde birkaç saat olsun 
çalışmasına izin verir vermez, çalışmalarına devam etti. Bu eseri asla tamamlayamayacağmm 
bilincinde olmak, ona sürekli işkence ediyordu.”

1870’ler boyunca Marx, öngördüğü yapıtla ilişkili olarak bankacılık ve para piyasasını,
Amerika ve Rusya’da kırsal ilişkileri inceledi; agronomi, tarım kimyası ve bitki fizyolojisi, 
jeoloji ve matematik çalıştı. 1875’te kâr ve artı-değer hadlerinin göreli hareketleriyle ilgili 
geniş kapsamlı hesaplamalar yaptı (Engels’in III. cildi derlerken yararlanmaya çalışmış olmasına 
karşın bunlar hâlâ yayımlanmamıştır). 1876’da rant üzerine kısa ama teorik bakımdan önemli 
bir bölüm yazdı (şimdi 111. cildin XLIV. bölümü). 1878’de yeniden üretim şemalannm yeni 
bir versiyonunu geliştirdi (Engels, ne yazık ki bunu, sekiz yıl önce yazılmış daha eski ve 
teorik bakımdan daha yetersiz bir versiyonun içine sokar).

1878’den sonra sağlığı öylesine bozuldu ki, ilerde yeniden dönmeyi umarak Kapital üstüne 
her türlü çalışmasını neredeyse bırakmak zorunda kaldı. Gene de notlar tutmayı, işçi 
hareketindeki gelişmenin gerisinde kalmamayı, kendisine yazan birçok insana cevap vermeyi, 
bir işçi partisinin sosyalist programının temel ilkelerini formüle etmeyi, hatta zaman zaman el 
yazmalan üzerinde çalışmayı başardı. Örneğin 1880’de “Kâr Haddinin Azalma Eğilimi 
Yasası”nm yeni bir versiyonunu yazarken bir yandan da II. ve III. ciltlerin öteki bölümlerini 
gözden geçirdi. “Çalışamamak” diyordu, “ölüm cezasına denktir.” Ve böylece çabalannı en son 
gününe kadar sürdürdü.

Marx, 14 Mart 1883 günü, sağlığının hızla bozulduğu bir yılın ardından, her zamanki 
sıkıntılannm ortasında sessizce öldü. Yanı başında K apital’in  son bölümünün taslağı 
duruyordu. Bölümün uygun bir başlığı vardı: “Sınıflar”.

Milyarderlerin Akşam Yemeği, Diego Rivera. "Kendi 
şahsında sermayeye bilinç ve irade kazandıran 
kapitalistin eylemleri sermayenin b ir işlevi olarak 
görüldüğünde, kendi özel tüketimi, tıpkı muhasebe 
defterlerine hile kanştırmak gibi, birikiminden 
kaynaklanan bir hırsızlık olarak belirir. Kapitalistin özel 
harcamaları muhasebe defterinde sermayesinin 
karşısına, borç hanesine yazılır. Birikim, toplumsal 
servet dünyasını fethetmek, kendisi tarafından 
sömürülen insan sayısını arttırmak ve böylece 
kapitalistin doğrudan ve dolaylı ağırlığını artırmak 
anlamına ge lir." (Marx, Kapital, Cilt 1)

MALTHUS, THOMAS ROBERT 
( 1766- 1834)

Marx ve Engels’in “ bilime karşı günah işleyen” biri 
olarak eleştirdikleri Thomas Robert Malthus, 14 Şubat 
1766'da İngiltere’de Dorking yakınlarındaki Surrey’de 
doğdu. Babası, D. Hume, J.J. Rousseau, Condercet, Go- 
win gibi ünlü düşünürlerle dostluğu olan bir aristokrattı. 
Aile içinde en küçük çocuk olan Malthus, özel.bir eğitim 
gördükten sonra Cambridge’e girdi. Buradan 1788'de 
mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimine başladı. 1793’te 
Jesus College’da öğretmenlik, ardından da Surrey’de 
rahiplik yaptı. Bu yıllarda düşünce yapısı biçimlenmeye 
başlayan Malthus, 1798’de babasının teşvikiyle özellikle 
Godwin ve Condercet’in görüşlerini eleştiren Art Essay 
on the Principle of Population'i (Nüfusun İlkesi Üzerine) 
yazdı. Takma adla yazmış olduğu bu kitabı 1803’te ge
liştirerek, gerçek adıyla yeniden bastırdı. Malthus, bu 
kitabında insanlığın açlık ve yoksulluğuna nüfus fazlası
nın neden olduğunu öne sürerek, mülkiyet ve toplumsal 
eşitsizlik üzerine kurulmuş olan kapitalist düzenin meş
ruiyetini savunur, bu anlamda sömürüyü haklı gösterir. 
Nüfusun geometrik bir dizi halinde (1, 2, 4, 8, 16, 32 
vb.) arttığını, buna karşılık yeryüzünde tarımsal üretimin 
aritmetik bir oranda (1, 2, 3, 4, vb.) çoğaldığını, söyle
yen Malthus, bütün düşünce sistemini bu iki dizinin 
karşıtlığına dayandırır. Bu durumda açlık ve yoksullu
ğun doğurmuş olduğu sonuçları, savaşları, salgın has
talıkları vb. ve bunların yaratmış olduğu her şeyi doğal 
gören Malthus, bunların Tann’nın dünyanın dengesini 
sağlayan işleri olarak değerlendirir. Malthus’un fazla 
nüfus artışının yaratacağı toplumsal sorunlar üzerine 
öne sürdüğü bu görüşler, özellikle o yıllarda İngiltere'de 
görülen nüfus sorunlanyla birleşince geniş yankılar uyan
dırdı. Düşünceleri büyük toprak sahipleri tarafından he
men benimsendi. Gerçi, Marx'in dediği gibi Malthus 
"uyum vazeden zavallı burjuva iktisatçılar” dan daha 
üstündü ve bilhassa uyumsuzluk öneriyordu. Bu yanıyla 
burjuva toplumunun çelişkilerini örtbas etmiyor, tersine



işçinin üretim araçlannın hareketlerine teknik 
bakımdan bağlı oluşu, fabrikadaki üretim sürecinde 

farklı yapısal özelliklerin birarada yaşamalarına da yol 
açmaktadır Bir yanda kollektif üretimin yarattığı 

disiplin, makinelerin çalışmasına bağımlı olsa da aynı 
zamanda mücadele sürecindeki disiplini de 

yaratıyordu. Ancak öte yandan fabrika içindeki işleyiş 
ve hiyerarşi bir kışla disiplinini geliştirdi. Denetim ve 

gözcülük işlerini üstlenenler, çalışanları işçiler ve 
gözcüler, ya da sanayi ordusunun erleri ve çavuştan 

olarak böldü. Artık kamçının yerini çeşitli süre 
zorunluluktan ve uygulanan cezai ücret kesintileri aldı. 

Makine hareketlerine bağımlılığın yarattığı kölelik, 
fabrikanın her düzeyindeki yöneticilerin emir ve 

denetimlerinden kaynaklanan bir kölelikle birleşti. Bu 
kölelik ekseni ise sınıf mücadelesi dolayısı ile kırıldı

ve kınlıyor.

su yüzüne çıkarıyordu. Ama vardığı sonuçlar bir bütün 
olarak ele alındığında egemen sınıfların çıkarına hizmet 
ediyor, işçilerin karşısına dikiliyordu. Nitekim, toplum
sal yaşamın her alanında emekçilerin önüne engeller 
konulmasını, cinsel ilişkide bulunmamalarını, evlenme
melerini, çocuk doğurmamalarını öneriyordu. Yoksullar 
için çıkarılan yasaların onlara bir şey getirmeyeceğini, 
sözgelimi İngiltere’de yoksul ailelere çocuk sayısına 
göre yardım edilmesini öngören Yoksul Yasası’nın, uzun 
vadede yoksulluğu arttıracağını, çünkü böyle bir yasay
la çocuklarına bakılacağını bilen yoksulların ve sonra 

gelecek çocukların da çocuk yapmaya devam edecekle
rini ve böylece yoksulluğun ortadan kalkmayacağını öne 
sürmüştür.

Marx ve Engels, Maithus’un görüşlerini birçok yerde 
eleştirmişlerdir. Ancak bunları yaparken Maithus’un te
orisinin aynntılı bir eleştirisini yapma gereği duymamış
lardır. Çünkü Marx’a göre Maithus’un "sansasyonel bro
şürü” , tıpkı Proudhon'un "Mülkiyet Nedir?” adlı kitabı 
gibi sözetmeye değmez bir eserdir. Ama yine de bunun
la "insan soyuna yapılan bu iftira”ya cevap vermek 
gerekir. Bu nedenle Marx ile Engels, kapitalist topluma 
özgü bir nüfus yasasının ne olduğunu araştırdılar. Marx, 
üretici güçlerin gelişiminde, değişmeyen sermaye (ma
kine ve hammaddelere) ile değişen sermaye (ücrete 
aynlan sermaye) arasındaki oransızlığın aritmetik değil 
geometrik olduğunu tespit ederek, bunalımlara bu oran
sızlığın ve fazla üretimin neden olduğunu, bunun da 
nedenini sistemin kendisinde aramak gerektiğini belirtti.

Etkisini günümüzde de Neo-Maithusçuluk biçiminde 
sürdüren Thomas Robert Malthus 23 Aralık 1834’te öldü.

Başlıca Eserleri: An Essay on the Principle of Popula
tion 1798, (Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme), On Popu
lation 1803, (Nüfus Üzerine), Observations on the Ef
fects of Corn Laws, 1814 (Tahıl Yasaları Üzerine Göz
lemler).

Marx’in Kapitalizm Tahlilinde KapitaVin Yeri

ölümünden az önce Marx, kızı Eleanor’dan kağulanm, bunlardan “bir şeyler çıkarması” için 
Engels’e iletmesini istedi. Bu belgeler arasında, içinden Artı-Değer Teorileri’nin  çıkanidığı 1861- 
1863 el yazmalan, Engels’in ilerde Il-III. ciltlerin büyük bölümünü derlerken kullanacağı 1864- 
1865 el yazmaları, rant, yeniden üretim şemaları ve azalan kâr haddi üzerine olan 1875-1878  
el yazmalan ve Marx’m çalışmalarının çeşitli aşamalarını kucaklayan bölük pörçük 
metinlerden, tamamlanmış taslaklardan, notlardan, özetlerden ve yorumlardan oluşan 
karmakarışık bir yığın vardı. Bu malzemeyi K ap ita lin  son iki cildi haline getirmek, Engels’in 
tam 11 yılını alacaktı ve kendisinin bunlann gerek biçimi, gerekse içeriği üzerindeki 
etkisi o denli büyük olmuştu ki, Lenin’in kaydettiği gibi, bunlara her iki adamın ortak ürünü 
gözüyle bakılsa yeriydi.

Buraya kadarki tarihçe, Marx öldüğünde, “İktisat”mm iki anlamda tamamlanmamış olduğunu 
fazlasıyla açıklığa kavuşturmuş olmalıdır: Birincisi, özgün tasansı altı kitabı kapsıyordu ve 
Sermaye kitabı bunların ancak birincisi olacaktı; İkincisi, Marx’m kendisinin ömrü, bu birinci 
kitabın, K apital’in, yalnız I. cildini bitirmeye yetmiş, geriye kalan iki cildi bir dizi 
tamamlanmamış el yazması ve özel inceleme arasından derleme görevi Engels’e kalmıştı. Ne 
var ki bu olgulan göz önünde tutar tutmaz hemen can alıcı bir sorunun karşısında buluruz 
kendimizi: Bu çifte eksikliğin, K apital’d ek i  malzemenin güncel bir kapitalist ekonomiye 
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi açısından anlamı nedir?

“Ekonomi Politiğin Eleştirisi” Planı

Daha önce belirttiğimiz gibi Marx’m 1857’deki ilk amacı, sergilemesine, metalann ve paranın 
doğasını işin içine katan en soyut ve başlangıç niteliğindeki düşüncelerle başlayıp oradan 
dünya kapitalist sisteminin somut yapısının nihai tahliline adım adım yükselmekti. Genel 
tasarı, toplam altı kitaplık yer tutacak, bu kitaplann başlıkları, sırasıyla şöyle olacaktı:
Sermaye, Toprak Mülkiyeti, Ücretli Emek, Devlet, Dış Ticaret ve Dünya Pazarı ve Bunalımlar.

Bu planın, iddiası bir yana, en çarpıcı yanı, çizilen adımlann izlediği sıranın metodolojik 
açıdan gerçekten zorunlu oluşuydu. Çünkü birbirini izleyen başlıklann her biri sistemli olarak 
daha öncekilerin üzerinde yükselecek, yapının tümü, nihai olarak, (Sermaye üzerine olan) 
birinci kitapta verilmiş temele dayanacaktı. Yani önce 1. kitapta değer, para, artı-değer ve . 
sermayenin özsel gizleri çözülmeliydi ki, kapitalist toprak mülkiyeti ve ücretli emeğin oluş ve 
işleyişlerinin ortaya çıkardığı somut görüngüler, 2-3. kitaplarda ele alınabilsin. Ancak bu üçlü 
temel atıldıktan sonradır ki, gerçek var oluşu Sermaye, Toprak Mülkiyeti ve Ücretli Emek 
arasındaki ilişkilere dayanan kapitalist devlet 4. kitapta tahlil edilebilirdi. Önce gelen bu dört 
uğrak ise, bir ekonomik kendilik olarak kapitalist ulus kavramının ön gerekleriydi ve kendisi 
kapitalist uluslar arasındaki ilişkilere dayanan kapitalist Dış Ticaret, ancak daha sonraki 5. 
kitapta gereğince geliştirilebilirdi. Nihayet ancak uluslararası ticaretin yasaları temeli üzerindedir 
ki. Dünya Pazan’mn, dolayısıyla kapitalizmin karakteristik bir görüngüsü olan dünya çapında 
İktisadi Bunahmlann tutarlı bir tahlili hakkıyla geliştirilebilirdi. Dolayısıyla Marx’m özgün



M arx  ve B ilim

Marksizm bir bilim mi, yoksa bir ideoloji mi? Kapital 
bir ekonomi politik kitabı mı, yoksa ekonomi politiğin 
devrimci bir eleştirisi mi? 150 yıla yaklaşan tarihi içinde 
modern sosyalist hareketi en çok uğraştıran sorunlar
dan biri de buydu. Buna başka tartışmalar da eklenebi
lir: Marksizm, toplumda ve doğada varolan her şeyle 
ilgili bir açıklama sunan evrensel bir dünya görüşü mü
dür, yoksa sadece kapitalizmin çelişkilerini çözümleyen 
ve işçi hareketine yol gösteren tarihsel ve özgül bir 
yöntem midir? Marx, kapsamlı bir felsefe sistemi mi 
koymuştur ortaya, yoksa sadece bir yöntem mi?

Bunlar kuramsal tartışmalardı kuşkusuz; ama çeşitli 
tarihsel dönemeçlerde yer alan bu tartışmaların gergin
liği ve sertliği bile, sorunun sadece kuramsal değil, 
güncel siyasal bir önem de taşıdığını gösterir. Marksiz- 
min, en çetrefil kuramsal sorunları bile ideolojik ve siya
sal bir ufuk önünde tartıştığını söylemek gerekiyor.

Sosyalist hareketin tarihi içinde, çeşitli eğilimler, bilim- 
ideoioji tartışmasında aldıkları konuma göre tanımlana
bilirler. Engels’in ölümünden hemen sonra, Eduard Bern
stein, Marx’in sermaye birikimi ve iktisadi bunalım kura
mının bilimselliğine karşı çıkarak ünlü “ revizyonizm” 
tartışmasını başlatmıştı. Bernstein’a göre, Marksizm bi
limsel bir öğreti olarak değil, ahlâki özellikleri ağır ba
san bir siyasal reform programı olarak görülmeliydi.

Buna önce herkes karşı çıktı. AvusturyalI Marksist 
Rudolf Hilferding, Marksizmin bilimsel boyutuyla ideo
lojik boyutunun birbirinden ayrılabileceğini söylüyordu. 
İnsan, sosyalizmin gerekliliğine inanmasa bile. Kapital’- 
deki sermaye birikimi kuramını benimseyebilirdi. Toplu
mun nesnel gelişme yasalarını açıklayan tarafsız bir 
bilimsel doktrindi bu.

Buna karşılık, ortodoks Marksistlerin çoğunluğu, ide
oloji ile bilim arasında böyle bir ayrım yapılmasından 
huzursuz olmuşlardı. Aralarındaki önemli kuramsal ve 
siyasal farklılıklara karşın, Kautsky, Rosa Luxemburg, 
Lenin, Plekhanov gibi sosyalist önderlere göre, sosya
list devrimin nesnel temeli, Kapital’de bilimsel olarak 
açıklanan İktisadi ve toplumsal gelişme yasalarıydı. Bun
lar yadsınırsa, sosyalizm yeniden bir ütopya olma nok
tasına geri dönerdi. Marksizm hem ideolojiydi, hem de 
bilim: Devrimci bir bilimdi, ezilen bir sınıfın, işçi sınıfının 
bilimi.

Bu ortodoks yaklaşım, reformizmin reddedilmesi gibi 
siyasal bir sonucun dışında, ciddi bir kuramsal açıklık 
sağlamamıştı. Daha çok bir savunma refleksiydi: Yeni 
kuramsal alanlar kazanmaktan çok, eski alanları savu
nuyor; sorunun açımlanmasını sağlamaktan çok, orta
dan kaldırılmasına yol açıyordu. Nitekim, tartışmada 
Bernstein’a karşı çıkanların önemli bir bölümü, kısa 
bir süre sonra reformist akıma katıldılar.

Biilm-ldeoloji karşıtlığı sorununda Marx’in kendi ko
numu neydi?

Her şeyden önce, Marksizm ortaya çıktığı dönemde 
çeşitli insan bilimlerinin, felsefe karşısındaki bağımsız
lıklarını henüz kazanmamış olduklarını söylemek gere
kir. Felsefi açıdan en "masum” , en renksiz disiplin 
gibi gözüken İngiliz ekonomi politiği bile henüz felsefe
nin bir kolu durumundaydı: Servetin “ doğasını” inceli
yordu ve bunu yaparken insanın ve toplumun “ doğa
sıyla” ilgili bazı felsefi varsayımlardan hareket ediyor
du. Amplrist bir bilgi kuramına ve organizmacı bir dünya 
görüşüne dayanıyordu.

Öte yandan, Marksizm, gerçekliğin henüz doğalcılığa 
dönüşmediği bir dönemin ürünüydü; Bilgide değer yar

gılarıyla olgusal yargılar arasındaki katı ayrım henüz 
ortaya çıkmamıştı. Toplumu sadece nesnel bir gözle 
sergilediğini sanan doğalcı (natüralist) yazardan farklı 
olarak, gerçekçi yazar, sergilemeyle yargılama arasında 
bir karşıtlık olduğunu düşünmüyordu. Bu ayrım. Alman 
Marxisti Karl Korsch’un deyimiyle “ Marksizme karşı bur
juvazinin ilk ideolojik tepkisi” olan pozitivist sosyoloji
nin ürünüydü ve en derin biçimiyle 19. yüzyıl sonunda 
Alman üniversitelerinde. Max Weber ve yeni-Kantçı fel
sefeciler arasında tartışılmıştı. Hilferding gibi Marksist- 
ler de, bilim-ideoloji ayrımını yaparken, bu tartışmanın 
etkisini yansıtıyorlardı.

Marx’in kendi konumu neydi?

Marx, kendi iktisadi kuramını “ bilim” olarak niteleme- 
miştir; yapıtının hiçbir yerinde böyle bir nitelemeye rast
lanmaz. Ancak, İngiliz siyasal iktisadının, gerçek bilim 
katına yükselemediğini belirtmiş ve kendi yaklaşımını 
açıklayan bir bilimsellik ölçütü geliştirmiştir.

Bilimselliğin temel koşulu, Marx’a göre, görünüşlerle 
yetinmeyip öze yönelmektir. Marx, Hegel’in görünüşle 
öz arasındaki ayrımına bağlı kalarak, ekonomi politiğin 
“vülger” ampirizmini eleştirir. Marx’in düşüncesinin belki 
de en önemli yönü budur: Görünüşlerin gerçeği gizledi
ği tezi. Bu karşıtlığı anlatırken farklı terimler de kullanır 
Marx: Bir yanda “ gerçek ilişki” , “ iç bağlantılar” , “ öz” , 
“ gerçek mahiyet” , “ gizli temel” ve “ içerik” gibi söz
cüklerle ifade edilen gerçeklik vardır, öbür yanda “gö- 
rüngüsel biçim” , “ görünüş” , “yabancılaşmış dış görü
nüş” , “ yanılsama” , “ tezahür biçimi” , “ dış biçim” ve 
sadece “ biçim” sözcükleriyle anlatılan ve gerçek ilişki
yi gizleyen “örtü” vardır. 27 Haziran 1867’de Engeis’e 
mektupta şöyle der:

“ ...filistenin ve vülger iktisatçının olgulara bakış tarzı 
şuradan kaynaklanıyor: beyinlerinde yansıyan şey, bu 
ilişkilerin iç bağlantısı değil, sadece dolaysız görüngü- 
sel biçimi. Zaten bu iç bağlantıyı dolaysızca görebilse
lerdi, bilime gerek kalır mıydı?” (Altını çizen, Marx)

Kapital’de, “ İşgücünün-Değerinin Ücrete Dönüşümü”- 
nü inceleyen 19. Bölüm’de şu cümleler yer almaktadır; 
“ Gerek işçinin, gerekse kapitalistin savunduğu bütün
o adalet düşüncelerinin, kapitalist üretim tarzının bütün 
mistifikasyonlarının, kapitalizmin özgürlükle ilgili bütün 
yanılsamalarının, vülger iktisadın bütün o mazur göste
rici hilelerinin temeli, yukarıda tartıştığımız o görünme 
biçimidir. Bu biçim, gerçek ilişkiyi görünmez kılar, hatta 
insanın o ilişkinin tam karşıtını görmesine yol açar (...) 
Bütün görünme biçimleri ve bunların gizli temelleri için 
geçerli olan şey, “ emeğin değeri ve fiyatı” ya da “ ücret” 
terimleriyle ifade edilen görünme biçimi ve bu biçimde 
görünürlük kazanan gerçek ilişki için de, yani işgücü
nün değeri ve fiyatı için de geçerlidir. Görünme biçimle
ri, gündelik ve alışılmış düşünme tarzları olarak, dolay
sızca ve kendiliğinden biçimde yeniden-üretilirler; özsel 
ilişkinin önce bilim tarafından açığa çıkarılması gerekir. 
Klasik ekonomi politik, gerçek ilişkiye nerdeyse doku
nur, çarpar gibi olur, ama onu bilinçli olarak dile getire
mez. Burjuva derisinden sıyrılamadığı sürece de bunu 
yapması İmkânsızdır.”

Marx’in bütün fetişizm ve ideoloji kuramı, bu cümle
lerde özetlenmiştir. Kapitalist üretim tarzı, insanlar ara
sındaki ilişkileri nesneler arası ilişkilere dönüştürürken, 
kendi gerçek temellerini gizleyen bir ideolojinin doğma
sına yol açar. Bu ideoloji, egemen sınıflar tarafından 
bilinçli olarak desteklense bile, asıl kaynağı ekonominin 
kendi bilinçsiz işleyişidir: Üretim süreci ve değişim iliş
kisi. Bilim, bu görüntünün ardındaki gerçekliği ortaya 
koymak, gerçekliğin hakikatini açığa çıkarmak için var
dır. Öyleyse bu noktada, Marx’in bilimle ideolojiyi açık
ça ayırdettiğini de söylemek gerekir; Bilim, ideolojinin 
hakikatidir.

Marx için bilimin ışığı aydınlattığı kadar öldürücü de 
olabilen bir ışıktı. Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Katkı’n/n Ûnsöz'üne, Dante’nin, cehennemin kapısı 
için yazdığı dizeleri almıştı. (William Blake’ın Milton’un 
Kayıp Cennet’/ için yaptığı desenlerden.)

Bununla birlikte, Marx, ideolojiyi düpedüz bir “yalan” 
olarak görmez; ideoloji, rastlantıyla oluşan bir yanılsa
ma da değildir. Nesnel bir temel vardır; belirli bir üretim 
tarzının çerçevesi İçinde tarihsel bir zorunluluktur. Marx, 
Kapital’in “ Meta Fetişizmi” yle ilgili bölümünde şöyle 
diyor: “ Burjuva iktisadının kategorileri de, tarihsel ola
rak belirlenmiş olan bu üretim tarzına (yani meta üreti
mine) ait olan üretim ilişkileri açısından, toplumsal bir 
geçerlilik ve dolayısıyla nesnellik taşıyan düşünme bi
çimleridir” . Bu biçimler ve dış görüntüler, “ doğru” ol
masa bile “ geçerlidir” ; Belirli bir tarihsel/toplumsal bü
tünün işlemesini ve kendini anlamlandırmasını sağlayan 
kategorilerdir.

Öyleyse bilim görüntüleri yok sayarak sadece içerik
lerle ilgilenemez. İçeriği yani gerçeği ararken, biçimi 
yani yanılsamayı da çözümlemek, değerlendirmek zo
rundadır. Biçimden bağımsız saf içerik yoktur; Her ger
çek, belirli bir biçimde görünmek zorundadır. Marx, Ka- 
pltal’de, klasik ekonomi politiği, içerik uğruna biçimi 
İhmal ettiği için eleştirir: “ Ekonomi politik değeri ve 
niceliğini gerçekten çözümlemiş, bu biçimler içinde giz
lenen içeriği açığa çıkarmıştır. Ama bu içeriğin neden 
bu biçime büründüğünü, yani emeğin neden değer ola
rak göründüğünü hiç sormamıştır... Klasik ekonomi po
litiğin en büyük yetersizliklerinden biri de, değerin biçi
mini önemsiz bir şey olarak, metanın asıl niteliğine dış
sal kalan bir şey olarak görmesidir” . Bilim, İçeriklere, 
biçimin içinden geçerek ulaşabilir, üstünden atlayarak 
değil. Siyasal çözümleme için de geçerlidir bu; Marksiz
me göre, faşizmin de pariamenter demokrasinin de özü 
burjuva egemenliğidir; ama biçimler farklıdır; Bu biçim
lerin çözümlenmesi, İki rejimin “ özde” aynı olmalarına 
karşın, farklı sınıf ittifaklarına, farklı güç ilişkilerine da
yandığını gösterir.

Öyleyse Marx’a göre toplum bilimlerinde bilimselliğin 
İki ölçütü şöyle özetleneblllr:(1) Araştırmacı, olguların 
ya da görünüşlerin gerçeği gizlediğini düşünmek zorun
dadır, çünkü genelleşmiş meta üretimi sonucunda insan 
ilişkilerinin eski dolaysızlığını ve saydamlığını yitirmiş 
olduğu bir toplumda yaşamaktadır. Bu toplumda gerçek 
gizlidir, glzemlidlr.(2) Ama keşfettiği gerçeğin bu olgu
ları ya da görünüşleri açıklaması da zorunludur. Derin



yapı eğer yüzeyi açıl<layamıyorsa, i<endisi de yanlış bir 
keşiftir, gerçek dışıdır.

Marx’m Kapital’m 2. basımına yazdığı önsöz, hem 
klasik ekonomi politik karşısındaki hem de bilim-ideoloji 
tartışmasındaki tavrını daha iyi açıklar. Burada Marx, 
kendi yapıtını bilim olarak nitelemekten yine kaçınmakla 
birlikte, ikinci basımda bazı denklemlere “daha büyük 
bir bilimsel kesinlik” kazandırdığını söyler. Bu yapıt, 
bir bilim kitabı değildir ama, en kesin bilimsel ölçütlere 
de uygundur.

Öte yandan, aynı yerde ekonomi politiği bir bilim ola
rak niteler. Ama bu, hiçbir zaman tam olarak gerçekleş
memiş, gerçekleşemeyecek bir bilimselliktir. Çünkü kla
sik ekonomi politik, en yüksek biçimine, burjuvazinin 
çoktan iktidarı ele geçirmiş olduğu ve dolayısıyla doğru
lardan artık korkmaya başladığı bir dönemde ulaşmıştır; 
“Ekonomi politik burjuva olduğu sürece, yani kapitalist 
düzeni tarihsel ve geçici bir gelişme aşaması olarak 
değil de toplumsal üretimin mutlak ve nihai biçimi ola
rak gördüğü sürece, ancak sınıf mücadelesinin ortaya 
çıkmadığı ya da dağınık olgular olarak kaldığı koşullarda 
bir bilim olarak kalabilir” . Ekonomi politiğin en yüksek 
temsilcisi olan Ricardo bile, “ sınıf çıkarlarinm karşıtlığı
nı... toplumsal bir doğa yasası olarak görmüş” , yani 
mutlaklaştırmış, tarih-üstü bir olgu durumuna sokmuş
tur. Yine de Smith ve Ricardo gibi iktisatçılar, bilimin 
belki de en yüksek ölçütü olan “ her ne pahasına olursa 
olsun doğruluk arayışı” ilkesine bağlı kalmaya çalışmış
lardır. Ama sınıf mücadelesinin 1830’dan sonra keskin
leşmesiyle birlikte “ bilimsel burjuva iktisadının da ölüm 
çanı çalmıştır. Artık iktisat için sorun, şu ya da bu kura
mın doğru olup olmaması değil, sermayeye yararlı olup 
olmamasıdır... Çıkar beklemeyen araştırmacıların yerini 
kiralık kalemşörler almıştır; has bilimsel araştırmanın 
yerini de mazeretçiliğin suçlu vicdanı ve kötü niyeti.”

Marx, bu önsözün sonunda, kendi sistemini “ diyalek
tik" olarak adlandırıyor; "Diyalektiğin rasyonel biçimi” . 
Ve bu diyalektiğin niçin hem en yüksek bilim olduğunu 
hem de artık bilim sayılamayacağını açıklıyor; "Rasyo
nel biçimiyle diyalektik, burjuvazi için bir skandaldir, 
bir küfürdür; çünkü varolanı pozitif olarak anlamasının 
içinde, onun olumsuzlanmasının, kaçınılmaz çöküşü
nün kavranışı da vardır; çünkü (rasyonel diyalektik) bü
tün tarihsel biçimleri akış halinde, hareket içinde kavrar, 
dolayısıyla varolan her şeyin geçiciliğini de görür; özün
de eleştirel ve devrimci olduğu için, hiçbir şeyin etkisi 
altında kalmaz.”

Klasik ekonomi politik henüz bir bilim değildi: Mark
sizm artık bir bilim değildir. Ekonomi politik, hiçbir za
man kesin bir bilim haline gelemedi, kendi öncüllerini 
ve sezişlerini mantıksal sonuçlarına götüremedi: Bunu 
yapmayı denediği tarihsel anda, iş işten geçmişti. Eko
nomi politiğin Marksist eleştirisi, teoriyi bu noktadan 
devraldı. Devraldı ve aştı. Klasik ekonomi politiğin ku- 
ramlannı ve sezişlerini, en çok da doğruluk tutkusunu, 
bilimsel ölçütleri çiğnemeden mantıksal sonuçianna ulaş
tırdı.

Ekonomi politiğin devrimci eleştirisinin hiçbir şeyden 
“etkilenmesine” , hiçbir gerçekten, hiçbir doğrudan kork
masına gerek yoktur, diyordu Marx. Bilimdir çünkü, po
zitif varlığı çözümler, varolan gerçeği kavrar. Ama bu 
gerçeğin kendisi, kendi hareketiyle, bu eleştiriyi pozitif 
bir bilim olmanın ötesine geçirir: Gerçeğin hareketine 
sadık kalmak istiyorsa, bilim de negatifleşmek zorunda
dır, geçip gideni ve onun yerine geleni görmek zorunda. 
İşçi sınıfı hareketi içinde doğmuş olsa bile, işçi sınıfının 
doğnıdan ideolojisi değildir Marksizm: Bu hareketin, 
bu ideolojinin hakikatidir.

Yd da öyle olması gerekir.

ORHAN KOÇAK

planı, kapitalist ekonominin gizemli ve her zaman çalkantılı yüzeyinin altına saklanan, 
derinlemesine yapılaşmış kalıplan görünür hale getirmek için, çerçevesinin ister istemez 
geçmek zorunda olduğu adımlan cisimlendirmekteydi. Bu yolda, birinci kitap için başlangıçta 
planlanmış olan malzeme, genel tahlilin yalnızca temel çekirdeğiydi: Gerçi geriye kalan beş 
kitabın birinci ve en önemli kitapla aynı boyutta olması hiç düşünülmemişti; ama onlarda 
içerilecek olan tahlil, kapitalist sistemin işleyişinin gereğince anlaşılması için şu ya da bu 
şekilde, kesmlikle gerekliydi.

KapitaVin üç cildinin son planı, başta altı kitabın birincisi için önceden yapılanla özdeş 
değilse de, bunlar için öngörülen malzemenin gene, yapılması gereken işten arta kalanın olsa 
olsa temelini hazırlamış olacağı aşağıda görülecektir. Bu sonucun yalnız K apital’in  Marx’m 
ölümü sırasındaki tamamlanmamışlığmdan değil, bizatihi K apital’in yapısının 
değerlendirilmesinden çıktığını belirtmekte yarar var. Bunu gösterebilmek için bu yapının 
kendisinin evrimini kısaca izlememiz gerekiyor.

“Plan”ın Gerçekleşme Süreci

1857’de Marx’in, Sermaye, Toprak Mülkiyeti, Ücretli Emek, Devlet, Dış Ticaret ve Dünya 
Pazarı ile Bunalımlar üstüne olmak üzere toplam altı kitap yazmayı planlamış olduğunu 
yukarda görmüştük. Ne var ki, çalışması ilerledikçe, önüne koyduğu görevin ne denli 
muazzam olduğu kısa zamanda belli oldu. Bu duygunun artışı, kendi bozuk sağlığı ve yeni 
uğraşılan yüzünden vaktinin doluluğuyla birleşince, bitirmeyi kendisinin ummuş olduğu yapıtıı 
boyutunu gitgide daraltmasına yol açtı. Daha 1860’larm ortasına gelindiğinde (Devlet, Dış 
Ticaret ve Dünya Pazarı ile Bunalımlar üzerine olan) 4-6. kitaplan yapıtının (muhtemelen 
başkalarınca gerçekleştirilecek) “daha sonraki devam”ma bırakmıştı bile. Geriye kalan 
kitaplardan 2. kitabın (Toprak Mülkiyeti) ve 3. kitabın (Ücretli Emek) içindeki belirli can 
a h a  teorik uğraklar, (artık Kapital başlığını taşıyan) 1. kitaba ertelenmiş, ileri düzeyde 
sorunlar ile somut incelemelerin geriye kalanlan ise yapıtın daha sonraki devamına 
bırakılmıştır. Nitekim söz gelimi rant teorisinin temel öğeleri, K apita liıi III. cildi içine 
katıştınimış, ama toprak mülkiyetinin, tarihî gelişmesinin ve modern biçimlerinin sistemli 
olarak ele alınışı hep, ilerde incelenmek üzere bir kenara konmuştu. Aynı şekilde, temel 
ücret biçimleri ve bunların emek gücü değeriyle olan ilişkisinin K apita lin  I. cildi içine 
katıştınimış, kapitalist biçimde istihdam edilen üretici emek ile üretici olmayan emek 
arasındaki ayırımın ise II. cilde konmuş olmasına karşın vasıflar, üretken olmayan hizmeder 
denilen hizmetler, kişisel hizmetler, kârdan ücretlere yapılan ilaveler, yetişmeleri ve yetenekler 
benzer işçiler arasındaki ücret farklılıklan, özellikle de ücretlerin somut tarihinin ele alınması 
hep açıkça ileriye bırakılmıştır.

1865-1866’ya gelindiğinde, 1. kitabın (Kapital) bu gözden geçirilmiş versiyonu büyümüş, 
Marx’m umutlarının merkezi haline gelmişti. Ama burada bile sözkonusu olan, sırf bir 
genişleme süreci değildi. Çünkü başlangıçta birinci kitap için öngörülen konuların belirli 
yönleri, sonunda K ap ita lin  planlanan kapsamının dışında bırakıldı. Böylece rekabet, kredi, 
hisselere bölünmüş sermaye ve bunahmlann teorik temelleri, gerçekten K apital’in  III. cildine 
aktarılırken piyasa fiyatlannm, kredi sisteminin ve birbiri ardına gelen refah ve bunalım 
evrelerinin gerçek hareketlerinin yeri değiştirilerek bunlar, ileriki yapıtlarda ele alınacak 
konular arasına kondu.

Aşağıdaki şema, genel planın K apital’d e  ele alman bölümü ile Marx’in şu ya da bu noktada 
yapıtın her yerde hazır ve nazır “daha sonraki devam”ma ayırdığı bölümler arasındaki ilişkiyi 
özeüiyor. Bu konuda, bu eksik malzemeyi geliştirmenin m etodolojik zorunluluğuna ilişkin 
daha önceki tartışmayı akılda tutmak gerekiyor. Marx’m yapıtını güncel bir kapitalist 
ekonominin tahhhne uygulama görevi biraz olsun ciddiye alınacaksa bunu yapmak zorunludur 
Son olarak, kesinlik sağlamak için, yazılmış ya da tasarlanmış çeşitli el yazmalarının 
“tamamlanmıştık” derecesinin yıldız işaretleriyle gösterildiğini, üç yıldızın en yüksek, sıfır 
yıldızın ise en düşük tamamlanmışlık düzeyine işaret ettiğini belirtmek gerekir. Böyle bir 
sıralamada K ap ita lin  yalnız 1. cildi “üç yıldız”ı hak eder.

Kapitale  Almması Planlananlar

Cilt I (* * * )
Sermayenin üretim süreci (temel ücret biçimleri)

Cilt II (* * )
Sermayenin dolanım süreci (sermayece istihdam edilmiş üretici olan ve olmayan emek)

Cilt III (*)
Bir bütün olarak kapitalist üretim süreci (rekabet, bunalımlar, kredi ve toprak rantının temel 
yasalan) '

Daha Sonraki Devam İçin Planlananlar

Sermaye Üzerine
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Piyasa fiyatlannın gerçek hareketleri, fiili refah ve bunalım evreleri, kredi sistemi, hisselere 
bölünmüş sermaye ve hisse senedi piyasası

Toprak Mülkiyeti Üzerine

Toprak sahipliğinin sistemli olarak ele alınması, (tarihî biçimler, modem tbprak mülkiyeti), 
(Avrupa, Amerika Birleşik Devlederi, Rusya’daki toprak mülkiyeti)

Ücretler Üzerine

Ücrederin sistemli olarak ele alınması, (vasıflar, hizmetler, genel olarak üretici olmayan emek), 
(ücret farklılıklan, gerçek ücret hareketleri)

Devlet

Dış Ticaret

Dünya Pazan ve Bunahmlar

Yukardaki irdelemelerden çıkan ana nokta. K a p ita ld ek i  malzemenin Marx’in muhakemesinin 
“öz”ünden daha fazla bir şey olmasının hiçbir zaman amaçlanmadığı, gözlemlenen

94«

Jose Clement Orosco, Katharsis, 1934, ‘ ‘Adam elmayı 
ısırdı ve böylece insan soyu günaha battı. Geçmişten 
bir anekdot gibi anlatıldığında, ill<el birikimin kökeninin 
açıklanmış olduğu varsayılır. Çok eski zamanlarda iki 
tür insan vardı; biri sebatkâr, zeki ve hepsinden 
önemlisi, tutumlu seçkinler: diğeri tembel, varlıklarını 
sefahat içinde tüketen serseriler. Dinsel ‘.ilk günah’ 
efsanesi insanın ekmeğini alnının teriyle kazanmaya 
nasıl mahkûm edildiğini anlatır; ekonomik ilk günahın 
tarihi ise buna mahkûm edilmiş insanlar da olduğunu 
gösterir. Neyse, boş verelim! Gel zaman git zaman, 
bu birinci tür insanlar servet biriktirdiler, İkincilerin ise 
satacak kendilerinden başka bir şeyleri kalmamış 
olanların sefaleti ile çoktandır çalışmayı bırakmış 
olanların serveti bu ilk günahtan kaynaklanır, 
h/lülkiyetin savunucularından her gün dinlediğimiz 
çocukça zırvalar bunlar." (Marx, Kapital, Cilt I)



görüngülerin temel teoriye gerçekten uyduğunu göstermek için bu özün daha somut konulara 
doğru sistemli olarak yaygmlaştınlmasmm kesinkes zorunlu olduğudur. Daha önemlisi, Marx’m 
ölümünden sonra onu izleyicilerinin, Marx’m yapıtmı geliştirme zorunluluğunu yüklenmekte 

.genellikle başarısızlığa uğradıklarını ve bu başansızhğın gerisin geri temel muhakemenin kendisi 
üzerine yıkddığmı görüyoruz. Başta bitirilmemiş bir iş ol^n şey, zamanla Marx’m zarif 
soyutlamaları ile kapitalizmin somut gerçekliği arasında 4)pyuna genişlediği görülen bir uçurun 
olarak kendini ortaya koymaya başladı. Bu uçurumu kapatacak içsel araçlar bulunmayınca 
Marksist gelenek, gitgide boşluklan, Ortodoks toplumsal bilimlerden ödünç alınmış malzemeyif 
doldurmak zorunda kaldı -  bu malzeme elverişli olduğu için değil, hiç yoktan iyi olduğu içi 
Marx’in özgün planında düşlenen kocaman bina yükselmeyince, atılmış olan temel bile, birbir 
ardından gelen doğru yanlış yorumlann, sözüm ona modernleştirmelerin oluşturduğu 
tabakalann altında yavaş yavaş gözlerden kaybolmaya başladı. Modem Marksist teorinin büyül 
bölümü, işte bu yıkıntılann altından çıktı.

KapitaVin İçeriği

KapitaVin birinci kitabı 14 Eylül 1867’de Hamburg’da yayımlandı. Birinci baskının önsözünde 
Marx, amacını şu şekilde tanımlamaktadır:
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SERMAYENİN 
DEVİR (ÇEVRİM) 
ŞEMALARI

c  1 r c
işçiler tarafından işgücünün satılması ve geçim mallarının < t

satın alınması 1 |
l  wW

MP

Kapitalist 
tarafından 
üretim 
metalarının 
satın alınması

= : P C  — ► M ’

C + o M + m

Üretim işlevi
Kapitalist
tarafından
tüketim
mallarının
satın
alınması

-► C

Kapitalist tarafından 
üretim metalarının 
satın alınması

Üretim işlevi

Üretim çıktısının bir kapitalistçe bir başka kapitaliste 
satılması

M’

C’

Para sermaye 
döngüsü
Üretken sermaye 
döngüsü 

. Meta sermaye 
döngüsü

Hintli iktisatçı Meghnad 
Desai'nin, günümüz iktisat 
kitaplannda kullanılan devrevi 
gelir akış tablolarına benzer 
şekilde geliştirdiği, sermaye 
üretiminin üç ayn devir 
sürecini birlikte gösteren 
tablosu. Desai, 1974 yılında 
Kapital Vn II. Cildinden yola 
çıkarak yaptığı bu tabloda 
sermayenin üç dolaşım 
biçimini genişletilmiş yeniden 
üretim çerçevesinde açıklıyor.

C  = Meta
C  = Pazara sunulan meta 
M = Para
M ' = Pazara sunulan metaın 

para olarak değeri 
c = C  -  C 
m = M ’ — M 
L = Emek gücü 
W = Ücret

Dönüşüm Sorunu

Eğer AvusturyalI iktisatçı Eugen von Böhm-Bawerk'ln 
Kari Marx and the End of his System (Karl Marx ve 
Sisteminin Sonu) adlı kitabının yayın tarihini “ dönüşüm 
sorunu”nun resmî başlangıcı olarak alırsak 7 yıl sonra, 
kimilerine göre hala dipdiri olan bu muamma yüz yaşını 
doldurmuş olacak. Marx’m da savunduğu bir başka gö
rüşe göre ise,'başından beri esasta ne dönüşüm sorunu 
vardır, ne de dönüşüm çokluk sanıldığı gibi tektir. Bu 
klasik yorumu açarsak “ dönüşüm sorunu” nun içeriğin! 
kavramış ve çerçevesini çizmiş oluruz. “ DönüşUm’’den 
değerlerin fiyatlara dönüşümü, “ sorun"dan da Marx'in 
dönüşüm algoritmasının girdi “değerlerini” fiyatlara dö- 
nüştürmeyişl anlaşılagelmiştir. Hemen bu noktada de
ğer ve fiyat kategorilerine ilişkin kavramsal ve yöntem
sel bir açıklık getirmek gerekir. Ancak böylelikle “ dönü
şüm sorunu”nun esasta niye sorun olmadığı görülebilir.

KAPİTAU'M YÖNTEMİ VE “ DÖNÜŞÜM SORUNU”

Bilindiği üzere Marx’in İktisat teorisi kapitalist gerçek
liği kendisine konu edinmiştir. Kapital’de bizzat kapita
list gerçekliğin ele alındığı çoğu zaman kabul görse 
bile, sık sık unutulur. Oysa bu konunun analiz yöntemi 
İle Kapital’de Marx'in t>enlmsediği analiz sonuçlarını 
sunma yöntemi arasındaki İlişki oldukça önemlidir. Ana
liz edilen, yaşanan, elle tutulur kapitalist gerçekliktir; 
Kapital’de ise bunun soyuttan (az belirleyenll öz anla
mında) somuta (çok belirleyeni! gözlemlenebilir biçim 
anlamında) yeniden İnşası gerçekleştirllmektedir. Emek 
değer teorisinin en temel öncüllerinden, bir metaın de
ğerinin, üretimi için gerekil olan toplumsal soyut emek 
miktarı tarafından belirlendiği ve metalararası mübade
lenin eş değerler arasında, bu İçerilen emek miktarları
na orantılı olarak gerçekleştiği tespiti, Marx’in I. Cilt'l- 
nln en başında okMyucuya aktarmayı uygun gördüğü 
bir sonuçtur. Bu sunulduğu konumuyla, sözkonusu ön
cül, hayli yüksek bir soyutlama düzeyine aittir. Ciltler 
boyu kapitalist gerçeklik yeniden kurulurken, somuta 
yaklaşılacak ve önceki tespitlerin, bulguların tayin ettiği 
sınırlar İçinde çok belirleyeni! yeni olgular gündeme 
gelecektir. İlk bakışta bu yeni olgular, soyutlama düzey
leri arası İlişki kurulamazsa, ya da belirlenlm-etkileşlm

ilişkileri bire-bir tekabül biçiminde anlaşılırsa, önceki 
tezlerin ve bulguların reddi ihtimali gündeme gelebilir. 
İşte, "dönüşüm sorunu”nun temel kategorilerinden üre
tim fiyatlarının von Böhm Bawerk dahil bir dizi vülger 
iktisatçıya oynadığı oyun budur. Her bir üretim fiyatı 
ele alındığında, ilk bakışta, bunların sözkonusu metala- 
rın değerlerinden saptığı görüleceğinden, emek değer 
teorisinin değerler aracılığıyla bu daha somut fiyatları 
(dolayısıyla daha önemlll) bu yüzden de reddedilmesi 
gerektiği düşünülebilir. Düşünülmüştür, düşünülecektir 
de. Oysa asil sorun Marx’in yönteminin kavranması, 
neyin neye dönüştürüldüğünün açık seçik bilinmesi nok
tasında yatmaktadır. Tekrarlayalım; Marx’in kullandığı 
çözümleme ve sunma yöntemleri sımsıkı İlişkili olmakla 
birlikte aynı zamanda tamamen farklıdır. Daha önce çö
zümlenerek, özü (emek değer teorisinin temel öncülleri) 
keşfedilmiş olan kapitalist gerçeklik adım adım yeniden 
kurularak aktarılmaktadır. Giderek, belirlenimler, sınır
ların koyulması ve ana eğilimlerin tayini biçiminde anla
şılmak zorundadır. Üretim fiyatlarının değerlerden sapı
şı, işte bu anlamda sınırlar, limitler İçinde oluştuğun
dan, sistematik ve genel eğilim olarak, tam da olması 
gerektiği gibi gerçekleştiği İçin açıklanabilir, kavranabi
lir bir olgudur. Ve de bu yüzden esasta bir sorun olmak
tan uzaktır. Dönüşüm tek değildir dedik yukarda; çünkü 
dönüşüm değerlerden fiyatlara değildir. Dönüştürülmüş 
fiyatlardan, yani bir değer biçiminden, bir başka tür 
fiyatlara, üretim fiyatlarına yani bir başka değer biçimi
ne geçilmektedir. Değer düzeyi esastır, ilktir; birimi de 
soyut, toplumsal emek-saattir. Bu değer, mübadele İçin
de ifade edilmeye başlandığında değerin biçimleri, fiyat
lar gündeme gelir. Değerlerin fiyatlarla orantılı olduğu 
ilk kademenin fiyatları, değerin bu biçimi değerlerle 
orantılılık arzettlğinden (Shalkh'ln terminolojisini benim
senirse) doğrudan fiyatlar diye adlandırılabilir. Burada 
bile bir dönüşüm gerçekleşmiştir; Bir miktar emek- 
zaman, bir başka miktar para tarafından ifade edilmiştir. 
Somuta yaklaşılmıştır, bire bir tekabül, az faktörlü belir
lenim hali terkedilmiş, yerine, eğer her soyutlama düze
yinin neyi dışarda bıraktığı unutulacak olursa fevkalade 
karmaşık bir olgu geçmiştir. Öyle ya, eğer meta-paranın 
değeri, mübadele değerini doğrudan fiyat olarak ölçtü
ğü metaın değerinden daha hızlı düşerse, söz konusu 
metaın değeri azaldığı halde, fiyatının arttığı gözlemle
necektir. Bizzat bu görünür terslik, emek-değerlerln öne
mini yitirdiği görüşüne İğreti de olsa malzeme oluşturur. 
Hem de bu “ kargaşa” "dönüşüm sorunu” nun çok daha 
grift, çok t>ellrlenimli, sektörlerarası değişmez sermaye.

değişir sermaye oranlarına (c/v), henüz yer olmayan 
bir soyutlama düzeyinde geçmektedir. Organik bileşi
min sektörler arasında farklılaştığı, bir demir çelik fabri
kasının, çiçek paketleme fabrikasından, birim canlı emek 
başına çok daha fazla nicelikte (değer ve fiziki miktar 
olarak) değişmez sermaye kullandığı açıktır. Somutu 
yeniden kurdukça, gerçekliğin bu boyutu da çözümle
menin parçası haline gelecek ve doğrudan fiyatlardan 
üretim fiyatlarına geçilecek, dolayısıyla bir dönüşüm 
daha yaşanacaktır. Hatta bununla da kalınmayacak, teo
rinin açıklama ve dönüştürmek iddiasında olduğu kapi
talist gerçekliğin vazgeçilmez boyutları, arz ve talep 
de yeni faktörler olarak gündeme gelecek ve üretim 
fiyatlarını bu defa pazar fiyatlarına dönüştürmek gereke
cektir. Soyutlama düzeyleri, dolayısıyla belirleyenleri 
farklı, birden fazla dönüşümle, değerin bir biçiminden 
diğerine geçişle karşı karşıya olduğumuz açıktır.

MARX VE “ DÖNÜŞÜM SORUNU ”

Kapitalist bir işletmenin kâr oranı yaratılan artık değe
rin (s) yatırılmış sermayeye (c + v) oranıdır. Bu oran, 
değişmez (c) ve değişken sermaye (v) bileşenli toplam 
sermayenin kârlılığının göstergesidir. I. Cilt'de sektörler 
arası organik bileşim farklılığı, çözümleme dışında bıra
kılıp, artık-değer oranının eşitlendiği varsayıldığından, 
kâr oranları da eşitlenebilmlştir. Dolayısıyla I. Cilt'In 
parasal fiyatları emek-değerlerle orantılı doğrudan fiyat
lar olarak kalmıştır. III. Cllt’e gelindiğinde farklı sektörle
rin farklı organik bileşimlere sahip olduğu gerçeği çö
zümlemeye katıldığından, sektörlerin doğrudan fiyatlar
la elde edilen kâr oranlarının birbirlerine eşit olması 
beklenemezdi. Artı-değer oranının sektörler arası eşitli
ği terkedilmediğinden, farklı kâr oranlarını doğuran ne
den, sektörlerin kullandığı farklı teknolojileri değer cin
sinden aksettiren farklı organik bileşimlerdir. Özellikle 
kapitalizmin geliştikçe emeği homojenleştiren, iş günü
nün uzunluğuna ilişkin kurumsal kayıtlar getiren (daha 
doğrusu getirmek zorunda kalan) yapısı dikkate alınırsa 
artı-değer oranının eşitlendiği varsayımının kapitalist 
gerçeklikle bir hayli uyumlu olduğu görülür. Marx Kapi- 
ta/’in III. Cllt’lnln 8, 9 ve 10. bölümlerinde dönüşüm 
olgusunu üç sektörlü bir modelle ele alır. Sektörleri, 
üretim araçları, işçi tüketim malları ve kapitalist tüketim 
malları üreten işletmeler oluşturur. Marx, ilkin organik 
bileşimlerin farklılığı yüzünden, bu sektörierin doğru
dan fiyatlaria hesaplanan kâr oranlarının doğal olarak 
farklılaşacağını gösterir. Cevap verilmesi gereken soru.



“Ben bu eserde kapitalist üretim biçimini ve buna denk düşen üretim ve mübadele ilişkilerini 
inceliyorum... Burada sözkonusu olan kapitalist üretimin doğal yasalannm doğurduğu toplumsal 
çatışmalar değil, bizzat bu yasalar ve kendilerini katı bir zorunlulukla ortaya koyaa 
eğilimlerdir... Bu eserin nihaî amacı modem toplumun ekonomik hareket yasasını gözler 
önüne sermektir.” (Kapital I, önsöz)

Marx’m sağlığında, bizzat kendisi tarafından yayıma hazırlanmış olan ve “Kapitalist Üretimin 
Gelişimi” başlığını taşıyan birinci kitap sekiz bölümden oluşmaktadır:

1. Mal ve Para
2. Paranın sermayeye dönüşümü
3. Mutlak artı-değer üretimi
4. Göreli am-değer üretimi
5. Artı-değer üretimi (mutlak ve göreli)
6. Ücret
7. Sermaye birikimi
8. İlkel birikim.

Engels tarafından yayıma hazırlanan ve ilk baskısı 1885’te yapılan K apita lin  ikinci kitabı ise 
üç bölümden oluşmaktadır:

1. Sermayenin değişimleri ve devirleri
2. Sermayenin dolaşımı
3. Toplumsal sermayenin tamamının yeniden üretimi ve dolaşımı.

kapitalist ekonominin iç mantığının bu tür bir farklılaş
mayı kaldırıp kaldıramayacağı, ya da bir başka deyişle, 
bu farklılaşmanın kapitalist birimlerin davranışını nasıl 
etkileyeceğidir. Marx’in verdiği cevap nettir: Kâr oranla- 
nnın farklılığı, sermayenin kâr oranının yüksek olduğu 
sektörlere akması, akma tehditini hissettirmesi ve gide
rek doğrudan fiyatları değiştirerek, kâr oranının eşitlen
diği duruma tekabül eden üretim, fiyatlarının oluşması 
sonucunu yaratır. Bu süreç, kapitalizm geliştikçe azgın
laşan rekabetin ta kendisidir. Üretim fiyatlarının ortaya 
çıkışıyla, kâr oranının eşitlenmesi sürecinin net sonucu
nun üretilmiş artık değerin yeniden paylaşımı olduğu 
anlaşılmalıdır. Marx’in sayısal örneğinde de gözlemle
nebileceği üzere kâr oranının eşitlenmesi süreci, sektö- 
rei kâr oranın (yaratılan toplam artık değerin yaratılan 
toplam sermaye oranlanması ile elde edilen) toplumsal 
ortalamadan küçük olduğu sektörlerde, üretim fiyatları
nı doğrudan fiyatlara göre yükseltirken, büyük olan sek
törlerin üretim fiyatlarını ise düşürerek artı-değeri sek
törler arasında yeniden paylaştırır.

MARX SONRASI

Üretim fiyatiannm, doğrudan fiyatlardan sapmış nicel 
değerleri, von Böhm-Bawerk’den bu yana emek değer
lerin Marx’in kendi teorik dünyasında bile işlevsizieştiği 
görüşüne malzeme Sağlamıştır. Buna Marx’in sadece 
çıktıların, üretim fiyatlarını üreten, girdilerin doğrudan 
fiyatlarını üretim fiyatlarına dönüştürmeyen algoritması
nı da eklersek I. ve ili. Cilt’ler arasındaki teorik tutarsız
lık iddiasının niçin bu denli yaygınlaştığını anlayabiliriz. 
Ayrıca Bortkiewicz’den bu yana Marx sonrası bir dizi 
çabada gözlemlenebileceği gibi, girdi fiyatlarını da dö
nüştürmeye yeltenen “ çözümler", Marx'in öngördüğü 
iki temel eşitliği aynı zamanda kuramadıklarından “ dö
nüşüm sorunu’’ iyice kangrenleşmiştir. Sözü edilen iki 
temel eşitlik, toplam doğrudan fiyatlar ile toplam üretim 
fiyatları ve toplam artı-değer İle toplam kâr arasında 
olması gereken ilişkidir. Marksist emek değer teorisi, 
değerin, dolayısıyla artı-değerin üretim sürecinde yara
tıldığını, dolaşım sürecinde ise değerin biçimsel dönü
şümünün ve yeniden paylaşımının gerçekleştiğini ön
gördüğüne göre, toplam değerin ve artı-değerin dola
şım sürecinde hangi biçimi alırlarsa alsınlar, bölüşüm 
ilişkileri içinde yok olamayacaklarını savunması doğal
dır. Marx sonrası “ çözümler’’in yukarıda sözünü ettiği
miz eşitlikleri, eş anlı sağiayamamaları emek değer teo
risinin geçerliliğine ilişkin tereddütleri artırmıştır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Marx’in girdileri üretim fi
yatları cinsinden ifade etmeyişi, her ne kadar bunun 
rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini kendisi olabildiğince 
açık bir dille belirtti ise de “ dönüşüm sorunu” üzerine 
devasa bir yazının doğmasına neden olmuştur. Bu çalış
malar, çeşitli biçimlerde tasnif edilebilir. “ Dönüşüm so- 
runu” nu sorun olarak görmemek, Marx’in algoritması
nın tamamlanmamış halini teslim etmemek anlamına 
gelmemeli. 1. ve 2. sektörlerin çıktılarının doğrudan 
fiyatları, üretim fiyatlarına dönüştürüldükten sonra, bu 
çıktıları girdi olarak kullanan her üç sektörün, girdilerini 
doğrudan fiyatlar cinsinden ele almak, dönüşümün ta
mamlanmamış olması demektir. Bortkiewicz'den bu ya
na Seton, Sweezy, Meek, Winternitz gibi yazarlar eş 
anlı denklemler yoluyla girdilerin de üretim fiyatlarına 
dönüştürülebileceğini gösterdiler ise de, önerdikleri “ çö- 
zümler” i iki açıdan yetersiz görmek mümkündür. İlkin, 
Marx’in algoritması terkedilerek eş anlı denklemlere da
yalı yeni bir algoritma benimsenmiştir. Bu yeni algorit
manın benimsenmesi genel dengenin geçerliliği, nor- 
mallzasyon yapıiabilirliğl gibi bir dizi açık, kapalı varsa
yımı gerektirdiğinden, söz konusu yöntemlerin Marx’in 
açıklamaya çalıştığı kapitalist gerçeklikle uyumluluk de
recesi bir hayli tartışmalıdır. Ayrıca, bu “ çözümler” , 
ya iki temel eşitlikten ancak birisini elde edebilmekte, 
ya da her İkisini de sağlayabilmek için Seton’da olduğu 
gibi son derece kısıtlı gerçekçi olmayan varsayımları 
kullanmak zorunda kalmaktadır. Bir diğer grup “ çözüm” 
ise, Marx’in dönüşüm stratejisini benimseyerek, onun 
bıraktığı yerden aşamalı yöntem diyebileceğimiz bir al
goritma ile girdi fiyatlarını da dönüştürmekte ve eşitlen
miş kâr oranına tekabül eden üretim fiyatlarına varılabi
leceğini göstermektedir. Morishima'nın yanısıra bu tür 
bir “ çözüm” ü öneren Shaikh, sözkonusu algoritmanın 
özellikle değer ve değerin biçimi arasındaki belirlenim 
İlişkisini saydamlaştırıcı karakterini vurgular. Bu “ çö- 
züm” ün de toplam artı-değerin, toplam kâra eşitliğini 
sağlayamaması bir zaaf olarak görülse bile bu durum 
da, somuta yaklaşmanın, giriftleşen kapitalist gerçekli
ğin yeni bir faktörünün çözümlemeye dahil edilmesinin 
tabii sonucudur. Yeni faktör, sermaye devresinin yanısı- 
ra değerlendirilmesi gereken gelir devresidir. Bizatihi 

I gelir devresinin varlığı, sözünü ettiğimiz “ zaafı”  doğur
maktadır. Durumu netleştirebilmek için 3. sektördeki 
kapitalistlerin tüketim mallarının üretim fjyatlarının, doğ
rudan fiyatlar ile karşılaştırıldığında daha düşük olabile
ceğini hatırlayalım. Üretim fiyatlarındaki bu sapma, sek
törün kârının da sektörün artı-değerinden az olmasını

yaratacaktır. Ceteris Paribus sermaye değerindeki bu 
kayıp, sözkonusu tüketim mallannı satın alan kapitalist
ler açısından bir değer kazancı niteliğinde olsa bile, 
değer transferi, sermaye devresinden gelir devresine 
doğru gerçekleştiğinden, toplumsal açıdan toplam kâ
rın, toplam artı-değerden sapması sonucunu doğura
caktır. İki devre arasındaki bu değer transferinin oynadı
ğı rolü göremeyen “dönüşüm sorunu” çözümlerinin, 
emek değer teorisinin ihlaline sebep olarak gösterdikle
ri eşitsizlik, aslında emek değer teorisinin kapitalist ger
çekliğe ilişkin son derece önemli bir bulgusu olarak 
görülmelidir.

“ Dönüşüm sorunu” nu, salt emek değer teorisinin te
orik tutarlılığının sınandığı soyut ve dar bir tartışma 
olarak görmek yanlış olur. Bununla, örneğin algoritma
nın her aşamasının kapitalist gerçeklikte yaşanan reka
betin safhalarına tekabül ettiğini kastetmiyoruz tabii. 
Marx’in dönüşüm stratejisinin hem varsayımları açısın
dan kapitalist ekonominin gerçekçi bir modeli olduğunu 
vurgulamak istiyoruz, hem de dönüşümün çeşitli sonuç 
ve bulgularının farklı soyutlama düzeylerine ait faktörler 
arasındaki belirlenim ilişkilerini açığa çıkarttığını iddia 
ediyoruz. Örneğin, üretim fiyatlarının, kâr oranının de
ğerler kertesinden bağımsızlaşarak teknoloji, ücret v.s 
gibi değişkenler tarafından belirlendiği savı, belirlenim 
ilişkilerini değerler dünyasının koyduğu sınırlar biçimin
de göremeyişin bir sonucudur. Aynı belirlenim ilişkisi 
pazar fiyatlarındaki iniş ve çıkışların açıklanışı için de 
geçeriidir. Ve bu İddialar son yıllarda artış gösteren 
Marksist ampirik çalışmalar ile artık teorik savlar olmak
tan çıkmıştır. Örneğin, ABD verileri kullanılarak yapılan 
bir çalışma ile fiyatların değerlerden sapış sınırının hem 
üretim fiyatları hem pazar fiyatları için T  yüzde 20 
dolaylarında olduğu ve sapmanın yüzde 93’ünün emek 
değerler tarafından (Istatistiki anlamda da) açıklandığı 
kanıtlanmıştır.

“ Dönüşüm sorunu” nun ne olduğunun anlaşılması ve 
problematik boyutlarının kavranması teorik olduğu ka
dar pratik bir ihtiyaçtır da. Özellikle emek-değer teorisiz 
Marksizmlerin maddi-lktisadi hayatı çözümlemedeki ba
şarısızlıklarına rağmen, pek moda olduğu günümüzde 
“dönüşüm sorunu” ile hesaplaşmadan söz konusu akım
ların cazibesine kapılmak kaygı vericidir.

E.AHMET TONAK



Yine Engels tarafından yayıma' hazırlanan ve 1894’te basılan üçüncü kitap yedi bölümdür.

1. Arn-değerin kâra ve artı-değer oranının kâr oranına dönüşmesi.
2. Kânn ortalama kâra dönüşmesi
3. Kâr oranının düşme eğilimi yasası
4. Meta-sermaye ve para-sermayenin ticarî ve malî sermayeye dönüşümü
5. Kânn, faiz ve işletme kârı olarak bölüşümü
6. Fazla-kânn toprak rannna dönüşümü
7. Gelirler ve kaynakları

Bölüm başlıklanndan da anlaşılabileceği gibi Kapital her şeyden önce, kapitalist ekonominin 
bir analizidir, yani bir iktisat kitabıdır. Gerçekten de Marx, döneminin iktisat teorilerinden 
hareket etmiş, K apital’in  altbaşlığmda belirtildiği gibi onlan, radikal bir eleştiriye tâbi 
tutmuştur. Ama bu eleştiri sonucunda ulaştığı noktada, klasik iktisatçılann yanlışlannı 
sergilemekle kalmamış, kapitalist ekonominin yeni çözümlemesiyle, kapitalist toplumun bir 
bütün olarak işleyişini ve daha da önemlisi tarihi açıklayabilecek bir teorinin temellerini 
atmışnr. Bir başka anlatımla, Kapital bir iktisat kitabıdır, ama Kapitai’deki iktisat anlayışı, 
klasik (ve günümüzdeki akademik) iktisadın mevcut düzeni meşrulaştırma işlevinden başka bir 
anlamı olmayan kalıplannı değiştirmiştir. Mevcut düzen açısından ekonomik ilişkilerin bütün 
gerçekliğiyle gözler önüne serilmesi son derece hayatî bir tehlike taşıdığından, egemen ideoloji 
tarafından ilk yapılan iş Marx’in “iktisatçılığını” yadsımak olmuş ve görüşlerini tümüyle 
yanlışlamakta çıkmazlara girildiğinde Marx bir filozof olarak sunulmuştur. Egemen ideoloji 
bakımından son derece tutarlı olan bu tutum, ne yazık ki işçi sınıfı hareketi içinde de 
kendini göstermiş ve Kapital, Marx’in yirmi seneden fazla çalışarak yarattığı eser ya bir yana 
itilmiş ya da belirli siyasal strateji ve taktikleri doğrulamak için rasgele alıntılar yapılan bir 
kitap haline indirgenmiştir. Oysa Marx’i ve Marksist teoriyi anlamak için önce K ap ita le  vücut 
veren iktisat teorisini ana çizgileriyle mutlaka bilmek gerekir.

Kapital ve İktisat “Bilimi’

Bugün iktisat bilimi denilen disiplin, 17. yüzyıldan başlayarak “zenginliğin kaynağı nedir?” 
sorusuna yanıt vermek üzere ortaya çıkmıştır. İlk İktisadî düşünürler olarak kabul edilen 
merkantilisriere göre, zenginliğin kaynağı ticaret idi. Bir ülkenin zenginleşebilmesi için, o 
ülkenin ithalatından daha fazla ihracat yapması gerekliydi ve bir ülkenin zenginliği, o ülkenin 
ticaret yoluyla elde ettiği kıymetli madenlerle ölçülmekteydi.

Fizyokratlar

Daha sonra gelen fizyokratlara göre ise, zenginliği yaratan tek İktisadî faaliyet tanmsal 
üretimdi. Ticaret ve zanaat zenginlik yaratan faaliyetler değildi. Ancak tanmsal üretimde elde 
edilen ürün, bu ürünün elde edilmesi için gerekli harcamalar toplamından fazla bir değere 
sahiptir. Tarımsal üretimde verimin artması için üretim koşullannm iyileştirilmesi gerekir. Bu 
da toprağa daha fazla oranda sermaye yatınmmda bulunmakla mümkündür. Böylece 
fızyokradar ilk kez üretken emek kavramına ulaştılar ama, yalnızca tanmsal üretimdeki emek, 
üretken sayıldı. Unutmamak gerekir ki, bu görüşlerin başlıca temsilcisi henüz sanayinin pek 
gelişmemiş olduğu Fransa’daki bir toprak soylusuydu.

Adam Smith

Nihayet Adam Smith (1725-1790), zenginliği yaratanın şu ya da bu faaliyet dalındaki emek 
olmayıp, genel olarak emek olduğu görüşünü savundu. Smith’e göre zenginliğin kaynağı 
emektir ve emeğin verimini artıran da sermayedir. Bir ülkenin zenginliğinin artması, sermaye 
birikiminin hızına bağlıdır. Sermaye birikiminin hızı ise, sermaye sahibinin üretimden aldığı 
gelire, yani kâr oranına bağlıdır. O zaman kânn açıklânınası~onem kazanıyordu" Bu noktada 
Smith bir çıkmaza girdi, çünkü fiyat ve değerin aynı şey olduğundan yola çıkıyordu. Fiyat, 
Smith’e göre bir malın değerinin parasal ifadesinden başka bir şey değildir. Diğer yandan 
değerin ölçüsü olarak emek miktannı kullanıyordu. Böyle olunca, sermaye sahibinin elde ettiği 
kâr, emek tarafından yaratılmış değer üzerinden alınan bir paydan başka şey olamazdı. Smith, 
sermaye sahibinin kârının meşruiyetini tartışmaya açabilecek böyle bir görüşten “doğal fiyat” 
kavramıyla sıynimak istedi. Bir malın doğal fiyatı, o malın üretimi için gerekli emek 
miktarina eşittir. Ama bu durum sermaye kullanılmadan yapılan ilkel üretim aşamasında 
geçeriidir. Oysa modem toplumda sermaye, üretimin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle 
yaratılan değerden pay alması doğaldır. Dolayısıyla modem toplumda bir malın fiyatı sermaye, 
emek ve toprak gelirlerinden oluşmaktadır. Madem ki, her malın üretiminde sermaye, emek 
ve toprak zoranlu unsurlardır, yani değerin yaratılması sürecine katılmaktadırlar, o halde, bu 
unsurlann sahiplerinin yaratılan değerden kâr, ücret ve rant adı altında bir pay almalanndan 
daha doğal bir şey olamaz.

Bu paylann oranlanna ya da miktarlanna gelince, Smith’e göre, ücret işçinin ve ailesinin 
geçimini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Bunun altına düşemez. Ülkenin zenginliği arttığı ölçüde
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üreten kadın ve tüketilen kadın. Kapitalizmin vasıfsız 
emeğe olan talebinin hızla artması, daha önce 
üretimin herhangi bir dalında uzmanlaşmış olan 
kadınlara fabrikaların kapılarını açtı. ( Üstte: Yüksel 
Arslan: Kapitalist Üretim Süreci), Kapitalizm bir 
yandan da kadının aile içindeki konumunu 
değişmeden bıraktığı için, kadın hem aile içinde 
kocasının hizmetkârı olarak, hem de kapitalist üretim 
sürecinde "ucuz işgücü''' olarak iki kez sömürülür 
oldu. Öte yandan kapitalizm içinde kadın cinselliği, 
erkek cinselliğinin nesnesi, bu nedenle de b ir tüketim 
malı olarak ortaya çıktı. Böylece kadınlar b ir yandan 
fabrikalarda üretici olarak çalışırken, bir yandan ev içi 
emeğiyle kocalarının emek-gücünü yeniden ürettiler, 
bir yandan da yalnızca emekleriyle değil, kendi 
gövdeleriyle b ir tüketim malı durumuna 
dönüştürüldüler.

bu miktar artabilir. Ama bu artış çok olursa, zaten işçi sayısı artacağından yeniden asgarî 
düzeye gelinecektir. Malın piyasa fiyatından ücretlere ödenen miktar çıkanlınca geriye kâr ve 
rant gelirleri kalacaktır. Sermayedarlar arası rekabet dolayısıyla bütün faaliyet alanlarında kâr 
oranı eşitlenecektir. Rant ise tarımsal ürün fiyatından kâr ve ücretler çıktıktan sonra kalan 
kısımdır.

Smith’in vardığı nokta, hareket noktasıyla çelişmekteydi ve bu nedenle tam bir çıkmaza 
girmişti. Ücret sabit farzedilse bile kânn ve rantın miktannı açıklamak mümkün değildi. 
Çünkü, kâr, rant bir kenara bırakılacak olursa, fiyat ile ücret arasıhdaki fark olarak 
tanımlanıyor; oysa, fiyat tanımlanırken kâr + ücret deniyor; fiyat kâr ile tanımlanıyor; sonra 
da kâr fiyat ile tanımlanıyordu: Kısır döngü...

İktisadî gelişmeye gelince; Smith bunu zengin sınıflardaki tasarruf eğilimine bağlamaktaydı. 
Böylece, iyimser olarak beklediği bu tasarrufla birlikte, İktisadî alanda tam bir özgürlük 
sağlanırsa gelişmenin gerçekleşmemesi için hiçbir neden kalmıyordu. Gerçi Smith, toplumda 
çalışanlarla sermaye x t  toprak sahipleri arasında bir eşitsizliğin farkındaydı ama bu eşitsizliğin 
tüm toplumun zenginleşmesini sağlayacağına inanıyordu. Zira kâr ve rantın yüksek olması 
daha hızı sermaye birikimine yol açacak, hızlı sermaye birikimi de, bir yandan emeğin 
verimini artırarak reel ücretlerin yükselmesi, diğer yandan da yeni iş sahalarının açılması 
sonucunu doğuracaktı. Böylece 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin temel inançlarından biri 
olan “doğal uyum”un toplum için de geçerli olduğu gösterilmiş oluyordu.

David Ricardo ve Emek-Deger Teorisi

David Ricardo (1772-1823), Smith’in aksine, milletlerin zenginliğinin kaynağını araştırmak 
yerine, yaratılan zenginliğin toplumdaki sermaye, emek ve toprak sahipleri sınıfları arasında 
nasıl bölüşüldüğü sorusuna yanıt aradı. Nitekim Smith’in çözemediği temel soru da buydu. 
Bölüşümü kendisine esas sorun olarak almakla birlikte, Ricardo da emek-değer teorisinden 
hareket etti. Smith her türlü değerin kaynağının emek olduğunu belirtmiş ama bu yasanın
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modem toplum için geçerli olamayacağı düşüncesine vanp, üretim unsurlarının (sermaye, 
toprak, emek) belirli bir pay almasının doğal olacağı gibi, açıklamak istediğini açıklayamayan 
ahlâki bir yargıya ulaşmıştı. Ricardo ise, emek-değer teorisinin sadece sermaye olmaksızın 
yapılan üretim için değil, modem toplumda da geçerli olduğu görüşündeydi. Ricardo’ya göre 
de bir ülkenin İktisadî gelişimi her şeyden önce sermaye birikimine bağlıdır ve sermaye 
birikimi de kâr oranına bağlıdır. Eğer toprak kirası bir yana bırakılacak olursa, kâr, bir malın 
maliyet fiyatıyla, satış fiyatı arasındaki farka eşittir. Ülke düzeyinde ele alınacak olursa, 
üretimin net maliyet fiyatı ücretler toplamına eşittir. O halde, kân açıklayabilmek için: 1. 
Ücretleri belirleyen yasalan; 2. Mallann satış fiyatlannı belirleyen yasalan bilmek gerekir.

Ricardo’ya göre piyasa fiyatlannı bazı iktisatçılann ileri sürdüğü gibi arz ve talep yasasıyla 
açıklamak mümkün değildir. Zira arz ve talebe göre belirlenen fiyatlar çok değişkendir. Aynca 
arz ve talep, fiyatların belli bir seviye etrafında değiştiklerini, ama bu seviyenin nasıl 
belirlendiğini açıklamaktan yoksundur. Bu nedenle fiyatlar ancak emek miktarıyla açıklanabilir. 
Bir malın üretimi için gerekli emek miktan azalırsa fiyatı düşer, artarsa yükselir. Diğer 
yandan, bu yasa modem zamanlar için de geçeriidir. Çünkü sermaye de yine emek tarafından 
yaratılmıştır. O halde bir malın doğal fiyatı her zaman emek miktan (canlı emek -I- cansız 
emek) tarafından belirlenmektedir. Modem toplumda bütün üretim araçlannın bir sınıfa ait 
olduğu varsayılırsa, bu sınıfın üretimden bir pay alması doğaldır.

Ücret ise, Ricardo’ya göre de işçinin kendisinin ve ailesinin geçimi için toplumsal olarak 
zorunlu miktara eşittir. Bu miktar, zaman içinde, toplumsal gelişme ve ona bağlı yaşama 
biçimlerine göre değişebilir, ama, belirli bir dönemde sabit olarak alınabilir. Böylece kâr, 
üretimleri için gerekli emek miktanyla, belirlenmiş mallann fiyatıyla o mallann üretimi için 
ödenmiş ücretler arasındaki farktır.

Toprak rantı ise, artan talep karşısında daha az verimli topraklann üretime açılması 
sonucunda, tanmsal ürün fiyatının, en az verimli topraktaki ürünün maliyet fiyatının, piyasa 
fiyatı olması nedeniyle daha verimli toprak sahiplerinin elde ettiği kazançtır. Böylece

Yöntem ve G üneellik

Sınıfsız, sömUrüsüz bir dünya özlemiyle 19. yüzyılın 
büyük düşünsel açılımları arasındaki ilişki bugün nasıl 
kurulmalı?

Marksizmin güncel sorunu kısaca böyle dile getirilebi
lir. Aradaki deneyimleri yok sayan bir kesiklilik savunu
lamaz kuşkusuz. Gene de, günümüzle önceki yüzyıl 
arasındaki ilişkiler burada özellikle “ Marksist yöntem” 
bağlamında ele alınacağından, önemli deneyimlerden 
geçici bir süre için bağımsızlaşmakta, yalınlık sağlama 
açısından sakınca görülmeyebilir. Daha açığı, sorumuz 
şöyle: Geçtiğimiz yüzyıldaki biçimlenişiyle Marksist yak
laşım, bugün sınıfsız bir toplum için uğraş verenleri 
hangi yüklerden, ne ölçüde kurtarmıştır?

Geleneksel yorumlarda, özellikle Lenin’In katkıların
dan sonra, İçinin pratikle doldurulmasından öte görev
leri pek çağnştırmayacak netlikte bir çerçevenin kurul
duğu kabul edildi. Bu, Marx ve Lenin sayesinde azad 
olunan yükü abartan, pratikçi bir eğilimdi. Zamanla ken
di karşıtını da yarattı: Marksizmin devrimci söylemi ve 
nihai hedefiyle yeterince örtüşemeyen pratiklerin oluş
turduğu döngü, Marx’i ve Lenin’i bu kez kendi konjonk
türlerine hapsederek, yeni bir “düşünce biçimi” , gide
rek yeni bir “ felsefe” aranışına yol açtı.

Yöntem sorunu, bu döngünün tartışılmasında özel 
bir ağırlık kazanıyor. Marx’in yoğun entelektüel uğraşı 
açısından bakılırsa, 19. yüzyıla yapılabilecek belki de 
en verimli yatınm, Marx’in yöntemini ve temsil ettiği 
güncellik potansiyelini yeniden değerlendirmek olacaktır.

SOYUTTAN SOMUTA

Marx’in düşünce sürecinde çıkış noktası, zaman za
man ileri sürülenin tersine, “ somut” değildir. Marx’in 
özgün yöntemi bir yana, katıksız anlamda “ somuttan 
kalkan” bir düşünsel süreç önerisi özde bir zorlamayı

içerir. Özne, dış dünyaya, büsbütün silinmiş ya da “ hiç 
yüklenmemiş” bir zihinle bakamayacağı için böyledir 
bu...

Marx da kendi nesnesine dlyalektikçi okulun, Smith- 
Rlcardo ekonomi poitiğinin ve varolan siyasal düşünce 
birikiminin kavramları, kategorileri ile yöneldi. Ortaya 
çıkıp bugüne devroian mirastaysa, özellikle iki noktaya 
dikkat edilmeli. Bir kere Marx, toplumların gelişiminin 
kalın çizgisini vermiştir bize. Bu açıdan Marksizm, mad
di süreçlerle düşünsel süreçler arasından sürüpglden 
yanşta İkincisinin, ilkinin ana doğrultusunu “gözleyebile
ceği” bir yüksekliğe çıkışına benzetilebilir. İkinci önemli 
noktaysa, geçmişten devraldıklarının ötesinde Marx’in 
yeni ve daha oturmuş kavramlara ulaşabilmiş olmasıdır.

Marksizmin, Marksistlerl hangi yüklerden ne ölçüde 
kurtardığı sorusunun yanıtı da buradan başlamalı. Marx’
in en genel anlamdaki bulgusu, teorik-pratik etkinliğin 
nesnesini ve alanını tanımlayıcı bir İçerik taşır. Marks- 
izmle öteki akımlar arasındaki ayırım çizgisi de buradan 
geçer. Öyle kİ, tarihin genel gelişim doğrultusunu başka 
ölçütlerle yeniden çizmek, artık Marksistlere ait bir mis
yon otamaz. Meraklıları İçin bu, Marksizm dışı bir uğraş 
olmak durumundadır.

Marx’in geliştirdiği kavramlara ve kategorilere gelin
ce. Bunlar, kendi somut gerçekliklerine yönelmeleri sü
recinde, günümüz Marksistlerl için çıkış noktası işlevi 
görmelidir. Önemli olan şunu benimseyebilmektir: Mark
sizmin varlığı kimseyi, kendi nesnesini gene soyut kav
ramlardan başlayarak tanımlama yükünden kurtarmaz. 
Marksizmin varlığıyla değişen, çözümleme sürecine her 
yeni konjonktürde soyut kavramlarla başlama zorunlu
luğu değil, bu araçlarla üzerinde çalışılacak alanın Marx’in 
katkılanyia “ ayıklanmış” ve belirlenmiş oluşudur.

Soyuttan somuta yolalan süreçte Marx nesnesini dü
zenlemiş, yeniden “ kurmuş”tur. Sonuç, Marx’in ulaştı
ğı belirli bir bütünselliktir. Marksizme bugün düşen gö
revse, kurulu bütünselliği “ küçük fırça darbeleriyle” 
ayrıntılandırmak değil, Marx’in nihai somutunu kendi

başlangıç soyutu olarak almak, nesnesini Marx’in yön
temiyle yeniden üretmektir.

Söylenen, Marx’in katkısını küçümsetecek bir “ tekrar 
gereği” olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü tarihsellik, 
mantığının kavranışıyla hafiflettiği yükü bu kez yarattığı 
zenginliklerle yeniden boyutlandırmaktadır.

Yaşamın diyalektiği de başka nedir ki?

Marx'da önemli bir yöntem vurgusu, somutun kendi
sinin oluştuğu süreçle bunun düşüncede üretilmesi sü
reci arasındaki farklılığa ilişkindir. Kendi gelişim çizgi
sinde somut, "soyuttan kalkan” bir yol izlemez kuşku
suz. Marx’in Hegel’den ayrıldığı dönemeç de burada 
başlar. Oysa Marx’i aynı somutun bilgisine götüren, 
tam tamına soyuttan somuta yönelen bu yoldur...

Marksizmin temel sorunlarından birini, burada daha 
net görebiliriz: Somut gerçeklikle onun “ bilgisi” arasın



Ricardo’da toprak rantı fiyatın bir unsuru olmaktan çıkıyor ve mallann fiyatı yalnızca o 
malların üretimi için gerekli emek miktanna indirgenmiş oluyordu. Ne var ki, sermayeyi 
cansız emek olarak ele almak, sermaye sınıfının elde ettiği geliri meşru göstermekle birlikte 
yaratılan değerin ücret ve kâr şeklinde bölüşümünü açıklamakta yetersiz kalıyordu. Aynca, 
aynı miktar emek kullanan, fakat sermayelerinin dolaşım süreleri ya da kompozisyonu farklı 
üretim dallannm ürünlerinin değerlerinin aynı olması gerekirken farklı fiyatlan olmasını 
açıklayamıyordu.

Emek-Değer Teorisi ve Kapitalizmin Eleştirisi

Sonuç olarak, Ricardo, kânn kaynağını, fiyatlar ile değerler ve sermaye ile emek arasındaki 
ilişkileri yeterince açıklayamamıştı. Ricardo’nun bu teorik çıkmazlan daha sonraki iktisatçılar 
tarafindan emek-değer teorisinin terkedilmesine yol açmıştır. Ama teorinin terkedilmesinin esas 
arkasında yatan, bu teorinin toplumsal sınıf çatışmalanm gözler önüne sermesiydi. Nitekim, 
daha o zamanlar, eşitlikçi akımlar ve özellikle ütopyacı sosyalistler, emeğin “gerçek” değerinin 
verilmediğini, özel mülkiyetin hırsızlık olduğunu ileri sürmeye başlamışlardı. Emek-değer teoris 
kapitalist toplum için tehlike arzettiğinden terkedilmeliydi ve terkedildi. Günümüzde, 
matematiği bolca kullanarak “bilimsel” olduğunu ispatlamaya çalışan iktisat teorileri aslında bu 
tutumun bir sonucudur. Marx ise, emek-değer teorisini terketmek yerine, teorinin nerede, 
neden tıkandığını araştırarak işe başlamıştır. Metanın, mübadele değerinin, kânn, sermayenin 
evrensel kategoriler olmayıp, kapitalist ekonominin kategorileri olduğundan hareketle emek- 
değer teorisini yeniden ele almış, artı-değer kavramıyla kânn kaynağını açıklamış ve ortalama 
kâr oranının nasıl oluştuğunu gösterdikten sonra değerlerle fiyatlar arasındaki ihşkinin nasıl 
kurulduğunu açıklamıştır. Marx’in açıklaması, temelde, gerçek em ek süreci ile değer yaratm a  
süreci aynmma dayanmaktadır. Gerçek emek süreci, insanlann ihtiyaçlannı gidermek için 
doğrudan girdikleri üretim faaliyetidir, emek harcama sürecidir. Ama bu süreç farklı biçimler 
altında gerçekleşebilir. Kapitalist bir toplumda bu süreç değer yaratma, ya da mübadele değeri 
olan mal üretme biçimini almıştır. Klasik iktisatçılar, bu aynmm farkında olmadıkları için 
gerçeği kavrayamamışlardır.

"Emekçi, artı-nûfus, birikimin ya da kapitalist temele 
dayanan zenginliğin gelişmesinin zorunlu b ir ürünü 
olduğu gibi, tersine olarak da, bu artı-nüfus, kapitalist 
birikimin kaldıracı ve hatta bu üretim biçiminin varlık 
koşulu halini de alır. ...Bu artı-nüfus, her an el 
altında bulunan yedek b ir sanayi ordusu oluşturur ve 
bu ordu, tıpkı bütün masraftan sermaye tarafından 
karşılanarak beslenen b ir ordu gibi, tümüyle 
sermayeye aittir. Bu yedek ordunun rekabet yoluyla 
çalışanlar üzerindeki artan baskısı, bunlan, aşın 
çalışmaya boyun eğmek ve sermayenin diktası altına 
girmek zorunda bırakır. İşte bu nedenle nispi artı- 
nüfus, emeğin arz ve talep yasasının üzerinde 
döndüğü eksendir." (Marx, Kapital, Cilt I)

da, verili anda, bir açıldığın bulunması kaçınılmazdır. 
En başta şu var; Marksizmin kendi nesnesi olarak tanım
lamaya çalıştığı bütünsellik tek tek “ şeyler” den değil, 
bunların zaman boyutunda İlişki ve hareketinden olu
şur. Aynca toplumsal süreçlerde öznelliğe büsbütün 
dışsal, bu anlamda “ saf” U r nesnellik düşünülemez. 
Nihayet en önemlisi; Sınıf mücadelesi pratiğinin bizzat 
kendisi, nesneyi kesintisiz biçimde yeniden belirleyen 
uzanımlara sahiptir. Bu etkinin özne tarafından, somut 
işleyişiyle aynı zamansallıkta yakalanabilmesi mümkün 
değildir. Açıklık, bu anlamda kalıcı bir nitelik taşır.

Marksizmin yetkinleşmesi mümkündür. Ancak bu sü
reç, yukarıda sözü edilen açıklığın tümüyle kapatılması
nı hedeflemez. Yetkinleşme, belirli bir tarihsellikte, nes
neye yönelik pratik etkinliği en azından anlamlı kılacak 
bir bilgilenme düzeyinin (teori) tutturulması anlamına 
gelir. Burada bir “ döngü” kesinlikle değil, ama bir “ sar- 
mal”la karşılaşıyoruz; Marksizm, siyasal pratiği öngör
düğü sürece, nesnenin başlangıç tanımını sürekli “ eski

tecek", giderek onun yeni tanımlarını gerekli kılacaktır. 
İşte, Marksizmin 19. yüzyılda ulaştığı net ve halen ge
çerli çizgilere, daha sonraki önemli katkılara karşın, 
soyuttan somuta yönelen çözümleme süreçlerini her 
dönem geçerli kılan dinamik de budur.

GÜNCEL SONUÇLAR

Geçmişten bugüne yaşanan sınıf mücadelesi dene
yimleri özellikle devlet, sınıf yapısı, ideoloji, bilinç vb. 
alanlarda kapitalizme nitelikçe önemli yeni özellikler ka
zandırdı.

Bir üretim biçimi olarak kapitalizmin tartışılmaz bir 
nesnelliği vardır; bir “ kurgu” değildir kesinlikle. Ancak 
düzeni bu nesnelliğinin ötesinde nihai olarak biçimlen
diren, içerdiği öznelliklerle birlikte siyasal pratiktir. Bu 
noktada, söylenenlerden bir tür “ sınırsız volontarizm" 
mesajı çıkmamalı. Gene de öznel etmenin 19. yüzyılda 
olduğundan çok daha önemli, “ nesnelliğe içerilmiş”

bir konuma yerleştiği açıktır.

Örneğin şöyle bir soru üzerinde düşünülebilir: Günü
müz kapitalizmine “ yeni” ya da “ farklı” görünüm ka
zandıran çizgilerden hangileri düzenin tam anlamda iç
sel dinamiklerine, hangileri sosyalist siyasal pratiğin 
global etkilerine bağlıdır? Kuşkusuz, böyle bir soruya 
yanıt verilebilmesi hemen hemen olanaksızdır. İşte bu 
olanaksızlık bile, “ öznel” kabul edilen etmenin verili 
nesnellik içindeki “ birikmiş ve biriken” varlığına İşaret 
eder. Özetle, ayırımları somutta olanaksız kılan bir kay- 
naşmışlık sözkonusudur...

Üstyapısal alanlara İlişkin olanlar başta, yeni çözüm
lemeler Marksizmin yetkinleşmesine katkıda bulunacak
tır. Doğal bir sınıra dek. Bu sınırı aştıracak asıl etmen, 
kuşkusuz genel bir devrimci yükseliş dalgasıdır. Ancak 
bundan da önce, sınırların en azından “ zorlanması” 
mümkündür. Bir örnek; Batıda, makslmal alanlardaki 
minimal kazanımlar peşindeki geleneksel sol ile minimal 
alanlarda makslmal dönüşüm modeline koşullanmış ye
ni solun, bu konumlarıyla, kapitalizmin “ öngörülmemiş 
zenginlikler kazandığı” yanılsamasında istenç dışı da 
olsa pay sahibi oldukları söylenemez mi? Neden-sonuç 
döngüsünü aşmanın yolu, hep t>elirll bir “ dışsallık” ön
görmüştür. Bu “ dışsallık" günümüzde, siyasal etkinli
ğin nesneyi tanımlayıcı yönünün kavranmasını zorunlu 
kılıyor. Sınır, en çok böyle zorlanabilecektir.

Köklü çözüm, eğer böyle denecekse, yeni bir yükse
lişle gelebilecektir. Kapitalist dünyayı ergeç yeni bir 
sol dalga saracaktır. Bugünden bakıldığında kuşku uyan
dıran nokta, siyasal özne konumunda yeraianlann bu 
dalgaya eski kemikleşmiş yapılarında, büsbütün hazır
lıksız yakalanmaları olasılığıdır.

Doğrudur; hiçbir öznellik, önemi ne denli artmış olur
sa olsun, kendi başına genel bir devrimci dalga yarata
maz. Oysa aynı öznellik, böyle bir dalga geldiğinde 
kendisini güçlü, düzeni ise zayıf kılacak koşullan inşa 
etmeye bugünden başlayabilir.

METİN ÇULHAOĞLU

9 ‘î



Marx ve Emek-Değer Teorisi

Marx, meta kavramından yola çıkar. Kapital'in  birinci cümlesi şudur: “Kapitalist üretim 
biçiminin, hüküm sürdüğü toplumlann zenginliği ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür. O 
halde meta, araştırmalarımızın hareket noktası olacaktır.”

Marx’a göre, ihtiyaçlannı gidermek için insanlar, her zaman üretimde bulunmuşlardır. Geçmiş 
zamanlarda da iş bölümü dolayısıyla ürünler birbirleriyle değiştirilmiştir. Ama kapitalist 
ekonomide üretim esas olarak mübadele için yapılmaktadır. Mübadele, emek ürünlerini meta 
haline dönüştürmektedir. Metalar hangi oranlarda birbirleriyle değiştirilmekte, ya da metalann 
mübadele değeri nasıl belirlenmektedir? Farklı nitelikteki metalann birbirleriyle 
değiştirilebilmesi için ortak bir yanlan olmalıdır. İşte bu, insan emeğidir. Her metanın 
üretiminde insan emeği vardır. Ama, ortak olan bu emek, belirli nitelikteki emek (kunduracı, 
duvarcı, terzi vb. emeği) olmayıp, fiziksel ve zihinsel enerjiye indirgenmiş soyut emektir. 
Miktan, bu enerjinin kullanılış zamanı ile ölçülür. Metalann mübadele değeri de, her metanın 
üretimi için toplumsal bakımdan gerekli emek miktarına eşittir.

Marx’m kabul ettiği güçlükler kuşkusuz vardır. Bunlar bireylerin emeklerindeki eşitsizliklerdir. 
Vasıfsız işçi ile uzmanlaşmış işçinin emeği, ustabaşı ya da mühendis veya işletme şefinin 
emeği ile aynı değer yaratıcı yeteneğe sahip değildir. Marx, emeğin bu niteliksel farklılıklarını 
kabul ederek, emeğin bu değişik türlerinin bir birliğe indirgenmesinin yeterli olduğunu belirtir. 
Toplumsal bakımdan gerekli ortalama emek dediği budur.

Görünüşte Marx, Ricardo’nun emek-değer teorisini tekrarlar gibidir. Ama gerçekte, soruna 
yaklaşımlan temelden farklıdır. Klasik iktisatçılar ve Ricardo, metalann fiyatından hareket 
ederek değere ulaşmaktadırlar. Yani onlar için, her metanın bir değeri olduğu apaçık bir 
gerçekliktir. Çözmeye çalıştıkları bu değerin miktarıdır. Oysa Marx için, her emek ürünü bir 
meta değildir. Emeğin ürününü metaya dönüştüren, mübadele olgusudur. Mübadelenin, yaygın 
ilişki haline geldiği bir toplumda ancak meta ve mübadele değeri sözkonusu olmaktadır. 
Mübadele dolayısıyla birbirlerinden tamamen farklı emekler, soyut emek kavramında 
eşitlenmektedirler. Yani Marx’a göre mübadele değeri, emeğin ürünlerine özgü evrensel bir 
niteUk değildir. Dolayısıyla da klasik iktisatçılar, metalann mübadele değerlerinin, o metalann 
üretimi için harcanmış insan emeğinin ifadesi olduğunu bulduklannda önemli bir adım atmış 
oldular ama, bu buluş emeğin toplumsal niteliğini, metalann kendi niteliğiymiş gibi 
görmelerini engellemeye yetmedi. Marx bunun nedenini de açıklamaktadır:

Toplum hayatının şekilleri üzerinde düşünme, yani onlann bilimsel çözümlemesi, gerçek 
gelişmenin tam tersi bir yol izler. Düşünce, çoktan beri yerleşmiş verilerden, gelişmenin 
varmış olduğu sonuçlardan işe başlar. Emeğin ürünlerine meta damgasını vuran, dolayısıyla 
onlann değişimine yol açan şekiller (ilişkiler), insanlar onlann gerçek anlamını daha anlamaya 
çalışmaya başlamadan önce, toplumsal hayatın doğal ve değişmez şekilleri halini almışlardır.
Bu nedenle, metalann fiyatlannm çözümlenmesi, onlan niceliksel değerlerinin belirlenmesine 
yöneltmiş ve ancak metalann para cinsinden ortak ifadeleri, değer niteliklerini saptamaya 
götürmüştür. Oysa, metalar dünyasının bu ortaya çıkmış ve değişmez biçimi, onlann parayla 
ifadesi, özel emeklerin toplumsal niteliklerini ve üreticilerin toplumsal ilişkilerini göstermek 
yerine onları gizlemekten başka bir şey yapmamaktadır.

Burjuva ekonomisinin kategorileri, gerçek toplumsal ilişkileri yansıttıkları için bir gerçekliği 
olan düşünce kategorileridirler, ama bu ilişkiler yalnızca mal üretiminin toplumsal üretim 
biçimi olduğu bu tarihsel döneme aittirler,,,” (Kapital, 1, Kitap, 1. Bölüm)

Sermaye ve Artı-Değer

Aynı şekilde. Klasik iktisatçılar, sermayeyi de üretimin vazgeçilmez bir unsuru ve kendi
başına değeri olan, dolayısıyla da ürünün bir bölümüne sahip olması gereken bir kategori
olarak ele aldıklan için kân ve sermaye ile ücret arasındaki ilişkiyi açıklayamamışlardır.
Marx’a göre, metalann mübadelesi sermayenin ortaya çıkış noktasıdır. Zira mübadelenin temel 
olduğu bir toplumda, mübadelenin sonucu paradır, İşte bu para, sermayenin ilk ortaya çıkış 
biçimidir. Ama paranın ̂  sermaye olarak işleyebilmesi için, belirli bir mübadelenin sonucunda 
başlangıçtaki para miktanndan daha fazla bir para miktanna dönüşmesi gerekmektedir. Klasik 
iktisatçılann kâr dedikleri ve kökenini açıklayamadıklan bu fazla nereden gelmektedir? Marx’a 
göre, mübadele ekonomisinin genel ilişki olduğu bir ekonomide bu fazla, mübadeleden 
kaynaklanamaz. Çünkü mübadele eşit değerler arasında olmaktadır. Bununla birlikte, paranın 
metaya ve metanın paraya çevrilmesi mübadele alanında gerçekleşmektedir. Yani sözkonusu 
olan, parayı sermayeye dönüştüren fazlanın eşit d,eğerler arasındaki mübadele temelinde 
Açıklanmasıdır. “Para sahibi, önce gerçek değerlerini ödeyerek meta almalı ve daha sonra yine 
jerçek değerlerine satmalı, ama, yine de sonunda, başlangıçta harcadığından daha fazla 
kazanmalıdır. Para sahibinin kapitaliste dönüşümü, mübadele alanında olmalı ama, aynı 
zamanda da orada olmamalıdır. Sorunun koşullan bunlardır.” (Kapital, 1,2), Marx bu sorunu
emek ve emek gücü arasındaki aynm ile çözmektedir.
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“ Bütün İnsanî ve doğal nitelikleri dönüştürmek ve 
değiştirmek, olanaksızlıkları birleştirmek-paranm tanrısal 
gücü, insan türünün yabancılaşmış, yalıtılmış (tecrit 
edilmiş), dışlaştırılmış özelliği oluşunda yatar. Para, 
insanlığın yabancılaşmış yeteneğidir. B ir insan olarak 
yapamadığımı, yani bütün bireysel yetilerimin 
başaramadığı şeyi, para sayesinde yapabilirim. Onun 
için para bu yetilerimin her birini aslında olmadığı bir 
şey yapar, yani onu karşıtına dönüştü rür" (Marx,
1844 Elyazmalan)



RICARDO, D A VID  
( 1772- 1823)

Klasik burjuva ekonomi politiğinin kurucusu, emek- 
değer teorisi iie iUlarx’in kapitalist toplumun işleyişi üze
rine geliştirdiği düşüncelerinin gelişimini sağlamış olan 
David Ricardo 19 Nisan 1772’de Londra’da doğdu. Ba
bası Londra Borsası’nda simsarlık yapan, spekülasyon
larda bulunan Hollanda asıllı bir Yahudi’ydi Ricardo da 
Hollanda'da dini eğitim gördükten (1783) sonra babası 
gibi borsa işiyle uğraşmaya başladı. Kısa bir süre içinde 
Londra’nın tanınmış zenginleri arasına girdi. Bu arada 
Yahudi olmayan bir kızla evlendiği için ailesiyle arası 
açıldı. Aynı yıllarda Adam Smith’in Wealth of Nations 
(Milletlerin Zenginliği} adlı kitabını okuyarak ekonomi 
politiğe ilgi duymaya başladı. Aslında içinde yaşamış 
olduğu toplumun nasıl işlediği konusunda gerıiş bir bil
gisi de vardı. Para ve borsa işlerine yabancı olmadığı 
için sorunları çabuk kavradı. Bu yıllarda İngiltere Banka- 
sı’nın savaş sırasında yürütmüş olduğu banknot ihracı 
politikasının, banknotların değerini düşürdüğünü gözle
di. Ardından bir gazetede bu konuyu işleyen imzasız 
bir yazı yazdı. 1810’da ise bu yazıyı geliştirerek The 
High Price of Bullion: A Proof of the Depreciation of 
Bank Notes (Madeni Paranın Yüksek Fiyatı: Banknotla
rın Değer Yitirişine Dair Bir Kanıt) adlı broşürünü yayın
ladı. Bu broşür sterlinin değer kaybından endişe duyan 
ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak 
önerileri parlamentoda kabul edilmedi.

1814'te borsa işlerinden vazgeçerek, bir malikâneye 
çekildi ve sadece ekonomi politikle uğraşmaya, yazı 
yazmaya başladı. 1811’de tanışmış olduğu John Stuart 
Mill’in babası James Mill’in teşvikiyle kitap hazırlığına 
girişti. Bu sırada İngiltere’de tartışma konusu olan Tahıl 
Yasalan’nı inceledi. Malthus, West ve Torrens gibi ta
nınmış iktisatçılarla konuyu tartıştı. An Essay on the 
Influence of a Low Price of Corn on the Profits of 
Stock (Düşük Buğday Fiyatının Sermayenin Kârları Üze
rine Etkisine İlişkin Bir Deneme) adlı Çalışması büyük 
bir ilgi uyandırdı. 1817’de on the Principles of Political 
Economy and Taxation (Ekonomi Politiğin ve Vergilen
dirmenin İlkeleri Üzerine) adlı temel kitabını yayınladı. 
Kısa bir süre içinde birkaç baskı yapan eser Ricardo’
nun ününü artırdı. 1818’de Avam Kamarası'na girerek 
burada da aynı düşünceleri savunmaya başladı. 1822’de 
Avrupa’da bir geziye çıktı. Döndükten sonra hastalandı 
ve 11 Eylül 1823’te Londra’da öldü.

Aslında Ricardo, toprak sahiplerine karşı sanayi bur
juvazisinin çıkarlarını savunur. Marx, Ricardo’nun emek- 
değer teorisine dayanarak, değinmiş olduğu bölüşüm 
sorununa yeni bir boyut katmış ve artı-değer kuramını 
geliştirmiştir. Bu ise Ricardo’nun hiç değinmediği kapi
talist sömürünün mahiyetinin açıklanmasıdır ki, aslında 
Marksist ekonomi politiğin, klasik ekonomi politikten 
ayrılan temel yanıdır.

Davit Ricardo’nun 10 ciltlik Collected Works’u (Toplu 
Eserler) 1951’de P. Sraffa ve M.Dobb tarafından yayın
lanmıştır.

Emek ve Emek Gücü

Kapitalistin (para sahibinin) ücret karşılığında satın aldığı emek gücüdür. Emek gücü bir 
insanın yapısında varolan fizik ve entelektüel yeteneklerinin tümüdür. Her şeyin metaya 
dönüşmüş olduğu bir ekonomide, emek gücü de bir metadır ve her meta gibi onun da 
değeri, içerdiği toplumsal olarak gerekli emek miktanna eşittir. Ama emek gücü canlı insanın 
bir yeteneği olarak vardır. İnsan kendi yaşamını sürdürmek suretiyle bu gücü üretir. Kendi 
yaşamını sürdürebilmek için belirli miktarda tüketime ihtiyacı vardır. Yani emek gücünün 
üretimi için gerekli emek zamanı, bu tüketim maddelerinin üretimi için gerekli emek 
zamanına eşittir. Tüketim maddelerinin içine yiyecek, giyecek, barınma maddeleri girdiği gibi, 
ailesi için gerekli olanlar, belirli bir eğitim ve toplumsal olarak belirlenmiş diğer tüketimler 
de girmektedir.

Kapitalist ekonomide, emek gücü de bir metadır, ama diğer bütün metalardan önemli bir 
farkı vardır. Bütün metalann tüketimle birlikte yok olmalarına karşıhk, emek gücünün 
tüketimi değer yaratmaktadır. İşte kapitalist, ücret karşılığında emek gücünü kullanma hakkım 
satın almaktadır. Emek gücü belli bir süre içinde kendi değerine eşit bir değer yaratmakta, 
geriye kalan sürede de karşılıksız olarak kapitalist adına çahşmaktadır. İş günü sekiz saat ise 
ve emek gücü dört saat içinde kendi değerine eşit bir değer yaratıyorsa, geriye kalan dört 
saatte yarattığı değer doğrudan kapitaliste ait bir fazlalık olmaktadır. İşte emek gücünün, 
kendi değerine eşit emek miktarının ötesinde yarattığı değere Marx artı-değer adını 
vermektedir. Kârın kaynağı da bu artı-değerdir.

Kapitalist Ekonominin Sırrı: Artı-Değer

Aslında artı-değer kavramı Marx’tan önce de vardı. Ama, emek ve emek gücü ayrımı 
yapılmadığından, kânn kaynağının açıklanması mümkün olamamıştı. Marx’ta bu kavram 
kapitalist ekonominin sımnı gözler önüne seren bir kavram olmaktadır.

Artı-değer kavramıyla Marx kapitalist ekonominin, emek gücünün ekonomik sömürüsü üzerine 
kurulduğunu göstermekteydi. Ücret, emek gücünün gerçek değeri olmasına rağmen, sermaye- 
ücret ilişkisi bir sömürü ilişkisidir. Ücretin, emek gücünün günlük hayatının, bu emek 
gücünün sağladığı emek miktannın fiyatıymış gibi, yani bir günlük emeğin değeriymiş gibi 
görünmesi bu sömürü ilişkisini gizlemektedir. Oysa emeğin değeri olamaz, çünkü, değeri 
yaratan emektir. Isının ısısı, ağırlığın ağırlığı olamayacağı gibi, değerin değeri de olamaz.

Görülebileceği gibi, Marx’ta sömürü, ahlâki bir kavram değildir. Bütün metalar, emek gücü de 
dahil olmak üzere, gerçek değerlerine göre alınıp satıldığı halde, nesnel olarak gerçekleşen bir 
olgudur. Sömürünün varolma nedeni, emek gücüyle, bu gücün fiilen gerçekleşmesini sağlayan 
üretim araçlarının birbirlerinden kopmuş olmasıdır. Yani, toplumda bir kısım insanların üretim 
araçlanmn tümüne sahip, diğerlerinin de yaşayabilmek için emek güçlerini satmak 
zorunluluğunda olmalarıdır. Bu durum, tarihsel bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir. Marx, 
K ap ita ld e  doğrudan doğruya bu süreçle ilgilenmiyor. Yalnızca bu sürecin anlaşılması için 
birtakım ipuçlan' vermekle yetiniyor. Paranın, ticaretin, ticari sermayenin, tarihin çok eski 
dönemlerinde ortaya çıkmış olmalarının, bunlardan hareketle gelişmeyi açıklamaya 
yetmeyeceğini ve her dönem için, o dönemin üretim biçimi üzerinde durmak gerektiğini 
belirtiyor. “Üretim toplumsal biçimleri ne olursa olsun işçiler ve üretim araçlan her zaman 
üretimin unsurlarıdırlar. Ama her biri ayrı ayrı ancak nüve halinde unsurdurlar. Herhangi bir 
üretim için bunlann biraraya gelmeleri gerekir. İşte bu biraraya gelişlerinin özel biçimleri, 
ekonomik dönemleri birbirinden ayırır.” (Kapital, II, IV)

Diğer yandan Marx, K ap ita lin  birinci kitabının son bölümünde, kitabın genel mantığı dışına 
çıkarak, toplumda bir kısım insanlann üretim araçlarına sahip olmasını, bu insanlann, ya da 
onların atalarının çok çalışıp, çok tasarruf yaptıklarına bağlayan görüşü de tarihsel örneklerle 
çürütmektedir. “İlkel Birikim” başlığını taşıyan bu bölümde Marx, üretim araçlarıyla üreticiler 
arasındaki kopuşun kaba kuvvete dayanan bir süreç olduğunu göstermektedir.

Değişmez Sermaye-Degişen Sermaye

Kapitalist sömürünün bilimsel olarak izah edilmesinde canlı emeğin ve üretim araçlarının 
metalann mübadelesinde oynadıklan rollerin çözümlenmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Klasik iktisatçılar, sermayeyi yalnızca sabit (fixed) ve dolaşan (circulating) sermaye olarak 
ayırmışlardı. Marx, artı-değerin açıklanması açısından bu ayrımı yeterli bulmadı ve yeni bir 
ayrım yaptı: değişmez (constant) sermaye ve değişen (variable) sermaye. Emek gücü alımında 
kullanılan sermaye değişen sermayedir; üretim için gerekli diğer bütün araç ve gereçler, 
değişmez sermayeyi oluştururlar. Üretim araçlan hiçbir yeni değer üretmez, yeni değerin tek 
kaynağı canh emektir. Canlı emek, üretim süreci içinde üretim araçlanmn değerini, bunlann 
kullanıldıkları ve aşındıklan ölçüde yeni ürüne aktanr.

Marx’in sermayeyi değişmez ve değişen olarak ayırması sömürü oram  ve kâr oram  
kavramlannı birbirlerinden ayırmasına yardım etti. Artı-değer yalnızca canlı emek tarafından



Kapital^de Kom ünizm  
Tasarım lan

Bilimsel sosyalizmin kurucularının, Marx ile Engels’
in, kapitalizmin yerini alacağını tasarladıkları geleceğin 
toplumu için hazır şemalar ortaya koymadıkları, onları 
ütopik sosyalistlerden ayırdeden özelliklerden birinin 
de bu olduğu sık sık söylenir. Marksizmin kurucularının 
yapıtlarını, o arada KapKa/’i, 1917’den önce, “ Avrupa’
da kol gezen hayalet’’in, düşünsel mimarının gözünde 
ne menem bir şey olduğunu, 1917’den, hele II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra ise “ gerçeklik” ile “ ideal” arasında
ki açının derecesini merak ederek okumak istemiş olabi
lecekler için yerinde bir uyarıdır bu. Alman Ideolojisi’n- 
deki ünlü:

“ Bizim gözümüzde, komünizm, yaratılması gereken 
bir durum olmadığı gibi, gerçekliğin (realite’nin) kendi
sine uymak zorunda olduğu bir ideal’de değildir.”

“ Bugünkü düzeni ortadan kaldıran gerçek harekete, 
komünizm adını veriyoruz biz.”

Önermesinden beri Marx ile Engels’in tutumu gerçek
ten de bu olmuştur.

Gel gelelim Marx’i ütopik sosyalistlerden ayıran bir 
başka yöntemsel ilke vardır. O da, Marx’in sosyalizm- 
komünlzmi, gerçekliğin kendisinin gelişimiyle maddi ön 
koşullan yaratılmış bir düzen olarak tasarlamış olmasıdır.

Marx’in geleceğin daha ileri toplumuna yerini bıraka
cağını düşündüğü gerçekliğin, kapitalist üretim tarzının, 
hareket yasalarını tahlil ettiği, bu yasalara dayanarak 
gelişme eğilimlerini ortaya koyduğu temel yapıt ise Ka- 
p/fa/’dir. O halde kapitalist toplumun pratik olumsuzlan
ması olarak komünist toplumun -“ model” inde değilse 
bile- temel özelliklerine bu yapıtta hiç değinilmemesi 
metodolojik bir aykırılık olurdu. Nitekim Kapital’de - 
daha doğrusu bir süreç olarak Kapital’de, yani Kapital'- 
In yayımlanmış üç cildinin yanısıra Grundrisse ve öteki 
el yazmalan ile Kapital’in “ Gotha Programının Eleştirisi” 
gibi uzantılarında -komünizmin ayrıntılı ve somut değil, 
elbette ister istemez genel ve soyut özelliklerinin olduk
ça tutarlı bir çerçeve içinde sergilendiğini görürüz.

Kapitai’ıSe tnılduğumuz komünizm tasanmlannı, Marx’
in bu yapıtta ısrarla uyguladığı tarihi ve maddeci yönte
me borçluyuz. Marx, kapitalizmin iktisadi kategorilerini 
“soyuttan somuta” yükselten bir sunuş tarzı içinde 
tahlil ederken her bir iktisadi görüngüyü tarihi biçimi 
ile maddi içeriğinin çelişik, diyalektik birliği olarak ele 
alır. Maddi içeriği, örneğin Kapital’m başlangıç noktası 
olan meta söz konusu olduğunda kullanım değerini, 
kendisine yapışmış gizemsel ve antagonist kılıftan, yani 
değerden sıyırır ve kullanım değerleri üretiminin hangi 
tarihl-toplumsal koşullardan ötürü bu biçime büründü
ğünü, geleçekte alabileceği farklı tarihi biçimler altında 
nasıl bir gelişme göstereceğini araştırır.

Marx’a göre, meta üreten toplumda emek ürünün de
ğer biçimine bürünmesinin nedeni, üretim araçları üze
rindeki özel mülkiyetin toplam toplumsal emeği birbirin
den bağımsız bireysel emekler halinde parçalamış olma
sı, dolayısıyla bu “ özel” emeklerin toplumsal bağlamlı- 
lığının ancak piyasa aracılığıyla kurulabilir olmasıdır. 
Komünist toplumda üretim araçlan mülkiyeti toplumsal
laştırılınca emek, “ dolambaçlı bir yoldan” , yani piyasa 
mübadeleleri aracılığıyla değil, dolaysızca, toplumsal 
ve planlı bir karakter kazanır. Toplumsal ürünün bir 
bölümü üretim aracı olarak kullanılır; bir başka bölümü 
bireysel tüketim için yaşama araçlan biçiminde bölüşü
lür. Bu bölüşümün biçimi, komünist üretim örgütlenişi
nin ulaşmış olduğu gelişme düzeyine bağlı olarak deği

şebilir. Kapital’m hemen başlarında yer alan “ Malların 
Fetiş Karakterleri ve Bunun Sırrı”  bölümünde, "sırf mal 
üretimi blçimindeklne paralel olsun diye, her üreticinin 
beslenme ve yaşama araçlarından alacağı payın, kendi 
çalışma süresi ile belirlendiği” , yani emeğe göre bölü
şüm ilkesinin geçerli olduğu varsayılır. Bu koşullarda 
emek-zaman, kapitalizmdeki görünüm biçimi olan mü
badele değerinden sıyrılmış olarak ikili bir işlev görür. 
Bir yandan emek-zamanın toplumca planlanan dağılımı, 
kullanım değerleri üretiminin toplumsal ihtiyaçlarla oran
tılı olmasını sağlarken, öbür yandan aynı emek-zaman, 
“ mikro” düzeyde “ üreticilerin toplam işteki iş paylarını 
ve dolayısıyla da toplam ürünün bireylerce tüketilecek 
kısmındaki tüketim aracı paylarını” ölçer. İnsanlar ile 
emekleri ve emek ürünleri arasındaki toplumsal İhtiyaç
larla orantılı olmasını sağlarken, öbür yandan aynı emek- 
zaman, “ mikro” düzeyde “ üreticilerin toplam işteki iş 
paylarını ve dolayısıyla da toplam ürünün bireylerce 
tüketilecek kısmındaki tüketim aracı paylarını” ölçer. 
İnsanlar ile emekleri ve emek ürünleri arasındaki top
lumsal ilişkiler, kapitalizmde olduğu gibi nesneler aracı
lığıyla kurulmadığı için bu ilişkiler, hem üretimde hem 
de bölüşümde “ gün gibi açıktır.”

Marx’in, bölüşüm tarzını komünist toplumun gelişme 
düzeyine bağlı kılması, başka ve emeğe göre bölüşüm
den daha yüksek bir bölüşüm ilkesinin de geçerli olabi
leceği anlamına gelir. Nitekim Marx, “ Gotha Programı
nın Eleştirisi” nde (1875) komünist toplumu iki evreye 
ayırarak komünizmin ikinci, üst evresinde, bir “ burjuva 
hakkı” olan emeğe göre bölüşüm ilkesinin yerini “ ihti
yaca göre bölüşüm” ün alacağını yazar. Ancak Marx, 
bu her iki evreyi de para-meta İlişkilerinin kalktığı eko
nomiler olarak tasarlar. Bir başka deyişle, komünizmin 
alt evresinde (bu evreyi Lenin Devlet ve Devrim’de 
“ sosyalizm” olarak adlandıracaktır) de bireysel emek, 
“ dolambaçlı bir yoldan” değil, doğrudan doğruya top
lumsal emeğin bileşeni haline gelir. Marx, burada eme
ğe göre bölüşüm ilkesi ile meta mübadelesini düzenle
yen değer yasası arasında bir koşutluk görürse de üreti
cilerin ürünlerini artık mübadele etmediklerini, emeğin 
değer biçimine bürünmediğini açıkça belirtir.

Bu anlayış, “Gotha Programının Eleştirisl” nin yanı 
sıra Kapital’in II. cildinde de vardır;

“ Toplumsallaştırılmış üretim durumunda, para- 
sermaye ortadan kalkmıştır. İşgücü ile üretim araçlarını 
farklı üretim dallarına toplum dağıtmaktadır. Üreticiler 
söz gelimi, toplumsal tüketim stoklarından, iş zamanla
rına tekabül eden bir miktarı çekme hakkını kendilerine 
tanıyan bir vesika alıyor olabilirler. Bu vesikalar para 
değildir. Bunlar dolaşıma girmezler."

Marx, II. ciltte geliştirmiş olduğu yeniden üretim teori
sinin -maddi içeriğiyle- komünist topluma uygulanabile
ceğini söyler. Bu bağlamda, yalnız tek tek sermayecile
rin değil, bütün bir kuşağın da zaman ufkunu aşan 
uzun dönemli yatırımlar sorununu komünizmin çok da
ha kolay çözeceğini öne sürer. Sabit sermayenin fiziksel 
olarak yerine konuşundaki kesiklillğl saptayışı, Marx’a, 
komünizmin kapitalizm karşısında üstünlüğünü bir kez 
daha ileri sürme fırsatını verir. Bu kesikliliğin sabit 
“ sermaye” öğelerinde sürekli bir göreli aşırı üretim 
durumunu gerektirdiğini kaydeden Marx’a göre komü
nist toplumda “ bu tür bir aşırı-üretim, toplumunun ken
disine alt maddi yeniden-üretim araçları üzerinde dene
tim sahibi olması demektir. Ama, kapitalist toplumda 
bu, bir anarşi öğesidir.” Marx, gene yeniden üretim 
teorisinden hareketle ve toplumsal mülkiyet altında mer
kezi planlamanın, çok yönlü kayıt ve denetiminin gerek
liliğine dayanarak, komünizmde muhasebenin daha da 
büyük önem kazanacağını, ama değer değil, emek-zaman 
cinsinden yürütüleceğini öne sürer.

Kapital, Marx’in kendi komünizm tasarımının köşe taş
larını, kapitalizmin bağrında gelişen sınıfsız toplum nü

veleri arasında arayışının kanıtlarıyla doludur. Örneğin 
büyük sanayiin dayandığı makineli üretim, “ bizzat Iş- 
aracının kendi mahiyetinden ileri gelen teknik bir 
zorunluluk” ile “ iş sürecinin kooperatif karakter” ka
zanmasına yol açar. Ne var ki kapitalizmde makine kulla
nımına dar bir ölçüt yön verir: Artı-değerin artıniması. 
Komünizmde ise “ makinelerin kullanım alanı burjuva 
topiumundakinden son derece farklı olacaktır.” Komü
nizmde makine kullanımını belirleyen ölçüt, makinenin, 
karşılığı ödenen emeği azaltarak, artı-değeri çoğaltıp 
çoğaltmadığına bakılmaksızın, harcanan toplam emeği 
azaltıp azaltmadığı, toplumsal üretici güçlerde bir ilerle
meyi cisimlendirip cisimlendirmediğidir. Marx’in maki
neli üretimin ve büyük sanayinin gelişme dinamiklerine 
koyduğu teşhisler, komünizmin yalnız ekonomisine de
ğil, daha geniş toplumsal ilişkiler alanına ilişkin olarak 
da ilginç sonuçlar çıkarmasına olanak verir. Bu bağlam
da Marx, komünizmde İş bölümünün ortadan kalkacağı
nı, bunun koşullarını kapitalist büyük sanayiin kendisi
nin olgunlaştırdığını söyler:

“ Büyük endüstri, iş değiştirmenin ve dolayısıyla işçi
lerin, bu değişikliğe uymak üzere, mümkün olduğu ka
dar geniş bir çok yönlülüğe ulaşmalarının toplumsal 
üretimin genel kanunu olarak kabul edilmesini ve mev
cut üretim şartlarının bu kanunun normal şekilde işle
mesini kolaylaştıracak bir biçim almalarını, bizzat sebep 
olduğu felaketlerle, bir ölüm kalım meselesi haline geti
riyor... Yaptığı iş bütünün ancak küçük bir parçası olan 
parça-işçinin (bireyin) yerini tam ve bütün yönleriyle 
gelişmiş, çeşitli toplumsal fonksiyonları doğal ve edinil
miş yetenekleriyle ve birinden diğerine kolaylıkla geçe
rek yapabilen b ir İşçiye (bireye) bırakması, büyük en
düstri ile ölüm kalım meselesi haline gelmiş bulunuyor.”

Marx’in komünist toplumun çok yanlı bireyini, işin 
değişen gereklerine mutlak olarak uyum gösterebilen 
insan olarak tanımlaması, komünist toplumda iş bölü
münün ortadan kalkacak olmasının, her türlü uzmanlaş
masının da sona ereceği anlamına gelmediğini İma eder. 
Ortadan kalkacak olan, insanları belli işlevlere ömür 
boyu mahkum eden toplumsal iş bölümüdür, yüksek 

'Ib ir  manevi gelişmenin nesnel koşulu olan maddi refah 
artışını kolaylaştıran teknik iş bölümü (uzmanlaşma) değil.

Marx, makineli üretimin hazırladığı koşullardan, ko
münist toplumun aile ilişkileri konusunda da birtakım 
ipuçları türetir:



“Büyük endüstri, kadınları, gençleri ve her iki cinsten 
çocukları aile çevresinin dışına çekip kendilerine top
lumsal üretim süreçlerinde önemli roller vermek sure
tiyle, ailenin ve cinsler arası ilişkinin daha yüksek bir 
şekli için gerekli yeni ekonomik temeli yaratır.”

Büyük sanayi ve makineli üretimin emek üretkenliğin
de gerçekleştirdiği büyük artış iş gününün kısaltılması 
olanağını yaratır. Bu kısalmanın, altına inilmesi müm
kün olmayan bir asgari sının vardır: Gerekli emek-zaman. 
Marx'a göre kapitalizmde iş gününün bu alt sınıra kadar 
düşürülmesi, artık değeri ortadan kaldıracağı için ola
naksızdır.

“Ancak kapitalist üretim şeklinin ortadan kaldırılması 
iledir ki, iş-gününü gerekli iş-zamanına indirgemek müm
kün olabilir. Böyle olmakla beraber, gerekli iş-zamanı, 
diğer her şey aynı kalmak şartı ile, gene de sınırlarını 
genişletebilir. Bu, bir yandan, işçinin hayat şartları anla
yışında ve işçinin kendi hayat standardı ile ilgili taleple
rinde bir genişleme olması, diğer yandan, bugün artık- 
emek olan bir büyüklüğün zamanla gerekli emek, yani 
bir toplumsal yedek ve birikim fonu meydana getirebil
mesi için gerekli emek sayılması dolayısıyla mümkün 
olabilir.”

Böylece Marx, emeğin gerekli emek ve artı emek 
olarak ikiye ayrılışının, komünist toplumda geçerli ol
maktan çıkacağını açıkça saptamış olur. Üretim araçları
nın özel mülkiyetine, bunun doğurduğu anarşik rekabet 
sistemine dayanan kapitalizmin, emek üretkenliğini artı
rarak iş gününü kısaltma potansiyelleri sınırlıdır. Komü
nist toplum ise, üretim alanındaki birçok israfı gidererek 
emeği toplumun iş görebilir bütün üyeleri arasında eşit 
olarak dağıtılabilir; böylece iş gününün kısalması, “ bi
reylerin serbest entelektüel ve sosyal faaliyetleri için” 
harcanabilecek bo$ zaman/n artırılması için yepyeni ola
naklar yaratır.

Emek (çalışma)-zaman (ı) ile boş zamanın diyalektiği, 
Marx’in komünizm için “ bağlaşık (assoziiert) üreticiler 
toplumu” eğretilemesini kullandığı (böl.48) ve komünist 
toplumun üretim ilişkileri konusunda bilimsel kestirim- 
ler formüle ettiği Kapital’in ili. cildinde de seçkin bir 
yer tutar. Marx, burada;

Komünist üretim ilişkilerinin her şeyden önce, “ top
lam üretimin bütünlüğü” nün üreticiler için, ortaklaşa

anlıklarıyla kavramış oldukları, dolayısıyla onların ege
menliği altına giren ve üretim sürecini onların genel 
denetimine tabi kılan bir yasa haline gelmesiyle nitelen
diğini; bu yasanın, üreticiler tarafından kavranmış ol
makla, yasa olmaktan çıkmayacağını; ama üreticilerin, 
kapitalizmde “ toplam üretimin bütünlüğü” nü kuran, ko
münizmde ise körelecek olan değer yasasının maddi 
içeriğini oluşturan -ve Marx’in Grundrisse’öe “zaman
dan iktisat” diye adlandırdığı- bu nesnel yasanın bilgisi
ne dayanarak azami zaman tasarrufu sağlamaya, boş 
zamanı genişletmeye yöneleceklerini;

Komünizmde üretimin genişleyip kısılmasını kâr had- 
dindeki oynamaların, bunların harekete geçirdiği bir dizi 
piyasa göstergesindeki dalgalanmaların değil, üretim 
ile toplumsal ihtiyaçlar arasındaki ilişkinin belirleyece
ğini; böylelikle üretim ile tüketim arasındaki, kapitaliz
min kopardığı dolaysız bağlantının yeniden kurulacağını 
belirttikten sonra, komünist üretim tarzının nesnel he
defiyle ilgili olarak Grundrisse’de formüle etmiş olduğu 
düşünceleri daha da geliştirir: “ Gerçekte özgürlük ale
mi, yalnızca emeğin, zaruret ve dışsal amaçlara uygun
lukla belirlenmediği yerde fiilen başlamış olur; demek 
ki bu alem, eşyanın doğası gereği, fiili maddi üretim 
alanının ötesinde bulunur.” Maddi üretim alanı “ doğal 
zorunluluk alanı” dır; çünkü insan, “ her türlü toplumsal 
biçimlenişler içersinde, akla gelen her türlü üretim tarz
ları altında” hayatını sürdürmek ve yeniden üretmek, 
doğayla savaşmak zorundadır. İhtiyaçların artışıyla bir
likte maddi üretim alanı da genişler; ama aynı zamanda, 
bu ihtiyaçların karşılanmasına hizmet eden üretici güç
ler de büyür.

“ Bu alanda özgürlük, ancak doğanın kör güçlerinin 
önüne katılmak yerine, doğayla olan karşılıklı ilişkilerini 
rasyonel bir biçimde düzenleyen ve doğayı ortak bir 
denetim altına sokan toplumsal insan, bağlaşık üretici
ler tarafından gerçekleştirilebilir; ve bu, en az enerji 
harcamasıyla ve insan doğasına en uygun ve en layık 
koşullar altında başarılır. Ama gene de bu, birzorunluluk 
alemi olmakta devam eder. Bunun ötesinde, kendi başı
na bir amaç olan insan enerjisinin gelişmesi, gerçek 
özgürlük alemi başlar, ama bu da, ancak temelinde 
bu zorunluluk alemi ile serpilip gelişebilir. İşgününün 
kısaltılması onun temel önkoşuludur.”

Her şey gösteriyor ki Marx’in gözünde komünizm, 
çileci bir “ çalışma ahlakı” nın bütün insan faaliyetlerine
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egemen olacağı bir kışla toplumu değil, “ zenginliğin 
ölçüsünün emek süresi değil, disposable time” olduğu, 
“ herkes için seri>est bırakılmış olan zamanın ve yaratıl
mış olan araçlann, bireylerin sanatsal, bilimsel vb. eği
tim ve gelişimine tekabül ettiği” , “zevklerden fedakarlık 
etmenin değil, üretim gücünün, yeteneklerin ve dolayı
sıyla zevk alma yeteneklerinin ve zevk araçlanmn 
geliştirildiği” bir özgürlük toplumu, öz yönetimli bir top
lumdur. Gene her şey gösteriyor ki, Marx’in komünizm
de birey-toplum ilişkisi konusundaki tasarımlan bir tek 
noktaya indirgenebilir: Komünizm, commune’ün bireyin 
kişiliğini kısıtlayıp ona gitgide kendi damgasını vurdu
ğu, kişiliğin "toplumsallaştığı”  bir toplum değil, tam 
tersine "gerçek anlamda zengin bireyselliğin” özgürce 
açılıp serpildiği, toplumun gittikçe “ kişiselleştiği” , “ bi
reyin özgür gelişiminin, herkesin özgür gelişiminin 
koşulu” haline geldiği bir toplumdur.

Son olarak sosyalizm ile komünizmin kavramsal ve 
tanımsal ilişkisine değinelim. 19. yüzyılda bu ikisi ara
sında uzun t>oylu ayırım gözetilmez, her iki terim birbiri
nin yerine kullanılırdı. Marx’in “ Gotha Programının Eleş- 
tirisi” nde komünizmi iki değişik evreye ayırmasından 
sonra, sosyalizmi komünizmin ilk evresi olarak tanımla
yan Lenin oldu. Görüldüğü gibi sosyalizm ile komünizm 
arasındaki aynm, bir kopukluğu içermez -biri öbürünün 
alt evresidir. Kaldı ki Marx’in ikisi arasında görüp göster
diği bütün farklılıklara karşın, meta üretiminin ve piya
sanın her ikisinde de ortadan kalkmış olacağını açıkça 
belirttiği tartışma götürmez. Öyleyse "piyasa sosyalizmi” 
kavramı, Marx'in sosyalizm anlayışını tepetaklak eden 
bir contradlctlo In adjecto’öur. Piyasa ilişkilerinin körel- 
mediği, hatta güçlendirilmekte olduğu bir “ sosyalizm” in 
Marksizme uygunluğunu, gelişmiş kapitalist (emperya
list) ülkelerle yanyana yaşama zorunluğuna dayanarak 
savunanlar, olsa olsa, Marx’in anladığı anlamda sosya
lizmin hiçbir evresinin “ tek ülkede” kurulamayacağını 
itiraf etmiş olurlar.

Piyasaya dayalı “ reel sosyalizm” apologia’smm, biraz 
daha inceltilmiş bir varyantı da vardır: Kimilerine bakılır
sa Marx, “ Gotha Prt>gramının Eleştirisi” nde sosyalizmin 
-komünizmin alt evresinin- karakteristiklerini sergilerken 
düpedüz yanılmıştır. Zaten Alman ldeol<^isi’nin, yazımı
zın ilk paragrafında aktarılan bölümünde, komünizmi bir 
“ ideal” olarak değil, “ bugünkü düzeni ortadan kaldıran 
gerçek hareket” olarak nitelendiren kendisi değil miydi? 
“ Gerçek hareket” olarak sosyalizm, piyasayı ortadan 
kaldırmadan maddeleşmiştir, hepsi bu!? Bu savununun 
da Marksizm adına Marx’i (ve Engels'i) çarpıtmanın kaba 
bir örneği olduğunu görmek için Alman İdeolojlsi’nöeki 
parçadan hemen bir önceki cümleye bakmak yeter:

''Özel mülkiyetin temelinin ortadan kaldırılması ve 
üretimin komünistçe düzenlenmesiyle (bunun sonucu 
insanoğlunun kendi ürünü karşısında, kendini, yabancı 
bir şeyle karşılaşmış gibi hissetmesinin ortadan kalkma
sıdır) arz ve talep İlişkisinin taşıdığı kuvvetin sıfıra İnme
si ve insanların mübadeleyi üretimi ve karşılıklı İlişkileri
ni yeniden kontrol altına almaları nasıl mümkün olurdu?”

Evet, mızrağın çuvala sığacak tarafı yoktur. Herhangi 
bir "gerçek harekef’ln "bugünkü düzeni ortadan 
kaldırmış” sayılması için piyasanın -“ arz ve talep 
ilişkisinin” - ve meta fetişizminin -"insanoğlunun kendi 
ürünü karşısında, kendini, yabancı bir şeyle karşılaşmış 
gibi hissetmesinin- ortadan kaldırılmış olması gerekir.

Uluslararası işçi hareketinin Marksist kanadı, Marksiz
min kurucularının yapıtlannda, sosyalizmin tanımlayıcı 
özelliklerine ilişkin ipuçlannı bulabildiği için kendini ta
lihli saymalıdır. O sayededir ki insanlığa vadettiği sos
yalizmin, bugünkü sözde “ reel” cisimlenişlerinden çok 
daha parlak olduğunu ileri sürmeye devam edebilmek
tedir.

NAİL SATLIGAN



KAPlTAL'iH 3 CİLDİNİN KAVRAMSAL BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE İLİŞKİLERİN SUNUMU

Toplumun 
toplam emek, 
potansiyeli

Mübadele İçinde 
özel emeğin 
toplumsal karakterini 
sağlayan değer

Devamlı değer 
artışı içindeki 
değer (kendini 
genişletme)

Metalann bilfiil 
satışı ile (yeniden 
üretim, üretim 
ve dolaşım 
süreçlerinin birliği) 
ancak mümkün 
olabilen değer ve 
artKİeğer 
gerçekleşmesi 
(genişleyen yeniden 
üretim)

Pazar ekonomisini 
sürdürmede artan 
güçlükler, hızlanan 
otomasyon 
koşullarında değer 
üretimi ve 
gerçekleşmesi

insanlığın geçimini 
sağlayan

Artan
işbölümünün 
yarattığı doğrudan' 
toplumsal 
olmayan emek

Meta üretimi

toplumsal emek

Gerekli^ 
doğrudan 
toplumsal emek

Saf ve basit 
kullanım değerleri

Kullanım değeri

Para

Para sermaye

Üretim düzeyine 
giren sermaye

Artı-değerin 
bir bölümünün 
sürekli olarak 
ek sermayeye 
dönüşümü

Ücretli emek

Üretkenliğin yavaş artışını '  
sağlayan, kullanım değerlerince 
içerilmiş artı-emek

Bunların özel mülk edinilmesi: 
özel mülkiyetin ortaya çıkışı ve 
gelişimi

• tarafından tıarcanan 
gerekli emek

Ücretler

Özel mülkiyet

Üretim ve geçim 
araçlannın özel 
mülk edinilmesi

Emek-gücünün
metalaşması

Artı-emek

üreten

Üretim tekniklerinde 
sürekli olarak devrim 
eğilimi; sermayenin 

,  organik bileşiminin

Kâr oranlarının 
eşitlenmesi; 
artı-değerin kâr, 
faiz, rant ve 
vergilere bölünüşü

Sermayenin çok 
sayıda sermaye 
olarak belirişi; 
rekabet

Esas olarak kâr oranının 
artma eğilimini doğuran 
karşı etkiler

Sermayenin 
giderek datia az 
elde merkezileşmesi 
eğilimi

Kapitalist sistemin 
çöküş eğilimi

Üst düzeyde sınıf 
- savaşımı; toplumsal 
ve siyasi kriz

t
Aktif nüfusun ezici 

'■ çoğunluğunun ücretli 
emek fıaline gelişi

Emeğin tuzlanan 
objektif toplumsallaşma 
eğilimi

Tojilumsallaşmış emek ile 
özel mülk edinme 
arasında artan çelişki

■ /
Uygariığın çürümesi Sosyalizm

Ernest Mandel'in Kapital’/n 
III. Cildine yazdığı önsözde 
yer alan şeması. Mandel’in 
şeması, Kapital'de 
çözümlenen kapitalist 
ekonomik ve toplumsal 
ilişkilerin zorunlu olarak 
sosyalizme ya da insanlığın 
çöküşüne doğru ilerleyişini 
Marx’in kavramlarına 
dayanarak açıklamayı 
amaçiıyor.

yaratıldığından, sömürü oranı, artı-değerin değişen sermayeye oranına eşittir. Kâr oranı ise, 
artı-değerin sermayenin tümü oranına eşittir. Aynca, Marx, sermayeyi oluşturan iki bölümün 
karşılıklı oranlanm “sermayenin organik bileşimi" kavramıyla belirtmektedir.

Mutlak Arü-Değer, Göreli Artı-Değer

Kapitalist, kânm artırmak için artı-değer oranını artırmak ister. Kapital’in  I. cildinin 3., 4., 5. 
bölümlerinde Marx, artı-değeri artırmak için kapitalistin kullandığı yollan incelemektedir. İki 
yol vardır: 1) Emek gücünün kendisini üretmek için gerekli süre sabitken, toplam çalışma 
sûresini uzatmak (mudak artı-değer); 2) Çalışma süresi sabitken, gerekli süreyi olabildiğince 
azaltmak. Bunlardan birincisi kapitalizmin ilk kuruluş aşamasına, İkincisiyse, makineleşme, 
dolayısıyla üretimin teknik ve örgütsel koşullannm olgunlaştığı ve işçi sınıfının gittikçe 
yükselen mücadelesinin, burjuvaziye çalışma süresini (iş gününü) uzatma olanağını bırakmadığı 
döneme denk düşmektedir. Kazancını artırmak için kapitalist, işgününü uzatamadığında, ücret



Robotlar, işçinin l<arşısında duran "m akine" 
heyulasının çağımızda aldığı en gelişkin biçim. İşçiyi 

önce ürünün tasarlanması sürecinden koparan, sonra 
ürünün yalnızca b ir parçasını yapma ve bütününü 

unutma noktasına getiren kapitalist üretim süreci, son 
aşamada işçiyi "üretim zincirinden" bile kovdu. 

Kontrol mühendisliği, ürünün tasarlanması anından 
son haline gelişine kadar olan süreci, hiçbir insan 

müdahalesini gerek bırakmayacak biçimde 
programlamanın bilimi haline geldi. Bu gelişme işçi 

sınıfını 19. yüzyıldakinden çok daha derin b ir biçimde 
parçaladı: Ürünü ve makineyi tasarlayanlar, yani 

mühendisler, programcılar b ir yanda; makinelerin ve 
"robotların" bakımını yapan tamamiyle vasıfsız işçiler 

ve üretimden ayrılmış "hizm etliler" bir yanda. 
Robotlaşma, işçi sınıfının önünde yeni b ir işsizlik ve 

vasıfsızlaşma tehdidi olarak belirirken, başka bir 
açıdan da insanlığın “zorunlu emek "ten tümüyle 
kurtulması için gerekli koşulları yarattı. Kapitalist 

teknolojideki her büyük adım gibi, insanlığın kurtuluşu 
için önemli bir potansiyel oluşturmasının yanısıra, işçi 

sınıfının gerçek yaşam koşullannda önemli b ir geri
adım oldu.

olarak ödediği değere eşit bir değer yaratmak için gerekli ,emek zamanmı kısaltma yollan 
arar. Bu da emek gücünün verimliliğini artırmaktır, yani ücretin değerine eşit bir değerin 
daha kısa bir zaman içinde üretimidir. Bu ise, sabit sermaye oranını artırmakla mümkündür.

Sermaye Birikimi

1869’da Engelsin de aile firmasındaki hisselerini 
satarak Londra’ya yerleşmesi, iki arkadaş arasındaki 
işbirliğinin daha da yoğunlaşması sonucunu doğurdu. 
1883'te Marx’in ölümünden sonra, kendi yazdığı, Anti- 
Dühring, Doğanın Diyalektiği gibi kitapların yanısıra 
Kapital Vn II. ve III. ciltlerini baskıya hazırladı, yazdığı 
tanıtımlarla Kapital Vn uluslararası komünist hareketin 
temel teorik kitabı haline gelmesine katkıda bulundu.

Bir para miktarının üretim araçlarına ve işgücüne çevrilmesi, sermaye olarak işlev yapacak bir 
değer miktannın atacağı ilk adımdır. Bu çevrilme işlemi, pazarda, mübadele alanı içinde 
gerçekleşir. İkinci adım, üretim süreci, üretim araçlarının bir artı-değer içeren metaya 
dönüşmesiyle son bulur. Bu metalann da derhal mübadele alanına sokulması gerekir. Bunlann 
satılması, değerlerinin para olarak gerçekleşmesi, bu paranın tekrar sermayeye dönüşmesi ve 
bu hareketin durmadan yinelenmesi gerekir. Aynı evrelerin durmadan birbirlerini izledikleri bu 
çevrimsel hareket, sermayenin dolaşım hareketidir.

Birikimin ilk koşulu, kapitalistin elindeki metaları satabilmesi ve elde ettiği paranın büyük 
kısmını sermayeye dönüştürebilmesidir.

Artı-değeri üreten, yani karşılığı ödenmemiş emeği doğrudan doğruya işçiden alarak bunları 
metalarda somutlaştıran kapitalist, aslında, bu artı-değerin ilk sahibi olmakla birlikte 
tamamının son sahibi değildir. O, bunu, toplumsal üretim sürecinin bütünü içinde başka 
görevleri yerine getiren diğer kapitalistlerle, toprak sahipleriyle vb. paylaşmak durumundadır. 
Artı-değer bu nedenle kâr, faiz, tüccar kân, toprak rantı gibi birbirinden bağımsız farklı 
şekiller almaktadır. K apital’in  birinci kitabında Marx, kapitalist üreticiyi, bütün artı-değerin 
sahibi olarak ele alıp, sermaye birikimini incelemektedir. Üçüncü kitapta ise, artı-değerin farklı 
biçimlerini birarada incelemektedir.

Artı-değerin tamamına sahip olduğu varsayılırsa, kapitalist, bu miktarın bir kısmını gelir olarak 
kendi özel tüketimine ayıracak, geriye kalan kısmı da sermayesine eklenecek, yani birikime 
gidecektir. Bu bölümlerin birbirlerine oranı, yani artı-değerin ne kadannm birikime aynlacağı, 
kapitalistin iradesine kalmış gibi görünmektedir. Ama gerçekte, sistemin içinde işgal ettiği yer, 
onun karannı doğrudan etkilemektedir. Kapitalist, eğer toplumda kapitalist olarak kalmak 
istiyorsa, sermayesini durmadan artırmak zorundadır. Kapitalistler arası rekabetin emrettiği bir 
olgudur bu. Kapitalist kendi özel tüketimine ayırdığı kısım sabit kabul edilirse, birikime 
aynlacak kısmın büyüklüğü, doğrudan doğruya artı-değerin büyüklüğüne bağlıdır. Bu nedenle 
artı-değer miktarını belirleyen bütün koşullar, birikimin büyüklüğünün belirlenmesinde de rol 
oynarlar (sömürü oram ve emek miktan). Ama aslında, sınırları belli bir pazar içinde aynı 
metayı üreten kapitalistlerin, sermayelerinin organik yapısını değiştirmeden, üretimlerini 
artırmalan mümkün değildir. Belirli piyasa ve rekabet koşullannda, bir kapitalistin elde ettiği 
artı-değeri artırmasının yolu, kullandığı emek gücünün üretkenliğini artırm,aktır. Üretkenliğin 
artışı, daha büyük oranda değişmez sermaye demektir. Yani, sermayenin organik bileşiminin 
değişmesi. Ama, sermayenin organik bileşiminde, değişmez sermayenin, işgücüne ödenen 
değişen sermayeye oranının artması, emek gücüne olan talebin görece azalması demektir.
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K a p ita rin  Türkçe 
Çevirileri, Terim  ve  
kavram  S orun ları

Geriye dönüp baidığımızda, 1930’iu yıilarda Türlciye’- 
de Marl<sist i<iasilclerin ve yardımcı eserlerin çevrilmesi 
ve tanıtılması konusunda epeyce bir şeyler yapıldığını 
görürüz. Bu çabalar arasında, Marx'in Kapffa/’inin de 
ilk planda ele alınması doğaldı. Nitekim 1933 yılı ortala- 
nnda, Kapital'in I. cildinin ilk yayımlanmasından (1867) 
altmış altı yıl sonra, o yıllarda çevrirlleri ile tanınan 
Haydar Rifat, Kapital’in bir özetinin çevirisini Sermaye 
başlığı ile yayımlıyor.

Serma/e’nin Önsöz'ünde Haydar Rifat, “ ... içtimai 
ve siyasi hayatta dünyada en büyük zelzeleyi yapmış 
bulunan Kari Marx’in mezhebine dair bizde pek az şey 
bulunduğunu ve şaheseri olan Sermaye’nin belli başlı 
her dile çevrildiği, şerh ve tefsirleri yapıldığı halde bizde 
tercümesinin bulunmadığını,” söylüyor ve “ 14 ciltlik 
Sermaye’nin Gabriel Dövil tarafından toplanmış sadık 
bir hülasasını tercüme ve neşir ediyorum. Bu hülasa 
rağbet görürse anaç XIV cildi 934’de başlayarak ve her 
sene dördünü tercüme ve neşir suretiyle 937 haziranı 
nihayetinde bitirmiş olacağım.” diyor.

Ne var ki, Haydar RIfat’ın bu ‘heveskârane teşebbü
sü', Sermaye’nin yayımlanmasından birkaç ay sonra, 
1934 yılında o sırada bu konuda epey bilgi sahibi olduğu 
görülen Kerim Sadi'nin yazdığı Bir Mütercimin Hataları 
başlıklı broşürle -hatta birkaç ‘cüz’den oluşan 
broşürlerle- karşılaşıyor. Kerim Sadi bu broşürlerde Ser
maye çevirisini ‘acı’ bir biçimde eleştiriyor. “ Önce” 
diyor Kerim Sadi, “ Kari Marx’in ünlü eseri Sermaye, 
XIV değil, sadece III cilttir ve Haydar Rifat’ın tercümesi 
bu üç cildin değil, yalnızca birinci cildin hülâsasıdır.”

Kerim Sadi, birer formalık üç ‘cüz’ ve bir ‘zeyilden’ 
(ekden) oluşan bu broşürlerde daha sonra, asıl eserden 
‘hazfedilen’ (çıkartılan) yerlere işaret ediyor ve çeviri 
yanlışları ile yapılan öteki ‘hataları’ , Fransızca asıl me
tinle karşılaştırarak örnekleriyle gösteriyor, üçüncü cü
ze bir de ‘İbret Verici Bir Cetvel’ başlığı altında, yanlış- 
doğru cetveli ekliyor.

Haydar Rifat'ın kullandığı kimi terimlere daha sonra 
değinmek üzere buraya 'acımasız' bir eleştirmen olan 
Kerim Sadi'nin, Sermaye mütercimi hakkındaki şu yar
gısını aktaralım: “ Naçiz kanaatime göre, mütercimin 
teşebbüs kabiliyeti çok yüksek, ilmi eserlere karşı say
gısı fazla ve çalışma aşkı gıpta edilecek kadar mükem
meldir. Buna mukabil dikkati az, Türkçesi zayıf, Fransız- 
cası ez’af ve Marx’in ekonomisi hakkındaki bilgisi ise 
sıfırın da altında.” Ve yaptığı iş, “ Marx'i karikatürleştir
mekten başka bir şeye yaramıyor.”

Öyle anlaşılıyor ki, bu sert ve kitabın okunduğunda 
haklı oldukları görülecek eleştirilerden sonra Haydar 
Rifat, Sermaye’nin bütününü çevirmekten ve yayımla
maktan vazgeçiyor. Bu kez de, 1936 yılında. Haydar 
Rifat'ı kıyasıya eleştiren Kerim Sadi, Kapital’den Hüla
salar başlığı altında iki formalık bir kitapçık yayımlıyor. 
Kerim Sadi’nin bir dipnotundan bu özet eser için, ‘Dr. 
Paul Lafargue’in yaptığı hülasadan geniş mikyasta isti
fade ettiği’ görülüyor. Bu kitapçıkta da kullanılan kimi 
deyimlere de yine daha sonra değinmek üzere biz, öteki 
Türkçe çevirilerini -elde edebildiğimiz kadarıyla- incele
meye devam edelim.

Yine 1936 yılında, Suphi Nuri İleri, Carlo Cafiero’nun, 
Kapital'in I. cildinden yaptığı özeti dilimize çeviriyor 
ve yayımlıyor. 128 sayfalık bu kitapta, Suphi Nuri İleri’- 
nln bir önsözü var. İleri, bu kısa önsözde, ‘ ... her dile 
çevrildiği halde henüz Türkçe’ye çevrilmemiş bu eser

den belki de daha uzun süre mahrum kalacağız. Ben 
burada bu eserin birinci çlldinin hülâsasını dilimize çevi
riyorum. Hiç olmazsa şimdilik Türkler de bu kadarını 
okumuş, bilmiş ve anlamış olsunlar.’ diyor. S.N. İleri, 
kitabın sonuna eklediği beş sayfalık ‘Netice’de, işçilerin 
kuracağı yeni düzenden söz ederek, ‘ihtilal’ konusunda
ki düşüncelerini dile getiriyor, yani kendine göre bir 
‘İhtilal nazariyesi’ kurmuş oluyor. Ayrıca kitabın başın
da, eseri İtalyanca’dan Fransızca’ya çeviren James Gu- 
illume’un, C. Cafiero hakkında dört sayfalık bir yazısı 
ile, Cafiero’nun üç sayfalık bir önsözü var. Aynı kitabın 
1965 yılında S.N. İleri’nin oğlu Rasih Nuri İleri tarafından 
yapılan yeni bir çevirisi yayımlanıyor. Bu yeni baskıya, 
çevirenin önsözü ile kitabın sonuna koyduğu ‘Netice’ 
yazısı, J. Guilium^’un incelemesi ve Cafiero’nun önsö
zü alınmıyor. Kullanılan terim ve kavramlarda da ilerde 
değineceğimiz gibi epey değişiklikler yapılıyor.

Bütün bu özet denemelerinden ve Kapital’in birinci 
cildinin yayınlanmasının üzerinden neredeyse yüz yıl 
geçtikten sonra Kapital’in tamamının yayımlanması gibi 
ciddi bir girişim, pek çok Marksist klasiğin çevirisini dili
mize kazandıran Sol Yaymları’nöan geldiğini görüyoruz. 
Kapital'in birinci cildini Dr. Mehmet Selik, Almanca as
lından çeviriyor ve bu cilt, beş kitap halinde yayımlanı
yor. Daha sonra ikinci cilt atlanarak üçüncü cildin birinci 
kitabı yine aynı yayınevi tarafından yayımlanıyor.

Ünlü 12 Mart döneminde kimi yayınevleri gibi Sol 
Yaymiarı da bir süre faaliyetine ara vermek zorunda 
kalıyor. Bu arada Dr. Mehmet Selik’in çevirisi olan aynı 
birinci cilt Odak Yaymlan’nca İki kitap halinde yayımla
nıyor ve bunu üçüncü cildin birinci kitabı izliyor.

Sol Yayınları Kapital'in her üç cildinin de çevrilmesi 
düşüncesini gerçekleştirmek için bu kez çeviri işini - 
Kapital konusundaki hazırlıklarımı bildiklerinden olacak- 
bana veriyor.

Kapital’in çevirisi için, Engels’In editörlüğü altında, 
Samuel Moore ile Edward Aveiing’in yaptıkları İngilizce 
çeviriyi esas aldım. Yapıtın Almanca özgün baskısı ile 
Editions Sociaies’in yayımladığı Fransızca çevirisi her 
an elimin altındaydı. Çeviri sırasında sık sık karşılaştı
ğım güçlüklerin çözümlenmesinde bunlardan sürekli ya
rarlandım. Özellikle, Marx’in denetimi altında yayımla
nan ve “ Sonuca varmakta daima sabırsız davranan, 
genel ilkeler İle, tutkularını harekete getiren âcil sorun
lar arasındaki ilişkiyi hemen anlamaya meraklı” Fransız 
okuru için âdeta yeniden yazdığı Birinci Cildin Fransızca 

baskısı, terim ve anlam bakımından kuşkuya düştüğüm 
yerlerde büyük yararlar sağladı. Kapital’in I. Cildi Tem
muz 1975'te II. Cildi Ağustos 1976'da ve ili. Cildi Ağus
tos 1978'de yayımlanarak Kari Marx’in bu dev yapıtının 
tamamı yüz yılı aşan bir gecikmeyle de olsa Türk okurla
rına ulaştırılmış oldu. Ayrıca, her cildin yeni baskısı 
yapılırken üzerlerinde düzeltmeler yaptığım gibi, I. Cil
din 4. baskısını (1988) ve III. Cildin -yakında yayım
lanacak- 2. baskısını, İngiltere'de yeniden çevrilerek 
Penguin Books tarafından yayımlanan baskıdan yararla
narak gerekli gördüğüm yerlerde düzeltmeler yaptım.

TERİM VE KAVRAM SORUNLARI

Haydar Rifat, yukarıda sözünü ettiğimiz Sermaye öze
tinin önsözünde, “ Bu küçük tercümeyi yaparken epey 
zahmetlere girdim. Yeni, yahut bizce yeni fikirlere yeni 
kelimeler bulmak lazımdı; dert yalnız dilimizin yeni gidi
şine göre Türkçe karşılık bulmaya dair tabii endişeden 
değil, herhangi bir karşılık bulmaktaki güçlükten ileri 
geliyordu. Bu kelimelerden, tabirlerden bir kısmı ilk de
fa kullanılıyordu; bir kısmı son beş on sene içinde başka 
kelime ve tabirlerle ifade edildikleri halde bunları ben 
değiştiriyordum.” diyor. Kapital’in, özetinin de olsa ilk 
kez çevirisine girişen Haydar Rifat'ın bu yakınmalarında 
ne denli haklı olduğunu bu dev yapıtla ilk elden haşırne- 
şlr olanlar çok iyi anlarlar.

Haydar Rifat’ın kullandığı 'tabirler' arasında, ‘çalış
ma', 'eşya', ‘mal', ‘çalışma mahsulü', ‘çalışma kuvveti' 
vb. gibi terim ve kavramlar var. Bunların kimisi isabetli, 
kimisi isabetsiz ama bu çevirinin elli beş yıl önce yapıl
dığını da unutmamak gerekir. Ayrıca biz burada. Kerim 
Sadi'nin bu çeviride saptadığı ve yukarıda değindiğimiz 
büyük çeviri yanlışlarına da konumuz gereği girmiyoruz.

Kerim Sadi'nin 1936'da yayımlanan Kapltal’den Hülâ- 
salar’ına gelince; Bizim elimizde bulunan iki formalık 
‘birinci fasikül'de terim ve kavramların. Haydar Rifat 
çevirisine göre çok daha geniş bir düşünce ürünü ve 
dolayısıyla isatıetil olduğunu görüyoruz. Artık, eşya ve 
mal yerine, emtia ve meta; çalışma, çalışma kuvveti 
yerine, iş, emek, iş gücü, iş kuvveti kavramlarının geçti
ğini ve özellikle ilk kez 'insan emeği’ kavramının kulla
nıldığını görüyoruz. ‘Emtianın fetiş karakterinin sırrı' 
bölümü ile sona eren bu otuz iki sayfalık ‘Birinci fasi- 
kül'de önemli bir çeviri yanlışına da rastlamadık. Ayrıca, 
‘sermaye' yerine ‘kapital’ sözcüğünün kullanılmasıyla, 
‘kapitalist’ yerine her zaman ‘sermayedar’ sıfatını kul
lanmak durumunda kalan ve bu yüzden, örneğin, ‘kapi
talist üretim tarzı’nı, ‘sermayedar üretim tarzı’ gibi yan
lış bir çeviri de önlenmiş oluyor

Suphi Nuri İleri’nin, 1936 yılında Cafiero’dan yaptığı 
Kapital çevirisinde, ‘mal’, ‘iş kuvveti’, ‘artık-değer’ gibi 
terimlerin kullanıldığını, 1965 yılında Rasih Nuri İleri’nin 
bu çeviride gerek terim gerekse söyleyiş bakımından
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epey düzeltmeler yaptığını görüyoruz. Özellikle zaman 
zaman kullandığı ‘iş gücü' terimi de sanıyoruz bu çeviri 
ile dilimize girmiş oluyor. Haydar Rifat’ın ilk çevirisi 
ile bu çeviri arasında geçen otuz iki yılda hem terim 
ve kavramlarda ve hem de dilde görülen gelişmeleri 
izlemek mümkündür. Özellikle, Kapital’in temel kavram
larından ‘meta’ın (yani, doğrudan tüketim için değil, 
ama değişim için, satış için üretilen ürün) dilimize girdi
ğini görüyoruz. Artık, ‘eşya’ sözcüğü bu anlamda hiç 
kullanılmadığı gibi, ‘mal’ sözcüğü de bu konuya yeterli 
özenle eğilmeyen kimselerin yazılarında kalıyor. Yine 
Kapital'in temel kavramlarından olan, ‘çalışma’, ‘iş’, 
‘emek’ gibi sözcükler zamanla yerlerine oturmakla bir
likte ben, çeviri deneyimlerime dayanarak bu sözcükler 
üzerinde biraz durmak istiyorum.

Emek ve iş sözcükleri çoğu kez birbirine karıştırılmak
ta ve bu karışıklık, bu iki sözcük arasındaki yakın bağın
tıdan ve ayrımdan doğmaktadır. Almancada ve Fransız- 
cada her iki sözcüğü de karşılayan tek bir sözcük kulla
nılmaktadır: arbeit ve travail sözcükleri. Engels, Kapi
tal’in I. cildine eklediği bir dipnotta şöyle diyor: “ Ingiliz-
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cenin, burada sözkonusu edilen emeğin iki farklı yönü 
için, iki farklı sözcüğe sahip olma gibi bir üstünlüğü 
var. Kuilanım-değeri yaratan ve nitel olarak dikkate alı
nan labour (emek) değil, work (iş); oysa, değer yaratan 
ve nicel olarak dikkate alınan work (iş) değil, labour 
(emek)tlr.”

İngilizcenin sahip olduğu bu avantaja, yukarıdaki alın
tıda ayraçlar içerisinde gösterdiğim gibi, bizim dilimiz 
Türkçe de sahip bulunmaktadır: yan\,'labour için emek, 
work için İş diyebiliriz.

Engeis'in dipnot düşerek açıklama yaptığı paragraf 
ise şöyle:

“ Bir yandan, her türlü emek, fizyolojik anlamda, İnsan 
emek-gücü ('human labour-power’) harcanmasıdır; ve 
bu, özdeş soyut insan emeği özelliğinde oluşu ile, meta- 
ların değerini yaratır ve ona biçim verir. Öte yandan, 
her türlü emek, insan emek-gücünün, özel bir biçimde 
ve belirli bir amaca yönelik olarak harcanmasıdır ve 
bu somut yararlı emek özelliği ile kullanım-değerini üre
tir.”

Demek oluyor ki, her türlü emek; bir insan emek-gücü 
harcamasıdır ve iki yöne, iki özelliğe sahiptir: Birincisi 
soyut emek olma özelliğine, İkincisi somut emek olma 
özelliğine. Özdeş soyut insan emeği, metalann değerini 
yaratmakta ve bu değeri oluşturmaktadır. Aldığı özel
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biçim ne olursa olsun, ister bir dokumacının, ister bir 
marangozun emeği olsun, bunların ortak yönleri, üret
tikleri ürüne, beze ya da masaya bir değer, değişim- 
değeri kazandırmalarıdır. Her metada bulunan bu soyut 
emektir ki, bu metalann belirli oranlarda birbirleriyle 
değişimlerini olanaklı kılar, bu değişime tıelirli bir ölçü 
sağlar.

Yine, her türlü emek, özel bir biçime ve belirli bir 
amaca dönük olarak harcanır, belirli bir biçim, ceket, 
sandalye, kağıt, kalem vb. yani belirli bir kullanım-değerl 
yaratır, işte bu somut yararlı emeğin özelliği kullanım- 
değerlerini üretmektir. Engeis’in yukanya alınan sözle
rinden de açıkça anlaşıldığı gibi, bu kullanım-değerlerlnl 
yaratan şey emek değil /ş ’tir. Ceket, sandalye, masa, 
kağıt, kalem vb. emekçinin yaptığı işlerdir, somut yararlı 
emeğin ürünleridir. Oysa, yapılan iş ne olursa olsun 
(yaratılan kullanım-değerl ne olursa olsun), emekçinin 
harcadığı ve bu /ş’In (kullanım-değerinin) sahip olduğu 
özel biçim (ceket, sandalye, kağıt, kalem, vb.) içerisinde 
somutlaşan ve bu özel biçime değer kazandırarak birbir
leriyle değişilmelerini sağlayan şey ise emefc’tir, soyut

emektir. Örneğin, diyelim bir terzi, kumaş, iplik, iğne, 
vb. ile giysi, bir kullanım-değerl üretir, İş yapar. Ve 
bu işi yaparken, aynı zamanda, kullandığı (tükettiği) 
bu malzemeye bir değer, bir değişim-değeri kazandınr, 
bir emek harcar.

Çalışmak sözcüğüne gelince; Bu genel olarak, emek 
sözcüğünün (ki bir addır) fiil halini ifade eder. Yani, 
emek harcamak eşittir çalışmak diyebiliriz. Ve nasıl ki, 
genel anlamda emek sözcüğü, somut emek, soyut emek 
diye birbirinden ayn iki yöne, iki özellik taşıyorsa, 
‘çalışma’ sözcüğü de aynı iki yöne sahiptir. Emekçi 
çalışırken, bir yandan kullanım-değerleri (iş) yaratır, öte 
yandan da, bu kullanım değerleri içerisinde somutlaşan, 
belirli bir nicelikte emek harcar, değer (değişim-değeri) 
yaratır.

Burada bir önemli terim sorunu daha var: İşgücü. 
Ben, Kapltal’in I. ve II. ciltlerinde ‘labour-power’ karşılı
ğı olarak ‘İşgücü’ terimini kullanmıştım. Zaten bütün 
çevirmenler ve yazarlar da bu terimi kullanıyorlardı ve 
hâlâ da yaygın olarak bu terim kullanılıyor. Ama Kapl- 
tal'in ili. cildinde, İngilizce ‘labour’ sözcüğünün ‘iş’ de
ğil ‘emek’ anlamına geldiğini, yukandaki açıklamaları
mın ışığı altında kanaat getirdim ve III. ciltte de öteki 
ciltlerin yeni baskılannda da ‘işgücü’ terimini değil ‘emek- 
gücü’ terimini kullanmaya başladım. Ancak, bu önemli 
terim değişikliğini iyice aydınlığa kavuşturmak için sanı- 
nm şu açıklamalara da gerek var: Tabii burada da yapı-
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lacak şey Marx’in tanımlamalanndan yola çıkarak bir 
sonuca ulaşmaktır.

Marx, emek-gücünü (labour-power) şöyle tanımlıyor: 
“ Emek-gücü (labour-power) ya da çalışma (emek) kapa
sitesi (capasity for labour) sözünden, insanoğlunda va
rolan ve hangi türden olursa olsun bir kullanım-değeri 
üretirken harcadığı ussal (zihinsel) ya da fiziksel yetile
rin toplamı anlaşılmalıdır.’ ’ “ Emek-gücü, sadece canlı 
bir bireyin, bir kapasitesi ya da gücü olarak vardır. 
...Ancak uygulanması ile gerçekleşir; kendisini sadece 
çalışma ile faal hale getirir.”

Şimdi, biraz daha aydınlanmak için, kapitalistin bu 
emek-gücü ile karşılıklı ilişkilerine bir gözatalım:

“ Bir metaın tüketiminden bir değer sızdırabilmek için, 
dostumuz Parababası, dolaşım alanında, piyasada, 
kullanım-değeri, değer kaynağı olmak gibi, özel bir nite
liğe sahip bulunan ve bunun için de, fiilen tüketimi 
bizzat emeğin somutlaşması ve dolayısıyla da bir değer 
yaratması olan bir metaı bulacak kadar şanslı olmalıdır. 
Para sahibi gerçekten de piyasada böyle özel bir metaı.

(emek) çalışma kapasitesinde ya da emek-gücünde bu
lur.”

Bu emek-gücünün alım ve satımına gelince; “ Emek- 
gücü satıcısı, başka herhangi bir meta satıcısı gibi, 
emek-gücünün değişim-değerinl gerçekleştirir ve onun 
kullanım-değerinden aynimış olur. Bunlardan birini ver
meden diğerini alamaz. Emek-gücünün kullanım-değeri, 
ya da t>aşka bir deyişle emek, satılmış bulunan yağın 
kullanım-değeri, ne ölçüde yağcıya ait bulunursa, o ka
dar satıcısına ait olur. Para sahibi bir günlük emek- 
gücünün değerini ödemiştir; bunun için onun bir günlük 
kullanımı, bir günlük emek, ona aittir.”

Bütün bu alıntılardan çıkan anlam açıktır:

1) Emek-gücü ya da çalışma kapasitesi, insanoğlunda 
varolan ve kullanım-değeri yaratırken harcadığı ussal 
ya da fiziksel yetilerin toplamıdır. Bireyde kapasite ya 
da güç olarak vardır, çalışma ile faal hale gelir.

2) Kapitalist, piyasada, kullanım-değerl, değer kayna
ğı olma niteliğine sahip, bizatihi tüketimi emeğin somut
laşması, değer yaratması olan bir metaı, çalışma (emek) 
kapasitesinde ya da emek-gücünde bulur.

3) Emek-gücü satıcısı, herhangi bir meta satıcısı gibi, 
emek-gücünün değişlm-değerinl gerçekleştirir (yani, kar
şılığını alır) ve onun kullanım-değerini elden çıkartmış 
olur. Artık emek-gücünün bu kullanım-değerl belirli bir 
süre için onu satın alan kapitaliste aittir.

İmdi:

1 ° Kapitalistin satın aldığı bu meta (çalışma kapasitesi 
ya da gücü) diğer bütün metalar gibi hem bir kullanım- 
değerine sahiptir ve hem de bir değişim-değerine sahip
tir. Bu değişim-değeri, işçinin bu gücü elde edebilmesi 
İçin yaptığı harcamalara, yani İşçinin kendini üretmesi
nin ve dolayısıyla yeniden üretmesinin maliyetine eşittir.

2° Kapitalist, bu değişim değerinin karşılığını öder 
ve elde ettiği metanın kulianım-değerinden yararlanır. 
Eğer işçi marangoz ise bu özelliğinden, dokumacı İse 
dokumacılığından yararlanır. Bu yararlanma sonunda 
ortaya çıkan meta (sandalye ya da kumaş) iki özellik taşır:

a) Belirli bir gereksinmeyi karşıladığı için, özel ve 
belirli bir biçim taşıdığı için bir kullanım-değerine sahiptir.

b) Bu özel biçim içerisinde somutlaşmış ve ama bu 
özel biçimde bağımsız olarak ölçülen belirli bir emek 
içerdiği için bir değere, değişim-değerine sahiptir.

c) Oysa, yukarıda da belirtildiği gibi, emekçinin harca
dığı ve ürettiği nesne içerisinde somutlaşan ve bu özel 
biçime değer kazandırarak değişimini sağlayan şey, so
yut em ek'tiı.

Burada sorulacak soru şudur: İşçi kapitaliste, metaia- 
ra bu değişlm-değerinl kazandıran emeğini, soyut eme
ğini mi satmıştır, yoksa kullanım-değerlerlnl yaratan iş
gücünü mü (yani, dokumacıysa bez dokuma gücünü, 
ipekçiyse eğirme gücünü, marangoz ise sandalye yap
ma gücünü mü) satmıştır?

Yukandaki çözümlemelerimiz sırasında, insanoğlun
da varolan ve kullanım-değeri yaratırken harcadığı ussal 
ya da fiziksel yetilerin toplamına ‘labour power', emek- 
gücü adını vermiştik ve değer kaynağı olma niteliğini 
taşıyan, bizzat tüketimi sonucu emeğin bir nesnede 
somutlaşmasını sağlayan bir metaı, emek-gücünü, kapi
talistin piyasada, işçinin kişiliğinde bulduğu sonucuna 
varmıştık. Şu halde, işçinin kapitaliste sattığı şey, iş 
yapma gücü, işgücü değil, soyut emek harcayabiime 
yeteneği, soyut değer yaratma gücü, yani emek- 
gücü'dür. Ve işte bu nedenledir ki ben Kapital'de, alışı
lagelene uymadım ve ‘labour power’ terimini işgücü 
olarak değil, emek-gücü olarak çevirdim.

A U ^T T İN  BİLGİ
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"...Kapitalist tanmdald her gelişme, yalnız emekçiyi 
soyma sanatında değil, toprağı soyma sanatında da 
bir ilerlemedir: belli b ir zaman içinde toprağın 
verimliliğinin artmasında her ilerleme, aynı zamanda, 
bu sonsuz verimlilik kaynağının mahvediimesine doğru 
bir ilerlemedir. (...) Kapitalist üretim, bu nedenle, 
teknolojiyi geliştirir ve ancak bütün zenginliğin asıl 
kaynağını, yani toprağı ve emekçiyi kurutarak çeşitli 
süreçleri toplumsal b ir bütün içinde birleştirir." (Marx, 
Kapital, Cilt i)

Emek gücü talebinin azalması ise, Marx’m “sanayi yedek ordusu” dediği bir emek gücü 
fazlasma yol açmaktadır. Böyle bir ordunun varlığı ve sermaye birikimine koşut olarak 
büyümesi, işçilerin sermaye sınıfı karşısında zayıf durumda kalmalarım sağlamaktadır.

Kapitalist Birikimin Temel Yasası
Kapitalist birikim mekanizmasının incelenmesinden Marx iki sonuç çıkarmaktadır. Bunlardan 
birincisi doğrudan sermaye ile ilgili olup, İkincisi nüfusa ilişkindir. Sermaye, birikim süreci 
içinde birbirine paralel iki evreden geçmektedir. Birinci evre sermayenin yoğunlaşması 
(concentration), İkincisi ise sermayenin merkezileşmesidir (centralisation).

Başlangıçta, ülkedeki toplam sermayeyi oluşturan bireysel sermayelerin herbiri, üretim 
araçlannın ve emek sürecini sağlayan tüm araçlann, kapitalistlerin elinde yoğunlaşması olarak 
görünür ve toplam sermaye arttıkça bu yoğunlaşma artar. Diğer yandan sermaye birikimi 
yalnızca eski sermayelerin büyümesiyle değil, yeni sermayelerin ortaya çıkmasıyla da olur. 
Aynca, örneğin miras yoluyla büyük sermayelerin bölünmesi sonucunda da yeni yoğunlaşma 
odaklan oluşmaktadır.

Ekonomik gelişmenin belirli bir noktasında paralel yönde bir hareket başlar, sermayeler arası 
rekabet, giderek bireysel sermayelerin daha sınırlı ellerde toplanmasına yol açar. Bu da 
sermayenin merkezileşmesidir. Sermayelerin merkezileşmesiyle birlikte, birikim daha da 
hızlanır. Böylece, birikimi hızlandıran merkezileşme, sermayenin organik bileşimindeki 
değişmeyi de hızlandırır. Bu değişme, emek gücü talebinde bir azalma demektir. Emek gücü 
talebinde azalış, emek arzında bir artış demektir. Emek arzında ortaya çıkan fazlalık (yedek 
sanayi ordusu) kapitalist birikimin bir sonucudur ama, bu fazlalık aynı zamanda sermayenin 
daha da hızlı gelişmesinin bir nedenidir. “Kapitalist birikim, doğrudan doğruya sermayenin 
hizmetinde bir yedek sanayi ordusu oluşturur”. (Kapital 1, VII).

Bu çözümleme sonucunda Marx, “Kapitalist birikimin genel yasası” dediği yasaya ulaşmaktadır: 
Bir yanda zenginlik, diğer yanda yoksulluk.
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umoNE,

Görüyorsunuz ki, çok esnek sınırlan olmasından 
başka, meta değişiminin niteliğinin kendisi de, ne 
işgünü için, ne de artı-değer için sınır tanıyor. 
Kapitalist, alıcı kişiliği içinde işgününü mümkün 
olduğu kadar uzatmaya ve elinden gelse bir 
işgününden iki işgünü çıkartmaya çabalama hakkını 
kendisinde görmektedir. Buna karşılık, satılmış olan 
metaın özel niteliği, onu satınalanın tüketme isteğine 
bir sınır konulmasını gerektirmekte ve işçi, işgününün 
belirli normal bir süreye indirilmesini isterken, satıcı 
olmaktan gelen hakkını kullanmaktadır. Öyleyse 
burada bir karşıtlık, her ikisi de değişim yasasının 
damgasını taşıyan iki hak arasında b ir çatışma vardır. 
Eşit haklar arasında son sözü kuvvet söyler. Ve 
bunun için de, kapitalist üretim tarihinde, bir 
işgününün belirlenmesi, sürüp giden bir savaşımın 
kolektif sermaye, yani kapitalist sınıf ile kolektif emek, 
yani işçi sınıfı arasındaki savaşımın b ir sonucu olarak 
kendisini gösterir. (Marx, Kapital, c.l s.259).

Emek Süreci
“Kapitalist sistemde emeğin üretkenliğinin yükseltilmesinin bütün yöntemleri, işçinin aleyhine 
olmaktadır; üretimi geliştirme araçlanmn hepsi, üretici üzerinde egemenlik kurma ve sömürme 
araçlarına dönüşür; bunlar işçiyi güdükleştirir, onu makinenin bir parçası düzeyine indirir, 
yaptığı işin çekiciliğini yok ederek, nefret edilen bir eziyet haline sokar; bilimin üretim 
sürecinde önem kazanmasına karşılık, işçiyi entelektüel yeteneklerinden uzaklaştırır; onun 
içinde çalıştığı şartlan bozar ve soysuzlaştınr, onu iş süreci sırasında en nefret edilecek bir 
despotluğa boyun eğmek zorunda bırakırlar, bütün ömrünü çalışma ile geçiren bir iş zamanı 
haline getirirler, kansı ve çocuğunu sermaye çarkının dişleri arasına hrIatırlar. Ama ne var ki, 
bütün artı-değer üretme yöntemleri, aynı zamanda birikim yöntemleridir ve birikimdeki her 
genişleme, gerisin geriye bu metodarın daha da geliştirilmesine yarayan bir araç olur... Bundan 
dolayı, buradan, aldığı ücret ne kadar yüksek ya da az olursa olsun, işçinin durumunun, 
sermayenin birikmesi oranında kötüleşmesi gerekeceği sonucuna vannz. Nihayet, fazla nüfusu 
ya da yedek sanayi ordusunu birikimin hacim ve gücü ile dengeli bir durumda tutan kanun, 
işçiyi sermayeye, Vulcan’ın çivilerinin Promete’yi kayalara mıhladığından daha sağlam ve 
kopmaz bir bağla bağlar. Sermaye birikimi ile birlikte meydana gelen ve ona uygun düşen 
bir sefalet birikimi olması şarttır. Şu halde, bir kutuptaki zenginlik birikimi, öteki kutuptaki, 
yani kendi emeğinin ürününü sermaye olarak üreten sınıfın yer aldığı karşı kutuptaki sefalet, 
ıstırap, kölelik, cehalet, vahşet ve kabalık, moral ve entelektüel soysuzlaşma birikimi ile bir 
ve aynı anda oluyor.” (Kapital, I, Vll).

Sermaye birikimi, yani zenginliğin artması ile birlikte yoksulluk ve sefaletin artması, Marx’a 
göre kapitalist ekonominin genel yasasıdır, ama unutmamak gerekir ki, “diğer bütün yasalar 
gibi, bu yasa da işleyişi ve gerçekleşişi sırasında birçok ve çeşitli durum ve şartlar tarafından 
değişikliğe uğratılır”. (Kapital, I, VII).

Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi
Marx’a göre, kapitalist üretimin ortaya çıkmasını sağlayan tarihsel süreç, üreticileri üretim 
araçlarından koparan süreçtir. Bu süreç, üretim araçlarının doğrudan üretici olmayan bir 
sınıfın mülkiyetine geçmesini ve bu araçların sermaye haline dönüşmesini gerçekleştirmiştir. 
Kapitalist üretim biçimi, üretim araçlarının kapitalist mülkiyetine dayanmaktadır. Ama kapitalist 
üretimin işleyiş mekanizması, giderek, üretim araçlan üzerindeki bu kapitalist mülkiyetin de 
kaldırılmasını gerekli kılan maddî koşullan yaratmaktadır. Kapitalist üretim biçimi, kendi iç 
yasaları gereği, daha üst düzeyde bir toplumsal üretim biçiminin maddi koşullannı yaratmakla 
kalmayıp, bu düzeye geçişi sağlayacak olan toplumsal gücü de ortaya çıkarmaktadır: Proletarya.

“(Doğrudan üreticilerin mülksüzleştirilmeleri) süreci, eski toplumu derinliğine ve genişliğine 
yeterince çözüp parçalar parçalamaz, işçiler proleter haline, iş araçları sermaye haline gelir 
gelmez, kapitalist üretim biçimi kendi ayaklan üzerinde durabilecek kadar güçlenir güçlenmez, 
emeğin daha geniş ölçüde toplumsallaşması ve toprağın ve diğer üretim araçlarının daha geniş 
ölçüde toplumsal olarak sömürülen, yani daha geniş ölçüde ortak şekilde kullanılma niteliği 
kazanmış üretim araçlarına dönüşmesi ve dolayısıyla, özel mülkiyet sahiplerinin daha geniş 
ölçüde mülksüzleşmesi yeni bir şekil kazanır. Şimdi mülksüzleşen, bağımsız İktisadî varlığı 
son bulan kimse, artık kendi başına ve kendisi için çalışan işçi değil, fakat birçok işçiyi 
sömürmekte olan kapitalisttir.

Bu mülksüzleşme, bağımsız İktisadî varlığın son buluşu, bizzat kapitalist üretimin özünde 
yatan kanunların hükmü ile sermayelerin merkezileşmesi ile gerçekleştirilir. Her zaman bir 
kapitalist, birçok kapitalistin başını yer. İş sürecinin boyutlan, durmadan büyüyen kooperatif 
şekli, bilimden pratik hayatta bilinçli olarak yararlanma, toprağın metotlu bir şekilde 
işlenmesi, iş araçlarının ancak birarada kullanılabilir iş araçlarına dönüştürülmesi, bütün 
üretim araçlarında, bunlann bileşik toplumsal emeğin üretim araçları olarak kullanılmasıyla 
tasarruf sağlanması, bütün ulusların dünya piyasası ağma sokulması ve bununla birlikte, 
kapitalist rejimin uluslararası bir nitelik kazanması, bu merkezîleşme ya da çok sayıdaki 
kapitalistin az sayıda kapitalist tarahndan mülksüzleştirilmesi ile elele gider. Bu dönüşüm 
sürecinin avantajlarından yararlanan ve bunları tekelleri altında tutan büyük sermaye 
babalarının sayılan durmadan azalırken, sefalet, baskı, kölelik, soysuzlaşma, istismar 
alabildiğine artar; fakat aynı zamanda da sayıca gittikçe artan bir smıftn, kapitalist üretim 
sürecinin bizzat kendi mekanizması ile eğitilen, birleşen ve örgütlenen işçi sınıfının emeğine 
sahip çıkmak istediği görülür. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendisinin hükmü altında 
gelişen üretim biçiminin ayak bağı olur.” (Kapital, VII)

Sermayenin Dolaşım Süreci
Marx, K apital’in  ikinci kitabında sermayenin dolaşımını ele almaktadır. Birinci kitapta, paranın 
sermaye olarak işleyebilmesi için, başlangıçtaki miktarın daha büyük olarak para sahibine 
dönmesi gerektiği belirtilmiş ve bu fazla değerin, üretim aşamasında, emek gücünün



sömürülmesi sayesinde oluştuğu gösterilmiştir. Ancak, bu fazlanm kapitalistin eline geçebilmesi 
yaratılan değerlerin, yani metalann satılmasına bağlıdır. Başka bir anlatımla, değer, üretim 
aşamasında yaratılmaktadır ama, gerçekleşmesi değişim ve dolaşım alanında olmaktadır.
Üretilen bütün metalann değerlerinin gerçekleşebilmesi, karşıhklı değişimlerinin mümkün 
olmasına bağlıdır. Eğer, bir metadan belirli bir anda istenilenden daha fazla üretilmişse, o 
meta satılamayacak ya da değerinin altında satılabilecektir. O halde, değerlerin 
gerçekleşebilmesi, toplumsal sermayenin, dolayısıyla da emeğin çeşitli üretim alanlarında belirli 
oranlarda dağıhmmı öngerektirmektedir. Oysa kapitalist üretim biçiminde bu dağılım, tek tek 
kapitalisderin davranışlarına bırakılmış görünmektedir. Her kapitalist bir diğeriyle meta üreticisi 
niteliğiyle karşılaşır ve her biri kendi melasını mümkün olduğu kadar yüksek fiyatla satma 
çabasındadır. Bu oranlar aralarındaki rekabet sonucunda gerçekleşmektedir. Rekabet sonunda 
gerçekleşen oranlar, aslında, değer yasasının belirlediği oranlardır. Ancak yasa, kapitalist 
ekonomide, bireysel karar ve davranışlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bireysel karar ve 
davranışlar aracılığıyla gerçekleştiği için de zaman zaman ekonomide tıkanıklıklar, bunalımlar 
ortaya çıkmaktadır, ki buna Marx, kapitalist ekonominin anarşisi adını vermektedir.

Bir Bütün Olarak Kapitalist Üretim Süreci

Marx, birinci ve ikinci kitaplarda kapitalist ekonominin özünü, işleyişinin temel mantığını 
sergiledikten sonra, bu özün daha iyi anlaşılmasından başka işlevleri olmayan iki varsayımı 
da kaldırarak, kapitalist ekonominin gerçekteki işleyişini üçüncü kitabında ele alır.

Kaldırılan birinci varsayım, yaratılan artı-değerin tümünün üretici kapitaliste ait olduğu 
varsayımıdır. Üçüncü kitapta Marx, artı-değerin, kâr, faiz ve rant olarak farklı kapitalistler 
tarafından nasıl bölüşüldüğünü açıklar.

Kaldırılan ikinci varsayım ise, ekonominin farklı alanlarındaki sermayelerin, organik 
bileşimlerinin aynı olduğu varsayımıdır. Bu varsayım çerçevesinde, tüm metalann fiyatlarının 
emek miktarı ile ölçülen değerlerine eşit olduğu birinci kitapta gösterilmiştir. Oysa bu 
varsayım, gerçek hayata , uymamaktadır. Nitekim, Ricardo da, farklı organik bileşimler 
olduğunda, değer teorisinin fiyatları nasıl açıkladığını gösterememişti. İşte Marx, üçüncü kitabın 
birinci ve ikinci bölümlerinde, sermayelerin organik bileşimlerinin farklılığının, değer teorisini 
çürütemediğini ve bu koşullarda emek-değer teorisinin nasıl işlediğini göstermektedir.

Artı-değerin Kâra Dönüşmesi ve Fiyatlar

Marx’in birinci kitapta gösterdiği şu idi: Bir metanın değeri, içerdiği emek miktarına 
(canlı/cansız) bağlıdır. Canlı emeğin bir miktarının karşılığı ücret olarak ödenmiş, bir 
miktarının ise ödenmemiştir. Karşılığı ödenmemiş canlı emek miktarının yarattığı değer, artı- 
değer adını alır ve kapitalistin cebine gider. Ödenmemiş emek miktarının, ödenmiş emek 
miktarına oranına, sömürü oranı denir. Belirli bir işletme, ya da ekonominin belirli bir 
sektöründe, sömürü oranı sabit kalmak şartıyla, canlı emek miktarı arttıkça, bu işletmede ya 
da sektörde artı-değer de artar ya da değişen sermayenin toplam sermayeye göre yüzdesi 
çoğaldıkça artı-değer de çoğalır. Çünkü, değişmeyen sermaye artı-değer yaratmamaktadır. Bütün 
arn-değer değişen sermayeden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, bir işletmede ne kadar çok 
değişen sermaye kullanılıyorsa, o kadar çok artı-değer elde edilecektir. Değişen sermaye ile 
değişmeyen sermaye arasındaki oran azaldıkça, artı-değer de azalacaktır. Ya da, daha somut 
olarak, bir işletme ya da sektörde mekanizasyon ne kadar çoksa, artı-değer o kadar az 
olacaktır. Oysa bu tür işletmelerin daha çok kâr elde ettiği bilinmektedir.

Kapital'in üçüncü kitabı yayınlanmadan önce Marx’i eleştirenler şu soruyu soruyorlardı: Emek- 
değer teorisi ve ona bağlı olarak sömürü teorisi eğer doğru ise, değişmeyen sermayelerini 
değişen sermayeye göre artıran işletmeler neden en çok kârı elde eden işletmelerdi?

Elbette bu soru, her şeyden önce, artı-değer ile onun belirli bir biçimi olan kârı özdeş 
saymaktan kaynaklanmaktadır. Marx’a göre kâr, kapitahst açısından, satış fiyatı ile maliyet 
fiyatı arasındaki farktır. Metalar değerleri üzerinden satıldığında kâr artı-değere eşit olur. Ama 
bu farkın kâr olarak tanımlanması, kârın kaynağının artı-değer olduğu gerçeğini gizlemektedir. 
Kapitalist için kâr oranı da artı-değer oranından farklıdır. Artı-değer oranı, artı-değerin değişen 
sermayeye oranı olmasına karşılık kâr oranı artı-değerin toplam sermayeye oranıdır. Kapitalist 
açısından önemli olan yaptığı toplam harcamadır. Bunun ne kadarının işgücüne, ne kadarının 
üretim araçlarına gittiği önemli değildir.

İkinci kitapta açıklanmış olduğu gibi, kapitalist üretim biçiminin ve kapitalist üretimin 
gerçekleşebilmesi, farklı- sektörler arasında belirli oranlann bulunmasıyla ancak mümkündür. 
Oysa farklı sektörlerde, hatta aynı sektör içindeki farklı işletmelerde sermayelerin organik 
bileşimi farklıdır. Ekonominin işleyebilmesi, sermayelerin, farklı organik bileşimlere sahip 
olmalarına rağmen aynı kâr oranını elde etmelerine bağlıdır. Rekabet aracılığıyla, ülke içinde, 
ya da sektörler arasında ortalama bir kâr oranı belirir. Bu kâr oranı, o sektördeki toplam 
sermayenin organik bileşimi tarafından belirlenmiştir.

Kapital, kapitalist üretim sürecinin ayrıntılı bir 
çözümlemesini yapmanın yanısıra, bu çözümlemenin 
ortaya koyduğu uzlaşmaz iç çelişkilerden hareketle 
kapitalist üretim tarzının kaçınılmaz bunalımlannı da 
öngörüyordu. 19. yüzyıl boyunca Marx’i doğrulayan 
birçok bunalım oldu, ancak kapitalizmin en derin 
bunalımı 1929'da gerçekleşti. Kapitalist dünyanın 
finans merkezi olan New York’un Wall Street borsası, 
bunalımın maddeleştlğl yerdi. 1929 “ Kara Salı''sında 
onbinlerce insan borsa kapısında, o güne kadar 
“ değer”  sandıkları hisse senetlerinin, tahvillerin, banka 
cüzdanlarının değersiz kâğıt parçalarına dönüştüğünü 
gördüler. Yıkılmaz sanılan düzen, kökünden 
sallanmıştı. Yaşamlarını bu temel üzerine kuran 
yüzlerce insan, intihan seçti.
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Ortalama kâr oranı teşekkül ettikten sonra her kapitalistin kârı, artık kendi işletmesinde 
yaratılan artı-değer miktan tarahndan değil, toplam sermayesinin büyüklüğüne ve ortalama kâr 
oranına bağlıdır. Sermayesinin büyüklüğü oranında sektör ya da ülke çapında yaratılmış artı- 
değerden kâr adı altında bir pay alır. Böylece üretim fiyatı, harcanan sermaye/kâr olarak 
belirir. Açıktır ki bu fiyat malın değerinden farklı olabilir. Ama bu fark, başka bir işletmedeki 
ters yöndeki başka bir farka eşittir. Ve ekonominin bütünü açısından fiyatlann toplamı yine 
emek miktarıyla belirlenmiş değerler toplamına, toplam kâr da toplam artı-değere eşittir. Yani 
ekonominin işleyişi yine değer yasası tarafından belirlenmekte ve işgücünün sömürülmesine dayanmaktadır

Marx’a göre, kârın, maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark olarak görünmesi ve kâr 
oranını toplam sermayeye oranı olarak ele alınarak değişen ve değişmeyen sermaye arasındaki 
ayrımın kaldırılması, sömürü olgusunu gizlemekte ve yaratılan fazlayı, üretimi gerçekleştiren 
unsur olma sıfatıyla (işgücü de üretim süreci içinde sermayenin herhangi bir unsuruna 
indirgenmiştir), sermayenin bir hikmeti olarak göstermektedir.

Kâr Oranının Azalma Eğilimi

üçüncü kitapta Marx, yalnızca artı-değerden işletme kârına, oradan da üretim fiyatlarına geçişi 
göstermekle kalmayıp, aynı zamanda, kârı artırmak amacı üzerine kurulu kapitalist ekonominiı 
nasıl kendi iç mantığı gereği bir tıkanma noktasına doğru gittiğini de göstermektedir. Zira 
büyük sermayeler daha fazla kâr elde ettiklerinden, kapitalist, kârını artırabilmek için 
sermayesini büyütmek isteyecektir. Ama, serm.ayenin büyümesi, kârın artması, serm.ayenin 
giderek organik bileşiminde değişen sermayeye göre artmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, 
sömürü oranı sabit sayılırsa, kâr oranının düşmesine yol açacaktır. Marx buna “kâr oranının 
düşme eğilimi yasası" demektedir. Ancak her yasa gibi bu yasa da bir eğilim olarak ele 
alınmalıdır. Zira kâr oranının düşmesine neden olan mekanizma aynı zamanda bu yasanın 
işlemesini yavaşlatan unsurları da üretmektedir (sömürü oranının artması, ücretlerin işgücünün 
değerinin altına düşmesi, işgücü fazlasının oluşması, dış ticaret, değişmeyen sermayenin değeri 
kaybetmesi, vb.).

Böylece Marx, bir kez daha kapitalist ekonominin çelişkili yapısını ortaya koymaktadır. 
Kapitalistin amacı kârım artırmaktır. Tüm kapitalistler aynı amaca ulaşmak isterken kâr oranı 
düşmekte, kâr oranının düşmesi, ekonomik bunalımlara yol açmaktadır. Sistem geçici olarak 
bu bunalımları aşabilir ama, hiçbir zaman ortadan kaldıramaz. Çünkü, işleyişinin zorunlu 
olarak ortaya çıkardığı bunalımları da ancak, bu kez, daha büyük ölçekte yeni bunalımlara 
yol açacak çarelerle aşabilmektedir. Bunun için de kapitalist üretim biçimi sonsuz değildir, 
içinde taşıdığı çelişkiyi hiçbir zaman aşamaz. Çelişkinin çözümü, sistemden daha üst düzeyde 
bir üretim biçimine geçişle mümkündür.

Gelirler ve Kaynakları
Marx, üçüncü kitabın son bölümünde bölüşüm konusunu ele almaktadır. Görünüşte üç gelir 
türü vardır: Kâr, ücret ve toprak rantı. Marx’a göre görünüşlerle yetinen iktisat teorileri bu ü< 
gelir türünün kaynakları olarak da sermaye, emek ve toprağı gösterirler. İktisatçılara göre, her 
üretim sermaye, emek ve toprak aracılığıyla yapıldığına göre, bunların sahipleri yaraulan 
ürünü aralarında paylaşırlar. Bu paylaşmanın ne şekilde yapıldığı bir yana bırakılsa bile 
Marx’a göre bu görüş, kapitalist ekonominin gerçek niteliğini örten, gizleyen ve bilimsel 
olmayan bir görüştür. Gerçek üretim süreci ile bu sürecin tarihsel bir biçimi 
özdeşleştirilmektedir.

İlk olarak, sermaye, Marx’a göre, bütün K ap ita ld e  gösterdiği gibi, bir nesne olmayıp toplumsal 
bir üretim ilişkisidir ve tarihsel olarak belirli bir toplumsal yapıya bağlıdır. Üretim araçlarının 
toplumda belli bir sınıhn özel mülkiyetinde olması, bu araçlan sermaye haline 
dönüştürmektedir. Dolayısıyla sermaye bu sınıfsal ilişkinin nesneleştirilmesinden ibarettir. 
Nesneleştirildiği için de bir gelir kaynağı gibi ele alınmaktadır. Aynı şekilde, toprak 
kendiliğinden değer yaratan bir nesne değildir. Toprak artı-değer yaratmaz. Toprağın verimi, 
yalnızca belirli bir emek miktarının elde edeceği ürünün büyüklüğünü belirler. Toprak buğday 
üretmektedir ama buğdayın değerini değil. Toprağın değer yaratan bir unsur olarak 
görünmesinin nedeni de yine, toprak üzerindeki özel mülkiyettir. Yani, yine toplumsal bir 
üretim ilişkisi, kapitalist üretim biçimi içinde nesneleştirilmektedir. Emek-ücret ilişkisi de, akıl 
dışı bir ilişkidir. Zira emeğin fiyatı, değeri olamaz. Değeri yaratan emektir. Ama emeğin, 
üretim araçlarından kopmuş olması, işgücünün değerini, emeğin değeriymiş gibi göstermekte 
ve emek ile ücretli emek özdeşleştirilmektedir. Oysa ücretli emek belirli bir toplumsal üretim 
ilişkisinin ifadesidir.

(K apital konu sun u n  "F else fed en  E k on om i P olitiğe"  ile h a ş la y an  ve "K ap ita l’in İç er iğ i’ ne k a d a r  süren  höliimû, 
A B D ’li ik tisatçı A n w ar  S h a ik h  ta r a fin d a n  y a z ılm ış t ır )
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OrundHsse'den Ekonomi 
Politiğ in Yöntem i

Belli bir ülkeyi ekonomi politik açısından incelediği
miz zaman önce o ülkenin nüfusu, bunun sınıflara dağı
lımı, kentler ve kırsal bölgeler, kıyılar, üretimin çeşitli 
dallan, ithalat ve ihracat, yıllık üretim ve tüketim, meta 
fiyatları vb. ile başlarız.

Gerçek ve somut olandan, gerçek önkoşuldan yola 
çıkmak, tıöyiece ekonomide sözgelimi tüm toplumsal 
üretim faaliyetinin temeli ve öznesi olan toplum ile baş
lamak doğru gibi gözükür. Oysa daha dikkatli bakıldı
ğında bunun yanlış olduğu ortaya çıkar. Toplum, örne
ğin oluşmuş bulunduğu sınıflan hesaba katmazsak bir 
soyutlama olarak kalır. Eğer kaynaklandıkları öğeler
den, örneğin ücretli emek, sermaye vb.'den haberimiz 
yoksa, bu sınıflar da yine t>oş lâftan İbarettir. Bu öğelere 
gelince, bunlar da mübadele, işbölümü, fiyatlar vb.'yi 
varsayarlar. Örneğin ücretli emeksiz, değer, para, fiyat 
vb.’siz sermaye, hiçbir şey ifade etmez. Başlangıç nok
tamız olarak toplumu almak, o halde, bütünlüğün bula
nık ve düzensiz bir tasavvuru olacak, bizim de buradan, 
daha ileri düzeyde belirlemeler yoluyla, analitik olarak 
gitgide daha basit kavramlara, veri alınan somutluktan 
hareketle gitgide saydamlaşan soyutlara doğru ilerle
memiz gerekecektir— tâ en basit karakteristiklere varın
caya kadar. O noktadan sonra ise, en sonunda yeniden 
topluma, ama bu kez bir bütünlüğün bulanık tasavvuru 
olarak değil, çok sayıda belirlemeler ve ilişkilerden olu
şan zengin bir bütünlük olarak topluma ulaşıncaya ka
dar aynı yoldan geriye dönmemiz gerekecektir. Bunların 
birincisi ekonominin yeni doğduğu sıralarda İzlediği yol
dur. Sözgelimi 17. yüzyıl iktisatçıları daima yaşayan 
bütünle, halk, ulus, devlet, birkaç devlet vb. ile başlar
lar; daima işbölümü, para, değer vb. gibi birkaç belirle
yici soyut, genel ilişkiyi analiz yoluyla keşfederek bitirir
ler. Bu farklı öğeler az çok kesin bir şekilde saptanıp 
soyutlandıktan sonra ise, emek, işbölümü, ihtiyaç, mü
badele değeri glbt basit ilişkilerden hareketle devlet, 
uluslararası mübadele ve dünya pazarları düzeyine tır
manan ekonomik sistemler gözükmeye başladı. Bilim
sel olarak doğru olan yöntem şüphesiz bu İkincisidir. 
Somut, çok sayıda belirlemenin bir noktada bağdaşma
sı, dolayısıyla çoğulluğun birliği olduğu için somuttur. 
O halde somut, gerçek hareket noktası ve dolayısıyla 
gözlem ve tasavvurun da hareket noktası olduğu halde, 
düşüncede bir hareket noktası olarak değil bir toplama 
ve birleştirme süreci, bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır. 
Birinci yol boyunca, tasavvurun bütünlüğü çözülüp so
yut belirlemeler şekline dönüşmüştü; İkincisinde soyut 
belirlemeler somutun düşünce yoluyla yeniden- 
üretilmesine doğru giderler. Bu yoldan IHegel, gerçeği, 
kendini kendinde toplayıp odaklaştıran, kendi derinlik
lerine dönen, kendi kendine, kendi devinimine kaynak 
olan Düşünce'nin ürünü olarak kavrama hayaline kapıl
dı — oysaki soyuttan somuta yükselme yöntemi düşün
ce İçin sadece somutu kendine mal etmenin, onu zihin
de somut olarak yeniden-üretmenin yoludur. Ama so
mutun kendisinin oluştuğu süreç bu değildir. (...)

Emek çok basit bir kategori sayılır. Emeğin bu genel 
biçimde —başlı başına “ emek” olarak— kavranması 
da ölçülemeyecek kadar eskilere dayanır. Yine de, eko
nomik bakımdan bu yalınlıkta anlaşıldığında ‘emek’, bu 
basit soyutlamayı doğuran ilişkiler kadar modern bir 
kategoridir.. (...)

Emeğin özgül çeşitlerine karşı kayıtsızlık, hiçbiri artık 
diğerlerine üstün olmamak üzere bir araya gelmiş, son 
derece gelişmiş bir gerçek emek çeşitlen toplamını var
sayar. Kural olarak, en genel soyutlamalar ancak müm-
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üstte: Marx çalışma odasında. Sürekli uykusuzluk 
çeken Marx, gündüzleri British Museum’da geceleri 

evde çalışırdı. Altta: Marx’in defterlerinden bir sayfa.

kün olan en zengin gelişmenin ortasında, bir şeyin bir
çok şeyde, her şeyde ortak olarak belirdiği durumlar
da ortaya çıkarlar. Bu bir şey, o zaman artık sadece 
tikel biçimler altında düşünülebilir olmaktan çıkar. Öte 
yandan, emeğin böyle kayıtsız şartsız emek olarak so
yutlanması da salt somut bir emekler toplamından çıka
rılan zihinsel sonuç olamaz. Emeğin özgül türlerine kar
şı kayıtsızlık bireylerin kolaylıkla bir işten öbürüne geçe
bildikleri, şu veya bu işte çalışmanın kendileri için bir 
rastlantı sorunu olduğu, dolayısıyla bir fark yaratmadığı 
bir toplum biçimine karşılıktır. Emek burada yalnız bir 
kategori olarak değil, gerçekte de genel zenginliğin ya
ratılma aracı haline gelmiş, belirti herhangi bir biçimde 
özel kişilerle organik bağıntı içinde olmaktan çıkmıştır. 
Bu durum en ileri şekline burjuva toplumun en modern 
biçiminde, Amerika Birieşik Devletleri’nde ulaşır. Mo
dern ekonominin hareket noktası olan “ emek” , “genel 
anlamda emek” , “ emek sans phrase” kategorisinin so
yutlanması, o halde uygulamada ilk kez burada gerçek
leşir. Tüm toplum biçimleri için geçerii son derece eski 
bir ilişkiyi ifade eden ve modern ekonomi tarafından 
tartışmalarının baş köşesine yerleştirilen bu basit soyut
lama, demek ki, yine de bu soyutlama niteliğiyle sadece 
en modern toplumun bir kategorisi olarak pratik gerçek
liğe kavuşmuştur. Denebilir ki, ABD’de tarihi bir sonuç 
olan emeğin niteliğine karşı bu kayıtsızlık, sözgelimi 
Ruslarda, doğal bir eğilim olarak da belirmektedir. 
Ama tabiat itibariyle her işte kullanılmaya uygun olan 
barbarlaria kendilerini her şeye uyarlayabilen uygar in
sanlar arasında bir dünya kadar fark vardır. Kaldı ki, 
Rusların emeğin özgül niteliğine karşı kayıtsızlıkları da 
pratikte onların geleneksel olarak son derece kısıtlı ve 
ancak dış etkiler sayesinde değiştirebilecekleri bejirii 
bir emek çeşidine köle olmalarıyla aynı kapıya çıkar.

Bu emek örneği, en soyut kategorilerin bile, her çağ
da —bu ölçüde soyut oldukları İçin-------geçerli oldukları
halde, fiilen bir soyutlama olarak ortaya çıkmalarının 
tarihi ilişkilerin bir ürünü olduğunu ve tam geçerliğe 
ancak bu ilişkiler için ve bu ilişkiler çerçevesinde kavuş
tuklarını çarpıcı bir biçimde göstermektedir. •

K a p ita l'in  A lm anea İk inci 
Baskısm a Sonsöz'den

1872 ilkyazında Das Kapital'in mükemmel bir Rusça 
çevirisi çıktı. 3.000 tane basılan kitap nerdeyse tüken
mek üzere. Daha 1871 yılında Kiev üniversitesinde eko
nomi politik profesörü N. Ziber, Teoriya tsennosti i kapi- 
taia D. Ricardo (D. Ricardo'nun Değer ve Sermaye Teo
risi vb.) adlı yapıtında, benim, değer, para ve sermaye 
teorimden, temelleri bakımından. Smith ve Ricardo'nun 
öğretilerinin zorunlu bir devamı olarak sözediyordu. Bu 
mükemmel yapıtı okurken Batı AvrupalIyı şaşırtan şey, 
yazarın yalın teorik tutumundaki tutariilık ve sağlamlık
tır.

Das Kapital’üe kullanılan yöntem, birbiriyie çelişen 
çeşitli anlayışların ortaya koyduğu gibi pek az anlaşıl
mıştır. Öyle ki, Paris'te yayınlanan Revue Positiviste, 
beni, bir yandan, ekonomi politiği metafizik açıdan ele 
aldığım için, öte yandan da —düşününüz!- geleceğin 
aşçı dükkânları için (Comteçu vari?) tarifeler düzelecek 
yerde, salt güncel gerçeklerin eleştirel tahlillerini yaptı
ğım için suçluyor. Metafiziklik suçlamasına karşı Profe
sör Ziber şöyle diyor: “ Gerçek teori sözkonusu olduğu 
sürece, Marx'in yöntemi; kusur ve erdemleri ortak olan 
en iyi teorik iktisatçıların bir okulunun, bütün İngiliz 
okulunun tümdengelim yöntemidir.” M. Block —“ Les 
Thâoriciens du Socialisme en Allemagne” , extrait du
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Journal des Economistes, Juillet et Août 1872— yönte
mimin anaiitil< olduğu Iconusunda bir i<eşifte bulunuyor 
ve şöyle diyor: "Par cet ouvrage M. Marx se classe 
parmit les esprlts analytiques les plus âminents.”  Al
man eleştiriciler, elbette, “ hegelci sofistii<" diye feryat 
ediyorlar. St. Petersburg’da yayınlanan Vyestnik Yevro- 
pi (Avrupa Postası) yalnızca Das Kapital’m yöntemine 
ayırdığı bir mal<alede (Mayıs 1872 sayısı, s. 427-436) 
benim araştırma yöntemimi katı gerçekçi, ama sunuş 
yöntemimi, yazık ki, Almanvari diyalektik buluyor. Şöyle 
diyor: “ İlk bakışta, eğer konunun sunuluşunun dış biçi
mine dayanarak bir yargıya varılırsa, IViarx, sözcüğün 
Almanca anlamında, yani kötü anlamında, ideal filozof
ların en idealidir. Oysa aslında, ekonomik eleştiri konu
sunda kendisinden önce gelenlerin hepsinden son de
rece fazla gerçekçidir. Hiçbir bakımdan kendisine idea
list denilemez.” Ben, yazara, en iyi yanıtı, Rusça özgün 
metni sağlayamayacak bazı okurlarımın da ilgisini çeke
bileceğini umduğum kendi eleştirisinden alacağım bazı 
pasajlarla verebilirim.

Yönteminin materyalist temelini tartıştığım Ekonomi 
Politiğin Eleştirisine Katkı'nm  “ Önsöz” ünden (Berlin 
1859, s.iV-VII) aktarma yaptıktan sonra yazar şöyle 
devam ediyor: “ Marx için önemli olan tek şey, inceledi
ği olguların yasasını bulmaktır; bu olgular, belli bir tarih
sel dönemde belirli bir biçim ve karşılıklı ilişkiler içersin
de oldukları sürece, onun için önemli olan, yalnızca 
bniann değişmelerinin ve gelişmelerinin, yani bir biçim
den başka bir biçime, bir ilişkiler düzeninden, farklı 
bir ilişkiler düzenine geçişlerinin yasasıdır. Bu yasa, 
bir kez bulunduktan sonra, bunun toplumsal yaşamda 
ortaya çıkan etkilerini ayrıntılarıyla inceler. Bunun sonu
cu olarak, Marx, ancak bir tek şeyi dert edinir: Katı 
lilimsel incelemelerle toplumsal koşulların birbirini izle
men sıralannın zorunluluğunu göstermek ve kendisine 
emel çıkış noktaları görevini yapacak gerçekleri elden 
jeidiğince tarafsız saptamak. Bunun için, aynı zaman
la, hem şeylerin bugünkü düzeninin zorunluluğunu ve 
lem de insanlar inansınlar ya da inanmasınlar, onun 
)ilincinde olsunlar ya da olmasınlar, hepsi aynı şeydir, 
caçınılmaz olarak içinden geçeceği bir başka düzenin 
orunluluğunu tanıtlaması yeter. Marx, toplumsal hare- 
leti, yalnızca insan irdadesinden, bilincinden ve düşün- 
«sinden bağımsız olmakla kalmayan, tersine, onların 
radesini, bilincini ve düşüncesini belirleyen yasalann 
önettiği bir doğal tarihsel süreç olarak ele alır. ... Eğer 
lygariık tarihinde bilinçli öge ikincil olabilecek bir rol 
lynuyorsa, o zaman açıktır ki, konusu uygarlık olan 
leştirel bir inceleme, bilincin herhangi bir biçimini ya 
a sonucunu, herhangi başka bir şeyden daha az temel 
labilir. Yani fikir değil, ancak tek başına maddi olgu, 
nun çıkış noktası olabilir. Böyle bir inceleme, bir olgu-
u, fikir ile değil, olguyla, başka bir olguyla karşı karşıya 
letirerek ve karşılaştırarak kendisini sınırlandırır. Bu 
ncelemede önemli olan, incelenecek her iki olgunun 
ılabildiğince kusursuz olması ve gerçekten herbiri bir 
itekine göre, bir evrimin farklı anlarını oluşturmalarıdır; 
ma hepsinden de önemlisi, ardarda dizilerin, sıraların 
e böyle bir evrimin farklı aşamalarının içerisinde kendi- 
erini gösterdikleri sonuçlann sıralanmasının kesin ola- 
ak tahlil edilmesidir. Ama denecektir ki, ekonomik ya- 
amın genel yasaları, birdir ve aynıdır, ister bugüne, 
ster düne uygulansınlar bir şey değişmez. Marx, bunu 
çıkça reddeder. Ona göre böyle soyut yasalar yoktur, 
ersine, onun düşüncesine göre, her tarihsel dönemin 
endi yasaları vardır.... Toplum belirli bir gelişme döne
nini tamamlar tamamlamaz, belirli bir aşamadan bir 
tekine geçerken, başka yasaların da etkisi altına gir- 
leye başlar. Kısacası ekonomik yaşam, karşımıza, bi- 
oiojinln öteki kollarındaki evrim tarihine benzer bir 
Igu sunar. Eski iktisatçılar, ekonomi yasaları ile fizik 
e kimya yasaları arasında ilişki kurdukları için, bu yasa- 
ınn niteliklerini yanlış anlamışlardır. Olguların daha 
erinlemesine bir tahlili, toplumsal organizmaların ken- 

aralannda, bitkiler ya da hayvanlar kadar, temelden 
ırklı olduğunu gösterir. Dahası var, bir tüm olarak bu 
rganizmaların yapılarının farklı olması, tek tek organla- 
nın gösterdiği değişiklikler, bu organların içinde işle- 
Ikleri koşullann farklı olması sonucu, bir ve aynı olgu,

En Üstte: Adam Smith. Altında: Artı-Değer Teorilerini 
oluşturan sayfalardan biri. Altında: Fizyokratlardan 

Merciere de La Riviere. Altta: Diego de Rivera’nm 
kapitalist işbölümünün yarattığı sıradanlaşmayı temsil 

eden deseni.

tamamıyla farklı yasaların egemenliği altına girer. Marx, 
örneğin, nüfus yasasının, her zaman ve her yerde aynı 
olmasını reddeder. Tersine, her gelişme aşamasının, 
kendine özgü nüfus yasası olduğunu öne sürer. ... Üre
tici güçlerin değişik derecelerde gelişmeleri ile, toplum
sal koşullar ve bunlara yön veren yasalar da değişir. 
Marx, bu görüş açısından, sermayenin ağırlığı ile kuru
lan ekonomik düzeni, araştırma ve açıklamayı amaçlar
ken, o, yalnızca, son derece bilimsel bir biçimde ekono
mik yaşamın içinde her sağlıklı incelemenin amacını 
formüle etmiş oluyor. Böyle bir incelemenin bilimsel 
değeri, belirli bir toplumsal organizmanın, kökeni, varo
luşu ve ölümü ile onun yerini bir başka ve daha yüksek 
bir organizmanın alışını düzenleyen özel yasaların açık- 
lanmasındadır. İşte aslında da, Marx’in kitabının değeri 
buradan gelir.’’

Yazar, benim yöntemim olarak kabul ettiği şeyi, bu 
derece çarpıcı ve benim uygulamam yönünden, cömert
çe ortaya koyarken, diyalektik yöntemden başka neyi 
anlatmış oluyor?

Kuşkusuz, sunuş yönteminin, biçim yönünden, araş
tırma yönteminden farklı olması gerekir. Araştırma yön
temi, işlenecek malzemeyi ayrıntılarıyla ele almalı, onun 
gelişmesinin farklı biçimlerini tahlil etmeli, Içbağıntıla- 
nn esasını bulmalıdır. Ancak bu yapıldıktan sonra, ger
çek hareket yeterince anlatılabilir. Eğer bu başarıyla 
yapılırsa, eğer ele alınan konunun yaşamı tıpkı bir ayna
da olduğu gibi ideal bir biçimde yansıtılırsa, karşımızda 
salt a priori bir yapı varmış gibi gelebilir.

Benim diyalektik yöntemim, Hegelci yöntemden yal
nızca farklı değil, onun tam karşıtıdır da. Hegel için 
insan beyninin yaşam-süreci, yani düşünme süreci 
—Hegel bunu “ Fikir” ( “idea”) adı altında bağımsız bir 
özneye dönüştürür— gerçek dünyanın yaratıcısı ve mi
marı olup, gerçek dünya, yalnızca “ Fikir” in dışsal ve 
görüngüsel (Phenomenal) biçimidir. Benim için ise ter
sine, fikir, maddî dünyanın insan aklında yansımasın
dan ve düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka bir 
şey değildir.

Hegel diyalektiğinin mistik yönünü, otuz yıl kadar ön
ce henüz daha moda olduğu bir sırada eleştirmiştim. 
Ama tam da Das Kapital'in birinci cildi üzerinde çalıştı
ğım sırada, kültürlü Almanya’da gevezelik eden hırçın, 
küstah ve bayağı Epigonoi (mukallitler), Lessing zama
nında Spinoza’ya “ ölmüş köpek” diyen kahraman Mo
ses Mendelssohn'un yaptığı gibi, Hegel’e saldırmanın 
tadını çıkartıyorlardı. Bu yüzden ben, açıkça bu güçlü 
düşünürün öğrencisi olduğumu itiraf ettim ve hatta, 
değer teorisi bölümünde yer yer ona özgü ifade biçimle
rine de kur yaptığım oldu. Hegel’in elinde diyalektiğin 
mistisizmle bozulması, ayrıntılı ve bilinçli bir biçimde 
diyalektiğin genel işleyiş biçimini, ilk kez onun sunmuş 
olduğu gerçeğini örtemez. Hegel’de diyalektik başaşağı 
duruyor. Mistik kabuk içersindeki aklauygun özü bul
mak istiyorsanız, onun yeniden ayakları üzerine oturtul
ması gerekir.

Mistikleştirilmiş biçimi ile diyalektik, Almanya’da mo
da olmuştu, çünkü şeylerin mevcut durumunu yücelti
yor ve ulutuyor gibi görünüyordu. Oysa aklauygun biçi
miyle diyalektik, burjuvazi iie onun doktriner sözcüleri 
için bir rezalet ve iğrençliktir, çünkü şeylerin mevcut 
bugünkü durumunu olumlu yanlarıyla kavrar, aynı za
manda da, bu durumun yadsınmasını, onun kaçınılmaz 
çöküşünün anlaşılmasını içerir; çünkü diyalektik, tarih
sel olarak gelişmiş olan her toplumsal biçimi akışan 
bir hareket içinde görür ve bu yüzden, onun geçici 
niteliğini, onun anlık varlığından daha az olmamak üze
re hesaba katar; hiçbir şeyin zorla kabul ettirilmesine 
izin vermez, özünde eleştirici ve devrimcidir.

Kapitalist topluma özgü çelişkiler, içinde büyük sana
yiin yaşadığı ve doruk noktası genel bunalımlar olan 
dönemsel çevrim değişiklikleri içersinde, en çarpıcı bi
çimde, deneyimli burjuvayı etkiler. Henüz başlangıç aşa
masında olsa da, böyle bir bunalım bir kez daha yaklaşı
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yor; alanının evrenselliği ve hareketinin yoğunluğu, di
yalektiği, yeni, kutsal Prusya-Alman İmparatorluğu’nun 
başındaki türedi asalaklarının kafalarına bile sokacak
tır. •

A rtı D eğ er Teorileri

ilk kez Kari Kautsky tarafından 1905-1910 tarihleri 
arasında yayımlanan Artı-Değer Teorileri, Marx'in 

1861-63 arasında yazdığı 23 defterin büyük 
bölümünü kapsar. Marx'in o yıllardaki planına 

göre, ilk üç cilt “ teorik tıolüm” ü, dördüncü cilt 
ise “ edebi-tarihsel bölüm” ü oluşturacaktı.

GENBL GÖZLEM

Bütün iktisatçıların ortak yanılgısı, artı-değeri kendi 
içinde, saf haliyle değil, kâr ve rant gibi aldığı tikel 
biçimlerde incel<*’""?leridir.

YABANCILAŞMADAN EDİNİLEN KÂR LA SERVETİN 
POZİTİF OLARAK ARTMASI ARASINDAKİ FARK

Fizyokratlardan önce artı-değer, -kâr biçimini almış 
olan kâr- sadece mübadeleĞen, metanın değerinin üze
rinde satılmasından hareketle açıklandığı için. Sir Ja
mes Steuart da, bu görüşün ötesine geçemedi; daha 
çok, sözkonusu görüşü bilimsel bir biçimde yeniden 
üreten adam olarak ele alınmalı. “ Bilimsel biçimde" 
diyorum. Çünkü, Steuart, bir metanın değerinin üzerin
de satılmasıyla bireysel bir kapitalistin payına düşen 
artı-değerin, yaratılmış yeni bir değer olduğu yanılsama
sını paylaşmamaktadır. Dolayısıyla pozitif kârla göreli 
kârı birbirinden ayırdeder.

"Pozitif l<âr kimse için bir kayıp aniamma gelmez; 
emek, sanayi ya da zekada bir artıştan kaynaklanır ve 
kamu yarannın artması ya da çoğalması sonucunu ve
rir... Göreli kârsa birinin kaybı anlamına gelen kârdır; 
taraflar arasındaki servet dengesindeki bir kaymaya denk 
düşer ama genel stokta bir artış getirmez... bileşik olan 
şimdi kolaylıkla anlaşılabilir; kârın kısmen pozitif, kıs
men göreli olan şeklidir. Her iki kısım, birbirinden ayrıl
maz bir şekilde aynı İşlemde bulunabilir. Ekonom i Poli
tiğin İlkeleri, Sir James Steuart’ın Eserleri, Cilt 1, oğlu 
General Sir James Steuart tarafından 6 cilt olarak hazır
lanmış, Londra, 1805, s. 275-6)."

Pozitif kâr “ emek, sanayi ya da zekâda bir artıştan” 
kaynaklanır. Bu artışın nasıl gerçekleştiğini Steuart açık
lamaya çalışmıyor. Bu kârın ‘ ‘kamu yararının artması 
ve çoğalması" sonucunu verdiği hakkındaki ek açıkla
ma, Steuart’ın sadece, emeğin üretken güçlerindeki ge
lişmeye bağlı olarak kullanım değerlerinin artmasını kas- 
dettlğini ve pozitif kârı daima değişim değerindeki bir 
artmayı gerektiren kapitalist kârdan ayırdettiğini gösteri
yor. Bu yorum, konuyu daha sonraki sergileme biçimi 
tarafından da tamamen destekleniyor.

Metalann fiyatıyla ilgili olarak birbirlerinden tamamen 
farklı olan iki şeyin mevcut olduğunu gözönünde bulun
duruyorum: metanın gerçek değeri ve yabancılaşmadan 
edinilen kâr. (1. cilt s. 244). O halde, metal|irın fiyatı 
birbirlerinden tamamen farklı iki unsur içerir; gerçek 
değerleri ile yabancılaşmadan edinilen kâr, metanın bir 
başka kişiye transferinden, satışından edinilen kâr.

Yabancılaşmadan edinilen bu kâr, metalann fiyatının 
gerçek değerlerinin üzerinde olmasından ya da değerle
rinden fazlaya satılmalarından kaynaklanır. Dolayısıyla 
bir tarafın kazancı daima ötekinin kaybı anlamına gelir. 
Genel stokta bir artış gerçekleşmiş olmaz. (...)

"İmalatçr'nın, bireysel kapitalistin kârı daima göreli 
kârdır, yabancılaşmadan edinilen kârdır, metanın fiyatı-

Yüksel Aslan’ın Kapital resimlerinden: Toprak sahibi.

nın gerçek değerinin üzerinde olmasından, değerinin 
üzerinde satılmasından kaynaklanır. Eğer bütün metalar 
kendi değerlerinde satılsalardı, o zaman hiç kâr olmaz
dı. (...)

Steuart bir yandan, metalann değerlerinin üzerinde 
satılmasının ve böylelikle ortaya çıkan kârın, artı-değer, 
servette pozitif bir artış yarattığını öne süren Parasal 
(Monetary) ve Merkantilist sistemlerin kavramlannı red
dediyor. Diğer yandan, onlann, bireysel kapitalistin kâ
rının fiyatın değerden bu şekilde fazla olması, yabancı
laşmadan edinilen kârdan ibaret olduğu yolundaki gö
rüşlerine sadık kalıyor.

Dolayısıyla Steuart, bu bakımdan. Parasal ve Merkan- 
tiiist sistemlerin akılcı ifadesidir.

Sermaye teorisine ettiği hizmet, üretim koşullannm 
bir sınıfın mülkü haline gelerek emek-gücünden ayrıl
ması sürecinin nasıl cereyan ettiğini göstermek olmuş
tur. Bunun sermayenin değil, büyük ölçekli sanayiin 
oluşum süreci olduğunu düşünse de, sermayenin olu
şum sürecini büyük bir dikkatle incelemiştir. Bunu da 
özellikle tanmda yaptı; haklı olarak asıl imalat sanayiin, 
ancak bu ayrışma sürecinin tanmda gerçekleşmesinin 
sonucu olarak ortaya çıktığı sonucuna vanyor. Adam

Smith’in yazılarında artık bu ayrışma sürecinin tamam
lanmış olduğu farzedillr. •

AD AM  S M İT H 'İN  ÜRETKEN EMEKLE, 
ÜRETKEN OLM AYANI HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE SON  
GÖZLEMLER

Adam Smith'le işimizi tamamlamadan, son olarak iki 
pasaj daha alıntılayacağız. Birincisinde üretken olma
yan hükümete duyduğu nefreti kusuyor (...) Smith’in 
memurlara duyduğu nefretle ilgili olarak, birinci pasaj 
şöyle: Yasalarla ya da yabancı lüks maddelerin ithalinin 
yasaklanmasıyla, özel şahısların iktisatlarını gözetmeye 
ya da masraflarını kısmaya kalkışmak kral ve bakanlan 
için düşünülebilecek en büyük haddini bilmezlik ve küs
tahlıktır. Kendileri her zaman ve İstisnasız olarak top
lumdaki en müsrif kişiler olmuşlardır. Onlar kendi mas- 
raflanna baksınlar, özel şahısların da kendilerininkine 
bakacağından emin olabilirler. Kendi taşkınlıklan, dev
leti İflasa sürüklemediği sürece tebalarınınkini hiç sü- 
rüklemeyecektir.

Aynı konuda İkinci bir pasaj daha ilerde şöyle diyor: 
Toplumdaki en saygıdeğer zümrelerden bazılarının eme
ği, tıpkı hizmetçilerinki gibi, herhangi bir değer üretmez 
bir değerleri ve dolayısıyla kendilerine denk düşen bir 
fiyatları vardır ama değer üretmezler (...) Örneğin hü
kümran ve onun emrindeki bütün adalet ve savaş me
murlarıyla, bütün ordu ve donanmayla birlikte üretken 
olmayan emekçilerdir. Bunlar kamu hizmetkârlarıdır ve 
başka insanların çalışmalarının yıllık ürününün bir kısmı 
ile beslenirler. Kilise adamlan, avukatlar, tabipler, her 
türden yazarlar, oyuncular, soytarılar, opera şarkıcılan 
ve dansçılan aynı sınıf içinde sayılmalıdırlar. Bu hâlâ, 
bütün toplumu, devleti vs. kendisine tâbi kılmamış dev
rimci burjuvazinin dilidir. Yol açtıkları bütün ideolojik 
mesleklerle, yazarlarıyla, öğretmenleriyle, papazlanyla 
birlikte bütün bu saygın ve geleneksel meslekler - 
hükümran, yargıç, subay, papaz vs.- ekonomik açıdan 
burjuvazi ve atıl servet tarafından beslenen başkalan 
ve soytarılarıyla aynı düzeye yerleştirilmiş olur. Tıpkı 
başkalan, onlann hizmetçisi olduğu gibi, onlar da kamu
nun hizmetçileridir. Başka insanlann çalışmalarının ürü
nü ile yaşamaktadırlar, dolayısıyla sayılannın mümkün 
olan en aza indirgenmesi gerekir. Devlet, kilise vs. an
cak üretken burjuvazinin ortak çıkariannı gözeten komi
teler olduktan sürece meşrulaştırılabilir ve tabiatı gereği 
üretimin genel gider paylan içinde addedilmesi gereken 
maliyetlerinin kaçınılmaz olan bir asgarî düzeye indiril
mesi gerekir. Bu görüş, bir yandan, köleliğin damgasını 
taşıyan, maddi üretimin, aylak yurttaşlann üzerinde yük
selmesini sağlayacak bir kaide olarak görüldüğü antiki
tenin, öte yandan da mutlak ve Ortaçağın çözülmesin
den doğan aristokratik-anayasal monarşilerin görüşleri 
ile tam bir zıtlık İçindedir. (Hâlâ bu geleneksel görüşle
rin esiri olan Montesquieu, bunlan şu pasajda ifade 
etmişti: “ Zenginler harcamalarda bulunmazlarsa yok
sullar açlıktan ölürdü” .)

Ama diğer yandan burjuvazi, devleti kısmen kendi 
üzerine devralıp, kısmen de eski sahipleri ile ittifak kur
duğunda ve benzer bir şekilde ideolojik meslekleri de 
kendi eti ve kanı olarak tanıyıp, üretken sınıf olarak 
bunlara karşı tavır almak yerine, her yerde onları kendi
ne benzer memurlara dönüştürdüğünde; gerçekten üret
ken olan emekçiler, burjuvaziye karşı ayaklanıp, üstelik, 
kendisinin de başkalarının çalışmasının ürünleriyle ya
şadığını söylemeye başladığında; kendini tamamen üre
tim süreci içinde kaybetmeyip ‘aydınca bir tarzda’ tüket
meyi isteyecek kadar aydınlandığında manevi işler gide
rek daha çok kendi hizmetinde yapılmaya ve kapitalist 
üretimin hizmetine girmeye başladığında - işte o zaman 
işler değişir ve daha önceleri eleştirmiş ve savaşmış 
olduğu şeyleri, bu sefer kendi açısından ve “ İktisadî” 
açıdan meşrulaştırmaya çalışır. (...) Buna ek olarak ken
dileri de papaz, profesör vs. olan bu iktisatçılar, kendi
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"üretken” yararlılıklarını kanıtlamak ve ücretlerini 
"İktisadî" açıdan meşrulaştırmak telaşındadırlar. •

MALTHUS'UN RICARDO'YLA  
POLEMİĞİNİN TOPLUMSAL İÇBRİĞİ

Malthus kendi değer teorisinin doğru sonuçlarını çıka
rıyor. Bu teori de kendi amaçlarına son derecede uygun. 
Ricardocuiarın burjuva üretiminin önündeki yararsız ve 
günü geçmiş engeller diye eleştirdiği devletiyle Kilise 
siyle, toprak sahiplerinin egemenliğiyle (landlordism), 
rantiyeleriyle, mültezimleriyle, ulusal borcuyla, papaz
larıyla, hizmetçileriyle, İngiltere’deki mevcut durumu 
meşrulaştırmak. Ama bütün bunlara rağmen, Ricardo, 
kapitalist olsun, işçi olsun burjuva üretim sürecinden 
zarar görenlerin kaderlerine karşı büyük bir kayıtsızlık
la, bu üretim sürecini, toplumsi üretici güçlerin sınırsız 
gelişmini teşvik ettiği ölçüde alkışlıyordu. Gelişmenin 
bu evresinin tarihsel meşruiyeti ve zorunluluğu üzerin
de duruyordu. Tam da herhangi bir tarih duygusundan 
yoksun oluşu, her şeye kendi zamanın bakış açısından 
baktığını göstermektedir. İMalthus da kapitalist üretimin 
mümkün en sınırsız gelişmesini istiyor ama bu gelişimin 
yegâne koşulu, temel dayanağının, işçi sınıfının, yok
sulluğu olduğu sürece... Ama aynı zamanda bu üretim 
sürecinin kendisini aristokrasinin ve devlet ve kilise 
içindeki kollarının “ tüketim çıkarlan” na uyarlamasını, 
feodalizmden ve mutlak monarşiden devralınmış döne
mi kapanmış çıkarların temsilcilerinin maddi zemini ola
rak işlev görmesini istiyor. Malthus, burjuva üretimi 
devrimci olmadığı sürece, yalnızca “ eski toplum” için 
daha geniş ve rahat bir maddi zemin sağladığı sürece 
istiyor. Bu yüzden bir yanda, nüfus ilkesine göre eksik- 
üretim nüfus fazlasına yol açacağından, daima ulaşabi
leceği geçim araçları karşısında aşırı (redundant) du
rumda olacak olan işçi sınıfı var. Sonra kapitalist sınıf 
geliyor; bu sınıf yine nüfus ilkesinin sonucu olarak dai
ma, İşçilere ürettiklerinden ancak ölmemelerine yete
cek kadarını satıyor. Sonra, parazitlerden ve obur eşek 
anlarından oluşan toplumun büyük bir kesimi geliyor. 
Bu kesim kapitalistlerden hatırı sayılır bir servete, kıs
men rant adı altında, kısmen de daha politik adlar altın
da hatırı sayılır bir servete karşılıksız olarak el koyuyor. 
Bu parayla da, kapitalistlerden ürünlerini, değerlerinin 
çok üstünde bir fiyata satın alıyorlar. Birikim hırsı üreti
me yönelen kapitalistlerin karşısında, İktisadî olarak üret
ken olmayan kesimler ise eli açıklığı, sadece tüketim 
hırsını temsil ediyorlar. Üstelik bu, üretimle İlişkili ola
rak nüfus fazlasıyla ile birlikte bulunan üretim fazlasını 
önlemenin yegâne çaresi olarak sunuluyor. Her ikisi 
için de en iyi çözümün, üretimin dışında duran sınıfların 
çok tüketmesi olduğu söyleniyor. Çalışan sınıfların nü
fusu ile üretim arasındaki oransızlık, ürünün bir kısmı
nın aylaklar ve üretici olmayanlar tarafından öğütülme
siyle gideriliyor. Kapitalistlerin üretim'fazlasından kay
naklanan oransızlık, servet sahiplerinin tüketim fazlası 
ile gideriliyor. •

FİZYOKRATLARIN POLİTİK  
OÖRÜSLBRİNDEKİ ÇELİŞKİLER. 

FİZYOKRATLAR VE FRANSIZ DEVRİMİ

Toplu olarak ele alındıklarında ekonomistlerin politik 
görüşlerinde çelişkiler vardı. Diğerlerinin yanısıra Ques- 
nay da mutlak monarşiden yanaydı. Tek bir mutlak ikti
dar olmalı... Hükümette birbirlerine karşıt güçlerin bu
lunması felakete yol açar.

Merciere de la Riviere ise şöyle söylüyor: “ İnsanın 
bir cemaat içinde yaşamak zorunda olması, onun des
potizm altında yaşamak zorunda olması anlamına gelir.”

Ve bütün bunların üstüne, “ Halkın Dostu” Marki de 
Mirabeau (yaşlısı). Laissez faire, laissez alter İlkesi ile

İşçi.

Colbertçillği alaşağı eden ve burjuva toplumu üzerinde
ki her türlü devlet müdahalesini kaldıran bu okul oldu. 
Devletin bu toplumun ancak gözeneklerinde yaşaması
na izin verdi, tıpkı Eplkuros’un tanrıları dünyanın göze
neklerine yerleştirmesi gibi. Oysa toprak mülkiyetinin 
göklere çıkarılması, pratikte sadece toprak rantlarının 
vergilendirilmesi talebine dönüşür ki, bu da devletin 
tıpkı radikal Ricardocuiarın önerdiği gibi, bütün toprak
lara el koyması anlamına gelir,

Turgot’nun kendisi, Fransız Devrimi’nI hazırlayan ra
dikal burjuva bakandı. Bütün sahte feodalizm taklitçilik
lerine karşın Fizyokratlar Ansiklopedistlerle elele çalışı
yorlardı.

Turgot Fransız Devrimi’nln uygulamalarını öngörme- 
ye çalıştı. Şubat 1776 Kararı ile loncaları kaldırdı. (İla
nından üç ay sonra bu karar yürürlükten kaldırıldı.) Ben
zer bir şekilde, yol yapımı için köylülere yüklenen angar
ya yükümlülüğünü kaldırdı. Toprak rantı için tek bir 
vergi getirmeye çalıştı.(...)

Fizyokratlara göre, artı-değerin kaynağı belli bir emek 
türünün, tarımsal emeğin üretkenliğidir. Ve temel olarak

bu özel üretkenlik de doğanın kendisinden kaynaklanır.

Merkantilist sistemde artı-değer yalnızca görelidir— 
biri kazanır, öteki kaybeder: Yabancılaşma üzerine kâr 
ya da taraflar arasındaki servet dengesinin değişmesi. 
Bu yüzden belli bir ülkede, toplam sermaye gözönünde 
bulundurulduğunda, hiçbir yeni artı-değer yaratılmaz. 
Sadece bir ulusun başka uluslarla kurduğu ilişkilerde 
ortaya çıkabilir. Ve diğerlerine karşı bir ulus tarafından 
gerçekleştirilen artı-değer, para biçimini alır (ticaret den
gesi) çünkü değişim değerinin dolaysız ve bağımsız 
biçimi paradır. Mutlak artı-değer yaratılabilme olasılığını 
reddeden Merkantilist sisteme karşı olarak Fizyokratlar 
mutlak artı-değeri açıklamaya çalıştılar: net hasıla. Ve 
net hasılayı kafalarında kullanım değeri olarak tespit 
etmiş oldukları için, tarım onun yegâne yaratıcısıdır. •

M a rx 'm  K a p ita l H akk ın d ak i 
M ektu p la rın d an  Seçmeler

FERDINAND LASSALLE'A

Londra, 22 Şubat 1858

Sana iktisat hakkındaki çalışmalarımın nasıl gittiğin
den söz etmek istiyorum. Son birkaç aydır alacağı nihai 
biçim üzerinde çalışıyorum. Ama iş çok yavaş ilerliyor, 
çünkü insanın yıllardır sürekli incelemelerine konu ol
muş şeyler, bir kez nihai bir biçim verilmeye kalkışıldı 
mı, yeni veçheler kazanıyor, yeni kuşkulara yol açıyor
lar. Üstelik kendi zamanımın da efendisi değil kölesiyim. 
Bir tek gecelerim bana kalabiliyor ve sık sık nükseden 
krizleri ile bir karaciğer rahatsızlığı, bu gece çalışmaları
ma da müdahale ediyor. Bütün bu koşullarda benim 
için en uygun olacak biçim, yapıtı belli fasılalarla parça 
parça yayınlamak olur. Bu, daha az ilk sermaye gerekti
receği için, yayıncı bulmayı da kolaylaştırır. Eğer Ber
lin’de (yayını üstlenecek) bir işadamı bulabilirsen, sana 
çok minnettar kalırdım. Parçalardan kasdım, Vischer’in 
Estetik’inm tefrika halindeki yayını sırasındaki parçalara 
benziyen parçalar. Sözkonusu olan ilk çalışma iktisadi 
kategorilerin eleştirisi ya da istersen şöyle de denebilir: 
bujurva iktisat sisteminin eleştirel olarak sunulması. 
Sistemin sunulması ve aynı zamanda, bu sunuluş aracı
lığıyla eleştirilmesi. Sonunda bunun kaç basılı sayfa 
edeceği hakkında en ufak bir fikrim yok; kamuya sun
madan, bütünü bitirmeye zamanım ve imkânım olsaydı, 
büyük ölçüde yoğunlaştırırdım, çünkü yoğunlaşma yön
teminden her zaman hoşlanmışımdır. Ama, böyle parça 
parça yayınlanınca, belki kamunun anlaması daha kolay 
olur ama, eminim, biçim zarar görecek ve kitap zorunlu 
olarak uzayacaktır. Önemli not: Lütfen, Berlin’de yayın
lanabileceğini ya da yaymlanamayacağını bana hemen 
bildir, çünkü Berlin olmazsa Hamburg’u denemeye ni
yetliyim. Başka bir konu da, yayıncının bana para öde
mesi gerekliliği ki bu da bütün girişimi sekteye uğratabilir.

Sunum ya da işleyiş tarzı tamamen bilimsel, bu yüz
den de herhangi bir polisiye tedbirin kapsamına, normal 
olarak, girmez. Bütün yapıt altı kitaba ayrılacak. 1) Ser
maye. 2) Toprak Mülkiyeti. 3) Ücretli Emek. 4) Devlet.
5) Uluslararası Ticaret. 6) Dünya Pazarı. Elt>ette, arada 
sırada diğer bazı iktisatçıları eleştirmekten ve özellikle, 
burjuva olduğu İçin, kendini, sırf iktisadi açıdan bile 
önemli gaflar yapmaktan alıkoyamayan Ricardo’yla po
lemiğe girişmekten geri durmayacağım. Ama ekonomi 
politiğin ve bir bütün olarak sosyalizmin tarihi, farklı 
bir eserin konusunu oluşturacak. Son olarak, İktisadî 
kategorilerin, ya da ilişkilerin tarihi hakkında kısa bir 
anlatı üçüncü bir eser olacak. Ama ne de olsa, onbeş 
yıllık çalışmadan sonra, tam da İşin başına oturmuşken, 
dışardan bazı fırtınalı hareketlerin müdahale edeceğine 
dair bir önsezim var. Eğer, dünyanın artık böyle konular
la ilgilenmediğini keşfedeceğim kadar geç bir noktada 
bitirirsem, hata kuşkusuz kendimin olmuş olacaktır. •
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M A R X IA N  ENGELS'B

(Londra) 2 Nisan 1858.

Aşağıda ill( l<ısmın !(isa bir planı var. Bütün işin altı 
kitaba bölüştürülmesi gereiciyor: 1) Sermaye. 2) Toprak 
Mülkiyeti. 3) Ücretli Emek. 4) Devlet. 5) Uluslararası 
Ticaret. 8) Dünya Pazarı.

I, Kapital dört kesim içeriyor: a) Genel olarak Sermaye 
(bu ilk bölümün konusu), b) Rekabet, ya da birçok ser
mayenin birbiri üzerine etkisi, c) Kredi, burada sermaye 
genel ilke olarak bireysel sermayelerle karşı karşıya 
geliyor, d) Bütün çelişkileriyle birlikte en gelişmiş biçim 
olarak (komünizme dönüşen) hisse sermaye. Sermaye
nin toprak mülkiyetine geçişi, toprak mülkiyetinin mo
dern biçiminin, sermayenin feodal ve diğer toprak mül
kiyeti üzerindeki etkisinin bir ürünü olması gibi, aynı 
zamanda tarihseldir. Benzer biçimde, toprak mülkiyeti
nin ücretli emeğe geçişi yalnızca diyalektik değil aynı 
zamanda tarihseldir de, çünkü, modern toprak sahipliği 
ücretli emeğin başlangıcıdır ki, bu da mukabil olarak 
bütün işin temeli halinde ortaya çıkar.

FRIEDRICH ENGELS'E

28 Ocak 1863

Makinelerle ilgili kısma bazı şeyler ekliyorum. Burada 
ilk işleyişimde görmezlikten geldiğim bazı tuhaf şeyler 
var. Bunlan temizleyebilmek için teknoloji hakkındaki 
bütün defterlerimi (alıntıları) yeniden okudum ve aynı 
zamanda Profesör Willls’in (sırf deneysel olarak) işçiler 
için teknoloji hakkında verdiği pratik bir derse devam 
ediyorum (Huzley'in de eskiden derslerini verdiği Jermyn 
Sokak'taki Jeolojik Enstitüde). Mekanikle ilgili sorunla- 
nm dillerle ilgili olanla aynı. Matematik yasaları anlıyo
rum ama görselleştirme gerektiren en basit teknik sorun 
bile, bana en güç problemlerden daha güç geliyor.

Bir maldneyi bir araçtan ayırdeden şeyin ne olduğu 
hakkında büyük bir tarışma sürmekte olduğunu biliyor 
ya da bilmiyor olabilirsin; sorun kendi içinde önemli 
değil. Ingiliz (matematiksel) mekanikleri, o kendi kaba 
tarzlarında aleti basit bir makine, makineyi de karmaşık 
bir alet olarak adlandırıyorlar. İktisada biraz daha dikkat 
eden teknologlar ise, ikisini ayırdedenin, hareket ettirici 
kuvvetin birinde insanlardan, diğerinde doğal güçler
den kaynaklanması olduğunu söylüyorlar (bu konuda 
da çok sayıda İngiliz iktisatçısı, hatta çoğu, onları takip 
ediyor). Bu yüzden bu küçük şeylerde büyük olan Al
man eşekleri sallanın bir makine, elle kullanıldığı sürece 
en karmaşık jenny’nin [sanayi devrimine yol açan doku
ma tezgâhlarından biri] bile bir alet olduğu sonucuna 
varıyorlar. Ama makinenin temel biçimine baktığımızda, 
sanayi devriminin hareket ettirici güçten, makinenin İn
giliz'lerin işleyen makine diye adlandırdıkları kısmından 
başladığını görürüz. Örneğin ayağın su veya buhar ile 
ikame edilmesinden değil, dokuma sürecinin dönüşme
sinden ve insan emeğinin, “ güç sarfetmek”ten (tekerle
ği ayakla döndürmekte olduğu gibi) ibaret olamayan 
kısmının, doğrudan eylemle malzemenin işlenmesi kıs
mının tasfiyesinden kaynaklandı sanayi devrimi. Ayrıca 
konu tarihsel gelişme değil de makinenin bugünkü üre
tim tarzındaki yeri olduğunda, (örneğin dikiş makinesin
de) işleyen makinenin yegâne tayin edici faktör olduğu
nun tartışılacak bir yönü yok; çünkü bir kere bu süreç 
mekanize edildi mi, artık herkes biliyor ki, sözkonusu 
şey, büyüklüğüne bağlı olarak elle, su gücüyle ya da 
buhar makinesi ile hareket ettirilebilir.

Teknoloji tarihi hakkındaki alıntılarımı yeniden okumak 
şu sonuca varmamı sağladı: barut, pusula ve matbaanın 
-burjuva geliminin zorunlu önkoşulları- keşfinden baş
ka, 16. yüzyılla 18. yüzyılın ortası arasındaki manüfaktür 
döneminde (manüfaktürün el emeğinden, kelimenin ger-

Sermayedar.

çek anlamında, büyük ölçekli sanayie doğru geliştiği 
dönem), makineli sanayi hazırlığının maddi iki zemini 
saat ve değirmendi (önce tahıl değirmeni, özellikle de 
su değirmeni). Her ikisi de antik çağlardan devralınmış
tı. (Su değirmeni Küçük Asya'dan Roma'ya Julius Cae
sar zamanında gelmişti.) Saat pratik amaçlarla kullanı
lan ilk aygıttı: bütün düzenli hareket üretme teorisi on
dan hareketle geliştirildi. Tabiat öyle ki, yarı sanatsa! 
el emeği ile doğrudan teorinin birleştirilmesini gerektiri
yor. Örneğin Cardanus, saat yapımı hakkında yazdı 
(ve pratik formüller verdi). 16 yüzyıldaki Alman ya
zarları saat yapımcılığını “ âlim (lonca temelli olma
yan) zanaat'' diye adlandırdılar ve saatin gelişmesinden 
hareketle, el emeği temelinde bilimle pratiğin ilişkisinin, 
örneğin büyük ölçekli sanayide olduğundan nasıl tama
men farklı olduğu gösterilebilir. 18. yüzyılda (yaylarla 
hareket ettirilen) otomatik aygıtları uygulama fikrini 
ilk düşündüren şeyin saatler olduğuna kuşku yok. Vau- 
çansom’un bu yoldaki deneylerinin İngiliz mucitlerinin 
imgelemleri üzerinde olağanüstü bir etki yaratmış oldu
ğu deneysel olarak kanıtlanabilir.

Diğer yandan su değirmeni icat edildiğinden beri, 
değirmen bir makine organizmasının bütün asli unsur

larını taşıyor. Mekanik itici güç. Önce, bağlı olduğu 
motor; gücü aktarma mekanizması; ve son olarak mal
zemeyle ilgili olan işleyen makine - herbirinin birbirin
den bağımsız olarak varolması. Sürtünme teorisi ve bu
na bağlı olarak tekerlek-dişliierinin, cıvataların vs. mate
matiksel biçimleri hakkındaki incelemeler, hep değir
menlerle ilgili incelemelere bağlı olarak gelişti; aynı şey 
hareket ettirici gücün ölçülmesi teorisi, en iyi nasıl kul
lanılacağı vs. için de söylenebilir. 17. yüzyılın ortasın
dan bu yana bütün büyük matematikçiler, pratik sorun
larla ilgilendikleri ve bunun teorik yanı üzerinde çalıştık
ları ölçüde, suyla hareket ettirilen basit tahıl değirme
ninden başladılar. Bu yüzden manüfaktür döneminde, 
Muhle ve mili gibi kelimeler, hareket ettirici gücün pratik 
amaçlarla kullanıldığı bütün mekanik biçimler İçin kulla
nıldı.

Ama matbaa, körüklü kazan, saban vs.'de olduğu 
gibi değirmende de, İşin kendisi, dövme, parçalama, 
öğütme, toz haline getirme en başından beri, hareket 
ettirici güç insan ya da hayvan olduğu halde, insan 
emeğinin katkısı olmaksızm yapıldı. Dolayısıyla bu tür 
makineler, hiç değilse kökenleri bakımından çok eskidir 
ve mekanik itki İlk kez bunlara uygulanmıştı. Dolayısıyla 
da bunlar manüfaktür dönemde pratikte görülebilen ye
gâne makinelerdir. Sanayi devrimi, öteden beri nihai 
sonucun insan emeği gerektiği durumlarda, mekaniz
malar kullanılmaya başlanır başlanmaz, başlar: yani yu
karıda bahsedilen aletlerde olduğu gibi, fiilen işlenen 
malzemenin hiçbir zaman insan eliyle İşlenmediği du
rumlarda değil; işin tabiatı gereği insanın hiçbir zaman 
sadece bir güç olarak iş görmediği durumlarda. Eğer 
Alman eşekleri izleyerek (kendisi de insan gücü kadar 
iradi bir hareket olan) hayvan gücünden yararlanmayı 
makine sayacak olursak, bu tür hareket ettirici güçten 
locomotive] yararlanma, her halükârda, en basit aiettten 
bile daha eskiydi. •

FRIEDRICH ENGELS'E

Londra, 6 Temmuz 1863

Bu sıcakta yapabilirsen, ekte yolladığım ve Ouesnay'- 
ın Tablo'su yerine kullandığım tabloya bir bakıp, itirazla
rın varsa söyleyebilir misin. Yeniden üretim sürecinin 
tamamını kapsıyor.

Bildiğin gibi Adam Smith'e göre“doğal” ya da “zo
runlu fiyat" ücret, kâr (faiz) ve ranttan oluşur -ve tama
men gelire dönüşür. Bu saçmalık, her ne kadar arızi 
saydığı rantı liste dışı tutsa da, Ricardo tarafından tama
men devralındı. İktisatçıların neredeyse tamamı Smith’
in bu iddiasını kabul ettiler, karşı çıkanlar da başka 
budalalıklar yapıyorlar. Smith’in kendisi, her tek sektör
de fiyatı sermaye (hammaddeler, makineler vs.) ve gelir 
(ücret, kâr, rant) diye ayrıştırırken, toplumun ürünlerini- 
nin toplammı (her yıl tüketilecek) gelire indirgeme
nin saçmaladığııiın farkındaydı. Buna göre, toplumun, 
sermaye olmaksızm her yıl yeniden başlaması gerekir.

Kitabın son bölümlerinden birinde, bir özet olarak 
yer alacak olan benim tabloya gelecek olursak, anlaşıl
ması şu bilgileri gerektiriyor.

1) Rakamlar önemli değil; milyonları temsil ediyoriar.

2) Geçim araçlarından kasdedilen, her yıl tüketim fo
nuna giren her şey (ya da birikime yol açmaksızın tüke
tim fonuna girebilecek olan - birikim tablonun dışında 
tutuluyor).

3) Yükselen çizgiler noktalı, alçalanlar düz.

4) Sabit sermaye, sermayenin hammaddeler ve maki
nelerden oluşan kısmı. Değişken sermayemse emekle 
mübadele edilen kısmı.
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5) Tarımda aynı ürünün (örneğin buğdayın) bir l<ısmı 
geçim aracı ii<en bir itısmı (yine buğdayın) doğal biçimi 
içinde (örneğin tohum oiaralt) yine hammadde oiaralc 
yeniden üretime girer. Ama bu farl< yaratmaz. Üretimin 
böylesi dalları I. Kategoride bir yönleriyle, II. Kategoride 
ise diğer yönleriyle yer alıyorlar.

6) Dolayısıyla bütün meselenin esası şu:

I. Kategori. Geçim Araçları

İş araç ve makineleri (yani makinelerin yıllık üründe 
aşınma payı olarak yer alan kısımları; makine vs.’nin 
diğer kısımları tabloda İliç yer almıyor), diyelim kİ 400 
pound'a eşit olsun. Değişken sermaye ise = 100 ve 
300 olarak yeniden üretiliyor; 100 üründeki ücretleri, 
200 de artı değeri (ödenmemiş artı emeği) temsil ediyor. 
400'ü ürüne girdiğinden yenilenmesi gereken sabit ser
mayenin değerini temsil eden ürün + 700.

Değişken sermaye ile artı değer arasındaki bu ilişkide, 
işçinin işgününün üçte birinde kendisi için, üçte ikisin
de ise doğal üstleri için çalıştığı varsayılıyor.

Dolayısıyla noktalı çizgiyle gösterildiği gibi, 100 (de
ğişken sermaye) ücret paraları olarak ödeniyor; bu 100’le 
(alçalan çizgiyle gösterildiği gibi) işçi bu kategorideki 
ürünlerden, yani, geçim araçlarını, satın alıyor. Böylelik
le para i. Kategori kapitalistine geri dönmüş oluyor. 
Genel biçimindeki [=  kâr] 200’lük artı değerse, sınai 
(ticariyi de içermek üzere) kâr ve sınai kapitalistin para 
şeklinde ödediği faiz ve rant olarak ayrışıyor. Böylelikle 
sınai kâr, faiz ve rant olarak ödenmiş paralar da, I. 
Kategorideki ürünler için harcandıklarından, geri dön
müş oluyor. Dolayısıyla I. Kategorideki kapitalistin yatır
dığı paranın tamamı kendisine geri dönüyor, 700'lük 
ürünün 300'ü ise işçiler, girişimciler, para ve toprak 
sahipleri tarafından tüketiliyor. I. Kategoride (geçim araç
ları olan) üründen 400'lük bir artık ve sabit sermayeden 
400’lük bir eksilme kalıyor.

II. Kategori. Makine ve Hammaddeler.

Bu kategorinin toplam ürünü (sadece sabit sermayeyi 
yenileyen kısmı değil, ücret ve artı değerin eşdeğerini 
temsil eden ksımı da) hammadde ve makinelerden oluş
tuğundan, bu kategorideki gelir kendi ürünü cinsinden 
olamaz. Burada yaptığımız gibi birikimi bir kenara bıra
kacak olursak, i. Kategori, II. Kategoriden ancak kendi 
sabit sermayesini yenileyecek kadar alım yapabilir, II. 
Kategoriyse I. Kategoriye ancak ürünün ücret ve artı 
değeri (gelir) temsil eden kısmı kadar harcama yapabilir. 
Dolayısıyla II. Kategorinin işçileri paralarını (=  133 1/3) 
i. Kategori ürünlerine harcayacaklar. O da l.'sininki gibi 
sınai kâr, faiz ve ranta ayrışan II. Kategorinin artı değeri 
için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla II. Kategoriden 400 
para olarak I. Kategorinin sınai kapitalistlerine akarken, 
onlar da ürünlerinin kalan kısmını (=  400) I. Kategoride- 
kilere aktarırlar.

Bu 400'lük parayla I. Kategori II. Kategoriden sabit 
sermayesi için gerekli yenilemeyi (=  400) satın alır. 
Böylelikle ücret ve (sınai kapitalistlerin kendilerinin, pa- 
“a ve toprak sahiplerinin) tüketimi olarak harcanmış 
olan para buraya geri dönmüş olur. Böylelikle II. Kate
goride 533 1/3’lük kısmı kalmış olur; bununla da yeni
den kendi sabit sermayesini yeniler. Kısmen i. Kategori
deki, kısmen I. ve II. Kategoriler arasındaki hareket, 
aynı zamanda yeni ücretler, faiz ve toprak rantları için 
idedikleri paraların nasıl her iki kategorinin kapitalistle
rine geri döndüğünü gösteriyor. III. Kategori bütün yeni
den üretim sürecini temsil ediyor.

Burada II. Kategorinin toplam ürünü bütün toplumun 
sabit sermayesi olarak görünüyor ve I. Kategorinin top
lam ürünü de ürünün değişken sermayesinin yenileyen 
(ismı (ücret fonu) ile artı değerden pay alan sınıfların 
geliri olarak... •

Üstte: Marx'in 6 Temmuz 1863 tarihli mektubuyla Engeis’e 
yolladığı şemanın açıklaması. Ortada: Marx'in kendi 

elyazısıyla şema. Altta: Ferdinand Lasalle.

M AttX 'TA M  SIGPRID MEYBK'B

Hanover, 30 Nisan 1867.

Sevgili Dostum,

(...) Sana neden cevap vermediğime gelince. Sürekli 
olarak mezarın eşiğine gidip geliyordum. O yüzden, 
çalışmamın kabil olduğu her andan, sağlığımı, mutlulu
ğumu ve ailemi feda ettiğim kitabımı tamamlamak İçin 
yararlanmak zorundaydım. Daha fazla bir açıklama yap
mamın gerekmediğine inanıyorum. Şu “pratik" denilen 
adamların aklına şaşıyorum. Eğer insan öküz olmayı 
seçerse, elbet, insanlığın sıkıntılarına sırt çevirip, kendi 
başının çaresine bakabilir. Ama ben eğer kitabımı, en 
azından el yazması olarak, tümüyle bitirmeyi bir kenara 
bırakmış olsaydım kendimi gayri pratik olarak görürdüm.

Kitabın I. cildi, birkaç hafta içinde Hamburg’da Otto 
Meissner tarafından basılmış olacak. Başlığı, Das Kapi
tal Kritik der polltischen Oekonomie (Kapital. Ekonomi 
Politiğin Eleştirisi) olacak. El yazmasını öte yakaya ge
tirmek üzere Almanya'ya kendim geldim ve Londra’ya 
dönmezden önce birkaç gün Hanover’de bir dostumda 
kalacağım.

Cilt I “ Kapitalist Üretim Süreci’’nden oluşuyor. Genel 
bilimsel sergilemenin yanısıra, bugüne kadar kullanıl
mamış resmî belgelerden hareketle, çok ayrıntılı bir bi
çimde son 20 yıl boyunca İngiliz tarım ve sanayi prole
taryasının, artı İrlanda’nın durumunu tasvir ediyorum. 
Elbet, bütün bunların bana ancak bir “argumentum ad 
hominem" olarak hizmet ettiğini anlamışsındır.

Bütün eserin bir yıl içinde tümüyle yayınlanmış olaca
ğını umuyorum. Cilt III teorik t>ölümün devamı ve sonu
cuna ulaştırılması oluyor. III. Cilt ise, 17. yüzyılın ortala
rından bu yana ekonomi politiğin bir tarihi. (...)

Candan Selamlar 
Marx

M A R X 'TA N  ENGELS'B

Londra, 22 Haziran 1867.

(...) Umarım gönderdiğim dört formadan hoşnut kal- 
mışsındır. Senin ne düşündüğün, dünyada geri kalan 
herkesin ne dediğinden çok daha fazla önem taşıyor 
benim için. (...)

Değerin biçimine gelince, bu bakımdan da diyalektik 
davranmak için senin öğütlerini hem tuttum hem tutma
dım. Yani demek istediğim şu: 1) Aynı şeyi mümkün 
olduğu kadar basitçe ve pedagojik olarak tasvir ettiğim 
bir ek yazdım ve 2) Senin öğüdünü tutarak birbirini 
izleyen her önermeyi vb. ayrı başlıklar altında topladım. 
O zaman önsözde “ diyalektik olmayan’’ okuyucuya x-y 
sayfalarını atlamasını ve bunun yerine eki okumasını 
söyleyeceğim. Bu, yalnızca dar kafalı adamları değil, 
aynı zamanda bilgi edinme arzusunda olan gençleri de 
ilgilendiriyor vb. (...)

FRIEDRICH ENGELS'E

16 Ağustos 1867, saat gece 2 

Sevgili Fred,

Kitabın sonuncu tabakasının tashihini bitirdim. Ek - 
değerin biçim- küçük puntoyla 1 1/4 tabaka tutuyor.

Önsözü de dün düzeltilmiş olarak gönderdim. Yani,
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bu cilt tamamlandı. Bunun mümkün olması sadece se
n/n sayende cidu. Senin kendini benim için feda etmen 
olmadan, üç cilt için gereken bu devasa işi asla yapa
mazdım. Seni şükranla kucaklarım. Mektupla birlikte 
düzeltilmiş iki tabaka gönderiyorum.

15 pound’u aldım; içten teşekkürler. Selamlar sevgili, 
candan dostum.

Dostun K. Marx

FRIEDRICH ENGELS'E

24 Ağustos 1867

... Kitabın en iyi yönleri şunlar: 1) Emeğin, kullanım 
değerlerinde mi, değişim değerlerinde mi ifade edildiği
ne bağlı olarak taşıdığı ikili karakter. (Olgular hakkındaki 
bütün kavrayışlar buna bağlı.) Hemen daha birinci bö
lümde vurgulanıyor. 2) Artı değerin, kâr, faiz, rant vs. 
gibi aldığı tikel biçimlerden bağımsız olarak incelenme
si. Bu özellikle II. ciltte görülecek. Klasik ekonominin, 
her birini genel biçimle karşılaştırarak inceleyiş şekli, 
tam bir bulamaç.

Lütfen taleplerini, eleştirel notlarını, sorularını vs. şen
deki temiz kopyalara ekle. Bu benim için çok önemli, 
çünkü er ya da geç ikinci bir baskı olacağını umuyorum. 
IV. Bölüm’e gelince, şeylerin kendisi, yani birbirleriyle 
bağiantılıiıkiarını tespit edebilmek, çok fazla ağır işçiliğe 
mal oldu. Sonra, bu iş bittikten sonra, nihai geliştirme 
süreci içindeyken, Mavi Kitaplar resmi istatistiksel ka
yıtlar birbirini kovalamaya başladı ve olguların, teorik 
sonuçlarımı desteklediğini görmek beni çok memnun 
etti. Son olarak, bütün bunlar, çıbanların ve alacaklıların 
günlük ziyaretlerinin ortasında yazıldı.

İkinci kitabın son bölümüyle, halen yazmakta oldu
ğum bölümle ilgili olarak, nice yıl önce olduğu gibi, 
bir kere daha senin yardımına başvuracağım bir nokta 
var.

Farzedelim ki, sabit sermayenin, aynt olarak ancak 
on yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Arada değeri kısmen 
ve tedrici olarak, ürettiği metalann satışından geri dö
nüyor. Sabit sermayenin bu tedrici geri dönüşüne yeni
leme için ihtiyaç duyulması, (tamirler ve benzerlerini 
dışarda bırakırsak) ancak, örneğin, bir makine şeklinde
ki maddi biçimi artık varolmadığında oluyor. Bu arada 
ise kapitalist, üst üste gelen bu geri dönüşleri elde 
etmiş oluyor. Çok yıl önce, sana, bu yolla bir birikim 
fonu oluştuğunu düşündüğümü yazmıştım; çünkü kapi
talist tabiatıyla, sabit sermayeyi yenilemeden önce, ara
da geçen süre içinde geri dönen parayı kullanacaktır. 
Bir mektupta, sen, bu görüşe biraz yüzeysel bir biçimde 
karşı çıkmıştın. Daha sonra, McCulloch’un batık fonları 
[sinking fund] birikim fonu olarak tarif ettiğini keşfettim. 
McCulloch’un söylediği hiçbir şeyin doğru olamayaca
ğına emin olduğumdan, meseleyi bıraktım. McCul- 
loch'un bu bağlamdaki mazeretçi hedefleri, Malthusçu- 
lar tarafından çürütülmüş durumda ama onlar da olgu
nun varlığını kabul ediyorlar.

Şimdi sen bir imalatçı olarak, sabit sermaye ile ilgili 
geri dönüşleri, bu sermaye aynî olarak yenilenmeden 
önce ne yaptığınızı biliyor olmalısın. Ve bu noktada 
bana bir cevap vermelisin (teoriyi bir yana bırakıp, sade
ce pratik bir mesele olarak).

Selamlar, dostun

MARX'TAN NIKOLAY FRANTCEVIC 
DANIELSON'A

Londra, 10 Nisan 1879.

(...) Şimdi birincisinden başlarsak, sana söylemem 
gerekiyor ki, (cela est tout-a-fait confidentiel) Almanya'-

üstte: Yüksel Aslan'ın çizgilerinden Marx. Ortada: 
Marx’m Kapital'm I. cildinin bittiğini müjdeleyen 

mektubu. Altta: Yüksel Aslan’dan Engeis.

dan verilen haberlere göre, bugünkü rejim şimdiki sert
liğiyle hüküm sürdüğü müddetçe İkinci cildin yayınlan
masına imkan yok. Bu haberler, statükoyu gözönüne 
aldığımda beni şaşırtmadığı gibi, itiraf etmem gerekirse, 
canımı da pek sıkmış sayılmaz— nedenlerine gelince:

Birincisi, İngiltere’de bugünkü sanayi bunalımı doru
ğuna çıkmadan önce ne olursa olsun İkinci cildi yayınla
mamam gerekirdi. Bu sefer görüngüler tekil, birçok ba
kımdan geçmişte olduklarından farklı ve bu -süreci etki
leyen başka koşullardan ayrı olarak- beş yıldan beri 
ABD, Güney Amerika, Almanya, Avusturya vb. ülkeleri 
kasıp kavuran bunalımlara ön gelen İngiltere’deki buna
lıma hiç benzemedikleri için hesaba katılmaları gereki
yor. (...)

İkincisi, yalnızca Rusya'dan değil, ABD ve öteki ülke
lerden elime geçen malzemenin büyüklüğü de, bunları 
okuyuculara sunmadan önce çalışmalarıma devam et
mem için bir “ gerekçe"sağladığı için, bu durum hoşu
ma gidiyor.

Üçüncüsü, doktorum, eğer 1874'deki duruma yeni
den düşmek istemiyorsam “ iş günümü” hayli kısalt
mam gerektiğini söylüyor. (...)

Sadık dostunuz
A. Williams

B ir M ütereim in H a ta la rı
KERİM SADİ

Türkiye'de sosyalist düşüncenin gelişimine önemli 
katkılarda bulunmuş, kendine özgü üslûbuyla 
yazdığı broşürlerde dönemin ünlü yazarlarıyla 
polemiklere girişmiş olan Kerim Sadi 1935'de 

yayımladığı Bir Mütercimin İhataları adlı 
broşüründe Haydar Rıfat'ın G. Deville'den 

çevirdiği Kapital’de bulduğu hatalara değiniyor. 
Kerim Sadi'nin sahibi olduğu İnsaniyet 

Kütüphanesi yayınlarında 17. No'da çıkan 
broşürden aldığımız bölümleri dilini hiç 

değiştirmeden aktarıyoruz.

Görülüyorkl, "dikkatli olmak, yorulmamak, tahammül 
göstermek” hususlarında kusur etmemeğe çalışan mü
tercim, taktire şayan gayretine rağmen, adım başında 
hataya düşmüş ve umumiyetle manayı muğlâk ve müp
hem bir ifade altında boğmuştur.

Marksın terminolojisine ve tercüme ettiği mevzua ya
bancı olan mütercimin takriben kırk sahife içinde tesa
düf ettiğimiz belli başlı yanlışlarını şuracıkta muhtasa- 
ran göstermeğe çalıştık; ve tercümede niçin muvaffak 
olamadığının sebeplerine kısaca işaret ettik. (...)

“ LE FİN MOT ” SIR DEMEKTİR

278 inci sahifede, noksan tercüme edilen bir cümle
den sonra, şu satırları okuyoruz:

“ Çalışmayı kendi haricî şeraitinden, istihsal vasıtala- 
nndan ayırmak, iptidaî birikmenin can İfadesi İşte budur.”

Fransızcası:

“ Le mouvement historique qui falt divorcer le travail 
d ’avec ses conditions extrieurs: des mayens de produc
tion vo ili le fin mot de l’accumulatlon primitive.”

Görülüyor ki, mütercim İlkin bir amputation la yeni 
kat’ı uzuv ameliyesile metindeki “ tarihi harekef’I kesip 
atmış; ve le fin mot mukabili “can ifade” demekle, 
hiç bir suçu olmıyan zavallı ifadenin canına kıymıştır. 
(Allah affetsin!)

Haydar Rifat Bey farzedelim ki emsalsiz bir cesaretle
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lisanın an'anasına harp ilân ediyor. Bu, daha ziyade 
kendisinin bileceği bir iştir. Fakat, hiç olmazsa uydurdu
ğu şeylerin bir manası olmalıdır kİ okuyucuyu ve bizi 
alikadar eden taraf ta bilhassa budur.

Haydar Rifat Bey “ can İfade” derken acaba neyi an
latmak istiyor? Bilmiyormu ki, ayrı ayrı alındıkları zaman 
herbirinin muayyen birer manası olan bu iki kelime yan
yana getirilip te halt edilince artık hiç bir mana ifade 
edemez ve dilsiz kalır?

Le tin mot, malûm olduğu üzere, le secret yani sır 
demektir.

Metnin meali: Sa’yı haricî şartlarından, istihsal vasıta- 
lanndan ayırtan tarihî hareket, işte iptidaî terakümün 
sırn budur. Yani, ilk sermaye birikmesinin sırrını, müs
tahsilleri istihsal vasıtalarından ayıran tarih! harekette 
(sa’yın bu sa’ya mütaailik şeraiti hariciye ile, vesaiti 
istihsaliye ile münasebetini kestiren tarihî harekette) 
aramalıdır. Diğer bir ifadeyle söylemek icabederse, müs
tahsilleri bütün istihsal vasıtalanndan mahrum bırakan 
tarihî vetirede ilk sermaye ilk sermaye birikmesinin (İpti
dai denilen sermaye terakümünün) sırrını görüyoruz. 
Filvaki, iptidaî teraküm (ursprüngllche Akkumulatlon) 
İstihsal vasıtaiannı İstihsal edicinin mülkiyetinden alan 
tarihi preseden başka bir şey değildir.

Dikkat edilirse, metindeki “ tarihî hareket” ln ehemmi
yeti kolayca anlaşılacaktır. İbaredeki "te mouvement 
hislorlque" gerçekten çok mühimdir ve hazfı kat'iyyen 
caiz olamaz. Zira, biraz sonra, bu tarihî hareket izah 
edilecek. Netekim, cümle biterbitmez on iki punto ile 
şu serlevha geliyor: “ Derebeğlik yerine sermayecilik 
idaresini koyan tarihî hareketin izahı” . Bu serlevhayı 
okuyan kari, “ tarihî hareket"i ortadan kaldıran müterci
me: “Hangi tarihî hareketin?” diye bir sual tevcih etse, 
muhterem mütercim acaba ne cevap verecektir!

Haydar Rifat Bey madamki lisan alanında bazı kelime
lerin ve tabirlerin manasına nüfuz edemiyecek kadar 
acemidir, niçin biraz daha dikkatli hareket etmiyor? Sai
ri fiimenam halinde at koşturur gibi kalem koşturan 
mütercim, 300 üncü sahifenin ikinci satırına gelince, 
298 inci sahifenln serlevhasını ne hakla unutuyor? XXVI 
ıncı mephasın serlevhası "Le secret de /'accumulation 
primitive" yani "ilk birikmenin sırrı” değil miydi? Şu 
halde, bu yaşa kadar le fin mot diye bir şey işitmesek 
bile bahsin mevzuunndan ve serlevhasından olsun ser
maye terakümünün sırrına intikal edebilirdik-, yani G. 
Dellie’in vollâ le secret de Vaccumulation primitive" 
dediğini anlardık. (..)

“TERTİP” DEĞİL NİZAM

“Sermayeci iktisat tertibi, derebeğlik iktisadının can 
gâhından çıkmıştır.” (Tercümei Haydar Rifat, s: 278)

Fransızcası:

"L’ordre 6conomique capitallste est sorll des entrail- 
ies de l’ordre 6conomique feodal.”

Metindeki "ordre iconom ique" iktisat tertibi veya sa
dece “ iktisat” değil, iktisat nizamıdır. Yani, metinde, 
sennayeder İktisat düzeni ile derebeğlik nizamı İktisadî
si mevzubahistir. Müellif, burada, kapitalist cemiyetinin 
İktisadî strüktürü İle derebeğlik cemiyetinin İktisadî bün
yesinden bahseder. Halbuki “ tertip” kelimesi, TUrkçe- 
de, başka yerlerde ve büsbütün başka manâlarda kulla
nılmaktadır. Nizamı İçtimaî veya İçtimaî düzen yerine 
İçtimaî tertip veya cemiyet tertibi demiyoruz; ve sahlfe
279 da “eski tertip” diye birşey okuduğumuz zaman 
bundan "l'anclen ordre des choses" yani eski nizamı 
eşya manasını çıkaramayız.

MÜTEAHHİT SERMAYECİLER DEĞİL SANAYİ 
SERMAYEDARLARI

Sahife 279 da "müteahhit, müteşeppls sermayeciler” 
diye birşey varki, mütercimin fantezisine göre, caplta-

Kapitalist pazardan iş gücü almış değer vüeude 
getirmeğe gidiyor

üstte: Kapital Vn ilk (kısaltılmış) Türkçe çevirisinde 
yeraian bir karikatür. Ortada: Yüksel Aslan'dan bir 
taslak. Alıntı Marx'tan: O (manüfaktûr) işçiyi maiul 

bırakır, [sadece] ayrıntıiara yönelik tıecerisini, sunî bir 
şekilde harekete geçirerek, onu bir canavar haline 
getinr Altta: Yüksel Aslan'dan insan-makine ilişkisi.

Ilstes entrepreneurs" ün karşılığı olacak.

Anlaşılan, Haydar Rifat Bey entrepreneur kelimesinin 
luğattakl manaları karşısında tereddüde düşmüş ve Isti- 
lâhta nasıl kullanıldığından haberdar olmadığı kelimenin 
lugavî manalarından gelişi güzel ikisini müteradif gibi 
kutlanarak İşin içinden sıyrılmak istemiş! Heyhat kİ, bu
rada, kelimenin taahhüt ve teşeppüsie biç bir alâkı yok
tur. Yani, ne bildiğimiz manada “ müteahhit” sermaye
darlar, ne de Haydar Rifat Bf. gibi müteşebbis sermaye 
sahipleri mevzuubahistir.

Metindeki entrepreneur kelimesini doğru tercüme ede
bilmek için, her şeyden evvel, entreprlse kelimesinin 
muhtelif manalarını bilmek lâzımdı. Bu kelimenin bir 
manası da, müessesei sınaiyedir yani sınaî müessese
dir. Ve metinde açıktan açığa, sanayi müessesi İşleten 
sermayeciler kastediliyor; yani sanayi sermayedaranı 
ki fransızcası les capltalistes ındustriels dir.

B. Haydar Rifat G. Deviiie'ln hülâsasını tercüme eder
ken, müşküle uğradığı yerlerde, kamusa baş vuracağına 
"Sermaye” yİ tetebbu zahmetine katlansaydı ve meselâ 
burada, basılacağını müjdelediği "XIV anaç ciltlik” ter
cüme! Molltor’un IV ücnü cildinin 208 inci sahlfesinln 
1S inci satırına (beşinci bin) atfı nazar etseydi hiç şüphe
siz, bizim naçiz izahatımıza lüzum bile kalmıyacaktı.

280 inci sahifede on İkinci satırdan itibaren başlıyan 
bir cümle varki pek gaddarane bir şekilde budanmıştır. 
Aslı 301 inci sahifede on dört satır kadar tutuyor.

(.. .) ... Fransa’daki marksist nazariyeciterin en dikkate 
şayan simatarından biri ve Jules Guesde'le beraber bey
nelmilel iştirakçilik fikirlerini Fransa’da yayan şahsiyet
lerin en mühimi otan Paut Lafargue'in 1892'de verdiği 
bir nutku dlnliyelim:

"Vous le voyez, les organizmes de production et 
d ’echange revetent la forme communiste. Cette trans
formation de la production et de i’Ğchange individuaiis- 
te a ete la consequence fatale, necessaire, du deve- 
loppment des phenomönes ^conomiques, elle s’est pro- 
duite independamment et mâme â l’econtre de la voion- 
te humaine; rien n ’aurait pu l’arreter dans son evolution 
comme rien ne pourra l^mp^cher d’arriver â son resul- 
tat final. La mise en commun des moyens de production 
doit fatalement, necessairement amener une mise en- 
commun des moyens de jouissance.”

" ... Le döveioppment fatal, necessaire de phenomĞ- 
nes economiques a c r6 i lorganisation communiste de 
la produetion et de i’^change; ce mâme dĞveloypement 
engendre les moyens de resoudre l’antagonisme entre 
le mode communist de produetion et d ’echange et le 
mode individualists d'apkropriation..”

“ ...la Revolution sociale qui fataiement, necessaire
ment cloturera \'6re capitaliste exScutera i ’arret de mort 
de la chasse capitaliste pronnoc6 par les phenomena 
conoimeques.”

“ Je tenais a declarer que la transfermation sociale 
que nous entrevoyons e< çuis est fatale, necessaire.”

Acaba, Haydar Rıfat’a uyrrak, yukarki ibarelerde ge
çen fatal kelimesini Türkçeye “ meş’um” diye çevire- 
mez miyiz? Kalemimizi futan olmadığı ve “ otorite” leri- 
ne baş vurduğumuz "selâhiyettar” zevat tercümemizi 
taktir buyurdukları için çevirebiliriz. Fakat bu taktirde, 
bütün ömründe burjuvaziye kin Ijesliyen, sermayeciliğe 
karşı savaş ve:

“Je meurs avec la joie supreme d ’avoir la certitude 
gue, dans un avenir prochain, la cause pour laquelle 
je me suis devout depus quarante -cinq ans triomphe- 
ra. Vive te communisme, vive le socialisme internatio
nal.” diye haykırdıktan sonra bir stoisiyen gibi ölen 
yetmişlik ihtiyarın, kızıl çizmelerile kapitalizmin kafa ta
sını çiğneyip geçecek olan İçtimaî inkiiâbı “ meş’um” 
telâkki etmesi icap eder ki tenakuz aşikârdır. •


