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 Karl Marx

Grundrisse 

E. Ahmet Tonak

Grundrisse’nin, yabancılaşma, para, komünizm, sivil toplum, 
sermaye, yöntem, Hegel ve Ricardo gibi birbirinden oldukça farklı 
konular üzerine Marx’ın en yetkin metni olduğunu sık sık duyarız. 
Bu iddialarla karşılaştırıldığında, Grundrisse yazılmamış olsaydı ne 
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ne de Kapital yazılabilirdi şek-
lindeki iddiamız malumu ilam olacak.

Grundrisse’nin Marx’ın teorik olgunlaşması içindeki konumu, 
Kapital’le ilişkisi oldukça tartışmalı olmakla birlikte, yazıldığı dö-
nemin Marx’ın motivasyonunu önemli ölçüde belirlediği konusun-
da bir görüş birliği vardır. Grundrisse’nin,1848-49 devrimlerinin 
yenilgisinin akabinde, Komünist Manifesto (1848) ile Kapital’in I. 
cildinin (1867) kronolojik olarak orta noktasına tekabül eden, bir 
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yıldan kısa bir süre içinde ve de “ilk küresel ekonomik kriz”in yarattı-
ğı heyecanla kaleme alındığını biliyoruz (Nicolaus 1973: 8).1,2 

Engels’e yazdığı 8 Aralık 1857 tarihli uzun mektup Marx’ın 
Grundrisse’nin yazılışı sırasındaki ruh halini, nelere odaklandığını 
çok iyi aksettirir. Ailenin bitmez tükenmez parasal sorunları ile baş-
layan mektup, ikinci paragrafında Th e Economist’teki tahıl fiyatların-
daki dalgalanmalar üzerine yorumlara, ardından Marx’ın 1844 Banka 
Kanunu’na dair öngörüsünün gerçekleşmesinden duyduğu hazza ve 
nihayet Fransa’da krizin gelişme dinamikleri ile hükümet politikaları-
na geçer. Bu arada Marx, o bildiğimiz usta polemikçi üslubu ile basına 
sataşmayı da ihmal etmez. 1844 Banka Kanunu’nun kaldırılacağına iliş-
kin öngörüsünün New York Tribune’de ana haber olarak basılmasından 
sonra, “Londra’daki Times’la feodal ilişkilere girmiş olan” New York Ti-
mes, Marx’ın özellikle “İngiltere’de sanayinin çöküşü beklentisini” bir 
“saçmalık” olarak nitelemiştir. Ertesi gün Kanun iptal edilip, “sanayide 
sıkıntı” haberleri gelince, Marx New York Times’ın düştüğü durumun 
kendisini ne kadar sevindirdiğini saklama ihtiyacı hissetmeyecektir. 

Çalışmalarını böylesi bir kriz ortamı içinde hızlandıran Marx’ın 
esas amacının krizi anlamak, açıklamak, hakim iktisat anlayışını yı-
kacak teoriyi gün ışığına çıkarmak olması tabiidir. Marx, heyecanını 

1 1857-58 Büyük Krizi Marx’ın epeyce bir süredir beklediği ve günbegün izlediği bir 
krizdir. Bu kriz kimi özellikleri itibariyle günümüz kriziyle ilginç benzerlikler gösterir. 
Ohio Life Insurance and Trust Company adlı Amerikan bankasının batışı ve sonrasın-
daki gelişmeler, günümüz krizinin baş kahramanlarından Lehman Brothers’ın ifl asına 
ve akabinde yaşananlara şaşırtıcı şekilde benzer. Ağustos 1857 sonrasındaki ekonomik 
gelişmeler, parasal krizin Amerika’dan Avrupa’ya yayılışı Marx’ı inanılmaz bir biçimde 
motive etmiştir. Zaten, eski yazdıklarını bir kenara koyarak yoğun bir biçimde “tek-
rar en baştan” başlamış olduğu ekonomi politik çalışmalarının içindedir. Krizin ilk 
belirtileri ortaya çıkar çıkmaz, geçimini kısmen sağladığı New York Tribune gazetesi 
yazılarını tamamen kriz analizlerine hasretmiş, Kasım 1857’den Mart 1858’e kadar bir 
düzineden fazla yazı yollamıştır. 
2 Marx’ın öngördüğü ve deneyimlediği daha önceki 1850, 1851, 1852, 1855, 1856 ve 
1857 ilkbahar ve yaz dönemi krizlerinin de Marx için bir motivasyon kaynağı olduğu 
söylenebilir. Nitekim, bu dönemler boyunca Marx’ın 24 büyük deft er doldurduğu ve 
basılmamış iki el yazması ürettiği bilinmektedir. Terrell Carver, Grundrisse deft erle-
rinin nitelik ve nicelik olarak öncekilerden farklılığını Grundrisse’nin ana bölümleri 
öncesinde yazılan Giriş bölümünde Marx’ın vardığı önemli sonuçlara (Carver’in ifa-
desiyle “buluşlar”a) bağlayarak açıklamaktadır (Carver 1975: 27-8).
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çok açık bir biçimde Engels’e yazdığı mektubun son paragrafında 
dile getirir: “her gece deliler gibi uğraşarak iktisadi çalışmalarımı to-
parlamaya, tufandan önce en azından ana hatları (die Grundrisse) 
netleştirmeye çalışıyorum.” 

Beklenen “tufan” gerçekleşmediği gibi, “iktisadi çalışmalar” 
da umulduğu kadar çabuk gün ışığına çıkamaz. Ama, o ilk küresel 
krizin hızı ile başlayan “netleştirme” mücadelesi, neredeyse 100 yıl 
sonra Grundrisse olarak yayınlanacak, o malum 50 formalık 7 ola-
ğanüstü deft eri yaratır. Marx, 1857 Temmuz’unda Bastiat ve Carey 
bölümünü, Ağustos sonundan Eylül’ün ortasına kadar Giriş’i, 1857 
Ekim’inden 1858 Mart’ının ortasına kadar da, Mayıs’ta ekleyeceği 
birkaç sayfa dışında, Grundrisse’nin tamamını, yani sermaye, para 
ve bölümlerini bitirir (Nicolaus 1973:12).

Aşağıda, kısaca Grundrisse’nin ortaya çıkışını, ardından Kapi-
tal projesi ile ilişkisi bağlamında muhtevasını ele aldıktan sonra, 
Türkiye’de yayınlanışına ve kullanımına da kısaca değineceğiz. 

II. Grundrisse’nin Oluşumu
Grundrisse, Londra’da, yoğun bir biçimde British Museum’un 

kütüphanesi kullanılarak, ağırlıklı olarak 1857-58 kış aylarında ya-
yınlanmak üzere değil, zihni berraklık sağlamak amacıyla Almanca 
olarak kaleme alınmıştır. Marx’ın yazdıktan sonra revize etmek için 
geri dönmediği, Engels’in herhangi bir metninde varlığından bile söz 
etmediği Grundrisse’yi oluşturacak deft erlerin tamamı Almanya’da 
geçirdiği yılların ardından sonunda Moskova’daki Marx-Engels-
Lenin Enstitüsü’ne devredilir. Ve 1939’da Almanca olarak ilk cildi, 
1941’de ise ikinci cildi 3000 kopye olarak basılır.3 I. cilt 1857-8 dö-
3 Grundrisse’nin Sovyetler Birliği’ndeki ilk basımı öncesinde, Engels’in ölümünden 
itibaren Marx’ın el yazmaları Almanya’da SPD’nin ve büyük ölçüde Karl Kautsky’nin 
kontrolündedir. Nitekim, bu el yazmalarına dayanarak Kautsky, Artık-değer 
Teorileri’ni basıma hazırlamakla kalmamış (ilk 2 cildi 1905’te, son cildi ise 1910’da), 
ayrıca Grundrisse’nin Giriş bölümünü de Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya bir 
ek olarak yayınlamıştır. Daha sonra değişik dillerde tekrarlanan Giriş’in bu şekilde ek 
bir metin olarak basılması Grundrisse’nin tamamı gün ışığına çıkmadan bu bölümün 
yöntem tartışmalarında yoğun bir biçimde kullanılmasına yol açmıştır.
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neminde yazılanları, II. cilt ise 1851 yılında kaleme alınmış deft er-
lerden bazı bölümleri, anotasyonları ve kaynak bilgilerini içermek-
tedir. Kısmen II. Dünya Savaşı koşulları yüzünden Grundrisse’nin 
bu versiyonun sadece bir kaç kopyesi Sovyetler Birliği’nin dışına 
ulaşır. Değişik kaynaklar, 1939-41 edisyonundan 3-4 tanesinin 
Batı’ya ulaştığını, British Library’de ilk cildin iki kopyesinin, ABD 
Temsilciler Meclisi Kütüphanesi’nde ise I. cildin tek bir kopyesinin 
bulunduğunu kaydediyor. Bu iki ciltlik 1939 Grundrisse versiyonu 
1953 yılında Doğu Berlin’de Dietz Verlag tarafından ilüstrasyonlar 
ve metne ilişkin fotokopiler dışarıda bırakılarak bu kez tek cilt ola-
rak tekrar yayınlanmıştır. (Arthur 2008: 249 ve Rosdolsky 2012: 11). 

İşte bu 1953 Grundrisse edisyonu diğer dillere çeviride de esas 
alınan metin olmuştur. Nitekim, Grundrisse ilkin Japoncaya (1958-
65) ardından Çinceye (1962-78) ve daha sonra da Rusça, İtalyanca ve 
Fransızcaya bu edisyon üzerinden çevrilmiştir. İngilizceye ise ilk tam 
çeviri 1973 yılında Martin Nicolaus tarafından, ikinci çeviri ise Marx-
Engels Toplu Eserleri’nin 28 ve 29. ciltleri olarak 1986-7 yıllarında 
35,000 kopye olarak basılmıştır. Kısacası, hem 1953’te Almanca ye-
niden basım hem de 1973’teki İngilizce ilk çevirisi bu metnin yaygın-
laşmasını sağlayan eşikler olmuş ve Grundrisse’nin 22 dile çevrilerek 
yarım milyondan fazla basılmasını hızlandırmıştır (Musto 2008: 183). 

Grundrisse’nin sol çevreler tarafından farkına varılması ve 
yaygınlaşmasında ayrıca iki metnin çok belirleyici söyleyebili-
riz. Her ikisi de 1968 yılında basılan bu metinlerden ilki, Roman 
Rosdolsky’nin, hala Grundrisse üzerine en önemli çalışma diyebi-
leceğimiz Marx’ın Kapital’inin Oluşumu başlıklı Almanca kitabı, 
diğeri ise Martin Nicolaus’un kendisine ilk Isaac Deutscher ödülünü 
kazandıracak Bilinmeyen Marx başlıklı New Left  Review makalesidir 
(Rosdolsky 1968 ve Nicolaus 1968).

III. Grundrisse’nin İçeriği
1857-8’de, yedi-sekiz ay gibi oldukça kısa bir süre içinde yazıl-

masına rağmen Grundrisse 775 sayfadan, iki büyük ve iki küçük 
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bölümden oluşuyor (Marx 1999 ve 2003). İlk büyük bölüm para 
üzerine ve metnin yüzde 20’si kadar. Diğer büyük bölüm ise kita-
bın yaklaşık yüzde 75’ine tekabül eden sermaye bölümü. Küçük bö-
lümlerden nispeten uzun olanı Giriş, daha kısa olanı ise Bastiat ve 
Carey bölümleri. 1859’da yayınlanan Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Katkı’da para konusu metnin yüzde 75’ini oluştururken kitabın geri 
kalanı meta konusuna ayrılmış ve sermaye konusuna hiç girilme-
miştir.4 Ayrıca, Marx Katkı’ya Grundrisse’nin Giriş’inden farklı, ta-
rihi maddeciliğin en özlü ifadesi olarak bilinen, artık klasikleşmiş 
yepyeni bir Önsöz yazmıştır. 1867’de ilk cildi yayınlanan Kapital’de 
ise, Marx’ın, sermaye’yi kitabın, meta’yı ise I. bölümün5 başlığı yaptı-
ğını ve bu cildin sadece yüzde 7’sini para konusuna ayırdığını görü-
yoruz. Hem muazzam bir konu örtüşmesi hem de konu ağırlıkları-
nın bir metinden öbürüne ciddi biçimde değişmesi ile karşı karşıya 
olduğumuz açıktır.6 

Grundrisse’nin bölümlerinin içeriğine geçmeden önce, 7-8 ayda 
yazılan deft erlerle 1857’de başlayan ve 1867’de Kapital’in I. cildi-
nin7 basımı ile bir bakıma tamamlanan dönemin ürünlerini topluca 
ve birbirleriyle ilişkileri içinde ele almanın daha doğru olduğunu 
düşündüğümü belirtmek isterim. Nitekim, bu 10 yıllık süre içinde 

4 Marx’ın yazışmalarından, aslında Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya sermaye 
üzerine üçüncü bir bölüm yazmayı planladığını, ama bu bölümü istediği şekilde bi-
tiremediği için yayıncısına sadece 2 bölümden ibaret bir metin yollayabildiğini bili-
yoruz. O yetiştirilememiş bölümle daha sonra yayınlanacak Kapital’in ilişkisi tahmin 
edilebileceği üzere tartışmalı bir alandır (Carver 1975).
5 Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın ilk bölümü de meta konusuna ayrılmıştır.
6 Marx’ın Kapital’le en olgun haline erişecek ekonomi politik çalışmalarının konu 
tercihlerinde ve konuların ele alınış şekillerindeki gözlemlenen sürekli değişim lite-
ratürde Plan Sorunu başlığı ile ele alınır. Plan Sorunu’nu devlet konusunun Marx’ın 
ekonomi politiği içinde nasıl ele alınabileceğine ilişkin yıllar önce yazdığım bir metin-
de tanıtmış ve görüşlerimi belirtmiştim (Tonak 2012). Bu yazı bağlamında, sözkonu-
su soruna sadece Grundrisse’nin bu tartışma içindeki önemini vurgulamak amacıyla 
kısaca değinmekle yetineceğim.
7 S. Savran’ın bu derlemedeki yazısında kapsamlı bir biçimde ele alındığı için Kapital’e 
bu yazı bağlamında sadece Grundrisse ile ilişkili olarak ve gerekli gördüğümüz yerler-
de kısaca değinmekle yetiniyoruz.
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Grundrisse’nin yanısıra, 1858-59 döneminde Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı yazılmış ve 1859’da da kitap olarak yayınlanmıştır. 
1861-63 döneminde ise Marx’ın ağırlıklı olarak Artık-değer Teori-
leri üzerine çalıştığını biliyoruz. 1864-65 döneminde de Kapital’in 
III. cildi üzerine çalışmalar devam eder ve 1867’de Kapital’in I. cildi 
yayınlanır8. Dolayısıyla, Marx’ın tamamen ekonomi politiğin eleşti-
risine yoğunlaştığı bu 10 yıllık süreyi kendi içinde, Kapital’e hazırlık 
dönemi diyebileceğimiz 1857-61 ve Kapital’in yazımına hasredilen 
1861-1867 dönemleri olarak, iki alt evreye ayırma eğilimindeyiz. 

Bu dönem, aynı zamanda Kapital’in kapsamı, hangi konuların, 
hangi sırayla ele alınması gerektiği üzerine Marx’ın görüşlerini sü-
rekli revize ederek, olgunlaştırdığı bir dönemdir. Bu değişen plan-
ların neler olduğunu, niye değiştirildiğini hem Marx’ın mektupla-
rından hem de el yazmalarından çıkarmak bir ölçüde mümkün. Bu 
alanda sağlanacak bir berraklığın, Kapital projesinin hangi ölçüde 
tamamlanmış olduğu ve ne şekilde geliştirilebileceği tartışmalarına 
da ışık tutacağı açıktır. Ele aldığımız dönem öncesinde, Marx’ın eko-
nomi politiğin eleştirisi üzerine yazdığı metinlerde genellikle emek 
ve ücretli emek merkezi önemdedir. 1857-1867 dönemi ise, başlangıç 
noktasının ve ele alınacak konuların ağırlıklarının, sıralanışının sık 
sık revize edildiği bir dönem olmakla birlikte, açıkça sermaye, para, 
değer ve meta gibi konuların giderek öne çıktığı bir dönem olmuştur. 

Nitekim, 1858 Haziran’ında Grundrisse’nin dizinini hazırlarken 
Marx’ın çalışmalarının planını 3 ana başlıkta topladığını görüyoruz: 
I) Değer, II) Para, III) Genel olarak sermaye (Carver 1975). Dönemin 
sonuna doğru Marx’ın kafası iyice netleşmiştir; artık projesinin 4 

8 Şüphesiz, bu döneme yaptığımız vurgu ile Marx’ın 1867 sonrasında ekonomi politiğin 
eleştirisi üzerine, Kapital projesine ilişkin çalışma yapmadığını ima bile etmediğimiz 
açıktır. Bu vurgu ile sadece bu dönemin hem Kapital projesinin oluşumunda hem de 
Marx’ın formasyonunda son derece önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Bilindiği 
üzere, Marx 1867’den ölene kadar, Kapital’in I. cildinin Fransızca çevirisi (1872-75), 
Rusça çevirisi (1872) ve Fransızca çeviriye dayanan I. cildin Almanca 3. basımı (1883) 
için yapılan çalışmalara değişik biçimlerde katkıda bulunmuştur. Ayrıca, 1868-1870 ve 
1877-80 dönemleri Kapital’in II. cildi, 1874-78 dönemi Kapital’in III. cildi ve 1867-71 
dönemi ise her iki cilt üzerine çalışmakla geçmiştir. 
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kitaptan oluştuğunu Engels’e yazdığı 31 Temmuz 1865 tarihli mek-
tupta bildirecek durumdadır: ilk üç kitap teorik, son kitap ise “ta-
rihi-edebi” nitelikte olacaktır. Bu 4 kitaplı plan Kugelman’a yazılan 
13 Ekim 1866 tarihli mektupta açık seçik bir biçimde sıralanır: 1. 
kitap, Sermayenin Üretim Süreci; 2. kitap, Sermayenin Dolaşım Süre-
ci; 3. kitap, Bir Bütün Olarak Sürecin Biçimi ve 4. kitap, Teorinin Ta-
rihine Katkı. Bu planın Marx’ın nihai planı olduğu ve ilk üç kitabın 
Kapital’in 3 cildine, son kitabın ise, 3 ciltlik Artık-değer Teorileri’ne 
tekabül ettiğini biliyoruz9.(Carver, 1975: 3-45)

Giriş
Grundrisse’nin Giriş bölümü, her şeyden önce, 1857 Ağustos’un-

da İngiliz ekonomi politiğini eleştirerek kendi yaklaşımını inşa et-
mek üzere masaya oturan Marx’ın, neye, nasıl baktığını gösterdiği 
için ilginçtir. Marx bu bölümde ekonomi politiği kullandığı yöntem 
ve seçtiği kategoriler itibariyle eleştirir. Bu vesileyle de kendi araştır-
ma metodunun ne olduğunu sezmemize imkan tanır. Marx’ın daha 
sonraki metinlerinde araştırma yöntemi ile sunuş yöntemi arasında-
ki farkı ısrarla vurguladığını biliyoruz. Yıllardır sürdürdüğü araştır-
malarının sonucu olarak her şeyin önünde adeta yığılı olması gerek-
tiğini söyleyen Marx, ancak bu sonuçlar yığınına vardıktan sonra, 
bunu “artistik bir bütün” olarak –tabii ki, sunuş yöntemi aracılığı 
ile– kitaba dönüştürebileceğini (hatta, ara sıra buna ömrünün vefa 
etmeyeceğini de ekleyerek) açıkça dile getirmiştir. 

Grundrisse yayınlanmak için yazılmadığına göre, bu metne ba-
karak Marx’ın geliştirdiği teoriyi bir artistik bütün olarak sunma 
tercihinin nasıl somutlandığını anlayamayız. Ama, okuyanların sık 
sık teslim ettiği üzere, şüphesiz Marx’ın kendisinin defalarca revize 
etme, son halini verme imkanı bulduğu Kapital’in I. cildi gerçekten 
artistik bir bütündür. Sunuş yönteminin nasıl bir şey olduğunu, va-
rılan sonuçların, neyle başlayarak, nasıl adım adım geliştirilen bir 

9 Grundrisse’de yazılacak kitapların sonuncusu olarak kaydedilen Kriz cildinden de 
vazgeçildiğini Katkı’nın Önsöz’ünden (1859). öğreniyoruz
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inşa süreci ile aktarıldığını bizatihi Kapital’de gözlemleyebiliyoruz. 
Marx, araştırma yönteminin doğa bilimleri ile uğraşanlarınki ile 

aynı olduğunu, yani soyutlama yöntemi olduğunu Kapital’e yazdığı 
Önsöz’de açıkça belirtiyor. Ama, bu yöntemi nasıl uyguladığını ay-
rıntılandırmıyor. İşte, Grundrisse’nin, Giriş bölümünün bize sağla-
dığı, bu uygulamanın nasıl yapıldığını izleme imkanıdır. Hem Giriş 
bölümünü hem de Grundrisse’nin tamamını okurken adeta Marx’ı 
fiili olarak araştırırken, not alırken, eleştirirken, öfk elenirken, ken-
di görüşlerini geliştirir, sistematize ederken seyrediyor gibi olmak 
işten bile değildir. Giriş bölümü, her ne kadar Marx’ın ekonomi po-
litiği eleştirisinin (mesela nüfus gibi tarihi özgüllüğü olmayan, her 
topluma uygulanabilecek bir kategori ile yapılacak bir ekonomik 
çözümlemenin sınırlarını ele alışı) ve kendi yaklaşımının ne oldu-
ğunu sezdirten zengin bir kaynak olsa da, Marx tarafından arkada 
bırakılmış bir metin olduğunu hatırlatmakta yarar var. 1857 Giriş’i 
yerini Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın 1859 Önsöz’üne bı-
rakmıştır. Bunun farkında olarak her iki metne yaklaşmak gerekir. 

Giriş kendi içinde 4 alt bölüme ayrılır: 1) Üretim; 2) Üretimin 
Bölüşümle, Mübadeleyle ve Tüketimle Genel İlişkisi; 3) Ekonomi 
Politiğin Yöntemi; 4) Üretim Araçları ve Üretim İlişkileri; Üretim 
ve Dolaşım İlişkileri; Üretim ve Dolaşım İlişkilerine İlişkin Olarak 
Devlet ve Bilinç Biçimleri; Hukusal İlişkiler; Aile İlişkileri.

Alt bölümlerin başlıkları, ilk ağızda son derece kapsayıcı ve siste-
matik bir metinle karşı karşıya olduğumuz izlenimini veriyor. Fakat 
gerçek durum maalesef böyle değildir. Hem Giriş bölümü hem de 
Grundrisse’nin tamamı için geçerli olduğunu düşündüğümüz bu ta-
mamlanmamışlık hali, alt başlıklardan bazılarına tekabül eden me-
tinlerin fazlasıyla uzatılmış, bazılarının ise kısaca değinilerek, hatta 
neredeyse hiç değinilmeden geçilmiş olması yüzünden. O nedenle, 
Giriş’e ilişkin yukarda söylediklerimize ek olarak, tek tek alt başlık-
ları ele almak yerine, bu metnin özellikle vurgulamak istediğimiz 
yanlarını kısaca ele almayı tercih ediyoruz.

Giriş bölümünde Marx’ın ne yapmak istediği sorusu önemli. 
Hem bu kısa metin hem de Grundrisse’nin geri kalanı esas olarak 
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Marx’ın ekonomi politikle hesaplaşmasıdır. Bu hesaplaşmanın tarzı 
ve felsefi olarak beslendiği geri plan Hegel’dir. Ve bu hesaplaşma sı-
rasında, bazen gerektiği için, bazen argümantasyonun şehvetine ka-
pılarak yan konulara girildiğini ve Marx’ın kendi formülasyonunu 
ancak kopuk kopuk sunmaya fırsat bulduğunu görüyoruz. Metnin 
tamamına bu tarzın hakim olduğunu bilerek baktığımızda, Marx’ın 
temel eleştirisinin şu olduğu ortaya çıkıyor: ekonomi politik kullan-
dığı kavram ve kategorilerin tarihiliğinin farkında değildir; evren-
sel, genel geçer olduğunu varsaydığı kavramlar her topluma uygu-
lanabilir olmadığı gibi, muhtevaları da ele alınan toplumun özgül 
karakteri tarafından belirlenmektedir. 

Bu eleştiri, Giriş’in değişik kısımlarında, Marx’ın ele aldığı kav-
ramlar incelenirken, ekonomi politiğin Smith, Ricardo gibi önde 
gelen isimlerinden yaptığı alıntılar değerlendirilirken sık sık somut 
örnekler üzerinden tekrarlanır. Örneğin, Robinson Crusoe tipi te-
kil üretici davranışının evrenselleştirilmesi, bu üreticiye atfedilen 
otonomi, bağımsız karar kapasitesi, Marx’a göre, klasik iktisatçıların 
kapitalizmin tarihiliğini, dolayısıyla bu özgül toplumdaki üretim fa-
aliyetinin kendine has karakterini göremeyişinin dışa vurumudur. 
Daha sonraki metinlerde, özellikle Kapital’de Marx’ın kapitalizm-
den söz ederken sık sık dile getirdiği tanımsal özellik bu toplumsal 
biçimin de tarihi, dolayısıyla geçici oluşudur. 

Ekonomik kertenin dört asli alanı olarak üretim, tüketim, bö-
lüşüm ve mübadele Marx öncesinde kavramsallaştırılmıştı. Dolayı-
sıyla, bu kavramların Giriş’te tekrar karşımıza çıkışını da Marx’ın 
ekonomi politiği eleştirisi bağlamında algılamak doğru olur. Bu 
alanların ilişkililikleri, (birbirlerini gerektirmeleri anlamında) karşı-
lıklı bağımlılıkları ve hiyerarşik konumları dikkate alınarak yeniden 
tanımlanmaları ve bu duyarlılıkla kullanılmaları Marx’ın çok özen 
gösterdiği hususlardır. Bu dört ekonomik alandan üretimin tüke-
timle, bölüşümün mübadele ile biribirlerinin olmazsa olmazı ilişkisi 
içinde oldukları, her tüketimin aynı zamanda üretim olduğu ve de 
en önemlisi bu ilişkililiğe rağmen üretimin birincilliği Giriş bölü-
münde ayrıntılı bir biçimde tartışılır. Marx’ın ekonomik alanları bu 
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şekilde kavrayışının Kapital’in ciltleri boyunca değişik soyutlama 
seviyelerinde (yani, giderek ilişkiselliğin de daha somut biçimlere 
bürünmesi sürecinde) karşımıza çıktığını ve söz konusu ilişkilerin 
yeni veçhelerini (üretken tüketim, kredi dolaşımı vb.) kavramamıza 
imkan sağladığını da belirtmek isterim.

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın Önsöz’üne gelince; bu 
metnin tarihi maddeci sorunsalın klasikleşmiş formülasyonu oldu-
ğunu yukarda da belirtmiştik. Marx’ın ekonomi politik üzerine ça-
lışmalarının ana ekseninin gayet berrak bir biçimde dile getirildiği 
kısmı aktaralım:

Vardığım ve keşfeder keşfetmez çalışmalarıma yol gösteren 
ilke haline gelen sonuç, kısaca aşağıdaki şekilde formü le edi-
lebilir. İnsanlar, hayatlarının toplumsal ü retimi içinde belirli 
ve iradelerinden bağımsız, ü retim gü çlerinin belirli bir geliş-
mişlik dü zeyine tekabü l eden ü retim ilişkileri içine girerler. 
Bu ü retim ilişkilerinin tamamı toplumun iktisadi yapısını, 
ü zerinde belli toplumsal bilincin tekabü l ettiği bir hukuki 
ve siyasi ü styapının oluştuğu, gerçek temeli meydana getirir. 
Maddi hayatın ü retilme biçimi, genelde toplumsal, siyasi ve 
entelektü el hayat sü reçlerini belirler. (Marx, 1974: 23; çeviri 
düzeltilmiştir-EAT).

Yukarıdaki alıntıda, ü retim güçlerinin gelişmişlik düzeyine teka-
bül eden ü retim ilişkilerinin, yani iktisadi yapının, toplumsal bilin-
cin, yasal ve siyasi yapıların oluşmasındaki belirleyici önemi dile geti-
rilmektedir. Kanımca, Marx’taki iktisat-siyaset ayrımı, sivil toplum-
devlet ayrımının hayli önemli olduğu Hegelci sorunsaldan radikal bir 
kopmanın sonucudur. Kapital’in Önsöz’ünde Marx’ın kendisinin bu 
kopma sürecine değindiği malum. Burada, bizim özellikle belirtmek 
istediğimiz, bu kopma sürecinin Grundrisse’nin yazımı sırasında ta-
mamlandığı ve Giriş ile Katkı’nın Önsöz’ü arasındaki ifade farklılığı-
nın büyük ölçüde Marx’ın Hegel’le ilişkisini netleştirmesinin sonucu 
olduğudur. 
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Para
Marx’ın Para bölümünü niçin Sermaye bölümünden önce yaz-

dığı sorusu ile başlayalım: (1) Grundrisse’nin kendisi bir araştırma, 
eleştirme ve bu yolla Marx’ın kendi görüşlerinde berraklık kazanma 
metnidir; (2) dolayısıyla, belli bir sunuş yöntemini uygulayarak su-
nulacak sonuçlara henüz varılmamıştır. Bu tespit ile Para bölümü-
nün Sermaye’den önce ele alınmış olmasını, gelişigüzel bir tercihe ya 
da tesadüfe bağladığımız sanılmasın. Aksine, Sermaye bölümünün 
nispeten başlarında Marx, sermaye kavramını ele almadan önce baş-
ka kavram ve kategorilerin geliştirilmiş olması gerektiğini titizlikle 
vurgulamıştır. Aşağıdaki alıntıyı bu gözle okuyalım: 

Sermaye kavramının analizi için hareket noktası olarak 
emeği değil değeri ve daha açıkçası dolaşım süreci içinde ge-
lişmiş olan mübadele değerini almak şarttır. Emekten doğ-
rudan doğruya sermayeye geçmek en azından çeşitli insan 
ırklarından doğrudan doğruya bankere ya da doğadan buhar 
makinesine geçmek kadar imkansızdır. Mübadele değerinin 
parada hem dolaşım karşısında bağımsızlık kazanan, hem de 
bizzat dolaşım içinde sadece negatif, yitici ya da hayali bir 
biçim olduğunu gördük.” (Marx 1979: 328; Türkçe çeviride 
satırlar karıştığı için düzeltme ve ekleme yapıldı; abç –EAT)10

Bu alıntıdan, çok açıkça ortaya çıkan kavramların ele alınış sırası 
şöyledir: para  değer/mübadele değeri  emek  sermaye. Marx 
için “ele alış” kapsamlı bir teorik faaliyettir: kavramların hem eko-
nomi politik literatüründe ne şekilde kullanıldığını hem de Marx’ın 
bu kullanım şekline ilişkin eleştirilerinin ne olduğunu ve daha da 
önemlisi, kendisinin kavramların içeriği ve tarihiliği üzerine görüş-
lerinin geliştirilmesini içerir. Yaklaşık 100 sayfa uzunluğundaki Para 
bölümünün ilk 20 sayfalık kısmı dışında Marx’ın yukarıdaki alıntıda 
zikredilen sıralamaya bir ölçüde sadık kaldığını söyleyebiliriz.

İlk 20 sayfalık alt bölümün başlığı Alfred Darimon: De la Reforme 
des Banques’tir. Bu sayfalarda Marx, Proudhoncu Darimon’un 1855 
10 Grundrisse’den yaptığımız alıntılar eğer çevrilmişse Nişanyan çevirisinden, aksi hal-
de Gelen çevirisindendir (Marx 1999 ve 2003).
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krizini analizini ve önerdiği çözümü polemik dozu yüksek bir dille 
eleştirir. Bir bakıma, Darimon eleştirisini bu bölümün daha sonraki 
kısımlarında tartışılan paranın tarihi, özü ve fonksiyonları (değer 
ölçüsü ve dolaşım aracı) gibi konuların geri planı olarak okumak 
mümkündür. 1857 krizinin heyecanı içindeki Marx’ın, Proudhoncu 
ekonomi politik anlayışına odaklanması, paranın ne olduğu, kriz-
lerle ilişkisi ve kriz sırasında uygulanabilecek iktisat politikalarının 
muhtevası üzerine Darimon’un (ve Proudhon’un) yanılgılarını gös-
termeye girişmesi anlaşılabilir bir şeydir. Bu eleştiriler vesilesiyle, 
Marx’ın, dolaşım (mübadele) ile üretim kerteleri arasındaki ilişkinin 
muhtevasına, en genelde insan emeği harcanarak varolanın dönüş-
türülmesi olarak tanımladığı üretimin sonucunun (yani metaın) 
dolaşım içinde para aracılığıyla mübadeleye girişi ile emeğin toplum-
sal karakterini ortaya çıkardığına ilişkin görüşlerini de geliştirmeye 
başladığını düşünüyoruz. 

Bu bölümde, günümüz kapitalizmine ilişkin olarak hala süren 
kimi tartışmaların 1850’lerdeki varyantları hakkında Marx’ın ne dü-
şündüğünü de gözlemleyebiliyoruz. Fransa’da yaşanan krizi aslında 
bir konvertibilite krizi olarak gördükleri için, Proudhoncular kağıt 
para ile altın rezervleri arasındaki ilişkinin koparılması yoluyla krizin 
aşılabileceği tezini savunmuşlardır. Ayrıca, kapitalizm eleştirilerini 
kısmen tedavüldeki meta-para üzerinden geliştiren Proudhoncular, 
alternatif olarak emek süresine dayalı bir kupon sistemini önermek-
teydiler. Günümüz kriz ortamında tekrar gündeme gelen konvertibi-
lite tartışmalarının, altın standardına geri dönme önerilerinin, hatta 
Proudhoncu kupon sistemini andıran yerel paraları kullanarak ka-
pitalizmin aşılabileceği tezlerinin popüleritesini düşünecek olursak 
Para bölümünün güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Fakat, en 
genel hatlarıyla Grundrisse’nin bu bölümündeki tartışmalar, bir son-
raki Sermaye bölümünde geliştirilecek sermayenin para olmadığı ya 
da daha doğrusu para olmanın yanı sıra esas olarak toplumsal bir ilişki 
olduğu temasının geri planı gibidir. 
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Sermaye
Bu bölümün Grundrisse’nin en uzun (yaklaşık 500 sayfa) bölümü 

olduğunu daha önce kaydettik. Marx’ın 1859’dan nerdeyse hayatının 
sonuna kadar Kapital (Sermaye) ciltleri üzerine yoğunlaştığını, ama, 
sadece I. cildi 1867’de yayınlayabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla, nasıl 
bir önceki Para bölümü Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’da ge-
liştirilmiş, en kapsamlı ve nihai şeklini almışsa, Sermaye bölümünün 
de Kapital ciltleri boyunca olgunlaştırıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca, 
Sermaye bölümünde uzun alıntılarla tek tek eleştirilen iktisatçıların 
Artık-değer Teorileri’nde daha kapsamlı bir şekilde yer aldığını da 
hatırlatalım. Kaldı ki, Sermaye bölümünde kısaca değinilerek geçi-
len kimi konuların, mesela üretken olan ve olmayan emek konusu-
nun, hem Kapital’de hem de Artık-değer Teorileri’nde tekrar ince-
lendiğini de biliyoruz. 

Sermayenin sadece para değil aynı zamanda toplumsal bir ilişki 
olarak formüle edilişi ve sermaye birikimi yoluyla, yeniden üretim 
sürecinde bizzat bu ilişkinin de yeniden üretildiği görüşü Marx’ın en 
orijinal katkılarındandır. Bu formülasyon, aynı zamanda, Marx’ın 
kendisinin “en önemli buluşum” dediği artık-değer kavramının da 
geliştirildiği teorik bağlamı sağlamıştır. Bilindiği üzere, artık-değer 
kavramının kendisi emek gücü kavramına dayanır. Dolayısıyla, emek 
gücü’nün de özgül, yani kapitalizmin tarihiliği içinde, ortaya çıkan 
yepyeni bir meta olarak artık-değerden daha önce kavramsallaştırıl-
mış olması gerekir. Para bölümünden farklı olarak, Grundrisse’nin 
Sermaye bölümünde bu gerekliliğin ima ettiği bir kavramsal ele alış 
hiyeyarşisini maalesef göremiyoruz. Bu bölüm daha ziyade, muaz-
zam bir konu, alt konu, başlık, alt başlık, başlanıp bitirilmeyen tar-
tışma çeşitliliği şeklinde kaleme alınmıştır. 

O kadar ki, bir toplumsal ilişki olarak sermaye tartışmasına 
Kapital’den bakabilme lüksü içinde olanların başlangıç kavramı 
olarak vazgeçilmez gördüğü meta ve metaın iki veçhesi, yani kulla-
nım-değeri ve değişim-değeri kavramsallaştırmasına Marx, en sarih 
bir biçimde ancak “kitabının” en sonunda girme imkanı bulur. Ve 
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de “değer” alt başlıklı11 o pasajı bitirmeden Grundrisse projesini bir 
kenara bırakır! 

Yine de, Sermaye bölümünün dilini aksettirdiği ve de daha 
önemlisi 1867’de I. cildin yayınlanması ile bitecek Kapital’in inşa 
sürecine adeta bir köprü niteliğinde olduğu için aşağıdaki uzun alın-
tıyı yapalım: 

“Burjuva servetin ortaya çıktığı ilk kategori, meta kategori-
sidir. Metanın kendisi iki belirlenimin birliği olarak kendini 
gösterir. Meta, kullanım-değeridir, yani insan gereksinimleri-
nin herhangi bir sisteminin karşılanmasının konusudur. Bu, 
onun, en çelişkili dönemleri için ortak olabilecek ve bu yüzden 
incelenmesi ekonomi politiğin (alanının)12... dışında bulunan 
maddi yanıdır. Kullanım-değeri, modern üretim ilişkileriyle 
başkalaşmaya uğrayınca ya da kendi açısından başkalaştır-
ma yönünde bu ilişkilere el atınca, ekonomi politiğin alanına 
girer. ...(M)etanın kullanım-değeri, verilmiş önkoşuldur, be-
lirli bir ekonomik ilişkinin üzerinde ortaya çıkan maddi te-
meldir. Kullanım-değerine meta damgasını vuran yalnızca bu 
belirli ilişkidir. Örneğin, buğday, ister köleler, (serfl er)13, ister 
özgür emekçiler tarafından yetiştirilsin, aynı kullanım-değeri-
ne sahiptir. Kar gibi gökten yağsa da, kullanım-değerini hiç de 
yitirmez. Dolayısıyla kullanım-değeri metaya nasıl dönüşür? 
Değişim-değerinin taşıyıcısı olarak. Metada doğrudan birleş-
miş olmakla birlikte, kullanım-değeri ve değişim-değeri gene 
doğrudan birbirinden ayrılır. Değişim-değeri, kullanım-değe-
ri tarafından belirlenmemiş halde ortaya çıkmakla kalmaz, 
ama dahası, tersine, meta, bir kullanım-değeri olarak sahip-

11 Marx-Engels Toplu Eserler’inin (İngilizce) editörleri bu “değer” şeklindeki alt başlı-
ğın, Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’yı basıma hazırlarken “meta”ya dö-
nüştüğünü belirtmektedir (Marx ve Engels 1986: 540 dipnot 54). Marx-Engels Toplu 
Eserler’in XXIX. cildinde yer alan bu bölümün başındaki “Th is section to be inserted 
earlier” cümlesi Sol Yayınları’nın çevirisinde “Bütün bu kesim yeniden ele alınacaktır” 
şeklinde çevrilmiştir. Oysa, sözkonusu İngilizce cümle “Bu kısım daha önceki bir yere 
yerleştirilecektir,” yani, Grundrisse metninin muhtemelen ilk kısımlarında bir yere kay-
dırılacaktır anlamına gelir. 
12 Çeviride “yetkisinin” denmiştir!
13 Çeviride “serilerin” denmiştir!
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lenilmek istenilmediği ölçüde ne meta haline gelir, ne değişim-
değeri, olarak gerçekleşir. …”14

Aktarılan bu pasajın özünün aşağı yukarı aynı terminolojiyle 
hem Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın hem de Kapital’in ilk 
sayfalarında çok daha sistematize edilmiş bir biçime bürünerek tek-
rar karşımıza çıkması Grundrisse’nin gerçekten araştırma notları ya 
da bir ön taslak olarak görülmesi fikrini kanıtlayacak niteliktedir.

Bastiat ve Carey vd. Konular
Bastiat ve Carey bölümü 1857 Temmuz’unda, Grundrisse’nin di-

ğer bölümleri yazılmadan önce kaleme alınmıştır. 1850’li yılların or-
talarından itibaren Klasik ekonomi politiğin ustaları Smith ve Ricar-
do ile ekonomi politiğin vülger temsilcileri arasındaki fark Marx için 
son derece barizleşmiştir. Birçok farklılaşmanın yanı sıra, kapitalist 
“üretim ilişkilerinin uzlaşmaz karakterin(in)” üstünü örtmeden “na-
yifçe ... analiz” etmeye çalışan Klasiklerle, bu ekolün vülger temsilci-
leri arasındaki esas fark, Bastiat ve Carey’de de gözlemlendiği üzere 
söz konusu çelişkileri es geçerek, kapitalizmin doğasını toplumsal 
gelişimin ahenkli bir aşaması gibi gösterme noktasında belirginle-
şir. Bu kısa bölümün ilk kısmının odaklandığı konu budur. Henry C. 
Carey Amerikalı bir iktisatçıdır ve metinlerinde Amerika’yı İngiltere 
ile karşılaştırarak bu ülkenin özgül karakterini fazlasıyla öne çıkarır. 
Marx’a göre Fransız Frederick Bastiat’ın görüşlerinin önemli bir kısmı 
Carey’den esinlenmiştir ve fazla ciddiye alınacak nitelikte değildir. Bu 
değerlendirmesine rağmen, sözkonusu kısa bölümün ikinci yarısında 
Ücretler Üzerine alt başlığı ile, Marx’ın, Bastiat’ın ücretlerin belirlen-
mesi üzerine görüşlerini eleştirel bir biçimde de olsa özetlemeyi tercih 
etmesi ilginçtir. Ama, sonunda sıkılarak “(b)u saçmalıkları daha fazla 
izlemek olanaksız. Bu yüzden Bay Bastiat’yı bırakıyoruz” diyerek, bir-
den bu eleştirel özetlemeyi beklenmedik bir biçimde bitirir. 

Bu yazının girişinde de belirttiğimiz gibi Grundrisse’de birbirin-
den farklı birçok konu ele alınmıştır. Kimi Grundrisse yorumcuları 
bu tahlillerin Marx’ın en kapsamlı, en yetkin çözümlemeleri olduğu 
14 Marx 2003: II, 338-9
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görüşündedir. Bu yazı bağlamında tek tek hangi konuların, kimler ta-
rafından, hangi gerekçelerle önemli görüldüğü tartışmasına girmek 
yerine Grundrisse’nin 150. yılı vesilesiyle derlenmiş olan Karl Marx’s 
Grundrisse kitabına değinmek istiyoruz. Çünkü bu kitap, Marxist 
düşüncenin kimi temel kavramlarının Grundrisse bağlamında izini 
süren yazıları ve tarihi önem arzeden tartışmalara Grundrisse içinden 
bakan çalışmaları içermektedir. İlk gruba örnek yabancılaşma, değer 
ve artık-değer kavramları üzerine olan yazılar, ikinci gruba örnek ise 
ekoloji ve post-kapitalizm üzerine olan çalışmalardır (Musto 2008).

III. Grundrisse’nin Türkiye’de Kullanımı
Türkiye’de uzunca bir süre Grundrisse’nin sadece kısmi çevirileri 

ile yetinildi (Marx 1967, 1970a, 1970b ve 1979). Bu çevirilerden ilk 
üçünün yer aldığı kitapların başlığında Grundrisse’nin adının geçme-
mesi kendi içinde ilginçtir. İlk çeviri, Grundrisse’nin Sermaye bölü-
münün bir kısmına tekabül eden ‘Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler’in 
İngilizcesinden Mihri Belli’nin yaptığı ve Sol Yayınlarınca Kapitalizm 
Öncesi Ekonomi Biçimleri adı ile yayınlanan kitaptır (Marx 1967). Di-
ğer iki kısmi çeviri ise, Grundrisse’nin Giriş bölümünün Marx’ın bir 
başka kitabının (Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı) Türkçeye çev-
rilmesi sırasında eklenmesinden ibarettir (Marx 1970a ve 1970b). Baş-
lığı Grundrisse olan kitap biçimindeki ilk yayın ise Sevan Nişanyan’ın 
Almancadan kısaltarak yaptığı çeviridir (Marx 1979).

Bu kısmi çevirilerden ‘Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler’ Türkiye sol 
hareketini uzunca bir süre meşgul eden, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ve Türkiye’nin üretim tarzının ne olduğu tartışmasının ve de sol siyasi 
stratejilerin referans metni işlevini görmüştür. Giriş bölümünün daha 
çok Marx’ın İngiliz ekonomi politiğine yönelttiği eleştirilerden ibaret, 
doğrudan siyasi çıkarsamalara imkan tanımayan bir metin olması, 
gösterilen ilginin de ‘Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler’e kıyasla daha 
az oluşunu büyük ölçüde açıklamaktadır . 

Nişanyan çevirisini yukarda söz ettiğimiz diğer çevirilerden ayır-
mak gerektiğini düşünüyoruz. Çevirmenin kendi ifadesiyle bir tür 
‘study edition’ olarak tasarlanmış, öznel tercihlere dayalı kısaltılmış bir 
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Grundrisse çevirisidir bu. Ama, hem kapsamı hem de çeviri kalitesi ola-
rak önceki kısa Grundrisse bölüm çevirilerini aşan bir çalışma olduğu 
kesindir. Bu yakınlarda yeni basımı yapılan bu çeviri, Grundrisse’nin 
yüzde 30’una tekabül ettiği için referans-çeviri niteliğinde olmamakla 
birlikte, dilinin akıcılığı ve Nişanyan’ın 100 sayfalık girişinin orijinalliği 
bakımından tercih edilen bir edisyon haline gelmiştir.

Sol Yayınları, 1999’da ilk cildini, 2003’de de ikinci cildini yayınla-
yarak Grundrisse’nin tamamını, Almanca aslı yayınlandıktan 50 yıl 
sonra da olsa, Arif Gelen’in çevirisi ile nihayet Türkçeye kazandır-
mıştır. Tam çeviri olması bakımından Almanca aslı ile (ve benim sık 
sık yaptığım gibi o edisyonu esas alan, İngilizce çevirilerle) karşılaş-
tırma yapma imkanı sağladığı için Sol Yayınları’nın Grundrisse çevi-
risi el altında olmalıdır. Fakat, yukarda belirttiğimiz gibi Nişanyan’ın 
kısmi çevirisi daha özenli ve akıcıdır.15

15 Nicolaus’un İngilizce çevirisi ile mevcut iki Türkçe çeviri (A: Nişanyan ve B: Gelen) 
arasında yaptığım iki karşılaştırmayı, eksik veya hatalı çevrildiğini düşündüğüm ke-
limeleri İngilizcelerinde vurgulayarak çevirilerin kalitelerini, akıcılığını okuyucunun 
değerlendirmesi için aktarıyorum:
I.“Th e labour objectified in that use value is the objectified labour necessary bodily to 
maintain not only the general substance in which his labour power exists, i.e. the worker 
himself, but also that required to modify this general substance so as to develop its par-
ticular capacity.”
A. “(Sattığı metada) nesnelleşmiş olan emek, gerek bu emek kapasitesinin varolmasını 
sağlayan fiziksel varlığı, yani kendi bedenini canlı tutmak, gerekse bu fiziksel varlığı söz-
konusu kapasiteyi geliştirecek şekilde eğitmek için gereken nesnelleşmiş emektir.” 
B. “Gerek çalışma gücünün varolduğu genel özün, yani emekçinin kendisinin bedensel var-
lığının korunması için, gerek bu özün özel bir güç olarak gelişmesi yolunda genel özün yeni 
bir biçime sokulması için gerekli olan nesnelleşmiş emek, bu özde nesnelleşmiş emektir.”
II. “Th e economic concept of value does not occur in antiquity. Value distinguished only 
juridically from pretium, against fraud etc. Th e concept of value is entirely peculiar to the 
most modern economy, since it is the most abstract expression of capital itself and of the 
production resting on it. In the concept of value, its secret betrayed.”
A. “Ekonomik anlamda ‘değer’ kavramına antikitede rastlanmaz. Sadece hukukta, 
hilekarlığa karşı vb., değer pretium’dan (fiyat) ayırdedilir. Değer avramı bütünüyle en 
modern ekonomiye özgüdür, çünkü sermayenin ve sermayeye dayalı üretimin en soyut 
ifadesidir. Değer kavramında, sermayenin esrarı açığa çıkar.”
B. “Eski insanlarda değerin ekonomik kavramı bulunmaz. Para değerinden farklı olarak 
değer yalnız hukuksal olarak zarara uğramaya karşı vardır vb... Değer kavramı tümüyle 
en modern ekonomiyle ilgilidir, çünkü bizzat sermayenin ve ona dayalı üretimin en soyut 
kavramıdır. Değer kavramında sermayenin gizemi açığa çıkmıştır.”
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İlginç olan, Grundrisse’nin Türkçe’de tam çevirisi nihayet 2003 
yılında yayınlandıktan sonra bile, bu metne dayanan ciddi bir de-
ğerlendirmenin, tartışmanın yapılmamış olmasıdır. “Grundrisse 
Türkiye’de gürültüye gelmiştir, layık olduğu ilgiyi görmemiştir” der-
sek abartmış olmayız. Şüphesiz bu durumun bir iki istisnası vardır. 
En başta, Gülnur Savran’ın ağırlıklı olarak Grundrisse’ye dayanan 
Sivil Toplum ve Ötesi: Rousseau, Hegel, Marx (1987) başlıklı kitap 
çalışması gelir. Savran’ın amacı, Gramsci’ye yaslanarak, sosyalizmin 
inşası için sivil toplumun iyileştirilmesi temelli bir stratejiyi öneren 
Avrupa Komünizmi’ne ve o perspektifin Üçüncü Dünya varyantları-
na Marksist eleştirel yaklaşımla siyasi ve teorik bir alternatif geliştir-
mektir. Rastladığımız bir diğer çalışma ise Müfit İşler’in Grundrisse 
İçin Analitik Notlar (2007) kitabıdır. İşler Grundrisse’den yola çıka-
rak bu 400 küsur sayfalık çalışmayı yaptığını ifade etmesine rağmen, 
kaynakçasından sadece Nişanyan’ın kısmi çevirisini kullandığı anla-
şılmaktadır. Oysa, kitap Grundrisse’nin tam çevirisi yayınlandıktan 
4 yıl sonra basılmıştır. İşler’in bu çalışmada, Marx’ın yanısıra, İbn-i 
Haldun’dan da yararlanarak geliştirdiği, insanın, ancak kendinde-
ki pozitif nitelikleri, sanatçılığı öne çıkartan bir dönüşümle gerçek 
anlamda toplumsal dönüşümün aktörü haline gelebileceği tezi kimi 
yanlarıyla Batı’daki popüler post-modern yaklaşımları çağrıştır-
maktadır. 

Grundrisse üzerine Türkçe çalışmalar az olmakla birlikte, özel-
likle Roman Rosdolsky’nin Marx’ın bu metni üzerine klasikleşmiş, 
temel kaynak niteliğindeki kitabının (ve emek-değer teorisinin ge-
çersizleştiği gibi eksantrik bir perspektift en kaleme alınmış olsa da 
Antonio Negri’nin de) dilimize çevrilmiş olmasını çok önemli bul-
duğumuzu ekleyelim (Rosdolsky 2012 ve Negri 2006).
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