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ÖNSÖZ

KAPÝTALÝN ikinci cildini basýlabilecek duruma getirmek ve bunu,
bir yandan birbiriyle baðýntýlý ve elden geldiðince tam bir yapýt haline gelecek, öte yandan da, editörünün deðil, tamamýyla yazarýnýn yapýtýný
temsil edecek biçimde yapmak kolay bir görev deðildi. Üzerinde çalýþýlmýþ bulunan eldeki metinlerin çoðunlukla parça parça bulunmasý bu
görevi daha da güçleþtiriyordu. Olsa olsa tek bir elyazmasý (n° IV) baþtan
sona düzeltilmiþ ve basýma hazýr hale getirilmiþti. Ama büyük bir kýsmý,
daha sonraki düzeltme ile, büsbütün iþe yaramaz hale gelmiþti. Öz olarak büyük bir bölümü bütünüyle iþlendiði halde, malzemenin çoðu anlatým bakýmýndan son biçimini almamýþtý. Dil, Marxýn özet çýkartýrken
kullandýðý dildi: çoðu kez Ýngilizce ve Fransýzca teknik terimlerin ya da
Ýngilizce tüm tümcelerin ve hatta sayfalarýn serpiþtirildiði alaylý kaba
deyimleri ve tümcecikleri içeren konuþma diliyle dolu özensiz bir üslup.
Düþünceler, yazarýn kafasýnda geliþtiði gibi kâðýda dökülmüþ. Tezin bazý
kýsýmlarý tam olarak incelenmiþ, ayný önemdeki diðerlerine yalnýzca deðinilmiþ. Örnekler [sayfa 11] bakýmýndan olgulara dayanan malzeme toplanmýþ sayýlabilir, ama pek az düzenlenmiþ, daha da az iþlenmiþ. Bölüm
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sonlarýnda, yazarýn bir sonraki bölüme geçme telaþý içerisinde çoðu kez,
burada konunun daha fazla geliþtirilmesinin tamamlanmadan býrakýldýðý belirtilerek, yalnýzca birkaç kopuk tümce bulunmakta. Ve son olarak,
bazan yazarýn kendisinin bile çözmeyi baþaramadýðý ünlü elyazýsý.
Ben, ancak Marxýn kendisinin deðiþtirebileceði yerlerde üslubu
deðiþtirerek, ve ancak yapýlmasýnda mutlak zorunluluk bulunan ve üstelik de, anlamýn hiç kuþkuya yer vermeyecek kadar açýk olduðu yerlerde,
araya açýklayýcý tümceler ya da baðlayýcý ifadeler katarak, bu elyazmalarýný elden geldiðince harfi harfine tekrar ortaya koymakla yetindim. Yorumlanmasýnda en ufak kuþkuya yer veren tümcelerin, sözcüðü sözcüðüne aktarýlmasý yeðlendi. Yeni bir biçime soktuðum ya da sözcükler
eklediðim yerler, basýlý olarak ancak on sayfa kadar tutar ve yalnýzca biçimle ilgilidir.
Marxýn, ikinci cilt için býraktýðý elyazmasý-malzemenin yalnýzca
sayýmý bile, büyük iktisadi buluþlarýný, bunlarý bastýrmadan önce en ince
noktalarýna kadar geliþtirmede gösterdiði eþi bulunmaz özeni ve sýký
özeleþtiriyi tanýtlamaktadýr. Bu özeleþtiri, konunun sunuþunu, öz olarak
olduðu kadar biçim olarak da, ardý arkasý gelmeyen bir incelemenin
sonucu durmadan geniþleyen ufkuna uyarlamasýna pek seyrek izin vermiþtir. Sözü edilen malzeme þunlarý içermektedir:
Birincisi, 1861 Aðustosu ile 1863 Haziraný arasýnda yazýlan 23 defterde 1.472 quarto* sayfayý içeren Zur Kritik der Politischen Oekonomie
baþlýklý bir elyazmasý. Bu, ilk kýsmý 1859da Berlinde çýkan ayný baþlýðý
taþiyan bir yapýtýn devamýdýr. Bu, 1-220. sayfalarda (Defter I-V) ve gene
1.159-1.472. sayfalarda (Defter XIX-XXIII), Kapitalin birinci cildinde incelenen konular arasýndan, paranýn sermayeye dönüþmesinden sonuna
kadar olan konularý ele almaktadýr ve bunun eldeki ilk taslaðýdýr. 9731.158. sayfalar (Defter XVI-XVIII), sermaye ve kârý, kâr oranýný, tüccar
sermayesini ve para-sermayeyi, yani daha sonra, üçüncü cilt için elyazmasýnda geliþtirilen konularý ele almaktadýr. Ikinci ciltte ele alýnan temalar ile, daha sonra üçüncü ciltte ele alýnanlarýn pek [sayfa 12] çoðu henüz
ayrý ayrý düzenlenmemiþtir. Bunlar, geçerken, daha doðrusu, elyazmasýnýn
esas gövdesini oluþturan kesimde, yani Artý-Deðer Teorileri baþlýklý
220-972. sayfalarda (Defter VI-XV) ele alýnmýþlardýr. Bu kesim, ekonomi
politiðin esasýnýn ve özünün, artý-deðer teorisinin ayrýntýlý bir eleþtirel
tarihini içermektedir ve buna paralel olarak, kendisinden öncekilere karþý
polemiklerde, ikinci ve üçüncü ciltler için elyazmalarýnda ayrý ayrý ve
kendi mantýki baðýntýlarý içerisinde incelenen noktalarýn çoðunu geliþtirmektedir. Ýkinci ve üçüncü cildin kapsadýðý pek çok sayýda pasajý dýþarda
býrakarak bu elyazmasýnýn eleþtirel kýsmýný Kapitalin dördüncü cildi olarak yayýnlamayý düþünüyorum.* Deðerli olmakla birlikte bu elyazmasýndan, bu ikinci cildin baskýsýnda pek az yararlanýlabilirdi.
* Çift yaprak dosya kaðýdý. -ç.
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Kronolojik olarak bunu izleyen elyazmasý, üçüncü cilde ait olandýr. Bunun, hiç deðilse büyük bir kýsmý 1864 ve 1865te yazýlmýþtýr. Ancak bu elyazmasýnýn, temel kýsýmlarýnýn tamamlanmasýndan sonradýr
ki, Marx, 1867de yayýnlanan birinci cildi geliþtirmeye giriþmiþtir. Þimdi,
üçüncü cildin bu elyazmasýný basýma hazýrlamakla uðraþmaktayým.
Bunu izleyen döneme birinci cildin yayýnýndan sonra ikinci cilt
için, Marxýn kendisinin I-IV þeklinde numaraladýðý, dört çift-yapraklý bir
elyazmasý derlemesi tekabül etmektedir. Tahminen 1865 ya da 1867de
yazýlan elyazmasý I (150 sayfa), þimdiki II. cildin, ilk ayrý ama biraz daðýnýk olarak geliþtirilmiþ biçimidir. Burada da yararlanacak bir þey yoktu.
El-yazmasý III, kýsmen, çoðu ikinci cildin birinci kýsmý ile ilgili Marxýn
özetlerini içeren defterlerine yapýlan iletmelerin ve bu defterlerden yapýlan alýntýlarýn bir derlemesi olup, kýsmen de, belli noktalarýn iþlenmesi,
özellikle Adam Smithin, sabit ve döner sermaye ile [sayfa 13] kârýn kaynaðý
ko-nusundaki önermelerinin bir eleþtirisidir; ayrýca, üçüncü cilde ait bulunan, artý-deðer oranýnýn kâr oraný ile baðýntýsýnýn bir serimidir. Ýkinci ve
üçüncü ciltler için iþlenmiþ metinler, daha sonraki düzeltmelerle geçersiz hale gelirlerken ve bunlarýn büyük bir kýsmý atýlmak durumunda
kalýrken, bu iletmelerden de derlenebilecek pek az yeni bir þey vardý.
Elyazmasý IV, ikinci cildin birinci kýsmý ile, ikinci kýsmýn ilk bölümlerinin baskýya hazýr bir geliþtirmesidir ve gerekli olan yerlerde yararlanýlmýþtýr. Bu elyazmasý, Elyazmasý IIden daha önce yazýldýðý anlaþýldýðý
halde, biçim olarak daha fazla tamamlanmýþ olduðu için, bu kitabýn
buna uygun düþen kýsýmlarýnda yararlý biçimde kullanýlabilmiþtir. Elyazmasý IIden birkaç eklenti yapmak yeterliydi. Elyazmasý II, ikinci cildin
bir dereceye kadar tamamlanmýþ tek biçimidir ve 1870ten itibaren yazýlmaya baþlanmýþtýr. Birazdan sözünü edeceðim son basýma iliþkin notlar, açýkça þunu söyler: Metnin ikinci geliþtirilmiþ biçimi esas alýnmalýdýr.
Esas olarak Marxýn saðlýk durumunun iyi olmamasý nedeniyle
1870ten sonra, araya bir baþka aralýk daha girmiþti. Marx, bu zamanýný,
alýþageldiði gibi, tarýmbilim, Amerikada ve özellikle Rusyada kýrsal iliþkiler, para piyasasý ve bankacýlýk ve, ensonu, jeoloji ve fizyoloji gibi doða
bilimlerini incelemekle geçirdi. Bu döneme iliþkin metin aktarmalarýný
içeren pek çok not defterinde, bunlardan ayrý olarak matematik
çalýþmalarý da dikkati çekecek ölçüde yeralýr. 1877 yýlý baþýnda, esas ça* Ölüm, Engelsin Artý-Deðer Teorilerini Kapitalin dördüncü cildi olarak yayýmlamasýna
engels oldu. 1905-1910da Kautsky, yapýtýn, aslýndan bazý keyfi sapmalarý, yer deðiþtirmeleri,
atlamalarý içeren Almanca bir baskýsýný çýkardý. Artý-Deðer Teorilerinin ilk aslýna uygun baskýsý
Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafýndan 1954-61
yýllarýnda Rusça olarak yayýmlandý. Çevirideki birkaç zorunlu düzeltme ve kitabýn yardýmcý
malzemelerine eklemeler ile bu yapýt, Marks ve Engels Toplu Yapýtlarýnýn (Moskova, 1962-64)
ikinci Rusça baskýsýnýn 26. cildinin üç kýsmýný oluþturmaktadýr. 1956-62de, 1954-61 Rusça baskýsý
esas alýnarak Almanca bir baský Demokratik Alman Cumhuriyetinde yayýmlandý. Demokratik
Alman Cumhuriyetinde, Marks-Engels Werkenin 26. cildi olarak üç kitap halinde Artý-Deðer
Teorilerinin yeni bir baskýsý üzerinde çalýþmalar yapýlmýþtýr. Moskovadaki Progress Publishers,
kitabýn tamamýný Ýngilizce olarak bir baskýsýný yayýnlamýþ bulunumaktadýr. -Ed.
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lýþmasýný tekrar ele alabilecek kadar iyileþmiþti. Baþlangýcý Elyazmasý V
(56 çift-yaprak) olan, ikinci cildin yeni bir geliþtirmesinin temeli olma
amacýný taþýyan ve yukarda sözü edilen 1877 Martýnýn sonuna kadar
uzanan dört elyazmasýndan iletmeler ve notlar vardýr. Bu, ilk dört bölümü içermektedir ve henüz pek az iþlenmiþtir. Temel noktalar dipnotlarda ele alýnmýþtýr. Malzeme, ayýklanmaktan çok biraraya getirilmiþtir, ama
bu, birinci kýsmýn en önemli kesiminin sonuncu ve tam serimidir.
Bundan, baskýya hazýr bir elyazmasý hazýrlamak için ilk giriþim,
yalnýzca 17 quarto sayfayý, yani birinci bölümün büyük bir kýsmýný kapsayan Elyazmasý VIda (1877 Ekiminden sonra ve 1878 Temmuzundan
önce) yapýlmýþtýr. Ýkinci ve son bir giriþim, yalnýz 7 çift-yapraklý sayfayý
tutan Elyazmasý VIda, 2 Temmuz 1878de yapýlmýþtý. [sayfa 14]
Bu sýralarda öyle görünüyor ki, Marx, saðlýk durumunda esaslý bir
deðiþiklik olmadýðý takdirde, ikinci ve üçüncü ciltlerin iþlemesini kendisi
için tatmin edici bir þekilde hiçbir zaman bitiremeyeceðini anlamýþtý.
Gerçekten de, elyazmalarý, V-VIII, kötüleþen saðlýk durumuna karþý yoðun
bir savaþýmýn izlerini sýk sýk açýða vurmaktadýr. Birinci kýsmýn en zor parçasý Elyazmasý V üzerinde yeniden çalýþýlmýþtý. Birinci kýsmýn geriye kalaný ile, onyedinci bölüm dýþýnda ikinci kýsmýn tamamý büyük teorik
güçlükler çýkarmamýþtýr. Ama toplumsal sermayenin yeniden-üretimi ve
dolaþýmý ile ilgili üçüncü kýsým, ona pek çok deðiþiklik gerektiriyor gibi
görünmüþtü; çünkü, Elyazmasý II, ilkin yeniden-üretimi, buna aracýlýk
eden para dolaþýmýný hesaba katmaksýzýn ele almýþ ve sonra ayný sorunu, para dolaþýmýný hesaba katarak tekrar incelemiþti. Bunun ayýklanmasý ve bu kýsmýn tamamýnýn, yazarýn geniþlemiþ ufkuna uygun düþecek
biçimde yeniden kurulmasý gerekiyordu. Elyazmasý VIII, yalnýz 70 quarto sayfayý içeren bir defter, iþte böyle meydana gelmiþ oldu. Ne var ki,
Marxýn bu kadarcýk bir alana sýkýþtýrmayý baþardýðý çok sayýda konu, bu
elyazmasý ile, Elyazmasý IIden katýlan parçalar dýþta býrakýldýktan sonra
basýlmýþ þekildeki üçüncü kýsým ile karþýlaþtýrýldýðýnda açýkça görülmektedir.
Bu elyazmasý da, gene, konunun sýrf bir hazýrlýk niteliðinde ele
alýnmasýdýr ve esas amacý, Elyazmasý IIye üzerinde yeni olarak söylenecek bir þey bulunmayan ve dikkate alýnmamýþ olan noktalara oranla
daha yeni olarak kazanýlmiþ bulunan bakýþ açýlarýný saðlamlaþtýrmak ve
geliþtirmektir. Üçüncü kýsým ile azçok iliþkili bulunan, ikinci kismin onyedinci bölümünün önemli bir kesimi bir kez daha yeniden yazýlmýþ ve geniþletilmiþtir. Mantýk sýralanýþý sýk sýk kesintiye uðramakta, özellikle sonuçta, konunun ele alýnmasýnda yer yer boþluklar bulunmaktadir ve çok
bölük pörçüktür. Ne var ki, bu konuda Marxýn söylemek istediði þey,
burada, þu ya da bu biçimde söylenmiþtir.
Ýþte, Marxýn ölümünden kýsa bir süre önce kýzý Eleanora belirttiði
gibi, ortaya bir þey çýkartmam beklenen ikinci cilde ait malzeme bu.
Bu görevi ben, en dar anlamýnda yorumladým. Mümkün olan her yerde,
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iþimi, yalnýz, eldeki deðiþik metinler arasýndan bir seçme ile sýnýrladým.
Çalýþmamý, daima, daha öncekiler ile karþýlaþtýrarak, mevcut en son
düzeltilmiþ elyazmasýna dayandýrdým. Yalnýz birinci ve üçüncü kýsýmlar
bazý gerçek [sayfa 15] güçlükler, yani sýrf teknik nitelikte olmasýnýn ötesinde
güçlükler gösterdi ve bunlar gerçekten de oldukça fazlaydý. Bunlarý, yalnýz ve yalnýz, yazarýn anlayýþý içerisinde çözmeye çalýþtým.
Metindeki alýntýlarý, bunlar olgularý doðrulamak için aktarýlmýþ olduklarýnda ya da Smithten alýnan pasajlarda olduðu gibi, konuya derinlemesine girmek isteyen herkesin özgün metni elde edebileceði
durumdaysa çevirdim. Bu, yalnýz, onuncu bölümde olanaksýzdý, çünkü
burada eleþtirilen, Ýngilizce metnin kendisiydi.
Birinci ciltten yapýlan alýntýlarda sayfalar, Marx hayatta iken son
çýkan ikinci baskýya göre gösterilmiþtir.
Üçüncü cilt için, Zur Kritikin elyazmasý biçimindeki ilk iþlenmesi,
Elyazmasý IIIün yukarda sözü edilen kýsýmlarý, çeþitli not defterlerine
serpiþtirilmiþ, rasgele birkaç kýsa not dýþýnda yalnýz þu malzemeler bulunmaktadýr: Aþaðý yukarý ikinci cildin Elyazmasý II kadar tam bir biçimde yazýlmýþ bulunan ve yukarda deðinilen 1864-65 tarihli çift-yapraklý
elyazmasý; ayrýca 1875 tarihli bir defter: konuyu matematik olarak
(denklemler halinde) ele alan Artý-Deðer Oranýnýn Kâr Oranýyla Baðýntýsý. Bu cildin basýma hazýrlanmasý hýzla ilerlemekte. Þimdiye deðin görebildiðim kadarýyla, birkaç ama çok önemli kesim dýþýnda, bu, esas olarak
teknik güçlükler gösterecektir.

Marxa karþý önce ancak þurada burada fýsýltý halinde, daha sonralarý, ölümünden sonra ise, Alman Kürsü ve Devlet Sosyalistleri ve onlarýn yardakçýlarý tarafýndan, tanýtlanmýþ bir olgu olarak ilan edilen bir suçlamayý çürütmek için burayý uygun bir yer olarak görüyorum. Marxýn Rodbertusun yapýtýndan çalýntý yaptýðý öne sürülüyor. Bir baþka yerde bu
konuda hemen söylenmesi gerekeni zaten söyledim1 ama þimdiye deðin kesin bir kanýt öne sürme olanaðýný bulamadým.
Bildiðim kadarýyla bu suçlama, ilk kez, R. Meyerin Emancipationskampf des vierten Standesinde (s. 43) yapýlmýþtý: Marxýn, eleþtirisinin
büyük bir kýsmýný, bu yayýmlardan derlemiþ olduðu tanýtlanabilir  Rodbertusun, otuzlarýn son yarýsýna ait yapýtlarý kastediliyor. Daha baþka kanýt öne sürülene kadar, bu [sayfa 16] sava ait bütün kanýtýn, bunun böyle
olduðu konusunda Rodbertusun, Herr Meyere güvence vermesinden
ibaret bulunduðunu pekala varsayabilirim.
1879da Rodbertus bizzat sahnede görünüyor ve yapýtý Zur Er1
Karl Marxýn Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons Philosophie des Elends,
adlý yapýtýnýn önsözünde. Deutsch von F. Bernstein und K. Kautsky, Stuttgart 1885. [K. Marx,
Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý. Ankara 1979. s. 7-25.]
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kenntniss unsrer staatwirtschaflichen Zustände, 1842, ile ilgili olarak J.
Zellere þunlarý yazýyor (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft,
Tubingen 1879, s. 219):*
Göreceksiniz ki, bu (orda geliþtirilen düþünce çizgisi), benim
adýmý anmaksýzýn Marx tarafýndan ... pek güzel kullanýlmýþtýr. Rodbertusun yapýtlarýnýn, ölümünden sonraki yayýmcýsý Th. Kozak, bu imayý,
daha fazla merasime gerek görmeksizin yineliyor. (Das Kapital von Rodbertus, Berlin 1884, Einleitung, s. XV.)
Son olarak, R. Meyer tarafýndan 1881de yayýmlanan Briefe und
Sozialpolitische Aufsätze von D. Rodbertus-Jagetzowda, Rodbertus, düpedüz þöyle diyor: Bugün, hiç adým anýlmaksýzýn, Schaffle ve Marx
tarafýndan soyulmuþ olduðumu görüyorum. (Mektup n° 60, s. 134.) Ve
bir baþka yerde Rodbertusun iddiasý daha kesin bir biçim almakta:
Üçüncü toplumsal mektubumda ben, özünde Marxla ayný biçimde,
ama daha kýsa ve daha açýk biçimde, kapitalistin artý-deðerinin kaynaðýnýn ne olduðunu göstermiþ bulunuyorum. (Mektup n° 48, s. 111.)
Marx, hiç bir zaman bu çalýntý suçlamalarý konusunda herhangi
bir þey iþitmemiþti. Emancipationskampfýn Marxa ait nüshasýnda, yalnýz Enternasyonal ile ilgili kýsým kesilip açýlmýþtý. Geri kalan sayfalar onun
ölümünden sonra tarafýmdan kesilene kadar açýlmamýþ durumdaydý.
Tubingen Zeitschrifte hiç bakmamýþtý. R. Meyere yazmýþ olduðu Briefe
vb. ayný þekilde, onun için meçhul kalmýþtý ve ben de soygun ile ilgili
bu pasajdan, Dr. Meyerin bizzat kendisi lütfedip de 1884te dikkatimi
çekene kadar habersizdim. Bununla birlikte, Marxýn 48 nolu mektuptan
haberi vardý. Dr. Meyer, bunun aslýný, Marxýn en küçük kýzýna sunma
inceliðini göstermiþti. Kendisine yöneltilen eleþtirilerin Rodbertusta aranmasý konusundaki gizemli fýsýltýlarýn bazýlarý Marxýn kulaðýna ulaþtýðýnda,
bizzat Rodbertus tarafýndan ileri sürülen iddialar konusunda ensonu ilk
elden bilgi edindiðini söyleyerek bana bu mektubu gösterdi; eðer Rodbertusun bütün [sayfa 17] iddiasý bu idiyse, Marxýn buna hiç bir itirazý yoktu ve Rodbertusun, kendi açýklamasýnýn daha kýsa ve açýk olduðunu kabul ederek bunun zevkini çýkarmasýna pekala gözyumabilirdi. Gerçekte
Marx, Rodbertusun bu mektubu ile konuyu kapanmýþ saydý.
Bunu rahatlýkla yapabilirdi, çünkü, kendi Ekonomi Politiðin Eleþtirisinin yalnýz anahatlarý bakýmýndan deðil, daha önemli ayrýntýlarý ile de
tamamlanmýþ olduðu 1859 dolaylarýna kadar, Rodbertusun yazýnsal faaliyetleri konusunda en ufak bir bilgisi olmadýðýný ben kesinlikle biliyorum. Marx, ekonomi incelemelerine, büyük Ýngiliz ve Fransýzlardan yola
çýkarak, 1843te Pariste baþladý. Alman iktisatçýlarýndan yalnýz Rau ve
Listi biliyordu ve daha fazlasýný da bilmek istemiyordu. Ne Marx, ne de
ben, Berlin temsilcisi olarak yaptýðý konuþmalarý ve bakan olarak faaliyetlerini, 1848de, Neue Rheinische Zeitungda* eleþtirmek zorunda ka* Rodbertus 1875te öldü. Engelsin sözünü ettiði Zellere mektubu 1879da yayýmlandý. -Ed.
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lana kadar, Rodbertusun varlýðý konusunda tek sözcük duymuþ deðildik. Her ikimiz de o kadar cahildik ki, böyle birdenbire bakan olan bu
Rodbertusun kim olduðunu Ren milletvekillerine sormak zorunda
kalmýþtýk. Ne var ki, bu milletvekilleri de, bize, Rodbertusun iktisadi yazýlarý konusunda hiç bir þey söyleyememiþlerdi. Öte yandan, Marxýn o
sýrada, kapitalistin artý-deðerinin yalnýz nereden deðil nasýl meydana
geldiðini Rodbertusun yardýmý olmaksýzýn da pekala bildiðini, ona ait
Felsefenin Sefaleti, 1847,** ile, ayný yýl Brükselde verdiði ve 1849da
Neue Rheinische Zeitungun 264-69. sayýlarýnda yayýnlanan ücretli emek
ve sermaye konusundaki konferanslarý da tanýtlamaktadýr.*** Ancak
1859da Lassalleýn aracýlýðýyladýr ki, Marx, Rodbertus adýnda bir iktisatçýnýn varlýðýndan haberdar oldu ve bunun üzerine, British Museumda
üçüncü toplumsal mektubu aradý.
Gerçek durum iþte böyleydi. Ve þimdi Marxin Rodbertusu soymakla suçlandýðý þeyin içeriðinin ne olduðuna bir gözatalým. Rodbertus
diyor ki: Üçüncü toplumsal mektubunda ben, Marxla ayný biçimde,
ama daha kýsa ve açýkça, kapitalistin [sayfa 18] artý-deðerinin kaynaðýnýn ne
olduðunu göstermiþtim. Demek ki, sorunun özü bu: artý-deðer teorisi.
Ve, Marxta, Rodbertusun, kendi malý diye iddia edebileceði baþka ne
olabileceðini söylemek gerçekten güç olurdu. Böylece Rodbertus, burada, artý-deðer teorisinin gerçek yaratýcýsýnýn kendisi olduðunu ve Marxýn
bunu kendisinden çalmýþ olduðunu ilan ediyor.
Bakalým üçüncü toplumsal mektup, artý-deðerin kökeni konusunda ne diyor? Yalnýzca þunu: Toprak rantý ile kârý biraraya koyan kendisine ait rant terimi, bir metaýn deðerine bir deðer katýlmasýndan doðmayýp, ücretlerden bir deðer indiriminden doðmaktadýr; bir baþka deyiþle, çünkü ücretler, ürünün deðerinin ancak bir kýsmýný temsil eder, ve
eðer emek yeter derecede üretken ise, ücretlerin, bu deðerden, sermayenin yerine konmasý (!) ve rant için yeter miktarda kalmasý amacýyla, emeðin ürününün, doðal deðiþim-deðerine eþit olmasý**** gerekmez.
Ne var ki, bize, burada, bir ürünün sermayenin yerine konmasý için,
dolayýsýyla, hammaddelerin, araç ve gereçlerin aþýnma ye yýpranmasýnýn yerine konmasý için geriye hiç bir þey býrakmayan bir ürünün doðal
deðiþim-deðerinin ne tür þey olduðu konusunda hiç bilgi verilmiyor.
Rodbertusun bu görkemli buluþunun Marx üzerinde ne gibi bir
* Neue Rheiniche Zeitung. Organ der Demokratie. - Marxm yöneticiliði altýnda 1 Haziran
1848den 19 Mayýs 1849a kadar Kölnde yayýnlanan günlük bir gazete. Çýkaranlar arasýnda
Friedrich Engels, Wilhelm Wolff, Georg Weerth, Ferdinand Wolff, Ernst Bronke, Ferdinand
Freiligrath ve Heinrich Bürgers bulunmaktaydý. Gazetenin yayýný Marx ve ötekilerin Prusya hükümeti tarafýndan cezalandýrýlmasý yüzünden son buldu. -Ed.
** Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1979. -Ed.
*** Karl Marx, Ücretli Emek ve Sermaye - Ücret, Fiyat ve Kâr, Sol Yayýnlarý, Ankara 1978. -Ed.
**** Rodbertus-Jagetzow, Karl, Soziale Briefe on von Kirchmann: Dritter Brief: Widerlegung der Ricardoschen Lehre von der Grunderente und Begrändung einer neuen Rententheorie,
Berlin 1851, s. 87. -Ed.
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izlenim yarattýðýný söyleyebilecek durumda olmamýz bizim için büyük
bir talih. Zur Kritikin elyazmasýnda, defter X, s. 445 ve devamýnda þunu
buluyoruz: Konu-Dýþý. Herr Rodbertus. Yeni Bir Toprak Rantý Teorisi.
Bu, Marxýn, üçüncü toplumsal mektuba baktýðý biricik görüþ açýsýdýr.
Rodbertusçu artý-deðer teorisi genellikle þu alaycý ifade ile bir yana itiliyor: Bay Rodbertus, önce, toprak mülkiyeti ile sermaye mülkiyetinin
birbirinden ayrýlmamýþ bulunduðu bir ülkedeki durumu tahlil ediyor ve
sonra da rantýn (bununla o tüm artý-deðeri kastediyor), yalnýzca ödenmeyen emeðe ya da içersinde bu emeðin ifade edildiði ürünlerin niceliðine eþit olduðu þeklindeki önemli sonuca ulaþiyor.*
Kapitalist insan, birkaç yüzyýldýr artý-deðer üretmekte ve yavaþ
yavaþ bu artý-deðerin kökeni üzerinde kafa yorma noktasýna ulaþmýþ
bulunmaktadýr. Ýlk öne sürülen görüþ, doðrudan [sayfa 19] doðruya ticari
uygulamadan geliþmiþtir: artý-deðer, ürünün deðerinden yapýlan bir ekten doðar. Bu düþünce merkantilistler arasýnda geçerliydi. Ama James
Steuart, daha o zaman, bu durumda, birinin kazanacaðý þeyi bir baþkasýnýn
zorunlu olarak kaybedeceðini kavramýþtý. Ne var ki, bu görüþ, gene de,
özellikle sosyalistler arasýnda olmak üzere, uzun süre devam etti. Ama
klasik bilimden Adam Smith tarafýndan sürülüp atýldý.
Wealth of Nations (Uluslarýn Zenginliði), c. l, Bölüm VIda þöyle
diyor: Belli kimselerin elinde sermaye (stock) birikir birikmez, bunlardan bazýlarý, bunu, doðal olarak gayretli kimseleri iþe koþmakta kullanacaklar ve bunlarýn iþlerini ya da bunlarýn emeklerinin maddelere kattýðý
þeyi satmak suretiyle bir kâr elde etmek için bu insanlara malzemeler
ve geçim araçlarý saðlayacaklardýr. ... Ýþçilerin maddelere kattýðý deðer,
demek ki, bu durumda, iki kýsma ayrýþýr; bunlardan birisi iþçilerin ücretlerini karþýlar, diðeri, bunlarýn iþvereninin, tüm malzeme stoku ve yatýrmýþ
olduðu ücretler üzerinden elde ettiði kârlarýný karþýlar.** Ve biraz ilerde
þöyle diyor: Herhangi bir ülkenin topraðýnýn hepsi özel mülkiyet haline
gelir gelmez, toprak sahipleri, diðer bütün insanlar gibi, ekmedikleri þeyi
biçmeyi pek severler ve topraðýn doðal ürünü için bile bir rant talep
ederler. ... Emekçi kendi emeðinin derlediði ya da ürettiði þeyin bir
kýsmýný toprak sahibine vermek zorundadýr. Bu kýsým ya da ayný þey
demek olan bu kýsmýn fiyatý toprak rantýný oluþturur.***
Marx, bu pasaj üzerinde, yukarda sözü edilen elyazmasý Zur Kritik, etc., s. 253te þu yorumda bulunur:
Böylece Adam Smith artý-deðeri yani, artý-emeði, ödenmiþ emeðin, ücretler þeklinde eþdeðerini almýþ olan emeðin üzerinde, harcanmýþ
ve meta içersinde gerçekleþtirilmiþ emeðin fazlasýný genel kategori ola* K. Marx, Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des Kapitals), 2. Teil, Berlin 1959, s. 78. -Ed.
** A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London 1843.
Vol. 1. s. 131-32. -Ed.
*** Ibid., s. 134. -Ed.
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rak anlýyor ve, dar anlamý ile kâr ve toprak rantý, bu genel kategorinin
yalnýzca dallarý oluyor.*
Adam Smith ayrýca þöyle diyor (c. l, Böl. VIII): Toprak özel mülkiyet haline gelir gelmez, toprak sahibi, emekçinin, topraktan yetiþtirdiði
ya da derlediði ürünün hemen hemen tümünden bir pay talep eder.
Onun rantý, toprakta kullanýlan emeðin [sayfa 20] ürününden ilk indirimi
oluþturur. Topragi iþleyen kimse, hasadi kaldirana dek kendisini geçindirecek araçlara pek ender olarak sahiptir. Geçimi, genel olarak, kendisini çaliþtiran ve onun emeginin ürününde pay sahibi olmadikça ya da
kendisine ait sermayesi (stock) bir kâr ile birlikte yerine konulmadýkça
bu emekçiyi çalýþtýrmakta bir çýkarý bulunmayan bir patronun, bir çiftçinin stokundan avans olarak saðlanmýþtýr. Bu kâr, toprakta kullanýlan
emeðin ürününden ikinci bir indirimdir. Hemen hemen öteki bütün emek
ürünleri de, benzer kâr indirimine uðrarlar. Bütün zanaat ve manüfaktürlerde, iþçilerin büyük bir kýsmý, kendilerine iþ malzemelerini ve bu iþ
tamamlanana kadar ücretlerini ve bakýmlarýný avans verecek bir patronun gereksinmesi içersindedirler. O, bunlarýn emeklerinin ürününü, ya
da bu emeðin, üzerinde çalýþtýðý malzemeye kattýðý deðeri paylaþir; ve
bu pay onun kârýný oluþturur.**
Marxýn yorumu (Elyazmasý, s. 256): Bu nedenle, Adam Smith,
burada, açýk bir dille, sermaye üzerindeki rant ve kârý, salt iþçinin ürününden ya da, onun tarafýndan malzemeye eklenen emek miktarýna
eþit olan, ürününün deðerinden indirimler olarak tanýmlýyor. Bu indirim,
ne var ki, Adam Smithin kendisinin de daha önce açýkladýðý gibi, emeðin ancak, iþçinin, yalnýz kendi ücretlerini ödeyen ya da yalnýz ücretleri
için bir eþdeðer saðlayan emek niceliðinin üzerinde, malzemeye eklediði kýsmýndan, yani artý-emekten, emeðinin ödenmeyen kýsmýndan ibaret olabilir.***
Demek ki, Adam Smith bile, kapitalistin artý-deðerinin kaynaðýný ve üstelik toprak sahibininkinin kaynaðýný da biliyor. Marx, bunu,
daha 1861de kabul etmiþ durumda, oysa Rodbertus ve devlet sosyalizminin ilkyaz saðanaðý altýnda yerden mantar gibi biten sürü halindeki
hayranlarý bütün bunlarý unutmuþ görünüyorlar.
Ne var ki, diye devam ediyor Marx, o [Adam Smith], artý-deðeri, kâr ve rantta büründüðü, özgül biçimlerden farklý olarak, kendine
özgü bir kategori olarak ayýrdetmiyor. Bu, onun incelemesindeki pek
çok yanýlgý ve yetersizliðin kaynaðý olduðu gibi, Ricardonun yapýtýnda
daha da fazladýr.**** [sayfa 21]
* Karl Marx, Theories of Surplus-Value (Volume IV of Capital), Moscow 1963. Kýsým I. s. 8081. -Ed.
** A. Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1843,
Vol. 1, s. 1172-73. -Ed.
*** K. Marx, Theories of Surplus-Value (Vol. IV of Capital), Moscow 1963, Kýsým l. s. 83. -Ed.
**** Ibid., s. 8l. -Ed.
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Bu ifade Rodbertusa týpatýp uyar. Onun rantý, yalnýzca toprak
rantý ile kârýn bir toplamýdýr. Baþtanbaþa hatalý bir toprak rantý teorisi
kuruyor ve kârý, aynen kendisinden öncekilerde bulduðu gibi hiç incelemeksizin kabul ediyor.
Marxýn artý-deðeri, tersine, üretim aracý sahipleri tarafýndan herhangi bir eþdeðer verilmeksizin elde edilen deðerler toplamýnýn genel
biçimini temsil eder ve bu biçim, ilk kez Marxýn bulduðu çok özel yasalar uyarýnca birbirinden farklý, kâr ve toprak rantýna dönüþmüþ biçimlerine ayrýlýr. Bu yasalar üzerinde üçüncü ciltte durulacaktýr. Orada, genellikle
artý-deðerin anlaþýlmasýndan, onun kâra ve toprak rantýna dönüþmesinin
anlaþýlmasýna, bir baþka deyiþle, artý-deðerin kapitalist sýnýf içersinde
daðýlýmý konusundaki yasalarýn anlaþýlmasýna ulaþmak için pek çok ara
halklarýn gerekli olduðunu göreceðiz.
Ricardo, Adam Smithten epeyce ötelere gidiyor. Artý-deðer
anlayýþýný, Adam Smithte tohum halinde bulunan ama uygulamaya gelince genellikle unutulan yeni bir deðer teorisine dayandýrmaktadýr. Bu
deðer teorisi, daha sonraki bütün iktisat biliminin çýkýþ noktasý halini
almýþtýr. Metalarýn deðerinin bunlarda nesneleþen emek niceliði ile belirlenmesinden, o, emek tarafýndan hammaddelere eklenen deðer miktarýnýn, emekçiler ile kapitalistler arasýndaki daðýlýmýný ve bu deðerin
ücretler ile kâra (yani, burada artý-deðere) bölünmesini çýkartýyor. Bu iki
kýsmýn oranlarý ne olursa olsun, metalarýn deðerinin ayný kaldýðýný gösteriyor ve bu yasanýn pek az istisnalarý olduðunu kabul ediyor. Hatta o,
ücretler ile (kâr biçiminde alýnan) artý-deðerin karþýlýklý baðýntýlarý konusunda, çok genel deyimlerle ifade edilmekle birlikte, bir-kaç temel
yasa koyuyor (Marx, Das Kapital, Buch I, Kap. XV, A),* ve toprak rantýnýn, bazý koþullar altýnda oluþmayan kârýn üzerindeki bir fazlalýk olduðunu gösteriyor.
Bu noktalarýn hiç birisinde Rodbertus, Ricardodan öteye geçemiyor. Rikardocu teorinin, bu okulun yýkýlmasýna neden olan iç çeliþkilerine ya tamamen yabancý kalýyor ya da bunlar, onu ekonomik çözümler bulmaya itecek yerde, yalnýzca, ütopik taleplerde bulunmak gibi yanlýþ
bir yola sokuyor (onun, Zur Erkenntnis, etc.sý, s. 130).
Ne var ki, rikardocu deðer ve artý-deðer teorisi, sosyalist [sayfa 22]
amaçlar için kullanýlmak üzere Rodbertusun Zur Erkenntnisini beklemek zorunda deðildi. Birinci cildin 609 sayfasýnda (Das Kapital, 2 baský),** The Source and Remedy of the National Difficulties, A Letter to
Lord John Russell, London 1821, baþlýklý bir kitapçýktan alýnmýþ þu aktarmayi buluyoruz: Artý-ürünün ya da sermayenin sahipleri. Yalniz, artýürün ya da sermaye ifadesi nedeniyle bile olsa önemi dikkate alýnmasý
gereken ve Marxin unutulup gitmekten kurtardýðý bu 40 sayfalýk kitapçýkta
* Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Onyedinci Bölüm, Birinci Kesim, Sol Yayýnlarý, Ankara
1978.
** Ibid., s. 604. -Ed.
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aþaðýdaki sözleri okuyoruz:
... Kapitaliste düþebilecek her þeyi (kapitalist açýsýndan) o ancak iþçinin artý-emeðinden alabilir; çünkü iþçi yaþamak zorundadýr. (s.
23.) Ama, iþçinin nasýl yaþadýðý ve dolayýsýyla, kapitalist tarafindan elkonulan artý-emeðin ne kadar olacaðý çok göreli þeylerdir. ... eðer sermaye miktar olarak artarken deðer olarak azalmazsa, kapitalistler, iþçilerden,
yaþamlarý için gerekli olanýn ötesindeki emeðin her saatinin ürününü
kopartýp alacaklar ... ve kapitalist, en sonunda, iþçiye, artýk ekmek yemeyeceksin ... çünkü, pancar ve patatesle yaþamýný sürdürmen olanaðý var
diyebilir. Ve biz bu noktaya gelmiþ bulunuyoruz! (s. 23-24.) Eðer iþçi
ekmek yerine patates ile beslenecek hale getirilebilirse, emeðinden daha
fazla þey kopartýlabileceði tartýþmasýz doðrudur; yani ekmek ile beslendiði zaman, kendisi ile ailesinin geçimi için, pazartesi ve salýnýn emeðini
alýkoymak zorunda kalacaktýr ... patateste ise yalnýz pazartesinin yarýsýna gereksinme duyacaktýr; ve pazartesinin geriye kalan yarýsý ile salýnýn
tamamý, ya devletin ya da kapitalistin hizmeti için hazýr bulunacaktýr.
(s. 26.) Ýster rant, ister para üzerinden faiz ya da ister ticaret kârý niteliðinde olsun kapitalistlere ödenen faizin, baþkalarýnýn emeðinden ödendiði kabul edilmiþtir. (s. 23.) Burada, týpký Rodbertusta olduðu gibi ayný
rant düþüncesini görüyoruz, yalnýz rant yerine faiz kullanýlýyor. Marx
þu yorumda bulunuyor, (elyazmasý Zur Kritik, s. 852): Bu pek az bilinen
akýllara durgunluk veren ayakkabý tamircisi* MacCulloch kendisinden
sözettirmeye baþladýðý sýrada yayýnlanan kitapçik, Ricardoya kýyasla
önemli bir geliþmeyi [sayfa 23] temsil eder. Artý-deðeri ya da Ricardonun
diliyle kârý (çoðu kez de artý-ürünü) ya da faizi, kitapçýðýn yazarýnýn da
adlandýrdýðý gibi, doðrudan doðruya artý-emek, iþçinin emek-gücünün
deðerini yerine koyduðu, yani iþçinin, kendi ücretlerinin bir eþdeðerini
üreten emek miktarýnýn üzerinde bedava olarak harcadýðý emek olarak
adlandýrýyor. Deðeri emeðe indirgemek, bir artý-ürün tarafýndan temsil
edilen artý-deðeri, artý-emeðe indirgemekten daha önemli deðildi. Bu
daha önce Adam Smith tarafýndan ifade edilmiþtir ve Ricardonun tahlilinde temel bir etmeni oluþturmaktadýr. Ne var ki, onlar bunun mutlak
biçimi içersinde ne böyle olduðunu söylüyorlardý, ne de bunu herhangi
bir yerde saptýyorlardý.** Ayrýca, elyazmasýnýn 859. sayfasýnda þunlarý
okuyoruz: Üstelik yazar, iktisadý kategorilerin, kendisine ulaþtýðý biçimiyle, tutsaðýdýr. Týpký, artý-deðer ile kârýn karýþtýrýlmasýnýn Ricardoyu tatsýz
çeliþkilere götürmesi gibi, bu yazar da, artý-deðere, sermayenin faizi
adýný takmakla daha iyi bir sonuca ulaþmýþ olmuyor. Gerçekten de, bütün artý-deðeri, artý-emeðe indirgeyen ilk kiþi olarak, Ricardoyu geride
* 1826da Edinburghda yayýnlanan Some Illustrations of Mr. MCullochs Principles of Political
Economy adlý kitapçýðýn yazarý tarafýndan MacCullocha verilen takma ad; yazarýn adý, M. Mullion diye gösterilmiþtir; John Wilsonun takma adý. -Ed.
** K. Marx, Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des Kapitals), 3. Teil, Berlin 1962, 5.
23~37. -Ed.
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býrakmaktadýr. Üstelik artý-deðere sermayenin faizi derken, ayný zamanda, bu deyim ile, rant, para üzerinden faiz ve iþletme kârý gibi özel
biçimlerinden ayrý olarak, artý-emeðin genel biçimini kastettiðini vurguluyor. Ve gene de, bu özel biçimlerden birisinin adýný, faizi, genel biçim
için ad olarak seçiyor. Ve bu, onun iktisadý argoya düþmesine yetmiþtir.*
Bu son pasaj Rodbertusa kalýp gibi oturuyor. O da,kendisine
ulaþtýðý biçimiyle, iktisat kategorilerinin bir tutsaðýdýr. O da, gene, dönüþ/
müþ alt biçimlerinden birisinin adýný, rantý, artý-deðere uyguluyor, ve böylece onu iyice belirsizleþtiriyor. Bu iki yanýlgýnýn sonucu iktisadý argoya
düþmesi, Ricardoya kýyasla ileriliðini eleþtirel biçimde sürdürmemesi
ve bunun yerine, onun bitmemiþ teorisini daha kabuðundan bile kurtulmadan, her zaman olduðu gibi getirmekte çok geç kaldýðý bir ütopya
için temel olarak kullanma yanlýþýna düþmesidir. Kitapçýk 1821de yayýnlanmýþtý ve Rodbertusun 1842 tarihli rantýný bütünüyle önceden sezinlemiþ bulunuyordu.
Bizim kitapçýk, yirmilerde, rikardocu deðer ve artý-deðer teorisini,
proletaryanýn çýkarýna, kapitalist üretime karþý çýkartan [sayfa 24] ve burjuvazi ile onun kendi silahlarýyla savaþan bütün bir yazýnýn en uç karakolundan baþka bir þey deðildir. Owenýn tüm komünizmi, ekonomik
sorunlarda polemiðe giriþtiði kadarýyla Ricardoya dayanýyordu. Ondan
baþka, Marxýn daha 1847de Proudhona karþý (Misere de la philosophie, s. 49)** bazýlarýnýn sözünü ettiði, Edmonds, Thompson, Hodgskin,
vb., vb. ve dört sayfa daha ve benzeri gibi daha epeyce yazar vardý. Bu
yazý bolluðu arasýndan, ben, geliþigüzel þunlarý seçiyorum: William
Thompson, An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth,
most conductive to Human Happiness, yeni bir baský, London 1850.
1822de yazýlan bu yapýt ilk kez 1824te yayýnlandý. Burada da gene,
üretici olmayan sýnýflar tarafýndan elkonulan servet, her yerde, iþçinin
ürününden bir indirim olarak tanýmlanmakta ve oldukça aðýr sözcükler
kullanýlmaktadýr. Yazar diyor ki: Toplum denilen þeyin devamlý çabasý,
üretken emekçiyi, kendi emeðinin ürününün elden geldiðince küçük
bir kýsmý karþýlýðýnda çalýþtýrmak için kandýrmak, aldatmak, korkutmak
ve zorlamak olmuþtur. (s. 28.) Emeðinin mutlak ürünü bütünüyle ona
niçin verilmesin? (s. 32.) Kapitalistler tarafýndan üretken emekçilerden, rant ya da kâr adý altýnda kopartýlýp alýnan bu miktar bedelin, topraðýn ya da öteki nesnelerin kullanýmý karþýlýðý olduðu iddia ediliyor. ...
Onun üretken güçlerinin üzerinde ve onun aracýlýðý ile elde edilebileceði
bütün fiziki malzemeler, çýkarlarý ona karþýt bulunan kimselerin ellerinde bulunduðuna ve bunlarý herhangi bir biçimde kullanmasý için onlarýn
rýzasý zorunlu bir koþul olduðuna göre, o daima, kendi emeðinin meyvelerinin, çabalarýnýn karþýlýðý olarak ona vermeyi uygun görecekleri kýs* Ibid., 5. 252-53. -Ed.
** Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý. Ankara 1979, s. 73. -Ed.
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mý için bu kapitalistlerin merhametlerine sýðýnmýþ ya da sýðýnmak zorunda kalmýþ olmayacak mýdýr? (s., 125.) ... Ýster kâr, ister vergi ya da hýrsýzlýk densin, elkonulan ürünlerin miktarý ile orantýlý olarak, vb.. (s. 126.)
Bu satýrlarý biraz da küçümseme duygusuyla yazdýðýmý itiraf etmem gerekir. Ýngilterede yirmilerin ve otuzlarýn anti-kapitalist yazýnýnýn,
Marxýn Felsefenin Sefaletinde bile ona doðrudan deðindiði ve örneðin
1821 tarihli kitapçýkta olduðu gibi, Kapitalin birinci cildinde Ravenstoneden, Hodgskinden, vb. tekrar tekrar aktarmalar yaptýðý halde, Almanyada bütünüyle bilinmemesi olgusu üzerinde fazla durmak istemiyorum. Ne var ki, [sayfa 25] bu, resmi ekonomi politikteki korkunç yozlaþmayý öylesine tanýtlýyor ki, yalnýz Rodbertusun eteðine umutsuzlukla
sarýlan, gerçekten hiç bir þey öðrenmemiþ Literatus vulgarisin* deðil,
bilgeliði ile övünen, resmen ve törenle atanmýþ profesörü** bile, Marxý,
Adam Sýnith ve Ricardoda dahi bulunabilecek þeyleri Rodbertustan
aþýrmakla ciddi ciddi suçlayacak kadar kendi klasik ekonomi politiðini
unuttuðunu gösteriyor.
Ýyi ama, Marxýn, artý-deðer üzerine söylediklerinde yeni olan nedir? Rodbertus da dahil kendinden önce gelen bütün sosyalist iktisatçýlarýn
teorileri herhangi bir etki yaratmaksýzýn yokolup gittiði halde, nasýl oluyor
da, Marxýn artý-deðer teorisi, bütün uygar ülkelerde bulutsuz gökyüzünden düþen bir yýldýrým gibi bir etki yaratýyordu?
Kimya tarihi bunu açýklayan bir örnek veriyor:
Geçen yüzyýlýn sonuna kadar phlogistic teorinin hâlâ egemen olduðunu biliyoruz. Bu teoriye göre, yanmanýn aslýnda þundan ibaret olduðu varsayýlýyordu: varolduðu kabul edilen bir töz, phlogiston adýnda
mutlak yanýcý bir madde, yanan cisimden ayrýlýyordu. Bazý olaylarda
epeyce zorlanmasý gerekmekle birlikte bu teori, kimyasal olaylarýn çoðunu açýklamaya yetiyordu. Ne var ki, 1774te Priestleyin elde ettiði bir tür
hava öylesine saf ya da phlogistondan arýnmýþtý ki, normal hava buna
göre çok karýþýk görünüyordu. O, buna, phlogistic olmaktan çýkarýlmýþ
hava adýný verdi. Ondan kýsa bir süre sonra Scheele, Ýsveçte ayný türden bir hava elde etti ve bunun atmosferde varlýðýný gösterdi. Ayrýca o,
bu tür havanýn, kendi içersinde ya da normal hava içersinde bir cisim
yandýðý zaman yokolduðunu gördü ve bu yüzden ona, ateþ-hava adýný
verdi. Bu olgulardan þu sonuca ulaþtý ki, phlogiston ile atmosferin öðelerinden birisinin birleþmesinden (yani, yanmadan) doðan bileþim, tüpten kaçan ateþ ya da sýcaklýktan baþka bir þey deðildi.2
Priestley ile Scheele, ellerinin altýndaki þeyin ne olduðunu bilmeksizin oksijen üretmiþ oluyorlardý. Bunlar, kendilerine ulaþtýðý biçimiyle phlogistic kategorilerin tutsaðý olarak kalýyorlardý. Bütün
phlogistic görüþleri altüst edecek ve kimyada devrim yaratacak bir öðe,
* Engels, R. Meyeri anýþtýrýyor. -Ed.
** Engels, Alman vülger iktisatçý A. Wagneri anýþtýrýyor. -Ed.
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onlarýn elinde kýsýr ve meyvesiz kalýyordu. [sayfa 26] Ama Priestley hemen
bu buluþunu Paristeki Lavoisierye bildirdi ve o da bu buluþ aracýlýðý ile
bütün phlogistic kimyayý tahlil ederek, bu yeni tür havanýn yeni bir kimyasal öðe olduðu ve yanmanýn, phlogistonun yanmakta olan cisimden
ayrýlmasýndan deðil, bu yeni öðenin o cisimle bileþmesinden ileri geldiði
sonucuna ulaþtý. Böylece, phlogistic biçim içersinde baþaþaðý duran bütün
kimyayý ilk kez ayaklarý üzerine yerleþtiren o oldu. Ve o, daha sonra iddia ettiði gibi, oksijeni, diðer ikisi ile ayný zamanda ve onlardan baðýmsýz
olarak üretmiþ olmamakla birlikte, onu yalnýzca ne ürettiklerini bilmeksizin üretmiþ bulunan ötekiler karþýsýnda oksijenin gerçek bulucusudur.
Marxýn artý-deðer teorisi konusunda kendisinden öncekiler
karþýsýndaki durumu, Lavoisiernin, Priestley ve Scheele karþýsýndaki durumu ile aynýdýr. Ürünlerin deðerinin þimdi bizim artý-deðer diye adlandýrdýðýmýz kýsmýnýn varlýðý, Marxtan çok önce saptanmýþtý. Ayrýca, azçok
bir kesinlikle bunun neden ibaret, bulunduðu, yani bu artý-deðere elkoyan tarafýndan karþýlýðýnda hiç bir eþdeðer ödenmeyen emeðin ürününden ibaret olduðu da ortaya konmuþtu. Ama, kimse daha ötesine
gitmemiþti. Bazýlarý klasik burjuva iktisatçýlarý olsa olsa, emeðin ürününün, emekçi ile üretim araçlarýnýn sahibi arasýnda neye göre bölüþüldüðünü araþtýrmýþlardý. Ötekiler sosyalistler ise, bu bölünmeyi adaletsiz bulmuþlar ve bu adaletsizliði ortadan kaldýrmanýn ütopik yollarýný
araþtýrmýþlardý. Bunlarýn hepsi de, kendilerine devredildiði biçimiyle iktisadi kategorilerin tutsaðý olarak kalmýþlardý.
Marx, burada sahnede görünüyor. Ve bütün kendisinden önce
gelenlere tamamen karþit bir görüþü benimsedi. Onlarýn çözüm diye
baktýklarý þeye, o, yalnýzca bir sorun diye baktý. O, ele almak zorunda olduðu þeyin, ne phlogistic olmaktan çýkarýlmýþ hava, ne de ateþ-hava olmadýðýný, yalnýzca oksijen olduðunu görmüþtü  yani sorun, yalnýzca bir
ekonomik olguyu ortaya koymak ya da bu olgu ile sonsuz adalet ve gerçek ahlak arasýndaki çatýþmayý göstermek deðil, tüm iktisadý kökünden
deðiþtirecek olan ve kullanmasýný bilen için bütün kapitalist üretimi anlamada bir anahtar saðlayan bir olguyu açýklamaktý. Çýkýþ noktasý olarak
bu olgu ile, týpký Lavoisiernin oksijenden baþlayarak, hazýr bulduðu phlogistic kimyanýn kategorilerini incelemesi gibi, o da hazýr bulduðu bütün
iktisat kategorilerini inceledi. Artý-deðerin ne olduðunu anlamak için,
Marxýn, deðerin ne olduðunu [sayfa 27] ortaya çýkarmasý gerekiyordu. Her
þeyden önce rikardocu deðer teorisini eleþtirmesi gerekiyordu. Böylece,
emeðin deðer üreten özelliðini tahlil etti ve deðeri üreten emeðin ne
olduðunu, ve bunu niçin ve nasýl yaptýðýný ilk o saptadý. Deðerin, bu tür
donmuþ emekten baþka bir þey olmadýðýný buldu ve bu, Rodbertusun
son nefesini verene kadar hiç kavramadýðý bir noktaydý. Ardýndan Marx,
2

18.
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metalarýn para ile baðýntýsýný inceledi ve metalarýn özünde bulunan deðer sayesinde, metalarýn ve meta-deðiþiminin nasýl ve niçin meta ve para
karþýtlýðýný yaratmak zorunda bulunduðunu sergiledi. Onun bu temele
dayanan para teorisi ilk tam kapsamlý teoridir ve her yerde, zýmnen
kabul edilmiþtir. Paranýn sermayeye dönüþümünü tahlil etti ve bu dönüþümün, emek-gücünün alýmýna ve satýmýna dayandýðýný gösterdi. Emekgücünü, deðer üretme özelliðini emeðin yerine koymak suretiyle, rikardocu okulun yýkýlmasýna yolaçan güçlüklerden birisini, yani sermaye ile
emeðin karþýlýklý deðiþimini, deðerin emek tarafýndan belirlendiði yolundaki rikardocu yasa ile uyumlu hale getirilmesi olanaksýzlýðýný bir darbeyle çözümlemiþ oldu. Deðiþmeyen sermaye ile deðiþen sermaye arasýndaki ayrýmý ortaya koyarak, artý-deðerin oluþum sürecinde izlediði
gerçek yolu en küçük ayrýntýlarýna kadar izleyebildi ve böylece onu açýklayabildi ve kendisinden önceki iktisatçýlarýn hiç birisinin ulaþamadýðý
bir þeyi baþarmýþ oldu. Bunlarýn sonucu, sermayenin kendi içerisinde,
ne Rodbertusun ve ne de burjuva iktisatçýlarýnýn ne iþe yarayacaðý konusunda en küçük bir fikre sahip bulunmadýklarý, ama ikinci ciltte çarpýcý biçimde yeniden tanýtlandýðý, üçüncü ciltte daha da tanýtlanacaðý gibi,
en karmaþýk iktisadi sorunlarýn çözümüne anahtar saðlayan bir ayrými
koydu. Artý-deðer tahlilini daha da öteye götürdü ve onun iki biçimini,
mutlak ve nispi artý-deðeri buldu. Ve bunlarýn, kapitalist üretimin tarihsel
geliþmesinde, farklý, ve her seferinde belirleyici bir rol oynadýklarýný gösterdi. Bu artý-deðer temeli üzerinde elimizdeki ilk rasyonel ücret teorisini geliþtirdi ve ilk kez, kapitalist birikimin tarihinin anahatlarýný ve tarihsel
eðilimin bir serimini düzenledi.
Ya Rodbertus? Bütün bunlarý okuduktan sonra, her zamanki gibi
yan tutan bir iktisatçý olarak o, buna, topluma bir saldýrý* gözüyle
bakýyor ve artý-deðerin nereden geliþtiðini kendisinin, [sayfa 28] daha kýsa
ve açýk olarak koymuþ olduðunu görüyor ve ensonu bütün bunlarýn gerçekten de sermayenin bugünkü biçimi, yani sermaye kavramý için,
yani Bay Rodbertusun sermaye konusundaki ütopik düþüncesi için deðil de, tarihsel olarak varolan sermaye için geçerli olduðunu ilan ediyor.
Týpký, yaþamýnýn sonuna kadar phlogiston üzerine and içip oksijen ile en
ufak iliþkiye girmeyi reddeden koca Priestley gibi. Ne var ki, Priestley,
oksijeni fiilen ilk üreten insan olduðu halde, Rodbertus, artý-deðerinde
ya da daha doðrusu rantýnda yalnizca bilinen bir þeyi yeniden keþfetmiþ
oldu ve Marx, Lavoisierden farklý olarak, artý-deðerin varlýðý olgusunu ilk
kendisinin keþfettiði gibi bir iddiada bulunmaya da tenezzül etmedi.
Rodbertus un gösterdiði öteki iktisadi baþarýlar da aþaðý yukarý
ayný düzeyde. Artý-deðeri iþleyip bir ütopya haline getirmesi, Felsefenin
Sefaletinde Marx tarafýndan farkýnda olmadan zaten eleþtirilmiþ du* K. Rodbertus-Jagetzow, Briefe und sozialpolitische Aufsätze, Herausge geben von Dr. R.
Meyer. Berlin1881, Bd. 1, s. 111. -Ed.
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rumdadýr. Yapýtýn Almanca baskýsýna yazdýðým o önsözde söylemiþ olduklarýmdan baþka ne denilebilir ki.* Rodbertusun, ticari bunalýmlarý,
iþçi sýnýfýnýn düþük tüketiminin sonuçlarý olarak açýklamasý, Sismondide,
Nouveaux Principes de lEconomie politique, Kitap IV, Bölüm IVte zaten
bulunabilir.3 Ne var ki, Sismondinin aklýndaki daima dünya pazarýydý,
oysa Rodbertusun ufku Prusya sýnýrlarýnýn ötesine geçmiyor. Ücretlerin,
sermayeden mi yoksa gelirden mi çýkarýldýðý konusundaki spekülasyonlarý skolastiðin alanýna girer ve Kapitalin bu ikinci cildinin üçüncü kýsmýnda kesinlikle çözüme baðlanmýþtýr. Onun kendine ait rant teorisi,
salt kendisine ait bir mal olarak kalmýþtýr ve Marxýn onu eleþtiren elyazmasý yayýmlanana dek** yerinde rahatça uyuyabilir. Son olarak, eski
Prusya toprak sahiplerinin sermayenin baskýsýndan kurtarýlmasý için önerileri de gene bütünüyle ütopiktir; çünkü bunlar, bu konu ile ilgili olarak
ortaya çýkan biricik pratik soruna yan çizmektedir, yani: Nasýl oluyor da
eski Prusyalý toprak junkerleri, yýlda, diyelim 20.000 mark [sayfa 29] gelire
sahip olup, hiç borca girmeksizin, yýlda, diyelim 30.000 mark harcayabiliyorlar?
Rikardocu okul, aþaðý yukarý 1830 yýlýnda, artý-deðer kayasýna bindirdi. Ve bu okulun çözümleyemediði þey, onun izleyicileri vülger iktisat
içinde daha da çözümlenemez bir þey olarak kaldý. Bu okulun baþarýsýzlýðýna yolaçan, þu iki noktaydý:
1. Emek, deðerin ölçüsüdür. Ne var ki, canlý emek, sermaye ile
deðiþiminde, karþýlýðýnda deðiþilmiþ bulunduðu maddeleþmiþ emekten
daha düþük bir deðere sahiptir. Ücretler, belirli bir nicelikteki canlý emeðin deðeri, daima, bu ayný nicelikteki canlý emeðin doðurduðu ya da bu
niceliðin içerisinde somutlaþtýðý ürünün deðerinden daha azdýr. Bu biçimde konulduðunda, sorun, gerçekten de çözümlenemez durumdadýr.
Sorun, Marx tarafýndan tam ve doðru biçimde formüle edilmiþ, böylece
de karþýlýðý verilmiþtir. Bir deðere sahip olan þey emek deðildir. Deðer
yaratan bir faaliyet olarak, o, yerçekiminin herhangi bir özel aðýrlýða,
ýsýnýn herhangi bir özel sýcaklýða, elektriðin herhangi özel bir akým kuvvetine sahip olmasýndan daha fazla herhangi özel bir deðere sahip olamaz.
Meta olarak alýnýp satýlan þey, emek deðil, emek-gücüdür. Emek-gücü,
bir meta haline gelir gelmez, onun deðeri, toplumsal bir ürün olarak bu
metada somutlaþan emek tarafýndan belirlenir. Bu deðer, bu metaýn
üretim ve yeniden-üretimi için, toplumsal olarak gerekli emeðe eþittir.
Þu halde, emek gücünün, bu biçimde tanýmlanan deðeri esasý üzerin3
Böylece servetin az sayýda mülk sahiplerinin ellerinde toplanmasý, içpazarý gitgide daha
fazla daraltýr ve sanayi, kendisini büyük devrimlerin tehdit ettiði yerlerde (yani, bunun hemen
ardýndan anlatýlan 1817 bunalýmýnda) mallarýný elden çýkartmak için, dýþ pazarlar aramaya
giderek daha çok zorlanýr. Nouveaux Principes, 1819 basýmý, I, s. 316.
* Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1979. -Ed.
** Burada, daha sonra Theorien über den Mehrwert baþligi ile yayinlanan elyazmasina
iþaret ediliyor, Bkz: K. Marx, Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des Kapitals), 2. Teil.
Berlin 1959. s. 7-151 -Ed.
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den alýnýp satýlmasý, hiç bir þekilde deðerin iktisadi yasasý ile çeliþmez.
2. Rikardocu deðer yasasýna göre, eþit nicelikteki canlý emeðe
eþit ödeme yapan iki sermaye, öteki koþullar eþit olmak kaydýyla, eþit
zaman dönemlerinde, eþit deðerde metalar ve ayný þekilde eþit nicelikte
artý-deðer ya da kâr üretirler. Ama, eðer bunlar, eþit olmayan nicelikle
canlý emek çalýþtýrýrlarsa, eþit artý-deðerler ya da rikardocularýn dediði
gibi eþit kârlar üretemezler. Oysa aslýnda bunun tersi olur. Gerçekte, eþit
sermayeler tarafýndan çalýþtýrýlan canlý emek ne kadar fazla ya da az
olursa olsun, eþit zamanlarda, eþit ortalama kâr üretirler. Bu nedenle
burada deðer yasasýnda Ricardonun kendisinin de farkýna vardýðý, ama
okulunun da baðdaþtýramadýðý bir çeliþki bulunmaktadýr. Rodbertus da,
ayný þekilde bu çeliþkiyi kaydetmekten baþka bir þey yapmamýþtýr. Ama
bu çeliþkiyi çözmek yerine, o, bunu, ütopyasýnýn çýkýþ noktalarýndan
birisi yapmýþtýr. (Zur Erkenntnis, [sayfa 30] s. 131.) Marx, bu çeliþkiyi, daha
Zur Kritikin elyazmasýnda çözümlemiþtir.* Kapitalin planýna göre bu
çözüm, üçüncü ciltte verilecektir.** Bu, yayýmlanana kadar aylar geçecektir. Þu halde, Rodbertusta, Marxýn gizli kaynaðýný ve ondan üstün bir
ôncüyü keþfettiklerini iddia eden iktisatçýlar için, þimdi, Rodbertusun
iktisadýnýn neleri baþarabileceðini gösterme fýrsatý çýkmýþ oluyor. Eðer,
bunlar, eþit ortalama bir kâr oranýnýn, yalnýzca deðer yasasýný ihlal etmeksizin deðil, bu yasaya dayanarak ne þekilde gerçekleþebileceðini ve
gerçekleþmesi gerektiðini gösterebilirlerse, ben bu konuyu onlarla daha
da tartýþmaya hazýrým. Ama bu arada acele etseler iyi olur. Bu ikinci
cildin parlak incelemeleri ve þimdiye deðin neredeyse hiç elatýlmamýþ
alanlardaki yepyeni sonuçlarý, Marxýn kapitalist bir temele dayanan toplumsal yeniden-üretim sürecinin tahlilinin sonal sonuçlarýný geliþtiren
üçüncü cildin içeriðine yalnýzca bir giriþtir. Bu üçüncü cilt çýktýðý zaman,
Rodbertus denilen iktisatçýnýn adý pek az anýlýr hale gelecektir.
Kapitalin ikinci ve üçüncü ciltleri, Marxýn tekrar tekrar belirttiði
gibi, eþine adanacaktý.
Londra, Marksýn doðum günü.
5 Mayýs 1885

FRÝEDRÝCH ENGELS

[ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ*
Bu ikinci baský, esas olarak, birincinin sadýk bir kopyasýdýr. Dizgi
yanlýþlarý düzeltilmiþ, birkaç üslup kusuru giderilmiþ, yalnýzca yineleme* K. Marx, Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des Kapitals), 2. Teil Berlin 1959. -Ed.
** Karl Marx, Kapital, Üçüncü Cilt, Birinci Kýsým ve Ýkinci Kýsým, Sol Yayýnlarý, Ankara 1978,
s. 33-322. -Ed.
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leri içeren bazý kýsa paragraflar çýkartýlmýþtýr.
Hiç beklenmeyen güçlükler gösteren üçüncü cilt, elyazmasý olarak hemen hemen bitmek üzeredir. Eðer saðlýðým elverirse, bu sonbaharda baskýya hazýr hale gelecektir. [sayfa 31]
Londra, 15 Temmuz 1893

FRÝEDRÝCH ENGELS


Aþaðýda, kolaylýk saðlamak üzere, pasajlarýn alýndýklarý elyazmalarýný (II-VIII) gösteren kýsa bir liste verilmiþtir.
BÝRÝNCÝ KISIM
s. 35-36, Elyazmasý IIden; s. 36-47, Elyazmasý VIlden s. 47-51, Elyazmasý Vldan; s. 51-127, Elyazmasý Vten; s. 127-131, kitaplardan alýntýlar
arasýnda bulunan not; s. 132den [Birinci Kýsmýn] sonuna kadar Elyazmasý
IVten; ayrýca þunlar metne katýlmýþtýr: s. 140-142, Elyazmasý VIIIden pasaj;
s, 144-155 ve 151-153, Elyazmasý IIden notlar.
ÝKÝNCÝ KISIM
s. 164-174, Elyazmasý IVün sonudur. Buradan, bu kýsmýn sonuna
kadar, s. 174-370, hepsi de Elyazmasý IIden.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bölüm 18: (s. 371-379), Elyazmasý IIden.
Bölüm 19: I ve II (s. 380-411), Elyazmasý VIIIden; III (s. 412-414),
Elyazmasý IIden.
Bölüm 20: I (S. 415-418), Elyazmasý IIden; yalnýz son paragraf (s.
418), Elyazmasý VIIIden.
II (s. 419-421), esas olarak Elyazmasý IIden.
III, IV, V (s. 422-446), Elyazmasý VIIIden.
VI, VU, VIII, IX (s. 446-462), Elyazmasý IIden;
XIII (s. 508-517), Elyazmasý IIden. Bölüm 21: (s. 518-553), tümüyle
Elyazmasý VIIIden. [sayfa 32]

* Baþlik yayimci tarafindan konmuþtur. -Ed.
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BÝRÝNCÝ KISIM

SERMAYENÝN BAÞKALAÞIMI
VE BUNLARIN DEVRELERÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

PARA-SERMAYE DEVRESÝ

SERMAYENÝN dairesel hareketi1 üç aþamada yer alýr ve birinci
ciltteki sunuma göre aþaðýdaki dizileri oluþturur.
Birinci aþama: Kapitalist, meta ve emek pazarýnda alýcý olarak
ortaya çýkar; parasý metalara dönüþür, ya da PM dolaþýmýndan geçer.
Ýkinci aþama: Satýn alýnan metalarýn kapitalist tarafýndan üretken
tüketimi. Burada, o, kapitalist meta üreticisi olarak hareket eder; sermayesi üretim sürecinden geçer. Sonuç, üretimine giren öðelerden daha
fazla deðer taþýyan bir metadýr.
Üçüncü aþama: Kapitalist, pazara satýcý olarak geri döner; metalarý paraya dönüþür, ya da bunlar MP dolaþýmý hareketinden geçer.
Bu duruma göre para-sermayenin dolaþým formülü þöyledir: PM
... R* ... MP; burada noktalar, dolaþým sürecinin kesintiye uðradýðýný,
M ve P ise, M ve Pnin, artý-deðer ile artmýþ [sayfa 35] bulunduðunu belirtiElyazmasý IIden. -F.E.
* R = Üretken sermaye. -ç.

1
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yor. Birinci ve üçüncü aþamalar, birinci ciltte, yalnýzca, ikinci aþamanýn,
yani sermayenin üretim sürecinin anlaþýlmasý için gerektiði ölçüde ele
alýnmýþtý. Bu nedenle, sermayenin farklý aþamalarýnda aldýðý ve
dolaþýmýnýn yinelenmesi sýrasýnda bazan büründüðü bazan sýyrýldýðý çeþitli
biçimler incelenmemiþti. Oysa þimdi bu biçimler incelememizin doðrudan doðruya konusudur.
Bu biçimleri saf halleri içerisinde kavramak için, her þeyden önce,
bu biçimlerin deðiþmesi ve oluþmasý ile ilgisi bulunmayan bütün etmenlerin bir yana býrakýlmasý gerekir. Ýþte bunun için burada metalarýn yalnýz
deðerleri üzerinden satýldýklarý deðil, ayný zamanda bunun daima ayný
koþullar altýnda yer aldýðý kabul edilmiþtir. Ayný þekilde, dolaþým hareketi sýrasýnda ortaya çýkabilecek deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnmamýþtýr.
I. BÝRÝNCÝ AÞAMA. PM2

PM, bir para tutarýnýn bir meta tutarýna çevrilmesini temsil ediyor; alýcý parasýný metalara, satýcýlar metalarýný paraya çeviriyor. Metalarýn bu genel dolaþým hareketini ayný zamanda bireysel bir sermayenin
baðýmsýz dolaþýmýnda iþlevsel bakýmdan belirli bir kesit haline getiren
þey, esas olarak, hareketin biçimi deðil onun maddi içeriði, yani para ile
yer deðiþtiren metalarýn özgül kullaným niteliðidir. Bu metalar bir yandan üretim araçlarýdýr, öte yandan, kendilerine özgü nitelikleri, imal edilecek özel türden mallara doðal olarak uyma zorunda bulunan metalarýn
üretiminde kullanýlan emek-gücü, malzeme ve personel gibi etmenlerdir. Eðer biz, emek-gücüne E, üretim araçlarýna ÜA dersek, satýn alýnacak metalarýn toplamý M, E + ÜAya eþit olur, ya da kýsacasý M< olur.
Bu nedenle, özü bakýmýndan düþünüldüðünde PM, PM< formülü
ile temsil edilir. Yani PM, PE ile PÜAnýn bileþiminden ibarettir. Para
miktarý, P, iki kýsma ayrýlmýþtýr; bunlardan biri emek-gücünü, diðeri üretim araçlarýný satýnalmaktadýr. Bu iki dizi satýnalma, birbirinden tamamýyla farklý pazarlara aittir; birisi gerçek anlamýyla meta pazarýna, diðeri
ise emek pazarýna.
Pnin kendilerine dönüþtüðü metalarýn nitel bakýmdan böylece
bölünmeleri dýþýnda, PM< formülü, ayrýca çok [sayfa 36] karakteristik
bir nicel iliþkiyi de temsil eder. Bildiðimiz gibi, emek-gücünün deðeri ya
da fiyatý, onu bir meta olarak satýþa arzeden sahibine ücret þeklinde,
yani artý-emeði içeren emek miktarýnýn fiyatý olarak ödenir. Sözgeliþi,
eðer emek-gücünün günlük deðeri beþ saatlik emeðin üç þilin deðerindeki ürününe eþit ise, bu miktar, alýcý ile satýcý arasýndaki sözleþmede,
diyelim on saatlik emeðin fiyatý ya da ücreti olarak yer alýr. Eðer böyle
bir sözleþme örneðin 50 iþçi ile yapýlmýþ ise, bunlar, alýcý için günde toplam 500 saat çalýþacaklar demektir; bu zamanýn yarýsý ya da herbiri 10
2
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Temmuz 1873 tarihi ile baþlayan Elyazmasý VIInin baþlangýcý. -F. E.
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saatlik 25 iþgününe eþit 250 saati, yalnýzca artý-emeði temsil eder. Satýnalýnacak üretim aracý miktar ve hacminin, bu emek kitlesinin kullanýmýna yeterli olmasý gerekir.
Demek oluyor ki, PM< formülü, yalnýzca belli bir miktar paranýn, diyelim 422 sterlinin, buna tekabül eden miktarda üretim aracý ve
emek-gücü ile deðiþildiði þeklinde bir nitel iliþkiyi belirtmekle kalmýyor,
ayný zamanda E, yani paranýn emek-gücü için harcanan kýsmý ile, ÜA,
yani paranýn üretim araçlarý için harcanan kýsmý arasýndaki nicel bir
iliþkiyi de belirtmiþ oluyor. Bu iliþki baþlangýçta fazla emek miktarý ile,
belli sayýda emekçinin harcadýðý artý-emek miktarý ile belirlenir.
Eðer örneðin bir iplik fabrikasýnda 50 emekçinin haftalýk ücreti 50
sterlin tutuyorsa, eðer haftalýk 3.000 saatlik bir emeðin 1.500 saati artýemek ipliðe dönüþen deðer ise, bu 3.000 saatteki üretim araçlarýnýn
deðeri için 372 sterlin harcanmasý gerekir.
Çeþitli sanayi kollarýnda ek emek kullanýlmak suretiyle, üretim
araçlarý biçiminde ne kadar ek deðere gereksinme duyulacaðýný burada
ele almanýn yeri yoktur. Önemli olan nokta, paranýn, üretim araçlarý için
harcanan kýsmýnýn PÜA ile satýn alýnan üretim araçlarýnýn mutlaka
yeterli miktarda olmasý, yani baþlangýçta ona göre hesaplanmýþ olmasý,
uygun oranda saptanmýþ bulunmasýdýr. Baþka bir deyiþle, üretim araçlarý miktarýnýn, kendisini ürüne dönüþtürecek emek miktarýný emmeye
yetecek kadar olmasý gerekir. Eðer eldeki üretim aracý yeterli deðilse,
satýn alanýn tasarrufundaki emek fazlasý kullanýlamayacak ve emek üzerindeki tasarruf hakký boþa gidecektir. Yok eðer, üretim aracý miktarý
elde bulunan emekten fazla ise, bunlar, emek ile doymuþ hale getirilemeyecek, ürüne dönüþtürülemeyecektir.
PM < tamamlanýr tamamlanmaz, alýcýnýn tasarrufunda bazý
yararlý nesnelerin üretimi için gerekli üretim araçlarý ile [sayfa 37] emekgücünden daha fazlasý bulunur. Emek-gücünü akýcý hale getirmekte daha
büyük olanaða ya da bu emek-gücünün deðerinin yerine konulmasý için
gerekli olandan daha büyük bir emek miktarýna sahiptir; ayný zamanda,
bu miktardaki emeðin gerçekleþmesi ya da maddeleþmesi için gerekli
üretim araçlarýna da sahiptir. Bir baþka deyiþle, onun tasarrufu altýnda,
þimdi, üretimin öðelerinden daha büyük deðerde nesnelerin üretimini
gerçekleþtirecek etmenler, yani artý-deðeri içeren bir meta kitlesinin üretimi için gerekli etmenler vardýr. Para þeklinde yatýrdýðý deðer, þimdi,
(metalar halinde) artý-deðer yaratan bir deðer olarak, maddi bir biçime
bürünmüþtür. Kýsacasý, deðer, burada, deðer ve artý-deðer yaratma gücüne sahip üretken sermaye durumunda ya da biçiminde bir varlýk halindedir. Bu biçimdeki sermayeye biz R diyelim.
Þimdi Rnin deðeri, E + ÜAya eþittir ve bu da E ve ÜA ile deðiþilen
Pye eþittir. P, Rnin ayný sermaye-deðerindedir, ancak farklý bir varoluþ
biçimine sahiptir; o, para durumunda ya da biçiminde sermaye-deðerdir, yani para-sermayedir.
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PMpara-sermayenin, üretken sermayeye dönüþmesi oluyor. Burada irdelediðimiz dolaþým diyagramýnda para, sermaye-deðerin ilk taþýyýcýsý olarak görünüyor ve para-sermaye, bu nedenle, sermayenin yatýrýldýðý biçimi temsil ediyor.
Para-sermaye biçimindeki sermaye, para iþlevini görebilecek bir
durumdadýr, ve bu durumuyla, evrensel satýnalma ve evrensel ödeme
aracý iþlevlerini yerine getirir. (Son sözü edilen ödemede, emek-gücü,
ilkönce satýn alýndýðý halde, karþýlýðý, faal duruma geçirilmeden ödenmez. Üretim araçlarýnýn pazarda hazýr bulunmamasý, önceden sipariþ
edilme zorunda kalýnmasý ölçüsünde, PÜA biçimindeki para, ayný
þekilde ödeme aracý olarak iþ görür.) Bu olanak, para-sermayenin sermaye oluþundan deðil, para oluþundan ileri gelir.
Öte yandan, para biçimindeki sermaye-deðer, para iþlevleri dýþýnda
herhangi bir iþlevi yerine getiremez. Para iþlevini sermayenin iþlevine
çeviren þey, bunlarýn sermaye hareketinde oynadýðý belirli roldür, ve bu
nedenle, ayný zamanda, bu iþlevlerin [sayfa 38] iþ gördükleri aþama ile sermaye dolaþýmýnýn diðer aþamalarý arasýndaki iç baðýntýdýr. Örneðin burada
ele aldýðýmýz durumda para, bir araya geldiklerinde üretken sermayenin
maddi biçimini temsil eden metalara dönüþmüþtür, ve bu biçim, zaten
gizil ve potansiyel olarak kapitalist üretim sürecinin sonucunu içerir.
PM< ifadesinde, para-sermaye iþlevini yerine getiren paranýn bir
kýsmý, bu dolaþým hareketini tamamlamak suretiyle sermaye niteliðini
yitirdiði, ama para özelliðini koruduðu bir iþlevi üstlenmiþ olur. Para-sermaye Pnin dolaþýmý, PÜA ve PEye, yani üretim araçlarý satýn alýnmasý
ve emek-gücü satýnalýnmasýna bölünmüþtür. Bu sözü edilen sürecin kendisini inceleyelim. PE, emek-gücünün kapitalist tarafýndan satýn alýnmasýdýr. Bu, ayný zamanda, emek-gücünün ücret biçimi kabul edildiðine
göre, biz, buna, burada emeðin diyebiliriz sahibi bulunan emekçi tarafýndan satýlmasýdýr. Burada alýcý için PM (= PE) ne ise, diðer bütün
satýnalmalarda olduðu gibi, EP (=MP) satýcý (emekçi) için odur. Onun
emek-gücünü satmasýdýr. Bu, dolaþýmýn ilk aþamasý, ya da metaýn ilk
baþkalaþýmýdýr. (Buch I, Kap. III, 2a.)* Bu, emek satýcýsý için, metaýnýn
para-biçime dönüþmesidir. Emekçi, böylece elde ettiði parayý gereksinmelerini gidermek için, tüketim nesneleri için, gerekli metalara yavaþ
yavaþ harcar. Bu yüzden emekçinin metaýnýn dolaþýmýnýn bütünü, EP
M olarak ortaya çýkar; yani önce EP (= MP) ve sonra PM þeklinde,
metalarýn basit dolaþýmý genel biçimi içersinde, MPM olarak kendini
gösterir. Bu durumda para yalnýzca geçici bir dolaþým aracý, bir metaýn
bir diðeri ile deðiþiminde ancak bir araçtýr.
PE, para-sermayenin üretken sermayeye dönüþmesinde karakteristik bir andýr, çünkü o, para biçiminde yatýrýlan deðerin sermayeye,
* Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Birinci Kýsým, Ýkinci Kesim, Sol Yayýnlarý, Ankara 1978,
s.l19-129. -Ed.
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artý-deðer üreten bir deðere gerçekten dönüþmesi için temel koþuldur.
PÜA yalýnýz PE sürecinde satýn alýnan emek miktarýnýn gerçekleþtirilmesi amacý bakýmýndan gereklidir; bu konu bu görüþ açýsýndan birinci
cildin ikinci kýsmýnda, Paranýn Sermayeye Dönüþümü baþlýðý altýnda
tartýþýlmýþtý. Bu, noktada ayný konuyu baþka bir açýdan da gözden geçirmemiz gerekiyor; özellikle, sermayenin kendisini ortaya koyduðu biçim
[sayfa 39] olarak para-sermaye yönünden incelememiz gerekiyor. PEye,
genellikle, kapitalist üretim tarzýnýn ayýrdedici özelliði olarak bakýlýr. Ne
var ki, emek-gücü fiyatýný, ücretleri yerine koymak için gerekli olanýn
üzerinde bir emek miktarýnýn verilmesini öngören bir satýnalma
sözleþmesini temsil eden emek-gücü satýn alýnmasý; þu halde yatýrýlan
deðerin sermayeleþtirilmesi ya da ayný þey demek olan artý-deðer üretimi için temel koþul artý-deðerin verilmesi, hiç de yukarda gösterilen
nedenden ötürü deðildir. Tersine, biçimi nedeniyle ona bu gözle bakýlýr,
çünkü ücret biçimindeki para, emek satýnalmaktadýr ve bu durum, para
sisteminin ayýrdedici özelliðidir.
Bu, ayýrdedici özellik olarak alýnan biçimdeki mantýksýzlýk da deðil-dir. Tersine, bu mantýksýzlýk dikkate alýnmamaktadýr. Mantýksýzlýk þu
olgu-da yatmaktadýr ki, deðer yaratan bir öðe olarak emeðin kendisi
herhangi bir deðere sahip olmadýðý gibi, bu yüzden de, herhangi belirli
miktarda emek, fiyatýnda, yani eþdeðeri olan belirli nicelikte parada ifadesini bulan bir deðere de sahip bulunmamaktadýr. Ama biz, ücretlerin,
kýlýk de- ðiþtirmiþ biçimlerden baþka bir þey olmadýklarým biliyoruz;
sözgeliþi bir günlük emek-gücünün fiyatý, bu emek-gücünün bir günde
akýcý hale getirdiði emeðin fiyatý olarak kendini gösterdiði bir biçimdir.
Bu emek-gücünün diyelim altý saatlik emekle ürettiði deðer, emek-gücünün oniki saatlik faaliyeti ya da iþler halde olmasýnýn deðeri olarak böylece ifade edilmiþtir.
PEye, para sistemi denilen þeyin ayýrdedici özelliði, bu sistemin
alameti farikasý olarak bakýlýr; çünkü emek, burada, sahibine ait bir meta,
para da alýcý þu halde para iliþkisi (yani insan faaliyetinin satýlmasý ve
satýn alýnmasý) nedeniyle olarak görünür. Ne var ki para, P henüz parasermayeye dönüþmeden, ekonomik sistemin genel niteliðinde herhangi bir deðiþiklik olmadan, hizmet denilen þeylerin satýn alýcýsý olarak çok
önceden ortaya çýkar.
Ne tür bir metaya dönüþtüðü para için hiç farketmez. O, yalnýz
fiyatlarý ile de olsa belli bir miktarda parayý düþünsel olarak temsil ettiklerini gösteren, paraya dönüþmeleri olasýlýðýný taþýyan ve para ile yer
deðiþtirmedikçe sahipleri için kullaným deðerlerine dönüþebilecekleri
biçime bürünmeyen bütün metalarýn evrensel eþdeðeridir. Emek-gücü
bir kez, sahibine ait bir meta olarak pazara gelince, ve satýþý emek karþýlýðý
ödeme [sayfa 40] biçimini alarak ücret þekline bürününce, alýmý ile satýmý
artýk herhangi bir metadan daha þaþýrtýcý deðildir. Burada karakteristik
olan þey, emek-gücü metaýnýn satýn alýnabilir oluþu deðil, emek-gücü-
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nün bir meta olarak ortaya çýkýþýdýr.
PM< , yani para-sermayenin üretken sermayeye dönüþmesi
yoluyla, kapitalist, üretimin nesnel ve kiþisel etmenlerini, bunlar metalardan oluþtuðuna göre, biraraya getirmiþ olur. Eðer para ilk kez üretken
sermayeye dönüþtürülmüþ ise, ya da sahibi için ilk kez para-sermaye
iþlevini görüyorsa, kapitalistin iþe, emek-gücünü satýnalmadan önce binalar, makineler, vb. gibi üretim araçlarý satýnalmakla baþlamasý gerekir.
Çünkü emek-gücünü dilediði gibi harekete geçirmek durumunda kalýr
kalmaz, bunu emek-gücü olarak kullanabilmesi için üretim araçlarýna
sahip olmak zorundadýr.
Durumun kapitalistçe sergilenmesi böyledir.
Emekçi açýsýndan ise þöyledir: Satýlana ve üretim araçlarý ile iliþki
içine girene dek kendi emek-gücünün üretken biçimde uygulanmasý
olanaksýzdýr. Satýþýndan önce emek-gücü, bu yüzden, üretim araçlarýndan, yani uygulanmasýnýn maddi koþullarýndan ayrý olarak vardýr. Bu
ayrýlýk halinde emek-gücü, ne sahibi için kullaným-deðeri üretiminde
doðrudan doðruya, ne de yaþamýný sürdürebilmek için onun satýþý ile
meta üretiminde kullanýlamaz. Ama satýþý sonucu üretim araçlarý ile
iliþki içine sokulduðu andan baþlayarak, týpký üretim araçlarý gibi, alýcýnýn üretken sermayesinin bir kýsmýný oluþturur.
PE hareketinde para sahibi ile emek-gücü sahibinin yalnýzca
alýcý ve satýcý iliþkisi içersine girdikleri, birbirlerinin karþýsýna, para sahibi
ve meta sahibi olarak çýktýklarý doðrudur. Bu bakýmdan bunlar salt bir
para iliþkisi içersine girerler. Ama ayný zamanda alýcý, daha baþlangýçta,
emek-gücünün sahibi tarafýndan üretken bir biçimde harcanýmý için maddi koþullar olan üretim araçlarýnýn sahibi sýfatýyla da ortaya çýkar. Bir
baþka deyiþle, bu üretim araçlarý, bir baþkasýnýn malý olmasý nedeniyle
emek-gücü sahibi ile karþýtlýk halindedir. Öte yandan, emeðini satan
kimse, bir baþkasýnýn emek-gücüne fiyat biçen ve gerçekten üretken
sermaye olabilmesi için bu emek-gücünü sermayesiyle bütünleþtirmek
zorunda olan bir alýcý ile yüzyüze gelir. Bu nedenle kapitalist ile ücretliemekçi arasýndaki sýnýf iliþkisi, PE hareketinde (emekçi yönünden EP
hareketinde) [sayfa 41] yüzyüze geldikleri anda baþlamýþ demektir. Bu, bir
alým-satým, bir para iliþkisidir, ama alýcýnýn kapitalist, satýcýnýn ücretliemekçi olduðu kabul edilen bir alým-satýmdýr. Ve bu iliþkisi, emek-gücünün gerçekleþmesi için gerekli koþullardan, yani geçim araçlarý ile üretim
araçlarýnýn bir baþkasýnýn malý olarak emek-gücü sahibinden ayrýlmýþ
olmasý olgusundan doðar.
Biz, burada, bu ayrýlmanýn kökeni ile ilgilenmiyoruz. PE hareketi
baþlar baþlamaz bu ayrýlýk varolur. Bizi burada ilgilendiren þey þudur:
Eðer PE, burada, para-sermayenin ya da sermayenin varoluþ biçimi
olarak paranýn bir iþlevi olarak ortaya çýkýyorsa, bu, salt paranýn burada,
yararlý bir insan faaliyeti ya da hizmeti için ödeme aracý rolünü yüklenmesinden ileri gelmez; þu halde, bu, hiç bir zaman paranýn ödeme aracý
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iþlevi sonucu doðmuþ deðildir. Paranýn bu þekilde harcanabilmesinin
tek nedeni, emek-gücünün kendisini, kendi üretim araçlarýndan (emekgücünün kendisinin üretim aracý olarak geçim araçlarý da buna dahildir)
ayrýlmýþ durumda bulmasý ve bu ayrýlýðýn ancak emek-gücünün üretim
araçlarý sahibine satýlmasýyla üstesinden gelinebilmesidir; iþte bunun için,
emek-gücünün faaliyeti ki bu hiç bir zaman kendi fiyatýnýn yenidenüretimi için gerekli-emek miktarý ile sýnýrlý deðildir-, ayný þekilde, onu satýnalaný ilgilendirir. Üretim süreci sýrasýndaki sermaye iliþkisi, yalnýzca bu
iliþkinin dolaþým hareketinin, alýcý ile satýcýnýn karþý karþýya geldikleri
farklý temel ekonomik koþullarýn, bunlarýn sýnýf iliþkilerinin doðasýnda
varolmasýndan doðar. Bu iliþkiyi yaratan, niteliði nedeniyle para deðildir;
daha çok, salt para-iþlevinin sermaye-iþlevine dönüþmesine yolaçan bu
iliþkinin varlýðýdýr.
Para-sermaye (þimdilik biz, burada, karþýmýza çýktýðý, özel iþlevinin
sýnýrlarý içerisinde yalnýz bu sermaye ile ilgileniyoruz) kavramýnda iki
yanlýþ, ya birbirlerine paralel ya da kesiþerek giderler. Önce, sermayedeðerin, para-sermaye niteliði içerisinde yerine getirdiði iþlevler ki, o bu
iþlevleri salt para biçiminde olmasý nedeniyle yerine getirebilir yanlýþlýkla
onun sermaye niteliðine baðlanýr; oysa bunlar yalnýzca sermaye-deðerin
para biçimine, para olarak göründüðü biçime baðlýdýrlar. Sonra, bunun
tersine, para-iþlevinin onu ayný zamanda sermaye-iþlevi haline getiren
özgül içeriði, paranýn niteliðine (para burada sermaye ile karýþtýrýlýyor)
baðlanýr; oysa para-iþlevi, burada, PE [sayfa 42] hareketinin belirttiði türden, ve salt meta dolaþýmýnda ve buna tekabül eden para dolaþýmýnda
hiç bulunmayan toplumsal koþullarý öngörür.
Köle alým-satýmý, þeklen ayný zamanda bir meta alým-satýmýdýr,
Ama kölelik olmaksýzýn, para bu iþlevi yerine getiremez. Eðer kölelik
varsa, iþte o zaman köle alýmýna para yatýrýlabilir. Buna karþýlýk, sýrf paranýn varlýðý köleliði olanaklý kýlamaz.
Bir insanýn kendi emek-gücünü (kendi emeðinin satýþý biçiminde
ya da ücret biçiminde) satmasýnýn tek baþýna bir olgu oluþturmayýp,
meta üretimi için toplumsal kesin bir koþul olabilmesi, ve bu nedenle
para-sermayenin, toplumsal boyutta, yukarda tartýþmasý yapýlan PM<
iþlevini yerine getirebilmesi için, üretim araçlan ile emek-gücü arasýnda
baþlangýçta bulunan baðýn çözüldüðü tarihsel sürecin varlýðý kabul edilir;
bu süreç sonucudur ki, büyük halk yýðýný, üretim araçlarýndan yoksun
emekçiler, bu üretim araçlarýna sahip bulunan emekçi-olmayanlar ile
yüzyüze gelmiþlerdir. Bu durumda, üretim araçlarý ile emek-gücü arasýndaki baðýn biçiminin, çözülmeden önce, emekçinin kendisi de bir üretim aracý olarak diðer üretim araçlarýna dahil bulunma biçiminde, ya da
kendisi bunlara sahip olmak biçiminde olmasýnýn bir önemi yoktur.
PM< iliþkisinin ardýnda yatan þey daðýlýmdýr, bu daðýlým, tüketim nesnelerinin daðýlýmý gibi alýþýlagelen anlamda olmayýp, üretim öðelerinin kendisinin daðýlýmýdýr; üretimin maddi etmenlerinin yoðunlaþmasý
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bir yanda, emek-gücünün bir baþýna öte yanda olmasýdýr.
Üretim araçlarý, üretken sermayenin bu maddi kýsmý, bu nedenle
PE hareketi, evrensel, toplumsal bir hareket halini almadan önce
emekçinin karþýsýna bu haliyle, yani sermaye olarak çýkmak zorundadýr.
Kapitalist üretimin bir kez yerleþtikten sonra daha sonraki geliþmelerinde yalnýz bu ayrýlýðý yeniden yaratmakla kalmayýp bunun boyutlarýný, egemen toplumsal koþul halini alýncaya kadar gitgide geniþlettiðini
daha önce görmüþtük.* Bununla birlikte, bu sorunun baþka bir yaný daha vardýr. Sermayenin doðup geliþmesi ve üretimi denetimi altýna alabilmesi için, ticaretin geliþmesinde belli bir aþamaya ulaþýlmasý kabul edilir.
Bu nedenle bu, ayný zamanda meta dolaþýmýna ve dolayýsýyla meta [sayfa
43] üretimine de uygulanýr; çünkü, satýþ için, yani meta olarak üretilmedikçe hiç bir nesne meta olarak dolaþýma giremez. Ne var ki, kapitalist
üretim bunun temeli görevini yüklenene dek meta üretimi, üretimin
normal ve egemen tipi haline gelemez.
Sözde köylülerin kurtuluþ hareketinin sonucu, tarýmý serflerin
zorunlu emeði yerine ücretli-emekçilerin yardýmý ile yürütmek zorunda
kalan Rus toprak sahipleri iki þeyden yakýnýyorlar: Birincisi, para-sermaye kýtlýðýndan. Örneðin, daha ürün satýlmadan önce, tam da ilk koþul
olan nakit para kýtlýðý varken oldukça çok büyük meblaðlarýn ücretliemekçilere ödenmesi gerektiðini söylüyorlardý. Üretimin kapitalist biçimde yürütülebilmesinden önce, özellikle ücretlerin ödenmesi için sermayenin para þeklinde daima hazýr olmasý gerekir. Ama toprak sahipleri umudu kesmemeliydiler. Ýnsan beklemeyi bilmeliydi; zamaný gelince sanayi kapitalisti emri altýnda yalnýz kendisine ait parayý deðil, largent des
autresu** da bulacaktý.
Ýkinci yakýnma daha da ilginçtir. Bu yakýnma, insanýn elinde parasý olsa bile her zaman yeter sayýda emekçi bulunmamasý yolundaydý.
Nedeni þuydu ki, Rus çiftlik-emekçileri, köy topluluklarýnda topraðýn ortak mülkiyeti yüzünden, üretim araçlarýndan tamamen ayrýlmamýþlar ve
dolayýsýyla, sözcüðün tam anlamýyla henüz serbest ücretli-emekçi olamamýþlardý. Ama bu ücretli-emekçinin toplumsal ölçekte varlýðý, PM
için, paranýn metaya çevrilmesi, para-sermayenin üretken sermayeye
dönüþtürülebilmesi için bir sine qua nondur.***
Bu nedenle, þurasý apaçýktýr ki, para-sermayenin dolaþým formülü
PM ... R ... MP, ancak daha önceden geliþmiþ bulunan kapitalist üretim temeli üzerinde sermaye dolaþýmýnýn doðal biçimidir; çünkü bu,
toplumsal ölçekte bir ücretli-emekçiler sýnýfýnýn varlýðýný öngörür. Kapitalist üretimin, yalnýz meta ve artý-deðer yaratmakla kalmayýp, ayný zamanda gitgide artan ölçüde bir ücretli-emekçiler sýnýfýný yeniden-ürettiðini,
ve doðrudan üreticilerin büyük çoðunluðunu bu sýnýfa kattýðýný görmüþ
* Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Yedinci Kýsým. -Ed.
** Baþkalarýnýn parasý. -ç.
*** Zorunlu neden ya da olmazsa olmaz. -ç.
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bulunuyoruz. Bunun gerçekleþtirilmesinin ilk koþulu, devamlý bir ücretliemekçiler sýnýfýnýn varlýðý olduðu için, PM ... R ... MP, üretken sermaye biçiminde bir sermayeyi, yani üretken sermaye dolaþýmý biçimini
öngörür. [sayfa 44]
II. ÝKÝNCÝ AÞAMA
ÜRETKEN SERMAYENÝN ÝÞLEVÝ

Bizim burada incelediðimiz sermaye dolaþýmý, PM dolaþýmý hareketiyle, paranýn metalara dönüþmesiyle, yani satýnalmayla baþlar.
Dolaþýmýn, bu nedenle, karþýt bir baþkalaþým ile, MP ile, metalarýn paraya dönüþmesiyle, yani satýþla tamamlanmasý gerekir. Ama PM <
hareketinin doðrudan sonucu, para biçiminde yatýrýlan sermaye-deðer
dolaþýmýnýn kesintiye uðramasýdýr. Para-sermayenin üretken sermayeye
dönüþmesiyle sermaye-deðer, artýk dolaþýma devam edemeyeceði, tüketime, yani üretken tüketime girmek zorunda olduðu maddi bir biçim
kazanmýþtýr. Emek-gücünün, emeðin kullanýmý, ancak emek-süreci içersinde maddeleþebilir. Kapitalist, emekçiyi kölesi olmadýðý ve emek-gücünün belli bir süre için kullanma hakký dýþýnda bir þey satýnalmadýðý için
bir meta gibi tekrar satamaz. Öte yandan, kapitalist, bu emek-gücünü
onun yardýmýyla meta yaratmak için üretim aracýndan yararlanma dýþýnda
kullanamaz. Demek ki, birinci aþamanýn sonucu, ikinci aþamaya, sermayenin üretkenlik aþamasýna giriþtir.
Bu hareket, PM< ... R formülü ile temsil edilmiþtir ve noktalar
sermaye dolaþýmýnýn kesintiye uðradýðýný belirtmektedir, oysa dairesel
hareketi devam etmektedir, çünkü metalarýn dolaþým alanýndan üretim
alanýna geçmektedir. Ýlk aþama, para-sermayenin üretken sermayeye
dönüþmesi, bu neden1e, ikinci aþamanýn, üretken sermayenin iþler hale
gelmesinin salt bir habercisi ve baþlangýç anýdýr.
PM< , bu hareketi yapan bireyin emrinde herhangi bir kullaným-biçiminde deðerlerin bulunduðunu deðil, ayný zamanda, bunlara
para biçiminde sahip olduðunu, yani onun para sahibi olduðunu da öngörür. Ne var ki, bu hareket, salt bir para elden çýkarma hareketinden
ibaret olduðu için, bireyin para sahibi olarak kalabilmesi ancak parayý
elden çýkarma hareketinin ayný zamanda paranýn dönüþü anlamýný taþýmasýndandýr. Ama para ancak metalarýn satýþý yoluyla dönebilir. Böylece yukardaki hareket onun bir meta üreticisi olmasýný varsayar.
PE, ücretli-emekçi, yalnýzca kendi emek-gücünü satarak yaþar.
Emek-gücünün korunmasý emekçinin kendi-kendini muhafazasý günlük tüketimi gerektirir. Böyle olunca, EPM [sayfa 45] ya da MPM hareketlerini, kendi-kendisini korumasý amacýyla gerekli satýn almalarý
yineleyebilmesi için, tüketimi için ödemelerin oldukça kýsa aralýklar ile
devamlý yinelenmesi gerekir. Bu. nedenle kapitalistin daima ücretli-emekçinin karþýsýna bir para-kapitalist niteliði ile çýkmasý ve sermayesinin para-
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sermaye olmasý zorunluluðu vardýr. Öte yandan, ücretli-emekçilerin, bu
doðrudan üreticiler kitlesinin, EPM hareketini yerine getirebilmesi için,
bunlarý daima gerekli geçim araçlarýný satýnalýnabilecek biçimde, yani
metalar þeklinde karþýlarýnda bulmalarý gerekir. Bu durum, meta biçimindeki ürünlerin dolaþýmýnda ve ayný zamanda üretilen metalarýn hacminde yüksek derecede bir geliþmeyi gerekli kýlar. Ücretli-emek aracýlýðý
ile üretim evrensel hale gelince, meta üretimi, genel üretim biçimi olmak durumundadýr. Bu üretim biçimi bir kez genel durum alýnca, gittikçe artan toplumsal bir iþbölümünü birlikte getirir; yani belli bir kapitalist
tarafýndan üretilen nesnelerde gitgide artan bir farklýlaþma olur ve birbirini tamamlayan üretim süreçleri baðýmsýz süreçler halinde bölünürler.
PÜA, bu nedenle, PE ile ayný ölçüde geliþir; yani, üretim araçlarý üretimi meta üretiminden, bu üretim araçlarýnýn mülkiyeti kime ait ise o ölçüde ayrýlmýþ olurlar. Ve üretim araçlarý artýk her meta üreticisi karþýsýnda,
kendisinin üretmediði, ama kendi özel üretim süreci için satýn aldýðý
metalar olarak bulunurlar. Bunlar, baðýmsýz olarak çalýþtýrýlan ve onun
üretim alanýndan tamamen ayrýlmýþ bulunan üretim kollarýndan gelirler
ve bu nedenle de onun kendi dalýna satýnalýnmasý gerekli metalar olarak girerler. Meta üretiminin maddi koþullarý, diðer meta üreticilerinin
ürünleri olarak týpký metalar gibi gitgide artan ölçüde onun karþýsýna
çýkarlar. Ve kapitalistin, ayný ölçüde, para-kapitalist rolünü benimsemesi
gerekir; bir baþka deyiþle, sermayesinin, para-sermaye iþlevlerini yüklenmesini gerektiren boyutlar büyümüþtür.
Öte yandan, kapitalist üretimin temel koþulunu doðuran ayný
koþullar, bir ücretli-iþçiler sýnýfýnýn varlýðý, her türlü meta üretiminin, kapitalist meta üretimine geçiþini kolaylaþtýrýr. Kapitalist üretim geliþtikçe,
çoðunluðu üreticilerin gereksinmelerini karþýlamak için kurulmuþ bulunan ve ancak ürün fazlasýný metaya dönüþtüren diðer bütün eski üretim
biçimleri üzerinde ayýrýcý, bölücü bir etki yapar. Kapitalist üretim, baþlangýçta, görünüþte üretim biçimini etkilemeksizin, ürünlerin satýþýný ana
[sayfa 46] amaç haline getirir. Örneðin, kapitalist dünya ticaretinin, Çin, Hindistan, Arap, vb. gibi uluslar üzerindeki ilk etkisi böyle olmuþtu. Ama,
sonralarý, kök saldýðý her yerde kapitalist üretim, ya üreticilerin kendi çalýþmalarý ya da yalnýzca ürün fazlasýnýn meta olarak satýlmasý üzerine dayanan her çeþitten meta üretimini yok eder. Kapitalist üretim, önce meta
üretimini genelleþtirir, sonra da yavaþ yavaþ bütün meta üretimini, kapitalist meta üretimine dönüþtürür.3
Üretimin toplumsal biçimi ne olursa olsun, emekçiler ile üretim
araçlarý daima onun etmenleri olarak kalýrlar. Ama birbirlerinden ayrýlmalarý halinde bu etmenlerden birisi ancak potansiyel olarak bulunabilir. Çünkü üretimin devamý için bunlarýn birleþmeleri zorunludur. Bu birleþmenin gerçekleþtirildiði özgül biçim, toplum yapýsýnýn farklý ekono3
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mik devirlerini birbirinden ayýrýr. Þimdiki durumda, serbest iþçinin üretim araçlarýndan ayrýlmasý, verilmiþ bulunan çýkýþ noktasýdýr, ve biz, nasýl
ve hangi koþullar altýnda bu iki öðenin kapitalistin elinde birleþtiðini, yani
sermayesinin üretken varlýk biçimi olarak birleþtiðini görmüþ bulunuyoruz. Metalarýn kiþisel ve maddi yaratýcýlarý böylece biraraya getirildikten
sonra giriþtikleri fiili süreç, üretim sürecinin kendisi, bu nedenle sermayenin bir iþlevi oluyor; niteliði ve özü, bu yapýtýn birinci cildinde ayrýntýlarýyla tahlil edilen kapitalist üretim süreci oluyor. Meta üretimi ile uðraþan
her giriþim, ayný zamanda, tür emek-gücü sömürme giriþimi haline geliyor. Ne var ki, yalnýz kapitalist meta üretimi, çað açýcý bir sömürü biçimi
halini alýyor ve tarihsel geliþim seyri içersinde, emek-sürecinin örgütlenmesi ve teknikteki büyük geliþmeler yoluyla toplumun tüm ekonomik
yapýsýný bütün eski çaðlarý, gölgede býrakacak þekilde kökünden
deðiþtiriyor.
Yatýrýlan sermaye-deðerin varlýk biçimleri olduklarýna göre, üretim araçlarý ve emek-gücü, deðer ve dolayýsýyla artý-deðer üretme süreci
sýrasýnda büründükleri farklý roller nedeniyle, deðiþmeyen ve deðiþen
sermaye halinde birbirlerinden ayrýlýrlar. Üretken sermayenin farklý öðeleri olarak bunlar, ayrýca, kapitalistin mülkiyetindeki üretim araçlarý,
üretim süreci dýþýnda bile kendi sermayesi olarak kaldýðý halde, emekgücünün yalnýz bu süreç içersinde bireysel sermayenin varlýk þeklini
almasý olgusu ile de birbirlerinden farklýdýrlar. Emek-gücü yalnýzca [sayfa
47] satýcýsýnýn, ücretli-emekçinin elinde bir meta olduðu halde, ancak alýcýsýnýn, onun geçici bir süre için kullanma hakkýný satýnalanýn elinde sermaye halini alýr. Üretim araçlarý, emek-gücü, yani üretken sermayenin
bu kiþisel varlýk biçimi kendilerinde somutlaþana kadar, üretken sermayenin maddi biçimleri ya da üretken sermaye halini alamazlar. Ýnsanýn
emek-gücü, niteliði gereði, üretim araçlarýndan daha fazla sermaye deðildir. Bunlar bu belirli toplumsal niteliði, ancak belli tarih içerisinde geliþmiþ
koþullar altýnda kazanýrlar; týpký, ancak bu gibi koþullar altýnda para niteliðinin deðerli madenler ya da para-sermayenin para üzerine damgalanmasý gibi.
Üretken sermaye, iþlevlerini yerine getirirken, daha yüksek deðerde bir ürünler kitlesine dönüþtürülmek amacý ile kendisini oluþturan
kýsýmlarý tüketir. Emek-gücü, salt onun organlarýndan birisi gibi hareket
ettiði için, üründeki artý-emeðin üretken sermayeyi oluþturan öðelerin
deðerinin üzerinde yarattýðý deðer fazlalýðý da, gene sermayenin bir meyvesidir. Emek-gücünün artý-emek kýsmý, sermaye hesabýna harcanan
bedava emektir; böyle olduðu için de kapitaliste artý-deðer, kendisine
hiç bir eþdeðer ödemeye malolmayan bir deðer oluþturur. Bu nedenle
ürün, yalnýz bir meta olmayýp, artý-deðer ile yüklü bir metadýr. Metaýn
deðeri R + aya eþittir; yani metaýn üretiminde tüketilen üretken sermaye R ile, onun yarattýðý artý-deðer anýn toplamýna eþittir. Bu metaýn
10.000 libre iplik olduðunu ve bu miktar ipliðin yapýmýnda tüketilen üre-
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tim araçlarýnýn deðerinin 372 sterlin, emek-gücünün deðerinin ise 50
sterlin olduðunu kabul edelim. Eðirme süreci sýrasýnda, iplikçiler, ipliðe,
emekleriyle tüketilen 372 sterlin deðerinde üretim aracýný katmýþlardýr
ve ayný zamanda harcadýklarý emek-gücü ile orantýlý olarak, diyelim 128
sterlin miktarýnda yeni deðer yaratmýþlardýr. Böylece 10.000 libre iplik
500 sterlinlik bir deðeri temsil etmektedir.
III. ÜÇÜNCÜ AÞAMA. MP

Metalar, artý-deðer yaratmýþ bulunan sermaye-deðerin doðrudan
doðruya üretim sürecinin kendisinden doðan bir iþlevsel varlýk biçimi
olarak meta-sermaye halini alýrlar. Meta üretimi, eðer bütün toplumda
kapitalist biçimde yürütülüyorsa, bütün metalar, ister demir cevheri, ister Brüksel dantelasý, sülfürik asit ya da puro olsun, daha baþlangýçta
meta-sermayenin [sayfa 48] öðeleri olurlar. Bir yýðýn meta arasýnda hangilerinin nitelikleri gereði sermaye sýnýfýna girecekleri, hangilerinin ise sýradan meta hizmetini görecekleri sorunu, skolastik ekonomi politiðin durup
dururken icat ettiði sevimli dertlerden biridir.
Meta biçimindeki sermaye, meta iþlevini yerine getirmek zorundadýr. Sermayeyi oluþturan mallar özellikle pazar için üretilmiþlerdir ve satýlmak, paraya dönüþmek, yani MP sürecinden geçmek zorundadýrlar.
Diyelim, kapitaliste ait meta, 10.000 libre pamuk ipliði olsun. Eðer
eðirme sürecinde tüketilen üretim araçlarýnýn deðeri 372 sterlin ise ve
128 sterlinlik yeni deðer yaratýlmýþ ise, ipliðin 500 sterlinlik bir deðeri
vardýr ve bu ayný miktardaki fiyatýnda ifadesini bulmuþtur. Gene diyelim
ki, bu fiyat, MP satýþý ile gerçekleþmiþ olsun. Peki bu basit meta dolaþým
hareketini ayný zamanda bir sermaye-iþlevi haline getiren þey nedir? Bu
dolaþýmda hiç bir deðiþiklik olmamakta, ne metaýn kullaným niteliðinde
çünkü alýcýnýn eline o gene bir kullaným nesnesi olarak geçmektedir
ne de deðerinde bir deðiþiklik olmaktadýr; çünkü bu deðer, büyüklükte
deðil, yalnýzca biçimde bir deðiþme geçirmiþtir. O, baþlangýçta iplik biçiminde vardý, þimdi ise para biçiminde vardýr. Böylece, ilk aþama PM ile
son aþama MP arasýnda esaslý bir ayrým olduðu apaçýktýr. Orada, yatýrýlan para, para-sermaye görevini yerine getirmektedir, çünkü, dolaþým
aracýlýðý ile, özgül bir kullaným-deðerinde metalara dönüþmüþtür. Burada ise metalar, sermaye niteliklerini, dolaþýmlarýna baþlamadan önce,
üretim sürecindeki hazýr biçimiyle kendileriyle birlikte getirdikleri ölçüde ancak sermaye olarak hizmet edebilirler. Eðirme süreci sýrasýnda
iplikçiler, 128 sterlin deðerinde iplik yaratmýþlardýr. Bu miktarýn, diyelim
50 sterlini, kapitalist için yalnýzca emek-gücüne yatýrdýðý paranýn eþdeðerini temsil eder, buna karþýlýk 78 sterlini emek-gücünü sömürme derecesi yüzde 156 olduðu zaman artý-deðeri oluþturur. 10.000 libre ipliðin deðeri, bu nedenle, önce, tüketilen üretken sermaye R deðerini
içerir; bunun deðiþmeyen kýsmý 372 sterlin, deðiþen kýsmý 50 sterlin

42

Karl Marks
Kapital II

olup toplamý 422 sterlin, 8.440 libre ipliðe eþittir. Þimdi, üretken sermaye
Rnin de-ðeri, onu oluþturan öðelerin deðeri Mye eþittir ve bunlar PM
aþamasýnda kapitalistin karþýsýna satýcýlarýn ellerindeki metalar olarak
çýkmýþlardýr.
Ýkinci olarak, ipliðin deðeri, ayrýca 78 sterlinlik bir artý-deðeri [sayfa
49] içermektedir ve bu 1.560 libre ipliðe eþittir. 10000 libre ipliðin deðerinin ifadesi olarak M, demek ki, M artý DMdir ya da M artý Mdeki bir
artýþtýr (bu artýþ 78 sterline eþittir) ve biz, buna, m diyeceðiz, çünkü bu,
þimdi, ilk M deðer gibi ayný meta biçiminde vardýr. 10.000 libre ipliðin
500 sterline eþit olan deðeri, bu nedenle M + m = M ile temsil edilir.
10.000 libre ipliðin deðer ifadesi Myi M haline getiren þey, ipliðin deðerinin mutlak büyüklüðü (500 sterlin) deðildir; çünkü bu, diðer bir miktar
metaýn deðer ifadesi olan herhangi bir Mde olduðu gibi, kendinde
somutlaþan emek miktarý ile belirlenir. Bu, onun nispi deðer-büyüklüðü,
üretiminde tüketilen sermaye Rye kýyasla deðer büyüklüðüdür. O, bu
deðer ile birlikte bir de üretken sermayenin saðladýðý artý-deðeri içerir.
Onun deðeri daha büyüktür ve sermaye-deðerinin bu artý-deðer m kadar fazlasýdýr. 10.000 libre iplik, bu artý-deðer ile geniþlemiþ, zenginleþmiþ
sermaye-deðerin taþýyýcýsýdýr ve böyle olmasý, kapitalist üretim sürecinin
ürünü olmasýndan ileri gelmektedir. M bir deðer-baðýntý ifade eder; üretilen metalarýn deðerinin, bunlarýn üretimi için harcanan sermayenin
deðerine olan baðýntýsýný ifade eder. Bir baþka deyiþle, bu metaýn deðerinin, sermaye-deðer ile artý-deðerden oluþtuðu olgusunu ifade eder.
10.000 libre iplik, üretken sermaye Rnin dönüþmüþ bir biçimi olmasý
nedeniyledir ki, meta-sermaye Mnü temsil eder; demek oluyor ki,
baþlangýçta ancak bu bireysel sermayenin dolaþýmýnda bulunan ya da
yalnýzca sermayesinin yardýmý ili iplik üreten kapitalist için varolan bir
iliþki içersinde Mnü temsil etmektedir. Deðer taþýyýcýsý niteliði içersinde
10.000 libre ipliði meta-sermayeye çeviren þey, deyim yerindeyse, bir dýþ
iliþki deðil, yalnýzca bir iç iliþkidir. Ýplik, doðuþtan taþýdýðý kapitalist damgayý, deðerinin mutlak büyüklüðünde deðil nispi büyüklüðünde, yani
kendi deðer büyüklüðünün, metaya dönüþmeden önce kendisinde somutlaþan üretken sermayenin taþýdýðý deðerle kýyaslanmasý ile açýða vurur. Öyleyse eðer bu 10.000 libre iplik, deðeri olan 500 sterline satýlýrsa,
bu dolaþým hareketi kendi baþýna düþünüldüðünde MP ile özdeþtir,
yani deðiþmeyen bir deðerin, meta biçiminden para biçimine salt bir
dönüþümüdür. Ama, bireysel bir sermayenin dolaþýmýnda özel bir aþama
olarak ayný hareket, bir metada somutlaþan 422 sterlinlik bir sermayedeðer ile, gene ayný metada somutlaþan 78 sterlinlik bir artý-deðerin [sayfa
50] gerçekleþmesidir. Yani bu, MP hareketini temsil eder, meta-sermayenin, meta-biçiminden para-biçime dönüþmesidir.4
Mnün iþlevi artýk bütün metalarýn iþlevidir; yani kendini paraya
4
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dönüþtürmek, satýlmak, MP dolaþým aþamasýndan geçmektir. Þimdi
geniþlemiþ bulunan sermaye, meta-sermaye biçiminde kaldýðý, pazarda
hareketsiz durduðu sürece üretim süreci de hareketsiz durumdadýr. Metasermaye, ne ürün yaratýcýsý, ne de deðer yaratýcýsý olarak hareket etmektedir. Belli bir sermaye-deðer, çok farklý derecelerde ürün ve deðer
yaratýcýsý olarak hizmet eder ve yeniden-üretimin boyutlarý, bu sermayenin, meta-biçimden sýyrýlarak para-biçime bürünmesinin özel hýzýna ya
da satýþýnýn süratine baðlý olarak büyüyecek ya da daralacaktýr. Belli bir
sermayenin etkinlik derecesinin üretkenlik sürecinin olanaklarýna baðlý
bulunduðu ve bunun da bir ölçüde kendi deðer büyüklüðünden baðýmsýz olduðu birinci ciltte gösterilmiþti.* Burada ise, dolaþým sürecinin, sermayenin deðer büyüklüðünden baðýmsýz yeni güçleri harekete geçirdiði
ve onun etkinlik derecesini, geniþlemesini ve daralmasýný belirlediði görülüyor.
Metalar kitlesi M geniþlemiþ sermayenin taþýyýcýsý olarak ayrýca
bütünüyle MP baþkalaþýmýndan geçmek zorundadýr. Satýlan miktar
burada baþlýca belirleyicidir. Tek bir meta, burada yalnýzca toplam kitlenin tamamlayýcý kýsmý sayýlýr. 10.000 libre iplikte 500 sterlinlik deðer
mevcuttur. Eðer kapitalist ancak 7.440 libreyi deðeri olan 372 sterline
satmayý baþarmýþ ise, yalnýz deðiþmeyen sermayesinin deðerini, harcanan üretim araçlarýnýn deðerini yerine koymuþ olur. Eðer 8.440 libre
satarsa yalnýzca yatýrýlan toplam sermaye-deðeri elde eder. Biraz artý-deðer gerçekleþtirmek için daha fazla satmasý, 78 sterlinlik (1.560 librelik
ipliðin) tüm artý-deðeri gerçekleþtirmek için ise 10.000 librenin hepsini
satmasý gerekir. Para olarak 500 sterlinde, yalnýzca sattýðý metaýn
eþdeðerini almýþ olur. Dolaþým içersinde bu alýþveriþi, yalnýzca MPdir.
Eðer emekçilerine ücret olarak 50 sterlin yerine 64 sterlin öderse, artýdeðeri, 78 yerine ancak 64 sterlin olur ve sömürü derecesi yüzde 156
yerine yalnýzca yüzde 100 olacaktýr. Ama ipliðin deðeri deðiþmeyecektir;
yalnýz deðeri oluþturan kýsýmlar arasýndaki baðýntý farklý olacaktýr. [sayfa 51]
Dolaþým hareketi MP, gene, 10.000 libre ipliðin, deðeri olan 500 sterline
satýþýný temsil edecektir.
M, M + mye (ya da 422 artý 78 sterline) eþittir. M, üretken sermaye Rnin deðerine eþittir ve bu da Pnin deðerine, PM hareketinde
yatýrýlan paraya, örneðimizde 422 sterlin tutan üretim öðelerinin satýn
alýnmasý için harcanan paraya eþittir. Eðer metalar kitlesi deðeri üzerinden satýlmýþ ise M 422 sterline, m 78 sterline, l.560 libre ipliðin artý-ürün
deðerine eþittir. Eðer biz myi para olarak ifade ederek p dersek, MP
= (M + m)  (P + p) ve böylece PM ... R ... MP dolaþýmý geniþlemiþ
biçimiyle, PM< ... R ... (M + m)  (P + p) ile temsil edilir.
Ýlk aþamada kapitalist, tüketim mallarýný, gerçek anlamda meta
* Bkz: Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Yedinci Kýsým, Yirmidördüncü Bölüm, Dördüncü
Kesim, s. 615-625. -ç.
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pazarý ile emek pazarýndan alýr. Üçüncü aþamada tekrar metalarý geri
sürer ama yalnýz tek bir pazara, gerçek anlamda meta pazarýna. Ne var
ki, onun pazardan metalarý aracýlýðý ile, ilk kez oraya sürdüðünden daha
büyük bir deðeri geriye almasýnýn nedeni, yalnýzca pazardan ilk kez çektiðinden daha fazla bir meta-deðeri oraya geri sürmesinden ileri gelir.
Pazara, o, P deðerini sürer ve oradan eþdeðeri Myi çeker; tekrar oraya
M + myi sürer ve onun eþdeðeri P + pyi çeker.
P, örneðimizde, 8.440 libre ipliðin deðerine eþitti. Ama o, pazara
10.000 libre sürer ve dolayýsýyla oradan çektiðinden daha büyük bir deðeri tekrar sürmüþ olur. Öte yandan, pazara bu çoðalmýþ deðeri sürmesinin tek nedeni, üretim sürecinde emek-gücünü sömürerek (ürünün,
artý-ürün diye ifade edilen bir kýsmý olarak) artý-deðer yaratmýþ olmasýdýr. Ýþte bu sürecin ürünleri olmalarý nedeniyledir ki, metalar kitlesi,
meta-sermaye, geniþlemiþ sermaye-deðer taþýyýcýsý halini alýrlar. MP,
hareketi ile hem yatýrýlmýþ sermaye-deðer ve hem de artý-deðer
gerçekleþtirilmiþ olur. Her ikisinin de gerçekleþmesi, bir dizi satýþlarla ya
da MP ile ifade edilen tüm metalar kitlesinin toptan satýþý ile ayný anda
olmuþtur. Ne var ki, ayný MP dolaþým hareketi, sermaye-deðer için
ayrýdýr, artý-deðer için ayrýdýr, çünkü bunlardan herbirisi için dolaþýmlarýnýn
farklý bir aþamasýný, dolaþým alanýnda geçirmek zorunda olduklarý bir
dizi baþkalaþýmýn farklý bir kesimini ifade eder. Artý-deðer, m, ancak
üretim süreci sýrasýnda dünyaya gelmiþtir. Meta pazarýnda, ilk kez, metalar biçiminde ortaya çýkmýþtýr. Bu onun ilk dolaþým biçimidir; mp
hareketi ilk dolaþým hareketi ya da karþýt dolaþým [sayfa 52] hareketi, yani
tersine baþkalaþým pm ile tamamlanacak olan ilk baþkalaþýmýdýr.5
Ayný MP dolaþým hareketinde sermaye-deðer Mnin yaptýðý, ve
onun için MP dolaþým hareketini oluþturan dolaþýmda M burada Rye,
yani ilk yatýrýlan Pye eþittir durum farklýdýr. Sermaye-deðer, ilk dolaþým
hareketini, P, para-sermaye biçiminde açmýþtýr ve MP hareketi ile ayný
biçime dönmektedir. Bu nedenle, iki karþýt dolaþým aþamasýndan, önce
PM sonra MP aþamasýndan geçmiþtir ve kendini dairesel hareketine
yeni baþtan baþlayabileceði biçimde bir kez daha bulmuþtur. Artý-deðer
için, meta-biçime, para-biçime ilk dönüþümü oluþturan þey, sermayedeðer için kendi dönüþünü, ya da ilk para-biçime tekrar dönüþümü
oluþturur.
PM< hareketi ile para-sermaye, eþdeðer bir metalar kitlesine,
E ve ÜAya dönüþmüþtür. Bu metalar artýk meta iþlevini, satýlacak nesneler olma iþlevini yerine getirmezler. Bunlarýn deðerleri þimdi artýk onlarý satýnalan kapitalistin elindedir ve onun üretken sermayesi Rnin deðerini temsil eder. Ve, Rnin iþlevi içersinde, üretken tüketim ile, üretim
5
Sermaye-deðer ile artý-deðeri ne kadar ayýrýrsak ayýralým bu doðrudur. 10.000 libre iplik
l.560 libre iplik ya da 78 sterlinlik artý-deðer içerir; ayný þekilde bir libre ya da bir þilinlik iplik
2.496 ons iplik ya da l.872 penilik artý-deðer içerir.
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araçlarýndan maddeten farklý bir tür metaya, deðeri yalnýz korunmuþ
olmakla kalmayan 422 sterlinden 500 sterline artan ipliðe dönüþmüþ
olur. Bu gerçek, baþkalaþým aracýlýðý ile, ilk aþamada PM hareketinde
pazardan alýnan metalarýn yerini farklý özde ve deðerde metalar almýþtýr
ve bunlar, artýk, meta iþlevini yerine getirmek, paraya dönüþmek ve
satýlmak durumundadýrlar. Üretim süreci, bu nedenle, bu noktaya kadar
yalnýzca ilk evresi, PM hareketi tamamlanan sermaye-deðerin dolaþým
sürecinin kesintiye uðramasý gibi görünür. M, ikinci ve tamamlayýcý MP
evresinden, öz ve deðer olarak deðiþiklikten sonra geçmiþ olur. Ama
kendi baþýna ele alýndýðýnda sermaye-deðeri ilgilendirdiði kadarýyla, üretim sürecinde, yalnýzca kullaným-biçiminde bir deðiþiklik olmuþtur. Eskiden 422 sterlin deðerinde E ve ÜA biçimindeyken, þimdi, 422 sterlin
deðerinde ya da 8.440 libre iplik biçiminde vardýr. Demek ki, biz, artýdeðerden ayrý olarak, sermaye-deðerin yalnýzca iki dolaþým evresini
düþünürsek, onun, 1° PM ve 2° MP aþamalarýndan geçtiðini ve ikinci
Mnin ilk [sayfa 53] M ile ayný deðerde olduðu halde farklý bir kullanýmbiçimine sahip bulunduðunu görürüz. Þu halde, burada metaýn iki kez
ve karþýt yönlerde yer deðiþtirmesinden ötürü paradan metaya ve metadan paraya dönüþmesi para biçiminde yatýrýlan deðerin kendi para
biçimine dönüþmesini, yani tekrar paraya çevrilmesini gerekli kýlan bir
dolaþým biçiminden, PMP evresinden geçer.
Ýkinci ve son baþkalaþýmý, para olarak yatýrýlan sermaye-deðerin
para-biçime dönüþünü oluþturan ayný MP dolaþým hareketi, artý-deðer
için meta-sermaye ile birlikte doðan ve onun para-biçime dönüþmesi
ile birlikte gerçekleþen artý-deðer için ilk baþkalaþýmý, meta-biçimden
para-biçime dönüþmesini, MP, ilk dolaþým evresini temsil eder.
Buna göre, burada, bizim yapmamýz gereken iki tür gözlem vardýr. Önce, sermaye-deðerin ilk para-biçime son olarak dönüþmesi, metasermayenin bir iþlevidir. Sonra, bu iþlev, artý-deðerin kendi ilk metabiçimden, para-biçime ilk dönüþümünü içerir. Demek ki, para-biçim
burada çifte bir rol oynamaktadýr. Bir yandan, baþlangýçta para olarak
yatýrýlan deðerin geri döndüðü bir biçim oluyor; yani süreci baþlatan
deðerin biçimine bir dönüþ oluyor. Öte yandan ise, baþlangýçta dolaþýma
meta-biçimde giren bir deðerin ilk dönüþmüþ biçimi oluyor. Eðer metasermayeyi oluþturan metalar, varsaydýðýmýz gibi, deðerleri üzerinden satýlýrsa, M artý m eþdeðeri olan P artý pye dönüþür. Gerçekleþmiþ olan
meta-sermaye, þimdi kapitalistin elinde þu biçimde bulunur : P artý p
(422 sterlin artý 78 sterlin = 500 sterlin). Sermaye-deðer ile artý-deðer,
þimdi para biçiminde, evrensel eþdeðer biçiminde vardýr.
Sürecin sonunda sermaye-deðer, böylece, sürece girdiði biçimi
tekrar alýr ve para-sermaye olarak þimdi artýk yeni bir süreci açabilir ve
bu süreçten geçebilir. Bu sürecin baþlangýç ve son biçimleri para-sermaye P biçimlerinde olduðu için, biz, bu biçimde dolaþým sürecine,
para-sermayenin dolaþýmý diyoruz. Sürecin sonunda deðiþmiþ bulunan,
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biçim deðil, yalnýzca yatýrýlan deðerin büyüklüðüdür.
P artý p, belli büyüklükte bir para miktarýndan, örneðimizde 500
sterlinden baþka bir þey deðildir. Ama, gerçekleþmiþ meta-sermaye olarak sermayenin dolaþýmý sonucu bu para miktarý, sermaye-deðer ile
artý-deðeri içerir. Ve bu deðerler, artýk, [sayfa 54] iplikte olduðu gibi ayrýlmaz
biçimde birleþmiþ durumda olmayýp yanyana durmaktadýrlar. Satýþlarý
her ikisine de baðýmsýz bir para-biçim vermiþtir; bu paranýn 211/250si 422
sterlinlik sermaye-deðeri temsil eder ve 30/250si 78 sterlinlik artý-deðeri
oluþturur. Meta-sermayenin gerçekleþmesiyle meydana gelen bu ayrýlmanýn þimdi deðineceðimiz yalnýzca biçimsel bir içeriði yoktur. Sermayenin yeniden-üretimi sürecinde, pnin bütünüyle ya da kýsmen P ile
birleþmesine ya da ona hiç katýlmamasýna, yani yatýrýlmýþ bulunan sermaye-deðerin bir parçasý olarak iþlevine devam edip etmemesine baðlý
olarak bu ayrýlýk önemli hale gelir. Hem p ve hem de P, birbirlerinden
tamamen farklý dolaþým süreçlerinden geçebilirler.
Sermaye Pnde ilk biçimi olan Pye, para-biçimine dönmüþtür ve
bu biçim içersinde sermaye olarak maddeleþmiþtir.
Her þeyden önce bir nicelik farký vardýr. P iken 422 sterlin idi,
þimdi P olarak 500 sterlindir. Bu fark, hareketi yalnýz üç nokta ile belirtilen dolaþýmýn nicel bakýmýndan farklý uçlarý P ... P ile ifade edilmiþtir.
P>P, ve PP = a, artý-deðerdir. Bu dairesel P ... P hareketinin sonucu
olarak, þimdi yalnýzca P kalmýþtýr; oluþum sürecinin kendi içersinde
yokolup gittiði bir üründür. P, þimdi ona varlýk kazandýran hareketten
baðýmsýz, kendi baþýna vardýr. Hareket yokolup gitmiþtir, onun yerine
þimdi P vardýr.
Ama P ile pnin toplamý olan P, yani yatýrýlan 422 sterlinlik sermaye ile bundaki 78 sterlinlik artýþýn toplamý olan 500 sterlin, ayný zamanda bir nitel baðýntýyý da temsil eder; oysa bu nitel baðýntý ancak bir
ve ayný miktarýn parçalarý arasýndaki bir baðýntý olduðu için nicel bir
baðýntýdýr. Þimdi ilk biçimi içersinde (422 sterlin) bir kez daha bulunan
yatýrýlan sermaye P, gerçekleþmiþ sermaye olarak vardýr. Yalnýz kendini
eski durumuyla korumakla kalmamýþ, ayný zamanda p gibi (78 sterlin)
bir biçim içersinde farklýlaþarak kendini sermaye olarak gerçekleþtirmiþtir;
onunla olan baðýntýsý, kendindeki bir artýþ, kendinin bir meyvesi, kendinin doðurduðu bir çoðalma ile olan iliþki gibidir. Deðer yaratmýþ olan bir
deðer olarak gerçekleþmiþ olduðu için, sermaye olarak gerçekleþmiþtir.
P, bir sermaye baðýntý olarak vardýr. P, artýk salt para olarak görünmemekte, kendini geniþleten bir deðer olarak ifade edilen, yani kendi kendini geniþletme, sahip olduðundan daha yüksek bir deðer doðurma [sayfa
55] özelliðini taþýyan para-sermaye rolünü açýkça oynamaktadýr. P, yaratmýþ
olduðu, nedeni olduðu için kendisinin sonucu olan, kendi eseri Pnün
öteki kýsmý ile baðýntýsýndan dolayý sermaye halini almýþtýr. Böylece P,
sermaye baðýntýsý ifade eden, kendi içersinde farklýlaþmýþ, iþlevsel (kavramsal) yönden ayrýlmýþ bir deðerler toplamý olarak ortaya çýkar.
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Ama bu, kendisinin sonucu olduðu süreç hiç iþe karýþmaksýzýn
yalnýzca bir sonuç olarak ifade edilmiþtir.
Bu durumuyla deðerin kýsýmlarý, farklý mallarýn, somut nesnelerin, yani çeþitli kullaným biçimleri ve dolayýsýyla farklý metalarýn deðerin
salt kýsýmlarý olarak onlarla birlikte ortaya çýkmayan bir fark deðerleri
dýþýnda birbirlerinden nitelikçe farklý deðillerdir. Parada, metalar arasýndaki bütün farklar yokolur, çünkü para hepsinde ortak eþdeðer biçimidir. 500 sterlin tutarýnda bir para miktarý, yalnýzca herbiri 1 sterlin olan
tekdüze öðelerden oluþmuþtur. Kökenindeki ara baðlar bu para miktarýnýn yalýn varlýðýnda silinip yokolduðu ve sermayeyi oluþturan farklý kýsýmlar arasýndaki özgül farklarýn bütün izleri üretim sürecinde kaybolup
gittiði için, þimdi, yalnýz yatýrýlmýþ sermaye, 422 sterline eþit ana paranýn
kavramsal biçimi ile, 78 sterlinlik fazla deðer arasýnda bir fark vardýr. P
diyelim 110 sterline eþit olsun ve bunun 100 sterlini ana sermaye Pye,
10 sterlini de artý-deðer aya eþit olsun. 110 sterlinlik tutarý oluþturan bu
iki kýsým arasýnda mutlak bir türdeþlik olup kavramsal hiç bir ayrým
bulunmaz. Bu tutarýn herhangi bir 10 sterlini daima 110 sterlinlik toplam
tutarýn 1/11ini oluþturur ve bu miktar yatýrýlan 100 sterlinlik sermayenin
1
/10u olabileceði gibi, onun üzerindeki 10 sterlin de olabilir. Ana para ile
fazla tutar, sermaye ile artý-tutar, bu nedenle, toplam tutarýn kesirli parçalarý olarak ifade edilebilir. Örneðimizde 10/11 ana parayý, yani sermayeyi, 1/11 artý-tutarý oluþturur. Bu yüzden de, gerçekleþen sermaye, para ifadesi içinde sürecin sonunda, sermaye baðýntýsýnýn irrasyonel bir ifadesi
olarak görülür.
Aslýnda bu, M (M artý m) ifadesine de uygulanýr. Ama arada þu
fark vardýr: M ve mnin yalnýzca ayný türdeþ metalar kitlesinin orantýlý
deðer kýsýmlarý olan M, doðrudan ürünü olduðu, kendi kökeni Ryi gösterir, oysa doðrudan dolaþýmdan çýkarýlan bir biçim olan Pnde R ile
olan dolaysýz baðýntý kaybolmuþtur. [sayfa 56]
Pnde bulunan, ana para ile artan meblað arasýndaki irrasyonel
fark, P ... P hareketinin sonucunu ifade etmesi yönünden, para-sermaye olarak tekrar aktif olarak iþlemeye baþlayýp da geniþlemiþ sanayi
sermayesinin para ifadesi olarak sabit olmaktan çýkar çýkmaz ortadan
kalkar. Para-sermayenin dolaþýmý hiç bir zaman P ile baþlayamaz (oysa
þimdi P, Pnin görevini yerine getirmektedir): Ancak P ile baþlayabilir;
yani hiç bir zaman sermaye baðýntýnýn bir ifadesi olarak baþlayamaz,
yalnýzca sermaye-deðerin bir yatýrýlma biçimi olarak baþlayabilir. 500,
terlin, tekrar a üretmek için sermaye olarak bir defa daha yatýrýlýr yatýrýlmaz, bir geriye dönüþ noktasý deðil, bir çýkýþ noktasý oluþturur 422 sterlinlik sermaye yerine þimdi 500 sterlinlik bir sermaye yatýrýlmýþtýr. Bu,
öncekinden daha fazla para, daha fazla sermaye-deðerdir, ama onu
oluþturan iki kýsým arasýndaki baðýntý kaybolmuþtur. Gerçekten de, 422
sterlin yerine 500 sterlinlik bir tutar, sermaye olarak baþlangýçta hizmet
edebilirdi.
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P olarak ortaya çýkmak para-sermayenin aktif bir iþlevi deðildir;
P olarak ortaya çýkmak daha çok Mnün bir iþlevidir. Basit meta dolaþýmýnda bile, önce M1-P, sonra PM2de para P, ikinci hareket PM2ye
kadar aktif olarak kendini göstermez. P biçiminde ortaya çýkýþý yalnýzca
ilk hareketin sonucudur, ve bu nedenle ancak o zaman Mnin dönüþmüþ
biçimi olarak görülür. Gerçekte, Pnde bulunan sermaye baðýntýsý, parçalarýndan birisi sermaye-deðerin, diðeri bu deðer artýþý, sürekli yinelenen P ... P dolaþýmýyla Pnün, birisi sermaye dolaþýmý, diðeri artý-deðer
dolaþýmý olmak üzere iki dolaþýma ayrýlmasý ölçüsünde iþlevsel bir önem
kazanýr. Dolayýsýyla bu iki kýsým, yalnýz nicelikçe deðil, ayný zamanda
nitelikçe de Pnin pden farklý iþlevlerini yerine getirirler. Ama tek baþýna
alýndýðýnda P ... p kapitalistin tükettiði þeyi içermeyip yalnýzca sermayenin kendini geniþletmesini ve, durmadan yenilenen para-sermaye yatýrýmlarýnýn dönemsel büyümesi biçiminde kendini gösteren birikimi içerir.
P eþittir P artý p, sermayenin irrasyonel biçimi olmakla birlikte,
ayný zamanda bu, yalnýzca, gerçekleþmiþ biçimi içersinde, para üretmiþ
olan para biçimi içersinde para-sermayedir. Ama bu, para-sermayenin
ilk aþamadaki, PM< hareketindeki iþlevinden farklýdýr. Bu ilk aþamada
P, para olarak dolaþýr. [sayfa 57] Para-sermaye iþlevlerini yüklenmesinin
nedeni, ancak bu para durumundayken para-iþlevini yerine getirebilmesi, kendisini Rnin öðelerine, karþýsýnda metalar olarak duran E ve ÜAya
çevirebilmesidir. Bu dolaþým hareketinde ancak para olarak iþlev
yapmaktadýr. Ne var ki, bu hareket, sermaye-deðerin süreç içersindeki
ilk aþamasý olduðu için, satýn alýnmýþ bulunan E ve ÜA metalarýnýn özgül
kullaným biçimleri nedeniyle, ayný zamanda para-sermayenin bir iþlevidir.
Buna karþýlýk, sermaye-deðer, P ile, Pnin doðurduðu artý-deðer pden
oluþan P, kendisini geniþleten sermaye-deðerin ifadesi olup, sermayenin tüm dolaþýmýnýn amacý, sonucu ve iþlevidir. Bu sonucu, gerçekleþmiþ
para-sermaye olarak para biçiminde ifade etmesi olgusu sermayenin
para-biçimde, para-sermaye olmasýndan deðil, tam tersine, onun parasermaye biçiminde olmasýndan, sermayenin süreci bu biçim içersinde
baþlatmasýndan, para-biçimde yatýrýlmýþ olmasýndan ileri gelir. Bunun
tekrar para-biçime çevrilmesi, gördüðümüz gibi, para-sermayenin deðil
meta-sermayenin M bir iþlevidir. P ile P arasýndaki farka gelince, bu (p)
yalnýzca mnin para-biçimi, Mdeki artýþtýr. Pnün P artý pden oluþmasýnýn
tek nedeni Mnün M artý mden oluþmasýdýr Bu nedenle, Mndeki bu
fark, ve sermaye-deðer ile onun doðurduðu artý-deðer arasýndaki baðýntý, her ikisi de Pne, yani deðerin her iki kýsmýnýn da baðýmsýz olarak
yüzyüze geldikleri ve bunun için de ayrý ve farklý görevlerde kullanýlabilecekleri bir para miktarýna dönüþmeden önce vardýr ve bu ifade edilmiþtir.
P yalnýzca Mnün gerçekleþmesinin bir sonucudur. Pnün ve
Mnün her ikisi de kendisini geniþleten sermaye-deðerin yalnýzca farklý
biçimleridir; birisi meta-biçim, diðeri para-biçimdir. Her ikisinde de or-

Karl Marks
Kapital II

49

tak olan þey, kendilerini geniþleten sermaye-deðer olmalarýdýr. Bu baðýntý, yalnýzca bir para miktarýnýn ya da bir meta-deðerin iki kýsmý arasýndaki baðýntýnýn irrasyonel biçimi olarak ifade edildiði halde,
sermaye-deðer, burada, artý-deðer ile, ve sermaye-deðerin aracýlýðý ile
elde edilen ve ondan farklý olan ürün ile birarada bulunduðu için her
ikisi de mad- deleþmiþ sermayedir. Sermayenin, kendi ürettiði artý-deðer ile baðýntýsý ve karþýtlýðý içersinde, dolayýsýyla kendini geniþleten deðerin ifadeleri olarak P ile M aynýdýrlar ve ayný þeyi yalnýzca farklý biçimler
içersinde ifade ederler. Bunlar para-sermaye ve meta-sermaye olarak
deðil, para ve meta [sayfa 58] olarak birbirlerinden farklýlaþýrlar. Kendini
geniþleten deðeri, sermaye olarak hareket eden sermayeyi temsil ettikleri sürece, bunlar ancak sermaye-deðerin deðer doðurduðu biricik
iþlev olan üretken sermaye iþlevinin sonucunu ifade ederler. Ýkisinde de
ortak olan þey, her ikisinin de, para-sermayenin de meta-sermayenin
de, sermayenin varlýk biçimleri olmalarýdýr. Birisi para-biçimde, diðeri
meta-biçimde sermayedir. Bu duruma göre bunlarý birbirlerinden ayýran
kendilerine özgü iþlevler, para iþlevi ile meta iþlevi arasýndaki farklardan
baþka bir þey olamaz. Kapitalist üretim sürecinin dolaysýz ürünü olan
meta-sermaye kökeninin izlerini taþýdýðý için daha rasyoneldir ve daha
kolay anla- þýlýr; oysa para-sermayede bu sürecin bütün izleri silinmiþtir,
týpký genellikle metalarýn bütün özel kullaným-biçimlerinin parada kaybolup gitmesi gibi. Bu nedenle P, ancak, bizzat meta-sermaye olarak iþ
gördüðü, ürünün dönüþmüþ biçimi olmak yerine üretken sürecin doðrudan bir ürünü olduðu zaman, yani para malzemesinin kendisinin üretiminde kendi acayip biçimini kaybeder. Örneðin altýn üretiminde formül,
PM< ... R ... P (P artý p) olacaktýr; burada P meta ürün olarak görünür, çünkü R, para-sermaye ilk Pde, altýnýn üretim öðeleri için yatýrýlandan daha fazla altýn saðlar. Bu durumda, P ... P (P artý p) ifadesinin
irrasyonel niteliði ortadan kalkar. Burada, bir para miktarýnýn bir kýsmý,
ayný para miktarýnýn diðer bir kýsmýnýn anasý olarak ortaya çýkar.
IV. BÝR TÜM OLARAK DOLAÞIM

Pazardan satýn alýnan E ve ÜA metalarýnýn, üretken sermayenin
maddi ve deðer öðeleri olarak tüketildiði ilk evresi, PM< sonunda,
dolaþým sürecinin R tarafýndan kesintiye uðratýldýðýný görmüþ bulunuyoruz. Bu tüketimin ürünü, öz ve deðer bakýmýndan deðiþmiþ yeni bir meta,
Mdür. Kesintiye uðramýþ dolaþým süreci PMnin, MP ile tamamlanmasý gerekir. Ama bu ikinci ve tamamlayýcý dolaþým evresinin taþýyýcýsý,
ilk Mden öz ve deðer olarak farklý bir meta olan Mdür. Dolaþým dizisi,
demek ki, 1° PM1; 2° M2'P olarak görülür: burada, birinci meta M1in
ikinci evresinde yerini, daha büyük deðerde ve farklý kullaným-biçiminde diðer bir meta M2 almýþtýr ve bu, üretken sermaye Rnin varlýk biçimleri olan Mnin öðelerinden Mnün üretimi, Rnin iþlev yapmasýnýn neden
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olduðu kesinti sýrasýnda olmuþtur. Bununla birlikte, sermayenin
karþýmýza çýktýðý ilk görünüþ biçimi (Buch I, Kap. IV, 1),* yani PMP
(açýlmýþ olarak: 1° PM; 2° M1P), ayný metaý iki kez göstermektedir.
Her iki seferde de paranýn birinci evrede dönüþtüðü, ikinci evrede ise
daha fazla paraya çevrildiði ayrý metadýr. Bu esaslý farka karþýn her iki
dolaþýmda þu kadarý ortaktýr: ilk evrelerinde para metalara dönüþmüþtür,
ikincisinde metalar paraya; ilk evrede harcanan para ikincisinde geri
dönmüþtür. Bir yandan, her ikisinde de paranýn çýkýþ noktasýna geri akýþý
ortaktýr, öte yandan da, geri dönen paranýn yatýrýlan paraya göre fazla
oluþu. Bu yönden PMP genel formülü, PM ... MP formülünü içerir.
Ayrýca, her seferinde, ayný anda varolan deðerlerin eþit büyüklükteki miktarlarý, dolaþýma dahil iki baþkalaþým da, PM ve MPnde karþý
karþýya gelirler ve birbirlerinin yerini alýrlar. Deðer deðiþikliði, Rnin
baþkalaþýmýna, üretim sürecine özgüdür; böylece, o, dolaþýmýn yalnýzca
biçimsel baþkalaþýmýna göre, gerçek bir sermaye baþkalaþýmý olarak
ortaya çýkar.
Þimdi de, toplam hareketi, PM ... R ... MPnü ya da onun daha
açýlmýþ biçimini, PM< ... R ... M (M +m)P (P + p) formülünü gözden geçirelim. Sermaye, burada, birbirine baðlý ve birbirine baðýmlý bir
dizi dönüþümden, sürecin tümü kadar evreyi ya da aþamayý oluþturan
bir dizi baþkalaþýmdan geçen bir deðer olarak görülür. Bu evrelerin ikisi
dolaþým alanýna, birisi üretim alanýna aittir. Bu evrelerin herbirinde sermaye-deðerin farklý bir biçimi ve buna tekabül eden farklý ve özel bir iþlevi vardýr. Bu hareket içersinde yatýrýlan deðer, yalnýz kendisini korumakla
kalmaz, büyür, büyüklük olarak artar. Sonuçta, tamamlayan aþamada,
tüm sürecin baþlangýcýndaki ayný biçime döner. Tümüyle bu süreç, bu
nedenle, devreler halinde hareket eden bir süreç oluþturur.
Sermaye-deðerin, dolaþýmýnýn çeþitli aþamalarýnda büründüðü iki
biçim, para-sermaye ve meta-sermayedir. Üretim aþamasýna iliþkin biçim
ise üretken sermayedir. Toplam devresi sýrasýnda bu biçimlere bürünen,
bunlardan sýyrýlan ve herbirinde o özel biçime ait iþlevleri yerine getiren
sermaye, sanayi sermayesidir; sanayi, burada, kapitalist temele göre yürütülen bütün sanayi kollarýný kapsayan bir anlamda kullanýlmýþtýr. [sayfa
[sayfa 59]

60]

Para-sermaye, meta-sermaye ve üretken sermaye, bu nedenle,
iþlevleri, birbirinden ayrýlmýþ ayný biçimde baðýmsýz sanayi kollarýnýn içeriðini oluþturan baðýmsýz sermaye türlerini ifade etmezler. Burada, onlar,
yalnýzca, sanayi sermayesinin birbiri ardýna her üçüne de büründüðü
özel iþlevsel biçimleri belirtirler.
Sermaye, devresini normal olarak, ancak, çeþitli evreleri kesintisiz birbirine geçtiði sürece belirlemiþ olur. Eðer sermaye, ilk PM evresinde kalýrsa, para-sermaye, para-yýðmanýn katý biçimini alýr; eðer üretim
* Kapital, Birinci Cilt, Dördüncü Bölüm. -Ed.
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evresinde durursa, üretim araçlarý bir yanda iþlemeden öylece yatar, öte
yanda da emek-gücü kullanýlmadan kalýr; yok eðer sermaye, son evresi
MPnden öteye geçmezse, satýlmamýþ metalar yýðýn halinde birikir ve
dolaþýmýn akýþý týkanýr.
Bununla birlikte, devrenin bizzat sermayenin çeþitli evrelerinde
belli bir süre sabit kalmasýný zorunlu kýlmasý eþyanýn niteliði gereðidir.
Sanayi sermayesi her evresinde belli bir biçime baðlanmýþtýr: para-sermaye, üretken sermaye, meta-sermaye. Her özel biçime tekabül eden
iþlevi yerine getirmeksizin, yeni bir dönüþüm evresine girebileceði biçimi alamaz. Bunu açýklýða kavuþturmak için, biz, örneðimizde, üretim
aþamasýnda yaratýlan meta miktarýnýn sermaye-deðerinin, baþlangýçta
para biçiminde yatýrýlan deðerler toplamýna eþit olduðunu kabul ettik; ya
da baþka bir deyiþle, para biçiminde yatýrýlan tüm sermaye-deðerin bir
aþamadan bir sonrakine olduðu gibi geçtiðini varsaydýk. Ama daha önce
de gördüðümüz gibi (Buch I, Kap. VI)* deðiþmeyen sermayenin bir kýsmý, gerçek anlamýyla emek araçlarý (örneðin makineler), ayný üretim
sürecini þu ya da bu ölçüde yineleyerek devamlý yeniden hizmet halindedirler, yani deðerlerini parça parça ürüne aktarýrlar. Bu durumun, sermayenin dairesel hareketini ne ölçüde deðiþtirdiði daha sonra
görülecektir. Þimdilik þu kadarýyla yetinelim: Örneðimizde, 422 sterlin
tutarýndaki üretken sermaye deðeri yalnýz fabrika binalarýnýn, makinelerin vb. ortalama yýpranma ve aþýnmasýný içeriyordu; yani yalnýzca bunlarýn, 10.600 libre pamuðun 60 saatlik bir haftalýk eðirmenin ürününü temsil
eden 10.000 libre ipliðe dönüþmesinde ipliðe aktardýklarý deðeri içeriyordu. Yatýrýlmýþ bulunan 372 sterlinlik deðiþmeyen sermayenin
dönüþtürüldüðü [sayfa 61] üretim araçlarý, emek araçlarý, binalar, makineler, vb., sanki bunlar pazardan haftalýk bir ücret üzerinden kiralanmýþ
gibi sayýlýyordu. Ama bu, sorunun özünü hiç bir biçimde deðiþtirmez.
Yapacaðýmýz tek þey, bu sürede satýn alýnan ve tüketilen emek araçlarýnýn tüm deðerini ipliðe aktarmak için bir haftada üretilen iplik miktarýný, yani 10.000 libre ipliði, þu kadar yýldaki hafta sayýsý ile çarpmaktan
ibarettir. Bu duruma göre þurasý açýktýr ki, yatýrýlan para-sermayenin önce
bu araçlara dönüþmesi, yani üretken sermaye R olarak iþ görebilmesi
için önce PM evresinden geçmesi gerekiyor. Gene örneðimizden þurasý
da belli oluyor ki, üretim süreci sýrasýnda iplikte somutlaþan 422 sterlinlik sermaye-deðer, bu duruma gelene kadar 10.000 libre ipliðin deðerinin bir parçasý olamaz ve MP dolaþým evresine giremez. Yani eðirilmeden önce satýlamaz.
Genel formülde Rnin ürünü, üretken sermayenin öðelerinden
farklý maddi bir þey, üretim sürecinden ayrý bir varlýða ve üretim öðelerinden farklý bir kullaným-biçimine sahip bir nesne olarak görünür. Üretken sürecin sonucunun bir nesne biçimine büründüðü zaman, ürünün
* Kapital, Birinci Cilt, Sekizinci Bölüm. -Ed.
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bir kýsmý, yinelenen üretime onun öðelerinden birisi olarak yeniden girse bile durum daima böyledir. Sözgeliþi tahýl kendi üretimi için tohum
olarak iþgörür, ama ürün yalnýzca tahýldan ibarettir ve emek-gücü, aletler, gübre gibi ilgili öðelerden farklý bir biçime sahiptir. Ama bazý öyle
baðýmsýz sanayi kollarý vardýr ki, üretken sürecin ürünü, yeni bir maddi
ürün, bir meta deðildir. Bunlar arasýnda, mal ve yolcu taþýnmasýyla ilgili
olanlar olsun, salt iletiþim, mektup, telgraf, vb. ile ilgili iletimler olsun,
yalnýzca ulaþtýrma sanayii ekonomik bakýmdan önemlidir.
A. Çuprov6 bu konuda þöyle diyor: Fabrikatör önce nesneleri
üretebilir ve sonra tüketicileri arar [ürünü, son biçimini alýnca üretim
sürecinin dýþýna çýkar ve ondan ayrýlmýþ bir meta olarak dolaþýma girer].
Üretim ve tüketim böylece zaman ve yer bakýmýndan ayrý iki hareket
gibi görünür. Herhangi yeni bir ürün yaratmayan, yalnýzca insan ve nesne taþýyan ulaþtýrma sanayiinde bu iki hareket çakýþma halindedir; hizmetleri [yer deðiþtirme] üretildiði anda tüketilir. Bu nedenle demiryollarýnýn hizmetlerini satabileceði alan, yollarýnýn her iki [sayfa 62] yanýnda en
çok 50 verst (53 kilometre) uzanabilir.
Ýnsan ya da eþya taþýnmýþ olsun, sonuç bunlarýn bulunduklarý
yerdeki deðiþiktir. Sözgeliþi iplik, þimdi, üretildiði Ýngiltere yerine
Hindistanda olabilir.
Bununla birlikte, ulaþtýrma sanayiinin sattýðý þey, yer deðiþtirmedir.
Yararlý etki, ulaþtýrma süreci ile, yani ulaþtýrma sanayiinin üretken süreci
ile sýmsýký baðlýdýr. Ýnsan ve eþya, ulaþtýrma araçlarýyla birlikte yolculuk
ederler ve bu yolculuk, bu hareket, bu araçlar ile gerçekleþtirilen üretim
sürecini oluþturur. Bu yararlý etki, ancak bu üretim süreci sýrasýnda tüketilebilir. Bu süreçten farklý, yararlý bir þey gibi bir varlýða sahip deðildir. Bu
süreçten farklý bir yararlýlýk, bir ticaret malý gibi iþlev yapmayan bir kullaným þeyi olarak varolmaz ve üretilene kadar bir meta olarak dolaþmaz.
Ama bu yararlý etkinin deðiþim-deðeri, herhangi bir meta gibi, kendisinde tüketilen üretim öðelerinin (emek-gücü ile üretim aracý) deðeri ve
ulaþtýrma iþinde çalýþtýrýlan emekçilerin artý-emeðinin yarattýðý artý-deðerin toplamý ile belirlenir. Bu yararlý etki de, diðer metalar gibi ayný tüketim iliþkilerine tabidir. Eðer bireysel olarak tüketilirse, deðeri, tüketimi
sýrasýnda ortadan kaybolur; yok eðer, taþýnan metalarýn üretiminde kendisi de bir aþama oluþturacak bir biçimde, üretken biçimde tüketilirse,
onun deðeri de, ek bir deðer gibi metaya geçmiþ olur. Öyleyse ulaþtýrma
sanayii için formül þöyle olacaktýr, PM <
... RP; çünkü, karþýlýðý
ödenen ve tüketilen þey, üretim sürecinden ayrý ve ondan farklý bir þey
olmayýp bu sürecin kendisidir. Þu halde bu formülün biçimi hemen
hemen, deðerli madenlerin üretimi ile aynýdýr; aradaki tek fark, bu örnekte Pnün, üretim sürecinde üretilen ve süreçten dýþarý çýkan altýn ya
6

ve 70.

A. Çuprov, Jeleznodurojnoe Huzaistvu (Demiryollarý Ekonomisi), Moskova 1875, s. 69

Karl Marks
Kapital II

53

da gümüþün maddi biçimlerini deðil, bu süreç sýrasýnda yaratýlan yararlý
etkinin deðiþtirilmiþ biçimini temsil etmesidir.
Sanayi sermayesi, artý-deðerin ya da artý-ürünün yalnýzca ele geçirildiði deðil, ayný zamanda yaratýlmasý sermayenin bir iþlevi olan, sermayenin biricik varlýk biçimidir. Bu nedenle, onda, üretimin, kapitalist niteliði bir zorunluluktur. Varlýðý, kapitalistler ile ücretli-emekçiler arasýndaki
uzlaþmaz sýnýf karþýtlýðýný gösterir. Toplumsal üretimin denetimini ele
geçirdiði ölçüde, emek-sürecinin teknik ve toplumsal örgütlenmesi kökten deðiþir ve bunlarla birlikte toplumun ekonomik tarihsel tipi de [sayfa
63] deðiþikliðe uðrar. Toplumsal üretim koþullarý arasýnda, sanayi sermayesinden önce görülen ve geçmiþe karýþan ya da can çekiþmekte olan
diðer sermaye türleri, yalnýz ona tabi olmakla ve iþleyiþ biçimleri ona
uyacak biçimde deðiþmekle kalmayýp ancak ona dayanarak hareket
etmekte ve bu temelle birlikte yaþayýp ölmekte, ayakta durmakta ya da
çökmektedir. Belli iþ kollarýnda para-sermaye ile meta-sermaye, sanayi
sermayesiyle yanyana iþlevlerini yaptýklarý sürece, dolaþým alanýnda sanayi sermayesinin bazan büründüðü bazan sýyrýldýðý farklý iþlevsel
þekillerin varlýk biçimlerinden baþka bir þey deðillerdir; toplumsal
iþbölümü nedeniyle bu biçimler baðýmsýz bir varlýk kazanmýþlar ve tek
yanlý olarak geliþmiþlerdir.
P ... P devresi bir yandan metalarýn genel dolaþýmý ile içiçe geçer,
ondan çýkar, tekrar ona geri döner ve onun bir parçasýdýr. Öte yandan,
bireysel kapitalist için sermaye-deðerin baðýmsýz bir hareketini oluþturur;
kendisine ait bu hareket kýsmen genel meta dolaþýmý içersinde, kýsmen
de bu dolaþým dýþýnda yer alýr, ama daima baðýmsýz niteliðini korur.
Birincisi, iki evresi sermaye hareketinin evreleri olarak PM ve MP,
dolaþým alanýnda yer aldýðý için, belirli iþlevsel niteliklere sahiptir. PM
de M, emek-gücü ve üretim araçlarý olarak maddi yönden belirlenmiþtir;
MPnde, sermaye-deðer, artý-deðer ile birlikte gerçekleþmiþtir. Ýkincisi,
R, üretim süreci, üretken tüketimi kapsadýðý için. Üçüncüsü, paranýn, çýkýþ noktasýna dönüþü P ... P hareketini kendi baþýna tam bir devre haline getirdiði için.
Demek ki, her bireysel sermaye iki yarým, dolaþýmýnda, PM ve
MPnde, bir yandan genel meta dolaþýmýnýn bu dolaþýmda para ya
da meta olarak ister bir iþ görsün, isterse hareketsiz kalsýn bir etmenidir ve böylece, metalar aleminde yer alan genel baþkalaþým zincirinde
bir halka oluþturur. Öte yandan, genel dolaþým içersinde kendi baðýmsýz
devresini çizer; bu dolaþýmda, üretim alaný geçici bir aþama oluþturur ve
bu sermaye, çýkýþ noktasýna, oradan çýktýðý ayný biçimde döner. Üretim
süreci içersinde kendi gerçek baþkalaþýmýný da içeren kendi devresi
içersinde ayný zamanda deðer büyüklüðünü de deðiþtirir. Çýkýþ noktasýna yalnýzca para-deðer olarak deðil, geniþlemiþ, artmýþ para-deðer olarak döner.
Son olarak, daha sonra inceleyeceðimiz öteki biçimlerin yanýsýra
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sermayenin dairesel yolunun özel bir biçimi olarak [sayfa 64] PM ... R ...
MP hareketini gözden geçirelim. Bu hareketin þu özellikler ile bir ayrýcalýk gösterdiðini göreceðiz.
1. Para-biçim içersinde sanayi sermayesi, para-sermaye olarak,
kendi toplam sürecinde, çýkýþ ve dönüþ noktalarýný oluþturduðu için,
para-sermaye devresi olarak ortaya çýkar. Formülün kendisi þu olguyu
ifade eder ki, para, burada para olarak geniþlememiþ yalnýzca yatýrýlmýþtýr,
yani sermayenin salt para-biçimi, para-sermayedir. Ayrýca þunu da ifade
eder ki, bu hareketin belirleyici amacý kullaným-deðeri deðil, deðiþimdeðeridir. Salt, deðerin para-biçimi, deðerin göründüðü baðýmsýz ve maddi biçim olduðu için, baþlangýç ve son noktalarý gerçek olan para P ... P
dolaþým biçimi, kapitalist üretimin zorunlu amacýný apaçýk gösterir: para
yapmak. Üretim süreci salt kaçýnýlmaz bir ara halka, para yapma uðruna
katlanýlan zorunlu bir bela gibi ortaya çýkar. Kapitalist üretim tarzýna baðlý bütün uluslar, kendilerini iþte bunun için zaman zaman üretim sürecini iþe karýþtýrmaksýzýn para yapmak için hummalý bir çabanýn pençesine
kaptýrýrlar.
2. Rnin iþlevi üretim aþamasý bu dolaþýmda, dolaþýmýn iki aþamasý,
PM ... MP evresinde bir kesintiyi temsil eder ve bu da sýrasý gelince,
basit dolaþýmda, PMP, yalnýzca geçici bir halkayý temsil eder. Üretim
süreci, bir devre çizen süreç biçiminde, biçimsel ve açýkça kapitalist
üretim biçiminde olduðu gibi, salt bir yatýrýlan deðeri geniþletme, yani
üretimin amacýndaki gibi salt bir zenginleþme aracý olarak görülür.
3. Evreler dizisi PM ile açýldýðýna göre, dolaþýmýn ikinci halkasý
MPdür. Bir baþka deyiþle, çýkýþ noktasý P, kendini geniþletecek olan
para-sermeyedir; son nokta P, kendini geniþleten para-sermaye P artý
pdir ve burada P, kendi dölü olan p ile birlikte gerçekleþen sermaye
sayýlýr. Bu, P devresini diðer iki R ve M devrelerinden ayýrýr ve bunu iki
biçimde yapar. Bir yandan, iki uçtaki para-biçimle. Ve para, deðerin varlýðýnýn baðýmsýz ve maddi biçimi olup, metalarýn kullaným-deðerinin bütün
izlerinin yokolduðu baðýmsýz deðer-biçim içersinde ürünün deðeridir.
Öte yandan, R ... R biçimi, mutlaka R ... R (R artý r) haline gelmez ve
M ... M biçiminde, iki uç arasýnda herhangi bir deðer farký görünmez.
Bu nedenle, PP formülünün özelliklerinden biri, sermaye-deðerin çýkýþ,
geniþlemiþ sermaye-deðerin dönüþ noktasý olmalarý, böylece, sermayedeðer [sayfa 65] yatýrmanýn araç, geniþlemiþ sermaye-deðerin ise bütün bu
iþlemlerin amacý olarak ortaya çýkmasý; öteki de, bu baðýntýnýn, parabiçimde, baðýmsýz deðer-biçimde, dolayýsýyla, para doðuran para, parasermaye içersinde ifade edilmesidir. Deðerin artý-deðer doðurmasý,
sürecin yalnýzca baþlangýcý ve sonu olarak ifade edilmemekte,
gözkamaþtýrýcý para-biçimi ile apaçýk ortada durmaktadýr.
4. PMnin tamamlayýcý ve son evresi MPnün sonucu olarak
gerçekleþen para-sermaye P, ilk devresine baþladýðý ayný biçime kesenkes sahip olduðuna göre, son devreden çýkar çýkmaz, artmýþ (birikmiþ)
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para-sermaye P = P + p olarak tekrar ayný devreye baþlar. Devrenin
yinelenmesinde pnin dolaþýmýnýn Pninkinden ayrýldýðý P ... P biçiminde, hiç ifade edilmemiþtir. Kendi, bir defalýk biçimi içersinde biçimsel
olarak düþünülürse para-sermaye devresi bu yüzden, yalnýzca kendini
geniþletme ve birikim sürecini ifade eder. Tüketim, burada PM < ile
yalnýzca üretken tüketim olarak ifade edilmiþtir ve bu bireysel sermaye
devresinde içerilen yalnýz bu tüketimdir. Emekçi yönünden PE, EP ya
da MPdir. Ýþte bunun için, emekçinin bireysel tüketimini oluþturan
dolaþýmýn ilk evresidir, yani: EPM (geçim araçlarý). Ýkinci evre, PM,
artýk bireysel sermaye devresi içine düþmemekte, ama onun tarafýndan
baþlatýlmakta ve öne sürülmektedir, çünkü emekçi, her þeyden önce
yaþamak zorundadýr ve dolayýsýyla kapitalistin sömürebileceði bir malzeme olarak pazarda daima bulunabilmesi için bireysel tüketim ile
yaþamýný sürdürmesi gerekir. Ne var ki, bu tüketimin kendisi, burada,
yalnýzca emek-gücünün sermaye tarafýndan üretken tüketimi için bir
koþul olarak kabul edilmiþtir; yani emekçinin bireysel tüketim yoluyla
emek-gücü olarak kendisini sürdürmesi ve yeniden-üretmesi ölçüsünde kabul edilmiþtir. Bununla birlikte, ÜA, sermaye devresine giren gerçek anlamda metalar, yalnýzca üretken tüketimin besinleridir. EP
hareketi, emekçinin bireysel tüketimini, yaþamasý için gerekli maddelerin ete ve kana dönüþmesini saðlar. Kapitalistin kendisinin de orada
olmasý, bir kapitalist iþlevini yerine getirebilmesi için onun da yemesi ve
tüketmesi gerektiði doðrudur. Bu amaçla, o da ancak emekçi kadar
tüketmek durumundadýr ve bu dolaþým süreci ancak bu kadarýný öngörmektedir. Ama bu bile biçimsel olarak ifade edilmemiþtir, çünkü formül
P ile sona [sayfa 66] ermektedir; yani þimdi çoðalmýþ bulunan para-sermayenin iþlevine yeniden baþlayabileceði bir sonuçla sona ermektedir.
MP doðrudan Mnün satýþýný içerir; ama MP, bir kýsmýyla bir
satýþ, PM, diðer kýsmýyla bir satýn almadýr, ve son tahlilde bir meta, satýn
alýnan nesnenin niteliðine göre ister bireysel ister üretken olsun tüketim
sürecine girmek için (ara satýþlarý konu dýþý býrakýrsak) yalnýzca kullaným-deðeri için satýn alýnmýþ oluyor. Ama bu tüketim, ürünü M olan
bireysel sermaye devresine girmez. Bu ürün, salt bir satýþ metaý olduðu
için devrenin dýþýna çýkmýþtýr. M, açýkça, üreticiden baþka kimseler tarafýndan tüketilmek için ayrýlmýþtýr. Ýþte bunun için (PM ... R ... MP
formülüne dayanan) merkantil sistemin bazý yandaþlarý, bireysel kapitalistlerin ancak emekçi kadar tüketimde bulunmalarý, kapitalist uluslarýn
kendi metalarýnýn tüketimini ve genellikle tüketim sürecini daha az akýllý
uluslara býrakmalarý ve üretken tüketimi yaþamlarýnýn baþlýca amacý haline getirmeleri gerektiði konusunda uzun vaýzlar vermektedirler. Bu vaýzlar, insanýn aklýna, kilise babalarýnýn biçim ve öz olarak bunlara benzeyen
sofuca öðütlerini getiriyor.
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Sermayenin devreler içersindeki hareketi, demek oluyor ki,
dolaþým ve üretimin birliðidir ve her ikisini de içerir. Her iki PM ve MP
evreleri de dolaþýmýn hareketleri olduðu için, sermaye dolaþýmý, genel
meta dolaþýmýnýn bir parçasýdýr. Ama bunlar, iþlevsel yönden, yalnýz dolaþým alaný ile deðil, ayný zamanda, üretim alaný ile de ilgili bulunan sermaye dolaþýmýnýn belli kesitleri, aþamalarý olduklarý için, sermaye, genel
meta dolaþýmý içersinde kendi devresinden de geçer. Genel meta dolaþýmý, ilk aþamada sermayeye, sonradan üretken sermaye iþlevini yerine
getirebileceði biçimi almasýnda araç olarak hizmet eder; ikinci aþamada,
sermayenin kendi devresini yenileyemeyeceði meta-iþlevinden sýyrýlmasýna hizmet eder; ayný zamanda, sermayeye, kendi devresini, kendisine
eklenmiþ bulunan artý-deðerin dolaþýmýndan ayýrma olanaðýný saðlar.
Para-sermayenin yaptýðý devre, bu nedenle tamamýyla tek yanlý,
ve bu durumuyla sanayi sermayesi devresinin dolaþýmýnýn görüldüðü en
çarpýcý ve tipik biçimidir; bu sermayenin amacý ve itici gücü deðerin
kendi-kendisini geniþletmesi, para [sayfa 67] yapmak ve birikim böylece
apaçýk ortaya çýkmaktadýr. (Pahalýya satmak için satýn almak.) Ýlk devrenin PM olmasý olgusu, ayrýca, üretken sermayenin öðelerinin, metapazarýndan geldiðini ve genellikle kapitalist üretim sürecinin dolaþým ve
ticarete dayandýðýný da ortaya koyar. Para-sermaye devresi, salt bir meta
üretimi deðildir, onun kendisi de yalnýz dolaþým ile olanaklýdýr ve bu
dolaþýmý öngörür. Bu, yalnýzca dolaþýma ait P biçiminin, yatýrýlan sermaye-deðerin, ilk ve saf biçim olarak görünmesi olgusundan da açýkça anlaþýlýr, oysa diðer iki devre biçiminde durum böyle deðildir.
Para-sermaye devresi daima sanayi sermayesinin genel ifadesi
olarak kalýr, çünkü her zaman yatýrýlan deðerin kendisini geniþletmesini
içerir. R ... Rde, sermayenin para ifadesi yalnýzca üretim öðelerinin fiyatý, dolayýsýyla, hesap parasý biçiminde ifade edilen ve muhasebede bu
biçim içersinde sabit kalan bir deðer olarak görülür.
Yeni iþlemeye baþlayan bir sermaye, para biçiminde ilk kez yatýrýldýktan sonra, bir sanayi kolundan diðerine geçerken ya da sanayi sermayesi iþ alanýndan alýnýrken; ayný biçim içersinde geri çekildiði zaman
P ... P, sanayi sermayesi devresinin özel bir biçimi halini alýr. Bu, ilk kez
para biçiminde yatýrýlan artý-deðerin sermaye olarak iþ görmesini içerdiði gibi, artý-deðer ilk çýktýðý iþ kolundan baþka bir yerde iþlev yaptýðý
zaman daha açýk hale gelir. P ... P bir sermayenin ilk devresi olabileceði
gibi son devresi de olabilir; ona, toplam toplumsal sermaye biçimi, olarak da bakýlabilir; o, para biçiminde yeni biriktirilmiþ bir sermaye olarak,
ya da bir sanayi kolundan diðerine aktarýlmak amacýyla tümüyle paraya
dönüþtürülen eski sermaye olarak, yeni yatýrýlmýþ bir sermaye biçimidir.
Bütün devrelerde daima bulunan bir biçim olan para-sermaye,
bu devreyi, salt sermayenin artý-deðer üreten kýsmý, yani deðiþen sermaye için yerine getirir. Ücretin yatýrýmýn normal biçimi para olarak
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ödemedir; emekçi günügüne geçindiði için bu iþin daha kýsa aralýklarla
yenilenmesi gerekir. Bu durumda, emekçinin karþýsýna kapitalistin parakapitalist ve sermayenin de para-sermaye olarak çýkmasý gerekir. Bu
durumda, üretim araçlarýnýn satýn alýnmasý ve üretilen metalarýn satýlmasýnda olduðu gibi doðrudan ya da dolaylý bir hesap bakiyesi býrakmak sözkonusu olamaz (böylece, para-sermayenin büyük [sayfa 68] kýsmý
fiilen yalnýzca metalar biçiminde sayýlýr, para, yalnýzca hesap parasý biçiminde, ve ensonu nakit para, yalnýzca hesap bakiyeleri içinde bulunur).
Öte yandan, deðiþen, sermayeden doðan artý-deðerin bir kýsmý kapitalistin perakende alýþveriþi ile ilgili kiþisel tüketimi için harcanýr, ve bunun
izlediði yol ne denli dairesel olursa olsun, bu kýsým, daima, nakit olarak,
artý-deðerin para-biçiminde harcanmýþ olur. Artý-deðerin bu kýsmýnýn çok
ya da az olmasýnýn bir önemi yoktur. Deðiþen sermaye daima ücretlere
yatýrýlan (PE) para-sermaye olarak, ve p, kapitalistin bireysel tüketiminin masrafýný karþýlamak üzere harcanan artý-deðer olarak yeniden ortaya çýkar. Dolayýsýyla, yatýrýlan deðiþen sermaye-deðer P ve bundaki artýþ
p, bu biçim içersinde harcanmak üzere para biçiminde elde tutulmak
zorundadýr.
P = P + p sonucu ile PM ... R ... MP formülü, yatýrýlan ve
kendini geniþleten deðerin, onun eþdeðeri para biçiminde bulunmasý
yüzünden biçim olarak aldatýcý ve nitelikçe hayalidir. Aðýrlýk, deðerin
kendini geniþletmesi üzerine deðil, bu sürecin para-biçimi üzerine, sonuçta dolaþýmdan para-biçimde ilk yatýrýlandan daha fazla deðer çekilmesi olgusu üzerinde; þu halde, kapitaliste ait altýn ve gümüþ kitlesinin
çoðalmasý üzerine verilmiþtir. Sözde para sistemi, salt dolaþým içersinde
yer alan ve bu yüzden de PM ve MP hareketlerini, Mnin ikinci harekette deðerinin üzerinde satýlmasý nedeniyle, dolaþýmdan, satýþý ile oraya sürülenden daha fazla çektiði biçiminde açýklayabilen bir hareketin,
PMP irrasyonel biçiminin bir ifadesidir. Buna karþýlýk, özel bir biçim
olarak sabit PM ... R ... MP formülü, yalnýz metalarýn dolaþýmý deðil,
ayný zamanda, üretimi de gerekli bir öðe olarak görülen daha üst düzeyde geliþmiþ merkantil sistemin temelini oluþturur.
PM ... R ... MP formülünün hayali niteliði ve buna uygun düþen
hayali yorumu, bu biçimin akýcý ve durmadan yenilenen bir biçim olarak
deðil de, bir defaya özgü deðiþmeyen bir biçim diye kabul edildiði; þu
halde, devre biçimlerinden bir tanesi diye deðil de devrenin biricik biçimi diye düþünüldüðü zaman sözkonusudur. Ne var ki, bu biçimin kendisi, diðer biçimlerin varlýðýna iþaret eder.
Birincisi, bu, tüm devre, üretim sürecinin kapitalist niteliði üzerine dayanýr ve bu nedenle bu süreci, kendine temel olarak oluþturduðu
özgül toplumsal koþullarla birlikte ele alýr. [sayfa 69]
PM = PM < ; ama PE, ücretli-emekçinin ve dolayýsýyla üretim araçlarýnýn, üretken sermayenin bir kýsmý olarak varlýðýný varsayar.
Bu nedenle, emek ve kendini geniþletme sürecini, üretim sürecini, ser-
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mayenin bir iþlevi olarak varsayar.
Ýkincisi, eðer P ... P yinelenirse, para-biçime dönüþ, týpký ilk aþamadaki para-biçim gibi gitgide silikleþir. Rye yer açmak için PM ortadan kaybolur. Durmadan yinelenen para biçiminde yatýrým ve bunun
gene para biçiminde sürekli geri dönmesi, devrede, ancak bir an süren
hareketler olarak görülür.
Üçüncüsü,

Devrenin ikinci yinelenmesi ile baþlayarak R ... M, PM ... R, Pnin
ikinci devresi tamamlanmadan önce ortaya çýkan ve böylece daha sonraki bütün devreler R ... MPM ... R biçimi altýnda düþünülebilen ve ilk
devrenin ilk evresi olan PM, sürekli yinelenen üretken sermaye devresi
için salt bir geçiþ hazýrlýðýdýr. Bu, para-sermaye biçiminde ilk kez yatýrýlan sanayi sermayesi için gerçekten böyledir.
Öte yandan, Rnýn ikinci devresý tamamlanmadan önce, ilk devre, meta-sermaye devresi, MP, PM ... R ... M (kýsaltýlmýþý M ... M)
zaten tamamlanmýþ olur. Demek oluyor ki, ilk biçim zaten diðer ikisini
de içermektedir ve para-biçim, böylece, salt bir deðer ifadesi olmayýp,
deðerin eþdeðer biçimdeki, yani para olarak ifadesi olduðu için ortadan
kalkmaktadýr.
Ensonu, eðer biz, ilk kez PM ... R ... MP devresini belirleyen yeni yatýrýlmýþ bir bireysel sermayeyi ele alýrsak, burada, PM hazýrlýk evresi, bu bireysel sermayenin geçtiði ilk üretim sürecinin öncüsüdür. Dolayýsýyla, bu PM evresi öngörülmemiþ, ama daha çok, üretim sürecinin
gerektirdiði ya da zorunlu kýldýðý bir þeydir. Ne var ki bu, yalnýz bu bireysel sermayeye uygulanýr. Kapitalist üretim tarzýnýn ve dolayýsýyla kapitalist üretimin belirlediði toplumsal koþullarýn varlýðýnýn kabul edildiði
durumlarda, sanayi sermayesinin genel devre biçimi para-sermayenin
devresidir. Bu nedenle kapitalist üretim süreci, yeni yatýrýlmýþ sanayi sermayesinin ilk para-sermaye devresinde [sayfa 70] olmasa bile onun dýþýnda
bir önkoþul olarak varsayýlýr. Bu üretim sürecinin devamlý varlýðý, durmadan yenilenen R ... R devresini öngörür. Ýlk aþama PM < da bile bu
önkoþul bir rol oynar, çünkü bir yandan ücretli-emekçiler sýnýfýnýn bulunmasýný varsaydýðý gibi, öte yandan da üretim araçlarýný satýn alan için
ilk aþama olan PM, bu araçlarý satan için MPdür; dolayýsýyla M metasermayeyi öngörür ve böylece bizzat metalar kapitalist üretimin sonuçlarý
ve bu nedenle de üretken sermayenin iþlevleri olarak kabul edilir. [sayfa
71]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

ÜRETKEN SERMAYENÝN DEVRESÝ

ÜRETKEN sermaye devresinin genel formülü R ... MPM ... Rdir.
Bu formül, üretken sermayenin iþlemesinin devresel yenilenmesini, yani
yeniden-üretimini ya da deðerin kendisini geniþletmesini amaçlayan yeniden-üretim süreci olarak bu sermayenin üretim sürecini; artý-deðerin
yalnýz üretimini deðil, devresel yeniden-üretimini; sanayi sermayesinin
iþlevini üretken biçimi içersinde ve bu iþlevi bir kez deðil devresel yinelenmesi biçiminde, ve böylece yenilenmenin çýkýþ noktasý tarafýndan
saptandýðýný belirler. Mnün bir bolümü (bazý durumlarda sermayesinin
çeþitli yatýrým kollarýnda) meta biçiminde çýktýðý ayný emek-sürecine,
doðrudan üretim aracý olarak tekrar girebilir. Bu, yalnýzca bu bölümün
deðerini, gerçek para ya da itibari paraya dönüþmekten kurtarýr; yoksa
meta ancak hesap parasý olarak baðýmsýz bir ifade kazanýr. Deðerin bu
kýsmý dolaþýma girmez. Böylece, dolaþým sürecine girmeyen deðerler
üretim sürecine girerler. Kapitalistin, Mnün artý-ürünün parçasý biçiminde ayni olarak tükettiði kýsmý için de ayný þey [sayfa 72] geçerlidir. Ne var ki,
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kapitalist üretim için bunun pek önemi yoktur. Bu, olsa olsa ancak tarýmda dikkate alýnmaya deðer.
Bu biçim içersinde iki þey göze çarpar.
Birincisi, ilk P ... P biçiminde üretim süreci Rnin iþlevi, parasermaye dolaþýmýný kesintiye uðrattýðý ve iki evre, PM ve MP evreleri
arasýnda yalnýzca bir aracý rolü oynadýðý halde, burada sanayi sermayesinin tüm dolaþým süreci, dolaþým evresi içerisindeki bütün hareketi yalnýz bir kesinti oluþturur ve dolayýsýyla, ilk uç olarak devreyi açan üretken
sermaye ile ayný biçimin diðer ucu olarak onu kapayan ve bu hareketi
ile ayný biçim içersinde onu yeniden baþlatan üretken sermaye arasýnda
yalnýzca baðlayýcý bir halkadýr. Asýl dolaþým yalnýzca yenilenmelerle devamlý hale getirilen devresel yeniden-üretimi saðlayan bir araç gibi
görünür.
Ýkincisi, dolaþýmýn tamamý, para-sermaye devresinde olduðunun
tam tersine bir biçim içersinde kendini gösterir. Orada deðerin belirlenmesinden ayrý, PMP (PM. MP) biçimindeydi; burada gene deðerin
belirlenmesinde ayrý, MPM (MP. PM) biçimindedir, yani basit meta
dolaþýmý biçiminde.
I. BASÝT YENÝDEN ÜRETÝM

Önce, R ... Rnin iki ucu arasýnda dolaþým alanýnda yer alan M
PM sürecini gözden geçirelim.
Bu dolaþýmýn çýkýþ noktasý meta-sermayedir: M = M + m = R +
m. Meta-sermayenin iþlevi MP (bunun içerdiði gerçekleþen sermayedeðer Rye eþittir ve o da þimdi, Mnü oluþturan M kýsmý ile, ayný miktar
metaýn bir kýsmý olarak varolan, m deðerine sahip artý-deðer biçiminde
bulunur) devrenin ilk biçimi içersinde incelenmiþti. Ama orada bu iþlev,
kesintiye uðratýlan dolaþýmýn ikinci evresini ve tüm devrenin tamamlayýcý evresini oluþturuyordu. Burada, devrenin ikinci, dolaþýmýn ise ilk evresini oluþturur. Ýlk devre P ile sona erer ve hem P hem de ilk P ikinci
devreyi tekrar para-sermaye biçiminde açabilecekleri için, baþlangýçta,
P ile Pnün içerdiði pnin (artý-deðerin) yollarýna birlikte devam edip
etmediklerini ya da ayrý ayrý yollar izleyip izlemediklerini dikkate almak
gereksizdi. Eðer biz, ilk devreyi yenilenen yolu içersinde izlemeye devam etmiþ olsaydýk, bu, o zaman gerekli hale gelirdi. Ama bu noktanýn,
üretken [sayfa 73] sermaye devresinde kararlaþtýrýlmasý gerekir, çünkü. bunun daha ilk devresinin belirlenmesi ona baðlý olduðu gibi, MP, burada, PM ile tamamlanmasý gerekli dolaþýmýn birinci evresi olarak görünmektedir. Formülün yalnýzca basit yeniden-üretimi, ya da geniþlemiþ
boyutlarda yeniden-üretimi temsil etmesi bu karara baðlýdýr. Devrenin
niteliði, alýnan karara göre deðiþir.
Öyleyse, önce, üretken sermayenin basit yeniden-üretimini gözden geçirelim ve birinci bölümde olduðu gibi koþullarýn sabit kaldýðýný
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ve metalarýn deðerleri üzerinden alýnýp satýldýðýný kabul edelim. Bu varsayýma göre artý-deðerin tamamý kapitalistin bireysel tüketimine girer.
Meta-sermaye Mnün paraya dönüþmesi gerçekleþir gerçekleþmez, paranýn sermaye-deðeri temsil eden kýsmý, sanayi sermayesinin devresinde dolaþmaya devam eder; diðer kýsmý, paraya dönüþen artý-deðer, genel
meta dolaþýmýna girer ve kapitalistten çýkan, ama bireysel sermayesinin
dolaþýmý dýþýnda yer alan bir para dolaþýmý oluþturur.
Örneðimizde, elimizde 500 sterlin deðerinde 10.000 libre iplik
olarak meta-sermaye M vardýr; bunun 422 sterlini üretken sermaye
deðerini temsil eder ve 8.440 libre ipliðin para-biçimi olarak M ile baþlayan
sermaye dolaþýmýna devam eder, oysa meta-ürün fazlalýðý 1.560 libre
ipliðin para-biçimi 78 sterlinlik artý-deðer bu dolaþýmý terkeder ve genel
meta dolaþýmý içersinde ayrý bir yol izler.
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pm, kapitalistin, kendi aziz varlýðý ya da ailesine özgü meta ya da
kiþisel hizmet için harcadýðý parayla yaptýðý bir dizi satýnalmalarý temsil
eder. Bu satýnalmalar çeþitli zamanlarda parça parça yapýlýr. Bu yüzden
para, günlük tüketime ayrýlmýþ geçici bir yedek ya da, para-yýðma halinde bulunur, çünkü dolaþýmý kesintiye uðramýþ para, para-yýðma biçimine bürünmüþtür. Paranýn geçici para-yýðma biçimini de kapsayan dolaþým
araçlýðý iþlevi, para-biçim P içersinde sermaye dolaþýmýna girmez, Bu
para, yatýrýlmamýþ, harcanmýþtýr.
Yatýrýlan toplam sermayenin daima bütünüyle bir evreden diðerine geçtiðini varsaymýþtýk; þimdi burada da gene, Rnin [sayfa 74] ürettiði
metalarýn üretken sermaye Rnin toplam deðerini, yani 422 sterlin ile,
üretim sürecinde yaratýlan 78 sterlinlik artý-deðeri temsil ettiðini varsayýyoruz. Bir tek metaý ele alan örneðimizde artý-deðer, 1.560 libre iplikte bulunmaktadýr; eðer bir libre ipliðe göre hesaplarsak 2.496 ons iplik biçiminde bulunacaktýr. Ama eðer meta, sözgeliþi, ayný deðerdeki öðelerden oluþan 500 sterlin deðerinde bir makine olsaydý, bu makinenin deðerinin bir kýsmý, 78 sterlini, artý-deðer olacaktý, ama bu 78 sterlin ancak
makinede bir bütün olarak bulunacaktý. Bu makine, kýrýlýp parçalanmaksýzýn, kullaným-deðeri ile birlikte deðeri de yokedilmeksizin, sermaye-deðer ve artý-deðer olarak ayrýlamaz. Bu nedenle, bu iki deðer öðesi,
10.000 librelik bir metaýn birbirinden ayrýlabilir baðýmsýz öðelerini temsil
eden þu kadar libre iplik gibi bir M metaýnýn baðýmsýz öðeleri olarak
deðil de, bir metaýn ancak zihnen tasarlanabilen öðeleri olarak temsil
edilebilir. Ýlk durumda, pnin kendi ayrý dolaþýmýna girebilmesi için, toplam metaýn, meta-sermayenin, makinenin bütünüyle satýlmasý gerekir.
Öte yandan, kapitalist, 8.440 libreyi sattýðý zaman, geriye kalan 1.560
librenin satýþý, m (1.560 libre iplik) p (78 sterlin) m (tüketim mallarý)
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biçimdeki artý-deðerin büsbütün ayrý bir dolaþýmýný temsil eder. Ama
10.000 libre ipliðin, ürünün her bireysel bölümünün deðer öðeleri, ürünün kýsýmlarý tarafýndan olduðu kadar toplam ürün tarafýndan da temsil
edilebilir. Týpký 10.000 libre iplik; deðiþmeyen-sermaye (d), 372 sterlin
deðerinde 7.440 libre iplik; deðiþen-sermaye (v), 50 sterlin deðerinde
1.000 libre iplik; ve artý-deðer (a), yani 78 sterlin deðerinde 1.560 libre
iplik diye bölünebileceði gibi, her libre iplik de, 8.928 peni deðerinde
11.906 onsa eþit dye; 1.200 peni deðerinde 1.600 ons ipliðe eþit vye; ve
1.872 peni deðerinde 2.496 ons ipliðe eþit aya bölünebilir. Kapitalist,
ayrýca, 10.000 libre ipliðin çeþitli kýsýmlarýný birbiri ardýna satarak bunlarda bulunan artý-deðer öðelerini ardarda tüketebilir, ve böylece, ayný zamanda, d artý v miktarlarýný da ardarda gerçekleþtirmiþ olur. Ama son
tahlilde bu iþlev de, gene 10.000 librenin tümünün satýþý gibidir ve bu
nedenle de d ve vnin deðerinin yerini 8.440 librenin satýþý alacaktýr.
(Buch I, Kap. VII, 2.)*
Her nasýl olursa olsun, MP ile,, Mnde bulunan hem sermayedeðer ve hem de artý-deðer, ayrýlabilir bir varlýk, [sayfa 75] farklý para miktarlarý varlýðý kazanýrlar. Her iki durumda da, P ve p, gerçekte, baþlangýçta
Mnde yalnýzca metaýn fiyatý olarak özel ve hayali bir ifadeye sahip bulunan deðerin dönüþmüþ bir biçimidir.
mpm, basit meta dolaþýmýný temsil eder; ilk evresi mp, metasermayenin dolaþýmýnda, MPnde, yani sermayenin devresinde bulunur; tamamlayýcý evre pm ise tersine, genel meta dolaþýmýnda ayrý
bir hareket olarak bu devrenin dýþýna düþer. Sermaye-deðer ve artý-deðerin, M ve mnin dolaþýmý Mnün Pne dönüþmesinden sonra ayrýlýr. Þu
halde:
Birincisi, meta-sermaye, MP = M(P + p) ile gerçekleþirken,
MP dolaþýmýnda henüz birlikte bulunan ve ayný miktarda meta tarafýndan yürütülen sermaye-deðer ile artý-deðerin hareketi ayrýlabilir duruma
gelir ve bundan böyle her ikisi de ayrý para miktarlarý olarak baðýmsýz
biçimlere sahip olurlar.
Ýkincisi, bu ayrýlma olunca, p, kapitalistin geliri olarak harcandýðý
halde, sermaye-deðerin iþlevsel biçimi olan P, devrenin belirlediði yoluna devam eder, ilk hareket MP, daha sonraki PM ve pm hareketleriyle baðýntýlý olarak iki farklý dolaþým, MPM ve mpm biçiminde
gösterilebilir; bu dizilerin her ikisi de, genel biçimleri yönünden olaðan
meta dolaþýmýna aittir.
Yeri gelmiþken þunu da belirtelim, metalarýn sürekliliði ve bölünemezliði durumunda deðer öðelerini zihnen ayýrmak, bir uygulama
sorunudur. Sözgeliþi, Londrada genellikle krediyle yürütülen inþaat
iþlerinde müteahhit, avanslarý, inþaatýn belli aþamalarýna göre alýr. Bu
aþamadan hiç biri tam bir ev deðil, yalnýzca gelecekte tamamlanacak
* Kapital, Birinci Cilt, Dokuzuncu Bölüm, Ýkinci Kesim. -Ed.
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bir evin halen yapýlmýþ bulunan gerçek kýsýmlarýdýr; dolayýsýyla bu gerçekliðe karþýn, tam bir evin düþüncedeki parçalarýdýr, ama gene de yeni
bir avans verilmesi için güven yerecek derecede gerçektir. (Bu konuda,
aþaðýda onikinci bölüme bakýnýz.)*
Üçüncüsü, M ve Pde henüz birlikte devam etmekte olan sermaye-deðer ve artý-deðerin hareketi, yalnýzca kýsmen ayrýlýr (artý-deðerin
gelir olarak harcanmayan bir bölümü) ya da hiç ayrýlmazsa, sermayedeðerin bizzat kendi devresi içersinde, daha bu devre tamamlanmadan,
bir deðiþme olur. Örneðimizde, üretken sermayenin deðeri 422 sterline
eþitti. Eðer bu sermaye diyelim 480 ya da 500 sterlin olarak, PM hareketine devam ederse, [sayfa 76] devresinin sonraki aþamalarýna, ilk deðerine
göre 58 ya da 78 sterlin bir artýþla devam etmiþ olur. Bu, ayný zamanda,
deðerinin bileþiminde bir deðiþme ile birlikte de olabilir.
MP, dolaþýmýnýn ikinci ve I. devrenin (P ... P) son aþamasý,
bizim devremizde ikinci, meta dolaþýmýnda ilk aþamadýr. Dolaþýmla ilgisi yönünden, bunun, PM ile tamamlanmasý gerekir. Yalnýz onun ardýnda bulunan kendini geniþletme süreci MP deðil (bu durumda Rnin
iþlevi olan ilk aþama), onun sonucu M metaý da zaten gerçekleþtirilmiþtir.
Demek oluyor ki, hem sermayenin kendisini geniþletme süreci ve hem
de geniþlemiþ bulunan sermaye-deðeri temsil eden metalarýn
gerçekleþmesi MPnde tamamlanmýþ oluyor.
Ve böylece basit yeniden-üretimi, yani pmnin PMden tamamen ayrýldýðýný belirtmiþ olduk. Her iki dolaþýmda, hem mpm ve hem
de MPM, genel biçimlerini ilgilendirdiði ölçüde meta dolaþýmýna dahil
olduklarý için (ve bu nedenle, dolaþýmlarýn uçlarýnda herhangi bir deðer
farký göstermezler), kapitalist üretim sürecini týpký vülger ekonominin
yaptýðý gibi, þu ya da bu biçimde tüketilmek üzere salt bir meta ya da
kullaným-deðeri üretimi olarak anlamak ve gene vülger ekonominin yanýlarak söylediði gibi, kapitalistin bunlarý yalnýzca yerlerine farklý kullaným-deðerleri almak ya da bu kullaným-deðerleriyle deðiþmek için
ürettiðini söylemek çok kolaydýr.
M, daha baþlangýçtan beri meta-sermaye olarak hareket eder ve
sürecin baþtan sona amacý olan zenginleþme (artý-deðer üretme), kapitalistin artý-deðeri (ve böylece sermayesi) arttýkça tüketiminin de artmasýný hiç bir biçimde dýþtalamayacaðý gibi, tam tersine, bunu kesinlikle
kapsar.
Gerçekten de, kapitalistin gelir dolaþýmýnda, üretilen meta m (ya
da üretilen meta Mnün düþünsel olarak ona tekabül eden parçasý),
ancak önce onun paraya sonra da paradan özel tüketime hizmet eden
diðer metalara dönüþmesine yarar. Ama bu noktada, þu küçük durumu
da görmezlikten gelmemeliyiz: baþlangýçta meta-sermaye Mnün bir kýsmý olarak sahneye çýktýðý için, m, kapitaliste hiç bir þeye malolmayan bir
* Bkz: s. 250-251. -Ed.
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meta-deðer, artý-emeðin bir nesnelleþmesidir. Bu m, varlýðý gereði, süreç
içindeki sermaye-deðerin devresine baðlýdýr ve eðer bu devre durgunlaþýr
ya da baþka bir biçimde bozulmaya baþlarsa, yalnýz mnin tüketimi kýsýtlanmakla ya da büsbütün durmakla kalmaz, [sayfa 77] mnin yerini alacak
metalar dizisi düzeni de bozulmuþ olur. MP baþarýsýzlýkla sona erdiði
ya da Mnün ancak bir kýsmý satýlabildiði zaman, gene ayný þey olur.
Kapitalist gelir dolaþýmýný temsil eden mpmnin sermaye
dolaþýmýna ancak mnin Mnün deðerinin, meta-sermayenin iþlevsel biçimi içersindeki sermayenin, bir parçasý olduðu sürece girdiðini görmüþ
bulunuyoruz; ama pm hareketi içersinde baðýmsýzlýk kazanýr kazanmaz, böylece bütün bir mpm biçimi boyunca bu gelirin dolaþýmý, kapitalistin yatýrdýðý sermayeden kaynaklandýðý halde, bu sermayenin hareketine girmez. Sermayenin varlýðý kapitalistin varlýðýný öngördüðü ve kapitalistin varlýðý da artý-deðeri tüketmesi koþuluna baðlý olduðu ölçüde,
bu dolaþým, yatýrýlan sermaye hareketi ile baðlý haldedir.
Genel dolaþým içersinde, M, diyelim iplik, yalnýzca bir meta olarak iþlev yapar; sermaye dolaþýmýnda bir öðe olarak, sermaye-deðerin
sýrasýyla bir bürünüp bir sýyrýldýðý bir biçim olan meta-sermaye iþlevini
yerine getirir. Ýpliðin tüccara satýlmasýndan sonra, ürünü olduðu sermayenin dairesel hareketinin dýþýna çýkar, ama bir meta olarak gene de genel
dolaþým alanýndaki hareketine devam eder. Bir ve ayný meta kitlesi, iplikçiye ait sermayenin baðýmsýz devresinde bir evre olmaktan çýktýðý halde, dolaþýma devam eder. Demek ki, kapitalist tarafýndan dolaþýma sokulan meta kitlesinin gerçek belirleyici baþkalaþýmý, MP, bunlarýn tüketim
alanýna nihai geçiþi, bu meta kitlesinin, kapitalistin meta-sermayesi olarak iþlev yaptýðý baþkalaþýmdan zaman ve yer olarak tamamen ayrý olabilir. Sermaye dolaþýmýnda tamamlanmýþ bulunan ayný baþkalaþým, genel
dolaþým alanýnda henüz tamamlanmasý gereken bir þey olarak bulunur.
Bu ipliðin bir diðer sanayi sermayesinin devresine girmesi, bu
durumu zerre kadar deðiþtirmez. Sermaye olarak pazara sürülmeyip
bireysel tüketime giren deðerlerin dolaþýmý ne kadar devreden oluþuyorsa, genel dolaþým da, toplumsal, sermayenin çeþitli baðýmsýz kýsýmlarýnýn, yaný bireysel sermayeler toplamýnýn içiçe geçmiþ o kadar devresinden oluþur.
Genel dolaþýmýn bir kýsmýný oluþturan bir sermaye devresi ile
baðýmsýz bir devredeki halkalarý oluþturan bir devre arasýndaki baðýntý, P
artý pye eþit olan Pnün dolaþýmýný incelerken daha ayrýntýlý olarak gösterilmiþtir. Para-sermaye olarak P, sermayenin devresindeki hareketine
devam eder; gelir olarak [sayfa 78] harcanmýþ (pm) bulunan p genel dolaþýma girer, ama sermaye devresinden hemen çýkýp gider. Yalnýzca ek
para-sermaye iþlevini yerine getiren kýsmýdýr ki, sermaye devresine girer. mpmde para, yalnýz sikke olarak hizmet eder; bu dolaþýmýn amacý, kapitalistin bireysel tüketimidir. Sermaye devresine girmeyen bu dolaþýmý üretilen deðerin gelir olarak tüketilen kýsmýnýn dolaþýmýný ser-
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mayenin karakteristik devresi diye göstermek, vülger iktisadýn tipik budalalýðýdýr.
Ýkinci evrede, PM, Rye eþit olan sermaye-deðer P (bu noktada,
sanayi sermayesi devresini baþlatan üretken sermaye deðeri), artý-deðerden kurtulmuþtur ve bu nedenle de para-sermaye devresinin ilk
aþamasýndaki PM, ayný deðer büyüklüðüne sahip olarak gene vardýr.
Yer deðiþtirmiþ olduðu halde, meta-sermayenin þimdi dönüþmüþ bulunduðu para-sermayenin iþlevi gene aynýdýr: yani ÜA ile Eye, üretim araçlarý
ile emek-gücüne dönüþmesi.
Meta-sermayenin iþlevini yerine getirmesinde, MPnde, sermayedeðer, mp ile birlikte MP evresinden geçmiþtir ve þimdi tamamlayýcý
PM< evresine girmektedir. Bu nedenle de, dolaþýmýn tamamý MP
M< dýr.
Birincisi: Para-sermaye P, sermaye-deðerin yatýrýldýðý ilk biçim
olarak Biçim Ide (P ... P devresinde) ortaya çýkmýþtý; burada, daha
baþlangýçta, meta-sermayenin, ilk dolaþým evresi MPnde kendisini
dönüþtürdüðü para miktarýnýn bir kýsmý olarak, dolayýsýyla, daha
baþlangýçta, üretken sermaye Rnin, metalarýn satýþý yoluyla para-biçime
dönüþmesi olarak görülür. Para-sermaye, burada, daha baþlangýçta, sermaye-deðerin ne ilk, ne de son olan biçimi olarak vardýr, çünkü, MP
evresini tamamlayan PM evresi, yeniden ancak para-biçimden çýkarak
gerçekleþtirilebilir. Demek oluyor ki, PMnin ayný zamanda PE olan
kýsmý, þimdi artýk, emek-gücü satýn alýnmasý için salt bir para yatýrýmý
olarak deðil, emek-gücünün yarattýðý meta-deðerin bir kýsmýný oluþturan
50 sterlin deðerinde ayný 1.000 libre ipliðin üretilmesi için para biçiminde yapýlan bir yatýrým olarak da ortaya çýkýyor. Burada emekçiye verilen
para, kendi ürettiði meta-deðerin bir kýsmýnýn dönüþmüþ eþdeðer biçiminden baþka bir þey deðildir. Ve baþka nedenle olmasa bile salt bu
nedenle, PM hareketi, PE anlamýna geldiði sürece, hiç bir zaman para
biçiminde bir metaýn kullaným-biçiminde bir meta [sayfa 79] ile deðiþilmesi
demek deðildir, bu hareket, genel meta dolaþýmýndan baðýmsýz baþka
öðeleri de içerir.
P, kendisi, Rnin bir önceki iþlevinin, üretim sürecinin bir ürünü
olan Mnün dönüþmüþ bir biçimi olarak ortaya çýkar. Toplam para P,
bu nedenle, geçmiþ emeðin para-ifadesidir. Örneðimizde 500 sterlin
deðerindeki 10.000 libre iplik, eðirme sürecinin ürünüdür. Bu miktardan
7.440 libre iplik, yatýrýlmýþ bulunan 372 sterlin deðerinde deðiþmeyen
sermaye dye; 1.000 libre iplik, yatýrýlmýþ bulunan 50 sterlin deðerinde
deðiþen sermaye vye eþittir ve 1.560 libre iplik ise 77 sterlin deðerinde
artý-deðer ayý temsil eder. Eðer Pnden yalnýz 422 sterlinlik baþlangýç
sermayesi tekrar yatýrýlacak olsa, diðer koþullar ayný kalmak kaydýyla,
iþçiye bunu izleyen haftada PE olarak, o hafta üretilen ipliðin yalnýzca
bir kýsmý (1.000 libre ipliðin para-deðeri) ödenir. MPnin bir sonucu
olarak, para, daima geçmiþ emeðin ifadesidir. Eðer tamamlayýcý PM
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hareketi, hemen meta-pazarýnda yer alýrsa, yani pazardaki metalar
karþýlýðýnda P verilirse, bu gene geçmiþ emeðin bir biçimden (paradan)
baþka biçime (metalara) dönüþmesidir. Ne var ki, PM zaman bakýmýndan MPden farklýdýr. Bunlar nadiren ayný zamanda yer alabilir, sözgeliþi
PM hareketini yapan kapitalist ile, bu hareketin kendisi için MP anlamýna geldiði kapitalistin, metalarýný karþýlýklý olarak sevketmeleri halinde, P, yalnýzca bakiyeyi ödemek için kullanýlýr. MP hareketi ile PM
hareketi arasýndaki zaman farký biraz uzun olabilir, MP hareketinin sonucu olan P, geçmiþ emeði temsil ettiði halde, PM hareketinde, henüz
pazarda bulunmayan ama gelecekte pazara sürülecek olan metalarýn
dönüþmüþ biçimini temsil edebilir, çünkü M yeniden üretilene kadar P
M hareketinin yapýlmasýna gerek yoktur. P, ayný þekilde, para-ifadesi
olduðu M ile ayný zamanda üretilen metalarýn karþýlýðý olabilir. Örneðin,
PM deðiþiminde (üretim araçlarý satýn alýnmasýnda) kömür, henüz ocaktan çýkartýlmadan satýn alýnmýþ olabilir. p, para birikimi olarak sayýldýðý
ve gelir olarak harcanmadýðý sürece, ancak gelecek yýl üretilecek olan
pamuðun karþýlýðý olabilir. Ayný þey, kapitalistin gelirinin harcanmasý, p
m, için de geçerlidir. Bu ayrýca, ücretler için de, E eþittir 50 ster- lin için
de geçerlidir. Bu para, emekçinin geçmiþ emeðinin yalnýzca pa-ra-biçimi olmayýp, ayný zamanda, daha henüz gerçekleþmiþ ya da gelecekte
gerçekleþmesi gereken emek [sayfa 80] için yapýlmýþ bir ödemedir. Emekçi,
ücretleri ile, ancak gelecek hafta yapýlacak olan bir ceket satýn alabilir.
Bu, özellikle, bozulmasýný önlemek için, neredeyse üretilir üretilmez tüketilmesi gerekli olan çok sayýda zorunlu tüketim maddeleri için geçerlidir. Böylece emekçi, ücret olarak kendisine ödenen para ile, kendi
gelecekteki emeðinin ya da diðer emekçilerin gelecekteki emeklerinin
dönüþmüþ biçimini almýþ olur. Kapitalist, emekçiye geçmiþ emeðinin
bir kýsmýný vermekle, onun gelecekteki emeði için bir bono vermiþ olur.
Emekçinin geçmiþ emeðini karþýlayacak olan ama henüz varolmayan
mallarý oluþturan, emekçinin o andaki ya da gelecekteki emeðidir. Bu
durumda, para-yýðma düþüncesi bütünüyle ortadan kalkar.*
Ýkincisi, MPM< dolaþýmýnda ayný para iki kez yer deðiþtirir;
kapitalist, parayý önce satýcý olarak alýr ve alýcý olarak elden çýkartýr; metalarýn para-biçime dönüþümü, yalnýzca onun bu para-biçiminden metabiçimine tekrar dönüþümü amacýna hizmet eder; sermayenin para-biçimi, para-sermaye olarak varlýðý, bu yüzden, bu harekette ancak geçici
bir evredir; ya da, hareketin akýcýlýðý ölçüsünde para-sermaye, satýnalma
aracý olarak hizmet ettiði zaman yalnýzca bir dolaþým aracý olarak ortaya
çýkar; kapitalistler birbirlerinden satýn almada bulunduklarý ve bu nedenle de yalnýzca hesaplarýný karþýlýklý olarak kapatmak durumunda olduklarý zaman, tam anlamýyla ödeme aracý olarak iþ görür.
Üçüncüsü, para-sermayenin iþlevi, ister salt dolaþým aracý olsun,
* Marx, burada, elyazmasýna þu notu koymuþtur: Ýkinci Cildin son kýsmýna aittir. -Ed.
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isterse ödeme aracý, yalnýzca Mnin yerini E ve ÜAnin almasýný saðlamaktýr; yani ipliðin, üretken sermayenin sonucunu temsil eden metaýn
yerini (gelir olarak kullanýlacak artý-deðer düþüldükten sonra) onun üretim öðelerinin almasýdýr; bir baþka deyiþle, sermaye-deðerin, meta biçiminden, bu metayý oluþturan öðelere tekrar dönüþmesidir. Son tahlilde,
para-sermayenin iþlevi, yalnýzca meta-sermayenin üretken sermayeye
tekrar dönüþmesine yardýmcý olmaktýr.
Devrenin normal biçimde tamamlanabilmesi için, Mnün deðeri
üzerinden ve bütünüyle satýlmasý gerekir. Ayrýca, MPM salt bir metaýn
yerini diðerinin almasýný içermekle kalmaz, ayný kalan deðer-baðýntýlarýnýn yerinin alýnmasýný da içerir. Biz [sayfa 81] bunun burada böyle olduðunu varsayýyoruz. Ne var ki, aslýnda üretim araçlarýnýn deðerleri deðiþiklik
gösterir. Kapitalist üretimi niteleyen emeðin üretkenliðindeki sürekli
deðiþiklik nedeniyle olsa bile, deðer-baðýntýlarýnýn sürekli olarak deðiþmesi
zaten salt bu üretim tarzýna özgü bir þeydir. Üretim öðelerinin deðerlerindeki bu deðiþme daha sonra ele alýnacaktýr,* biz, burada, buna yalnýzca deðinmiþ oluyoruz. Üretim öðelerinin meta-ürünlere, Rnin Mne
dönüþmesi üretim alanýnda olduðu halde Mnün Rye tekrar dönüþümü,
dolaþým alanýnda olur. Bu, metalarýn basit bir baþkalaþýmý ile olur, ama
bütünüyle bakýldýðýnda, içeriði, yeniden-üretim sürecinde bir evredir. Bir
sermaye dolaþýmý þekli olarak MPM, iþlevsel olarak belirlenmiþ bir
madde deðiþimini içerir. MPM ayrýca, M meta-miktarýnýn üretim öðelerine eþit olmasýný ve bu öðelerin birbirleriyle baþlangýçtaki deðer-baðýntýlarýný korumalarýný gerektirir. Ýþte bunun için, metalarýn yalnýz kendi
deðerleri üzerinden satýn alýndýklarý deðil, ayný zamanda, dairesel hareketleri sýrasýnda herhangi bir deðer deðiþikliðine uðramadýklarý da
varsayýlmýþtýr. Aksi takdirde, bu süreç, normal biçimde devam edemez.
P ... P hareketinde, P, tekrar eski durumunu almak üzere elden
çýkartýlan sermaye-deðerin ilk biçimini temsil eder. R ... MPM ... R
dolaþýmýnda, P, yalnýzca süreçte bürünülen ve bu süreç sona ermeden
terkedilen bir biçimi temsil eder. Para- biçim, burada, yalnýzca sermayedeðerin geçici baðýmsýz bir biçimi olarak ortaya çýkar. M biçimindeki
sermayenin para-biçime bürünmekteki acelesi, bu biçimden P biçimine dönüþmek üzere kurtulmak içindir; daha bu kýlýða büründüðü anda
kendisini yeniden üretken sermayeye dönüþtürmek ister. Para kýlýðýnda
kaldýðý sürece, sermaye olarak görev yapamaz ve bunun için de deðeri
geniþlemez. Sermaye atýl kalýr. P, burada, bir dolaþým aracý olarak hizmet eder, ama sermayenin bir dolaþým aracý olarak.** Sermaye-deðerin
para-biçiminin kendi devresinin ilk biçiminde (para-sermaye biçiminde) sahip olduðu baðýmsýz görünüþ, bu ikinci biçimde kaybolur ve bu,
Biçim Iin bir eleþtirisi olup, onu salt bir özel biçime indirger. Eðer ikinci
* Bkz: Onbeþinci Bölüm. V. -Ed.
** Marx, burada, elyazmasýna þu notu koymuþtur: Tookea karþý. -Ed.
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baþkalaþým, PM, herhangi bir engel ile karþýlaþýrsa sözgeliþi, pazarda
üretim aracý yoksa devre, yeniden-üretim sürecinin akýþý, týpký sermayenin [sayfa 82] meta-sermaye biçiminde tutulduðu zamanki kadar kesintiye
uðrar. Ama arada þu fark vardýr metalarýn geçici biçiminden daha uzun
süre para-biçiminde kalabilir. Para-sermaye, iþlevlerini yerine getirmemekle, para olmaktan çýkmaz, ama meta-sermaye, iþlevini yapmakta
çok fazla gecikirse, bir meta, ya da genellikle kullaným-deðeri olmaktan
çýkar. Ayrýca, para-biçimde iken, baþlangýçtaki üretken sermaye biçimi
yerine baþka bir biçime girebilir, ama M biçiminde tutulduðu sürece yerinden hiç oynamaz.
MPM yalnýz M için ve onun biçimi uyarýnca dolaþým hareketlerini içerir ve bu hareketler onun yeniden-üretiminin evreleridir; ama
Mnün kendisini dönüþtürdüðü Mnin gerçekten yeniden-üretimi,
M
PM dolaþýmý için gereklidir. Ne var ki, bu, M tarafýndan temsil edilen
bireysel sermayenin yeniden-üretimi sürecinin dýþýnda bulunan yenidenüretim süreciyle koþullanmýþtýr.
Biçim Ide PM< hareketi, yalnýzca para-sermayenin üretken
sermayeye ilk dönüþümünü hazýrlar; Biçim IIde, bu hareket, meta-sermayenin üretken sermayeye tekrar dönüþümünü hazýrlar; yani sanayi
sermayesi yatýrýmý ayný kaldýðý sürece, meta-sermayenin, kendilerinden
çýktýðý ayný üretim öðelerine tekrar dönüþmesi demektir. Dolayýsýyla,
hem bunda ve hem de Biçim Ide bu hareket, üretim sürecinin hazýrlayýcý bir evresi, ona bir dönüþ, onun bir yenilenmesi olarak görülür; yani
yeniden-üretim sürecinin bir habercisi ve ayný zamanda deðerin kendisini geniþletme sürecinin bir yinelenmesidir.
Þurasýný bir kez daha belirtmek gerekir ki, PE basit bir meta
deðiþimi olmayýp, artý-deðer üretimine hizmet edecek bir metaýn, Enin
satýn alýnmasýdýr, týpký PÜAnýn yalnýzca, bu amaca ulaþmak için maddeten vazgeçilmez bir iþlem olmasý gibi.
PM < hareketinin tamamlanmasý ile P, üretken sermaye Rye
çevrilmiþtir ve devre yeni baþtan baþlar.
Bu nedenle R ... MPM ... R hareketinin geniþlemiþ biçimi þudur:
R ... M'
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Para-sermayenin üretken sermayeye dönüþümü, meta üretimi
için meta satýn alýnmasýdýr. Tüketimin kendisi ancak üretken [sayfa 83] tüketim olduðu sürece sermaye devresine dahildir; bunun sonucu, böylece tüketilen metalar aracýlýðý ile üretilen artý-deðerdir. Ve bu, üretimden
çok farklý olduðu gibi, üreticinin varlýðýný amaç edinen meta üretiminden bile farklýdýr. Artý-deðer üretimine bu derece baðlý bulunan metaýn
yerine bir baþka metaýn konmasý, sýrf para aracýlýðý ile yapýlan basit ürün
deðiþiminden tamamen farklý bir konudur. Ama iktisatçýlar, bunu, aþýrý-
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üretimin olanaksýzlýðýna kanýt diye almaktadýr.
E ve ÜA ya dönüþtürülmüþ bulunan Pnin üretken tüketiminden
baþka devre, emekçi açýsýndan, EP anlamýna gelen ve MPye eþit olan
birinci terim PEyi içerir. Emekçi açýsýndan dolaþýmda, tüketimini de
içine alan EPM, yalnýzca birinci terim, PEnin sonucu olarak sermaye
devresinin içine girer. Ýkinci hareket PM, bireysel sermayenin dolaþýmýndan çýktýðý halde bu dolaþýmýn içerisine girmez. Ama, emekçi sýnýfýnýn devamlý varlýðý, kapitalist sýnýf için gerekli olduðu gibi, gene bu
nedenle, emekçinin tüketimi PM ile olanaklý hale getirilmiþtir.
MP hareketinin sermaye-deðerin devresine devam etmesi ve
artý-deðerin kapitalist tarafýndan tüketilmesi için öngördüðü tek koþul,
Mnün paraya dönüþtürülmüþ, satýlmýþ bulunmasýdýr. M, kuþkusuz, bu
nesnenin bir kullaným-deðeri ve dolayýsýyla, üretken ya da bireysel herhangi türden bir tüketim için uygun olmasý nedeniyle satýn alýnmýþtýr.
Ama, eðer M, diyelim ipliði satýn almýþ bulunan tüccarýn elinde dolaþýma
devam ederse, bu, baþlangýçta ipliði üreten ve tüccara satan bireysel
sermayenin devrinin sürekliliðine hiç bir etkide bulunmaz. Bütün süreç
devam eder ve onunla birlikte kapitalistin bireysel tüketimi ve bunun
zorunlu kýldýðý, emekçinin bireysel tüketimi de devam eder. Bu, bunalýmlarýn irdelenmesinde önemli bir noktadýr.
Çünkü, M satýlýr satýlmaz, paraya çevrilir çevrilmez, iþ sürecinin
ve böylece yeniden üretkenlik sürecinin gerçek etmenleri haline yeniden çevrilebilir. Mnün sonal tüketici ya da tekrar satmak üzere bir
tüccar tarafýndan satýn alýnmýþ olmasý, durumu etkilemez. Kapitalist üretimin kitle halinde yarattýðý metalar miktarý, üretimin boyutlarýna ve bu
üretimi devamlý geniþletme gereksinmesine baðlýdýr, yoksa önceden
belirlenen arz talep alanýna, karþýlanmasý zorunlu gereksinmelere deðil.
Kitlesel üretimin, öteki sanayi kapitalistleri dýþýnda, toptancýlardan baþka
doðrudan alýcýsý olamaz. Belli sýnýrlar içerisinde, yeniden-üretim süreci,
[sayfa 84] bu sürecin dýþýna çýkartýlan metalar, bireysel ya da üretken tüketime gerçekten girmeseler bile, bu süreç ayný ya da artmýþ boyutlarda yer
alabilir. Metalarýn tüketimi, bu metalarýn doðmuþ bulunduklarý sermaye
devresine dahil deðildir. Örneðin, iplik satýlýr satýlmaz, bu satýlan ipliðin
daha sonra ne olacaðý hiç hesaba katýlmaksýzýn, ipliðin temsil ettiði sermaye-deðerin devresi yeniden baþlayabilir. Ürün satýldýðý sürece, kapitalist üretici açýsýndan her þey yolunda demektir. Özdeþleþmiþ olduðu sermaye-deðerin devresi kesintiye uðramamýþtýr. Ve eðer bu süreç geniþlerse
bu, üretim araçlarýnýn artan üretken tüketimini içerir sermayenin bu
yeniden-üretiminin yanýsýra, emekçilerin bireysel tüketimi (yani talep)
artabilir, çünkü bu süreci üretken tüketim baþlatmýþ ve devam ettirmiþtir.
Böylece, artý-deðer üretimi ve onunla birlikte kapitalistin bireysel tüketimi artabilir, yeniden-üretim süreci tümüyle geliþme halinde olabilir, ama
metalarýn büyük bir kýsmý tüketime yalnýzca görünüþte girmiþlerdir, oysa
gerçekte, bayilerin elinde hâlâ satýlmamýþ halde durmakta, hâlâ pazar-
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da beklemekte olabilirler. Meta akýmýný meta akýmý izleyebilir, ama en
sonunda daha önceki akýmlarýn tüketim tarafýndan yalnýzca görünüþte
emilmiþ olduðunun farkýna varýlýr. Meta-sermayeler, pazarda yer kapmak için birbirleriyle rekabet ederler. Gecikenler, satsa bile, ucuza satarlar. Ödeme zamaný geldiði halde, daha önceki akýmlar hâlâ elden
çýkarýlmamýþtýr. Bu metalarý ellerinde bulunduranlar ya iflas ettiklerini
ilan etmek, ya da yükümlülüklerini karþýlamak için, bunlarý ne pahasýna
olursa olsun satmak zorunda kalýrlar. Bu satýþýn fiili talep durumu ile en
küçük bir iliþkisi yoktur. Bu, yalnýzca ödeme talebi ile, metalarý paraya
dönüþtürme ivedi zorunluluðu ile iliþkilidir. Ardýndan bir bunalým patlak
verir. Bu, yalnýz, tüketici talebindeki, bireysel tüketim talebindeki doðrudan azalmayla deðil, sermayenin sermayeyle deðiþilmesindeki, sermayenin yeniden üretkenlik sürecindeki azalmayla da görülür duruma gelir.
Eðer Pnin para-sermaye, sermaye-deðer iþlevini yerine getirmek
üzere dönüþtüðü ÜA ve E metalarýnýn üretken sermayeye tekrar dönüþmeleri kaçýnýlmaz ise, eðer bu metalar farklý koþullarla satýn alýnacak ya
da bedelleri buna göre ödenecekse, ve böylece. PM ardarda bir dizi
satýn almalarý ve ödemeleri temsil ediyorsa, Pnin bir kýsmý PM hareketini yaptýðý halde, diðer bir kýsmý para biçiminde kalmakta devam eder
ve bu sürecin [sayfa 85] kendi koþullarýnýn belirleyebileceði bir zamana
dek, eþzamanlý ya da ardarda gelen PM hareketlerini yerine getirme
görevini yapmaz. Bu kýsým, harekete geçmek, zamaný gelince iþlevini
yerine getirmek üzere, yalnýzca geçici bir süre için dolaþýmdan alýkonulur. Demek ki, bu birikme, sýrasý gelince, dolaþým amacýyla ve dolaþýmý
tarafýndan belirlenen bir iþlevdir. Satýnalma ve ödeme fonu olarak varlýðý, hareketindeki duraklama, dolaþýmdaki bu kesintili durum, paranýn,
para-sermaye olarak iþlevlerinden birisini yaptýðý bir durum oluþturacaktýr.
Para-sermaye olarak; çünkü bu durumda, geçici bir süre için hareketsiz
kalan paranýn kendisi, para-sermaye Pnin (Pp = P) bir kýsmý; Rye,
devreyi baþlatan üretken sermayenin deðerine eþit olan meta-sermaye
deðerinin bu kýsmýdýr. Öte yandan, dolaþýmdan çekilen bütün paralar
para-yýðma biçimini taþýr. Para-yýðma biçimindeki para, demek ki, burada, para-sermayenin bir iþlevi halini alýyor, týpký PM hareketinde paranýn ödeme ve satýnalma aracý olma iþlevinin, para-sermayenin bir iþlevi
haline gelmesi gibi, Bu böyledir, çünkü sermaye-deðer, burada, para
biçiminde vardýr, çünkü para hali, burada, sanayi sermayesinin kendisini, kendi aþamalarýndan birisinde bulduðu ve devre içerisindeki iç baðýntýlarýn öngördüðü bir durumdur. Ayný zamanda, burada þurasý da bir kez
daha tanýtlanmýþ oluyor ki, sanayi sermayesi devresi içerisindeki parasermaye, paranýn iþlevlerinden baþka bir iþlevi yerine getirmiyor ve bu
para-iþlevleri, salt bu devrenin diðer aþamalarý ile olan iç baðýntýlarý nedeniyle sermaye-iþlevlerin özelliklerini kazanmýþ oluyor.
Pnün, pnin Pye baðýntýsý olarak, bir sermaye baðýntýsý olarak
gösterilmesi, doðrudan doðruya para-sermayenin deðil, meta-sermaye
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Mnün bir iþlevidir ve m ile Mnin baðýntýsý olarak M de yalnýzca üretim
sürecinin, bu süreçte yeralan sermaye-deðerin kendisini geniþletmesinin
sonucunu ifade eder. Eðer dolaþým sürecinin sürekliliði engellerle karþýlaþýr ve pazar koþullarý, vb. gibi dýþ etkenler nedeniyle P, PM iþlevini
geçici olarak kesmek zorunda kalýrsa ve bu nedenle uzun ya da kýsa bir
süre para-biçimde kalýrsa, elimizde gene para-yýðma biçiminde para
bulunmuþ olur; ve bu durum, bir de, basit meta dolaþýmýnda, MPden
PMye geçiþ, dýþ koþullar tarafýndan kesintiye uðratýlýrsa ortaya çýkar.
Bu istek-dýþý bir para-yýðma oluþumudur. Bu durumda para, dinlenme
haline býrakýlmýþ gizil para-sermaye biçimine sahiptir. Ama biz bu noktayý þimdilik daha [sayfa 86] fazla irdelemeyeceðiz.
Her ne durumda olursa olsun para-sermayenin para halinde durup kalmasý, uygun olsun, olmasýn, isteyerek ya da istemeyerek olsun,
iþlevleri uyarýnca ya da bunun tersine bulunsun, hareketin kesintiye uðramasýnýn bir sonucu olarak ortaya çýkmýþ oluyor.
II. BÝRÝKÝM VE GENÝÞLEMÝÞ ÖLÇEKTE
YENÝDEN-ÜRETÝM

Üretken sürecin ulaþacaðý geniþliðin boyutlarý keyfi olmayýp teknoloji tarafýndan belirlendiði için, gerçekleþen artý-deðer her ne kadar
sermayeleþtirilmeye ayrýlmýþ ise de, birbirini izleyen birkaç devre sonucu çoðu kez ek sermaye olarak etkili bir iþlev yapmaya ya da iþlev yapmakta olan sermaye-deðer devresine girmeye yetecek büyüklüðe ulaþýr
(ve zaten bu büyüklüðe ulaþana kadar da birikmesi gerekir). Artý-deðer
böylece bir para-yýðma biçiminde katýlaþýr ve bu biçim içerisinde potansiyel para-sermayeyi oluþturur: potansiyel olmasýnýn nedeni, para-biçimde kalmaya devam ettiði sürece sermaye olarak hareket edememesidir.6a Para-yýðmanýn oluþumu, burada, kapitalist birikim sürecine dahil,
ama onunla birlikte olduðu halde temelden ondan farklý bir etmen gibi
gözükmektedir; çünkü, yeniden-üretim sürecinin kendisi, gizil para-sermayenin oluþumu ile geniþlemiþ olmaz. Tersine, burada gizil para-sermayenin oluþma nedeni, kapitalist üreticinin üretiminin ölçeðini doðrudan
doðruya geniþletememesidir; Eðer üretici, artý-ürününü, dolaþýma yeni
altýn ya da gümüþ süren bir altýn ya da gümüþ üreticisine, ya da ayný þey
demek olan, dýþ ülkelerden, ulusal artý-ürünün bir kýsmý karþýlýðýnda ek
altýn ya da gümüþ ithal eden bir tüccara satmýþ olsa, gene bu gizil parasermayesi, ulusal altýn ve gümüþ yýðmada bir artýþ oluþturur. Diðer bütün
durumlarda, sözgeliþi, satýn alýcýnýn elinde dolaþým aracý olan 78 sterlin,
ancak kapitalistin elinde para-yýðma biçimine bürünür. Demek oluyor
6a
Gizil terimi, þimdi hemen hemen enerjinin dönüþümü teorisine yerini býrakan fizikteki
gizil ýsý düþüncesinden aktarýlmýþtýr. Bu yüzden Marx, üçüncü bölümde (daha sonraki bir gözden
geçirmede) potansiyel enerji düþüncesinden aldýðý bir baþka terimi, potansiyel terimini, ya
da DAlembertin özde hýzlarýný anýþtýran özde sermaye terimini kullanmaktadýr. -F.E.
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ki, bütün bunlar, yalnýzca, ulusal altýn ya da gümüþ yýðmadaki farklý bir
daðýlýmdýr.
Eðer kapitalistimizin alýþveriþinde para, ödeme aracý olarak [sayfa
87] hizmet ediyorsa (metalarýn bedelinin satýn alan tarafýndan uzun ya da
kýsa vadelerle ödenmesi gerekiyorsa) sermayeleþmeye ayrýlan artý-ürün,
paraya dönüþmeyip, alacaklýnýn alacaðýna, satýn alanýn mülkiyetine geçmiþ bulunan ya da geçmesini umduðu bir eþdeðerin tasarruf hakkýna
dönüþmüþ oluyor. Bu artý-ürün, diðer bireysel sanayi sermayelerinin devresine girmekle birlikte, bu devrenin yeniden üretken sürecine faiz getiren tahvillere vb. yatýrýlan paradan daha fazla girmez.
Kapitalist üretimin tüm niteliði, yatýrýlmýþ bulunan sermaye-deðerin kendisini geniþletmesi ile belirlenir; yani, önce, elden geldiðince fazla artý-deðer üretimiyle; sonra (bkz: Buch I, Kap. XXII)* sermaye üretimiyle, böylece de artý-deðerin sermayeye dönüþmesiyle belirlenir. Durmadan daha fazla artý-deðer üretmesinin dolayýsýyla, kiþisel amaç olarak kapitalistin zenginleþmesinin aracý olarak görülen ve kapitalist
üretimin genel eðiliminde bulunan birikim ya da geniþ ölçekli üretim,
ne var ki, sonralarý, birinci ciltte gösterildiði gibi, geliþmesi gereði, her
bireysel kapitalist için bir zorunluluk halini alýyor. Sermayesindeki devamlý büyüme, bu sermayenin korunmasýnýn koþulu haline geliyor. Ama
burada daha önce iþlenen bir konuya yeniden dönmemize gerek yok.
Biz, önce, bütün artý-deðerin gelir olarak harcandýðýný varsayarak
basit yeniden-üretimi inceledik. Gerçekte, normal koþullar altýnda artýdeðerin bir kýsmýnýn daima gelir olarak harcanmasý, diðer kýsmýnýn ise
sermayeleþtirilmesi gerekir. Belli bir dönemde üretilen þu miktardaki
artý-deðerin tümüyle tüketilmiþ olmasý, ya da sermayeleþtirilmesi pek
önemli deðildir. Ortalama olarak genel formül ancak ortalama hareketi
temsil edebilir her iki durumda da görülür. Ama formülü karmaþýk
hale getirmemek için artý-deðerin bütünüyle biriktirildiðini kabul etmek
daha yerinde olur. R ... MPM< ... R formülü üretken sermayeyi
temsil eder; bu sermaye, geniþletilmiþ ölçekte daha büyük bir deðerle
yeniden-üretilmiþ ve artmýþ üretken sermaye olarak ikinci devresine
baþlamýþ, ya da ayný þey demek olan, ilk devresini yenilemiþtir. Bu ikinci
devre baþlar baþlamaz, biz, Ryi, gene baþlangýç noktasý olarak görürüz;
ancak bu R, ilk Rden daha büyük bir üretken sermayedir. Dolayýsýyla,
eðer P ... P formülünde, ikinci devre P ile baþlýyorsa, bu P P olarak,
yani [sayfa 88] yatýrýlmýþ bulunan belli büyüklükte bir para-sermaye iþlevini
yerine getirir. Ve bu, ilk dairesel hareketi baþlatan daha büyük bir parasermayedir; ama bu deðer, yatýrýlmýþ para-sermaye iþlevini yüklendiði
andan baþlayarak, artý-deðerin sermayeleþtirilmesi yoluyla kendisinde
meydana gelen geniþlemeler artýk sözkonusu olmaktan çýkar. Devresine para-sermaye biçiminde baþlayan bu köken yokolur. Bu, ayrýca, yeni
* Kapital. Birinci Cilt. Yirmidördüncü Bölüm.
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bir devrenin çýkýþ noktasý olarak iþlev yapmaya baþlar baþlamaz R için
de geçerlidir.
Eðer R ... R hareketini, P. ... P ile, ya da ilk devre ile karþýlaþtýrýrsak,
bunlarýn hiç de ayný özelliði taþýmadýklarýný görürüz. P ... P, yalýtýk bir
devre olarak tek baþýna ele alýndýðýnda, Pnin, para-sermayenin, (ya da,
devresinde para-sermaye olarak bulunan sanayi sermayesinin) yalnýzca,
para doðuran para, deðer doðuran deðer olduðunu, bir baþka deyiþle,
artý-deðer ürettiðini ifade eder. Ama R devresinde, artý-deðer üretme
süreci, ilk aþamanýn, üretim sürecinin bitiminde zaten tamamlanmýþ
bulunuyor, ikinci aþamadan, MP hareketinden (dolaþýmýn ilk
aþamasýndan) geçtikten sonra, sermaye-deðer artý artý-deðer, ilk devresinde son uç olarak görülen gerçekleþmiþ para-sermaye, M, biçiminde
zaten vardýr. Artý-deðerin üretilmiþ bulunmasý, ilk ele alýnan P ... P formülü içinde (bkz: geniþletilmiþ formül, s. 83) mpm ile gösterilmektedir, ki bu, ikinci aþamada, sermaye dolaþýmýnýn dýþýna düþmekte ve
artý-deðerin gelir olarak dolaþýmýný temsil etmektedir. Hareketin tamamýnýn P ... P ile temsil edildiði, dolayýsýyla da iki uç arasýnda deðer
bakýmýndan bir fark bulunmadýðý bu biçimde, yatýrýlan deðerin kendisini
geniþletmesi, artý-deðer üretimi, P ... Pnde son aþama ve devrede de
ikinci aþama olarak görünen MP hareketinin R ... R dolaþýmýnda ilk
aþama olarak hizmet etmesi dýþýnda, bu yüzden P ... Pnde olduðu gibi
temsil olunur.
R ... R hareketinde R, artý-deðerin üretildiðini deðil, üretilen artýdeðerin sermayeleþtirildiðini, dolayýsýyla sermayenin biriktiðini ve bu nedenle, Rnin tersine Rnün, sermaye-deðerin hareketi yüzünden, ilk
sermaye-deðer ile birikmiþ bulunan sermaye-deðeri içerdiðini belirtir.
P ... Pnün basitçe kapanýþý olan P ve bütün bu devrelerde ortaya çýktýðý haliyle M, kendi baþlarýna alýndýðýnda, hareketi deðil hareketin
sonucunu ifade ederler: metalar ya da para [sayfa 89] biçiminde gerçekleþen
sermaye-deðerin kendisini geniþletmesini ve böylece P artý p ya da M
artý m biçiminde sermaye-deðeri, sermaye-deðerin kendi ürünü artýdeðere baðýntýsý olarak ifade ederler. Bunlar bu sonucu kendini geniþleten
sermaye-deðerin çeþitli dolaþým biçimleri olarak ifade ederler. Ama, ne
M ne. de P biçiminde, kendi baþýna meydana gelen sermaye geniþlemesi, para- sermayenin ya da meta-sermayenin bir iþlevidir. Ôzel, farklýlaþmýþ biçimler, sanayi sermayesinin özel iþlevlerine tekabül eden varlýk biçimleri olarak, para-sermaye, ancak para-iþlevlerini, meta-sermaye
ise ancak meta-iþlevlerini yerine getirebilir, aralarýndaki fark, yalnýzca
para ile meta arasýndaki fark gibidir. Bunun gibi, üretken sermaye biçimindeki sanayi sermayesi, ancak, ürün yaratan diðer herhangi bir emeksürecinin içerdiði ayný öðeleri içerebilir: bir yandan emeðin nesnel koþullarýný (üretim araçlarýný), öte yandan emek-gücünün üretken biçimde (amaca uygun biçimde) iþlev yapmasýný içerirler. Týpký sanayi sermayesinin
üretim alanýnda, ancak genellikle üretim sürecinin, dolayýsýyla kapitalist
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olmayan üretim sürecinin de gereklerini karþýlayan bir bileþim içerisinde varolabileceði gibi, dolaþým alanýnda da ancak buna tekabül eden iki
biçimde bulunabilir, yani meta ve para biçimlerinde. Ama üretim öðelerinin bütünüyle baþlangýçta kendilerini üretken sermaye olarak ortaya
koymalarý, emek-gücünün baþkalarýna ait emek-gücü olmasý ve kapitalistin týpký üretim araçlarýný bu metalarýn sahiplerinden satýn almasý gibi
emek-gücünü de gene sahiplerinden satýn almasý olgusundan ileri gelir;
iþte gene bunun için, üretim sürecinin kendisi, sanayi sermayesinin üretken bir iþlevi, para ve metalar ayný sanayi sermayesinin dolaþým biçimleri ve böylece de bunlarýn iþlevleri, üretken sermayenin iþlevlerini ortaya
koyan ya da bu iþlevlerinden çýkan dolaþýmýn iþlevleri olarak görünürler.
Burada, para iþlevi ve meta iþlevi ayný zamanda para-sermaye ve metasermayenin iþlevleridir, ve bunun da tek nedeni, sanayi sermayesinin,
devrenin farklý aþamalarýnda yerine getirmek zorunda olduðu iþlevlerin
biçimleri olarak bunlarýn birbirlerine baðlý olmalarýdýr. Bu yüzden, paraya para, metaya meta niteliðini veren belli özellik ve iþlevleri, bunlarýn
sermaye olma niteliðinden çýkarmaya çalýþmak yanlýþ olduðu gibi, tersine, üretken sermayenin özelliklerini de üretim araçlarý içindeki varoluþ
biçiminden çýkarmaya çalýþmak da yanlýþtýr. [sayfa 90]
P ya da M, P artý p ya da M artý m olarak, yani sermaye-deðer ile
bu deðerin doðurduðu artý-deðer arasýndaki baðýntý olarak sabit hale gelir gelmez, bu baðýntýnýn her iki biçimde de, yani birinci durumda parabiçimde, ikinci durumda meta-biçimde ifade edilmesi, durumda en
küçük bir deðiþiklik yapmaz. Dolayýsýyla bu baðýntýnýn kökeni, para olarak parada ya da meta olarak metada bulunan herhangi özelliklerinden
ya da iþlevlerinden deðildir. Her iki durumda da, sermayeye özgü nitelik, yani deðer doðuran deðer olma niteliði, yalnýzca bir sonuç olarak ifade edilmiþtir. M, daima Rnin iþlevinin ürünüdür ve P, de daima yalnýzca
sanayi sermayesinin devrinde deðiþmiþ bulunan Mnün biçimidir. Bu
nedenle, gerçekleþmiþ para-sermaye kendi özel para-sermaye iþlevini
tekrar yüklenir yüklenmez, P, = P artý p denkleminin içerdiði sermaye
baðýntýsýný ifade etmekten çýkar. P ... P hareketi tamamlanýp da P devreye yeniden baþlayýnca, Pnde bulunan artý-deðerin tamamý sermayeleþse bile, artý P, deðil, P sayýlýr. Bizim örneðimizde ikinci devre, birinci
devredeki 422 sterlin yerine, 500 sterlinlik para-sermaye ile baþlar. Devreyi açan para-sermaye, öncekinden 78 sterlin fazladýr. Her devre diðeriy-le karþýlaþtýrýldýðýnda bu fark vardýr, ama her belli devre için böyle
bir karþýlaþtýrma yapýlmamýþtýr. 78 sterlini daha önce artý-deðer olarak
bulunan para-sermaye biçiminde yatýrýlan 500 sterlin, þimdi, baþka bir
kapitalistin devreyi ilk defa baþlatacaðý 500 sterlinden ayrý bir rol oynamaz. Üretken sermaye devresinde de ayný þey olur. Artmýþ bulunan R,
yeni baþlayan R gibi hareket eder, týpký Rnin R ... R basit dolaþýmýnda
yaptýðý gibi.
PM < aþamasýnda artan büyüklük, E ya da ÜA ile deðil,
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yalnýzca M ile belirtilmiþtir. M, E ile ÜAnýn toplamý olduðuna göre, M,
kendisinde bulunan E ile ÜA toplamýnýn baþlangýçtaki Rden daha büyük
olduðunu yeterince gösterir. Ayrýca, E ve ÜA terimleri yanlýþ olurdu,
çünkü biz biliyoruz ki, sermaye büyümesi kendi deðer yapýsýnda bir
deðiþiklik getirir ve bu deðiþiklik ilerledikçe ÜAnýn deðeri artar, ama
Enin deðeri, daima nispi ve çoðu zaman da mutlak olarak azalýr.
III. PARANIN BÝRÝKÝMÝ

Paraya dönüþmüþ artý-deðer pnin, süreçteki sermaye-deðere derhal eklenerek þimdi P büyüklüðüne ulaþmýþ bulunan P sermayesi ile
birlikte devreye girip girmemesi, pnin kendi varlýðýnýn [sayfa 91] dýþýndaki
koþullara baðlýdýr. Eðer p birincisi ile yanyana yürüyecek olan ikinci bir
baðýmsýz iþte para-sermaye olarak iþ görecekse, bunun için gerekli asgari büyüklükte olmadýkça, bu amaç için kullanýlamayacaðý açýktýr. Yok
eðer, ilk giriþimin geniþletilmesi amacýyla kullanýlmasý düþünülüyorsa,
Rnin maddi etmenleri arasýndaki baðýntý ile bunlarýn deðer baðýntýlarý,
ayný þekilde, pnin asgari bir büyüklükte olmasýný gerektirir. Bu iþte kullanýlan bütün üretim araçlarýnýn arasýnda yalnýz nitel deðil, bir de belli bir
nicel baðýntý da vardýr ve bunlar nicelikçe orantýlýdýrlar. Bu maddi baðýntýlar ile birlikte, üretken sermayeye giren ilgili etmenlerin deðer baðýntýlarý, pnin ek üretim araçlarýna ve emek-gücüne ya da üretken sermayeye bir ek olarak yalnýz üretim araçlarýna dönüþebilmesi için sahip
olmasý gerekli asgari büyüklüðü belirlerler. Demek oluyor ki, bir iplik
fabrikasý sahibi, iþindeki geniþlemenin gerektireceði ek pamuk ve ücret
giderleri dýþýnda, yeter sayýda tarama ve germe tezgahý satýn almaksýzýn
iðlerinin sayýsýný artýramaz. Bunu yapabilmesi için artý-deðerin önemli bir
miktara (genellikle her yeni ið için 1 sterlin hesap edilir) ulaþmasý gerekir. Eðer p bu asgari büyüklüðe ulaþamamýþsa, sermaye dolaþýmýnýn,
ardarda üretilen p miktarýnýn P ile ve dolayýsýyla PM < ile birlikte
iþlev yapabileceði büyüklüðe ulaþmasýna kadar yinelenmesi gerekir. Salt
ayrýntýlardaki bir deðiþiklik, sözgeliþi, daha üretken hale getirmek için
eðirme makinesinde yapýlan bir deðiþiklik bile, eðirilecek malzeme, daha
fazla bükme makinesi vb. gibi ek harcamalara gereksinme gösterir. Bu
arada p birikmiþ olur ve bu birikim kendi iþlevi olmayýp, yinelenen R ... R
hareketinin sonucudur. Onun kendi iþlevi, yinelenen artý-deðer yaratma
devrelerinden, yani dýþardan yeterli bir artýþ alýp da kendi iþlevi için gerekli asgari büyüklüðe sahip olana kadar para durumunda kalmaya devam etmektir; ancak bu asgari büyüklüðe ulaþtýktan sonradýr ki, parasermaye olarak bizim ele aldýðýmýz durumda, iþlev yapmakta olan parasermaye Pnin birikmiþ kýsmý olarak Pnin iþlevi içerisine gerçekten
girebilir. Ama bu arada birikmeye devam eder, ve, oluþum süreci, büyüme süreci içerisindeki bir para-yýðma biçiminde varlýðýný sürdürür. Demek oluyor ki, paranýn birikimi, yýðýlmasý, burada, gerçek birikime, sanayi
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sermayesinin boyutlarýndaki geniþlemeye geçici bir süre eþlik eden bir
süreç olarak görülüyor. Geçicidir, çünkü, para-yýðma, para-yýðma koþullarý
içerisinde kaldýðý [sayfa 92] sürece sermaye iþlevini yapmaz, artý-deðer yaratma sürecine katýlmaz, yalnýzca ayný kasaya yýðýlan ve hiç bir þey yapmadan miktarý çoðalan bir para topluluðu olarak kalýr.
Para-yýðma biçimi, yalnýzca, dolaþýmda olmayan para, dolaþýmý
kesintiye uðratýlan ve bu yüzden de para-biçim içerisinde sabit hale getirilen para biçimi demektir. Para-yýðma sürecine gelince, bu, bütün meta
üretiminde yaygýn bir biçim olup, bu üretimin geliþmemiþ, kapitalistöncesi biçimlerinde kendi baþýna bir amaç olarak ortaya çýkar. Ama þu
ele alýnan durumda para-yýðma, bir para-sermaye biçimi olarak ve parayýðmanýn oluþumu, para, burada, gizil para-sermaye olarak sayýldýðý için
ve sayýldýðý sürece, sermaye birikimine geçici bir zaman için eþlik eden
bir süreç olarak görülüyor; çünkü, para-yýðmanýn oluþumu, para-biçimdeki artý-deðerin kendini içerisinde bulduðu para-yýðma olma durumu,
sermayenin belirlediði ve artý-deðerin gerçekten iþlev yapan sermayeye
dönüþmesi için gerekli devrenin dýþýnda geçen, iþlevsel yönden belirlenmiþ bir hazýrlýk aþamasýdýr. Bu tanýmý gereði o, gizil para-sermayedir. Bu
nedenle de, sürece girmeden önce ulaþmasý gerekli büyüklük, her ayrý
durumda, üretken sermayenin deðer bileþimince belirlenir. Ama parayýðma durumunda kaldýðý sürece para-sermaye iþlevlerini henüz yerine
getirmez, yalnýzca atýl para-sermaye durumundadýr; bundan önceki durumda olduðu gibi, iþlevi kesintiye uðratýlan para-sermaye deðil, henüz
bu iþlevi yerine getiremeyecek durumda olan para-sermaye halindedir.
Biz, burada, fiili bir para-yýðmanýn ilk gerçek biçimi içerisindeki
para birikimini irdeliyoruz. Bu, ayrýca, Mnü satmýþ bulunan kapitalistin
borçlulardan alacaðý bakiye para biçiminde de olabilir. Bu gizil parasermayenin varolabileceði baþka biçimlere gelince, faiz getiren banka
mevduatý, ya da her türden esham, tahvil gibi para-doðuran ara halindeki biçimler içinde olsalar bile, bunlar, buraya ait deðillerdir. Bu gibi durumlardýr, para biçiminde gerçekleþen artý-deðer, onu doðuran sanayi
sermayesinin belirlediði devre dýþýnda özel sermaye-iþlevlerini yerine
getirirler, bu iþlevlerin baþlangýçta bu devre ile hiç bir ilgileri olmamakla
birlikte, daha sonra, sanayi sermayesinin iþlevlerinden farklý ve burada
henüz üzerinde durulmayan sermaye-iþlevlerini öngörürler. [sayfa 93]
IV. YEDEK FON

Yukarýda tartýþmasýný yaptýðýmýz, artý-deðerin varoluþ biçimi olarak para-yýðma, para birikimi için bir fon, sermaye birikiminin geçici olarak büründüðü bir para-biçim ve bu ölçüde de bu birikimin bir koþuludur.
Bununla birlikte, bu birikim fonu, ikincil nitelikte özel hizmetleri de yerine getirebilir, yani bu süreç R ... R biçimini almaksýzýn, dolayýsýyla kapitalist yeniden-üretimde bir geniþleme olmaksýzýn, devre içindeki sermaye
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hareketine katýlabilir.
Eðer MP süreci normal süresinin ötesine uzatýlýrsa, bu nedenle
de meta-sermayenin para-biçime dönüþmesi olaðan sürenin ötesinde
geciktirilirse, ya da eðer sözgeliþi, bu dönüþümün tamamlanmasýndan
sonra, para-sermayenin dönüþmek zorunda olduðu üretim araçlarýnýn
fiyatý, devrenin baþlangýcýndaki düzeyin üzerine yükselirse, birikim fonu
olarak iþgören yýðýlý-para, para-sermaye ya da onun bir kýsmý yerine
kullanýlabilir. Demek ki, para-birikim fonu, devredeki düzensizlikleri dengelemek için yedek fon olarak hizmet edebilir.
Bu durumuyla yedek fon, R ... R devresinde tartýþýlan satýnalma
ya da ödeme aracý fonundan farklýdýr. Bu araçlar, iþlev yapan para-sermayenin bir kýsmýdýr (dolayýsýyla da, genellikle süreçten geçen sermayedeðerin bir kýsmýnýn varoluþ biçimleridir). Ve bu para-sermayenin kýsýmlarý iþlevlerini farklý zamanlarda ve ardarda yerine getirirler. Sürekli
olan üretim sürecinde yedek para-sermaye her zaman oluþur, çünkü bir
gün para gelir ve ileriki bir tarihe kadar ödeme yapma zorunluluðu yoktur, bir baþka gün ise çok miktarda mal satýldýðý halde, büyük miktarda
mal satýn alýnma zorunluluðu ancak daha sonraki bir tarihte sözkonusu
olacaktýr. Bu aralýklarda, dolaþan sermayenin bir kýsmý sürekli olarak
para biçimindedir. Yedek fon, buna karþýlýk, halen iþlevlerini yerine getirmekte olan sermayenin, daha doðrusu para-sermayenin kýsýmlarýndan birisi deðildir. Bu, daha çok, birikiminin baþlangýç aþamasýndaki
sermayenin, faal sermayeye henüz dönüþmemiþ artý-deðerin bir kýsmýdýr. Geri kalanýna gelince, mali bir darboðazda bulunan kapitalistin elindeki paranýn hangi özel iþlerlerde bulunduðu konusunda kafasýný
yormayacaðý açýktýr. O, yalnýzca sermayesini dolaþýmda tutmak amacýyla elindeki para neyse onu kullanýr. Sözgeliþi, bizim örneðimizde, [sayfa 94]
P 422 sterline, P 500 sterline eþittir. Eðer 422 sterlinlik sermayenin bir
kýsmý, satýnalma ve ödeme aracý fonu, yedek akçe olarak ayrýlmýþ ise,
diðer koþullar ayný kalmak kaydýyla, bütünüyle devreye girmesi ve üstelik bu amaca yetmesi gerekir. Oysa yedek fon, 78 sterlinlik artý-deðerin
bir kýsmýdýr. 422 sterlinlik sermayenin dairesel hareketine, ancak bu
devre deðiþen koþullar altýnda yer aldýðý ölçüde girebilir; çünkü o, birikim fonunun bir kýsmýdýr ve yeniden-üretimin ölçeðinde herhangi bir
geniþleme olmaksýzýn ortaya çýkar.
Para-birikim fonu, gizil para-sermayenin varlýðýný, yani paranýn parasermayeye dönüþmesini ifade eder.
Aþaðýdaki formül, üretken sermaye devresinin genel formülüdür.
Formül, basit yeniden-üretim ile gitgide artan ölçekteki yeniden-üretimi
bileþtirir:

Eðer R, R ye eþit ise, 2 numaradaki P, P, eksi pye eþittir; eðer R,

78

Karl Marks
Kapital II

Rne eþit ise 2deki P, P eksi pden büyüktür; yani p bütünüyle ya da
kýsmen para-sermayeye dönüþmüþtür.
Üretken sermaye devresi, klasik ekonomi politiðin sanayi sermayesinin dairesel hareketini incelediði biçimdir. [sayfa 95]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

META SERMAYE DEVRESÝ

META-SERMAYE devresinin genel formülü þudur:
MPM ... R ... M
M yalnýz ürün olarak deðil, ayný zamanda, daha önceki iki devrenin öncülü olarak da ortaya çýkar, çünkü üretim araçlarýnýn hiç deðilse
bir kýsmý devrelerini belirleyen öteki bireysel sermayelerin bizzat metaürünü olmalarý ölçüsünde bir sermaye için PM ne ise, bir diðeri için M
P odur. Bizim örneðimizde, sözgeliþi kömür, makineler, vb., kömür ocaðý
sahibinin, kapitalist makine imalatçýsýnýn, vb. meta-sermayesini temsil
eder. Ayrýca biz, birinci bölüm, 4le, yalnýz R ... R devresinin deðil, M ...
M devresinin de, bu ikinci para-sermaye devresi tamamlanmadan önce,
daha P ... P devresinin ilk yinelenmesinde varsayýldýðýný göster-miþtik.
Yeniden-üretim eðer geniþlemiþ ölçekte yapýlýyorsa, son M, baþlangýcýndaki Mnden büyüktür ve bunun için de burada M olarak gösterilmesi gerekir.
Üçüncü biçim ile ilk iki biçim arasýndaki fark þudur: [sayfa 96]
Birincisi, bu durumda toplam dolaþým, iki karþýt evresiyle birlikte
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devreyi açtýðý halde, Biçim Ide dolaþým, üretim süreci tarafýndan kesintiye uðratýlýr ve Biçim IIde dolaþýmýn tamamý iki karþýlýklý tamamlayýcý
evresiyle birlikte, salt yeniden-üretim sürecini etkileyen bir araç olarak
görülür ve bu nedenle R ... R arasýnda bir ara hareket oluþturur. P ... P
halinde dolaþým biçimi PM ... MP = PMPdir. R ... R durumunda
ise, ters çevrilmiþ MP biçimine sahiptir. PM = MPM. MM durumunda da gene bu son biçime sahiptir .
Ýkincisi, I. ve II. devreler yinelendiði zaman, P ve R bitim noktalarý yenilenen devrelerin çýkýþ noktalarýný oluþtursalar bile, P ile Rnün
içinde oluþtuklarý biçim yok olur. P = P artý p ve R = R artý r, yeni sürece P ve R olarak baþlarlar. Ama Biçim IIIte, devre ayný ölçekte yenilense bile, çýkýþ noktasý Mnin, aþaðýdaki nedenle, M olarak gösterilmesi
gerekir. Biçim Ide P, bu durumuyla yeni bir devreyi açar açmaz, parasermaye P, artý-deðer üretmek üzere para-biçimde yatýrýlan sermayedeðer olarak iþlev görür. Ýlk devre sýrasýnda gerçekleþen birikimle
çoðalmýþ bulunan yatýrýlmýþ para-sermayenin büyüklüðü artmýþtýr. Ne
var ki, yatýrýlan para-sermayenin büyüklüðü, ister 422 sterlin, ister 500
sterlin olsun, bu, onun basit sermaye-deðer olarak ortaya çýkýþý olgusunu
deðiþtirmez. P, artýk bir sermaye iliþkisi gibi, kendisini geniþleten sermaye ya da artý-deðere gebe sermaye olarak bulunmaz. Gerçekte o,
kendisini ancak süreç sýrasýnda geniþletecektir. Ayný þey R ... R için de
doðrudur; R durmadan, artý-deðer üretecek sermaye-deðer olarak iþ
görmek ve devreyi yeni1emek zorundadýr.
Meta-sermaye devresi, tersine, salt sermaye-deðer ile deðil, metabiçimde çoðalmýþ sermaye-deðer ile baþlar. Böylece, daha baþlangýçta,
yalnýz metalar biçiminde varolan sermaye-deðer devresini deðil, artýdeðeri de içerir. Dolayýsýyla, eðer basit yeniden- üretim bu biçim içerisinde yer alýrsa, bitim noktasýndaki M, büyüklük olarak çýkýþ noktasýndaki
M ne eþittir. Yok eðer, artý-deðerin bir kýsmý sermaye devresine girerse,
devrenin sonunda M yerine M, geniþlemiþ bir M görülür, ama bunu
izleyen devre bir kez daha M ile baþlar. Bu, yalnýzca daha önceki devredekinden daha büyük bir M dür ve daha fazla birikmiþ sermaye-deðeri
içerir. Böylece yeni devresine, nispeten daha büyük yeni yaratýlmýþ artýdeðer ile baþlar. Her durumda, M, devreyi her zaman [sayfa 97] sermayedeðer ile artý-deðerin toplamýna eþit bir meta-sermaye olarak baþlatýr.
M, bireysel sanayi sermayesinin devresindeki M gibi, bu sermayenin bir biçimi olarak deðil, baþka bir sanayi sermayesinin bir biçimi
olarak görülür; bu, üretim araçlarýnýn bu ikinci sermayenin ürünü olmasý
ölçüsünde böyledir. Birinci sermayenin PM (yani PÜA) hareketi, bu
ikinci sermaye için MR dür.
PM<
dairesel hareketinde, E ve ÜA satýcýlarýnýn ellerindeki
metalar olarak özdeþ baðýntýlar taþýrlar; bir yanda emek-güçlerini satan
iþçiler, öte yanda, üretim araçlarýný satan bu araçlarýn sahipleri. Parasý,
burada para-sermaye olarak iþ gören satýn alýcý için, E ve ÜA, bunlarý
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satýnalana kadar , salt meta olma iþlevini görürler; yani bunlar, onun,
para biçimindeki sermayesi karþýsýnda bulunduklarý sürece baþkalarýna
ait metalardýr. ÜA ile E, burada, yalnýzca þu bakýmdan ayrýlýrlar ki, ÜA
satýcýsýnýn elinde, eðer sermayesinin meta-biçimi ise, M, yani sermaye
olabilir, oysa E, emekçi için her zaman metadan baþka bir þey deðildir
ve ancak alýcýsýnýn elinde, Rnin kýsýmlarýndan birisi olarak, sermaye
haline gelir.
Bu nedenle, M, bir devreyi hiç bir zaman salt M olarak, sermayedeðerin salt meta-biçimi olarak açamaz. Meta-sermaye olarak daima iki
yönlüdür. Kullaným-deðeri açýsýndan bu, dolaþým alanýndan gelen metalar olarak, bu ürünün yaratýlmasýnda yalnýzca etmenler olarak iþlev
yapmýþ bulunan E ve ÜA öðelerini taþýyan Rnin iþlevinin ürünüdür, bu
durumda ipliktir. Ýkincisi, deðer açýsýndan, sermaye-deðer R ile, Rnin
iþlevi sonucu ortaya çýkan artý-deðer anýn toplamýdýr.
Ancak M nün kendisinin belirlediði devre içindedir ki, M eþittir R,
ve gene eþittir sermaye-deðer, M nün içinde artý-deðerin bulunduðu
kýsmý, artý-deðerin içine yerleþtiði artý-üründen ayýrabilir ve ayýrmak zorundadýr. Bu iki þeyin, iplikte olduðu gibi fiilen ayrýlabilir olmasý, ya da makinede olduðu gibi ayrýlamamasý önemli deðildir. M, P ne dönüþtürülür
dönüþtürülmez, bunlar daima ayrýlabilir duruma gelirler.
Eðer bütün meta-ürün, bizim 10.000 libre iplikte olduðu gibi baðýmsýz türdeþ kýsmi ürünlere ayrýlabilirse ve, bu nedenle, eðer MP hareketi bir dizi satýþla temsil edilebilirse, meta biçimindeki sermaye-deðer, M
iþlevini görebilir ve artý-deðer, ve böylece M bütünüyle gerçekleþmeden
önce, M nden ayrýlabilir. [sayfa 98]
500 sterlin deðerinde 10.000 libre ipliðin, 422 sterline eþit 8.440
libresinin deðeri, sermaye-deðer eksi artý-deðer eþittir. Eðer kapitalist
önce 8.440 libre ipliði 422 sterline satarsa, bu 8.440 libre iplik, Myi, metabiçimde sermaye-deðeri temsil eder. M nün yanýsýra bulunan ve 78
sterlinlik artý-deðere eþit olan 1.560 libre iplik, yani artý-ürün, bir süre
dolaþýma girmez. Kapitalist, artý-ürünün Mpm dolaþýmý bitmeden önce,
MP M< hareketini tamamlayabilir.
Yok eðer, önce 372 sterlin deðerinde 7.440 libre ipliði, sonra da
50 sterlin deðerinde 1.000 libre ipliði satarsa, Mnin ilk kýsmý ile üretim
araçlarýný (deðiþmeyen sermaye d), ikinci kýsmý ile emek-gücünü, deðiþen
sermayeyi (v) yerine koyabilir, ve daha sonra da önceki gibi yoluna
devam eder.
Ama eðer böyle birbirini izleyen satýþlar gerçekleþir ve devrenin
koþullarý elverirse, kapitalist M nü, d + v + a biçiminde bölmek yerine,
M nün kesirli parçalarýnda olduðu gibi bir bölünme de yapabilir.
Örneðin, Mnün (500 sterlin deðerinde 10.000 libre ipliðin) bir
kýsmý olarak deðiþmeyen sermayeyi temsil eden 372 sterline eþit 7.440
libre iplik, yalnýzca bu deðiþmeyen sermayenin, yani bu miktar ipliðin
üretiminde tüketilen üretim araçlarýnýn deðerinin yerini alan 276,768 ster-
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lin deðerinde 5.535,360 libre ipliðe; yalnýzca deðiþen sermayenin yerini
alan 37,200 sterlin deðerinde 744 libre ipliðe; ve artý-ürün olduðu için
artý-deðerin taþýyýcýsý olan 58,032 sterlin deðerinde 1.160,640 libre ipliðe
ayrýlabilir. Dolayýsýyla kapitalist, 1.440 libre ipliði satmakla, 6.279,360 libre
ipliðin 313,968 sterlin fiyatýna satýþýyla bu 7.440 libre ipliðin içerdiði sermaye-deðeri yerine koyar ve, 1.160,640 libre iplik ya da 58,032 sterlin
tutarýndaki artý-ürünün deðerini, geliri olarak harcayabilir.
Ayný þekilde, deðiþen sermaye-deðere eþit 50 sterlin deðerinde
diðer bir 1.000 libre ipliði ayný yolla ayýrabilir ve þu þekilde satabilir: 1.000
libre ipliðin içerdiði deðiþmeyen sermaye-deðere eþit 37,200 sterlin deðerinde 744 libre iplik; yukarýda sözü edilen deðiþen sermaye-deðere eþit
5,000 sterlin deðerinde 100 libre iplik; yani, 1.000 libre ipliðin içerdiði
sermaye-deðerin yerini alacak 42,200 sterlin deðerinde 844 libre iplik
satabilir ve ensonu, bu miktar ipliðin içerdiði artý-ürünü temsil eden 7,800
sterlin deðerinde 156 libre iplik de bu haliyle tüketilebilir. [sayfa 99]
Son olarak, geriye kalan 78 sterlin deðerinde 1,560 libre ipliði,
satmayý baþarabilmesi koþuluyla, öyle bir biçimde ayýrabilir ki, 58,032
sterlin deðerinde 1.160,640 libre ipliðin satýþý, 1,560 libre ipliðin içerdiði
üretim araçlarýnýn deðerini, 7,800 sterlin deðerinde 156 libre iplik deðiþen
sermaye-deðerin ve bunlarýn toplamý olan 65,832 sterline eþit 1.316,640
libre iplik toplam sermaye-deðeri yerine koyar; ensonu, 12,168 sterline
eþit 243,360 libre artý-ürün ise, gelir olarak harcanýlmak üzere geriye
kalmýþ olur.
Ýpliðin içerdiði bütün öðeler d, v, ve a birbirini tamamlayan ayný
kýsýmlara ayrýlabildiði gibi, 1 þilin ya da 12 peni deðerinde beher libre
iplik de gene bu öðelere ayrýlabilir.
d
v
a
d+v+a

=
=
=
=

0,744 libre iplik
0,100 libre iplik
0,156 libre iplik
1 libre iplik

=
=
=
=

8,928 peni
1,200 peni
1,872 peni
12
peni

Biz eðer yukardaki üç ayrý satýþýn sonucunu toplarsak, 10.000 libre ipliðin tamamýnýn bir defada satýþý ile alýnan sonucun aynýný elde
ederiz.
Deðiþmeyen-sermaye:
Ýlk satýþta ...............
Ýkinci satýþta ..........
Üçüncü satýþta ......
Toplam ................

5.535,360 libre iplik
744,000 libre iplik
1.160,640 libre iplik
7.440 libre iplik

=
=
=
=

276,768 £
37,200 £
58,032 £
372 £

Deðiþen-sermaye:
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Ýlk satýþta ...............
Ýkinci satýþta ..........
Üçüncü satýþta ......
Toplam ................

744,000 libre iplik
100,000 libre iplik
156,000 libre iplik
1.000 libre iplik

=
=
=
=

37,200 £
5,000 £
7,800 £
50 £

Ýlk satýþta ...............
Ýkinci satýþta ..........
Üçüncü satýþta ......
Toplam ................

1.160,640 libre iplik
156,000 libre iplik
243,360 libre iplik
1.5600 libre iplik

=
=
=
=

58,032 £
7,800 £
12,168 £
78 £

Artý-deðer:

Genel toplam:

Deðiþmeyen-sermaye .......
Deðiþen-sermaye ..............
Artý-deðer ..........................
T o p l a m ...................

7.440 libre iplik
1.000 libre iplik
1.560 libre iplik
10.000 libre iplik

=
=
=
=

372 £
50 £
78 £
500 £

MP kendi baþýna burada yalnýzca 10.000 libre ipliðin satýþýný
ifade etmektedir. Bu 10.000 libre iplik, diðer bütün iplikler [sayfa 100] gibi
bir metadýr. Satýnalaný ilgilendiren þey, 1 librenin 1 þilin ya da 10.000 librenin 500 sterlin olan fiyatýdýr. Eðer pazarlýk sýrasýnda, ipliðin deðer-bileþimine kadar iniyorsa, bunu, salt ipliðin libresinin 1 þilinden de ucuza satýlabileceðini ve satýcýnýn bu pazarlýktan gene de kârlý çýkacaðýný tanýtlamak gibi sinsice bir amaçla yapar. Ama satýn aldýðý miktar alýcýnýn gereksinmelerine baðlýdýr. Sözgeliþi, eðer o bir dokuma fabrikasýnýn sahibi
ise, bu miktar, ipliði satýn aldýðý iplikçinin sermaye bileþimine deðil, iþletmesinde iþlev yapan kendi sermayesinin bileþmesine baðlýdýr. M nün
bir yandan, kendi üretiminde tüketilen sermayenin (ya da bu sermayenin çeþitli tamamlayýcý öðelerinin) yerine konmasý için gerekli kýsma,
öte yandan ise artý-deðerin harcanmasýna ya da sermaye birikimi için
kullanýlmasýna hizmet eden artý-ürüne bölünmesi oraný, ancak, 10.000
librelik iplik meta-biçime sahip sermayenin devresinde vardýr. Bu oranlarýn, satýþla hiç bir iliþkisi yoktur. Örneðimizde, ayrýca, M nün deðeri
üzerinden satýldýðý varsayýlmýþtý ve böylece tek sorun, onun meta-biçimden para-biçime dönüþmesiydi. Üretken sermayenin yerine konulacaðý
bu bireysel sermayenin devresindeki iþlevsel biçim, satýþta, fiyat ile deðer arasýnda, eðer varsa, ne ölçüde tutarsýzlýk bulunduðu M bakýmýndan
hiç kuþkusuz kesin bir önem taþýr. Ama bu, bizi, burada, salt biçim farklýlýklarýnýn incelenmesinde ilgilendirmiyor.
Biçim Ide, ya da P ... P nde, üretim süreci, sermaye dolaþýmýnýn
birbirini tamamlayan ve karþýlýklý olarak karþýt iki evresi arasýndaki yarý
yolda araya giriyor. Tamamlayýcý MP evresi baþlamadan önce, o, geçmiþe karýþýyor. Sermaye olarak yatýrýlan para, önce üretim öðelerine
dönüþüyor ve bunlardan meta-ürüne, bu meta-ürün de tekrar paraya.
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Bu, para biçiminde sonuçlanan tam ve bütün bir iþ devri, herkesin her
þey için kullanabileceði bir þeydir. Yeni bir baþlangýç bu yüzden yalnýzca
bir olanaktýr. P ... R ... P, ya iþten çekilen bireysel bir sermayenin iþlevini
tamamlayan son devresidir, ya da iþlevine baþlamakta olan yeni bir sermayenin ilk devresidir. Genel hareket, burada, P ... P, paradan daha
fazla paraya giden bir harekettir.
Biçim IIde, R ... MPM ... R(R), bütün dolaþým süreci ilk Ryi izler ve ikinci Rden önce olur; ama Biçim Ie karþýt bir düzen içerisinde
cereyan eder. Ýlk R, üretken sermayedir [sayfa 101] ve iþlevi, daha sonraki
dolaþým sürecinin önkoþulu olan üretken süreçtir. Buna karþýlýk dolaþýmý
sona erdiren R ise, üretken süreç deðildir; o, yalnýzca sanayi sermayesinin üretken sermaye biçimindeki yenilenmiþ varlýk biçimidir. Ve bu,
sermaye-deðerin, dolaþýmýn son evresi sýrasýnda, E artý ÜAya, yani biraraya gelerek üretken sermayenin varlýk biçimini oluþturan öznel ve nesnel etmenlere dönüþmesinin bir sonucu gibidir, R ya da R, biçiminde
olsun, sermaye, en sonunda bir kez daha üretken sermaye olarak yeni
baþtan iþ görmek, üretken süreci tekrar baþlatmak zorunda olduðu bir
biçim içerisinde bulunur. R ... R hareketinin genel biçimi, yeniden-üretim biçimidir ve P ... P nün tersine, deðerin kendisini geniþletmesini
sürecin amacý olarak göstermez. Bu nedenle bu biçim, klasik ekonomi
politiðin, üretim sürecinin kesin kapitalist biçimini görmezlikten gelmesini ve üretimi, bu sürecin amacý gibi göstermesini çok kolaylaþtýrýr; yani
buna göre, elden geldiðince fazla meta, elden geldiðince ucuza üretilmeli ve ürün çok deðiþik türde diðer ürünlerle kýsmen üretimin yenilenmesi (PM), kýsmen de tüketim (pm) için deðiþilmelidir. Böyle olunca,
para ile para-sermayenin özelliklerini görmezlikten gelme olanaðý vardýr, çünkü P ile p burada salt geçici dolaþým aracý gibi görünmektedir.
Tüm süreç basit ve doðal görünmektedir; yani yüzeysel akýlcýlýðýn doðallýðýna sahiptir. Ayný þekilde, meta-sermayedeki kâr bazan unutulmakta
ve bu tür sermaye, üretim süreci bütünüyle ele alýnýp tartýþýldýðý zaman
yalnýzca bir meta olarak sayýlmaktadýr. Ne var ki, deðeri oluþturan kýsýmlar sözkonusu olur olmaz, meta-sermaye, meta-sermaye olarak ortaya
çýkmaktadýr. Birikim de, hiç kuþkusuz aynen üretim gibi sunulmaktadýr.
Biçim IIIte, MPM ... R ... M, dolaþým sürecinin iki evresi devreyi açýyor ve bunu, Biçim IIde, R ... Rde olduðu gibi ayný düzen içerisinde yapýyor; ardýndan, Biçim Ideki gibi, üretken süreç iþlevi ile R izliyor;
devre, üretim sürecinin sonucu M ile kapanýyor. Týpký IIde devrenin,
üretken sermayenin salt yenilenmiþ varlýðý R ile kapanmasý gibi, burada
da devre, meta-sermayenin yenilenmiþ varlýðý M ile kapanmaktadýr. Týpký Biçim IIde sermayenin son R biçimi içerisinde, süreci tekrar üretim
süreci olarak baþlatmak zorunda olmasý gibi, burada da, sanayi sermayesinin meta-sermaye biçiminde tekrar ortaya çýkmasý üzerine devrenin
yeniden MP dolaþýmý [sayfa 102] evresi ile açýlmasý gerekir. Devrenin her
iki biçimi de, P ile, yani tekrar paraya dönüþmüþ ve kendisini geniþletmiþ
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sermaye-deðer ile kapanmadýklarý için tamamlanmamýþtýr. Bunun için
her ikisinin de devam etmesi ve yeniden-üretimi içermeleri gerekir. Biçim
IIIün toplam devresi M ... M dür.
Üçüncü biçim ilk ikisinden þu olgu ile ayrýlýr ki, yalnýz bu devrede
kendisini geniþletmiþ sermaye-deðer -ilk sermaye-deðer, hâlâ artý-deðer
üretmek zorunda olan sermaye-deðer deðil- kendi kendisini geniþletmede çýkýþ noktasý olarak görülür. M, burada bir sermaye-baðýntýsý olarak
çýkýþ noktasýdýr ve böyle bir baðýntýnýn, sermaye-deðer devresi ile birlikte
ilk evredeki artý-deðeri de içerdiði ve artý-deðer her devrede olmasa bile
hiç deðilse ortalama olarak kýsmen gelir biçiminde harcanarak mpm
dolaþýmýndan geçmek ve kýsmen de sermaye birikiminde bir öðe iþlevini
yerine getirmek zorunda olduðu için, devrenin tamamý üzerinde belirleyici bir etkisi vardýr.
M ... M biçiminde, tüm meta-ürünün tüketimi, bizzat sermaye
devresinin izlediði normal yolun bir koþulu olarak kabul edilmiþti. Emekçinin bireysel tüketimi ile artý-ürünün biriken kýsmýnýn bireysel tüketimi,
toplam bireysel tüketimi oluþturur. Böylece, bunun tamamýnýn tüketimi
-hem bireysel ve hem de üretken tüketimi- M devresine onun bir koþulu
olarak girer. Üretken tüketim (aslýnda bu, emekçinin bireysel tüketimini
de içerir, çünkü emek-gücü, belli sýnýrlar içerisinde, emekçinin bireysel
tüketiminin devamlý bir ürünüdür) her bireysel sermaye tarafýndan sürdürülür. Bireysel tüketim, bireysel kapitalistin varlýðý için gerekli olan
kýsmýn dýþýnda, burada yalnýzca toplumsal bir hareket olarak kabul edilmekle birlikte, hiç de bireysel kapitalistin bir hareketi gibi sayýlmamýþtýr.
Biçim L ve IIde toplam hareket, yatýrýlan sermaye-deðerin bir
hareketi olarak ortaya çýkar. Biçim IIIte, toplam meta-ürün biçimindeki
kendini geniþletmiþ sermaye, çýkýþ noktasýný oluþturur ve hareket eden
sermaye, meta-sermaye biçimine sahiptir. Bunun paraya dönüþmesi tamamlanmadan önce, bu hareket, sermayenin ve gelirin hareketleri biçiminde kollara ayrýlamaz. Hem toplam toplumsal ürünün ve hem de her
bireysel meta-sermaye ürünün, bir yandan bireysel tüketim fonuna, öte
yandan yeniden-üretim fonuna özel daðýlýmý, sermaye devresinin bu
biçimi içerisinde bulunur. [sayfa 103]
P ... P hareketinde, yenilenen devreye giren pnin hacmine baðlý
olarak, devredeki olasý geniþleme içerilmiþtir.
R ... R hareketinde yeni devre, ayný ya da belki de daha küçük bir
deðer olan R ile baþlayabilir ve böyle olduðu halde geniþlemiþ ölçekte
bir yeniden-üretimi temsil edebilir; sözgeliþi, emeðin üretkenliðindeki
artýþ nedeniyle bazý meta öðelerinin ucuzladýðý zaman olduðu gibi. Tersi
de doðrudur; deðer olarak artan üretken bir sermaye, bunun tersi bir
durumda, maddi olarak daralmýþ ölçekte yeniden-üretimi temsil edebilir; örneðin, üretim öðelerinin pahalýlaþtýðý zamanlarda olduðu gibi. Ayný
þey, M ... M için de geçerlidir.
M ... M hareketinde, metalar biçimindeki sermaye üretimin
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önkoþuludur. Bu devre içerisinde, ikinci Mde de, bir önkoþul olarak
tekrar ortaya çýkar. Eðer bu M henüz üretilmemiþ ya da yeniden-üretilmemiþ ise devre týkanmýþtýr. Bu M, çoðu kez, bir baþka sanayi sermayesinin M sü olarak yeniden üretilmek zorundadýr. Bu devrede M, çýkýþ,
geçiþ ve hareketin son noktasý olarak vardýr; þu halde daima oradadýr.
Yeniden-üretim sürecinin devamlý koþuludur.
M ... M, Biçim I ve IIden diðer bir özelliðiyle de farklýdýr. Üç devrede de ortak olan þey, sermayenin dairesel yoluna baþladýðý biçimde
bu yolu bitirmesidir; böylece, devreyi yeniden baþlattýðý zaman kendisini
baþlangýçtaki biçimi içerisinde bulur. P, R ya da M baþlangýç biçimi,
daima (Biçim IIIte artý-deðerle geniþlemiþ) sermaye-deðerin yatýrýlmýþ
olduðu biçimidir bir baþka deyiþle, devre yönünden onun özgün biçimidir. Devreyi sona erdiren P, R ya da M biçimi ise daima, ilk biçim olmayýp, devre içerisinde daha önce bulunan deðiþmiþ iþlevsel bir biçimdir.
Demek ki, Ide P, M nün deðiþmiþ biçimidir; IIde son R, Pnin
deðiþmiþ bir biçimidir (ve bu dönüþüm I ve IIde, basit bir meta dolaþým
hareketi ile, meta ile paranýn konumunda biçimsel bir deðiþme meydana gelmiþtir); IIIte M, üretken sermaye Rnin deðiþmiþ biçimidir. Ama
burada, IIIte, dönüþüm, her þeyden önce, yalnýzca sermayenin iþlevsel
biçimini deðil, ayný zamanda deðerinin büyüklüðünü de ilgilendirir; sonra, bu dönüþüm dairesel süreçle ilgili konumdaki salt bir biçimsel
deðiþikliðin sonucu olmayýp, üretim sürecindeki üretken sermayeyi
oluþturan metalarýn kullaným-biçimi ile deðerlerinin uðradýðý [sayfa 104] gerçek bir deðiþimin sonucudur.
Devrenin ilk ucundaki P, R ya da M, bunlara tekabül eden I, II ya
da IIIün öncülleridir. Son uçta tekrar ortaya çýkan biçim, bizzat devrenin
geçirdiði bir dizi baþkalaþým tarafýndan öngörülmüþtür ve dolayýsýyla meydana getirilmiþtir. Bireysel bir sanayi sermayesinin devresinde bitim noktasý olarak M, ürünü olduðu ayný sanayi sermayesinin yalnýzca dolaþým
yapmayan R biçimini öngörür. Iin bitim noktasý olarak, ve M (MP)
hareketinin tersine çevrilmiþ biçimi olarak P, Pnin alýcýnýn elinde P ... P
devresinin dýþýnda varolmasýný ve ancak M nün satýþý ile devreye girmesini ve kendi son biçimini almasýný öngörür. Demek ki, IIdeki son R,
E ile ÜA (M)nin devrenin dýþýnda varolmasýný ve buraya, PM aracýlýðý ile
kendi uç biçimi olarak katýlmasýný öngörür. Ama bu son uç dýþýnda,
bireysel para-sermaye devresi, genellikle para-sermayenin varlýðýný öngörmediði gibi, bireysel üretken sermayenin devresi de üretken sermayenin varlýðýný öngörmez. Ide P, ilk para-sermaye olabilir; IIde ise, tarihsel
sahnede boy gösteren ilk üretken sermaye olabilir. Ama IIIte,
M
P  M< E
ÜA ... R ... M'
 P'
pm
m dýþýnda öngörülmüþtür.
M iki kez devrenin
Ýlk kez MP M<
M'

{

{
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devresinde Bu M, ÜAdan ibaret olduðuna göre, satýcýnýn elinde metadýr; kapitalist üretim sürecinin bir ürünü olduðuna göre, kendisi metasermayedir, hatta böyle olmasa bile, tüccarýn elinde meta-sermaye olarak
görünür. Ýkinci kez, mpm hareketinde ikinci m, ayný þekilde, satýn
alýnabilmesi için meta olarak elde bulunmasý gerekir. Her ne olursa
olsun, ister meta-sermaye olsunlar, ister olmasýnlar. E ile ÜA en az M
kadar metadýrlar ve birbirlerine karþý meta baðýntýsý içerisindedirler. m
pm hareketindeki ikinci m için de ayný þey geçerlidir. Þu halde, M Mye
(E artý ÜA) eþit olmasý nedeniyle, kendi üretimi için gerekli öðeler olarak
metalara sahiptir ve dolaþým içerisinde ayný metalar tarafýndan yerine
konulmak zorundadýr. Ayný þekilde, mpmde ikinci mnin yerini
dolaþýmdaki benzer metalarýn almasý gerekir.
Kapitalist üretim tarzýnýn egemen biçim olmasý halinde, [sayfa 105]
satýcýnýn elindeki bütün metalarýn, ayrýca meta-sermaye olmasý gerekir.
Ve bunlar, tüccarýn elinde de böyle olmaya devam ederler ya da önceden deðillerse bu hale gelirler. Ya da bunlarýn -ithal edilen nesneler gibiilk meta-sermayenin yerini alan metalar olmasý ve böylece bu tür sermayeye yalnýzca baþka bir varlýk biçimi kazandýrmalarý gerekir.
Rnin varlýk biçimleri olarak üretken sermaye Ryi oluþturan E ve
ÜA meta-öðeleri, alýndýklarý çeþitli meta-pazarlarýndaki ayný biçime sahip
deðillerdir. Bunlar, þimdi biraraya gelmiþler ve üretken sermayenin
iþlevlerini yerine getirebilecek biçimde bileþmiþlerdir.
Mnin, bizzat devrenin içerisinde yalnýz bu Biçim IIIte Mnin öncülü
olarak görülmesinin nedeni, meta-biçimindeki sermayenin onun çýkýþ
noktasý olmasýdýr. Devre M nün (artý-deðerin katýlmasýyla artmýþ olup
olmamasýna bakýlmaksýzýn, sermaye-deðer olarak iþ gördüðü sürece)
kendi üretim öðeleri olan metalara dönüþmesi ile açýlýr. Ne var ki, bu
dönüþüm tüm dolaþým sürecini, MPM (E artý ÜAya eþit) kapsar ve
onun sonucudur. M burada her iki uçta bulunur ama, M biçimini PM
aracýlýðý ile dýþardan, meta-pazarýndan alan ikinci uç, devrenin son ucu
olmayýp, yalnýzca dolaþým sürecini kapsayan ilk iki aþamadýr. Sonucu,
daha sonra kendi iþlevi üretim sürecini yerine getirecek olan Rdir. Ýþte
ancak, M nün devrenin bitim noktasýnda ve çýkýþ noktasýndaki ayný M
biçimi içerisinde görülmesi, dolaþým sürecinin bir sonucu deðil de bu
sürecin sonucudur. Buna karþýlýk, P ... P ve R ... Rden son P ve R uçlarý
dolaþým sürecinin doðrudan sonuçlarýdýr. Bu nedenle, burada, ancak
sonunda, bir kez, P, diðer bir kez Rnin baþkalarýnýn ellerinde olmalarý
öngörülmüþtür. Devre, uçlar arasýnda olduðu sürece, ne bir durumda, P,
ne de diðerinde R -Pnin bir diðer kimsenin parasý ve Rnin, bir baþka
sermayenin üretim süreci olmasý- bu devrelerin öncülleri olarak görülmezler. M ... M, tersine, baþkalarýnýn elinde baþka kimselerin metalarý
olarak Mnin (E artý ÜAya eþit) varlýðýný öngörür; bu metalar, baþlangýçtaki
dolaþým süreci tarafýndan devreye çekilerek üretken sermayeye çevrilmiþler ve bunlarýn iþlevlerinin sonucu olarak M bir kez daha devreyi
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sona erdiren biçime girer. Ne var ki, bu M ... M, kendi dolaþým alaný
içerisinde, M biçiminde (E artý ÜAya eþit) diðer sanayi sermayesinin
varlýðýný [sayfa 106] öngörmesi -ve ÜAnýn diðer çeþitli sermayeleri, bizim
örneðimizde diyelim kömürü, yaðý, vb. içermesi- nedeniyle, yalnýz devrenin genel biçimi, yani tek baþýna her sanayi sermayesinin (ilk yatýrýldýðý zaman dýþýnda) incelenebileceði toplumsal bir biçim olarak ve
dolayýsýyla salt bütün bireysel sanayi sermayelerinde ortak bir biçim gibi
kabul edilmesini baðýra baðýra istemekle kalmaz, ayný zamanda, bireysel sermayeler toplamýnýn, dolayýsýyla kapitalist sýnýfýn toplam sermayelerinin hareket biçimi -bu harekette her bireysel sanayi sermayesi, diðer
hareketlerle içiçe geçmiþ ve bunlar tarafýndan gerekli kýlýnmýþ kýsmi bir
hareket olarak görünür- olarak da kabul edilmesini ister. Örneðin, eðer
biz, belli bir ülkede üretilen yýllýk metalar toplamýna bakar ve bütün
bireysel giriþimlerdeki üretken sermayenin yerini alan kýsým ile, çeþitli
sýnýflarýn bireysel tüketimlerine giren diðer kýsmýn hareketini incelersek,
M ... M nü, toplumsal sermaye ile, onun ürettiði artý-deðerin ya da artýürünün bir hareket biçimi olarak dikkate almýþ oluruz. Toplumsal sermayenin, bireysel sermayelerin (eðer hükümetler, madenlerde, demiryollarýnda, vb., üretken ücretli-emek kullanýyor ve sanayi kapitalisti iþlevini
yerine getiriyorsa anonim sermaye ya da devlet sermayesi dahil) toplamýna eþit olmasý ve toplumsal sermayenin toplam hareketinin bireysel
sermayelerin hareketlerinin cebirsel toplamýna eþit olmasý olgusu hiç bir
zaman, tek bir bireysel sermayenin hareketi biçimindeki bu hareketin,
toplumsal sermayenin toplam hareketinin bir kýsmý gibi düþünülmesinden, yani diðer kýsýmlarýnýn hareketleriyle baðlantýsý içerisinde ele alýnmasýndan ayrý bir olayý göstermesi olasýlýðýný ortadan kaldýrmaz; bu hareket, ayný zamanda, böyle bir incelemenin sonucu olmak yerine, ayrý
ve bireysel bir sermayenin devresini incelediðimiz zaman çözümlendiðini varsaymak zorunda kaldýðýmýz sorunlarý da çözümlemiþ olur.
M ... M devresi, ilk yatýrýlan sermaye-deðerin, hareketi açan ucun
ancak bir kýsmýný oluþturduðu, hareketin baþlangýcýndan beri kendisini
sanayi sermayesinin toplam hareketi, yani ürünün, üretken sermayeyi
yerine koyan kýsmýnýn hareketi ile artý-ürünü oluþturan ve ortalama olarak kýsmen gelir biçiminde harcanan, kýsmen de birikim öðesi olarak
kullanýlan kýsmýnýn hareketi olarak kendisini açýða vuran biricik devredir. Bu devrede, artý-deðerin gelir olarak harcanmasý yer aldýðý gibi, bireysel tüketim [sayfa 107] de gene bu ölçüde yer almýþtýr. Bireysel tüketim,
ayrýca, çýkýþ noktasý M, meta, yani bir yararlýlýk biçiminde varolduðu için
bu devre onu da içerir; ama kapitalist yöntemlerle üretilen her nesne,
kullaným biçimi, ister üretken, ister bireysel tüketime, ister her ikisine de
girsin, bir meta-sermayedir. P ... P, yalnýz deðer yanýný, tüm sürecin
amacý olarak yatýrýlan sermaye-deðerin kendisini geniþletmesini gösterir; R ... R (R) ayný, ya da artan (birikimle) büyüklükte üretken sermaye
ile bir yeniden-üretim süreci olarak, sermayenin üretim sürecini göster-
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ir. Devrenin daha ilk ucunda kendisini bir kapitalist meta üretim biçimi
olarak açýða vuran M ... M, baþlangýcýndan beri, üretken ve bireysel
tüketimi içerir; buradaki üretken tüketim ile deðerin kendisini
geniþletmesi yalnýz hareketinin bir kolu olarak ortaya çýkar. Ensonu, M,
bir daha herhangi bir üretim sürecine giremeyecek bir kullaným-biçiminde de varolabileceði için, M nün, ürünün kýsýmlarýyla ifade edilen
çeþitli deðer öðeleri, M ... M nün toplam toplumsal sermayenin hareket
biçimi ya da bireysel bir sanayi sermayesinin baðýmsýz hareketi olarak
kabul edilmesine baðlý olarak farklý bir yer tutmasý gerekir. Devredeki
bütün bu özellikler bizi, herhangi bir salt bireysel sermayenin yalýtýlmýþ
bir devresi olarak onun sýnýrlarýnýn ötesine götürür.
M ... M formülünde, meta-sermaye hareketi, yani kapitalistçe
yaratýlan toplam ürünün hareketi, yalnýzca bireysel sermayenin baðýmsýz hareketinin öncülü olarak deðil, onun bir gereði olarak da ortaya
çýkar. Ýþte bunun için, bu formül ve formülün özellikleri kavranýrsa, M
P ve PM baþkalaþýmlarýnýn bir yandan sermaye baþkalaþýmýnda iþlevsel
bakýmdan belirlenmiþ kesimler, öte yandan da genel meta dolaþýmýndaki
halkalar olduðunu belirtmekle yetinmek artýk yeterli olmaz. Bundan böyle,
bir bireysel sermayenin, diðer bireysel sermayelerle ve toplam ürünün
bireysel tüketime ayrýlan kýsmýyla baþkalaþýmlarýndaki içiçe oluþun da
aydýnlýða kavuþturulmasý gerekmektedir. Bireysel bir sanayi sermayesinin devresini çözümlerken iþte bu nedenle biz incelemelerimizi baþlýca
ilk iki biçime dayandýrýyoruz.
M ... M devresi, sözgeliþi, hesaplarýn üründen ürüne yapýldýðý
tarýmda, tek bir bireysel sermayenin biçimi olarak görünür. Formül IIde
ekim, Formül IIIte hasat çýkýþ noktasýdýr; ya da, fizyokratlarýn diliyle,
Formül II avances, Formül III reprises ile baþlar. Sermaye-deðer hareketi IIIte, baþlangýçta genel ürün [sayfa 108] kitlesinin hareketinin yalnýzca bir
kýsmý olarak görünür, oysa I ve IIde, M nün hareketi, yalýtýlmýþ bir sermayenin hareketinde yalnýzca bir evreyi oluþturur.
Formül IIIte, pazardaki metalar, üretim ve yeniden-üretim sürecinin sürekli bir önkoþuludur. Dolayýsýyla, eðer dikkatler yalnýz bu formül
üzerinde toplanýrsa, üretim sürecinin bütün öðeleri, meta dolaþýmýndan
çýkýyormuþ ve yalnýzca metalardan oluþuyormuþ gibi görünür. Bu tek
yanlý anlayýþ, üretim sürecinin meta öðelerinden baðýmsýz diðer öðelerini görmezlikten gelir.
M ... M nde çýkýþ noktasý, toplam ürün (toplam deðer) olduðu
için, (eðer dýþ ticaret dikkate alýnmazsa) geniþletilmiþ ölçekte yenidenüretim, üretkenlik sabit kalmak kaydýyla, ancak sermayeleþtirilecek artýürün kýsmý, ek üretken sermayenin maddi öðelerini içerdiði zaman yer
alabilir; bu nedenle, eðer bir yýllýk ürün, gelecek yýlýn ürünü için bir temel olacaksa, ya da eðer bu bir yýl içerisinde basit yeniden-üretim süreci
ile ayný zamanda yer alabilirse, artý-ürün derhal ek sermaye iþlevlerini
yerine getirebilecek biçimde üretilmiþ olur. Artan üretkenlik sermayenin
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tözünü artýrabilir ama deðerini artýramaz; ama böylece, bu deðerin kendisini geniþletmesi için ek malzemeyi yaratýlmýþ olur.
M ... M, Quesnayýn Tableau économiqueinin temelidir, ve P ...
P ne karþýlýk (merkantil sistemden artakalan bu yalýtýlmýþ ve katý biçim
yerine) R ... Ryi deðil de, bu biçimi seçmesi, kendi payýna büyük ve
doðru bir seçimi gösterir. [sayfa 109]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEVRENÝN ÜÇ FORMÜLÜ

TOPLAM dolaþým süreci için Td kullanýlarak, þu üç formül
aþaðýdaki biçimde konulabilir:
I. PM ... R ... MP
II. R ... Td ... R
III. Td ... R(M).
Her üç biçimi de bileþtirirsek, sürecin bütün önkoþullarý, kendi
sonucu, kendisi tarafýndan ortaya konulan bir önkoþul olarak ortaya çýkar. Her öðe, bir çýkýþ, bir geçiþ ve dönüþ noktasý olarak görülür. Toplam
süreç, kendisini, üretim ve dolaþým süreçlerinin bir birliði biçiminde ortaya
koyar. Üretim süreci, dolaþým sürecinin, dolaþým süreci üretim sürecinin
aracýsý olur.
Her üç devrede ortak olan þey, deðerin kendisini geniþletmesinin
belirleyici amaç, itici güç olmasýdýr. Formül Ide, bu, kendi biçimi içerisinde ifade edilmiþtir. Formül II, R ile, artý-deðer yaratma sürecinin kendisi ile baþlar. IIIte devre, kendisini geniþletmiþ deðer ile baþlar ve hareket
ayný ölçeklerde yinelense bile, [sayfa 110] kendisini geniþletmiþ yeni deðer
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ile sona erer.
MP, alýcý için PM, ve PM, satýcý için MP olduðuna göre, sermaye dolaþýmý yalnýzca metalarýn olaðan baþkalaþýmýný gösterir ve dolaþýmdaki para kitlesi konusunda bununla ilgili olarak geliþtirilen yasalar
(Buch I, Kap. III, 2) burada geçerlidir. Bununla birlikte, eðer biz, sorunun
bu biçimsel yanýna takýlýp kalmaz da, çeþitli bireysel sermayelerin baþkalaþýmlarý arasýndaki fiili iliþkiyi dikkate alýrsak, bir baþka deyiþle, bireysel sermaye dolaþýmlarý arasýndaki iliþkiyi, toplam toplumsal sermayenin
yeniden-üretim sürecinin kýsmi hareketleri olarak incelersek, para ve
metalarýn salt biçim deðiþikliði bu iliþkiyi açýklayamaz.
Devamlý dönen bir dairede her nokta ayný zamanda bir çýkýþ ve
bir dönüþ noktasýdýr. Eðer dönüþü kesintiye uðratýrsak, her çýkýþ noktasý
bir dönüþ noktasý olmaz. Böylece, gördük ki, her bireysel devre yalnýz
diðerlerini öngörmekle (implicite) kalmaz, ayný zamanda, bir biçim içerisindeki devrenin yinelenmesi diðer biçimler içerisindeki devrenin
iþlemesini de kapsar. Bütün fark, böylece, yalnýzca biçimsel bir fark, ya
da yalnýz gözlemci için varolan salt öznel bir ayrým gibi görünür.
Bu devrelerden herbirisi, çeþitli bireysel sanayi sermayelerinin yaptýklarý özel bir hareket biçimi olarak düþünüldüðü için, bu fark, daima,
yalnýzca bireysel bir fark olarak vardýr. Ama gerçekte, her bireysel sanayi
sermayesi, her üç devrede de ayný anda bulunur. Bu üç devre, sermayenin üç biçiminin büründüðü bu yeniden-üretim biçimleri, sürekli yanyana gerçekleþirler. Örneðin, þimdi meta-sermaye iþlevini yerine getiren
sermaye-deðerin bir kýsmý, para-sermayeye dönüþür, ama ayný zamanda da, diðer bir kýsmý üretim sürecinden ayrýlýr ve yeni bir meta-sermaye
olarak dolaþýma girer. M ... M devre biçimi, böylece sürekli belirlenmiþ
olur; diðer iki biçim için de ayný þey geçerlidir. Sermayenin her biçim ve
aþama içerisinde yeniden-üretimi, týpký bu biçimlerin baþkalaþýmý ve
ardarda üç aþamadan geçiþi gibi süreklidir. Demek oluyor ki, tüm devre,
aslýnda bu üç biçimin birbirliðidir.
Tahlillerimizde biz, sermaye-deðerin, bütünüyle, ya para-sermaye,
üretken sermaye, ya da meta-sermaye olarak hareket ettiðini varsaymýþtýk. Örneðin, þu 422 sterlin, önce elimizde tümüyle para-sermaye olarak
bulunuyordu, sonra bunu bütünüyle [sayfa 111] üretilen sermayeye ve ensonu meta-sermayeye, (78 sterlin deðerinde artý-deðeri de içeren) 500
sterlin deðerinde ipliðe çevirdik. Buradaki çeþitli aþamalar, yalnýzca bir o
kadar kesinti demektir. Bu 422 sterlin para-biçimini koruduðu sürece,
yani PM (E artý ÜA) satýnalma iþlemi yapýlana kadar, tüm sermaye,
yalnýz para-sermaye olarak vardýr ve bu iþlevi yerine getirir. Üretken sermayeye dönüþür dönüþmez, ne para-sermaye, ne de meta-sermaye iþlevlerini yerine getirir. Ýki dolaþým aþamasýndan birisinde P ya da M olarak
iþlemeye baþlar baþlamaz, týpký öte yandan tüm üretim sürecinin kesintiye uðramasý gibi, bütün dolaþým süreci de kesintiye uðrar. Dolayýsýyla
R ... R devresi, dolaþým süreci tamamlanana kadar, yalnýz üretken ser-
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mayenin devresel yenilenmesini deðil, ayný zamanda, iþlevinin, üretim
sürecinde kesintiye uðramasýný temsil eder. Sürekli olarak, ilerleyeceði
yerde, üretim, sýçramalarla yer alacak ve dolaþým sürecinin iki aþamasýnýn
hýzlý ya da yavaþ geçmesine baðlý olarak ancak raslansal dönemlerde
yenilenecektir. Bu durum, sözgeliþi, yalnýzca özel müþteriler için çalýþan
ve üretim süreci yeni bir sipariþ alana kadar kesintiye uðrayan Çinli bir
zanaatçýya uygulanabilir.
Bu, aslýnda, hareket halindeki sermayenin tek tek her kýsmý için
doðrudur ve sermayenin bütün kýsýmlarý ardarda bu hareketten geçerler. Diyelim, 10.000 libre iplik, bir iplikçinin haftalýk ürünüdür. Bu 10.000
libre iplik, bütünüyle, üretim alanýndan çýkar ve dolaþým alanýna girer;
içerdiði sermaye-deðerin hepsinin para-sermayeye dönüþmesi gerekir
ve bu deðer, para-sermaye þeklini sürdürdüðü sürece, yeni baþtan üretim sürecine giremez. Önce dolaþýma girerek tekrar üretken sermaye
öðelerine, E artý ÜAya dönüþmesi gerekir. Devre belirleyen sermaye süreci, devamlý kesinti demektir; bir aþamadan çýkýp bir sonraki aþamaya
girmek, bir biçimden sýyrýlýp bir diðerine bürünmek demektir. Bu aþamalarýn herbiri daha sonrakini öngörmekle kalmaz, ayný zamanda onu
dýþtalar da.
Ama süreklilik, kapitalist üretimin, daima mutlak olarak ulaþýlabilir
olmamakla birlikte, teknik temelinin zorunlu kýldýðý karakteristik iþaretidir.
Öyleyse, þimdi, gerçekte ne oluyor onu görelim. Örneðin, 10.000 libre
iplik meta-sermaye olarak pazara çýkýyor, paraya (ödeme ya da satýnalma aracý, ya da yalnýzca hesap parasý olmasýna bakýlmaksýzýn), yeni
pamuða, kömüre, vb., dönüþüyor, üretim sürecinde ipliðin yerini alýyor
ve, böylece, [sayfa 112] para-biçimden, meta-biçimden tekrar üretken sermayeye çevrilmiþ olarak iþlev yapmaya baþlýyor. Bu 10.000 libre iplik paraya dönüþtüðü sýrada, onu izleyen 10.000 libre iplik devresinin ikinci
aþamasýndan geçiyor ve paradan tekrar üretken sermaye öðelerine
çevrilmiþ oluyor. Sermayenin bütün kýsýmlarý ardarda devrelerini çiziyorlar ve ayný anda farklý aþamalarda bulunuyorlar. Durmadan kendi yörüngesinde ilerleyen sanayi sermayesi, böylece, ayný anda bütün aþamalarýnda ve bu aþamalara tekabül eden çeþitli iþlevsel biçimlerde bulunuyor. Hareket halindeki bir bütün olarak sanayi sermayesi bu devreden
geçmiþ bulunduðu sýrada, sanayi sermayesinin ilk kez meta-sermayeden paraya çevrilen kýsmý, M ... M devresine baþlýyor. Bir el para yatýrýyor, diðer el bu parayý alýyor. Bir yerde P ... P devresinin açýlmasý, diðer
bir yerde paranýn geri dönmesi ile çakýþýyor. Ayný þey üretken sermaye
için de geçerlidir.
Sanayi sermayesinin devamlýlýðý içerisindeki fiili devresi, bu nedenle, yalnýz dolaþým ve üretim süreçlerinin bir birliði deðil, ayný zamanda, her üç devresinin de bir birliðidir. Sermayenin bütün farklý kýsýmlarýnýn,
devrenin birbirini izleyen aþamalarýnda yoluna devam edebilmesi, bir
evreden diðerine, bir iþlevsel biçiminden ötekine geçebilmesi, bütün bu
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kýsýmlarýn tamamý olan sanayi sermayesinin çeþitli evre ve iþlevlerde ayný anda bulunabilmesi ve böylece, ayný zamanda, her üç devreyi de çizebilmesi ancak böyle bir birlik ile mümkündür. Bu kýsýmlarýn ardýllýðý
(das Nacheinander) burada, bir arada varolmalarý (das Nebeneinander)
ile, yani sermayenin bölünmesi ile düzenlenir. Birbirine baðlý bölümler
halinde çalýþan bir fabrika sisteminde ürün, daima oluþma sürecinin çeþitli aþamalarýndadýr ve durmadan bir üretim evresinden diðerine geçer.
Bireysel sanayi sermayesi, kapitalistin olanaklarýna baðlý olarak belli bir
büyüklüðe sahip olduðu ve her sanayi kolu için belli bir asgari büyüklükte olmasý gerektiði için, buradan, bu sermayenin bölünmesinin belirli
oranlara göre yer almasý gerektiði sonucu çýkar. Eldeki sermayenin büyüklüðü, üretim sürecinin boyutlarýný belirler ve bu da, gene eðer iþlevlerini
üretim süreci ile paralel þekilde yerine getiriyorlarsa, meta-sermaye ile
para-sermayenin boyutlarýný belirler. Bununla birlikte, üretimin devamýný
saðlayan bu iki sermayenin bir arada varlýðýnýn tek nedeni, sermayenin,
farklý aþamalarýnda ardarda geçen kýsýmlarýnýn hareketidir. Bir arada
varolmanýn kendisi, [sayfa 113] yalnýzca bu ardýllýðýn sonucudur. Sözgeliþi
eðer MP, sermayenin bir kýsmý açýsýndan durgunlaþýrsa, eðer meta
satýlamazsa, bu kýsmýn devresi kesintiye uðrar ve buna ait üretim araçlarý yerine konulamaz; ardýndan gelen ve üretim sürecinden M biçiminde
çýkan kýsýmlar, iþlevlerindeki deðiþikliðin kendilerinden önce gelenler
tarafýndan týkandýðýný görürler. Eðer bu bir süre devam ederse, üretim
kýsýtlanýr ve süreç bütünüyle duraklar. Ardarda gelen her durgunluk bir
arada varoluþa bir düzensizlik getirir ve bir aþamadaki her durgunluk,
yalnýz sermayenin durgunlaþan kýsmýnýn devresinde deðil, toplam bireysel sermayenin tüm devresinde de azçok bir durgunluða yolaçar.
Sürecin bir sonra kendisini göstereceði biçim, evrelerin ardarda
dizilmesidir; böylece, sermayenin yeni bir evreye geçiþi, bir baþkasýndan
ayrýlmasýyla zorunlu hale getirilir. Her ayrý devre, bu nedenle, çýkýþ ve
dönüþ noktasý olarak sermayenin iþlevsel biçimlerinden birisine sahiptir.
Öte yandan, toplam süreç, aslýnda, üç devrenin birliðidir ve bu devreler,
sürecin sürekliliði içerisinde kendisini ifade ettiði farklý biçimlerdir. Toplam devre, sermayenin her iþlevsel biçimine kendisini onun özgül devresi gibi ortaya koyar ve bu devrelerin herbiri toplam sürecin sürekliliðinin
bir koþuludur. Her iþlevsel biçime ait devir, diðerlerine baðýmlýdýr. Bu,
toplam üretim sürecinin, özellikle toplumsal sermayenin zorunlu bir önkoþuludur, ve ayný zamanda bir yeniden-üretim süreci ve böylece onun
öðelerinin herbirisinin devresidir. Sermayenin çeþitli kesirli kýsýmlarý, çeþitli
aþamalardan ve iþlevsel biçimlerden ardarda geçerler. Bu sayede iþlevsel
biçim sermayenin farklý bir kýsmý her zaman içerisinde ifadesini bulduðu halde, ötekilerle birlikte kendi devresinden ayný anda geçer. Sermayenin, sürekli deðiþen, sürekli yeniden üretilen bir kýsmý, paraya çevrilen meta-sermaye olarak bulunur; diðer bir kýsmý, üretken sermayeye
çevrilmiþ para-sermaye; bir üçüncüsü, meta-sermayeye dönüþmüþ üret-
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ken sermaye olarak bulunur. Her üç biçimin sürekli varlýðý, toplam sermayenin iþte bu üç evreden geçerken çizdiði devre ile ortaya çýkar.
Demek oluyor ki, sermaye bir bütün olarak ayný anda ve yerde,
yanyana farklý evrelerinde bulunmaktadýr. Ama her kýsým sürekli ve birbiri ardýna bir evreden, bir iþlevsel biçimden bir sonrakine geçmekte ve
böylece bütün iþlevleri sýrasýyla yerine getirmektedir. Biçimleri bu yüzden akýcýdýr ve eþzamanlýlýklarý [sayfa 114] ardarda geliþleriyle meydana
gelmektedir. Her biçim bir diðerini izler ve bir diðerinden önce gelir,
öyle ki sermayenin bir kýsmýnýn belli bir biçime dönmesini, diðer bir
kýsmýnýn bir baþka biçime dönmesi zorunlu kýlmýþtýr. Her kýsým sürekli
kendi devrini çizer, ama sermayenin bir baþka kýsmý daima bu biçim
içerisinde bulunur ve bu özel devirler yalnýzca toplam sürecin eþzamanlý
ve ardarda gelen öðelerini oluþtururlar. Toplam sürecin -yukarýda anlatýlan kesintileri yerine- bu sürekliliðini saðlayan tek þey üç devrenin birliðidir. Toplam toplumsal sermaye daima bu sürekliliðe sahiptir ve bu
sermaye süreci daima bu üç devrenin birliðini sergiler.
Yeniden-üretimin sürekliliði, zaman zaman, bireysel sermayeler
yönünden azçok kesintiye uðrar. Birincisi, deðer kitleleri, sýk sýk çeþitli
dönemlerde ve eþit olmayan oranlarda çeþitli aþamalara ve iþlevsel biçimlere daðýlýr. Ýkincisi, bu kýsýmlar, üretilen metaýn niteliðine ve dolayýsýyla
sermayenin yatýrýldýðý belirli üretim alanlarýna göre farklý biçimde bölünebilir. Üçüncüsü, doðal koþullar nedeniyle (tarým, ringa avcýlýðý, vb.
gibi) ya da sözgeliþi mevsimlik iþler denilen yerlerde olduðu gibi geleneksel usuller nedeniyle, mevsimlere baðlý bulunan üretim kollarýnda
bu süreklilik azçok kýrýlabilir. Süreç, en düzenli ve tekdüze, fabrikalar ile
madenlerde devam eder. Ne var ki, çeþitli üretim dallarýndaki bu farklýlýk, dairesel sürecin genel biçimlerinde hiç bir farka yolaçmaz.
Kendisini geniþleten bir deðer olarak sermaye, yalnýzca sýnýf iliþkilerini deðil, emeðin ücretli-emek biçimde varolmasýna dayanan belirli
nitelikte bir toplumu da kapsar. O, bir hareket, çeþitli aþamalardan geçen
devre belirleyen bir süreçtir ve bu aþamalarýn kendisi de, devre belirleyen sürecin üç farklý biçimini içerir. Ýþte bu yüzden o, duran bir þey olarak
deðil, ancak bir hareket olarak anlaþýlabilir. Deðerin baðýmsýz varlýk kazanmasýna salt bir soyutlama gözüyle bakanlar, sanayi sermayesinin hareketinin in actu* bu soyutlama olduðunu unutuyorlar. Deðer, burada,
hem kendisini sürdürdüðü ve hem de ayný zamanda geniþlettiði, çoðalttýðý çeþitli biçimlerden, çeþitli hareketlerden geçiyor. Biz, burada, her
þeyden önce bu hareketin salt biçimi ile ilgilendiðimiz için, sermaye-deðerin devresi sýrasýnda geçirebileceði köklü deðiþiklikleri dikkate almayacaðýz. Ama þurasý açýktýr ki, [sayfa 115] deðerdeki bütün köklü deðiþiklikler,
kapitalist üretim, ancak, sermaye-deðer, artý-deðer yaratacak hale geldiði sürece vardýr ve devam eder; yani sermaye-deðer, devresini, baðým* Fillen. -ç.
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sýzlýk kazanan deðer olarak sürdürdüðü ve bu nedenle de deðerdeki
köklü deðiþikliklerin üstesinden gelindiði ve bir ölçüde dengelendiði sürece vardýr. Sermaye hareketleri, meta ve emek alýcýsý, meta satýcýsý ve
üretken sermaye sahibi iþlevlerini yerine getiren ve bu nedenle de devreyi kendi faaliyetleri ile teþvik eden bireysel bir sanayi kapitalistinin
faaliyeti gibi görünür. Eðer toplumsal sermaye köklü deðer deðiþikliði
geçirirse, bireysel kapitalistin sermayesi, deðerlerdeki bu hareketin koþullarýna kendisini uyduramayacaðý için buna dayanamayabilir ve baþarýsýzlýða uðrar. Deðerdeki bu gibi köklü deðiþiklikler ne kadar þiddetli ve
sýk olursa, þimdi baðýmsýz hale gelen deðerin otomatik hareketi, bireysel
kapitalistin önlem ve hesaplarýna karþý, doðal bir sürecin o denli önüne
geçilmez kuvvetiyle iþlemeye baþlar, normal üretimin izlediði yol anormal spekülasyonlara o denli baðýmlý olur ve bireysel sermayelerin varlýðýný tehdit eden tehlike o denli büyük olur. Deðerdeki bu dönemsel köklü deðiþiklikler, bu nedenle, çürüttüðü kabul edilen þeyi, yani sermaye
olarak deðerin baðýmsýz bir varlýk kazandýðýný ve bunu hareketleriyle
sürdürüp güçlendirdiðini doðrulamýþ olur.
Süreçteki sermayenin bu birbirini izleyen baþkalaþýmlarý, devrede
ilk deðer ile oluþturulan sermayenin deðer büyüklüðündeki bu deðiþikliðin
sürekli baðýntýsýný içerir. Eðer deðerin deðer-yaratma gücünün kazandýðý
bu baðýmsýzlýk ve emek-gücü, PE (emek-gücünün satýn alýnmasý) hareketi ile baþlarsa ve emek-gücünün sömürülmesi olarak üretim süreci
sýrasýnda gerçekleþirse, deðerden yana bu baðýmsýzlýk kazanma, paranýn, metalarýn ve üretim öðelerinin, süreç içerisinde sermaye-deðerin
yalnýzca birbirini izleyen biçimleri olduðu devrede yeniden ortaya çýkmaz ve deðerin daha önceki büyüklüðü, sermayenin þimdiki deðiþmiþ
deðer büyüklüðü ile karþýlaþtýrýlýr.
Kapitalist üretim tarzýnýn karakteristiði olan deðerin elde ettiði baðýmsýzlýða karþý çýkan ve onu, bazý iktisatçýlarýn hayali olarak deðerlendiren Bailey, deðer diyor çaðdaþ metalar arasýnda bir iliþkidir, çünkü
ancak böylece birbirleriyle deðiþilmeleri mümkün olur.* Bunu, o, farklý
çaðlarýn meta-deðerlerinin kýyaslanmasýna karþý söylüyor; bu kýyaslama,
her dönem için [sayfa 116] paranýn deðeri bir kez saptandýktan sonra, ayný
türden metalarýn üretimi için çeþitli dönemlerde emek için yapýlan harcamalarýn kýyaslanmasýndan baþka bir þey deðildir. Bu, ondaki þu genel
yanlýþ anlayýþtan ileri geliyor; o, deðiþim-deðerinin deðere eþit, deðerin
biçiminin, deðerin kendisi olduðunu sanýyor; dolayýsýyla, meta-deðerler,
eðer bunlar fiilen deðiþim-deðerleri iþlevini yerine getirmiyorlarsa, aralarýnda bir kýyaslama yapýlamaz ve böylece birbirleriyle deðiþilmeleri de
sözkonusu olamaz. Deðerin, ancak kendisi ile özdeþ kaldýðý ve dolaþýmýnýn hiç de çaðdaþ olmamakla birlikte birbirini izleyen farklý evrelerin* Bkz: Bailey Samuel, A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value;
Chiefly in Reference to the Writings of Mr. Ricardo and His Followers. By the Author of Essays on
the Formation and Publication of Opinions, London 1825, s. 72. -Ed.
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de kendisi ile kýyaslandýðý sürece, sermaye-deðer ya da sermaye iþlevlerini yerine getirdiði olgusunu aklýnýn ucuna bile getirmiyor.
Devre formülünü arý biçimi içerisinde incelemek için, metalarýn
deðerleri üzerinden satýldýðýný kabullenmek yeterli deðildir; bunun ayrýca, diðer þeyler eþit olmak üzere yeraldýðýný varsaymak gerekir. Örneðin,
üretim sürecinde meydana gelen ve herhangi bir kapitalistin üretken
sermayesini deðerden düþüren her türlü teknik devrimler dikkate alýnmaksýzýn; ayrýca, üretken sermayenin deðer öðelerindeki bir deðiþikliðin,
mevcut meta-sermayenin deðeri üzerinde yaratabileceði bütün tepkileri, eldeki stok üzerinde deðerlendirici ya da deðerden düþürücü etkileri
hesaba katýlmaksýzýn, R ... R biçimini ele alalým. Diyelim, 10.000 libre
iplik, M, deðeri olan 500 sterline satýlmýþ olsun; 422 sterline eþit 8.440
libre, Mnde bulunan sermaye-deðeri yerine koysun. Ama eðer pamuðun,
kömürün, vb. deðeri artmýþsa (biz salt fiyat dalgalanmalarýný dikkate
almýyoruz), bu 422 sterlin, üretken sermayenin öðelerinin bütünüyle yerine konulmasý için yetmeyebilir; ek para-sermaye gereklidir, para-sermaye baðlanmýþtýr. Bu fiyatlar düþtüðü zaman ise bunun tersi olur. Parasermaye serbest kalýr. Süreç yalnýz deðer baðýntýlarý sabit kaldýðý zaman
bütünüyle normal bir yol izler; bu kargaþalýklar devrenin yinelendiði sýrada birbirini dengelediði sürece sürecin yolu hemen hemen normaldir.
Ama bu kargaþalýklar büyüdükçe, sanayi kapitalistinin, yeniden ayarlama döneminde baðlamak zorunda kalacaðý para-sermaye miktarý da
artar; her bireysel üretim sürecinin ölçeði ve onunla birlikte yatýrýlacak
sermayenin asgari büyüklüðü, [sayfa 117] kapitalist üretim sürecinde arttýðý
için sanayi kapitalistinin iþlevini gitgide daha fazla, tek baþýna ya da.
þirket halinde iþ gören büyük para-kapitalistlerinin tekeline dönüþtüren
diðer koþullara ek olarak, burada, bir baþka durum daha ortaya çýkmýþ
oluyor.
Burada þunu da belirtelim ki, eðer üretim öðelerinin deðerinde
bir deðiþme olursa, bir yanda P .. P biçimi ile diðer yanda R ... R ve M ...
M arasýnda bir fark ortaya çýkar.
Önce, para-sermaye olarak görülen, yeni yatýrýlmýþ sermaye formülü P ... P nde, hammadde, yardýmcý malzemeler vb. gibi üretim
araçlarýnýn deðerindeki bir düþme, belli büyüklükte bir iþi baþlatmak
amacý için bu düþüþten öncesine göre daha az bir para-sermaye harcamasýna yolaçacaktýr, çünkü üretim sürecinin ölçeði (üretkenlik gücünün geliþmesi ayný kalmak kaydýyla), belli miktarda emek-gücünün
üstesinden gelebileceði üretim aracý kitlesi ile hacmine baðlýdýr; ama ne
bu üretim araçlarýnýn, ne de emek-gücünün deðerine baðlý deðildir
(emek-gücünün deðeri ancak kendini geniþletmenin büyüklüðünü etkiler). Bunun tersini alalým. Eðer üretken sermayenin öðelerini oluþturan
metalarýn üretim öðelerinin deðerinde bir yükselme olursa, o zaman,
belli büyüklükte bir iþin kurulmasý için daha fazla para-sermayeye gerek
olacaktýr. Her iki durumda da, yalnýz yeni yatýrým için gerekli para-ser-
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maye miktarý etkilenmektedir. Belli bir sanayi kolunda yeni bireysel sanayi sermayesi artýþý olaðan biçimde ilerlemek koþuluyla, ilk durumda
para-sermaye fazlalýk halini alacak, ikincisinde baðlanýr kalacaktýr.
R ... R ve M ... M devreleri, ancak, R ile M nün hareketleri ayný
zamanda birikim, yani ek para, p, para-sermayeye çevrildiði ölçüde kendilerini P ... P olarak gösterirler. Bunun dýþýnda, üretken sermayenin
öðelerinin deðerindeki deðiþme ile P ... P nden farklý biçimde etkilenirler; biz, burada, gene, deðerdeki bu gibi deðiþikliklerin, sermayenin,
üretim sürecine katýlan parçalarý üzerindeki tepkilerini dikkate almýyoruz. Burada doðrudan etkilenen ilk harcama olmayýp, birinci devresinde
deðil, yeniden-üretim sürecinde bulunan sanayi sermayesidir; yani, M
M< meta-sermayenin, metalardan oluþan üretim öðelerine yeniden
çevrilmesidir. Deðerler (ya da fiyatlar) düþtüðü zaman üç durum olabilir:
yeniden-üretim süreci ayný boyutlarda devam eder; bu durumda, parasermayenin o zamana kadar varolan bir kýsmý serbest kalýr ve gerçek bir
birikim (geniþlemiþ [sayfa 118] boyutlarda üretim) ya da pnin (artý-deðerin)
böyle bir birikimi baþlatan ve onunla birlikte yürüyen birikim-fonuna
dönüþmesi daha önce gerçekleþmemesine karþýn, para-sermaye birikir.
Ya da yeniden-üretim süreci, teknik boyutlarýn elvermesi koþuluyla, olaðan duruma göre daha yoðun bir ölçekte yürütülür. En sonu, ya da daha
fazla hammadde vb. stoku yapýlýr.
Meta-sermayenin yerini alacak öðelerin deðerinde bir artma olduðu zaman ise bunun tersi olur. Bu durumda yeniden-üretim artýk
normal boyutlarýnda yapýlmaz (örneðin, iþgünü kýsalýr); ya da eski iþ
hacmini sürdürmek için ek para-sermayenin kullanýlmasý gerekir (parasermaye baðlanmýþ olur); ya da eðer varsa birikime ayrýlan para fonu,
süreci geniþletmek yerine eski boyutlarýnda yeniden-üretim sürecini sürdürmek için bütünüyle ya da kýsmen kullanýlýr. Ek para-sermaye, eðer
dýþardan, para-piyasasýndan gelmeyip, sanayi kapitalistinin kendi olanaklarýndan geliyorsa, bu da gene para-sermayenin baðlanmasý demektir.
Bununla birlikte, R ... R ve M ... M nde deðiþiklik yapan koþullar
da olabilir. Bizim iplik fabrikasý sahibinin, sözgeliþi, büyük bir pamuk
stoku varsa (üretken sermayesinin büyük kýsmý pamuk stoku biçiminde
ise), üretken sermayesinin bir kýsmý, pamuk fiyatlarýndaki düþme nedeniyle, deðerinden kaybeder; ama tersine, bu fiyatlar yükselirse, üretken
sermayesinin bu kýsmý deðer kazanýr. Öte yandan, eðer meta-sermaye
biçiminde, örneðin pamuk ipliði biçiminde, büyük miktarlarý baðlamýþsa,
meta-sermayenin bir kýsmý ve dolayýsýyla devredeki genel sermayesinin
bir kýsmý, pamuk fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle, deðerinden kaybeder
ya da, fiyatlardaki yükseliþ nedeniyle, deðer kazanýr. Son olarak, MP
M< sürecini alalým. Eðer MP, meta-sermayenin gerçekleþmesi, Mnin
öðelerinin deðerinde bir deðiþmeden önce olmuþsa, sermaye, yalnýzca
birinci durumda belirtildiði biçimde, yani dolaþýmýn ikinci hareketinde,
PM < gerçekleþtirilmiþtir; yok eðer, MP gerçekleþmeden önce böyle
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bir deðiþiklik olmuþ ise, diðer koþullar ayný kalma kaydýyla, pamuk fiyatýnda bir düþüþ, iplik fiyatýnda bir düþüþe yolaçar, pamuk fiyatýnda
yükseliþ ise, tersine, iplik fiyatýný yükseltir. Ayný üretim koluna yatýrýlmýþ
bulunan çeþitli bireysel sermayeler üzerindeki etki, bunlarýn içinde bulunduklarý koþullara baðlý olarak büyük ölçüde farklý olabilir.
Para-sermaye, ayrýca, dolaþým süreci süresindeki, dolayýsýyla [sayfa
119] dolaþýmýn hýzýndaki farklýlýklar nedeniyle de serbest býrakýlabilir ya
da baðlanabilir. Ama bu, sermayenin devrine iliþkin konuya aittir. Bu
noktada biz, yalnýzca, P ... P ve diðer iki devre biçimi arasýnda, üretken
sermaye öðelerinin deðerlerindeki deðiþmeler yönünden açýk seçik hale
gelen gerçek farklar ile ilgiliyiz.
PM<
dolaþým kesiminde, geliþmiþ ve egemen hale gelmiþ
bulunan kapitalist üretim biçimi çaðýnda, ÜAyý, üretim araçlarýný oluþturan
metalarýn büyük kýsmý, bir baþkasýna ait meta-sermaye olarak iþlev yapar. Bu nedenle satýcý açýsýndan MP, meta-sermayenin para-sermayeye dönüþmesi yeralýr. Ne var ki, bu mutlak bir kural deðildir. Tam
tersine. Sanayi sermayesinin para ya da meta olarak iþlev yaptýðý dolaþým
süreci içerisinde, para-sermaye ya da meta-sermaye biçimindeki sanayi
sermayesinin devresi, toplumsal üretimin birbirinden en deðiþik biçimlerinin -bunlar meta ürettikleri sürece- meta dolaþýmlarý ile kesiþir. Bu
metalarýn, köleliðe, dayanan bir üretimin, köylü üretiminin (Çinli, Hintli
rençberler), topluluklarýn (communes), üretiminin (Hollanda, Doðu Hint
Adalarý), devlet giriþimlerinin (Rus tarihinde eski çaðlarda toprak köleliðine dayanan giriþimler gibi) ya da yarý-yabanýl avcý kabilelerin vb. üretiminin bir ürünü olmasýnýn önemi yoktur  metalar ve para olarak, sanayi sermayesinin kendisini gösterdiði para ve metalar ile yüzyüze gelirler ve onun devresine kaç kez giriyorsa, meta-sermayede doðan artýdeðerin -bu artý-deðer gelir olarak harcanmak koþuluyla- devresine de o
kadar girer; böylece, bunlar, meta-sermaye dolaþýmýnýn her iki koluna
da girmiþ olurlar. Bunlarýn çýktýklarý üretim sürecinin niteliði önemli deðildir. Pazarda metalar olarak iþlev yaparlar ve metalar olarak hem sanayi
sermayesinin devresine ve hem de buna katýlan artý-deðerin dolaþýmýna
girerler. Pazarýn, sanayi sermayesinin dolaþým sürecini diðerlerinden ayýrdedecek biçimde, dünya-pazarý olarak varolmasý, iþte bunun için, metalarýn kökeninin evrensel niteliðidir. Baþkalarýna ait metalar için doðru
olan þey, baþkalarýna ait para için de doðrudur. Týpký, meta-sermayenin
paranýn karþýsýna ancak metalar olarak çýkmasý gibi, bu para da, metasermaye karþýsýnda ancak para olarak iþlev yapar. Para burada, dünyaparasýnýn iþlevlerini yerine getirir.
Burada gene de iki noktaya deðinmek gerekir.
Birincisi: PÜA hareketi tamamlanýr tamamlanmaz, metalar [sayfa
120] (ÜA) meta olmaktan çýkarlar ve sanayi sermayesinin iþlevsel biçimi
üretken sermaye Rnin varlýk biçimlerinden biri halini alýrlar. Ne var ki,
böylece, bunlarýn kökenleri kaybolur. Bundan böyle, yalnýzca sanayi ser-
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mayesinin varlýk biçimleri olarak bulunurlar ve onun içerisinde
somutlaþmýþlardýr. Bununla birlikte bunlarýn yerine konulmasý için yeniden üretilmeleri gerektiði, ve bu ölçüde, kapitalist üretim tarzýnýn, kendi
geliþme aþamasýnýn dýþýnda kalan üretim tarzlarýnýn varlýðý koþuluna dayandýðý gene geçerlidir. Ne var ki, bütün üretimi alabildiðine meta üretimine dönüþtürmek, kapitalist üretim tarzýnýn eðilimidir. Bunu gerçekleþtirecek ana güç, tamda, bütün üretimin, kapitalist dolaþým sürecine katýlmasýdýr. Ve geliþmiþ meta üretiminin kendisi, kapitalist meta üretimidir. Sanayi sermayesinin iþe karýþmasý, her yerde bu dönüþümü teþvik
eder, bununla birlikte, bütün doðrudan üreticilerin ücretli-emekçiler haline dönüþmesini de teþvik eder.
Ýkincisi: Sanayi sermayesinin dolaþým sürecine giren metalar (deðiþen sermayenin, emekçilere ödeme yapýldýktan sonra, emek-güçlerini
yeniden-üretmek amacýyla dönüþtüðü zorunlu tüketim maddeleri dahil), kökenleri ile kendilerini var eden üretken sürecin toplumsal biçimi
ne olursa olsun, meta-sermaye biçimine, meta-toptancýsý ya da tüccar
sermayesi biçimine girmiþ bulunan sanayi sermayesi ile yüzyüze gelirler. Ve tüccar sermayesi, niteliði gereði, her türlü üretim tarzýna ait metalarý kapsar.
Kapitalist üretim tarzý, yalnýz geniþ boyutlu üretimi öngörmekle
kalmaz, ayný zamanda ve zorunlu olarak, geniþ ölçekte satýþlarý, yani
bireysel tüketicilere deðil tüccarlara satýþlarý öngörür. Eðer bu tüketicinin
kendisi üretken bir tüketici, dolayýsýyla bir sanayi kapitalisti ise; yani bir
üretim kolunun sanayi sermayesi, sanayiin diðer bir koluna bazý üretim
araçlarýný saðlýyorsa, bir sanayi kapitalisti tarafýndan diðer bir çok sanayi
kapitalistine (sipariþ, vb. þekillerde) doðrudan satýþ yapýyor demektir. Bu
bakýmdan her sanayi kapitalisti doðrudan bir satýcý ve kendi kendisinin
tüccarý olduðu gibi, bir tüccara satýþ yaptýðý zaman da gene kendisinin
tüccarýdýr.
Tüccar sermayesinin bir iþlevi olarak meta alýþveriþinde bulunmak, kapitalist üretimin bir öncülüdür ve bu üretimin geliþmesiyle birlikte, o da gitgide geliþir. Bu nedenle, kapitalist dolaþým sürecinin özel
yanlarýný göstermek için biz bazan onun varlýðýný peþinen kabul ederiz;
ama bu sürecin genel tahlilinde, [sayfa 121] tüccarý iþe karýþtýrmaksýzýn doðrudan satýþ yapýldýðýný varsayarýz, çünkü onun iþe karýþmasý, hareketin çeþitli
yönlerinin anlaþýlmasýný zorlaþtýrýr.
Konuyu biraz da safça ortaya koyan Sismondiye bakalým:
Ticaret, ilk bakýþta hareketini anlatmýþ bulunduðumuz sermayenin bir kýsmý gibi, görünmeyen oldukça büyük bir sermaye kullanýr.
Kumaþ tüccarýnýn depolarýnda, biriken kumaþlarýn deðeri, önce, yýllýk
üründen, zenginin, çalýþtýrmak için ücret olarak yoksula verdiði kýsma
tamamen yabancýymýþ gibi görünür. Ne var ki, bu sermaye, sözünü ettiðimiz diðerilerin yalnýzca yerini almýþtýr. Servetin geliþmesini açýkça anlamak amacýyla, onun yaratýlmasýyla baþladýk ve onu tüketimine kadar
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izledik. Kumaþ fabrikatörünün kullandýðý sermaye, örneðin bize daima
ayný göründü; ve bu, tüketicinin geliri ile deðiþildiði zaman yalnýz iki kýsma ayrýldý, bunlardan birisi kâr biçiminde fabrikatörün geliri olarak hizmet etti, diðeri ise yeni kumaþý yaptýðý zamana ait ücret biçiminde iþçilerin
geliri olarak hizmet etti.
Ama çok geçmeden, bu sermayenin farklý kýsýmlarýnýn birbirlerinin yerini doldurmalarý halinde bunun herkesin çýkarýna olacaðý görüldü; fabrikatör ile tüketici arasýndaki dolaþýmýn tamamý için eðer 100.000
ecus yeterli ise bunun fabrikatör ile toptancý ve perakendeci tüccar arasýnda eþit biçimde bölüþülmesi gerekir. Böylece fabrikatör, sermayesinin
üçte-biriyle, eskiden sermayesinin tamamýyla yaptýðý kadar iþ yapmýþ
olur, çünkü imalat iþi tamamlanýr tamamlanmaz, tüketiciden çok, malýný alacak bir tüccarý hazýr bulur. Öte yandan toptancýnýn sermayesi de
perakendeciye göre çok daha önce yerine konmuþ olur. ... Ücretler için
yatýrýlan miktarlar ile sonal tüketici tarafýndan ödenen satýnalma fiyatý
arasýndaki fark, bu sermayelerin kârý olarak düþünülür. Aralarýnda görev
bölümü yaptýklarý andan itibaren, bu kâr, fabrikatör, tüccar ve perakendeci arasýnda bölüþülmüþtür ve, bir yerine üç kiþi ve bir yerine üç kýsým
sermaye gerektirdiði halde yapýlan iþ aynýdýr. (Nouveauz Principes, I, s.
139 ve 140.)
Hepside [tüccarlar] üretime doðrudan katýlmýþlardýr; amacý tüketim olduðu için, üretilen þey tüketiciye ulaþtýrýlmadan üretime
tamamlanmýþ gözüyle bakýlamaz. (Ibid., s. 137.)
Devrenin genel biçimlerinin tartýþýlmasýnda ve genellikle bütün
ikinci ciltte, simgesel para, bazý devletlerde özel kullanýmlar [sayfa 122] için
yapýlmýþ salt deðer alametleri ve henüz geliþmemiþ kredi-para dýþýnda,
biz, parayý, madeni-para anlamýnda aldýk. Bu, ilkin, tarihsel bir sýradýr;
kredi-para, kapitalist üretimin ilk dönemi boyunca ya çok küçük rol
oynar ya da hiç rol oynamaz. Sonra, böyle bir sýralamanýn gerekliliði teorik bakýmdan þu olgu ile de tanýtlanmýþtýr ki, kredi-paranýn dolaþýmý ile
ilgili olarak Tooke ile diðerlerinin o zamana kadar yaptýklarý eleþtirel
nitelikteki bütün yorumlar, onlarý, tekrar tekrar, dolaþýmda yalnýz madeni-para bulunsaydý, acaba durum ne olurdu? sorusunu sorma zorunda
býrakmýþtýr. Ama þurasýný da unutmamak gerekir ki, madeni-para satýnalma aracý olarak hizmet edebileceði gibi, ödeme aracý olarak da hizmet edebilir. Kolaylýk olsun diye biz bu ikinci ciltte, genellikle onu birinci
iþlevsel biçimi içerisinde ele alýyoruz.
Sanayi sermayesinin, kendi bireysel devresinin yalnýzca bir kýsmý
olan dolaþým süreci, genel meta dolaþýmý içerisinde ancak bir dizi hareket olmasý ölçüsünde, daha önce ortaya konulan genel yasalarla (Buch
I, Kap. III) belirlenir. Paranýn dolaþým hýzý ne kadar büyük olursa, her
bireysel sermaye, kendi meta ya da para baþkalaþýmlarý dizisinden o kadar çabuk geçer ve belli bir para kitlesiyle, diyelim 500 sterlinle, ardarda
dolaþýma baþlayan sanayi sermayelerinin (ya da meta-sermayeler biçi-
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minde bireysel sermayelerin) sayýlarý o kadar fazla olur. Para ne denli
bir ödeme aracý olarak iþlev yaparsa, denkleþtirilmesi gereken þey de örneðin bir miktar meta-sermayenin yerine onun üretim aracýnýn konmasý- o denli yalnýzca hesap bakiyeleridir, ve ödemelerin yapýlmasý
gereken vade, örneðin ücretlerin ödenmesinde olduðu gibi, ne denli
kýsa olursa, belirli bir sermaye-deðer kitlesinin dolaþýmý için gerekli olan
para da o denli az olur. Öte yandan, dolaþýmýn hýzý ve bütün öteki
koþullarýn ayný kaldýðý varsayýldýðýnda, para-sermaye olarak dolaþýmda
bulunmasý gereken para miktarý, metalarýn fiyatlarýnýn toplamý (fiyatlar
ile metalar hacminin çarpýmý) ile, ya da metalarýn miktarý ve deðeri sabit
ise, bizzat paranýn kendi deðeriyle belirlenir.
Ne var ki, genel meta dolaþým yasalarý, ancak, sermaye dolaþým
sürecinin bir dizi basit dolaþým hareketlerinden oluþmasý halinde geçerlidir; eðer, sermaye dolaþým süreci, bireysel [sayfa 123] sanayi sermayelerine ait devrenin iþlevsel yönden belirlenmiþ kesimlerinden oluþuyorsa,
bu yasalar uygulanamaz.
Bunu açýklýða kavuþturmak için, dolaþým sürecini, aþaðýdaki iki
biçimde görüldüðü gibi, kesintisiz iç baðýntýlarý içerisinde incelemek en
iyi yoldur:
M
 P'
m

{ pm

M

{ pm

II.

R ... M'

{

III.

M'

{ mP'

P  M<

P  M<

Genellikle bir dizi dolaþým hareketi olan dolaþým süreci (MPM
ya da PMP biçiminde olsun), yalnýzca iki karþýt meta baþkalaþým dizisini temsil eder ve bunlardan herbiri, sýrasýyla, meta ile karþý karþýya
gelen baþkasýna ait meta ya da baþkasýna ait paranýn ters yönde
baþkalaþýmýný ifade eder.
Meta sahibi yönünden MP olan hareket, satýn alan yönünden P
M demektir; metaýn MP ile birinci baþkalaþýmý, P biçiminde görünen
metaýn ikinci baþkalaþýmýdýr; PM için bunun tersi geçerlidir. Bir aþamadaki herhangi bir metaýn diðer bir aþamada baþka bir metaýn baþkalaþýmý
ile içiçe geçmesi üzerine gösterilen þeyler, kapitalistin, meta alýcýsý ve
satýcýsý olarak iþlev yapmadýðý ve sermayesinin bu bakýmdan, bir baþkasýnýn metalarý karþýsýnda para biçiminde, bir baþkasýna ait paralar karþýsýnda ise meta biçiminde iþlev yaptýðý, için, sermaye dolaþýmý için de
geçerlidir. Ama bu içiçe geçme, sermayelerin baþkalaþýmlarýndaki içiçe
geçiþle özdeþleþtirilmemelidir.
Her þeyden önce, PM (ÜA), gördüðümüz gibi, farklý bireysel sermayelerin baþkalaþýmlarýndaki içiçe oluþu temsil edebilir. Örneðin, iplik
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fabrikasýnýn sahibinin meta-sermayesi iplik, kýsmen kömür tarafýndan
yerine konulmuþtur. Para biçiminde bulunan sermayesinin bir kýsmý,
metalar biçimine çevrilmiþtir, oysa kömür üreticisi kapitalistin sermayesi meta biçimindedir ve bu yüzden de para biçimine çevrilmiþtir; ayrý
dolaþým hareketi bu durumda (farklý üretim kollarýnda) iki sanayi sermayesinin karþýt baþkalaþýmlarýný, dolayýsýyla, bu sermayelerin baþkalaþým
dizilerinde bir içiçe geçmeyi temsil eder. Ama gördüðümüz [sayfa 124] gibi
Pnin dönüþtüðü ÜAnýn dar anlamda meta-sermaye olmasýna, yani sanayi sermayesinin iþlevsel biçiminde bulunmasýna, kapitalist tarafýndan
üretilmiþ olmasýna gerek yoktur. Bu, daima bir yanda PM, öte yanda
MP biçimindedir, ama her zaman sermayelerin baþkalaþýmlarýnýn içiçeliði sözkonusu deðildir. Ayrýca, PE, emek-gücü satýn alýnmasý hiç bir zaman sermayelerin baþkalaþýmlarýnýn içiçe geçmesi deðildir, çünkü,emekgücü, emekçinin metaý olduðu halde, kapitaliste satýlana kadar sermaye
halini almaz. Öte yandan, MP sürecinde P nün dönüþmüþ meta-sermayeyi temsil etmesi gerekmez; bu, meta emek-gücünün (ücretler) ya
da baðýmsýz emekçinin, kölenin, toprak kölesinin, topluluðun ürününün
para olarak gerçekleþmesi olabilir.
Sonra, bireysel bir sermayenin dolaþým süreci içerisinde meydana gelen her baþkalaþýmýn iþlevsel bakýmdan belirleyici bir rolü yerine
getirmesi için, dünya piyasasýndaki bütün üretimin kapitalistçe yürütüldüðünü varsaymak kaydýyla, bu baþkalaþýmýn diðer bir sermayenin devresinde buna tekabül eden karþýt bir baþkalaþýmý mutlaka temsil etmesi
hiç de gerekmez. Örneðin R ... R devresinde M nü, paraya çeviren P,
alýcý için, artý-deðerinin (meta eðer bir tüketim nesnesi ise) ancak para
olarak gerçekleþmesi olabilir; ya da PM < dolaþýmýnda (ki, birikmiþ
sermaye zaten dahildir), P, ÜAnýn satýcýsý bakýmýndan, sermayesinin
dolaþýmýna ancak yatýrdýðý sermayenin yerini almak için girebilir, ya da
gelir harcamasýna saptýrýldýðý için hiç de yeniden girmeyebilir.
Demek oluyor ki, bireysel sermayelerin yalnýzca baðýmsýz olarak
iþlev yapan kýsýmlarýný oluþturduðu toplam toplumsal sermayeyi oluþturan
çeþitli kýsýmlarýn dolaþým sürecinde -gerek sermaye, ve gerek artý-deðer
bakýmýndan- karþýlýklý olarak birbirlerinin yerini alma biçimi, dolaþým
sürecindeki baþkalaþýmlarýn basit içiçe geçiþlerinden sermaye dolaþým
hareketlerinin metalarýn diðer bütün dolaþýmlarý ile ortak içiçe geçiþlerinden anlaþýlamaz. Bu ayrý bir araþtýrma yöntemini gerektirir. Þimdiye
deðin, daha yakýndan incelendiðinde, her türlü meta dolaþýmýnda ortak
olan baþkalaþýmlarýn içiçe geçiþinden alýnan belirsiz fikirlerden baþka bir
þey içermediði görülen sözlerle yetinilmiþtir. [sayfa 125]

Sanayi sermayesi devrelerindeki hareketin ve dolayýsýyla da kapitalist üretimin en belirgin özelliklerinden birisi þu olgudur: bir yandan,
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üretken sermayeyi oluþturan öðeler meta pazarýndan alýnýr, ve bunlar
sürekli olarak oradan yenilenmek, metalar olarak satýn alýnmak zorundadýr; öte yandan da, emek-sürecinin ürünü meta olarak ondan çýkar ve
meta olarak yeniden sürekli satýlmak zorundadýr. Sözgeliþi, Ýskoçya düzlüklerindeki modern bir çiftçi ile, Kýta-Avrupasýndaki eski moda küçük
bir köylüyü karþýlaþtýrýnýz. Ýlki bütün ürününü satar ve bu yüzden de, gerekli bütün öðeleri, tohumluðunu bile pazardan yerine kor; ikincisi, ürünün daha büyük bir kýsmýný doðrudan doðruya kendisi tüketir, elden
geldiðince az satar ve satýn alýr, kullandýðý araçlarý, giysileri, vb., elden
geldiðince kendisi yapar.
Doðal ekonomi, para-ekonomisi ve kredi-ekonomisi, bu nedenle, toplumsal üretimde, hareketin üç karakteristik ekonomi biçimi olarak birbirlerinin karþýsýna konulmuþtur.
Önce, bu üç biçim, geliþmenin eþdeðer evrelerini temsil etmez.
Kredi-ekonomisi denilen biçim yalnýzca para-ekonomisinin bir biçimidir, çünkü her iki terim de, üreticilerin kendi aralarýndaki deðiþim
iþlevlerini ya da biçimlerini ifade eder. Geliþmiþ kapitalist üretimde, paraekonomisi, yalnýzca kredi-ekonomisinin bir temeli olarak ortaya çýkar.
Para-ekonomisi ile kredi-ekonomisi, demek ki, kapitalist üretimin geliþme
sürecinde ancak farklý aþamalara tekabül eder, ama bunlar hiç bir zaman, doðal ekonomi karþýsýnda baðýmsýz deðiþim biçimleri deðildir. Ayný
gerekçe ile, doðal ekonominin birbirinden çok farklý biçimlerini bu iki
ekonomi biçiminin karþýsýna eþdeðer olarak çýkarmak da mümkündür.
Ýkincisi, bu iki kategorinin, para-ekonomisi ile kredi-ekonomisinin ayýrdedici özelliði olarak üzerinde durulan nokta, ekonomi, yani üretim sürecinin kendisi olmayýp, üretimi yürüten çeþitli kimseler ya da
üreticiler arasýndaki -bu ekonomiye tekabül eden- deðiþim biçimi olduðuna göre, ayný þey ilk kategoriye de uygulanabilir. Þu halde, doðal
ekonomi yerine, deðiþim ekonomisi denilebilir. Perudaki Ýnka devleti
gibi tamamýyla tecrit edilmiþ bir doðal ekonomi, bu kategorilerin hiç
birisine sokulamaz.
Üçüncüsü, para-ekonomisi, bütün meta üretiminde ortaktýr ve
ürün, toplumsal üretimin çok çeþitli organizmasýnda meta [sayfa 126] olarak ortaya çýkar. Dolayýsýyla, bu durumda, kapitalist üretimi belirleyen
þey, ancak, ürünün, bir ticaret nesnesi, bir meta olarak üretilmesinin
geniþliði, ve böylece, ürünü oluþturan öðelerin tekrar ticaret nesnesi olarak, meta olarak, çýkmýþ bulunduðu ekonomiye girmesinin ölçüsü olacaktýr.
Gerçekte de kapitalist üretim, genel üretim biçimi olarak, meta
üretimidir. Ne var ki, böyle olmasýnýn ve bu üretim sürecinin geliþmesi
sýrasýnda gitgide daha fazla bu hale gelmesinin tek nedeni, emeðin burada bizzat meta olarak ortaya. Çýkmasý, emekçinin emeðini, yani kendi
emek-gücünün iþlevini satmasý ve bizim varsayýmýmýza göre bunu, yeniden-üretim maliyetiyle belirlenen deðeri üzerinden satmasýdýr. Emeðin,
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ücretli-emek haline gelmesi ölçüsünde, üretici de sanayi kapitalisti halini alýr. Bu nedenle, kapitalist üretim (ve dolayýsýyla da meta üretimi),
doðrudan tarýmsal üretim yapan kimse, ücretli-emekçi halini alana kadar, tam boyutlarýna ulaþamaz. Kapitalist ile ücretli-emekçi iliþkisinde
para baðýntýsý, yani alýcý ile satýcý arasýndaki iliþki, üretime özgü bir iliþki
halini alýr. Ama bu iliþkinin temeli, deðiþimin tarzýnda deðil, üretimin
toplumsal niteliðindedir. Deðiþim tarzý, üretimin toplumsal niteliðinden
çýkar. Ne var ki, karanlýk iþler çeviren herkesin, üretim tarzýnýn niteliðinde buna tekabül eden deðiþim tarzýnýn temelini deðil de bunun tersini
görmesi, burjuva görüþ ufku ile tam bir uyuþma halindedir.7

Kapitalist, dolaþýma, para biçiminde, çektiðinden daha az deðerde para sürer, çünkü dolaþýmdan, metalar biçiminde çektiði deðerden
daha fazlasýný gene metalar biçiminde dolaþýma sürer. Yalnýzca kiþileþmiþ
bir sermaye olarak, bir sanayi kapitalisti olarak iþlev yaptýðý için, arz ettiði
meta-deðer daima meta-deðer talebinden büyüktür. Arz ve talebi bu
bakýmdan birbirini karþýlamýþ olsaydý, bu, sermayesinin hiç artý-deðer
üretmemiþ olduðu, üretken sermaye olarak iþlev yapmadýðý, meta-sermayeye çevrilen üretken sermayenin artý-deðer ile büyümediði anlamýna gelirdi; ayrýca, sermayesi, üretim süreci sýrasýnda, emek-gücünden,
meta biçiminde herhangi bir artý-deðer çekmemiþ, sermaye [sayfa 127] olarak hiç bir iþlev yapmamýþ olurdu. Kapitalist, gerçekten satýn aldýðýndan
daha pahalý satmak zorundadýr, ama bunu baþarmasýnýn tek nedeni,
kapitalist üretim sürecinin ona, satýn aldýðý daha ucuz metaý -daha az
deðer içerdiði için daha ucuz- daha büyük deðerde, dolayýsýyla, daha
pahalý bir metaya çevirme olanaðýný saðlamasýdýr. Daha pahalýya satmasýnýn nedeni, metaýný deðerinin üzerinde satmasý deðil, elindeki metaýn, üretimine giren öðelerin içerdiðinden daha fazla deðer içermesidir.
Kapitalistin arzý ile talebi arasýndaki fark ne kadar büyük ise, yani,
arz ettiði meta-deðerin, talep ettiði meta-deðere göre fazlalýðý ne kadar
büyük olursa, kapitalistin sermayesinin deðerini geniþletme oraný da o
kadar büyük olur. Amacý, arzý ile talebini denkleþtirmek deðil, bunlar
arasýndaki eþitsizliði, arzý ile talebi arasýndaki fazlalýðýný olabildiðince artýrmaktýr.
Tek kapitalist için geçerli olan þey, kapitalist sýnýf için de geçerlidir.
Kapitalistin salt sanayi sermayesinin temsilcisi olmasý ölçüsünde,
talebi, yalnýzca üretim aracý ve emek-gücüyle sýnýrlýdýr. Deðer açýsýndan
ÜA talebi, yatýrdýðý sermayeden küçüktür; sermayesinden daha küçük
7
Elyazmasý Vin sonu. Bu blömün sonuna kadar bundan sonra gelenler çeþitli kitaplardan
yapýlan alýntýlar arasýnda 1877 ya da 1878 tarihli bir defterde bulunan bir nottur. -F. E.
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deðerde üretim aracý satýn alýr ve bu nedenle bu, deðer saðladýðý metasermaye deðerinden de daha küçüktür.
Emek-gücü talebine gelince, bu, deðer açýsýndan, deðiþen sermayesinin toplam sermayesine oraný ile belirlenir, yani, d : Sya eþittir.
Kapitalist üretimde bu talep, bu yüzden, üretim araçlarýna olan talebinden nispeten daha az büyür. ÜA satýn almalarý düzenli þekilde E satýn
almalarýnýn üzerine yükselir.
Ýþçi, genellikle ücretini tüketim maddelerine ve büyük bir kýsmýný
zorunlu tüketim maddelerine çevirdiði için, kapitalistin emek-gücü talebi, dolaylý olarak ayný zamanda, iþçi sýnýfý için, temel tüketim nesnelerine olan taleptir. Ama bu talep dye eþittir ve bir zerre bile fazla deðildir
(eðer emekçi ücretlerinin bir kýsmýný tasarruf ederse -biz burada haliyle
bütün kredi iliþkilerini konudýþý tutuyoruz- ücretlerinin bu kýsmýný parayýðýný haline çevirir ve bu ölçüde de, bir müþteri olarak, bir alýcý, olarak
hareket etmemiþ olur). Kapitalistin talebinin üst sýnýrý S, s+dye eþittir,
ama arzý s+d+adýr. Dolayýsýyla, eðer meta-sermayesinin bileþimi 80s +
20d + 20a ise, talebi 80s + 20dye eþittir ve böylece deðer açýsýndan düþünülürse, arzýndan beþte-bir küçüktür. Ürettiði [sayfa 128] artý-deðer kitlesinin, yüzdesi (kâr oraný) ne kadar büyük olursa, arz ettiði miktara oranla
talebi o kadar küçülür. Üretimdeki geliþmeyle birlikte, kapitalistin emekgücüne ve dolaylý olarak zorunlu tüketim maddelerine olan talebi, üretim araçlarýna olan talebine kýyasla azalmakla birlikte, ÜAya olan talebinin
daima sermayesinden daha küçük olduðunu da unutmamak gerekir.
Üretim araçlarýna olan talebinin, bu nedenle, ayný deðerde sermaye ile
çalýþan ve eþit koþullar altýnda kendisine bu üretim araçlarýný saðlayan
kapitalistin meta-sermayesinden deðer olarak daima daha küçük olmasý gerekir. Bu üretim araçlarýnýn tek bir kapitalistin deðil, bir çok kapitalistin saðlamasý, durumu deðiþtirmez. Sermayesi 1.000 sterlin ve bunun
deðiþmeyen kýsmý 800 sterlin olsa, bütün bu kapitalistlerden yaptýðý talep 800 sterline eþit olur. Kâr oranýnýn ayný olduðu varsayýlýrsa (bunlardan herbirine beher 1.000 sterlinden ne pay düþeceðine ve herbirine ait
payýn toplam sermayenin hangi kýsmýný temsil edebileceðine bakýlmaksýzýn) hep birlikte, bunlar, beher 1.000, sterlin için 1.200 sterlin deðerinde üretim aracý saðlarlar. Dolayýsýyla, deðer olarak ölçüldüðünde, kendi
toplam talebi ancak kendi arzýnýn yalnýzca beþte-dördü kadar olduðu
halde, talebi onlarýn arzýnýn yalnýzca üçte-ikisini kapsar.
Sýrasý gelmiþken belirtelim, devir sorunu, bizim için hâlâ araþtýrýlmasý gereken bir þey olarak durmaktadýr. Kapitalistin, diyelim, 5.000
sterlinlik toplam sermayesinin 4.000 sterlini sabit, 1.000 sterlini döner
sermaye olsun; bu 1.000 sterlin de, yukarda varsayýldýðý gibi 800s artý
200dden oluþsun. Kapitalistin toplam sermayesinin yýlda bir kez devretmesi için döner sermayesinin beþ kez devretmesi gerekir. Bu durumda
onun meta ürünü 6.000 sterline eþittir, yani yatýrdýðý sermayeden 1.000
sterlin fazladýr ve yukardaki gibi ayný artý-deðer oranýndadýr:
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5.000 S : 1.000a = 100(s+d) : 20a.
Bu devir, demek ki, kapitalistin toplam talebinin, toplam arzýna
olan oranýnda hiç bir deðiþiklik yapmamaktadýr. Ýlki, ikincisinden beþtebir daha küçük kalmaktadýr.
Sabit sermayesinin 10 yýlda yenilendiðini varsayalým. Böylece kapitalist her yýl sermayesinin onda-birini, yani, 400 sterlini amortisman
fonuna ayýracak ve elinde yalnýzca 3.600 sterlin deðerinde sabit sermaye ile bir de para olarak 400 sterlin bulunacaktýr. Eðer onarýmlar gerekiyor ve ortalamayý aþmýyorsa, [sayfa 129] bunlar yalnýzca sonradan yatýrýlan
sermayeyi temsil eder. Biz bu soruna aynen, onarým giderlerini daha
önceden, yatýrým sermayesinin deðerini hesaplarken yýllýk meta-ürüne
girdiði ölçüde dikkate almýþ, ve böylece onda-bir oranýndaki amortisman fonu ödemesinin kapsamýna alýnmýþ gibi, bakabiliriz. (Eðer onarým
gereksinmesi ortalamanýn altýnda ise o kadar kârlýdýr, yukardaki gibiyse
tersinedir. Ama bu, ayný sanayi kolunda iþ yapan, kapitalist sýnýfýn tamamý için birbirini telafi eder.) Her ne olursa olsun, yýllýk talebi, yatýrdýðý ilk
sermaye deðere eþit, 5.000 sterlin olarak kaldýðý halde (toplam sermayesinin yýlda bir kez devredildiði varsayýlarak), bu talep, sermayesinin döner kýsmý bakýmýndan arttýðý halde, sabit kýsmý bakýmýndan düzenli olarak
azalýr.
Þimdi yeniden-üretime gelmiþ bulunuyoruz. Kapitalistin, artý-deðerin, pnin tamamýný tükettiðini ve yalnýzca sermayesi Syi baþlangýçtaki
büyüklüðü ile üretken sermayeye tekrar çevirdiðini varsayalým. Bu durumda, kapitalistin talebi, deðer olarak arzýna eþit olur; ama bu, sermayesinin hareketi açýsýndan deðildir. Kapitalist olarak o, arzýnýn (deðer
olarak) yalnýzca beþte-dördü kadar bir talepte bulunur. Beþte-birini, kapitalist iþlevi içerisinde deðil, özel gereksinmeleri ya da zevkleri için, kapitalist olmayan bir kimse gibi tüketir.
Buna göre, yaptýðý hesabýn, yüzde olarak ifadesi þöyledir:
Kapitalist olarak talebi . . . . . . .
Ehlikeyf bir insan olarak talebi .
Toplam talepi . . . . . .

100, arzý 120
20, arzý 
120, arzý 120

Bu varsayým, kapitalist üretimin mevcut olmadýðýný varsaymakla
ve bu nedenle sýnai kapitalistin kendisinin varlýðýný kabul etmemekle
ayný þeydir. Çünkü itici güç olarak zenginleþmenin deðil, kiþisel tüketimin geçerli olduðunu varsaymak bile kapitalizmin kökünden yokolduðunu kabul etmek demektir.
Ayrýca böyle bir varsayým teknik yönden de olanaksýzdýr. Kapitalist, yalnýzca, fiyat dalgalanmalarýnýn etkisini azaltmak ve kendisine uygun satýnalma ve satma koþullarýný bekleme olanaðýným saðlamak için
bir yedek sermaye oluþturmak durumunda deðil, ayný zamanda, üretimini geniþletmek, teknik geliþmeleri üretim örgütüne uygulamak için
de sermaye biriktirmek zorundadýr.
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Sermaye biriktirmek için, önce, dolaþýmýndan elde ettiði artý-deðerin bir kýsmýný para-biçimde dolaþýmdan çekmek ve eski iþini geniþletmek
ya da yeni bir iþkolu açmasýna yetecek miktara [sayfa 130] ulaþana kadar
bunu istif etmek zorundadýr. Bu, para-yýðma oluþumu devam ettiði sürece, kapitalistin talebini artýrmaz, Para hareketsiz hale getirilmiþtir. Arz
ettiði metalar için meta piyasasýndan bunlarýn para eþdeðeri olarak herhangi bir eþdeðer meta çekmez.
Kredi burada sözkonusu edilmemiþtir. Kredi, örneðin, kapitalistin
bir bankada faiz getiren cari hesapta biriktirdiði parayý kapsar. [sayfa 131]
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM

DOLAÞIM ZAMANI8

SERMAYENÝN üretim alanýndaki hareketi ile dolaþým alanýndaki
iki evresinin bir dizi zaman dönemleri içerisinde yer aldýðýný görmüþ
bulunuyoruz. Üretim alanýndaki seyahat süresi onun üretim zamaný,
dolaþým alanýndaki kalýþ süresi ise onun dolaþým zamanýdýr. Demek
oluyor ki, devresini çizdiði toplam zaman, üretim zamaný ile dolaþým
zamanýnýn toplamýmý eþit oluyor.
Üretim zamaný, doðal olarak, emek-süreci dönemini kapsýyor,
ama bu, onun kapsamýna girmiyor. Þurasý her þeyden önce unutulmamalýdýr ki, deðiþmeyen sermayenin bir kýsmý, makineler, binalar, vb. gibi
emek araçlarý biçiminde bulunur ve eskiyene kadar sürekli yinelenen
ayný emek-sürecine hizmet ederler. Emek-sürecinin sözgeliþi geceleri,
devresel kesintileri, bu emek araçlarýnýn iþlevlerini kesintiye uðratýr, ama
üretimin yapýldýðý yerde kalmalarýný kesintiye uðratmaz. Ýþlev yaptýklarý
zaman olduðu kadar yapmadýklarý zaman da, bu araçlar, bu iþ yerine
aittirler. Öte yandan, kapitalist, pazardan yapýlan [sayfa 132] günlük ikmall8
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erdeki aksamalara baðlý kalmadan üretim sürecini önceden belirlenen
ölçülerde, daha uzun ya da kýsa sürelerde sürdürebilmek için belirli bir
hammadde ve yardýmcý malzeme stokunu hazýr bulundurmak. zorundadýr. Bu hammadde vb. stoku, ancak yavaþ yavaþ üretken olarak tüketilir.
Bunun için, bunlarýn üretim zamaný9 ile, iþlevlerini yerine getirme zamaný arasýnda bir fark vardýr. Üretim araçlarýnýn üretim zamaný, bu nedenle, genellikle þunlarý kapsar, 1° üretim aracý olarak iþlev yaptýklarý ve böylece üretken sürece hizmet ettikleri zaman; 2° üretim sürecindeki duraklamalar ve böylece sürece katýlan üretim araçlarýnýn iþlevlerinin kesintiye uðramalarý; 3° sürecin öngereksinmeleri olarak hazýr vaziyette elde
bulundurduklarý ve üretken sermayeyi temsil ettikleri halde üretim sürecine henüz girmedikleri zaman.
Buraya kadar gözönünde tutulan farklar, her durumda, üretken
sermayenin üretim alanýnda kaldýðý süre ile üretim sürecinde kaldýðý süre arasýndaki zamandýr. Ama bizzat üretim süreci, emek-sürecindeki ve
dolayýsýyla emek-zamanýndaki kesintilerden sorumlu olabilir ve bu aralýklar sýrasýnda, emek konusu, insan emeðinin daha fazla müdahalesi olmaksýzýn fiziki süreçlerin faaliyetine terkedilir. Üretim süreci ve üretim
araçlarýnýn faaliyeti, bu durumda, emek-süreci ve dolayýsýyla üretim
araçlarýnýn, emek aletleri olarak iþlev yapmalarý kesintiye uðradýðý halde
devam eder. Bu, örneðin, tarlaya ekilmiþ bulunan tohuma, mahzende
mayalanmakta olan þaraba, dericilik gibi malzemenin bir süre için kimyasal süreçlerin faaliyetine býrakýldýðý birçok fabrikadaki emek-malzemesine uygulanýr. Üretim zamaný burada emek-zamanýndan daha uzundur.
Ýkisi arasýndaki fark, üretim zamanýnýn emek-zamanýna göre fazlalýðýndan ibarettir. Bu fazlalýk, daima, üretken sermayenin, bizzat üretim sürecinde iþlev yapmaksýzýn üretim alanýnda gizil olarak var olmasýndan ya
da, emek-sürecinde, yer almaksýzýn üretken süreçte iþlev yapmasýndan
ileri gelir.
Üretken sürecin bir gereði olarak, sözgeliþi bir iplik fabrikasýnda
pamuk, kömür, vb. gibi el altýnda hazýr bulundurulan bu gizil üretken
sermayenin bu parçasý, ne bir ürün ne de bir [sayfa 133] deðer yaratýcýsý olarak iþ görür. Sermayenin bu boþu boþuna duruþu, üretim sürecinin kesintisiz akýþý için esas olmakla, birlikte, bu, boþ duran bir sermayedir. Bu
üretken ikmalin (gizil sermayenin) depolanmasý için gerekli binalar, aygýtlar, vb., üretken sürecin koþuludur, ve bu nedenle yatýrýlmýþ bulunan
üretken sermayeyi oluþturan parçalarý teþkil ederler. Bunlar, iþlevlerini,
hazýrlýk aþamasýnda, üretken kýsýmlarýn, saklayýcýlarý olarak yerine getirirler. Bu aþamada emek-süreçleri gerekli olmalarý ölçüsünde, hammadde, vb., maliyetlerini artýrýrlar ama gene de üretken emektirler ve
artý-deðer üretirler, çünkü, bu emeðin bir kýsmýnýn, diðer bütün ücretli
9
Üretim zamaný, burada aktif anlamda kullanýlmýþtýr: Üretim araçlarýnýn üretim zamaný,
bu durumda, bunlarýn üretimi için gerekli zaman olmayýp, bunlarýn, belli bir metaýn üretim sürecinde yer aldýklarý zaman oluyor.
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emekler gibi karþýlýðý ödenmemiþtir. Üretim sürecinin tamamýnýn normal kesintileri, üretken sermayenin iþlev yapmadýðý aralýklar, ne deðer,
ne de artý-deðer yaratýr. Böylece iþin geceleri de sürdürülmesi isteði doðar. (Buch I, Kap. VII, 4.)
Üretim sürecinin kendisinde, yapýlan iþin niteliði gereði karþýlaþýlan
kesintiler ne deðer yaratýr ne de artý-deðer. Ama bu aralýklar ürünü geliþtirir, onun yaþamýnýn bir kýsmýný, geçmek zorunda olduðu bir süreci
oluþturur. Aygýtlarýn vb. deðerleri, ürüne, bunlarýn iþlevlerini yaptýklarý
sýradaki tüm zamana orantýlý olarak aktarýlýr; ürün, bu, aþamaya, bizzat
emek tarafýndan getirilir ve bu araçlarýn kullanýlmasý, pamuðun ürüne
girmeyen ve gene de deðerini ürüne aktaran, kýsmýnýn toz haline getirilmesi kadar, üretimin bir koþuludur. Binalar, makineler vb. gibi gizil sermayenin öteki kýsmý, yani iþlevleri ancak üretken sürecin düzenli aralýklarý
ile kesintiye uðrayan emek aletleri üretimin kýsýtlanmasý, bunalýmlar,
vb. gibi olaylarýn neden olduðu düzensiz kesintiler bütünüyle kayýptýr
ürünün yaratýlmasýna girmeksizin deðer ekler. Sermayenin bu kýsmýnýn
ürüne kattýðý toplam deðer onun ortalama süreðenliði ile belirlenir, sermayenin bu kýsmý, hem iþlevlerini yerine getirdikleri ve hem de getirmedikleri süreler içerisinde kullaným-deðerini kaybettiði için deðerini kaybeder.
Ensonu, sermayenin, emek-süreci kesintiye uðradýðý halde, üretken sürece devam eden deðiþmeyen kýsmýnýn deðeri, üretken sürecin
sonucunda tekrar görünür. Bizzat emek, burada, üretim araçlarýný, sonucu
belli bir yararlý etki ya da, kendi kullaným-deðerleri biçiminde bir deðiþiklik
olan bazý doðal süreçlerden [sayfa 134] geçecekleri koþullar içerisine sokmuþtur. Emek, daima, üretim araçlarýnýn deðerini, bunlarý üretim araçlarý olarak, gerçekten uygun bir biçimde tükettiði ölçüde ürüne aktarýr. Bu
etkiyi yaratmak için emeðin emek aletleri aracýlýðý ile devamlý olarak
konusuyla iliþki içerisinde bulunup bulunmamasýnýn ya da doðal süreçler sonucu, emeðin daha fazla yardýma gerek kalmaksýzýn, üretim araçlarýnýn istenilen deðiþikliklerden kendiliklerinden geçebilecekleri koþullarý
saðlayarak yalnýzca bir ilk itiþi vermesinin hiç bir önemi yoktur.
Üretim zamanýnýn, emek-zamanýndan fazlalýðýnýn nedeni ne olursa olsun ister üretim araçlarý yalnýzca gizil üretken sermayeyi oluþturan
ve dolayýsýyla, fiili üretken sürece hâlâ bir hazýrlýk aþamasýnda bulunsun,
ya da, kendi iþlevleri, üretim sürecinde, duraklamalarý ile kesintiye
uðratýlmýþ olsurý, ya da son olarak, üretim sürecinin kendisi, emek-sürecinde kesintileri zorunlu kýlsýn bu durumlarýn hiç birinde üretim araçlarý, emek soðurucusu olarak iþlev yapmazlar. Ve emek soðurmadýklarýna
göre, artý-emek de soðurmazlar. Böylece üretken sermayenin, üretim
zamanýnýn emek-zamanýný aþan kýsmýnda kaldýðý sürece, bu duraklamalar sermayenin kendi kendini geniþletmesi sürecinden ne kadar ayrýlamaz olursa olsun, deðerinde bir geniþleme olmaz. Üretim zamaný ile
emek-zamaný birbirlerini ne kadar fazla kapsarlarsa, belli bir üretken
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sermayenin belli bir süredeki üretkenliðinin ve kendisini geniþletmesinin
o kadar büyük olacaðý açýktýr. Kapitalist üretimin, üretim zamanýnýn emekzamanýndan fazlalýðýný olabildiðince azaltma eðilimi iþte bundan ileri
gelir. Bir sermayenin üretim zamaný, emek-zamanýndan farklý olabilir,
ama üretim zamaný daima emek-zamanýný kapsar ve bu fazlalýk kendi
baþýna, üretim sürecinin bir koþuludur. Üretim zamaný, öyleyse, daima,
sermayenin, ya gizil ya da deðerini geniþletmeksizin kaldýðý zamanlarý
kapsamakla birlikte, kullaným-deðerleri ürettiði, geniþlediði ve dolayýsýyla üretken sermaye olarak iþlev yaptýðý zamandýr.
Dolaþým alanýnda sermaye, meta-sermaye ve para-sermaye olarak bulunur. Ýki dolaþým süreci, meta-biçimden para-biçime, para-biçimden meta-biçime dönüþümünü kapsar. Metalarýn paraya dönüþümünün
burada ayný zamanda, metalarda somutlaþan artý-deðerin gerçekleþmesi,
ve paranýn metalara dönüþmesinin ise ayný zamanda, sermaye-deðerin,
üretim öðelerinin biçimine [sayfa 135] dönüþmesi ya da yeniden dönüþmesi
durumu, bu süreçlerin, dolaþým süreçleri olarak, metalarýn basit
baþkalaþýmý süreçleri olmasý olgusunu hiç deðiþtirmez.
DOLAÞIM zamaný ile üretim zamaný karþýlýklý olarak birbirlerini
dýþtalarlar. Dolaþýmý sýrasýnda sermaye, üretken sermaye iþlevini yerine
getirmez ve bu nedenle, de, ne meta, ne de artý-deðer üretir. Eðer biz,
devreyi, tüm sermaye-deðerin bütünüyle bir evreden diðerine geçtiði
zaman olduðu gibi en yalýn biçimiyle incelersek, üretim sürecinin ve
dolayýsýyla sermaye-deðerin kendi kendisini geniþletmesinin dolaþým zamaný devam ettiði sürece kesintiye uðradýðýný ve üretim sürecinin yenilenmesinin, dolaþým zamanýnýn uzunluðuna baðlý olarak daha hýzlý ya da
daha yavaþ devam ettiðini açýkça görürüz. Yok eðer tersine, sermayenin
çeþitli kýsýmlarý devreden birbiri ardýna geçer de, tüm sermaye-deðerin
devresi, kendisini oluþturan çeþitli kýsýmlarýn ardarda devreleri ile tamamlanýrsa, bu kýsýmlar dolaþým alanýnda ne kadar uzun süre kalýrlarsa, üretim alanýnda iþlev yapan kýsmýn o kadar küçük olmasý gerektiði açýktýr.
Dolaþým zamanýnýn geniþlemesi ve daralmasýnýn, bunun için, üretim zamanýnýn daralmasý ya da geniþlemesi üzerinde ya da belli büyüklükte
bir sermayenin üretken sermaye olarak iþlev yapmasýnýn boyutlarý üzerinde olumsuz sýnýrlandýrýcý bir etkisi vardýr. Bir sermayenin dolaþýmýndaki
baþkalaþýmlar ideale ne kadar yaklaþýrsa, yani dolaþým zamaný sýfýra ne
derece eþitse ya da sýfýra yaklaþýyorsa, sermaye o kadar fazla iþlev yapar,
üretkenliði ve deðerini geniþletmesi o kadar artar. Örneðin, eðer bir kapitalist, bir sipariþi, ödemenin ürünün teslimi üzerine yapýlmasý koþuluyla
yerine getirmiþ ve bu ödeme kendi üretim araçlarý ile yapýlmýþ ise dolaþým
zamaný sýfýra yaklaþýr.
Demek oluyor ki, bir sermayenin dolaþým zamaný, genel bir söyleyiþle onun üretim zamanýný ve dolayýsýyla artý-deðer üretme sürecini
sýnýrlýyor. Ve bu süreci, o, kendi süresi ile orantýlý olarak sýnýrlar. Bu süre,
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sermayenin üretim zamanýný, çok deðiþik ölçülerde artýrabilir ya da azaltabilir ve dolayýsýyla da sýnýrlandýrabilir. Ne var ki, ekonomi politik yalnýz görünürde olaný görür, yani dolaþým zamanýnýn, genellikle, sermayenin
artý-deðer yaratma süreci üzerindeki etkisini görür. Bu olumsuz etkiyi,
sonucu olumlu olduðu için, olumlu bir etki gibi görür. Sermayenin [sayfa
136] kendi üretim sürecinden ve dolayýsýyla dolaþým alanýndan kendisine
bir dere gibi akan emeðin sömürülmesinden baðýmsýz gizemli bir kendi
kendisini geniþletme kaynaðýna sahip bulunduðuna bir kanýt saðlýyormuþ
izlenimini verdiði için bu görünüþe daha da sýký sýkýya sarýlýr. Bilimsel
ekonomi-politiðin bile, bu görüntüye aldandýðýný daha ileride göreceðiz.
Çeþitli görüngülerin bu benzerliðe renk kattýðý görülecektir: 1° Kapitalist
kâr hesabý yönteminde olumsuz neden olumlu bir neden gibi sayýlmaktadýr, çünkü yalnýzca dolaþým zamanlarý farklý olan farklý yatýrým alanlarýndaki sermayelerde, daha uzun bir dolaþým zamaný fiyatlarda bir artýþ
yaratmaya eðilim gösterir, kýsacasý, kârlarý eþitleyen nedenlerden birisi
olarak hizmet eder. 2° Dolaþým zamaný, devir zamanýnda yalnýzca bir
evredir; bununla birlikte, devir zamaný, üretim ya da yeniden-üretim
zamanýný kapsar. Aslýnda devir zamanýndan ileri gelen þey, dolaþým zamanýndan ileri geliyormuþ gibi görünür. 3° Metalarýn deðiþen sermayeye
(ücretlere) çevrilmesi, bunlarýn daha önce paraya çevrilmiþ olmalarýyla
gerekli hale getirilmiþtir. Sermaye birikiminde, ek deðiþen sermayeye
çevrilme, bu nedenle dolaþým alanýnda olur ya da dolaþým zamaný sýrasýnda olur. Dolayýsýyla, böylece oluþan birikim, dolaþým zamanýndan
ileri geliyormuþ gibi görünür.
Dolaþým alanýnda sermaye iki karþýt evreden geçer, MP ve PM;
bunun sýrasý önemli deðildir. Bu nedenle, dolaþým zamaný da ayný biçimde iki kýsma ayrýlýr, yani metadan paraya çevrilmesi için gerekli zaman
ve paradan metalara çevrilmesi için gerekli zaman. Metalarýn basit
dolaþýmýnýn incelenmesinden öðrendiðimiz gibi (Buch I, Kap. III), MP,
yani satýþ, baþkalaþýmýn en güç kýsmýdýr ve bu yüzden de olaðan koþullar
altýnda, dolaþým zamanýnýn daha büyük kýsmýný alýr. Para olarak deðer
daima çevrilebilir biçimde bulunur. Meta olarak ise, bu doðrudan doðruya çevrilebilir ve dolayýsýyla daima harekete hazýr biçime girmeden önce,
paraya dönüþmesi gerekir. Bununla birlikte, sermayenin dolaþým sürecinde PM evresi, sermayenin, bilinen bir giriþimdeki üretken sermayenin belirli öðelerini oluþturan metalara dönüþmesiyle iliþki içerisine girmek
zorundadýr. Üretim araçlarý pazarda bulunmayabilir ve önce üretilmeleri
ya da uzak pazarlardan satýn alýnmalarý gerekir ya da olaðan arzlarý düzensiz hale gelebilir, fiyatlarý deðiþebilir, vb., [sayfa 137] kýsacasý, PM biçiminin basit deðiþmesinde göze çarpmayan, ama dolaþým evresinin bu
kýsmýnda da bazan fazla bazan da daha az zamana gereksinme gösteren pek çok durumlar vardýr. MP ile PM, yalnýz zaman olarak deðil, yer
olarak da ayrý olabilir; alýþ pazarý ile satýþ pazarý ayrý ayrý yerlerde olabilir.
Örneðin fabrikalar sözkonusu olduðunda alýcý ile satýcý çoðu kez baþka
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baþka kimselerdir. Meta üretiminde, dolaþým, týpký üretimin kendisi kadar gereklidir ve bu nedenle, dolaþým öðelerine de an az üretim öðeleri
kadar gerek vardýr. Yeniden-üretim süreci, sermayenin her iki iþlevini de
içerir, bu nedenle, ya kapitalistin kendi kiþiliðinde ya da onun ücretliemekçilerinin kiþiliðinde bu iþlevlerin temsilcilerine sahip olma zorunluluðunu içerir. Ama bu, hiç bir zaman dolaþýmý yerine getiren kimselerle
üretimi yerine getiren kimselerin birbirine karýþtýrýlmasý için bir neden
olamayacaðý gibi, meta-sermaye ile para-sermayenin iþlevlerinin, üretken sermayenin iþlevleri ile karýþtýrýlmasý için de bir neden deðildir. Dolaþýmý yerine getirenlere, üretimi yerine getirenler ödemede bulunmak
zorundadýr. Birbirlerine satan ve birbirlerinden satýn alan kapitalistler, bu
hareketleri ile ne deðer ne de ürün yaratmadýklarý gibi, iþlerinin hacmi
gereði ya da zoruyla bu iþlevleri birbirleriyle deðiþmek durumunda kaldýklarý zaman da durum hiç deðiþmiþ olmaz. Bazý iþlerde alýcýlar ve satýcýlar kâr üzerinden yüzde alýrlar. Bu parayý tüketicilerin ödediðini söylemek sorunu çözmez. Tüketiciler, ancak, üretimi yapan öðeler olarak,
kendileri için metalar olarak bir eþdeðer üretmeleri ölçüsünde ödemede bulunabilirler, ya da bunu üretimi yapanlardan yasal bir hakka dayanarak (ortak, vb. gibi) ya da kiþisel hizmetleri karþýlýðýnda elde ederler.
MP ile PM arasýnda, metalar ile paranýn biçimlerindeki farklýlýkla hiç bir iliþkileri bulunmayan, ama üretimin kapitalist niteliðinden ileri
gelen bir fark vardýr. Aslýnda, MP ve PM hareketlerinin her ikisi de,
yalnýzca belli deðerlerin, bir biçimden bir diðerine çevrilmesidir. Ama,
MP ayný zamanda M nde bulunan artý-deðerin gerçekleþmesidir, ama
PM deðildir. Dolayýsýyla, satýþ, satýnalmadan daha önemlidir. Normal
koþullar altýnda PM, P ile ifade edilen deðerin kendisini geniþletmesi
için gerekli bir harekettir, ama artý-deðerin gerçekleþmesi deðildir; artýdeðerin üretiminde sonsöz deðil, bir giriþtir.
Bir metaýn varoluþ biçimi, kullaným-deðeri olarak varlýðý, [sayfa 138]
meta-sermayenin dolaþýmýna, MP hareketine belli sýnýrlar koyar. Kullaným-deðerleri doða tarafýndan yok edilebilir. Bu nedenle, kullaným
amaçlarýna baðlý olarak, belli bir sürede üretken olarak ya da bireysel
biçimde tüketilmedikleri takdirde, bir baþka deyiþle, belli sürede satýlmadýklarý zaman bozulurlar ve kullaným-deðerlerini, deðiþim-deðeri
taþýyýcýsý olma özelliklerini yitirirler. Ýçerdikleri sermaye-deðer, dolayýsýyla da kendilerinde oluþan artý-deðer yok olup gider. Kullaným-deðerleri,
devamlý yenilenmedikçe, yeniden-üretilmedikçe, ayný ya da baþka bir
yeni kullaným-deðeri ile yerine konulmadýkça, durmadan kendini geniþleten sermaye-deðerin taþýyýcýlarý olarak kalmazlar. Son biçimlerini alan
metalar biçimindeki kullaným-deðerlerinin satýþý, þu halde bu satýþ ile
üretken ya da bireysel tüketim alanýna giriþleri, bunlarýn yeniden-üretiminin her zaman devamlý yinelenen bir koþuludur. Varlýklarýný yeni bir
biçim içerisinde sürdürmek için, eski kullaným-biçimlerini belli bir zaman içerisinde deðiþmek zorundadýrlar. Deðiþim-deðeri, kendini, ancak
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bu devamlý yenileme-aracýlýðý ile sürdürür. Çeþitli metalarýn kullanýmdeðerleri ergeç bozulur; üretimleri ile tüketimleri arasýndaki aralýk bu
yüzden nispeten uzun ya da kýsa olabilir; dolayýsýyla MP dolaþým evresinde, meta-sermaye biçiminde bozulmadan uzun ya da kýsa bir zaman
varlýklarýný sürdürürler, metalar biçiminde dolaþýmda kýsa ya da uzun
zaman kalabilirler. Bir metaýn bozulma süresinin meta-sermayenin
dolaþým zamanýna koyduðu sýnýr, dolaþým zamanýnýn bu kýsmýnýn ya da
meta-sermayenin dolaþým zamanýnýn mutlak sýnýrýdýr. Bir meta ne kadar çabuk bozulabilirse ve bu nedenle de üretiminden sonra tüketimi
ve dolayýsýyla satýþýnýn ne kadar erken yapýlmasý gerekirse, üretim yerinden taþýnmaya uygunluðu o kadar sýnýrlý, dolaþým alaný o derece dar ve
satýlabileceði pazarlar o derece yereldir. Bu yüzden, bir meta ne kadar
çabuk bozulabilir ve meta olarak taþýdýðý fiziksel özellikleri nedeniyle,
dolaþým zamanýnýn mutlak sýnýrlýlýðý ne derece büyükse, kapitalist üretim konusu olmaya uygunluk derecesi o kadar azdýr. Böyle bir meta,
onun üretim alanýna ancak yoðun nüfuslu bölgelerde ya da geliþmiþ
ulaþtýrma araçlarýnýn uzaklýklarý kýsaltmasý ölçüsünde girebilir. Bir nesnenin üretiminin nüfusu yoðun bir bölgede, birkaç kiþinin elinde toplanmasý, büyük bira fabrikalarýnýn, süthanelerin, vb. ürünleri gibi nesneler
için bile nispeten geniþ bir pazar yaratabilir. [sayfa 139]

116

Karl Marks
Kapital II

ALTINCI BÖLÜM

DOLAÞIM MALÝYETÝ

I. GERÇEK DOLAÞIM MALÝYETLERÝ
1. Satýnalma ve Satýþ Zamaný

Sermaye biçimlerinin metalardan paraya, paradan metalara dönüþümü ayný zamanda, kapitalistin alýþveriþleridir, satýnalma ve satýþ hareketleridir. Biçimlerin bu dönüþümlerinin yer aldýðý zaman, kapitalist açýsýndan öznel olarak, satýnalma ve satýþ zamanýný oluþturur; bu, onun,
pazarda, satýcý ve alýcý iþlevlerini yerine getirdiði zamandýr. Týpký, sermayenin dolaþým zamanýnýn, yeniden-üretim zamanýnýn gerekli bir kýsmý
olmasý gibi, kapitalistin alýp sattýðý ve pazarda dört döndüðü zaman da,
kapitalist olarak, yani kiþileþmiþ sermaye olarak iþlev yaptýðý zamanýn
gerekli bir kýsmýdýr. Bu, onun iþ saatlerinin bir kýsmýdýr.
[Biz metalarýn deðerleri üzerinden alýndýðý ve satýldýðýný varsaydýðýmýz için, bu hareketler, yalnýzca belli bir deðerin, bir biçimden bir diðer biçime, meta-biçimden para-biçime ya da para-biçimden meta-biçime çevrilmesidir  varlýk biçimindeki bir deðiþmedir. Eðer metalar deðerleri üzerinden satýlýyorsa, alýcý ile satýcýnýn ellerindeki deðerlerin büyüklüðü deðiþmeden kalýyor demektir. Yalnýzca deðerin varlýk biçimi
deðiþmiþtir. Metalar [sayfa 140] deðerleri üzerinden satýlmýyorsa, dönüþen
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deðerlerin toplamý deðiþmeden kalýr; bir yanda artý, öteki yanda eksidir.
MP ve PM, o baþkalaþýmlarý alýcýlar ile satýcýlar arasýndaki alýþveriþlerdir; pazarlýk ve anlaþmalarýný tamamlayabilmeleri için zamana
gereksinmeleri vardýr ve hele herkesin karþýsýndakini kandýrma
savaþýmýnda ve karþý karþýya gelenlerin iþadamlarý olduðu bu durumda
zamana daha fazla gereksinme vardýr; ve Yunanlý Yunanlýya raslayýnca
bir rekabet savaþýdýr baþlar.* Varlýk durumunda bir deðiþiklik yapmak,
zamana ve emek-gücüne malolur ve burada amaç deðer yaratmak deðil, deðerin bir biçimden bir baþka biçime dönüþmesini saðlamaktýr. Bu
fýrsattan yararlanarak, karþýlýklý, bu deðerden fazla bir pay koparma çabalarý hiç bir þeyi deðiþtirmez. Her iki yanýn þeytanca tertipleriyle artan
bu emek, ancak bir yargýlama sýrasýnda yapýlan iþin dava konusunun
deðerini artýrmasý kadar deðer yaratmýþ olur. Bu emek için durum bu
emek, dolaþýmý kapsayan ya da onun kapsamýna giren bütünüyle kapitalist üretim sürecinde gerekli bir öðedir diyelim, ýsý yaratmak için kullanýlan bir maddenin yanma iþinde olduðu gibidir. Yanma sürecinde
zorunlu bir öðe olmakla birlikte, bu yanma iþi, herhangi bir ýsý yaratmaz.
Sözgeliþi, yakýt olarak kömür tüketmek için bunu oksijen ile birleþtirmem
gerekir ve bu amaçla onu katý durumdan gaz haline çevirme zorunluluðu vardýr (çünkü, yanmanýn sonucu karbonik asit gazýnda, kömür gaz
halindedir); dolayýsýyla, kömürün varlýk biçiminde ya da içinde o bulunduðu halde fiziksel bir deðiþiklik meydana getirmem gerekir. Katý bir
kütle halinde birleþmiþ bulunan karbon moleküllerinin ayrýlmasý ve bu
moleküllerin kendi ayrý atomlarýna parçalanmasý, yeni bileþimden önce
gerçekleþtirilmelidir, ve böylece ýsýya dönüþtürülmeyip ýsýdan elde edilmiþ
belli miktarda bir enerji harcamasýný gerektirir. Demek oluyor ki, meta
sahiplerinin kapitalist olmayýp da, doðrudan baðýmsýz üreticiler olmalarý
halinde, alým ve satým için harcadýklarý zaman emek-zamanlarýndan bir
eksilmedir ve bu nedenle, bu gibi alýþveriþler (eski ve ortaçaðlarda) bayram günlerine býrakýlýrdý.
Kuþkusuz, bu kapitalistlerin elinde metalarýn çevrilmesinin ulaþtýðý
boyutlar, bu emeði deðer yaratmayan, ama yalnýzca [sayfa 141] deðerin
biçiminin deðiþmesinde bir araç niteliðinde olan bu emeði deðer üreten bir emek haline dönüþtüremez. Bu cisim deðiþtirme mucizesi, bir
yer deðiþtirme ile de gerçekleþtirilemez; yani sanayi kapitalistlerinin bu
yakma iþini, kendileri yapmak yerine ücretini ödedikleri yalnýzca bir
üçüncü kiþinin iþi haline getirmeleri ile de gerçekleþtirilemez. Bu üçüncü
kiþilere emek güçlerini kapitalistlere, kuþkusuz onlarýn kara gözlerine
aþýk olduklarý için sunmayacaklardýr. Bir taþýnmaz mal sahibinin kira
toplayýcýsý ya da bir bankada ulaklýk eden bir kimse için, kendi emeklerinin, kiranýn ya da bir baþka bankaya çuvallarla taþýnan altýnlarýn deðeri* Nathaniel Leenin 17. yüzyýlda yazýlmýþ, Rakip Kraliçeler ya da Büyük Ýskenderin Ölümü
adlý trajedisinden bir tümce. -Ed.
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ne bir zerre bile katmamasý hiç de önemli deðildir.]10
Kendi hesabýna baþkalarýný, çalýþtýran kapitalist için, alým ve satým
baþlýca bir iþlev halini alýr. Birçok insanýn ürününü büyük bir toplumsal
ölçekte ele geçirildiðine göre, bunlarý ayný ölçeklerde satmak, ve sonra
da bunu, paradan tekrar üretim öðelerine çevirmek zorundadýr. Þimdi
de daha önceki gibi, ne satýnalma zamaný ve ne de satma zamaný herhangi bir deðer yaratýr. Tüccar, sermayesinin iþlevi, bir yanýlgýnýn doðmasýna yolaçar. Ama burada, buna uzun boylu girmeksizin, þu kadarý
daha baþlangýçta apaçýktýr: Eðer, yeniden-üretimin gerekli bir öðesi olmakla birlikte kendisi üretken olmayan bir iþlev, birçok kimsenin arýzi
bir iþi iken, iþbölümü ile, birkaç kiþinin özel iþi, bir tek uðraþý haline
gelirse, bu iþlevin niteliði deðiþmiþ olmaz. Bir tek tüccar (burada dikkate
alýnan, yalnýzca metalarýn biçim deðiþmesi ile ilgili bir kimse, salt bir alýcý
ve satýcýdýr) yaptýðý iþle birçok üretici için, satýnalma ve satma zamanýný
kýsaltabilir. Bu gibi durumda ona, yararsýz enerji harcamalarýn azaltan ya
da üretim zamanýnýn serbest kalmasýna yardým eden bir makine gözüyle bakýlmasý yerinde olur.11 [sayfa 142]
Konuyu yalýnlaþtýrmak için (çünkü biz, kapitalist olarak tüccarý ve
tüccar sermayesini daha ileride inceleyeceðiz) bu alým ve satým iþiyle
uðraþan kimseyi, emeðini satan bir insan olarak kabul edeceðiz. Emekgücünü ve emek-zamanýný MP ve PM iþlemlerinde harcamaktadýr.
Yaþamýný, týpký iplik ya da hap yapan bir kimse gibi bu yoldan kazanmaktadýr. Gerekli bir iþlevi yerine getirmektedir, çünkü yeniden-üretim
sürecinin kendisi da üretken olmayan iþlevleri içermektedir. Týpký bir
baþka insan gibi çalýþmakta, ama emeði, özünde, ne deðer, ne de ürün
yaratmaktadýr. O bizzat üretimin faux fraisne ait bulunmaktadýr. Yararlýlýðý, üretken olmayan bir iþlevi üretken bir iþleve ya da üretken olmayan
emeði üretken emeðe dönüþtürmekten ileri gelmemektedir. Bir iþlevin
salt bir baþkasýna aktarýlmasýyla böyle bir dönüþüm baþarýlabilse bu bir
mucize olurdu. Onun yararlýlýðý, daha çok, toplumun emek-gücünün ve
emek-zamanýnýn daha küçük bir kýsmýnýn bu üretken olmayan iþleve
baðlanmasýndan ileri gelmektedir. Dahasý da var. Daha iyi ücret alsa
bile, bu durumun yarattýðý farklýlýða karþýn, bizi onun yalnýzca bir ücretli
Köþeli parantez. içindeki metin, Elyazmasý VIIIin sonundaki bir nottan alýnmýþtýr. - F.E.
Ticari maliyetler gerekli olmakla birlikte, buna, fazladan bir gider gözüyle bakýlmasý
gerekir. (Quesnay, Analyse du Tableau Economique. in Daire, Physiocrates, Part I. Paris,.1846,
s.71.) Quesnayye göre, tüccarlar arasýndaki rekabetten doðan kâr, bu haliyle onlarý küçük
bir ödül ya da kazançla yetinmeye zorlar ... ve tam anlamýyla, ilk elde satýcý ve alýcý tüketici için
bir kaybýn önlenmesinden (privation de perte) baþka birþey deðildir. Þimdi, ticari maliyetler
üzerinde bir kaybýn önlenmesi, taþýma maliyeti olsun ya da olmasýn basit bir deðiþim olarak
kabul edildiði takdirde, gerçek bir ürün ya da ticaret aracýlýðýyla servete kavuþma deðildir. (s.
145-146.) Ticari maliyetler, eðer ara harcamalar yoksa, daima ürünleri satanlar ve bu ürünlere
alýcýlar tarafýndan ödenen fiyatlarýn tümünden yararlanacak olanlarca ödenir. (s. 163.) Mülk
sahipleri ve üreticiler, salarianis (ücret ödeyicileri), tacirler, salariés (ücret alýcýlar)dýrlar. (s.
164, Quesnay, Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans. in Daire, Physiocrates,
Part I, Paris 1846.)
10
11
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emekçi olduðunu varsayacaðýz. Aldýðý ücret ne olursa olsun, ücretli
emekçi olarak, zamanýnýn bir kýsmýnda karþýlýksýz çalýþýr. Günde sekiz
iþsaatlik ürünün deðerini alabilir, ama gene de on saat iþ yapar. Ne var
ki, gerekli-emeðin aracýlýðý ile toplumsal ürünün bir kýsmý kendisine aktarýlmasýna karþýn, ancak sekiz saatlik gerekli-emeði nasýl bir deðer yaratmýyorsa, bu iki saatlik artý-emek de deðer yaratmaz. Her þeyden önce,
toplum açýsýndan bakýldýðýnda emek-gücü, þimdi de eskiden olduðu
gibi, salt dolaþým iþlevinde on saat tüketilmiþtir. Bu emek-gücü, herhangi bir baþka þey için, üretken emek için kullanýlamaz. Ýkincisi, bu iki saatlik artý-emek, bu iþi yapan birey tarafýndan harcandýðý halde, toplum
bunun karþýlýðýný ödemez. Toplum bundan, herhangi bir ek ürün ya da
deðer elde etmemektedir. Ama onun temsil ettiði dolaþým maliyetleri,
on saatten sekiz saate beþtebir oranýnda azalmýþtýr. Toplum, onun aracýlýðý ile gerçekleþen bu faal dolaþým zamanýnýn beþte-biri için herhangi
bir eþdeðer ödememektedir. Ama bu adamý bir kapitalist çalýþtýrýyorsa,
bu iki saatin karþýlýðýnýn ödenmemesi, onun sermayesinin dolaþým [sayfa
143] maliyetini azalttýðý ve bu da gelirinden bir indirim oluþturur. Bu, kapitalist için olumlu bir kazançtýr, çünkü sermaye-deðerinin kendisini
geniþletmesinin olumsuz sýnýrý böylece daralmýþtýr. Küçük baðýmsýz meta
üreticileri kendilerine ait zamanýn bir kýsmýný alým ve satým için harcadýklarý sürece, bu, olsa olsa, üretken iþlevlerinin arasýnda kalan sürelerde
harcadýklarý zamaný ya da üretim zamanýndaki bir azalmayý temsil eder.
Ne türlü olursa olsun, bu amaç için tüketilen zaman, dönüþmüþ
deðerlere bir þey katmayan dolaþým maliyetlerinden birisini oluþturur.
Bu, onlarýn meta-biçimden para-biçime dönüþtürülmelerinin maliyetidir. Bir dolaþým aracý olarak hareket edan kapitalist meta üreticisini,
doðrudan meta üreticisinden ayýran þey, yalnýzca daha, büyük çapta
satýn almalarda ve satýþlarda bulunmasý ve bu nedenle de, bir aracý olarak, bu iþlevinin daha büyük boyutlara ulaþmasýdýr. Ve eðer iþinin hacmi,
onu, kendisine ücretli-emekçi olarak hizmet edecek ve dolaþýmý yerine
getirecek bir kimseyi satýn almaya (kiralamaya) zorlar ya da ona bu
olanaðý saðlarsa durumun niteliði böylelikle deðiþmiþ olmaz. Dolaþým
sürecinde (salt bir biçim deðiþikliði olmasý ölçüsünde) belli bir miktar
emek-gücü ve emek-zamaný harcanmasý gerekir. Ne var ki, bu, þimdi
ek bir sermaye yatýrýmý gibi görünmektedir. Yalnýz dolaþýmda iþlev yapan bu emek-gücünün satýn alýnmasý için, deðiþen-sermayenin bir kýsmýnýn yatýrýlmasý gerekir. Bu sermaye yatýrýmý, ne ürün ne de deðer
yaratýr. Bu, yatýrýlan sermayenin üretken biçimde iþlev yapacaðý boyutlarý pro tanto azaltýr. Sanki ürünün bir kýsmý, geri kalan kýsmýný satan ve
satýnalan bir makineye dönüþtürülmüþ gibidir. Bu, makine üründe bir
azalma meydana getirir. Dolaþýmda, harcanmýþ olan emek-gücünü, vb.,
azaltabildiði halde, üretken sürece katýlmaz. Dolaþým maliyetlerinden
yalnýz bir kýsmýný oluþturur.
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2. Defter Tutma

Fiili alým ve satýmdan ayrý olarak, defter tutma için de emek-zamaný harcanýr ve bu, bir de, kalem, kaðýt, mürekkep, masa, büro malzemesi gibi maddeleþmiþ emeði içerir. Bu iþlev, bunun için bir yandan
emek-gücünün, öte yandan emek aletlerinin harcanmasýný gerekli kýlar.
Bu da, gene ayný alým ve satým zamanýnda olduðu gibi ayný durumu
yaratýr.
Devreleri içerisinde bir birlik, hareket halinde bir deðer [sayfa 144]
olarak sermaye, ister üretim alanýnda, ister dolaþým alanýnýn herhangi
bir evresinde olsun, ancak hesap parasý biçiminde, her þeyden önce
meta üreticisinin, kapitalist meta üreticisinin zihninde düþünsel olarak
bulunur. Bu hareket, fiyatlarýn belirlenmesini ya da meta fiyatlarýnýn hesaplanmasýný içeren defter tutma ile saptanýr ve denetlenir. Üretim hareketi ve özellikle de artý-deðer üretimi hareketi ki, burada metalar yalnýzca
deðer taþýyýcýlarý, deðer olarak ideal varlýklarý hesap parasýnda kristalleþen
þeylerin adlarý görünümündedirler böylece tasavvurda simgesel olarak
yansýr. Bireysel meta üreticisi hesabýný yalnýzca kafasýnda tuttuðu sürece
(örneðin bir köylü; defter tutan kiracý çiftçi, ancak kapitalist tarýmýn
geliþmesi ile ortaya çýkmýþtýr) ya da masraflarýný, alacaklarýný, borç vadelerini vb., kendi üretim zamanýnýn dýþýnda ancak arýzi olarak kaydediyorsa, apaçýktýr ki, bu iþlev ile bu iþte tüketilen kaðýt, vb. gibi emek aletleri,
gerekli-emek-zamanýnýn ve aletlerinin ek bir tüketimini temsil eder, ama
bu üretken tüketime ayrýlan zamandan ve gerçek üretim sürecinde iþlev
yapan emek aletlerinden bir indirimdir, ürün ve deðer yaratýlmasýna
katýlýr.12 Bu iþlevin niteliði, ne kapitalist meta üreticisinin elinde toplanmasý nedeniyle ulaþtýðý boyutlar ve ne de birçok küçük meta üreticisinin
iþlevi olarak ortaya çýkmak yerine tek bir kapitalistin büyük-ölçekli bir
üretim süreci içerisindeki görevi olarak görünmesi olgusu ile deðiþmediði
gibi, bir ekini oluþturduðu üretken iþlevlerden ayrýlmasý ya da salt bu iþle
uðraþan kimselerin baðýmsýz iþlevleri haline getirilmesi ile de deðiþmez.
Ýþbölümü ile baðýmsýzlýk varsayýmý, bir iþlevi, eðer aslýnda ürün ve
deðer yaratmýyorsa, yani iþlev baðýmsýz hale gelmezden önce, ürün ve
deðer yaratýr duruma getirmez. Kapitalistin sermayesini yeni baþtan yatýrmasý halinde bunun bir kýsmýný, bir sayman tutmak vb., ve saymanlýk
giderlerini karþýlamak için [sayfa 145] ayýrmasý gerekir. Yok eðer sermayesi
12
Ortaçaðlarda tarým konusunda defter tutmayý ancak manastýrlarda görüyoruz. Ama biz
ta ilkel Hint topluluklarýnda tarým için bir sayman ayrýldýðýný biliyoruz (Buch I, s. 343 [Kapital,. c.
I, s. 372]). Bunlarda saymanlýk bir topluluk memurunun baðýmsýz ve özel görevi haline getirilmiþtir. Bu iþbölümü, zamandan, çabadan ve giderden tasarruf saðlamýþtýr ama, üretim alanýnda
üretim ve saymanlýk, bir gemideki yük ve konþimento kadar iki ayrý þey olarak kalmýþtýr. Saymanýn kiþiliðinde, topluluðun emek-gücünün bir kýsmý üretimden çekilmiþtir ve bu görevin giderleri kendi emeðiyle deðil, topluluk ürününden yapýlan bir indirimle karþýlanmýþtýr. Bir Hint
topluluðundaki sayman için geçerli olan þey, mutatis mutandis [gerekli deðiþiklikler yapýldýktan
sonra -ç.], kapitalist bir sayman için de geçerlidir. (Elyazmasý IIden.)
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zaten çalýþýyorsa, sermayesi devamlý yeniden-üretme sürecine girmiþse,
ürünün bir kýsmýný devamlý bir biçimde paraya dönüþtürmek suretiyle,
saymana, büro memurlarýna ve benzeri þeylere çevirmesi zorunludur.
Sermayesinin bu kýsmý üretim sürecinden çekilmiþtir, dolaþým maliyetleri ve toplam üründen yapýlan indirimler arasýna katýlmýþtýr (bu toplam
ürüne, salt bu iþlev için harcanan emek-gücünün kendisi de dahildir).
Ne var ki, defter tutma maliyetleri ya da emek-zamanýnýn üretken olmayan biçimde harcanmasý ile, yalnýzca satýnalma ve satýþ için
harcanan zaman arasýnda belli bir fark vardýr. Bu sonuncusu, ancak,
üretim sürecinin belirli bir toplumsal biçimde bulunmasýndan, bunun
meta üretim süreci olmasý olgusundan ileri gelir. Sürecin denetimi ve
zihinsel sentezi olarak defter tutma, sürecin toplumsal boyutlara ulaþmasý
ve salt bireysel niteliðini yitirmesi ölçüsünde daha gerekli duruma gelir.
Bu nedenle, bu, elzanaatýnýn ve köylü ekonomisinin daðýnýk üretimine
kýyasla kapitalist üretimde, kapitalist üretime kýyasla kolektif üretimde
daha gereklidir. Ama üretim yoðunlaþtýkça defter tutma maliyetleri düþer
ve bu iþ, toplumsal niteliðe bürünür.
Biz, burada, yalnýzca, biçimlerin baþkalaþýmýndan ileri gelen
dolaþým maliyetlerinin genel niteliði ile ilgileniyoruz. Bunun bütün biçimlerini ayrýntýlarýyla burada tartýþmak gereksizdir. Ama salt biçim ve deðer
deðiþmeleri alanýna dahil olan, dolayýsýyla üretim sürecinin belirli toplumsal biçiminden doðan biçimlerin ve bireysel meta üreticisi sözkonusu olduðunda yalnýzca geçici ve zor farkedilebilir öðeler olan bu biçimlerin kapitalistin üretken iþlevlerinin yanýsýra nasýl gittiði ya da bunlarla
nasýl içiçe geçtiði; bunlarýn büyük dolaþým maliyetleri olarak nasýl göze
çarptýðý, bu iþlemler baðýmsýz hale geldiðinde ve bankalarýn vb. ya da
bireysel giriþimlerdeki kasadarlarýn kendilerine özgü iþlevleri olarak büyük
ölçekte yoðunlaþtýðýnda salt giren ve çýkan paralardan görülebilir. Ama
þurasý da iyice akýlda tutulmalýdýr ki, bu dolaþým maliyetlerinin niteliði,
görünüþlerindeki deðiþmelerle deðiþmiþ olmaz.
3. Para

Bir ürün, ister meta olarak yapýlmýþ olsun ya da olmasýn, daima
maddi bir servet biçimi, bireysel ya da üretken tüketime [sayfa 146] özgü bir
kullaným-deðeridir. Meta olarak deðeri, filli kullaným-biçimi ile en küçük
bir deðiþiklik göstermeyen fiyatýnda ideal ifadesini bulur. Altýn ve gümüþ
gibi belirli metalarýn para iþlevini görmesi ve bu halleriyle yalnýzca dolaþým
sürecinde kalmalarý olgusu (para-yýðma, yedek fon vb. biçimlerinde bile,
gizil olmakla birlikte gene de dolaþým alanýnda kalýrlar), üretim sürecinin, meta üretim sürecinin özel toplumsal biçiminin katýksýz bir ürünüdür. Kapitalist üretimde ürünler, metalarýn genel biçimine büründükleri,
ürünlerin büyük kitleler halinde meta olarak yaratýldýklarý ve, bu nedenle
de, para biçimine girmek zorunda olduklarý için, ve metalarýn büyük bir
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yýðýný, meta olarak iþlev yapan toplumsal servetin bu kýsmý devamlý bir
büyüme gösterdiði için, dolaþým, ödeme, yedek fon vb. aracý biçiminde
iþlev yapan altýn ve gümüþ miktarý da ayný þekilde artar. Para iþlevini
yerine getiren bu metalar, ne bireysel ve ne de üretken tüketime girerler. Bunlar, salt dolaþým mekanizmasý olarak hizmet ettikleri bir biçim
içinde sabitleþen toplumsal emeði temsil ederler. Ayrýca, toplumsal servetin bir kýsmýnýn bu üretken olmayan biçime girmeye mahkum bulunmasý olgusu ve paralarýn aþýnmasý, bunlarýn devamlý yenilenmelerini ya
da ürünler biçimindeki daha fazla toplumsal emeðin daha fazla altýna ve
gümüþe çevrilmesini gerektirir. Bu yenileme maliyetleri, geliþmiþ kapitalist uluslarda epeyce fazladýr, çünkü genellikle para biçiminde baðlanan
servet oraný çok büyüktür. Para metalar olarak altýn ve gümüþ, toplum
için dolaþým maliyetleri demektir ve yalnýzca üretimin toplumsal biçiminden ileri gelir. Bunlar genellikle meta üretiminin faux fraissidir ve
bu üretimin geliþmesiyle, özellikle kapitalist üretimin geliþmesiyle birlikte artarlar. Toplumsal servetin, dolaþým sürecine feda edilmesi gereken
kýsmýný temsil ederler.13
II. DEPOLAMA MALÝYETLERÝ

Dolaþýmda deðerin salt biçim deðiþtirmesinden doðan dolaþým
maliyetleri, ideal olarak düþünüldüðünde, metalarýn deðerine girmez.
Sermayenin bu tür maliyetler olarak harcanan kýsýmlarý, [sayfa 147] kapitalisti ilgilendirdiði kadarýyla, yalnýzca, üretken biçimde harcanan sermayeden yapýlmýþ indirimlerdir. Þimdi gözden, geçireceðimiz dolaþým
maliyetleri farklý niteliktedir. Bunlar, yalnýzca dolaþýmda sürdürülmekte
olan üretim süreçlerinden doðabilirler ve üretken nitelikleri, böylece,
salt dolaþým biçimi ile gizlenmiþ olurlar. Öte yandan, bunlar, toplum açýsýndan yalnýzca maliyet yaþayan ya da maddeleþmiþ emeðin üretken olmayan biçimde harcanmasý olabilirler, ama gene ayný nedenle bireysel
kapitalist için üretken deðer haline gelebilirler ve metalarýnýn satýþ fiyatýna bir ek olabilirler. Bu durum, bu maliyetlerin çeþitli üretim alanlarýnda
farklý olmalarý ve, hatta bir ve ayný üretim alanýndaki farklý bireysel sermayeler için bile bazan farklý olmasý olgusundan ileri gelir. Metalarýn
fiyatlarýna eklenmekle, bunlar, her bireysel kapitalistin payýna düþen
miktara orantýlý olarak bölüþtürülür. Ne var ki, deðer katan her emek, ayný zamanda, artý-deðer de katar, ve kapitalist üretim altýnda daima artýdeðer katacaktýr, týpký emeðin yarattýðý deðerin bizzat emeðin miktarýna
baðlý olmasýna karþýlýk, yarattýðý artý-deðerin, kapitalistin onun için yaptý13
Bir ülkede dolaþýmda bulunan para, o ülke sermayesinin geriye kalan kýsmýnýn
üretkenliðini kolaylaþtýrmak ya da artýrmak için, üretken amaçlardan mutlak olarak çekilen
belli bir kýsmýdýr. Týpký, herhangi bir üretimi kolaylaþtýrmak için bir makine yapýlmasýnýn gerekli
olmasý gibi, altýnýn dolaþým aracý olarak kabul edilmesi için de, bu nedenle, belli bir miktar
servet gereklidir, (Economist, Vol. V., s. 520.)
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ðý ödemenin büyüklüðüne baðlý olmasý gibi. Dolayýsýyla metaýn kullaným-deðerine bir þey katmaksýzýn fiyatýný yükselten ve, bu nedenle de,
toplum yönünden, üretken olmayan harcamalar diye sýnýflandýrýlan maliyetler, bireysel kapitalist için bir zenginleþme kaynaðý olabilirler. Öte
yandan, metalarýn fiyatlarýna yapýlan bu ek, bu dolaþým maliyetlerini
yalnýzca eþit biçimde daðýttýðý için, üretken olmayan niteliklerini bir yana
býrakmýþ olmazlar. Örneðin, sigorta þirketleri, bireysel kapitalistlerin kayýplarýný kapitalist sýnýf arasýnda bölüþtürürler. Ne var ki, bu durum, bu
eþitlenmiþ kayýplarýn, toplam toplumsal sermayeyi ilgilendirdiði kadarýyla kayýp olarak kalmalarýný önlemiþ olmaz.
1. Genel Olarak Ýkmalin Oluþumu

Meta-sermaye biçiminde bulunuþu ya da pazarda kalýþý boyunca,
bir baþka deyiþle, çýktýðý üretim süreci ile girdiði tüketim süreci arasýndaki ara sürede ürün, bir meta ikmali oluþturur. Pazarda bir meta ve bu
nedenle de bir ikmal biçiminde iken, meta-sermaye, her iki devrede,
çifte bir yetiyle ortaya çýkar: bir seferinde, devresini incelemekte olduðumuz süreçteki sermayenin meta-ürünü olarak; diðer bir sefer de, pazarda satýn alýnmak ve üretken sermayeye dönüþtürülmek üzere bulunmasý gerekli diðer [sayfa 148] bir sermayenin meta-ürünü olarak. Aslýnda
bu son meta-sermaye, sipariþ edilene kadar üretilmez. Bu durumda,
üretilene kadar bir kesinti olur. Ama üretim ve yeniden-üretim sürecinin
akýþý, belli bir metalar kitlesinin (üretim araçlarýnýn) daima pazarda bulunmasýný ve böylece bir ikmal oluþturmasýný gerektirir. Üretken sermaye, ayný þekilde, emek-gücü satýn alýnmasýný kapsar ve para-biçim
burada ancak zorunlu tüketim maddelerinin deðer-biçimi olup bu maddelerin büyük kýsmýný emekçinin pazarda hazýr bulmasý zorunluluðu vardýr. Biz, bunu, bu kesimde, daha ileride, ayrýntýlarýyla tartýþacaðýz. Ama
bu noktada þu kadarý zaten açýktýr. Metaya dönüþtürülmüþ bulunan, ve
þimdi satýlmasý, yani tekrar paraya çevrilmesi gerekli olan ve bu nedenle
de o an için pazarda meta-sermaye iþlevini görmekte olan süreç içindeki sermaye-deðeri ilgilendirdiði kadarýyla, bu sermaye-deðerin bir ikmal
oluþturduðu durum, burada, yersiz ve gönülsüz bir kalýþ olarak ifade
edilebilir. Satýþ ne kadar çabuk olursa, yeniden-üretim süreci o kadar
pürüzsüz yürür. MP dönüþüm biçimindeki gecikme, sermaye devresinde yer almasý gereken gerçek madde deðiþimini engellediði gibi,
ileride üretken sermaye olarak iþlev yapmasýný da engellemiþ olur. Öte
yandan, PM bakýmýndan, metalarýn pazardaki sürekli varlýðý, yani metaikmal, yeniden-üretim sürecinin akýþýnýn ve yeni ya da ek sermaye yatýrýmýnýn bir koþulu olarak ortaya çýkar.
Meta-sermayenin pazarda meta-ikmal olarak kalmasý, binalarý,
depolarý, ardiyeleri, ambarlarý, bir baþka deyiþle, deðiþmeyen sermaye
harcamasýný gerektirdiði gibi, bir de, metalarýn buralara yerleþtirilmesi
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için emek-gücü ödemesini gerektirir. Üstelik metalar bozulurlar ve hava
koþullarýnýn zararlý etkilerine maruz kalýrlar. Metalarý bunlara karþý korumak için, kýsmen malzeme biçiminde emek aletlerine, kýsmen de emekgücüne ek sermaye yatýrýlmasý gerekir.14
Demek oluyor ki, sermayenin, meta-sermaye ve dolayýsýyla [sayfa
149] meta-ikmal biçimindeki varlýðý, dolaþým maliyetleri diye sýnýflandýrýlmasý gerekli maliyetlerin yükselmesine yol açmaktadýr, çünkü bu maliyetler üretim alanýndan gelmemektedir. Bu dolaþým maliyetleri, I. baþlýk
altýnda sözü edilen maliyetlerden, bir ölçüde metalarýn deðerlerine girmeleri, yani bunlarýn fiyatlarýný artýrmalarý olgusuyla ayrýlýrlar. Her ne olursa
olsun, meta-ikmalin korunmasý ve depolanmasý gereksinmesine hizmet
eden sermaye ile emek-gücü, dolaysýz üretim sürecinden çekilmiþ bulunmaktadýr. Öte yandan, sermayenin bir öðesi olan emek-gücü de dahil, bu biçimde kullanýlan sermayelerin yerlerinin toplumsal üründen
doldurulmasý gerekmektedir. Bu yüzden, bunlarýn harcanmasýnýn, üretken emek-gücünü azaltmak gibi bir etkisi olur, ve böylece belli yararlý
bir etki elde edilebilmesi için daha büyük miktarda sermaye ve emek
gerekir. Bunlar, üretken olmayan maliyetlerdir.
Bir meta-ikmal oluþumu için gereken dolaþým maliyetleri, salt
mevcut deðerlerin meta-biçimlerden para-biçime çevrilmesi için gerekli-zaman nedeniyle ortaya çýktýðý, dolayýsýyla üretim sürecinin belirli toplumsal biçiminden ileri geldiði için (yani salt, ürünün bir meta olarak
meydana getiriliyor olmasý, ve böylece paraya dönüþtürülme zorunluluðunda bulunmasý olgusu nedeniyle), bu maliyetler tamamen I. baþlýk
altýnda sýralanan dolaþým maliyetlerine ait nitelikleri taþýrlar. Öte yandan,
burada metalarýn deðerinin korunmasýnýn ya da artmasýnýn tek nedeni,
kullaným-deðerinin, ürünün kendisinin, sermaye yatýrýmýna malolan belirli maddi koþullar içerisine konulmasý ve kullaným-deðerleri üzerinde
ek emek harcanmasýný gerektiren iþlemlere tabi tutulmasýdýr.
Bununla birlikte, metalarýn deðerlerinin hesaplanmasý, bu sürece
özgü defter tutma, alým ve satým iþlemleri, meta-deðerlerin içinde bulunduðu kullaným-deðerini etkilemez. Bunlarýn, yalnýzca meta-deðerin
biçimi ile iliþkisi vardýr. Sözü edilen örnekte* bir ikmal oluþturulma maliyetleri (ki, bu, burada istenmeden yapýlmýþ oluyor), yalnýzca biçim
deðiþikliðindeki bir gecikmeden ve bunun gerekliliðinden ileri gelmekle
birlikte, gene de bu maliyetler I. baþlýk altýnda sözü edilenlerden, amaçla14
Corbetnin 1841de yaptýðý hesaba göre, buðdayýn dokuz aylýk bir mevsim için depolanma
masrafý, %½ miktar kaybýna, buðdayýn fiyatý üzerinden %3 faize, %2 depo kirasýna, %1 kaldýrma
ve taþýma ücretine, %½ teslimata olmak üzere, toplam %7ye ya da 50 þilinlik beher quarter için
3 þilin 6 peniye ulaþmaktadýr. (Tb. Corbet, An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth
of Individuals. etc., London 1841.) Liverpoollu tüccarlarýn Demiryolu Komisyonu önündeki
ifadelerine göre, 1865 yýlýnda, hububat depo maliyetleri (net) ayda beher quarter için aþaðý yukarý 2 peniye, ya da bir ton için 9 ya da 10 peniye ulaþmaktadýr. (Royal Commission on Railways.
1867, Evidence, s. 19, n° 331.)
* 14. dipnotta deðinilen Corbetnin hesaplamalarý. -Ed.
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rýnýn deðerin biçimini deðiþtirmek olmayýp bir ürün olarak, yararlý bir
nesne olarak metada bulunan deðerin korunmasýyla ayrýlýr; ve bu deðer,
ancak, ürünün, kullaným-deðerinin kendisinin muhafazasý, ile korunmuþ
olur. Kullaným-deðeri burada ne yükselir, ne de artar, tersine [sayfa 150]
azalýr. Ama bu azalma sýnýrlýdýr ve kullaným-deðeri korunmuþtur. Metaýn
içerdiði yatýrýlmýþ deðer de burada artmamýþtýr; ama maddeleþmiþ ve
yaþayan yeni bir emek eklenmiþtir.
Biz þimdi burada bir de bu maliyetlerin ne ölçüde, genellikle meta üretiminin belirli niteliðinden ve meta üretiminin genel, mutlak biçiminden, yani kapitalist meta üretiminden ileri geldiðini; ve öte yandan
da bunlarýn ne ölçüde, bütün toplumsal üretimde ortak bulunduðunu ve
kapitalist üretimde yalnýzca özel bir biçime, özel bir görünüþ biçimine
büründüðünü incelemek zorundayýz.
Adam Smith, bir ikmalin oluþumunun kapitalist üretime
özgü bir olay olduðu biçiminde harika bir düþünce taþýyordu.15 Daha
sonraki iktisatçýlar, örneðin Lalor, tersine, bunun, kapitalist üretimin
geliþmesi ile gerilediðinde ýsrar ediyorlar.* Hatta, Sismondi, ikmale, kapitalist üretimin kusurlarýndan biri gözüyle bakar.**
Gerçekte ikmal üç biçim içinde bulunur: üretken sermaye biçiminde, bireysel tüketim fonu biçiminde ve meta-ikmal ya da meta-sermaye biçiminde. Ýkmalin niceliði, her üç biçimde de ayný zamanda
mutlak olarak artabilirse de, bir biçimdeki ikmal artarken diðer biçimdeki nispi olarak azalýr.
Üretimin, üreticinin gereksinmelerinin doðrudan karþýlanmasý ve
yalnýzca küçük ölçüde deðiþim ya da satýþ için yapýlmasý ve dolayýsýyla
toplumsal ürünün meta biçimine hiç bürünmemesi ya da ancak küçük
bir ölçüde bürünmesi halinde, metalar biçimindeki ikmalin, yani metaikmalin, servetin ancak küçük ve önemsiz bir kýsmýný oluþturuyor olmasý daha baþlangýçta apaçýktýr. Ama burada tüketim fonu, özellikle
geçim araçlarý fonu nispeten geniþtir. Bunun için, eski moda köylü ekonomisine bir gözatmak yeterlidir. Burada ürünün büyük bir kýsmý, salt
sahibinin elinde kaldýðý için, meta-ikmali halini almadan, doðrudan, üretim aracý ya da geçim araçlarý ikmaline dönüþür. Bu ürün bir meta-ikmal biçimini almaz, ve bu yüzden Adam Smith, bu üretim biçimine
dayanan toplumlarda ikmal bulunmadýðýný ilan eder. A. Smith, [sayfa 151]
ikmalin biçimi ile ikmalin kendisini birbirine karýþtýrmakta ve bu toplumun þimdiye kadar günü gününe yaþadýðýný ya da yarýna allah kerim
diye düþündüðüne inanmaktadýr.16 Bu çok safça bir yanlýþ anlamadýr.
Üretken sermaye biçiminde bir ikmal, üretim sürecine girmiþ du15
Cilt II. Giriþ. [A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. A
new editions in four volumes, London 1843, c. II, s. 249-252. -Ed.]
* Bkz: J. Lalor, Money and Morals: a Book for the Times, London 1852, s. 43-44.,-Ed.
** J. C. L. Sismondi de Sismondi, Etudes sur léeconomie politique, c. I, Bruxelles 1837, s. 49
vd. -Ed.
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rumda ya da hiç deðilse üreticinin elinde ve, böylece gizil olarak zaten
üretim süreci içerisinde bulunan, üretim araçlarý biçiminde vardýr. Daha
önce de görüldüðü gibi, emeðin üretkenliðindeki geliþme ve bu nedenle de kapitalist üretim tarzýndaki geliþme ile birlikte bu üretim tarzý,
emeðin toplumsal üretkenlik gücünü, daha önceki bütün üretim biçimlerinden daha fazla geliþtirir üretim araçlarý kitlesinde (binalar, makineler, vb.) düzenli bir artýþ vardýr ve bunlar, emek aletleri biçiminde ilk ve
son olarak sürece girmiþler ve buradaki iþlevlerini uzun ya da kýsa sürelerle düzenli yinelemelerle yerine getirmektedirler. Bu artýþýn, ayný zamanda, emeðin toplumsal üretkenlik gücünün geliþmesinin öncülü ve sonucu
olduðu da görülmüþtü. Servetin bu biçim içerisinde yalnýz mutlak deðil
nispi büyümesi de (karþ: Buch I, Kap. XXIII, 2) her þeyden önce kapitalist üretim biçiminin karakteristik özelliðidir. Deðiþmeyen sermayenin
maddi varlýk biçimleri, üretim araçlarý, ne var ki, yalnýzca bu gibi emek
aletlerinden ibaret olmayýp, sürecin çeþitli aþamalarýndaki emek malzemeleri ile yardýmcý malzemeleri de kapsar. Üretim ölçeðindeki geniþleme
ve elbirliði, iþbölümü, makineler, vb. aracýlýðýyla emeðin üretkenlik gücündeki artýþ ile, günlük yeniden-üretim sürecine giren hammaddelerin,
yardýmcý maddelerin vb. miktarlarýnda da bir büyüme olur. Bu öðelerin
üretim yerinde elaltýnda [sayfa 152] hazýr bulunmalarý gerekir. Üretken sermaye biçiminde bulunan bu ikmalin hacmi, bu nedenle mutlak olarak
artar. Sürecin devam edebilmesi için bu ikmalin günlük ya da yalnýzca
sabit aralýklarla yenilenebilmesi olgusu dýþýnda üretim yerinde, daima,
diyelim günlük ya da haftalýk olarak kullanýlandan daha fazla miktarda,
hazýr hammadde vb. birikimi bulunmasý gerekir. Sürecin devamlýlýðý,
onun koþullarýnýn varlýðýný, satýn almalar günlük olarak yapýlýrken olasý
kesintilerle tehlikeye atýlmamasýný gerektirdiði gibi, ürünün günlük ya da
haftalýk satýlmasýna ve dolayýsýyla üretim öðelerine ancak düzensiz bir
biçimde çevrilebilmesine de baðlý bulunmamalýdýr. Ama þurasý da açýktýr ki, üretken sermaye gizil olabilir ya da tamamen farklý oranlarda bir
ikmal oluþturabilir. Örneðin bir iplik fabrikasý sahibinin elinde, üç aylýk
ya da bir aylýk bir pamuk ya da kömür ikmali bulundurmasý gereði
arasýnda büyük fark vardýr. Açýktýr ki, bu ikmal mutlak olarak artarken,
16
Adam Smithin yanlýþ olarak düþündüðü gibi, bir ikmalin yalnýzca ürünün bir metaya ve
tüketim-ikmalin bir meta-ikmale dönüþmesine dayanmasý ve bu dönüþümden ortaya çýkmasý
yerine, bu biçim deðiþikliði tersine, üreticilerin kendi gereksinmeleri için üretim yapmaktan
meta üretimine geçiþ döneminde üreticiler ekonomisinde en þiddetli bunalýmlara yolaçar.
Sözgeliþi Hindistanda yakýn zamanlara kadar, bolluk yýllarýnda karþýsýnda çok az þey alýnabilen
tahýlýn geniþ ölçüde stok edilmesi eðilimi görülüyordu. (Return, Bengal and Orissa Famine. H.
of C., 1867, I. s. 230-31, n° 74.) Amerikan Ýç savaþý nedeniyle pamuk ve hint kenevirine vb. olan
talepteki ani artýþ Hindistanýn birçok kýsýmlarýnda, pirinç ekiminde ciddi bir kýsýtlamaya, pirinç
fiyatlarýnda yükselmelere ve üreticilerin eski pirinç stoklarýný satmalarýna yolaçtý. Buna bir de,
1864-66dan sonra Avustralyaya, Madagaskara vb.ye yapýlan eþi görülmemiþ pirinç ihracýný
eklemek gerekir. Bu durum, yalnýz Orissa bölgesinde milyonlarca insanýn hayatýna malolan
1866 kýtlýðýnýn þiddetini açýklar. (loc., cit., 174, 175, 213, 214 ve III: Papers relating to the Famine
in Behar, s. 32, 33; bu belgelerde eski stoklarýn eritilmesi kýtlýðýn nedenlerinden biri olarak
vurgulanmaktadýr.) (Elyazmasý IIden.)
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nispi olarak azalabilir.
Bu, hepsi de sonuçta herhangi bir kesintiye uðramasýn diye, gerekli hammadde miktarýný saðlamakta daha büyük bir hýz, düzen ve güven istemine varan çeþitli koþullara baðlýdýr.
Bu koþullara ne kadar az uyulursa, dolayýsýyla ikmalin hýzý, düzeni
ve güvenilir oluþu ne kadar eksik ise, üretken sermayenin gizil kýsmý o
kadar büyük olmak durumundadýr, yani üreticinin elinde iþlenmeyi bekleyen hammadde vb. ikmali o kadar fazladýr. Bu koþullar, kapitalist üretimin geliþme derecesi ile, þu halde toplumsal emeðin üretkenlik gücündeki geliþme ile ters orantýlýdýr. Ayný þey, bu nedenle, bu biçimdeki
ikmal için de geçerlidir.
Bununla birlikte, burada ikmalde bir azalma olarak ortaya çýkan
þey (örneðin Lalorda olduðu gibi), kýsmen, yalnýzca meta-sermaye biçimindeki ikmalde, yani asýl anlamda meta-ikmalde bir azalmadýr; dolayýsýyla bu, yalnýz ayný ikmalde bir biçim deðiþikliðidir. Örneðin, bir ülkede
günlük üretilen kömür miktarý ve bu nedenle kömür sanayii iþleminin
ölçeði ve enerjisi büyük ise, iplikçinin, üretiminin sürekliliðini saðlamak
için fazla bir kömür stoku yapmasýna gerek yoktur. Kömür ikmalinin
düzenli ve güvenli bir biçimde yenilenmesi bunu gereksiz kýlmaktadýr.
Ýkincisi, bir sürecin ürününün bir baþka sürece üretim aracý olarak aktarýlabilme hýzý, taþýma ve iletiþim kolaylýklarýnýn geliþmesine baðlýdýr.
Taþýmanýn ucuzluðu bu sorunda büyük önem taþýr. Sözgelimi, taþýmanýn
fiyatýnýn nispeten ucuz olmasý halinde, kömürün [sayfa 153] ocaktan iplik
fabrikasýna durmadan yenilenerek taþýnmasý, büyük miktarda kömür
stokunun uzun süre depolanmasýndan daha pahalý olacaktýr. Buraya
kadar incelenen bu iki durum üretim sürecinin kendisinden ileri gelir.
Üçüncü olarak, kredi sisteminin geliþmesi de bu konuda etkili olur. Ýplikçi, pamuk, kömür vb. ikmalinin yenilenmesi için ipliðin doðrudan
satýþýna ne denli az baðýmlý olursa kredi sistemi ne kadar fazla geliþmiþse,
bu doðrudan baðýmlýlýk o denli küçük olacaktýr, bu ikmaller nispeten o
denli küçük olabilir ve gene de belli bir ölçekteki sürekli bir iplik üretimi,
ipliðin satýþýndaki tehlikelerden baðýmsýz bir üretimi saðlar. Dördüncü
olarak, pek çok hammadde, yarý-mamul malýn, vb. üretimleri için oldukça uzun süreler gerekir. Bu, özellikle tarýmýn saðladýðý bütün hammaddeler için geçerlidir. Üretim sürecinde kesinti olmamasý için, eski ürünün
yerini yeni ürünün almasýna. olanak bulunmayan bütün süre için elde
belli miktarda hammadde bulunmasý gerekir. Eðer bu ikmal, sanayi
kapitalistinin elinde azalýyorsa, bu, yalnýzca onun, tüccarýn elinde metaikmal biçiminde arttýðýný gösterir. Ulaþtýrmanýn geliþmesi, sözgelimi Liverpool ithalat depolarýnda bulunan pamuðun Manchestere süratle
sevkedilmesine olanak saðlýyorsa, fabrikatörler ikmallerini nispeten küçük
oranlarda ve gerektiði biçimde ve zamanda yenileyebilir. Ama bu durumda pamuk, Liverpoollu tüccarlarýn elinde o denli büyük miktarlarda
meta-ikmal olarak kalmýþ olur. Ýþte dolayýsýyla bu, yalnýzca ikmalin bu
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biçimindeki deðiþikliktir ve Lalor ile diðerlerinin görmezlikten geldikleri
þey de budur. Ama eðer toplumsal sermayeyi gözönüne alacak olursanýz, her iki durumda da ayný miktar ürün, ikmal biçiminde vardýr. Diyelim ki, bir yýl süreyle tek bir ülke için gerekli miktar, ulaþýmdaki iyileþtirmelerle azalýr. Çok miktarda yelkenli ve buharlý geminin Amerika ile
Ýngiltere arasýnda sefer yapmasý halinde, Ýngilterenin pamuk ikmalini
yenileme olanaðý artarken, Ýngilterede depolanmasý gerekli ortalama
miktar azalýr. Dünya pazarýnýn geliþmesi ve bunun sonucu ayný ticari
mallarýn ikmal kaynaklarýnýn çoðalmasý da ayný sonucu doðurur. Bu
nesneler, çeþitli ülkelerden, farklý aralýklarla parça parça saðlanýr.
2. Tam Deyimiyle Meta-Ýkmal

Kapitalist üretimde ürünün genel meta biçimine büründüðünü ve
üretimin boyutlarýnýn büyümesiyle bunun daha da arttýðýný [sayfa 154] görmüþ
bulunuyoruz. Dolayýsýyla, üretim ayný hacimde kalsa bile, daha önceki
üretim, biçimleri ya da daha az geliþmiþ bir aþamadaki kapitalist üretim
biçimine göre, ürünlerin çok daha büyük bir kýsmý metalar biçiminde
bulunurlar. Ve her meta dolayýsýyla, sermaye-deðerin varoluþ biçimi
olarak hizmet eden metalardan baþka birþey olmayan her meta-sermaye derhal üretim alanýnda, üretken yada bireysel tüketim alanýna geçmedikçe, yani bu arada pazarda beklemedikçe, meta-ikmalin bir öðesini
oluþturur. Eðer üretimin hacmi ayný kalýyorsa, meta-ikmal (yani ürünün
meta-biçiminin bu yalýtýlmasý ve sabitleþmesi) kendiliðinden kapitalist
üretim ile birlikte büyür. Yukarda da gördüðümüz gibi bu yalnýz ikmalin
biçimindeki bir deðiþmedir, yani doðrudan üretim ya da tüketim için ayrýlan biçimiyle ikmal bir yanda azaldýðý için, öte yanda metalar biçimindeki ikmal artmýþ olur. Bu, yalnýzca ikmalin toplumsal biçimindeki bir
deðiþikliktir. Ayný zamanda bu, yalnýz, meta-ikmalin, toplam toplumsal
sermayeye oranla nispi büyüklüðünde bir artýþ deðil, mutlak büyüklüðünde de bir artýþtýr ve nedeni de, toplam ürün kitlesinin, kapitalist üretimin büyümesiyle birlikte büyümesidir.
Kapitalist üretimdeki geliþmeyle birlikte üretimin ölçeði gitgide
daha az bir biçimde, ürüne olan doðrudan taleple ve gitgide daha fazla
bir biçimde, bireysel kapitalistin elinde bulunan sermaye miktarýyla, sermayenin özünde yatan kendisini geniþletme zorunluluðu ve üretim sürecinin devam etme ve geniþleme gereksinmesiyle belirlenir. Böylece,
her belirli üretim dalýnda, pazarda metalar biçiminde bulunan, yani alýcý
peþinde koþan, ürünler kitlesinde zorunlu bir artýþ vardýr. Meta-sermaye
biçiminde kýsa ya da uzun bir süre için sabitleþmiþ sermaye miktarý
büyür ve þu halde meta-ikmal de büyür.
Ensonu, toplumun üyelerinin çoðunluðu, ücretli-emekçilere, ücretlerini haftalýk olarak alan ve bunu günlük harcayan ve bu nedenle de
geçim araçlarýnýn ikmal biçiminde kendileri için daima hazýr bulundu-
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rulmasý gereken, günü gününe yaþayan insanlar haline dönüþtürülür. Bu
ikmalin ayrý ayrý öðeleri devamlý bir akýþ halinde olabildiði halde, ikmalin
bir bütün olarak akýþ durumunda kalabilmesi için bunlarýn bir kýsmý
daima hareketsizleþmelidir.
Bütün bu özelliklerin kökeni, üretimin biçiminde ve ürünün
dolaþým sürecinde geçirmek zorunda kaldýðý arýzi biçim deðiþikliðindedir.
[sayfa 155]

Ürün-ikmalin toplumsal biçimi ne olursa olsun, bunlarýn depo
edilmesini, korunmalarýný saðlamak amacýyla binalar, gemiler, vb., için
yatýrým yapýlmasý gerekir; ayrýca, zararlý etkilerle savaþým için de, ürünün
cinsine göre, þu ya da bu ölçüde üretim aracý ve emek harcanmasý da
gereklidir. Ýkmal toplumsal yönden ne denli yoðunsa, maliyetler de o
denli küçüktür. Bu yatýrýmlar daima toplumsal emeðin maddeleþmiþ ya
da yaþayan bir kýsmýný yani kapitalist biçimde sermaye yatýrýmýný
oluþtururlar ve bizzat ürünün oluþmasýna girmedikleri için üründen yapýlmasý gerekli indirimlerdir. Toplumsal servetin bu üretken olmayan
giderleri zorunludur. Bunlar, meta-ikmalin bir öðesi olarak, varlýklarý ister yalnýzca üretimin toplumsal biçiminden, dolayýsýyla meta-biçimden
ve onun zorunlu biçim deðiþikliðinden ileri gelsin, ister dolaþým sürecine
ait ürün-ikmal oluþturan meta-ikmal biçiminde olmadýðý halde, bütün
toplumlarda ortak ürün ikmallerinin ancak özel bir biçimi olarak kabul
edilen meta-ikmal olsun, toplumsal ürünün korunmasý için gerekli maliyetlerdir.
Þimdi, bu maliyetlerin, metalarýn deðerlerini ne ölçüde artýrdýðý
sorulabilir.
Eðer kapitalist, üretim araçlarý ve emek-gücü biçiminde yatýrdýðý
sermayeyi ürüne, satýþa hazýr belli miktarda metaya çevirmiþ ise ve bu
metalar satýlmadan stok halinde kalýyorsa, bu, yalnýzca yatýrdýðý sermayedeðerin bu süre içerisinde kendisini geniþletme sürecindeki durgunluðunu göstermekle kalmaz, bu ikmalin binalarda korunmasý, ek emek,
vb. maliyetleri, gerçek bir kayýp anlamýna da gelir. Eðer en sonunda bir
alýcý bulabilse bile, bu alýcý, satýcýnýn þu sözlerine kahkahalarla gülecektir: Mallarýmý altý aydýr satamadým; bu süre içerisinde bu mallarýn saklanmasý yalnýzca þu kadar sermayemin atýl kalmasýna yolaçmadý, bir de
bana þu kadar fazla masrafa maloldu. Alýcý, Tant pis poor vous!* diye
karþýlýk verir. Ýþte na þuracýkta bir baþka satýcý daha var ve mallarý daha
evvelsi gün tamamlanmýþ. Senin mallarýn hem taponlaþmýþ ve belki de
acýmasýz zaman onlarý azçok yýpratmýþ. Bu nedenle, onlarý, rakibinden
daha ucuza satman gerekir.
Bir metaýn varoluþ koþullarýný, onun üreticisinin gerçek üretici ya
da kapitalist üretici, yani fiilen ancak gerçek üreticinin temsilcisi olmasý
hiç etkilemez. O, ürününü paraya çevirmek zorundadýr. Ürününü me* Vah zavallý vah! -ç.
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talar biçiminde. sabit tutmasý nedeniyle [sayfa 156] ortaya çýkan giderler,
onun kiþisel hesaplarýnýn bir kýsmýdýr ve alýcýyý hiç ilgilendirmez. Alýcý,
onun metalarýnýn dolaþým zamaný için para ödemez. Kapitalist, mallarýný, deðerlerdeki fiili ya da umulan köklü bir deðiþiklik zamanlarýnda
bilerek pazara sürmese bile, bu ek giderleri geri alýp almamasý, bu deðer deðiþikliðinin olup olmamasýna, bu hesaplarýnýn isabetli ya da isabetsiz oluþuna baðlýdýr. Ama bu deðer deðiþiklikleri, onun ek maliyetlerinin
sonucu ortaya çýkmaz. Demek oluyor ki, eðer bir ikmalin oluþumu,
dolaþýmda bir durgunluk yaratýrsa, bu yüzden meydana gelen giderler
metalarýn deðerini artýrmýþ olmaz. Buna karþýlýk, dolaþým alanýnda kalmaksýzýn, sermaye þu ya da bu süre için meta-biçimde bulunmaksýzýn,
herhangi bir ikmal sözkonusu olamaz; demek ki, týpký para rezervi oluþmadan para dolaþýmý olamayacaðý gibi, dolaþýmda durgunluk olmadan
da ikmal olamaz.
Öyleyse, meta-ikmal olmaksýzýn da, meta dolaþýmý olamaz. Kapitalist, bu zorunluluk ile, MP hareketinde yüzyüze gelmese bile, PM
hareketinde gelir; kendi meta-sermayesi ile ilgili olarak yüzyüze gelmese bile, kendisi için üretim araçlarý, emekçileri için geçim araçlarý üreten
diðer kapitalistler yönünden bu durumla karþý karþýya kalýr.
Ýkmalin oluþumu ister gönüllü, ister gönülsüz olsun, yani meta
üreticisi ister bilerek bir ikmali hazýr bulundursun ya da ürünleri, dolaþým
sürecinin koþullarýnýn yarattýðý satýþ direnci sonucu, ikmal biçimine girmiþ
olsun, öyle görünüyor ki, sorunu esasta etkileyemez. Ama bu sorunun
çözümlenmesi için, gönüllü ikmal oluþumunu, gönülsüzünden ayýran
þeyi bilmekte yarar vardýr. Gönülsüz ikmal oluþumu, dolaþýmda, meta
üreticisinin bilgisi dýþýnda meydana gelen ve onun iradesini engelleyen
bir durgunluktan ileri gelir ya da bu durgunluk ile özdeþtir. Peki, gönüllü
ikmal oluþumunun özelliði nedir? Her iki durumda da satýcý, mallarýný
her zamankinden daha hýzlý olarak elden çýkarma yollarýný arar. Ürünlerini daima satýþa meta olarak arzeder. Eðer bunlarý satýþtan çekmiþ olaydý
bu aktüel (energeia) deðil, ancak potansiyel (dunamei) bir meta-ikmal
öðesi olurdu. Onun için bu durumdaki meta, týpký eskisi kadar deðiþimdeðeri taþýyýcýsýdýr ve ancak meta-biçimden sýyrýlýp para-biçime bürünerek ve büründükten sonra bu rolü oynayabilir.
Belli bir süre içerisindeki talebi karþýlayabilmek için, meta-ikmalin belli bir hacimde olmasý gerekir. Alýcýlar çevresinin [sayfa 157] sürekli
geniþlemesini hesaba katýlýr. Örneðin, bir günlük gereksinmeyi karþýlamak
için metalarýn bir kýsmý pazarda devamlý meta biçimde kalmak zorunda
olduðu halde, diðer kýsmý akýcý haldedir ve paraya çevrilir. Açýkdýrki, geri
kalan kýsmýnýn akýcý olmasýna karþýlýk, hareketsiz kýsmý sürekli azalýr,
týpký tümüyle satýlana kadar ikmalin kendi büyüklüðünün azalmasý gibi.
Metalarýn durgunluðu, demek ki, satýlmalarýnýn gerekli bir koþulu oluyor.
Ayrýca bu hacmin, ortalama satýþtan ya da ortalama talepten büyük olmasý da gerekir. Aksi halde, bu ortalamanýn üzerindeki fazlalýk karþýlana-
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mazdý. Öte yandan, sürekli çekilmekte olduðu için, ikmalin sürekli yenilenmesi gerekir. Bu yenilenme, bu son durumda, üretimden, meta-ikmalinden baþka hiç bir yerden gelemez. Bunun yurtdýþýndan gelip
gelmemesinin hiç bir önemi yoktur. Bu yenilenme, metalarýn yenidenüretimi için gerekli olan süreye baðlýdýr. Meta-ikmal, bütün bu süre için
yeterli olmalýdýr. Ýlk üreticinin elinde kalmayýp çeþitli depolardan, toptancýnýn elinden perakendeciye geçmesi, yalnýzca görünüþü deðiþtirir,
iþin aslýný deðil. Toplum açýsýndan, sermayenin bir kýsmý, her iki durumda o da meta-ikmal biçimini, bu metalar üretken ya da bireysel tüketime girene kadar korur. Üretici, doðrudan üretime baðlý kalmamak ve
kendisine sürekli ve düzenli bir müþteri saðlamak için, ortalama talebe
göre bir stok bulundurmaya çalýþýr. Üretim dönemlerine tekabül eden,
satýnalma dönemleri oluþur ve metalar, yerlerini ayný türden yeni metalar alana kadar uzun ya da kýsa süreler için ikmal oluþtururlar. Dolaþým
sürecindeki ve dolayýsýyla dolaþým sürecini de kapsayan yeniden-üretim
sürecindeki deðiþmezlik ve süreklilik, ancak bu gibi ikmallerin oluþ-masýyla güvenlik altýna alýnýr.
M, hâlâ pazarda bulunsa bile, Mnin üreticisi için M P hareketinin tamamlanmýþ olabileceðini unutmamak gerekir. Üretici, eðer kendi
metalarýný, bunlar sonal tüketiciye satýlana kadar stokta tutmuþ olsaydý,
birisi metalarýn üreticisi, diðeri de tüccarý olarak iki sermayeyi hareket
halinde tutmuþ olacaktý. Metaya, biz ister bireysel meta, ister toplumsal
sermayenin tamamlayýcý bir kýsmý gözüyle bakalým, ikmalin oluþum maliyetlerinin üretici ya da Adan Zye kadar bir dizi tüccarlar tarafýndan
karþýlanmasýnýn meta yönünden önemi yoktur.
Toplumsal üretimin belli bir düzeyinde, ya üretken ikmal (gizil
üretim fonu) ya da tüketim fonu (tüketim araçlarý rezervi) [sayfa 158] olarak
bulunacak olan ürünün, meta-biçiminden baþka bir þey olmadýðýna göre,
meta-ikmal, bu biçimi ile daha önce mevcut deðil idiyse, onun saklanmasý için gerekli harcamalar, yani ikmal oluþum maliyetleri bu amaç
için harcanan maddeleþmiþ ya da canlý emek yalnýzca ya üretim ya da
tüketim için toplumsal fonun sürdürülmesi amacýyla yapýlan harcamalardýr. Bu harcamalarýn metalarýn deðerinde neden olduðu artýþ bu maliyetleri farklý metalar üzerine pro rata* daðýtýr, çünkü maliyet farklý tür
metalar için farklýdýr. Ve ikmal oluþum maliyetleri, toplumsal servetin
varlýk koþullarýndan birisini oluþturduðu halde, her zaman ki gibi, toplumsal servetten yapýlan indirimdir.
Týpký para rezervinin oluþumu, para dolaþýmýnýn, önkoþulu olmasý gibi, meta-ikmal de, meta dolaþýmýnýn bir önkoþulu ve kendisi de
meta dolaþýmýndan zorunlu olarak doðan bir biçim olmasý ölçüsünde,
bu görünüþteki durgunluk ancak kendisi bir hareket biçimi olduðu için
ve iþte ancak bu ölçüler içerisinde böyle bir durgunluk normaldir. Ne var
* Herkese düþen pay oranýnda. -ç.
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ki, dolaþým haznesinde bekleyen metalar, hýzla gelen yeni üretim dalgalarýna yer býrakmayacak hale gelip de hazneler aþýrý dolgunluk noktasýna ulaþýnca, týpký para dolaþýmý týkandýðý zaman para-yýðmanýn artmasý
gibi, meta, ikmal de geniþler. Bu týkanýklýðýn sanayi kapitalistinin depolarýnda ya da tüccarýn ardiyelerinde olmasý arasýnda hiç bir fark yoktur. Bu
durumda artýk meta-ikmal, kesintisiz satýþýn bir önkoþulu deðil, mallarý
satma olanaksýzlýðýnýn bir sonucudur, Maliyetler gene aynýdýr, ama þimdi
salt bir biçimden, yani metalarý paraya dönüþtürme zorunluluðundan,
bu baþkalaþýmdan geçme güçlüðünden ileri geldiði için artýk bunlar metalarýn deðerine girmez ve ancak deðerin gerçekleþmesinde indirimler,
deðer kayýplarý oluþtururlar. Normal ve anormal ikmal biçimleri biçim
bakýmýndan farklý olmadýklarý ve her ikisi de dolaþýmý týkadýðý için bu iki
olay karýþtýrýlabilir ve bizzat üretimde bulunaný da aldatabilir, çünkü üretici için sermayesinin dolaþým süreci devam ettiði halde, þimdi el
deðiþtirme ve tüccara ait bulunan metalarýn dolaþýmý tamamen durdurulmuþ olabilir. Üretim ile tüketim kabardýðý zaman, diðer þeyler eþit
kalmak kaydýyla, meta-ikmal de ayný biçimde kabarýr. Meta-ikmal ayný
hýzla yenilenir ve soðurulur, ama hacmi daha büyüktür. Böylece, dolaþýmdaki durgunluðun yol açtýðý meta-ikmalin büyüyen hacmi, özellikle kredi sisteminin geliþmesi [sayfa 159] gerçek hareketi bir esrar perdesiyle gizlediði zaman, yanlýþlýkla üretim sürecindeki geniþlemenin bir belirtisi gibi görülebilir.
Ýkmal oluþum maliyetleri þunlarý kapsar: 1) ürünlerin kitlesinde
nicel bir azalma (örneðin, un ikmalinde olduðu gibi); 2) nitel yönünden
bir bozulma; 3) ikmalin korunmasý için gerekli maddeleþmiþ ve canlý
emek.
III. TAÞIMA MALÝYETLERÝ

Burada, ambalajlama, tasnif vb. gibi dolaþým maliyetlerinin bütün
ayrýntýlarýna girmek gereksizdir. Genel yasa þudur: yalnýzca metalarýn
biçim deðiþikliðinden ileri gelen dolaþým maliyetlerinin hepsi deðerlerine
katkýda bulunmaz. Bunlar, yalnýz, deðerin gerçekleþmesi ya da bir biçimden diðerine çevrilmesi sýrasýnda yapýlan harcamalardýr. Bu maliyetleri
karþýlamak için harcanan sermaye (bunun denetimi altýnda yapýlan emek
de dahil) kapitalist üretimin faux fraissi* arasýndadýr. Bunlarýn artý-üründen karþýlanmalarý gerekir ve bunlar, tüm kapitalist sýnýfý ilgilendirdiði
kadarýyla, artý-deðerden ya da artý-üründen bir indirimdir; týpký geçim
araçlarýnýn satýn alýnmasý için bir iþçiye gerekli zamanýn, bir zaman kaybý
olmasý gibi. Ancak, ulaþým maliyetleri, birkaç kýsa söz söylemeden geçilemeyecek kadar önemli bir rol oynar.
Sermaye devresi içerisinde ve onun bir kýsmýný oluþturan metala* Beklenmedik masraf. -ç.
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rýn baþkalaþýmýnda, toplumsal emekte karþýlýklý bir madde deðiþimi yeralýr. Bu karþýlýklý madde deðiþimi, ürünlerin bulunduklarý yerde bir deðiþikliði, bir yerden diðerine gerçek hareketlerini gerektirebilir. Gene de
metalarýn dolaþýmý, bunlar fiziksel harekette bulunmadan da olabilir ve
metalar dolaþmaksýzýn ve hatta doðrudan bir ürün deðiþimi yapýlmaksýzýn da ürünlerin taþýnmasý olabilir. Anýn Bye sattýðý bir ev meta olarak
dolaþýmda bulunduðu halde, bir yerden diðer bir yere gitmiþ olmaz.
Pamuk ya da dökme demir gibi taþýnabilir meta-deðerler, bir düzine dolaþým sürecinden geçtikleri, spekülatörler tarafýndan alýnýp satýldýklarý
halde, bir süre ayný ardiyede kalabilirler.17 Burada gerçekten hareket
eden þey mallarýn kendileri deðil, mallar üzerindeki mülkiyet hakkýdýr.
Öte yandan, toplumsal ürün, ne meta olarak dolaþtýðý, ne de trampa yoluyla daðýldýðý halde, taþýma, Ýnkalar [sayfa 160] ülkesinde önemli bir rol oynuyordu.
Dolayýsýyla, taþýma sanayii kapitalist ,üretime dayandýðý zaman,
dolaþým maliyetlerinin bir nedeni gibi görünürse de, bu özel görünüþ
biçimi durumu hiç deðiþtirmez.
Taþýmayla ürün miktarý artmýþ olmaz. Birkaç istisna dýþýnda, ürünlerin taþýma sýrasýnda doðal niteliklerindeki olasý deðiþiklikler, bilerek elde edilen yararlý sonuçlar, deðildir; bunlar, daha çok kaçýnýlmasý olanaksýz
zararlardýr. Ne var ki, nesnelerin kullaným-deðerleri ancak tüketimleri ile
maddeleþir, ve bunlarýn tüketimi, bu þeylerin yer deðiþtirmesini, dolayýsýyla da taþýma sanayiinde ek bir üretim sürecini gerektirebilir. Bu sanayie
yatýrýlmýþ bulunan üretken sermaye, kýsmen ulaþtýrma araçlarýndan deðer aktarmak, kýsmen de ulaþtýrmada harcanan emek sonucu deðer eklemek yoluyla, taþýnan ürünlere deðer katmýþ olur. Bu son sözü edilen
deðer artýþý, bütün kapitalist üretimde olduðu gibi, ücretler ile artý-deðerin yerine konulmasýný içerir.
Her üretim sürecinde pamuðun tarandýðý yerden eðirildiði yere
taþýnmasý ya, da kömürün ocaktan yüzeye çýkarýlmasý gibi-, emek konusunun yer deðiþtirmesi ve bunun için gerekli emek araçlarý ile emekgücü büyük bir rol oynar. Son biçimini alan ürünlerin, sonal mallar olarak,
baðýmsýz bir üretim yerinden uzaktaki bir diðer üretim yerine geçiþi ayný
olayý ortaya kor, ama daha büyük bir ölçekte. Ürünlerin bir üretken
kuruluþtan diðerine taþýnmasýný, bir de son biçimini almýþ ürünlerin üretim alanýndan tüketim alanýna geçiþi izler. Bu hareketleri tamamlamadan, ürün, tüketim için hazýr deðildir.
Yukarda gösterildiði gibi, meta üretimi genel yasasýna göre: emeðin üretkenliði, yarattýðý deðerle ters orantýlýdýr. Bu yasa, diðerleri için
oldu-ðu gibi taþýma sanayii için de geçerlidir. Metalarýn belli bir uzaklýða
taþýn-masý için gerekli ölü ve canlý emek miktarý ne kadar az olursa,
emeðin üretkenlik gücü o kadar büyüktür ve bunun tersi de doðrudur.18
17
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[sayfa 161]

Taþýmanýn metalara eklediði deðerin mutlak büyüklüðü, diðer
koþullar ayný kalmak kaydýyla, taþýma sanayiinin üretken gücüyle ters,
taþýndýklarý uzaklýk ile doðru orantýlýdýr.
Taþýma maliyetleri nedeniyle metalarýn fiyatlarýna eklenen deðer
kýsmý, diðer koþullar ayný kalmak kaydýyla, hacmi ve aðýrlýklarý ile doðru,
deðerleriyle ters orantýlýdýr. Ama bunu deðiþtiren pek çok etmen vardýr.
Taþýma, örneðin, azçok önemli koruma önlemlerini gerektirir, bu nedenle mallarýn kolay kýrýlabilir, bozulabilir, patlayabilir, vb. oluþuna baðlý
olarak azçok emek ve emek aletleri harcamasýný gerektirir. Burada demiryolu krallarý hayali türler icad etmekte botanikçiler ile hayvan bilimcilere taþ çýkartan deha örnekleri gösterirler. Ýngiliz demiryollarýnda
eþyalarýn sýnýflandýrýlmasý, sözgelimi ciltler doldurur ve ilke olarak, mallarýn çeþitli doðal özelliklerini, taþýmanýn sayýsýz zorluklarýna ve hileli ücretler almak için sýradan bahanelere dönüþtürme genel eðilimine dayanýr.
Ýmalatta yer alan iyileþtirmelerden ve gümrük vergisinin kaldýrýlmasýndan bu yana, eskiden kasasý 1l Sterlin olan cam, þimdi yalnýzca 2 sterlin;
ama taþýma ücreti eskisinin ayný olduðu halde, kanal yoluyla taþýndýðýnda
eskisinden daha yüksek. Ýmalatçýlar, bana, eskiden tesisatçýlarýn kullandýklarý cam ile cam avadanlýklarýn, Birminghamda 50 mil içerisinde
tonunun aþaðý yukarý 10 þiline taþýndýðýný bildirdiler. Þimdi ise, kýrýlma
tehlikesine karþý alýnan ücret bunun üç katýdýr, ki [kýrýlma halinde -ç.]
nadiren ödenmesine rýza gösterilir. ... Kýrýlma nedeniyle öne sürülen
taleplere þirketler daima karþý çýkmaktadýrlar.19 Üstelik, taþýma maliyetleri nedeniyle bir mala eklenen deðerin, bu malýn deðeriyle ters orantýlý
olmasý gerçeði, demiryolu krallarýna, bu mallara deðerleriyle doðru orantýlý
bir vergi koymak için özel bir bahane saðlamýþ oluyor. Sanayiciler ile
tüccarlarýn bu konudaki yakýnmalarý sözü edilen rapordaki ifadelerin
her sayfasýnda bulunabilir.
Kapitalist üretim tarzý, taþýma ve ulaþtýrma araçlarýndaki geliþmeyle
olduðu kadar, taþýmadaki artan ölçekteki yoðunlaþma ile de bireysel
metalarýn taþýma maliyetlerini azaltmaktadýr. [sayfa 162] Bu üretim tarzý,
birincisi, ürünlerin çoðunluðunu metalara çevirmek, ikincisi de yerel pa18
Ricardo taþýma maliyetleri aracýlýðý ile ürünlerin fiyatýný ya da deðerini artýrmasýný ticaretin
erdemlerinden biri sayan Saydan alýntý yapýyor, Ticaret diye yazýyor Say, bize, bir metaý
bulunduðu yerde edinebilmemizi ve tüketileceði bir baþka yere aktarmamýzý saðlar; böylece
bize, ilk yerlerindeki fiyatlarý ile ikinci yerdeki fiyatlarý arasýndaki fark kadar metaýn deðerini
artýrma gücünü verir. (J. B. Say, Traité déconomie politique. Troisième édition. Paris 1817, c.
n, s. 433. -Ed.) Ricardo bununla ilgili olarak þöyle der: Doðru ama, bu ek deðer ona nasýl verilir?
Birincisi, üretim maliyetine taþýma harcamalarýný ekleyerek; ikincisi, tüccarýn yaptýðý sermaye
yatýrýmlarý üzerine konan kârý ekleyerek. Bütün diðer metalar, tüketiciler tarafýndan satýn alýnmazdan önce bunlara üretimlerinde ve taþýnmalarýnda daha fazla emek harcandýðý için nasýl daha
deðerli hale geliyorlarsa, bu meta da ancak ayný nedenle daha deðerlidir. Bundan, ticaretin üstünlüklerinden biri olarak sözedilmelidir. (Ricardo, Principles of Politica! Economy, 3. ed., London 1821. s. 309, 310.)
19
Demiryollarý Kraliyet Komisyonu, s. 31, n° 630.
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zarlarýn yerine uzak pazarlarý koymak suretiyle, metalarýn taþýnmasý için
harcanan canlý ve maddeleþmiþ emeðin miktarýný artýrmaktadýr.
Dolaþým, yani metalarýn mekan içerisinde fiili hareketi, kendisini
metalarýn taþýnmasýna indirgemektedir. Taþýma sanayii, bir yandan üretimin baðýmsýz bir kolunu ve böylece de üretken sermayenin ayrý bir
yatýrým alanýný oluþturmaktadýr. Öte yandan ise, onun ayýrýcý özelliði,
dolaþým süreci içerisinde ve dolaþým süreci için, üretim sürecinin bir
devamý olarak görünmesidir. [sayfa 163]
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ÝKÝNCÝ KISIM

SERMAYENÝN DEVRÝ

YEDÝNCÝ BÖLÜM

DEVÝR ZAMANI VE DEVÝR SAYISI

BELLÝ bir sermayenin tüm devir zamanýnýn, onun dolaþým zamaný ve üretim zamanýnýn toplamýna eþit olduðunu görmüþ bulunuyoruz.
Bu, sermaye-deðerin belirli bir biçim içerisinde yatýrýldýðý andan, iþleyen
sermaye-deðerin ayný biçim içerisinde geriye dönmesine kadar geçen
süredir.
Kapitalist üretimin itici gücü, daima, yatýrýlan deðer aracýlýðý ile
artý-deðer yaratmaktýr; yatýrýlan bu deðerin kendi baðýmsýz biçimi içerisinde, yani para-biçim içerisinde ya da metalar biçiminde olmasýnýn önemi yoktur, deðer-biçim, yatýrýlan metalarýn fiyatýnda yalnýzca ideal bir
baðýmsýzlýða sahiptir. Her iki durumda da bu sermaye-deðer, dairesel
hareketi sýrasýnda çeþitli varlýk biçimlerinden geçer. Kendisi ile olan
özdeþliði ka-pitalistlerin defterlerinde ya da hesap parasý biçimi içerisinde sabitleþ-tirilmiþtir.
Ýster P ... P biçimini, ister R ... R biçimini alalým, bunun anlamý
þudur: (1) yatýrýlmýþ deðer, sermaye-deðerin iþlevini görür ve artý-deðer
yaratmýþtýr; (2) sürecini tamamladýktan sonra, süreci baþlattýðý biçime
tekrar dönmüþtür. Yatýrýlmýþ deðer Pnin [sayfa 164] kendini geniþletmesi
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ve, ayný zamanda, sermayenin bu biçime (para-biçime) tekrar dönüþü,
P ... P nde açýkça görülmektedir. Ama ayný þey, ikinci biçim içinde de
olmaktadýr. Çünkü, Rnin baþlangýç noktasý, belli bir deðere sahip üretim
öðelerinin, metalarýn varlýðýdýr. Bu biçim, bu deðerin (M ve Pnün) kendini geniþletmesini ve ilk biçime tekrar dönmesini içerir, çünkü ikinci
Rde yatýrýlmýþ deðer gene ilk yatýrýldýðýnda sahip bulunduðu üretim öðeleri biçimine sahiptir.
Daha önce þunu görmüþtük: Üretim, biçim olarak kapitalist ise,
yeniden-üretimin biçimi de ayný olur. Kapitalist üretim biçiminde, nasýl
ki, emek-süreci sermayenin kendisini geniþletmesi yolunda bir araçtan
baþka bir þey deðilse, yeniden-üretim sürecinde de, yatýrýlmýþ deðeri,
sermaye olarak, yani kendi kendini geniþleten deðer olarak yeniden
üretmenin aracýndan baþka bir þey deðildir. (Buch I, Kap XXIII, s. 588.)
Üç biçim (1) P ... P, (II) R ... R, ve (III) M ... M, þu farklýlýklarý
gösterirler: biçim IIde, R ... R, sürecin yenilenmesi, yeniden-üretim süreci
bir gerçek olarak ifade edildiði halde, biçim Ide yalnýzca bir gizillik
olarak ifade edilir. Ama her ikisi de biçim IIIten, yatýrýlan sermaye-deðerin -ister para ister üretimin maddi öðeleri biçiminde yatýrýlmýþ olsunçýkýþ noktasý ve bu nedenle de ayný zamanda dönüþ noktasý olmasýyla
ayrýlýr. P ... P nde bu dönüþ P = P + p ile ifade edilir. Eðer süreç ayný
ölçekte yenilenmiþ ise P gene çýkýþ noktasýdýr ve p sürece girmez, ama
yalnýzca Pnin sermaye olarak kendisini geniþlettiðini ve dolayýsýyla artýdeðer pyi yarattýðýný, ama bunu sürece almadýðýný gösterir. R ... R biçiminde, üretim öðeleri biçiminde yatýrýlan sermaye-deðer R, gene ayný
þekilde çýkýþ noktasýdýr. Bu biçim, kendisine ait sermaye, geniþlemesini
de içerir. Eðer basit yeniden-üretim olursa, ayný sermaye-deðer, ayný süreci, ayný R biçiminde yeniler. Eðer birikim olmuþsa R, (deðer büyüklüðü
olarak M ne ve P ne eþittir), süreci, geniþlemiþ sermaye-deðer olarak
tekrar açar. Ama süreç, öncekinden daha büyük bir sermaye-deðer ile
olmakla birlikte, baþlangýç biçimindeki yatýrýlan sermaye-deðer ile tekrar baþlar. Biçim IIIte, tersine, sermaye-deðer, sürece bir yatýrým olarak
deðil, zaten geniþlemiþ bir deðer olarak yatýrýlmýþ bulunan sermaye-deðerin bir kýsmýndan baþka bir þey olmayan metalar biçimi içerisinde mevcut toplam servet olarak [sayfa 165] baþlar. Bu son biçim, bireysel sermaye
hareketlerinin toplam toplumsal sermaye hareketleriyle olan iliþkisi yönünden tartýþýldýðý üçüncü kýsým için önemlidir. Ama bu, ister para, ister
metalar biçiminde olsun, daima sermaye-deðer yatýrýmý ile baþlayan ve
dönen sermaye-deðerin daima yatýrýlmýþ olduðu biçim içerisinde geri
dönmesini gerektiren sermaye devri ile iliþkili olarak kullanýlmamalýdýr.
I ve II devrelerinin birincisi artý-deðer oluþumunda esas alarak devrin
etkisinin incelenmesinde, ve ikincisi de ürün yaratýlmasýndaki etkisinin
incelenmesinde yararlýdýr.
Ýktisatçýlar, farklý devre biçimleri arasýndaki ayrýmlar üzerinde uzun
boylu durmadýklarý gibi, bunlarý, sermayenin devri ile baðýntýsý yönün-
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den de ayrý ayrý incelememiþlerdir. Bireysel kapitalistlere egemen olduðu ve hatta para, salt hesap parasý biçiminde bile olsa çýkýþ noktasý
alarak hesaplarýnda kendilerine yardýmcý olduðu için, iktisatçýlar, genellikle P ... P biçimini gözönünde tutarlar. Baþkalarý, ister meta, ister para
biçiminde olsun, geri dönüþlerin biçimini hiç dikkate almaksýzýn, hasýlatýn elde edildiði noktaya kadar, üretim öðeleri biçimindeki yatýrýmlarla
baþlarlar. Örneðin Ekonomik Devir, ... yatýrýmlarýn yapýldýðý andan hasýlatýn elde edildiði zamana kadar bütün üretim süreci. Tarýmda, bunun
baþlangýcý, tohumlarýn ekildiði ve sonu da, hasat zamanýdýr. S. P. Newman, Elements of Political Economy, Andover and New York, s. 81.
Diðerleri ise M (üçüncü biçim) ile baþlýyor: Tb. Chalmers, On Political
Economy, 2. baský, Glasgow 1832, s. 85 vd. adlý yapýtýnda þöyle diyor:
Ticaret alemi, ekonomik devir diye adlandýracaðýmýz bir dönüþ hareketi olarak anlaþýlabilir; burada bir dönüþ, giriþimle baþlar ve bir dizi ticari
iþlemlerle tekrar çýkýþ noktasýna dönmüþ olur. Bunun baþlangýcý, kapitalistin sermayesini kendisine geri getiren hasýlatý elde ettiði nokta olarak
alýnabilir: böylece iþçilerini yeniden çalýþtýrmaya; iþçileri arasýnda nafakalarýný ya da geçimlerini saðlayabilecekleri þeyi ücret olarak daðýtmaya; bunlardan, son halini almýþ iþleri, özellikle ticaretini yaptýðý mallarý
elde etmeye; bu mallarý pazara getirmeye, burada, satýþ yapmak ve bunun sonucu, o dönemin tüm yatýrýmlarý karþýlýðýnda bir hasýlat elde ederek
bir dizi hareketlerin çizdiði yörüngeyi sonuçlandýrmaya devam eder.
Herhangi bir kapitalistin bir üretim koluna yatýrdýðý tüm sermayedeðer, devresini tamamlayan ne olursa olsun, tekrar kendisini baþlangýçtaki biçimi içerisinde bulur ve þimdi ayný süreci [sayfa 166] yineleyebilir.
Eðer deðer, kendini sermaye-deðer olarak devam ettirecekse ve artýdeðer yaratacaksa, bunu tekrarlamalýdýr. Bir bireysel devre, bir sermayenin hayatýnda devamlý tekrarlanan bir kesimden, böylece bir dönemden
baþka bir þey deðildir. P ... P döneminin sonunda sermaye gene parasermaye biçimindedir ve, yeniden-üretimi ya da kendisini geniþletme
sürecini kapsayan bir dizi biçim deðiþikliklerinden yeni baþtan geçer. R
... R dönemi sonunda sermaye tekrar üretim öðeleri biçimini alýr ve
bunlar devresini yenilemesinin önkoþullarýdýr. Bir sermaye tarafýndan
çizilen ve bireysel bir hareket deðil de devresel bir süreç amaçlayan
devreye, onun devri denir. Bu devrin süresini, üretim zamaný ve dolaþým
zamanýnýn toplamý belirler. Bu toplam zaman, sermayenin devir zamanýný, oluþturur. Tüm sermaye-deðerin bir devre, dönemi ile bir sonraki
zaman aralýðýný, sermayenin yaþam sürecindeki devreselliði ya da bir
baþka deyiþle, bir ve ayný sermaye-deðerin yenilenme, yinelenme, kendisini geniþletme ya da üretim süreci zamanýný ölçer.
Bazý sermayelerin devir zamanýný hýzlandýran ya da kýsaltan tek
tek serüvenlerinden ayrý olarak bu zaman, farklý yatýrým alanlarýnda birbirinden farklýdýr.
Týpký iþgününün, emek-gücünün iþlevini ölçmede doðal birim ol-
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masý gibi, yýl da, iþleyen sermayenin devirlerinin ölçülmesinde doðal
birimdir. Bu birimin doðal temeli, kapitalist üretimin anayurdu olan ýlýmlý iklim bölgesindeki en önemli ürünlerin, yýllýk ürünler olmasýdýr.
Eðer devir zamanýnýn ölçü birimi olarak yýlý Z ile, belli bir sermayenin devir zamanýný z ile ve devir sayýsýný n ile gösterirsek, n = Z : z olur.
Örneðin, devir zamaný z üç ay ise n, 12: 3e, yani 4e eþittir; sermaye her
yýl dört kez devredilmektedir. Eðer z = 18 ay ise n = 12 : 18 = 2/3, ya da
sermaye bir yýlda devrinin ancak üçte-ikisini tamamlýyor demektir. Eðer
devir zamaný bir kaç yýl ise, bu, bir yýlýn katlarý ile hesaplanýr.
Kapitalist bakýþ açýsýndan sermayesinin devir zamaný, sermayesini, artý-deðer yaratmak ve ilk biçimi içerisinde geri almak üzere yatýrmasý gerekli zamandýr.
Devrin, üretim ve kendini geniþletme süreçleri üzerindeki etkisini
daha yakýndan incelemeden önce, sermayeye dolaþým sürecinden eklenen ve devrinin biçimini etkileyen yeni iki biçimi incelememiz gerekiyor. [sayfa 167]
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

SABÝT SERMAYE VE DÖNER SERMAYE

I. BÝÇIM AYRILIKLARI

Yaratýlmasýna katkýda bulunduðu ürünler yönünden, deðiþmeyensermayenin bir kýsmýnýn, üretim sürecine girdiði belirli kullaným-biçimini
koruduðunu daha önce görmüþ bulunuyoruz. (Buch I, Kap. IV.) Böylece, durmadan yinelenen emek-sürecinde ayný iþlevleri uzun ya da kýsa
süreler için yerine getirmektedir. Bu örneðin sýnai binalara, makinelere
vb., kýsacasý emek aletleri adý altýnda topladýðýmýz her þeye uygulanýr.
Deðiþmeyen-sermayenin bu kýsmý, ürüne, kendi-deðiþim deðeri ile birlikte kullaným-deðerinden kaybettiði oranda deðer katar. Bu de deðer
taþýnmasý ya da üretim araçlarýndan yaratýlmalarýna yardým ettikleri ürüne bu biçimdeki deðer geçiþi, ortalamalarýn hesaplanmasýyla saptanýr.
Üretim araçlarýnýn, üretim sürecine girdikleri andan, tamamen harcandýklarý, tükenip gittikleri, ayný türden bir yenisiyle deðiþilmek ya da yeniden üretilmek zorunda bulunduklarý ana kadarki iþlevinin ortalama
süresiyle ölçülür.
Demek oluyor ki, bu, deþmeyen-sermayenin bu kýsmýnýn, [sayfa 168]
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tam anlamýyla emek aletlerinin bir özelliðidir:
Sermayenin bir kýsmý, deðiþmeyen sermaye, yani üretim araçlarý
biçiminde yatýrýlmýþtýr ve bu üretim araçlarý, bu sürece girdikleri baðýmsýz kullaným-biçimlerini koruduklarý süre boyunca, emek sürecinin etmenleri olarak iþlev yaparlar. Son biçimini alan ürün ve bu nedenle de,
ürüne dönüþtükleri ölçüde bu ürünün yaratýcýlarý, üretim sürecinden çýkarlar ve bir meta olarak üretim alanýndan dolaþým alanýna geçerler.
Ama emek aletleri, üretim alanýna bir kez girdiler mi, bu alaný bir daha
terketmezler. Ýþlevleri onlarý orada tutar. Yatýrýlan sermaye-deðerin bir
kýsmý, süreçteki emek aletlerinin iþlevlerince belirlenen bu biçim içerisinde sabit hale gelirler. Bu iþlevin yerine getirilmesinde ve böylece emek
aletlerinin yýpranýp aþýnmasýyla, bunlarýn deðerinin bir kýsmý ürüne geçtiði halde diðeri emek, aletlerinde ve dolayýsýyla üretim sürecinde sabit
kalýr. Bu biçimde sabit kalan deðer, emek aleti eskiyene, deðeri uzun ya
da kýsa bir sürede sürekli yinelenen bir dizi emek-sürecinden çýkan
ürünler kitlesine daðýlarak yýpranana kadar durmadan azalýr. Ama, bunlar emek aletleri olarak etkinliklerini sürdürdükleri ve ayný türden yenileriyle deðiþtirilmeleri gerekmediði sürece, belli miktarda bir deðiþmeyen
sermaye-deðer bunlarda sabit kalýrken, baþlangýçta onlarda sabit bulunan deðerin diðer kýsmý ürüne aktarýlýr ve bu yüzden meta-ikmalin bir
kýsmý olarak dolaþýma devam eder. Bir araç ne kadar uzun ömürlü olur,
ne kadar yavaþ eskirse, deðiþmeyen-sermaye deðeri o kadar uzun zaman bu kullaným-biçimi içerisinde sabit kalýr. Ama dayanýklýlýðý ne olursa olsun, deðerini aktarma oraný daima tüm iþlev yapma zamaný ile ters
orantýlýdýr. Eðer eþit deðerde iki makineden biri beþ, diðeri on yýlda
eskiyorsa, bunlardan ilki ayný sürede, ikincisinin iki katý deðer aktarýr.
Sermaye-deðerin emek aletinde sabit bulunan bu kýsmý diðerleri
gibi dolaþýmda bulunur. Bütün sermaye-deðerlerin sürekli dolaþýmda
bulunduðunu ve bu anlamda bütün sermayelerin döner sermaye olduðunu genel olarak görmüþtük. Ama sermayenin þimdi incelemekte
olduðumuz kýsmýnýn dolaþýmý ayrý bir özellik taþýr. Her þeyden önce bu
kýsým, kullaným-biçimi içerisinde dolaþmaz, dolaþan þey, yalnýzca onun
deðeridir ve bu, derece derece, meta olarak dolaþan ürüne geçmesi
oranýnda parça parça yer alýr. Ýþlev yaptýðý bütün süre boyunca deðerinin
[sayfa 169] bir kýsmý daima, üretilmesine yardýmcý olduðu metalardan baðýmsýz olarak kendisinde sabit kalýr. Deðiþmeyen-sermayenin bu kýsmýna
sabit sermaye biçimini veren özellik iþte budur. Üretim sürecine yatýrýlmýþ
sermayenin diðer bütün maddi kýsýmlarý, bunun karþýtý olarak, döner ya
da akýcý sermayeyi oluþturur.
Bazý üretim araçlarý maddi olarak ürüne girmezler. Buharlý bir
makinenin tükettiði kömür gibi, emek aletlerinin iþlevlerini yerine getirirken tükettikleri ya da aydýnlatmak için kullanýlan gaz, vb. gibi yalnýzca
iþleme yardýmcý malzemeler böyledirler. Ürünlerin deðerinin bir kýsmýný
oluþturan, yalnýzca bunlarýn deðerleridir. Ürün, kendi dolaþýmý içerisinde
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bu üretim araçlarýnýn deðerini dolaþtýrýr. Onlarýn sahip olduklarý bu özellikleri, sabit sermaye ile ortaktýr. Ama girdikleri her emek-sürecinde
bütünüyle tüketilirler ve bunun için de yerlerinin her yeni emek-sürecinde ayný türden yeni üretim araçlarýnca tümüyle doldurulmasý gerekir.
Bunlar iþlevlerini yerine getirirken kendi baðýmsýz kullaným-biçimlerini
korumazlar. Bu yüzden de bunlar, iþlevlerini yerine getirirken, sermayedeðerin hiç bir kýsmý, ne eski kullaným-biçimleri içinde ne de maddi
biçimleri içinde sabittir. Yardýmcý malzemenin bu kýsmýnýn maddi olarak ürüne geçmeyip, ürünün deðerine ancak kendi deðerlerine göre, bu
deðerin bir kýsmý olarak girmeleri ve bunun getirdiði þeyler, yani bu
maddelerin iþlevlerinin kesenkes üretim alanýyla sýnýrlý olmasý durumu,
Ramsay gibi iktisatçýlarý, bunlarý sabit sermaye olarak sýnýflandýrma yanýlgýsýna (Ramsay ayný zamanda sabit sermayeyi deðiþmeyen-sermaye
ile de karýþtýrmýþtýr) düþürmüþtür.*
Ürüne maddi olarak giren üretim araçlarýnýn bu kýsmý, yani
hammaddeler vb., böylece kýsmen, sonradan onun bireysel kullaným
nesneleri olarak bireysel tüketime girmesini saðlayan biçimlere bürünürler. Asýl anlamýyla emek aletleri denilen sabit sermayenin bu maddi
araçlarý, ancak üretken olarak tüketilirler, bireysel tüketime giremezler,
çünkü yaratýlmasýna yardým ettikleri ürüne ya da kullaným-deðerine girmeyip, tamamen eskiyene kadar kendi baðýmsýz biçimlerini korurlar.
Taþýma araçlarý bu kuralýn bir istisnasýdýr. Üretken iþlevlerini yerine getirdikleri sýrada yarattýklarý yararlý etki, yani üretim alanýnda [sayfa 170] kaldýklarý sýrada, yer deðiþtirme, ayný anda, örneðin, yolcunun bireysel
tüketimine geçer. Yolcu bunlarýn kullanýmý için, diðer tüketim mallarýnýn
kullanýmý için yaptýðý gibi ödemede bulunur. Örneðin kimya sanayiinde
hammaddelerin ve yardýmcý maddelerin karýþtýðýný gördük.** Ayný þey,
emek aletleri ile yardýmcý ve hammaddeler için de doðrudur. Tarýmda
da, gene topraðýn iyileþmesi için eklenen maddeler kýsmen yetiþtirilen
bitkilere geçer ve ürünün oluþmasýna yardým eder. Öte yandan, bunlarýn
etkisi, uzun bir döneme, diyelim dört ya da beþ yýla daðýtýlmýþ olur.
Bunlarýn bir kýsmý bu nedenle maddeten ürüne geçer ve böylece deðerini ürüne aktarýr, oysa diðer bir kýsmý eski kullaným-biçimi içerisinde
sabit kalýr ve deðerini korur. Üretim aracý olmaya devam eder ve bunun
için de sabit sermaye biçimini korur. Bir iþ hayvaný olarak öküz, sabit
sermayedir. Eðer kesilip yenirse, artýk ne emek aleti, ne de sabit sermaye olarak iþlev yapar.
Üretim araçlarýna yatýrýlan sermaye-deðerin bir kýsmýnýn, sabit sermaye niteliðine sahip bulunmasýný belirleyen þey, salt bu deðerin kendine özgü dolaþým biçimidir. Bu belirli dolaþým biçimi, emek aletlerinin
* Karl Marx, Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des Kapitals), 3 Teil, Berlin 1962, s,
323-25. -Ed.
** Kapital. Birinci Cilt, s. 197-198. -Ed.
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deðerini ürüne aktardýklarý ya da üretim süreci sýrasýnda deðer yaratýcýsý
olarak hareket ettikleri belirli biçimden doðar. Bu biçim gene, emek
aletlerinin emek-sürecinde iþlev yapma belirli biçiminden doðar.
Bir emek-sürecinden ürün olarak çýkan bir kullaným-deðerinin bir
diðerine üretim aracý olarak girdiðini biliyoruz.* Bir ürünü sabit sermaye
yapan þey, ancak onun bir üretim sürecinde emek aleti olarak iþlev
yapmasýdýr. Ama üretim sürecinden meydana geldiði anda, henüz, o,
hiç bir þekilde sabit sermaye deðildir. Örneðin, makine fabrikatörünün
bir ürünü ya da metaý olarak bir makine, onun meta-sermayesine dahildir. Onu satýn alan kapitalistin elinde üretken biçimde kullanýlana kadar
sabit sermaye halini almaz.
Diðer koþular eþit olmak kaydýyla, sabitlik derecesi, emek aletinin dayanýklýlýðý ile artar. Emek aletlerinde sabit bulunan sermaye-deðer
ile, bu deðerin yinelenen emek-süreçleri içerisinde ürüne aktardýðý kýsmý arasýndaki büyüklük farkýný belirleyen þey, iþte bu dayanýklýlýktýr. Bu
deðer ne derece aðýr aktarýlýrsa emek-sürecinin her yinelenmesinde
emek-aracýnýn verdiði [sayfa 171] deðerin hýzý ne denli yavaþ olursa sabit
sermaye o kadar büyük ve üretim sürecinde kullanýlan sermaye ile burada tüketilen sermaye arasýndaki fark o kadar fazla olur. Þu fark yok olur
olmaz, emek-aracý yararlýlýk sürecini tamamlamýþ, kullaným-deðeri ile
birlikte deðerini de yitirmiþ olur. Bundan böyle artýk bir deðer taþýyýcýsý
deðildir. Bir iþ aracý, deðiþmeyen sermaye bütün öteki maddi taþýyýcýlarý
gibi, ürüne, ancak kullaným-deðeri ile birlikte kendi deðerinden de kaybetmesi ölçüsünde deðer kattýðý için, bu kullaným-deðerini ne kadar
yavaþ kaybederse, o kadar uzun zaman üretim sürecinde kalacaðý
deðiþmeyen sermaye-deðerin kendisinde sabit kalacaðý, dönemin de o
denli uzun olacaðý açýktýr.
Yardýmcý maddeler, hammaddeler, son biçimini almamýþ mallar,
vb. gibi tam anlamýyla bir emek aleti olmayan bir üretim aracý, eðer
aktarýlan deðer ve dolayýsýyla deðerinin dolaþým biçimi bakýmýndan emek
aleti gibi hareket ediyorsa, bu da gene sabit sermayenin maddi bir
taþýyýcýsý, bir varlýk biçimidir. Yukarda sözü edilen, topraðýn iyileþtirilmesi
konusunda, durum böyledir; topraða katýlan bu kimyasal maddelerin
etkisi birkaç üretim dönemine ya da yýla daðýlýr. Burada deðerin bir
kýsmý, kendi baðýmsýz biçimi ya da sabit sermaye biçimi içerisinde, ürünün yanýsýra varolmaya devam ettiði halde, diðer kýsmý ürüne geçmiþtir
ve bunun için de onunla birlikte dolaþýmda bulunmaktadýr. Bu durumda, ürüne giren yalnýz sabit sermayenin deðerinin bir kýsmý deðil, ayný
zamanda, deðerin bu kýsmýnýn içinde varolduðu kullaným-deðeri, tözdür
de.
Bu temel yanýlgýdan yani, sabit ve döner sermaye kategorilerini, deðiþmeyen ve deðiþen-sermaye kategorileri ile karýþtýrmadan
* Ayný yapýt, 197. -Ed.

144

Karl Marks
Kapital II

ayrý olarak, iktisatçýlarýn þimdiye kadar kavramlarýn tanýmýnda düþtükleri
karýþýklýk her þeyden önce þu noktalara dayanýr:
Kiþi, emek aletlerine özgü bazý maddi özellikleri, doðrudan doðruya sabit sermayenin özellikleri haline getirmektedir, örneðin, diyelim
bir evin fiziksel hareketsizliði. Ne var ki, bu gibi durumlarda, gene ayný
biçimde sabit sermaye olan diðer emek aletlerinin bunun tam karþýtý
özelliðe sahip bulunduðunu tanýtlamak daima kolaydýr; örneðin, diyelim
bir geminin fiziksel hareketliliði.
Ya da, deðerin dolaþýmýndan ileri gelen ekonomik biçimin kesinliði nesnel bir özellikle karýþtýrýlmaktadýr; kendiliklerinden [sayfa 172] hiçbir
biçimde sermaye olmayýp, daha çok, yalnýzca belli toplumsal koþullar
altýnda sermaye haline gelen nesneler, sanki kendiliklerinden ve taþýdýklarý
nitelik gereði, belli bir biçim içinde, ya sabit ya da döner sermaye haline
gelebilirlermiþ gibi. Her emek-süreci içerisinde, üretim araçlarýnýn bu
sürecin yer aldýðý toplumsal koþul ne olursa olsun, emek aletlerine ve
emek konularýna bölündüðünü gördük (Buch I, Kap V). Ama bunlarýn
her ikisi de, ancak kapitalist üretim tarzý altýnda, bundan önceki kýsýmda
gösterildiði gibi üretken sermaye haline geldiklerinde, sermaye olurlar. Temeli emek-sürecinin niteliðinde bulunan, emek aletleri ile emek
konusu arasýndaki ayrým böylece yeni bir biçim içerisinde yansýyor: sabit sermaye ile döner sermaye arasýndaki ayrým. Bir emek aleti iþlevini
yerine getiren bir þey, ancak o zaman, sabit sermaye halini alýyor. Eðer
maddi özellikleri nedeniyle emek aletliði iþlevi dýþýnda baþka iþlevleri de
yerine getirebilirse, bu gördüðü belirli iþleve baðlý olarak sabit sermaye
olabilir ya da olamaz. Sýðýrlar iþ hayvaný olarak sabit sermayelerdir; ama
kesim hayvaný olarak, sonunda dolaþýma bir ürün olarak katýlan hammaddeler; yani sabit deðil, döner sermayedirler.
BÝR üretim aracýnýn, birbiriyle iliþkili, sürekli ve bu nedenle de bir
üretim dönemi yani bir ürünün son halini almasý için gerekli tüm üretim zamaný-, oluþturan yinelenen emek-süreçleri içerisinde salt uzunca
bir süre yer alýyor olmasý, týpký sabit sermayenin yaptýðý gibi, kapitalisti,
yatýrýmlarýný uzun ya da kýsa vadeli yapmaya zorlar, ama bu, onun sermayesini sabit sermaye yapmaz. Örneðin, tohum, sabit sermaye deðil,
yalnýzca üretim sürecinde aþaðý yukarý bir yýl kalan hammaddedir. Bütün
sermayeler, üretken sermaye olarak iþlev yaptýklarý sürece üretim sürecinde kalýrlar ve bu nedenle, maddi biçimleri, iþlevleri ve deðerlerinin
dolaþým biçimleri ne olursa olsun, üretken sermayenin bütün öðeleri
için de durum budur. Bu yer alýþ süresinin uzun ya da kýsa oluþu bu,
sözkonusu üretim sürecinin türüne ya da amaçlanan yararlý etkiye baðlý
bir sorundur sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrýmý etkilemez.20 [sayfa
173]

20
Neyin sabit, neyin döner sermaye olduðunu saptamanýn güçlüðü nedeniyle Herr Lorenz
Stein bu ayrýmýn yalnýzca konunun incelenmesinin kolaylaþtýrýlmasý amacýyla yapýldýðýný sanýyor.
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Emeðin genel koþullarýný içeren emek aletlerinin bir kýsmý, emek
aleti olarak üretim sürecine girer girmez ya sýnýrlandýrýlýr, yani örneðin
makineler gibi üretken iþlevi için hazýrlanýr, ya da topraðýn iyileþtirilmesi,
fabrika binalarý, yüksek fýrýnlar, kanallar, demiryollarý vb. gibi daha
baþlangýçta, taþýnamaz, sýnýrlý biçimleri içerisinde üretilmiþ bulunurlar.
Emek aletinin içerisinde iþlev yapacaðý üretim sürecine devamlý baðlýlýðý
burada ayný zamanda onun fiziksel varlýk biçimi yüzündendir de. Öte
yandan, bir emek aleti fiziksel olarak sürekli yer deðiþtirebilir, oradan
oraya gidebilir ve gene de sürekli olarak üretim sürecinde kalabilir; örneðin, bir lokomotif, bir gemi, iþ hayvanlarý, vb. gibi. Bir durumda hareketsizlik ona sabit sermaye niteliðini kazandýrmadýðý gibi, diðer durumda
hareketlilik onu bu nitelikten yoksun býrakmaz. Ama bazý emek aletlerinin bir yerde sýnýrlandýrýlmasý, sýký sýkýya bir yere baðlanmasý olgusu,
sabit sermayenin bu kýsmýna, uluslarýn ekonomisinde özel bir rol yükler.
Bunlar ülke dýþýna gönderilemez, dünya pazarýnda metalar olarak dolaþamazlar. Bu sabit sermaye üzerindeki sahiplik hakký deðiþebilir, alýnýp
satýlabilirler ve bu ölçüde de zihinsel olarak dolaþabilirler. Bu mülkiyet
hakký, sözgeliþi hisse senetleri biçiminde, dýþ pazarlarda bile dolaþabilir.
Ama bu tür sabit sermayeye sahip olan kiþilerdeki bir deðiþme, ulusal
servetin hareketsiz ve maddi bakýmdan sabit kýsmýnýn, hareketli kýsmýyla iliþkisini deðiþtirmez.21
SABÝT sermayenin bu kendine özgü dolaþýmý, kendine özgü bir
devirle sonucunu verir. Deðerin, aþýnýp yýpranmayla maddi biçimini kaybeden kýsmý, ürünün deðerinin bir kýsmý olarak dolaþýr. Ürün, kendi
dolaþýmý aracýlýðý ile kendisini metalardan paraya çevirir; dolayýsýyla ayný
þey, ürünün dolaþýma soktuðu emek aletinin deðer-kýsmýna da uygulanýr ve bu deðer, bu emek aletinin, üretim sürecinde deðer taþýyýcýlýðýndan
kaybetmesi oranýnda, dolaþým sürecinden para biçiminde çýkar. Deðeri
böylece çifte bir varlýk kazanýr. Bir kýsmý üretim sürecine ait bulunan
kullaným-biçimine ya da madde biçimine baðlý kalýr. Diðer kýsmý, kendisini bu biçimden para biçimine bürünerek sýyýrýr. Kendi maddi biçimi
içerisinde varolan emek aletinin deðerinin bu kýsmý, iþlevini yerine getirirken sürekli azaldýðý halde, paraya [sayfa 174] dönüþen kýsým sürekli artar
ve bu, alet ensonu tükenene ve tüm deðeri gövdesinden ayrýlarak paraya çevrilene kadar sürer. Burada, üretken sermayenin bu öðesinin devrindeki özellik açýkça ortaya çýkar. Deðerinin paraya dönüþmesi, bu deðeri
taþýyan metaýn para haline gelmesine ayak uydurur. Ama bu para-biçimden tekrar bir kullaným-biçime çevrilmesi, metalarýn diðer üretim öðelerine çevrilmelerinden ayrý olarak yer alýr ve daha çok kendi yenidenüretim dönemi, yani emek aletinin eskidiði ve ayný türden bir yenisiyle
deðiþtirilmesi gerektiði süreyle belirlenir. Eðer 10.000 sterlin deðerinde
21
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bir makine, diyelim on yýllýk bir dönem dayanýrsa, o zaman, bu makine
için baþlangýçta yatýrýlan deðerin devir süresi on yýl olur. Bu süre sona
erene kadar yenilenmesi gerekmez ve bu maddi biçimi içerisinde iþlev
yapmaya devam eder. Bu arada deðeri, sürekli üretilmelerine yardýmcý
olduðu metalarýn deðerinin bir kýsmý olarak parça parça dolaþýr ve böylece yavaþ yavaþ paraya dönüþür; bu durum, ensonu on yýlýn sonunda
bütünüyle para biçimine bürünene ve paradan tekrar makineye çevrilene, bir baþka deyiþle devrini tamamlayana kadar devam eder. Bu yeniden-üretim zamaný gelene kadar, deðeri, baþlangýç olmak üzere bir para
yedek fonu biçiminde yavaþ yavaþ birikir.
Üretken sermayenin geri kalan öðeleri, kýsmen, yardýmcý ve
hammadde olarak varolan deðiþmeyen-sermaye öðelerini, kýsmen de
emek-gücüne yatýrýlan deðiþen-sermaye öðelerini içerir. Emek süreci ile
artý-deðer üretim sürecinin tahlili (Buch I, Kap. V), bu farklý öðelerin,
ürünlerin yaratýcýlarý ve deðer1erin yaratýcýlarý olarak tamamen farklý hareket ettiklerini göstermiþti. Deðiþmeyen-sermayenin, yardýmcý ve
hammaddeleri kapsayan kýsmýnýn deðeri týpký emek aletlerini kapsayan kýsmý gibi ürünün deðerinde yalnýzca aktarýlmýþ deðer olarak tekrar
ortaya çýktýðý halde, emek-gücü, emek-süreci aracýlýðý ile ürüne kendi
deðerinin bir eþdeðerini ekler, bir baþka deyiþle deðerini fiilen yeniden
üretir. Ayrýca, yardýmcý maddelerin bir kýsmý yakýt, aydýnlatýcý gaz, vb.
ürüne maddeten girmeksizin emek sürecinde tüketildiði halde, diðer
bir kýsmý ürüne maddeten girer ve onun maddi tözünü oluþturur. Ama
bütün bu farklýlýklar, dolaþým ve dolayýsýyla devir biçimi yönünden önemsizdir. Yardýmcý maddeler ve hammaddeler, ürünün yaratýlmasýnda [sayfa
175] bütünüyle tüketildikleri için deðer1erini tümüyle ürüne aktarýrlar. Böylece bu deðer, ürün tarafýndan kendi bütünlüðü içerisinde dolaþýma
sokulur ve kendisini paraya, sonra da paradan tekrar metaýn üretim
öðelerine dönüþtürür. Devri, sabit, sermayeninki gibi kesintiye uðramayýp,
biçimlerinin bütün devrelerinden kesintiye uðramaksýzýn geçer, öyle ki
üretken sermayenin bu öðeleri sürekli olarak aynen yenilenir.
Üretken sermayenin emek-gücüne yatýrýlmýþ bulunan deðiþen kýsmýna gelince, emek-gücünün belirli bir süre için satýn alýndýðý unutulmamalýdýr. Kapitalist, emek-gücünü satýnalýp da üretim sürecinde
somutlaþtýrdýðý anda, bu emek-gücü, sermayesinin bir kýsmýný, deðiþen
kýsmýný oluþturur. Emek-gücü günde belli bir süre faaliyette bulunarak
ürüne tüm gün boyunca yalnýz kendi deðerini eklemekte kalmaz, ayrýca
bunun üzerinde bir de artý-deðer katar. Biz, þimdilik bu artý-deðeri ele almayacaðýz. Emek-gücü satýn alýndýktan ve iþlevini diyelim bir hafta için
yerine getirdikten sonra, satýn alýnmasý, alýþýlagelen zaman aralýklarý içerisinde sürekli yenilenmelidir. Emek-gücünün, iþlevini yerine getirdiði
sürece ürüne eklediði ve ürünün dolaþýmý sonucu paraya dönüþtürülen
deðerinin eþdeðeri, sürekli olarak paradan emek-gücüne çevrilmek, yani
sürekli olarak kendi biçim devrelerinin tümünden geçmek zorundadýr;
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yani sürekli üretim devresinin kesintiye uðramamasý için bu deðerin
devredilmesi gerekir.
Demek oluyor ki, üretken sermayenin deðerinin emek-gücüne
yatýrýlmýþ bulunan kýsmý, tümüyle ürüne aktarýlýr (biz, burada, artý-deðer
sorununu daima konu-dýþý tutuyoruz) ve onunla birlikte, dolaþým alanýna
ait iki baþkalaþýmdan geçer ve bu sürekli yenilenme nedeniyle daima
üretim süreci içerisinde kalýr. Böylece deðer yaratýlmasý sözkonusu olduðu sürece, emek-gücü ile deðiþmeyen sermayenin sabit sermayeyi
oluþturmayan parçalarý arasýndaki iliþki, bunun tersi durumda, ne denli
farklý olursa olsun, sabit sermayenin tersine onun deðerinin bu tür devrini emek-gücü onlarla birlikte paylaþýr. Üretken sermayenin bu parçalarý
deðerinin emek-gücüne ve sabit sermayeyi oluþturmayan üretim araçlarýna yatýrýlmýþ kýsýmlarý onlarýn ortak devir niteliklerinden ötürü sabit,
sermayenin karþýsýna döner ya da akýcý sermaye olarak çýkarlar.
Kapitalistin, emek-gücünü kullanmak için emekçiye ödediði paranýn, emekçiye geçim araçlarýnýn genel eþdeðeri biçiminden [sayfa 176] ne
fazla ve ne de eksik olduðunu daha önce de gösterdik.* Bu bakýmdan
deðiþen-sermaye, öz olarak, geçim araçlarýný kapsar. Ama bizim devri
ele aldýðýmýz bu durumda, bu, bir biçim sorunudur. Kapitalist, emekçinin geçim araçlarýný deðil, emek-gücünü satýn alýr. Ve sermayesinin
deðiþen kýsmýný oluþturan emekçinin geçim araçlarý deðil, faaliyet halindeki emek-gücüdür. Kapitalistin emek sürecinde üretken olarak tükettiði þey, emekçinin geçim araçlarý deðil, emek-gücünün kendisidir.
Emek-gücü karþýlýðýnda aldýðý parayý geçim araçlarýna dönüþtüren
emekçinin kendisidir ve bunu, geçim araçlarýný tekrar emek-gücüne
dönüþtürmek, yaþamýný sürdürmek için yapar; týpký kapitalistin, sözgelimi, para karþýlýðýnda sattýðý metalarýn artý-deðerinin bir kýsmýný kendisi
için tüketim maddelerine dönüþtürmesi ve bunu, metalarýný satýn alanlarýn karþýlýðýnda kendisine geçim araçlarý vermesini þart koþmadan yapmasý gibi. Eðer emekçiye ücretinin bir kýsmý geçim araçlarý olarak, aynî
olarak ödense bile, bu, þimdi ancak bir ikinci ticari iþlem olur. Emekgücünü, o, belli bir fiyata, ve bu fiyatýn bir kýsmýnýn da geçim araçlarý olarak eline geçeceði düþüncesiyle satar. Bu, yalnýzca ödeme biçimini deðiþtirir, fiilen sattýðý þeyin kendi emek-gücü olduðu olgusunu deðil. Bu,
emekçi ile kapitalist arasýnda deðil, meta alýcýsý olarak emekçi ile meta
satýcýsý olarak kapitalist arasýnda geçen ikinci bir iþlemdir; oysa ilk iþlemde
emekçi bir meta (kendi emek-gücünün) satýcýsý, kapitalist ise bu metaýn
alýcýsýdýr. Bu, týpký bir kapitalistin metaýný, diyelim bir makineyi bir demir
imalatçýsýna satarak, onun yerine baþka bir meta, diyelim demir almasý
gibidir. Ýþte bu nedenle, sabit sermayenin karþýsýnda kesinlikle döner
sermaye niteliðine bürünen, emekçinin geçim araçlarý deðildir. Onun
emek-gücü de deðildir. Bu, daha çok, üretken sermayenin emek-gücü* Kapital, Birinci Cilt, Altýncý Bölüm, s. 182-192. -Ed.
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ne yatýrýlan ve devir biçimi nedeniyle, deðiþmeyen-sermayenin bazý kýsýmlarýyla ortak ve bazý kýsýmlarýyla da karþýt düþen bu niteliði kazanan
deðer kýsmýdýr.
Döner sermayenin deðeri emek-gücü ve üretim araçlarý olarak
ancak ürünün üretim sürecinde bulunduðu süre için, sabit sermayenin
hacminin belirlediði üretim ölçeðine uygun olarak yatýrýlýr. Bu deðer
bütünüyle ürüne girer ve bu nedenle satýþýyla dolaþým alanýndan tümüyle geri döner ve yeniden yatýrýlabilir. Sermayenin döner kýsmýnýn içinde
varolduðu emek-gücü [sayfa 177] ile üretim aracý, son biçimini almýþ ürünün yaratýlmasý ve satýþý için gerekli ölçüde dolaþýmdan çekilmiþtir, ama
bunlar, yeniden satýn alýnmak, para biçiminden tekrar üretim öðelerine
çevrilmek suretiyle sürekli olarak yerlerine konulmalý ve yenilenmelidir.
Bunlar, pazardan, her seferinde, sabit sermaye öðelerinden daha küçük
miktarlarda çekilir, ama bunlarýn pazardan tekrar çekilmelerinin daha
sýk olmasý ve bunlara yatýrýlan sermayenin daha kýsa aralýklarla yenilenmeleri gerekir. Bu sürekli yenileme, onlarýn tüm deðerlerini dolaþtýran
ürünün sürekli dönüþümüyle saðlanýr. Ve son olarak, yalnýz deðerleri
yönünden deðil, maddi biçimleri bakýmýndan da tüm baþkalaþým evresinden de geçerler. Bunlar durmadan metalardan tekrar ayný metalarýn
üretim öðelerine dönüþürler.
Kendi deðeriyle birlikte emek-gücü daima ürüne artý-deðeri, karþýlýðý ödenmeyen emeðin somutlaþmýþ biçimini katar. Bu, son biçimini
almýþ ürün tarafýndan sürekli dolaþtýrýlýr ve týpký deðerinin öteki öðeleri
gibi paraya çevrilir. Ne var ki, biz, burada, esas olarak, sermaye-deðerin
devriyle ilgilendiðimiz ve ayný zamanda meydana gelen artý-deðerin devrini dikkate almadýðýmýz için, þimdilik bu konuyu bir yana býrakýyoruz.
Yukardaki açýklamalardan þu sonuçlar çýkarýlabilir:
1. Sabit ve döner sermayenin biçimlerindeki kesinlik, salt üretim
sürecinde iþlev yapan sermaye-deðerin, yani üretken sermayenin farklý
devirlerinden ileri gelir. Devirdeki bu farklýlýk kendi payýna, üretken sermayenin çeþitli kýsýmlarýnýn deðerlerini ürüne farklý biçimde aktarmalarýndan doðar; bu, ürün deðerin yaratýlmasýnda bu kýsýmlarýn oynadýklarý
farklý rollerden ileri gelmediði gibi, kendini geniþletme sürecindeki, kendilerine özgü tutumlarýndan da ötürü gelmez. Son olarak, deðerin ürüne
aktarýlmasýndaki farklýlýk ve bu nedenle, bu deðerin ürün tarafýndan
dolaþtýrýlma ve ürünün baþkalaþýmlarý yoluyla ilk maddi biçimi içerisinde yenilenme biçimindeki farklýlýk-, bir kýsmý tek bir ürünün yaratýlmasý
sýrasýnda tamamen tüketilen, diðer kýsmý ise yalnýzca azar azar kullanýlan üretken sermayenin içerisinde varolduðu maddi biçimlerindeki farklýlýðýndan ileri gelir. Bu duruma göre, sabit ve döner sermaye olarak bölünebilecek sermaye, ancak üretken sermayedir. Ne var ki, bu antitez, sanayi sermayesinin diðer iki varlýk biçimine, yani meta-sermaye ile parasermayeye uygulanmadýðý gibi, bu iki biçimin üretken [sayfa 178] sermayeye antitezi olarak da bulunmazlar. Bu, ancak üretken sermaye için ve
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onun alanýnda bulunur. Para-sermaye ile meta-sermaye ne kadar sermaye olarak iþ görürlerse görsünler, dolaþýmlarý ne kadar kesintisiz olursa olsun, üretken sermayenin dolaþan kýsýmlarýna dönüþene kadar, sabit
sermayeden farklý olarak, döner sermaye haline gelemezler. Ne var ki,
bu iki sermaye biçimi dolaþým alanýnda bulunduklarý için, ekonomi politik, göreceðimiz gibi, Adam Smithten beri, bunlarý üretken sermayenin
dolaþan kýsmý ile bir araya koyma ve bunlarý döner sermaye kategorisi
içerisine yerleþtirme yanýlgýsýna düþmüþtür. Bunlar, gerçekten de üretken sermayenin tersine, dolaþým sermayesidir, ama sabit sermayenin
tersine döner sermaye deðildirler.
2. Sermayenin sabit kýsmýnýn devri ve dolayýsýyla ayrýca bunun
için gerekli devir zamaný, sermayenin dolaþan kýsýmlarýnýn birkaç devrini kapsar. Sabit sermayenin bir devir yaptýðý sürede, döner sermaye
birkaç devir yapar. Üretken sermayenin deðerini oluþturan kýsýmlardan
birisi, kesin sabit sermaye biçimini, ancak içinde bulunduðu üretim aracý, ürünün yapýmý ve meta olarak üretim sürecinden çýkmasý için gerekli
sürede tamamen yýpranmadýðý durumda kazanabilir. Deðerinin bir kýsmý, hâlâ korunan eski kullaným-biçiminde kalmak zorunda olduðu halde, diðer kýsmý, son halini almýþ ürünle birlikte dolaþýma girer ve bu
dolaþým, tersine, sermayeyi oluþturan akýcý kýsýmlarýn tüm deðerini de
ayný zamanda dolaþtýrýr.
3. Üretken sermayenin deðer-kýsmý, sabit sermayeye yatýrýlan kýsým, sabit sermayeyi içeren üretim araçlarýnýn bütün kullaným süresi için
bir defada hepsi yatýrýlýr. Dolayýsýyla bu deðerin tümü dolaþýma kapitalist
tarafýndan bir seferde sokulmuþ olur. Buna karþýlýk dolaþýmdan, sabit
sermayenin ürünlere parça parça eklediði deðerin kýsýmlarýnýn gerçekleþmesiyle ancak parça parça ve yavaþ yavaþ tekrar çekilir. Öte yandan,
üretken sermayenin bir kýsmýnýn kendilerinde sabit hale geldiði üretim
araçlarýnýn kendisi, iþlev yaptýklarý bütün dönem için üretim sürecinde
somutlaþmýþ olarak bir seferde dolaþýmdan çekilir. Ama, bu dönem
için, ayný türden yenileriyle yerlerinin doldurulmasýný ve yeniden-üretimi
gerektirmezler. Bunlar, kendilerini yenileme öðelerini dolaþýmdan çekmeksizin, dolaþýma sokulan metalarýn yaratýlmasýna, uzun ya da kýsa bir
dönem için katkýda bulunmaya devam ederler. Böylece, bunlar, bu dönem süresince [sayfa 179] kapitalistten, yatýrýmýnda bir yenileme yapmasýný
gerektirmezler. Son olarak, sabit sermayeye yatýrýlan sermaye-deðer, bu
sermaye-deðerin içerisinde varolduðu üretim araçlarýnýn iþlev yaptýklarý
dönem sýrasýnda, kendi biçimlerinin devresinden maddeten deðil, ancak deðerleri bakýmýndan bu dolaþýmdan geçer ve bunu da parça parça
ve yavaþ yavaþ yapar. Bir baþka deyiþle, deðerinin bir kýsmý, para biçiminden kendi asýl maddi biçimine tekrar çevrilmeksizin, sürekli dolaþýr
ve metalarýn deðerinin bir kýsmý olarak paraya çevrilir. Paranýn, üretim
araçlarýnýn maddi biçimine bu tekrar dönüþmesi, üretim araçlarýnýn tamamen tüketildiði, kendi iþlev yapma döneminin sonuna dek yeralmaz.
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4. Döner sermayenin öðeleri, üretim sürecine eðer süreç kesintiye uðramayacak olursa sabit sermayenin öðeleri kadar devamlý biçimde baðlýdýr. Ne var ki, döner sermayenin bu biçimde baðlý bulunan öðeleri
sürekli olarak aynen yenilendikleri halde (üretim araçlarý ayný türden
yeni ürünlerle, emek-gücü sürekli yenilenen satýnalmalarla yenilendikleri halde), sabit sermayenin öðeleri ne kendileri yenilenir, ne de bunlar
varolduklarý sürece satýnalýnmalarýnýn yenilenmeleri gerekir. Üretim sürecinde ham ve yardýmcý maddeler her zaman bulunur, ama son biçimini
almýþ ürünün yaratýlmasýnda eski öðelerin tüketilmesinden sonra, her
zaman ayný türden yeni ürünler bulunur. Emek-gücü de ayný þekilde her
zaman üretim sürecinde vardýr, ama bu, ancak, sýk sýk kiþilerin deðiþmesini de içeren devamlý yeni satýn almalar sayesinde olur. Ama döner
sermayenin yinelenen devirleri sýrasýnda, yinelenen ayný üretim süreçlerinde ayný özdeþ binalar, makineler vb. iþlev yapmayý sürdürürler.
II. SABÝT SERMAYENÝN KISIMLARI, YERÝNE KONMASI.
ONARIMI VE BÝRÝKÝMÝ

Herhangi bir sermaye yatýrýmýnda, sabit sermayenin ayrý ayrý öðelerinin farklý yaþam süresi ve bu nedenle de farklý devir zamanlarý vardýr.
Örneðin demiryollarýnda raylarýn, vagonlarýn, toprak tesviyesinin, istasyonlarýn, köprülerin, tünellerin, lokomotiflerin, yük vagonlarýnýn farklý iþlev
dönemleri ve yeniden-üretim zamanlarý vardýr, bu yüzden de bunlara
yatýrýlan sermayenin devir zamanlarý da farklýdýr. Uzun yýllar, binalar, peronlar, su tanklarý, köprüler, tüneller, yarmalar, bentler, kýsacasý, Ýngiliz
demiryolculuðunda sanat yapýlarý denilen þeyler herhangi bir [sayfa 180]
yenilenmeyi gerektirmezler. En fazla eskiyen þeyler, raylar ile lokomotif
ve vagonlardýr.
Baþlangýçta modern demiryollarýnýn yapýmýnda, en seçkin mühendislerce benimsenen egemen görüþe göre, bir demiryolu bir yüzyýl
dayanacak ve raylarýn aþýnma ve yýpranmasý o denli pek az olacaktý ki,
bu, bütün parasal ve diðer pratik amaçlar bakýmýndan hesaba katýlmayabilirdi; iyi bir demiryolunun yaþam süresi 100-150 yýl diye kabul ediliyordu. Ama çok geçmeden, bir rayýn hiç kuþkusuz lokomotiflerin hýzýna,
vagonlarýn aðýrlýðý ile sayýsýna, raylarýn çapýna ve diðer birçok ilgili koþula
baðlý bulunan yaþamýnýn ortalama 20 yýlý geçmediði ortaya çýkmýþtýr.
Hatta bazý istasyonlar ile büyük trafik merkezlerinde, raylar her yýl aþýnmaktadýr. 1867 dolaylarýnda, demir raylara göre iki katýna malolan ama
en az iki misli ömre sahip çelik raylarýn kullanýlmasýna baþlandý. Ahþap
vagonlarýn ömrü 12-15 yýldý. Vagonlarla lokomotiflere gelince, yük vagonlarýnýn yolcu vagonlarýndan daha çabuk eskidiði saptandý. 1867de bir
lokomotifin ömrü yaklaþýk 10-12 yýl olarak tahmin ediliyordu.
Aþýnma ve yýpranma, her þeyden önce kullanýmýn bir sonucudur.
Kural olarak raylarýn aþýnmasý, vagonlarýn sayýsý ile orantýlýdýr. (R. C., n°
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17645.)22 Hýzdaki artýþla birlikte bir demiryolundaki aþýnma ve yýpranma,
hýzýn karesinden daha büyük bir oranda artar; yani eðer motorun hýzýný
iki katýna çýkartacak olursanýz, yolun aþýnma ve yýpranma maliyetini dört
katýndan daha fazlasýna çýkartmýþ olursunuz. (R. C. n° 17046.)
Aþýnma ve yýpranmaya, bir de ayrýca doða güçlerinin etkisi yolaçar. Sözgelimi yolcu vagonlarý yalnýz fiili yýpranmadan deðil, küf ve
pastan da eskir. Yolun bakým maliyetleri, üzerinden geçen trafiðin
aþýndýrma ve eskitmesinden daha çok, havayla temas eden, kerestenin,
demirin, tuðlanýn ve betonun niteliðine baðlýdýr. Bir aylýk þiddetli kötü
hava, demiryoluna bir yýllýk trafikten daha fazla zarar verir. (R. P. Williams, On the Maintanence of Permanent Way, 1867 sonbaharýnda Ýnþaat Mühendisleri Enstitüsünde okunan bildiri.*) [sayfa 181]
Son olarak, modern sanayiin her yerinde olduðu gibi, burada da,
manevi deðer kaybý da bir rol oynar. Genellikle, eskiden 40.000 sterline
malolan ayný sayýda vagon ve lokomotif, aradan on yýl geçtikten sonra,
30.000 sterline satýn alýnabilir. Kullaným-deðerlerinde herhangi bir düþme
olmadýðý halde, vagon ve lokomotiflerde deðer kaybý, pazar-fiyatýnýn yüzde 25i olarak saptanmalýdýr. (Lardner, Railway Economy.)
Tünel-köprüler þimdiki biçimleriyle yenilenmeyecektir. (Çünkü
bu gibi köprüler için þimdi daha iyi biçimler vardýr.) Sýradan onarýmlar,
kýsým kýsým sökülme ve yenileme pratik deðildir. (W. P. Adams, Roads
and Rails, London 1862.) Emek aletleri, sanayiin ilerlemesiyle her zaman geniþ ölçüde deðiþikliðe uðrarlar. Bu nedenle, ilk biçimleriyle deðil,
bu deðiþikliðe uðramýþ biçimleriyle yenilenir.
Bir yandan, belli bir maddi biçim içerisinde yatýrýlmýþ ve bu biçimiyle belli bir ortalama ömre sahip bulunan sabit sermaye kitlesi, yeni
makinelerin vb. ancak yavaþ yavaþ kullanýma sokulmasýnýn bir nedenini
oluþturur ve bu yüzden geliþmiþ emek aletlerinin hýzla genel kullanýma
sokulmasýný engeller. Öte yandan da, rekabet, eski emek aletlerinin,
özellikle kesin deðiþiklikler olduðu zaman, doðal ömürlerini daha tamamlamadan, yenileriyle deðiþtirilmelerini zorunlu kýlar. Fabrika araç ve gereçlerinin oldukça geniþ toplumsal boyutlarda bu gibi vaktinden önce
yenilenmelerini esas olarak afetler ya da bunalýmlar zorlar.
Aþýnma ve yýpranma (manevi deðer kaybý hariç) sözü ile, sabit
sermayenin kullanýlmak suretiyle, kullaným-deðerindeki ortalama kaybý
oranýnda yavaþ yavaþ ürüne aktardýðý deðer kýsmý kastedilmektedir.
Bu aþýnma ve yýpranma, kýsmen öyle bir biçimde olmaktadýr ki,
sabit sermaye belli bir ortalama dayanýklýlýða sahip olmaktadýr. Sabit
22
R C. iþaretli alýntýlar, Demiryollarý Kraliyet Komisyonundandýr. Komisyon üyeleri önünde
alýnmýþ Delil Tutanaklarý, 1867 yýlýnda, Londrada, hem Avam Kamarasýna ve hem de Lordlar
Kamarasýna sunulmuþtur. Sorular ile yanýtlar numaralanmýþ ve bu numaralar burada
gösterilmiþtir.
* R. P. Williamsýn bildirisi, Money Market Reviewnun 2 Aralýk 1867 tarihli sayýsýnda
yayýnlanmýþtýr. -Ed.
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sermaye, bütün bu dönem için, bir defada yatýrýlmaktadýr. Bu dönemin
sona ermesinden sonra; o, tümüyle yenilenmelidir. Canlý emek aletleri
(instrument), diyelim at sözkonusu olduðu zaman, bunlarýn yeniden üretimini doðanýn kendisi zamanlar. Bunlarýn emek aleti olarak ortalama
ömürleri doða yasalarýnca belirlenir. Bu süre dolar dolmaz bunlarýn yerlerine yenilerinin konmasý gerekir. At, parça parça yenilenemez; diðer
bir atla yenilenmelidir.
Sabit sermayenin diðer öðelerinin, devresel ya da kýsmi [sayfa 182]
yenilenme olanaðý vardýr. Bu durumda, devresel ya da kýsmi yenilenme
ile, iþin yavaþ yavaþ geniþletilmesini birbirinden ayýrmak gerekir.
Sabit sermaye, kýsmen, ayný süre dayanmayýp, çeþitli aralýklarla
parça parça yenilenen homojen parçalardan oluþur. Bu, örneðin, demiryolunun öteki kýsýmlarýndan daha sýk deðiþtirilmesi gerekli olan
istasyonlardaki raylar için geçerlidir. Bu, gene, Lardnere göre, Belçika
demiryollarýnda, 1840larda* yýlda yüzde 8 oranýnda deðiþtirilmeleri gereken yolcu vagonlarý için de geçerlidir; öyle ki, 12½ yýlda bütün vagonlar yenilenmiþti. Demek ki, burada, þöyle bir durumla karþý karþýyayýz:
sabit sermayenin belli bir türü için diyelim on yýllýk bir süre için belli bir
miktar yatýrýlýyor. Bu harcama bir defada yapýlýyor. Ama bu sabit sermayenin belirli bir kýsmý, deðeri ürünün deðerine girmiþ ve paraya
çevrilmiþ kýsým, her yýl aynî olarak yenilendiði halde, geri kalan kýsmý, ilk
maddi biçimi içerisinde varolmaya devam ediyor. Bu sermayeyi, sabit
sermaye olarak, döner sermayeden ayýran þey, bu bir defada yatýrýlma
durumu ile, maddi þekli içerisinde ancak kýsmen yeniden üretilme durumudur.
Sabit sermayenin diðer parçalarý, eþit olmayan zaman sürelerinde eskiyen ve eskidikçe yenilenmeleri gereken heterojen kýsýmlardan
oluþur. Bu, özellikle makineler için geçerlidir. Bir sabit sermayenin farklý
kýsýmlarýnýn farklý dayanýklýlýklarý ile ilgili olarak söylediðimiz bu sözler,
bu durumda, bu sabit sermayenin bir parçasý olarak ortaya çýkan herhangi bir makinenin farklý kýsýmlarýnýn dayanýklýlýðý için geçerlidir.
Kýsmi yenilenme sýrasýnda, iþin yavaþ yavaþ geniþlemesi konusunda þunlarý söyleyebiliriz: Gördüðümüz gibi, sabit, sermaye üretim sürecindeki iþlevlerini aynî olarak yerine getirmeye devam ettiði halde,
deðerinin ortalama aþýnma ve yýpranmasýyla orantýlý bir kýsmý, ürünle
birlikte dolaþmýþ, paraya dönüþmüþ ve aynî olarak yeniden-üretimini
bekleyen sermayenin yenilenmesi için ayrýlan yedek para fonunda bir
öðe oluþturmuþtur. Sabit sermayenin bu paraya çevrilen deðer kýsmý,
iþin geniþletilmesi için ya da makineler üzerinde bunlarýn yeterliðini artýracak geliþmeler yapmak üzere kullanýlabilir. Böylece, yeniden-üretim
uzun ya da kýsa zaman sürelerinde yeralýr ve bu, toplum açýsýndan, [sayfa
183] geniþletilmiþ ölçekli bir yeniden-üretimdir  eðer üretim alaný geniþ* Almanca ve Fransýzca baskýlarda 1850lerde. -ç.
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letilmiþ ise yaygýn (extensive); eðer üretim araçlarý daha etkin hale getirilmiþ ise yoðunlaþtýrýlmýþ (intensive) bir yeniden-üretimdir. Geniþletilmiþ
ölçekli bu yeniden-üretici, birikimin artý-deðerin sermayeye dönüþtürülmesinin sonucu olmayýp, sabit sermayenin gövdesinden kendisini para
biçiminde koparýp ayýran deðerin, tekrar yeni ek sermayeye ya da hiç
deðilse ayný türden daha etkin sabit sermayeye çevrilmesinden ileri gelir. Kuþkusuz bu, kýsmen, iþin kendine özgü niteliðine, bu türden yavaþ
yavaþ yapýlan eklemeleri yapabilme ölçüsüne ve oranýna, dolayýsýyla bu
biçimde yeniden yatýrýlmak üzere toplanmasý gerekli yedek fonlarýn miktarýna ve bunun için gerekli zamana da baðlýdýr. Mevcut makinelerin
ayrýntýlarý üzerinde, ne ölçüde daha fazla iyileþtirmeler yapýlabileceði,
doðal olarak, bu iyileþtirmelerin niteliði ile makinenin kendi yapýsýna
baðlýdýr. Demiryollarýnýn yapýmýnda, daha baþlangýçta bu noktanýn ne
kadar iyi düþünüldüðünü Adams þöyle anlatmaktadýr: Tüm yapý, arý
kovanýna egemen olan þu ilkeye dayanmalýdýr: sýnýrsýz geniþleme kapasitesi. Herhangi bir sabit ve kesinleþmiþ simetrik bir yapýdan, geniþleme
halinde ilerde yýkýlmasýna gereksinme duyulacaðý için kaçýnmak gerekir. (s. 123.)
Bu, geniþ ölçüde mevcut mekana baðlýdýr. Bazý binalarda ek katlar yapýlabilir; diðerlerinde ise yatay geniþleme ve dolayýsýyla daha fazla
arazi gereklidir. Kapitalist üretimde, bir yanda geniþ ölçüde malzeme
savurganlýðý, öte yandan ise, iþin yavaþ yavaþ geniþlemesi içerisinde (kýsmen emek-gücüne zararlý) ve hiç de pratik olmayan bu tür yatay geniþlemeler vardýr, çünkü hiç bir þey toplumsal bir plana göre yapýlmadýðý gibi,
her þey bireysel kapitalistin iþ gördüðü sýnýrsýz farklýlýktaki koþullara, araçlara vb. baðlýdýr. Bu, üretici güçlerin büyük ölçüde ziyan edilmesi sonucunu verir.
Bu yedek para fonunun (yani tekrar paraya çevrilmiþ bulunan
sabit sermayenin bu kýsmýnýn) bölük pörçük yatýrýmý, en kolay, tarýmda
yapýlýr. Belli büyüklükte bir üretim alaný, burada, sermayenin yavaþ yavaþ
emilmesine çok büyük olanak saðlar. Ayýn þey hayvan yetiþtirilmesinde
olduðu gibi, doðal yeniden-üretimin bulunduðu yerler için de geçerlidir.
Sabit sermaye özel bakým maliyetlerini gerektirir. Bu bakýmýn bir
kýsmýný emek-sürecinin kendisi saðlar; sabit sermaye, [sayfa 184] emeksürecinde kullanýlmadýðý takdirde zarar görür (Buch I, Kap, VI, s. 196 ve
Kap. XIII, s. 423, kullanýlmadýklarý sýrada makinelerin yýpranmasý ve
aþýnmasý konusu). Ýngiliz yasalarý, bu nedenle, kiralanmýþ topraklar eðer
usulünce ve adetlere göre ekilmiyor ise, bunu açýkça savurganlýk saymaktadýr. (W. A. Holdsworth, Barrister at Law, The Law of Landlord
and Tenant, London 1857, s. 96.) Emek-sürecindeki kullanýmdan ileri
gelen bu bakým, canlý emeðin özünde bulunan bir doða vergisidir. Üstelik, emeðin bu koruyucu gücü iki yönlü bir niteliðe sahiptir. Bir yandan
emek malzemelerinin deðerini ürüne aktarmak suretiyle bunu korumuþ
olur, öte yandan da emek aletlerinin deðerini, bu deðeri ürüne aktar-
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maksýzýn, bunlarýn kullaným-deðerini üretim sürecindeki faaliyeti aracýlýðý ile korumuþ olur.
Bununla birlikte, sabit sermaye, gene de, iyi durumda kalabilmek
için mutlak bir emek harcamasýný da gerektirir. Makinelerin zaman zaman temizlenmesi gerekir. Bu, yapýlmadýðý takdirde, makinelerin yararsýz hale gelecekleri ve üretim sürecinden kopartýlamayacak bazý öðelerin
zararlý etkilerini yoketmek için harcanan bir ek emek sorunudur; dolayýsýyla, makineleri çalýþýr durumda tutma sorunudur. Belirtmeye gerek
yok ki, sabit bir sermayenin normal dayanýklýlýðý, iþlevlerini normal olarak yerine getirebileceði süre boyunca gerekli bütün koþullarýn saðlandýðý varsayýmýna göre hesaplanmaktadýr; týpký bir insanýn ortalama ömrünün
30 yýl olduðunu söylerken, daima yýkandýðýný varsaydýðýmýz gibi. Burada
sözkonusu olan, makinenin içerdiði emeðin yerine konmasý deðil, kullanýlmasýnýn zorunlu kýldýðý devamlý ek emektir. Bu, makinenin harcadýðý
emek sorunu deðil, makineye harcanan emek, içinde üretim öðesi deðil hammaddenin bulunduðu emek sorunudur. Bu emek için harcanan
sermaye, ürünün varlýðýný borçlu olduðu asýl emek-sürecine girmediði
halde, döner sermaye olarak sýnýflandýrýlmalýdýr. Bu emeðin, üretimde
sürekli harcanmasý gerektiði için deðerinin de ürünün deðeri tarafýndan
sürekli yerine konmasý gerekir. Buna yatýrýlan sermaye, döner sermayenin üretken olmayan maliyetleri kapsayan kýsmýna girer ve yaratýlan
deðerlere, yýllýk bir ortalama hesaba göre daðýtýlmasý gerekir. Gerçek
anlamýyla sanayide bu temizleme iþinin, dinlenme zamanlarýnda iþçiler
tarafýndan bedavadan ve bedava oluþu nedeniyle çoðu kez üretim sýrasýnda da yapýldýðýný, ve [sayfa 185] kazalarýn pek çoðunun bu kaynaða
baðlanabileceðini gördük.* Bu emek, ürünün fiyatýnda hesaba katýlmýyor.
Böyle olduðu sürece tüketici bunu bedavadan almýþ oluyor. Öte yandan
kapitalist de, böylece, makinelerinin bakým maliyetleri için bir þey
ödememiþ oluyor. Bunu emekçi in persona** ödemiþ oluyor ve bu,
sermayenin kendisini korumasýnýn sýrlarýndan biri oluyor, ki bu, aslýnda,
emekçiyi makineler üzerinde yasal bir hak sahibi yapýyor ve buna dayanarak burjuva yasalarý açýsýndan bile makinenin ortak sahibi oluyor.
Bununla birlikte, makinelerin temizlik için üretim sürecinden çýkartýlmasýnýn gerektiði ve bu yüzden de bu temizleme iþinin örneðin lokomotiflerde olduðu gibi aralarda yapýlamadýðý çeþitli üretim kollarýnda, bu
bakým iþi cari giderler olarak sayýlmakta ve bu nedenle de döner sermayenin bir öðesi olmaktadýr. Örneðin bir yük treninin lokomotifi, bir
gün bakým yerine alýnmaksýzýn 3 günden fazla çalýþmamalýdýr. ... Kazan
eðer soðumadan yýkanmaya kalkýþýlýrsa, bu çok zararlý olabilir. (R. C., n°
17823.)
Fiili onarým ya da parça deðiþtirme iþleri, ilk yatýrýlan sermayede
* Kapital, Birinci Cilt, s. 438. not 108. -Ed.
** Þahsen. -ç.
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bulunmayan ve bu yüzden de sabit sermayenin deðerinin yavaþ yavaþ
yerine konmasýyla hiç deðilse her zaman yerine konamayan ve
karþýlanamayan sermaye ve emek harcamasý gerektirir. Örneðin, eðer
sabit sermayenin deðeri 10.000 sterlin ve toplam ömrü de 10 yýl ise, bu
10 yýlýn sonunda bütünüyle paraya çevrilen 10.000 sterlin yalnýz ilk yatýrýlan sermayenin deðerini yerine koyacak, ama bu arada onarýmlar için
eklenen sermayeyi ya da emeði yerine koymayacaktýr. Bu, bir tek seferde deðil, ancak gereksinme görüldüðü zaman yatýrýlan deðerin ek bir
kýsmýdýr ve bunun yatýrýlmasýnýn çeþitli zamanlarda oluþu, iþin doðasý
gereði raslansaldýr. Her sabit sermaye, emek aletleri ve emek-gücü için
bu gibi sonradan yapýlan, parçalara bölünmüþ ek sermaye yatýrýmlarýný
gerektirir.
Makinelerin vb. ayrý kýsýmlarýnýn baþýna gelebilecek hasar doðal
olarak raslansal olup, bu yüzden gerektirecekleri onarým da gene raslansaldýr. Bununla birlikte, azçok sabit nitelikte olan ve sabit sermayenin
ömrünun çeþitli dönemlerine raslayan iki tür onarýmý genel onarýmlardan ayýrmak gerekir. Bunlar, çocukluk dönemi hastalýklarý ile çok daha
fazla sayýda olan orta-yaþ [sayfa 186] sonrasý döneminin hastalýklarýdýr. Sözgelimi bir makine çok mükemmel bir biçimde sipariþ edilmiþ olabilir,
ama fiilen kullanýlmasý bazý aksaklýklar ortaya çýkartýr ve bunlarýn daha
sonra harcanan emekle giderilmeleri gerekir. Öte yandan bir makine
ortayaþ noktasýný ne kadar geçerse, normal aþýnýp yýpranmasý o kadar
fazla artmýþ olur, içerdiði malzeme o denli eskimiþ ve iþe yaramaz hale
gelmiþ olur, ve ortalama ömrünün geri kalan kýsmýnda onu çalýþýr durumda tutmak için gerekli onarýmlar da o denli fazla ve önemli olur.
Zamanýndan önce ölmeyi önlemek için, genç ve güçlü bir insana kýyasla, daha fazla týbbi harcama yapan yaþlý bir adamýn durumu da aynýdýr.
Böylece, raslansal niteliðine karþýn, onarým iþi, sabit sermayenin ömrünün çeþitli dönemlerine eþit olmayan biçimde daðýlmýþtýr.
Yukardaki açýklamalardan ve makineler üzerindeki onarým iþinin
genellikle raslansal niteliðinden þu sonuçlar çýkar:
Onarýmlar için fiilen emek-gücü ve emek aletleri harcanmasý, bu
onarýmlarý gerektiren durumlar gibi, bir bakýma, raslansaldýr; gerekli olan
onarýmlarýn miktarý, sabit sermayenin ömrünün farklý dönemlerine eþit
olmayan biçimde daðýtýlmýþtýr. Diðer bakýmlardan sabit sermayenin ortalama ömrü hesaplanýrken, kýsmen temizleme ile (eklentilerin de temizliði dahil), kýsmen de gerektiði zamanlarda yapýlan onarýmlarla, sürekli
olarak iyi çalýþýr durumda tutulacaðý kabul edilmiþtir. Sabit sermayenin
aþýnýp yýpranmasý yoluyla deðer aktarýmý, ortalama ömrü üzerinden hesaplanmakla bitlikte, bu ortalama ömrün kendisi, bakým için gerekli ek
sermayenin sürekli yatýrýlmasý varsayýmýna dayanýr.
Ne var ki, bu fazladan yapýlan emek ve sermaye harcamasýyla
eklenen deðerin, ortaya çýktýðý anda, ilgili metalarýn fiyatýna giremeyeceði de açýktýr. Örneðin bir iplik fabrikatörü, ipliðini, o hafta, salt, çarký kýrýl-
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dý ya da kayýþý koptu diye geçen haftadan daha pahalý satamaz. Tek bir
fabrikada böyle bir kaza oldu diye, ipliðin genel maliyetleri hiç bir þekilde
deðiþmemiþtir. Bütün deðer belirlemelerinde olduðu gibi, burada da
belirleyici ortalamalardýr. Belli bir iþkolunda yatýrýlmýþ bulunan sabit sermayenin ortalama ömrü sýrasýnda gerekli bakým ve onarým iþlerinin ortalama hacmi ile, bu gibi kazalarýn ortalamasýný deneyim gösterir. Bu
ortalama harcama, ortalama ömre daðýtýlýr ve buna tekabül eden kesirsiz parçalar biçiminde ürünün fiyatýna eklenir; böylece, ürünün satýlmasý
yoluyla yerine konmuþ olur. [sayfa 187]
Bu biçimde yerine konulan ek sermaye, harcanýþ biçimi düzensiz
olmakla birlikte döner sermayeye aittir. Makinelerdeki her tür arýzanýn
hemen giderilmesi büyük önem taþýdýðý için, nispeten büyük her fabrika, normal fabrika gücüne ek olarak, mühendis, marangoz, mekanikçi,
çilingir vb. gibi özel personel de istihdam eder. Bunlarýn ücretleri, deðiþen
sermayenin bir kýsmý olup, emeklerinin deðeri ürüne daðýtýlýr. Öte yandan, üretim araçlarý için yapýlan harcamalar, yukarda, sözü edilen ortalama temeli üzerinden hesaplanýr; ki buna göre bu harcamalar, fiilen
düzenli olmayan dönemlerde yatýrýldýklarý ve bu yüzden de ürüne ya da
sabit sermayeye düzensiz dönemlerde girdikleri halde, ürünün deðerinin daima bir kýsmýný oluþtururlar. Tam anlamýyla onarýmlara harcanan
bu sermaye, birçok bakýmdan kendine özgü bir sermayedir; ne döner
ve ne de sabit sermaye olarak sýnýflandýrýlabilirse de, cari giderler arasýnda sayýldýðý için döner sermayeye sokulmasý daha doðru olur.
Defter tutma biçimi, elbette ki, deftere geçirilen fiili durumu hiçbir þekilde deðiþtirmez. Ne var ki, birçok iþkolunun, genellikle alýþýlageldiði
gibi onarým maliyetlerini sabit sermayenin fiili aþýnma ve yýpranmasýyla
birlikte þu þekilde hesapladýklarýný da dikkate almak önemlidir: Yatýrýlmýþ
olan sabit sermaye 10.000 sterlin, dayanýklýlýðý da 15 yýl olsun. Bu durumda yýllýk aþýnma ve yýpranma 6662/3 sterlindir. Ama deðer kaybý ancak on yýllýk bir dayanýklýlýk üzerinden hesaplanýr; bir baþka deyiþle,
sabit sermayenin aþýnma ve yýpranmasý karþýlýðý, üretilen metalarýn fiyatlarýna, yýlda 6662/3 sterlin yerine, 1.000 sterlin eklenir. Böylece, 3331/3
sterlin onarým, vb. için yedek olarak ayrýlmýþ olur. (10 ve 15 rakamlarý
salt bir örnek olmak üzere seçilmiþtir.) Sabit sermaye 15 yýl dayanabilsin
diye, bu miktar, onarýmlar için ortalama olarak harcanýr. Böyle bir hesaplama, doðal olarak, onarýmlar için harcanan sabit sermaye ile ek sermayenin farklý kategorilere ait olmasýný engellemez. Bu hesaplama
biçimine dayanýlarak, örneðin, buharlý gemilerin bakým ve yenilenmeleri, için asgari maliyet tahmininin yýlda yüzde 15 olduðu kabul edilmiþ ve
bu nedenle de yeniden-üretim zamaný 62/3 yýl olmuþtur. 1860larda Ýngiliz hükümeti, Peninsular and Oriental Þirketine, 6¼ yýllýk yeniden-üretim
zamanýna tekabül eden, yýllýk yüzde 16 oranýnda tazminat vermiþtir. Demiryollarýnda bir lokomotifin ortalama ömrü 10 yýldýr ama, onarýmlar
hesaba katýldýðýnda deðer kaybý yüzde [sayfa 188] 12½ olarak alýnmaktadýr,
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bu da lokomotifin dayanýklýlýðýný 8 yýla indirmektedir. Yolcu ve yük vagonlarýnda ise yapýlan tahmin yüzde 9, ya da 111/9 yýllýk bir dayanýklýlýktýr.
Sahipleri için sabit sermayeyi temsil eden ve bu nitelikleriyle kiraya verilen ev ve diðer nesnelerin kiralanmasýnda, yasakoyucu, zamanýn,
doðal koþullarýn ve normal eskimenin sonucu olan normal deðer kaybý
ile, evin normal ömrü ve normal kullanýmý sýrasýndaki bakýmý için zaman zaman gerekli görülen onarýmlar arasýnda her yerde bir ayrým
yapmýþtýr. Kural olarak bunlardan ilkini mal sahibi, ikincisini kiracý karþýlar.
Onarýmlar, ayrýca, sýradan ve esaslý onarýmlar diye ayrýlýr. Bu esaslý onarýmlar, sabit sermayenin, maddi biçimi içerisinde kýsmen yenilenmesidir ve kira sözleþmesinde tersi açýkça, belirtilmediði takdirde, ayný biçimde mal sahibinin omuzlarýna yüklenir. Örneðin Ýngiliz yasasýný alalým: Öte yandan, kiracý, her yýl, bunlar esaslý onarýmlarý gerektirmediði
sürece, kiralanan þey ve eklentilerini, havadan ve yaðýþtan korumanýn
genel olarak sýradan onarýmlar baþlýðý altýna girebilecek onarýmlarý yapmanýn dýþýnda, baþka bir yükümlülük taþýmaz. Kiralanan þey ve eklentilerin sýradan onarýmlara konu olan kýsýmlarý bakýmýndan bile, kiralandýðý
andaki yaþý, genel durumu dikkate alýnmalýdýr; çünkü kiracý, eski ve
aþýnmýþ malzemeleri yenileriyle deðiþtirmek zorunda olmadýðý gibi, zaman ve olaðan aþýnýp yýpranmadan ileri gelen kaçýnýlmaz deðer kaybýný
da telafi etmek zorunda deðildir. (Holdsworth, The Law of Landlord
and Tenant, s. 90 ve 91.)
Aþýnma ve yýpranmanýn yerine konulmasý ile bakým ve onarým
iþinden büsbütün farklý bulunan bir de sigorta vardýr ve bu, olaðanüstü
doða olaylarýnýn, yangýnýn, selin, vb. yolaçtýðý yýkýmlarla ilgilidir. Bunun,
artý-deðerden karþýlanmasý gereklidir ve bundan yapýlan bir indirimdir.
Ya da bütünüyle toplum açýsýndan ele alýndýðýnda, sürekli bir aþýrý-üretim, yani mevcut servetin yalnýzca yerine konmasý ve yeniden üretilmesi
için zorunlu olandan daha büyük ölçekte ve nüfus artýþýndan tamamen
ayrý bir üretim yapýlmasý gerekir; böylece, kazalar ile doða güçlerinin
yolaçtýðý olaðanüstü yýkýmlarýn karþýlanmasý için gerekli üretim araçlarý
elaltýnda bulundurulmuþ olacaktýr.
Aslýnda yerine konulmak üzere gereksinme duyulan sermayenin
ancak çok küçük bir kýsmý yedek para fonunu içerir. En büyük kýsmý,
kýsmen fiili geniþleme olan ve kýsmen de, sabit [sayfa 189] sermayeyi üreten sanayi dallarýndaki normal üretim hacmine ait bulunan, bizzat üretim ölçeðinin geniþlemesini içerir. Örneðin bir makine fabrikasý, iþlerini,
müþterilerine ait fabrikalarýn her yýl geniþleyebileceði ve bunlardan bir
kýsmýnýn daima, tüm ya da kýsmý yeniden-üretim gereksinmesi içinde
olacaðý hesabýna göre ayarlamak zorundadýr.
Toplumsal ortalamaya göre, aþýnma ve yýpranmanýn olduðu kadar onarým maliyetlerinin de belirlenmesinde, eþit koþullar altýnda ve
ayný sanayi dalýndaki eþit büyüklükte sermaye yatýrýmlarýnda bile, zorunlu olarak büyük eþitsizlikler görülür. Uygulamada bir makine vb., bir
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kapitalistin elinde ortalama süreden fazla dayandýðý halde, bir diðerinde
bu kadar uzun süre dayanmaz. Birinde onarým maliyetleri ortalamanýn
üzerinde, diðerinde ise, altýndadýr, vb.. Ama aþýnma ve yýpranma ile
onarým maliyetlerinden ileri gelen ve metalarýn fiyatlarýna eklenen miktar aynýdýr ve ortalama ile belirlenir. Bu nedenle birisi bu ek fiyattan,
gerçekte eklediðinden daha fazlasýný elde ettiði halde, diðeri daha azýný
almýþ olur. Ayný iþkolunda, emek-gücünü ayný derecede sömüren çeþitli
kapitalistlerin farklý kazançlarýndan ileri gelen bu durum, bütün ötekiler
gibi, artý-deðerin gerçek niteliðinin anlaþýlmasýndaki güçlükleri artýrma
eðilimi taþýr.
Gerçek anlamýyla onarým ve yerine konma ile bakým ve yenileme maliyetleri arasýndaki sýnýr çizgisi oldukça esnektir. Örneðin, demiryolculuðunda, bazý harcamalarýn onarýmlar için mi, yoksa yerine konmalar için mi yapýldýðý, bunlarýn cari harcamalardan mý, yoksa asýl sermaye hissesinden mi karþýlanacaðý yolundaki bitip tükenmez tartýþmalarýn
kökeni iþte buradan gelir. Onarým harcamalarýný gelir hesabý yerine sermaye hesabýna aktararak, temettüleri yapay olarak þiþirmek, demiryolu
yönetim kurulunun pek iyi bildiði bir yöntemdir. Bununla birlikte, deneyim, bu konuda en önemli ipuçlarýný saðlamýþtýr. Lardnere göre, örneðin, bir demiryolunun ilk yýllarýnda gerekli olan ek emek, onarým olarak belirtilmemeli, demiryolu yapýmýnýn esaslý bir kýsmý olarak kabul
edilmeli ve mali hesaplarda, gelire deðil, sermayeye zimmet þeklinde
gösterilmeli, aþýnma ve yýpranmadan ya da trafiðin iþleyiþinden ileri gelen haklý harcamalar olarak deðil, yolun yapýmýndaki ilk ve kaçýnýlmaz
eksikliklerden doðan harcamalar diye düþünülmelidir. (Lardner, loc.
cit., s. 40.) En saðlam yöntem, bu miktar, fiilen harcansýn ya da harcanmasýn, [sayfa 190] yýllýk gelirden, bu gelirin elde edilmesi için zorunlu olarak
ortaya çýkan deðer kaybýnýn düþülmesidir. (Captain Fitzmaurice, Committee of Inquiry on caledonian Railway, Money Market Reviewda
1867de yayýnlanmýþtýr.)
Sabit sermayenin, yerine konma ve bakým olarak ayrýlmasý, hiç
deðilse buhar gücüyle yapýlmayan tarýmda fiilen olanaksýz ve gereksizdir. Kirchhofa göre (Handbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre,
Dresden 1852, s. 137), fazla olmamakta birlikte araç ve gereç (tarýmsal
ve diðer gereçler ve her türden çiftlik aletleri) ikmalinin tam olduðu
durumlarda, bunlarýn yýllýk aþýnma ve yýpranmasý ile bakýmýnýn, farklý
koþullara göre, genel bir ortalama olarak ilk stokun yüzde 15 ila 25i
üzerinden hesaplanmasý adet haline gelmiþtir.
Demiryollarýnda vagon ve lokomotiflerin onarýlmasý ile yenilenmesini birbirinden ayýrmak olanaksýzdýr. Elimizdeki stoku sayý ile tutuyoruz. Kaç tane lokomotifimiz varsa bu sayýyý koruyoruz. Bir tanesi
ömrü dolar da çalýþamaz hale gelir ve bir yenisini yapmak gerekirse,
bunu, gelirden karþýlayarak elbetteki elden geldiðince eskisinin malzemesinden yararlanarak yapýyoruz ... eskisinden epey þeyler kalýyor; te-
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kerlekler, dingiller, kazanlar, ve aslýnda eski lokomotifin büyük bir kýsmý
kalmýþ oluyor. (T. Gooch, Chairman of Great Western, Railway Co., R.
C. on Railways s. 858, n° 17327-17329.) ... Onarým, yenileme demektir;
ben yerine konma sözünü kabul etmiyorum...; bir demiryolu þirketi bir
kez bir taþýt ya da lokomotif aldýmý, bunu onarmak zorundadýr ve böylece onun devamlý çalýþmasýný saðlamýþ olur. (n° 17784.) ... Lokomotifleri bu 8½ peni ile sonsuza dek korumuþ oluruz. Biz lokomotiflerimizi
yeniden yaparýz. Bir lokomotifin tamamýný satýn almaya kalkýþsanýz, gereðinden fazla para harcamýþ olursunuz ... el altýnda daima bir çift tekerlek ya da dingil ya da lokomotifin bir kýsmý bulunur ve böylece bu,
neredeyse yepyeni bir lokomotifin yapým giderlerini azaltmýþ olur. (n°
17790.) Þu anda her hafta yeni bir lokomotif, ya da hemen hemen yeni
sayýlabilecek bir lokomotif çýkartýyorum; kazaný, silindiri ya da gövdesi
yeni bir lokomotif. (n° 17823. Archibald Sturrock, Locomotive Superintendent of Great Northern Railway, R.C., 1867.)
Yolcu vagonlarý için de ayný þey: Zamanla bütün lokomotifler ve
vagonlar sürekli onarýlýyor. Bir seferinde yeni tekerlekler, bir baþka seferinde yeni bir gövde takýlýyor. En fazla [sayfa 191] aþýnmayla yüzyüze bulunan çeþitli hareketli kýsýmlar yavaþ yavaþ deðiþtiriliyor; lokomotifler ile
vagonlar ardarda bu gibi onarýmlardan geçe geçe, çoðunda, ilk malzemeden en ufak bir þey kalmýyor. ... Bu durumda bile, yolcu vagonlarý ile
lokomotiflerin eski malzemesi þu ya da bu ölçüde diðer vagonlara ya da
lokomotiflere takýlýyor ve bunlar hiç bir zaman tümüyle sefer dýþý kalmýyor. Taþýnabilir sermaye bu nedenle, sürekli yeniden-üretim durumu
içerisinde diye kabul edilebilir; ileriki bir dönemde yolun bütünüyle yeniden döþenmesini gerektiren durum, burada, vagon ve lokomotiflerde
her yýl yavaþ yavaþ yapýlmýþ olmaktadýr. Bunlarýn varlýðý uzun süreli olmakta ve,sürekli gençleþme halinde bulunmaktadýrlar. (Laraner, op. cit., s.
115-16.)
Lardnerin burada demiryolu ile iliþkili olarak anlattýðý bu süreç,
tek bir fabrikaya uygun düþmez, ama tek bir sanayi dalýnýn tümü ve
hatta toplumsal ölçekte ele alýndýðýnda toplam üretim içerisindeki onarýmlarla içiçe geçmiþ sabit sermayenin sürekli ve kýsmi yeniden-üretimine bir örnek olarak pekala gösterilebilir.
Becerikli yönetim kurullarýnýn, temettü çýkarmak amacýyla onarým ve yerine koyma terimlerinden yararlanmakta gösterebilecekleri cüretin bir kanýtý iþte þudur. R. P. Williamsýn okuduðu yukarda sözü edilen
bildiriye göre, çeþitli Ýngiliz demiryolu þirketleri, daimi yol ve binalarýn
onarým ve bakýmý için (yýlda Ýngiliz mili baþýna), birkaç yýlýn ortalamasý
olarak gelir hesabýndan þu miktarlarý düþmüþlerdir:
London & North Western . . . . . . . . . . . .
Midland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
London & South Western . . . . . . . . . . .
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370 £
225 £
257 £

Great Northem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lancashire & Yorkshire . . . . . . . . . . . . .
South Eastern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300
377
263
266

£
£
£
£

Bu farklar, ancak pek küçük ölçüde, fiili harcamalardaki farklardan ileri gelmiþtir; hemen hepsi, gider kalemlerinin, sermaye ya da gelir
hesabýna zimmet gösterilmesini gerektiren farklý hesap yöntemlerinden
ileri gelmektedir. Williams, uzun uzun, iyi bir temettü için gerekli olmasý
nedeniyle daha az gider ve bu gideri karþýlayabilecek daha büyük bir
gelir olmasý nedeniyle de daha yüksek gider gösterildiðini anlatmaktadýr.
Bazý durumlarda aþýnma ve yýpranma ve bu nedenle de [sayfa 192]
bunlarýn yerine konmasý o derece küçüktür ki, onarým giderleri dýþýnda
herhangi bir gider gösterilemez. Lardnerin demiryolculuktaki sanat yapýlarýna iliþkin olarak aþaðýdaki sözleri genellikle, doklar, kanallar, demir
ve taþ köprüler vb. gibi bütün dayanýklý yapýlar için geçerlidir. Daha
saðlam yapýlar üzerinde zamanýn yavaþ yavaþ yaptýðý etkiler nedeniyle
ortaya çýkan aþýnma ve yýpranma, kýsa dönemlerde bakýldýðý zaman
neredeyse hiç görünmeyen ama diyelim yüz yýl gibi uzun bir zaman
geçmesi halinde, hatta en saðlam yapýlarýn bile bazýlarýnýn ya da tümünün yeniden yapýlmasýný zorunlu kýlabilir. Bu deðiþiklikler, evrendeki
büyük cisimlerin hareketlerinde yeralan, devresel ve asýrlýk eþitsizliklere
uygun bir biçimde benzetilebilir. Zamanýn, köprüler, tüneller, kemerli
köprüler, vb. gibi demiryollarýndaki daha büyük sanat yapýlarý üzerindeki
etkisi, bize, asýrlýk olarak adlandýrýlan aþýnma ve yýpranma örnekleri saðlar. Kýsa aralýklarla yapýlan tüm onarým ya da yeniden yapýmla giderilen
daha hýzlý ve gözle, görülür bozulmalar ise, devresel eþitsizliklerin benzeridir. Yýllýk onarýmlar, daha saðlam ve dayanýklý yapýlarda içlerinde zaman zaman ortaya çýkan olaðan hasarlarý kapsar; ama bu onarýmlar
dýþýnda, zaman, bu yapýlar üzerinde bile etkisini gösterir ve ne denli
uzak olursa olsun öyle bir dönem gelir ki, yeni baþtan yapýmlarýný zorunlu kýlan bir duruma düþebilirler. Mali ve ekonomik yönden böyle bir
dönem, belki de, bunun, bugünkü hesaplara katýlmasýný gerektirmeyecek kadar uzaktýr ve bu yüzden de burada bu konuya yalnýzca deðinmek yeterlidir. (Lardner, loc. cit., s. 38,39.)
Bu sözler, asýrlýk dayanýklýlýktaki bütün benzer yapýlar için de geçerlidir ve bu yüzden de, yatýrýlan sermayenin aþýnma ve yýpranma ile orantýlý biçimde yavaþ yavaþ yerine konmasýna gerek yoktur, yalnýzca yýllýk
ortalama bakým ve onarým giderlerinin, ürünün fiyatlarýna aktarýlmasý
yeterlidir.
Gördüðümüz gibi, sabit sermayenin aþýnma ve yýpranmasýnýn yerine konmasý için geri dönen paranýn büyük bir kýsmý her yýl ya da hatta
daha kýsa aralýklarla kendi maddi biçimine tekrar çevrilmekle birlikte,
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gene de tek tek her kapitalist, sabit sermayesinin ancak aradan birkaç
yýl geçtikten sonra bütünüyle yerine konulan kýsmýnýn yeniden-üretimi
için bir itfa fonuna gerek duyar. Sabit sermayeyi oluþturan kýsýmlardan
epeycesi, kendilerine özgü nitelikleri nedeniyle, bunlarýn yavaþ yavaþ
yeniden [sayfa 193] üretilmelerine olanak yoktur. Ayrýca, yeniden-üretimin,
kýsa aralýklarla yeni stokun, deðer kaybýna uðramýþ, eski stoka eklenmesi biçiminde parça parça yapýlmasý halinde, bile, sanayi dalýnýn kendine
özgü niteliðine baðlý olarak, daha önce þu ya da bu miktarda bir paranýn
birikmiþ bulunmasý, bu yerine koymanýn gerçekleþtirilebilmesi için gereklidir. Bu amaç için yalnýzca herhangi miktarda bir para yeterli deðildir; belirli bir miktar gereklidir.
Eðer biz, bu sorunu, daha sonra ele alacaðýmýz kredi sistemini*
hiç hesaba katmaksýzýn, paranýn basit dolaþýmý varsayýmýna dayanarak
incelersek, bu hareketin mekanizmasý þöyledir: Toplumdaki mevcut paranýn bir kýsmý yýðýlmýþ olarak sürekli atýl kalýrken, diðer kýsmýnýn dolaþým
aracý ya da doðrudan doðruya dolaþan paranýn ivedi yedek fonu iþlevlerini
yerine getirmesi durumunda, toplam para kitlesinin yýðýlma ve dolaþým
aracýna bölünme oranýnýn sürekli deðiþtiði gösterilmiþti (Buch I, Kap III,
3a). Þimdi ele aldýðýmýz durumda, nispeten büyük kapitalistlerin elinde
oldukça büyük miktarlarda yýðýlmýþ olarak birikmiþ olmasý gereken para,
sabit sermaye satýnalýnmasý için bir anda dolaþýma sokulmaktadýr. Sonra, bu, toplumda tekrar dolaþým aracý ve yýðýlma olarak bölünür. Sabit
sermayenin deðerinin aþýnmasý ve yýpranmasý oranýnda, kendi çýkýþ noktasýna geri akmasýna aracýlýk eden itfa fonu yoluyla, dolaþýmdaki paranýn bir kýsmý, sabit sermayenin satýn alýnmasý üzerine yýðýlý-parasý dolaþým
aracýna dönüþüp kendisinden çýkmýþ bulunan ayný kapitalistin elinde,
uzun ya da kýsa bir dönem için tekrar bir yýðýlma oluþturur. Bu, toplumda bulunan ve sýrasýyla önce dolaþým aracý iþlevini yapan, sonra da bir
yýðýlma olarak dolaþýmdaki para kitlesinden tekrar ayrýlan yýðýlmanýn sürekli deðiþen bir daðýlýmýdýr. Modern sanayi ve kapitalist üretimin geliþmesiyle zorunlu olarak paralel giden kredi sistemindeki geliþme ile bu
para artýk yýðýlmýþ olarak deðil, sermaye olarak hizmet eder; ne varki, bu
hizmeti sahibine deðil, emrine girdiði diðer kapitalistlere yapar. [sayfa 194]

* Kapitalist kredi sistemi, Kapitalin üçüncü cildinin dördüncü ve beþinci kýsýmlarýnda ele
alýnmýþtýr. -Ed.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

YATIRILAN SERMAYENÝN TOPLAM DEVRÝ
DEVÝR ÇEVRÝMLERÝ

ÜRETKEN sermayeyi oluþturan kýsýmlardan sabit ve döner sermayelerin, çeþitli biçimlerde ve çeþitli sürelerde devrettiklerini, ayrýca
bir iþletmenin sabit sermayesinin çeþitli kýsýmlarýnýn, farklý dayanýklýlýklarýna ve dolayýsýyla farklý yeniden-üretim zamanlarýna baðlý olarak, farklý
devir sürelerinin olduðunu gördük. (Ayný iþletmede kullanýlan döner sermayenin farklý kýsýmlarýnýn devrindeki gerçek ve görünüþteki farklýlýklar
için bu bölümün sonundaki 6 nolu paragrafa bakýnýz.)
1) Yatýrýlan bir sermayenin toplam devri, kendisini oluþturan çeþitli
kýsýmlarýn ortalama devridir; bu sermayenin dolaþým biçimi ilerde
gösterilmiþtir. Bu yalnýzca farklý, zaman dönemleri sorunu olduðuna göre,
bunlarýn ortalamasýný hesaplamaktan daha kolay hiç bir þey yoktur. Ama:
2) Burada, yalnýz nicelik deðil, bir de nitelik farký vardýr.
Üretim sürecine giren döner sermaye, bütün deðerini ürüne aktarýr ve bu nedenle, üretim sürecinin kesintisiz yürümesi için, ürünün
satýþýyla, sürekli aynî olarak yerine konulmasý gerekir. [sayfa 195] Üretim sü-
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recine giren sabit sermaye, deðerinin ancak bir kýsmýný (aþýnan ve yýpranan kýsmýný) ürüne aktarýr ve bu aþýnma ve yýpranmaya karþýn üretim
sürecinde iþlev yapmaya devam eder. Bunun için de, çeþitli uzunluktaki
zaman aralýklarý geçmedikçe aynî olarak yerine konmasýna, hiç deðilse
döner sermaye kadar sýk bir biçimde konmasýna gerek yoktur. Bu yerine koyma zorunluluðu, yeniden-üretim süresi, sabit sermayenin çeþitli
kýsýmlarý için yalnýzca nicel yönden farklý olmakla kalmaz, daha öncede
gördüðümüz gibi, sabit sermayenin daha uzun ömürlü olan dayanýklý bir
kýsmý, her yýl ya da daha kýsa aralýklarla yerine konulabilir ve aynî olarak
sabit sermayeye eklenir. Farklý özellikler taþýyan sabit sermaye durumunda, yerine konma, ancak dayanýklýlýk süresinin sonunda hep birden
olabilir.
Ýþte bu nedenle, sabit sermayenin çeþitli kýsýmlarýna özgü devirlerin, baðdaþýk bir devir biçimine indirgenmesi zorunludur; öyle ki, yalnýzca nicelik bakýmýndan, yani devir süreleri bakýmýndan farklý kalsýnlar.
Eðer çýkýþ noktasý olarak, sürekli üretim süreci biçimi R ... Ryi
alýrsak, bu nicel özdeþlik meydana gelmez. Çünkü, diðer öðeleri gerektirmediði halde Rnin belirli öðelerinin sürekli aynî olarak yerine konmasý gerekir. Bununla birlikte P ... P biçimi, kuþkusuz bu devir özdeþliði
verir. Sözgelimi, her yýl deðerinin onda-biri, yani 1.000 sterlini her yýl
paraya çevrilen, on yýllýk ömre sahip 10.000 sterlin deðerinde bir makineyi ele alalým. Bu 1.000 sterlin, bir yýl içerisinde para-sermayeden, üretken sermayeye ve meta-sermayeye çevrilmiþ, ve sonra da tekrar buradan
para-sermayeye çevrilmiþtir. 1.000 sterlin, eðer biz döner sermayeyi parabiçimi içerisinde incelersek, týpký bu sermaye gibi ilk baþlangýç biçimine, para-biçime dönmüþtür; burada, 1.000 sterlinlik bu para-sermayenin,
yýlýn sonunda bir makinenin maddi biçimine bir kez daha dönüþtürülüp
dönüþtürülmemesinin önemi yoktur. Yatýrýlan üretken sermayenin toplam devrini hesaplarken bu nedenle biz onun bütün öðelerini, parabiçimi içerisinde sabit tutuyoruz ve böylece bu biçime dönüþ, devri
tamamlanmýþ oluyor. Deðerin bu para-biçiminin yalnýzca hesap parasý
olduðu sürekli üretim sürecinde bile deðerin daima para olarak yatýrýlmýþ
olduðunu varsayýyoruz. Böylece ortalamayý, hesaplayabiliriz.
3) Demek oluyor ki, yatýrýlan üretken sermayenin çok daha büyük.
kýsmýný, yeniden-üretim ve dolayýsýyla da devir dönemi [sayfa 196] birçok
yýlýn geçmesini kapsayan sabit sermaye oluþturduðu halde, yýl boyunca
devredilen sermaye-deðer, döner sermayenin ayný yýl içerisindeki ardarda devirleri nedeniyle, yatýrýlmýþ bulunan toplam deðerden daha büyük
olabilir.
Sabit sermayenin 80.000 sterlin ve yeniden-üretim döneminin 10
yýl olduðunu kabul edersek, bunun 8.000 sterlini her yýl kendi para-biçimine döner ya da bu 80.000 sterlin, devrinin onda-birini tamamlamýþ
olur. Gene diyelim, döner sermaye 20.000 sterlin olsun ve devrini yýlda
beþ kez tamamlasýn. Bu durumda toplam sermaye 100.000 sterlin olur.
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Devredilen sabit sermaye 8.000, devredilen döner sermaye beþ defa
20.000; yani 100.000 sterlindir. Öyleyse, bir yýlda devredilen sermaye
108.000 sterlin, yani yatýrýlan sermayeden 8.000 sterlin fazladýr. Sermayenin 1 + 2/25i devredilmiþtir.
4) Ýþte bunun için, yatýrýlan sermayenin deðerinin devir zamaný,
fiili yeniden-üretim zamanýndan ya da kendisini oluþturan kýsýmlarýn fiili
devir zamanlarýndan farklýdýr. Diyelim, 4.000 sterlinlik bir sermaye yýlda
beþ kez devretmiþ olsun. Devredilen sermaye, böylece beþ kez 4.000,
yani 20.000 sterlin olur. Ama her devir sonunda yeniden yatýrýlmak üzere dönen miktar 4.000 sterlinlik ilk yapýlan sermayedir. Büyüklüðü, yeni
baþtan sermaye iþlevini yerine getirdiði süredeki devir sayýsý ile
deðiþmemiþtir. (Artý-deðerden ayrý olarak.)
Öyleyse, 3 nolu örnekte, bir yýlýn sonunda, kapitalistin eline döndüðü varsayýlan miktarlar þunlardýr: (a) sermayenin döner kýsýmlarýna
tekrar yatýrdýðý 20.000 sterlin tutan bir deðerler toplamý ile (b) yatýrýlmýþ
bulunan sabit sermaye deðerden, aþýnma ve yýpranmayla serbest kalmýþ
bulunan 8.000 sterlin tutarýnda bir miktar; ayný anda bu ayný sabit sermaye, üretim sürecinde kalýr, ama 80.000 sterlin yerine 72.000 sterline
inmiþ bir deðer olarak. Ýþte bunun için, yatýrýlmýþ bulunan sabit sermaye
ömrünü tamamlayýp, ürün ve deðer yaratýcýsý iþlevi son bulup yerine
konmasý gereði duyulana kadar, üretim sürecinin daha dokuz yýl devam
etmesi gerekecektir. Yatýrýlan sermaye-deðer öyleyse bir devirler çevriminden geçmek zorundadýr; örneðimizde, on yýllýk bir devirler çevriminin tamamlanmasý gerekir ve bu çevrim, kullanýlan sabit sermayenin
ömrü, yani yeniden-üretim ya da devir zamaný ile belirlenir.[sayfa 197]
KULLANILAN sabit sermayenin deðer büyüklüðü ile dayanýklýlýðý,
kapitalist üretim biçiminin geliþmesiyle birlikte geliþtiðine göre, sanayi
ile sanayi sermayesinin ömrü her belirli yatýrým alanýnda, birçok yýlý, diyelim ortalama on yýlý kapsayacak þekilde uzar. Sabit sermayenin geliþmesi, bir yandan bu ömrü uzattýðý halde, öte yandan da, bu ömür, kapitalist üretim tarzýnýn geliþmesiyle ayný þekilde devamlý olarak hýz kazanan üretim araçlarýndaki sürekli devrimler ile kýsalýr. Bu, üretim araçlarýnda bir deðiþiklik ve bunlar fiziki olarak tükenmeden çok önce manevi
deðer kaybý nedeniyle, sürekli yenilenmeleri zorunluluðunu getirir. Modern sanayiin temel dallarýnda bu yaþam çevriminin ortalama on yýl
olduðu varsayýlabilir. Ne var ki, biz, burada, kesin rakamlar ile ilgili deðiliz. Þu kadarý açýktýr: bu süre içerisinde sermayenin sabit kýsmý tarafýndan hareketsiz tutulduðu birkaç yýlý kapsayan birbiriyle baðýntýlý devirler
çevrimi, devresel bunalýmlara maddi bir temel saðlar. Bu çevrim sýrasýnda, iþler, birbirini izleyen durgunluk, orta derecede faaliyet, hýzlanma ve
bunalým dönemlerinden geçer. Sermayenin yatýrýlmýþ olduðu dönemlerin birbirlerinden çok farklý olduðu ve zaman bakýmýndan çakýþmaktan
çok uzak bulunduklarý doðrudur. Ama bir bunalým, daima geniþ yeni
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yatýrýmlarýn çýkýþ noktasýný oluþturur. Bu nedenle, bir bütün olarak toplumun bakýþ açýsýndan, bir sonraki devir çevrimine azçok yeni bir maddi
temeli saðlarlar.22a
5) Devirlerin hesaplanmasý konusunda bir Amerikalý iktisatçý þöyle
diyor: Bazý iþkollarýnda, yatýrýlan bütün sermaye, bir yýl içerisinde birkaç
kez devreder ya da dolaþýr. Diðerlerinde, bir kýsmý bir yýlda birden daha
fazla, öteki kýsmý daha az devir yapar. Kapitalistin, bütün sermayesi elinden geçerken ya da bir devir yaparken tamamladýðý ortalama süreye
göre kârlarýný hesaplamasý gerekir. Örneðin, belli bir iþkolunda iþ yapan
bir kimsenin sermayesinin yarýsýný binalara ve makinelere yatýrdýðýný kabul edelim; böylece bu kýsým ancak on yýlda bir kez devreder; sermayesinin dörtte-biri, avadanlýðýnýn vb. maliyeti, iki yýlda bir devir yapsa,
geriye kalan ve ücretlerin ödenmesiyle malzeme satýn alýnmasýnda kullanýlan geriye kalan dörtte-bir de bir yýlda iki devir yapmýþ olsa. Ve diyelim tüm sermayesi 50.000 [sayfa 198] sterlin olsa, bu durumda yýllýk
harcamasý:
25.000 : 10
12.500 : 2
12.500 x 2

=
=
=
=

2.500 $
6.250 $
25.000 $
33.750 $

... ve sermayesinin devrettiði ortalama süre aþaðý yukarý onaltý ay
olacaktýr.* ... Bir baþka durumu alalým, ... tüm sermayesinin diyelim
dörtte-biri on yýlda, dörtte-biri bir yýlda, yarýsý yýlda iki kez dolaþýmda
bulunsa. Bu durumda yýllýk harcamasý:
12.500 : 10
12.500
25.000 x 2
Bir yýlda devreden

=
=
=
=

1.250 $
12.500 $
50.000 $
63.750 $

olacaktýr. (Scrope, Pol. Econ., edit. Alonzo Potter, New York,
1841, s. 142, 143.)**
6) Sermayenin çeþitli kýsýmlarýnýn devrindeki gerçek ve görünürdeki farklýlýklar.
Ayný Scrope ayný pasaj da þöyle diyor: Bir fabrikatörün, çiftçinin
22a
Kentsel üretim günlük bir çevrime, kýrsal üretim ise tersine yýllýk bir çevrime baðlýdýr.
(Adam G. Müller. Die Elemente der Staatskunst, Berlin 1809, III, s. 178,) Bu, romantik okulun
benimsediði safça bir sanayi ve tarým anlayýþýdýr.
* Elyazmasýnda Marx, sermayenin devir süresini hesaplamaktaki böyle bir yöntemin
yanlýþlýðýna iþaret ediyor. Yukardaki alýntýda verilen (16 aylýk) ortalama devir süresi, 50.000
sterlinlik toplam sermaye üzerinden yüzde 7,5luk bir kâr alýnmasýna göre hesaplanmýþtýr. Kâr
düþüldüðünde, sermayenin devri 18 aya eþittir. -Ed.
** Sözü edilen kitap. A. Potterin Political Economy, Its Objects, Uses, and Principles, New
York 1840, adlý kitabýdýr. Yazarýn Ýlanýna göre, kitabýn ikinci kýsmý, büyük ölçüde, G. J. P.
Scropenýn, The Principles of Political Economy, London 1833 adlý yapýtýnýn (A. Potterin yaptýðý
birçok deðiþikliklerle) yeniden basýmýdýr. -Ed.

166

Karl Marks
Kapital II

ya da tüccarýn, emekçi ücretlerinin ödenmesi için yatýrdýðý sermaye,
senet ya da satýþlarýnýn haftalýk ödentileriyle (eðer adamlarýna haftalýk
ödeme yapýlýyorsa), belki de haftada bir kez en hýzlý biçimde devreder.
Malzeme ile elindeki stoklara yatýrdýðý sermaye, eþit kredilere göre satýn
aldýðý ve sattýðý varsayýlarak, birini satýn aldýðý ve diðerini sattýðý süreler
arasýndaki tüketilen zamana baðlý olarak bir yýlda belki iki, belki de dört
kez dönerek, daha yavaþ dolaþýmda bulunur. Gereçlerine ve makinelerine yatýrdýðý sermaye, bir dizi iþlemler sonucu eskiyen pek çok avadanlýk olmasýna karþýn, ortalama olarak belki de ancak beþ ya da on yýlda
bir kez dönerek, yani tüketilip ve yenilenerek, çok daha yavaþ dolaþýr.
Fabrika, iþyerleri, depo, ambar gibi binalara, yollara, sulama vb. iþlevine
yatýrýlan sermaye, neredeyse hiç dolaþmýyormuþ gibi görünür. Ama gerçekte bu þeyler, týpký diðer saydýklarýmýz kadar, üretime katkýda [sayfa 199]
bulunarak tamamýyla tüketilir ve üreticinin faaliyetlerine devam edebilmesi için yeniden-üretilmeleri gereklidir; ancak þu farkla ki, bunlar, ötekilerden daha yavaþ bir tempoda tüketilir ve yeniden-üretilir ... ve bunlara
yatýrýlan sermaye belki her yirmi ya da elli yýlda devreder. [s.141-142.]
Scrope,burada, tek tek kapitalist için ödeme süreleri ve kredi
koþullarýnýn ortaya çýkardýðý döner sermayenin belli kýsýmlarýnýn akýþýndaki
fark ile, sermayenin niteliðinden ileri gelen devirlerdeki farký birbirine
karýþtýrmaktadýr. Ücretlerin, karþýlýðý ödenen satýþlar ya da senetlerle saðlanan haftalýk gelirlerden, haftalýk olarak ödenmesi gerektiðini söylemektedir. Burada her þeyden önce, ödeme vadesinin uzunluðuna, yani
ücretler ister haftalýk, isterse aylýk, üç aylýk, altý aylýk, vb. ödensin, emekçinin kapitaliste vermek zorunda bulunduðu kredinin süresine baðlý olarak ücretlerin kendisiyle iliþkili olarak bazý farklýlýklarýn ortaya çýktýðý
gözden ýrak bulundurulmamalýdýr. Bu durumda, daha önce açýklanan
yasa, þu biçimde geçerli olmaktadýr: bütün dönemsel ödemeler için
gerekli ödeme aracý miktarý (dolayýsýyla, bir seferde yatýrýlmasý gerekli
olacak para-sermaye miktarý) bu dönemlerin uzunluðu ile ters* orantýlýdýr. (Buch I, Kap. III, 3b, Seite 124.)
Ýkinci olarak, üretim sürecinde, haftalýk ürüne tümüyle giren haftalýk emeðin kattýðý yalnýzca yeni deðer deðildir, ayrýca haftalýk ürünün
tükettiði ham ve yardýmcý maddelerin deðeri de ürüne katýlmýþtýr. Bu
deðer, kendisini içeren ürünle birlikte dolaþýr. Ürünün satýþý yoluyla para
biçimini alýr ve tekrar ayný üretim öðelerine dönüþmek zorundadýr. Bu,
ham ve yardýmcý maddeler için olduðu kadar, emek-gücü için de geçerlidir. Ne varki, daha önce de gördüðümüz gibi (Bölüm. VI, II, 1) üretimin
sürekliliði, farklý sanayi kollarý için farklý üretim araçlarý ikmalini gerektirdiði gibi, bir ve ayný iþkolu için, örneðin kömür ve pamuk gibi, döner
sermayenin bu öðesinin farklý kýsýmlarý için, gene farklý üretim araçlarý
ikmalini gerektirir. Dolayýsýyla, bu malzemelerin sürekli aynî olarak yeri* Bunun bir yazýþ hatasý olduðu bellidir; burada ters deðil doðru bir orantý vardýr. -Ed.
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ne konulmasý gerekmekle birlikte, daima yeniden satýn alýnmalarý zorunluluðu yoktur. Bunlarýn ne sürelerde satýn alýnacaðý, mevcut stokun hacmi ile [sayfa 200] bunlarýn tüketilmeleri için geçecek zamana baðlýdýr.
Emek-gücü konusunda ise böyle bir ikmal bulundurulmasýna gereklilik
yoktur.
Sermayenin emek-gücüne yatýrýlan kýsmýnýn tekrar paraya çevrilmesi, ham ve yardýmcý maddelere yatýrýlan kýsým ile elele gider. Ama,
paranýn bir yandan emek-gücüne, öte yandan hammaddeye çevrilmesi,
bu iki öðenin satýn alýnma ve ödeme koþullarýndaki özellik nedeniyle,
yani birinin uzun süreler için üretken ikmal olarak, diðerinin, emekgücünün, daha kýsa dönemler, diyelim bir haftalýðýna satýn alýnmasý nedeniyle ayrý ayrý cereyan eder. Öte yandan, kapitalist, üretim için gerekli
maddelerin yanýsýra bir de son biçimini almýþ meta stoku bulundurmak
zorundadýr. Satýþ güçlüklerini bir yana býrakalým. Belli bir miktar mal,
diyelim sipariþ üzerine üretilmek durumundadýr. Bunlarýn son bölümü
hâlâ üretilirken, son biçimini almýþ bulunan ürünler sipariþ tamamlanana kadar depolarda bekler. Döner sermayenin devrindeki diðer farklýlýklar, ayrý öðelerinin diðerlerinden daha uzun süre üretim sürecinin bazý
hazýrlýk aþamalarýnda (kerestenin kurutulmaya býrakýlmasý, vb.) kalmak
zorunda olmasýndan ileri gelir.
Scropeun burada iþaret ettiði kredi sistemi, ticari sermaye ile birlikte, bireysel kapitalistler için devri deðiþtirir. Toplumsal ölçekte bu, ancak, yalnýz üretimi deðil, tüketimi de hýzlandýrmadýðý ölçüde devri deðiþtirir. [sayfa 201]
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ONUNCU BÖLÜM

SABÝT VE DÖNER SERMAYE TEORÝLERÝ
FÝZYOKRATLAR VE ADAM SMITH

QUESNAYDE, sabit sermaye ile döner sermaye arasýndaki ayrým,
kendisini, avances primatives ve avances annuelles olarak gösterir. O,
doðru olarak, bu ayrýmý, üretken sermaye içerisinde var olan, üretim
süreci içerisine doðrudan katýlan sermaye olarak gösterir. Tarýmda kullanýlan sermayeyi, çiftçi sermayesini, gerçekte biricik üretken sermaye
olarak gördüðü için, bu ayrýmlarý yalnýzca çiftçi sermayesi için ortaya
koymuþtur. Sermayenin bir kýsmýnýn yýllýk devir dönemi ile, diðer kýsmýnýn yýllýktan daha uzun (on yýllýk) devir döneminin nedeni de budur.
Geliþme sýrasýnda fizyokratlar, bu ayrýmlarý, zaman zaman diðer tür sermayelere ve genellikle sanayi sermayesine de uyguladýlar. Yýllýk yatýrýmlar ile, daha uzun süreli diðerleri arasýndaki ayrým, toplum için önemini
öylesine korur ki, Adam Smithten sonra bile birçok iktisatçý bu tanýma
dönerler.
Bu iki tür yatýrým arasýndaki fark, yatýrýlan para, üretken sermayenin öðelerine dönüþtürülmeden ortaya çýkmaz. Bu, yalnýzca, üretkensermaye içerisinde bulunan bir farktýr. Ýþte [sayfa 202] bunun için, parayý, ya
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baþlangýç ya da yýllýk yatýrýmlar arasýna koymak Quesnayin hiç aklýna
gelmemiþtir: Üretim için yatýrýmlar, yani üretken sermaye olarak bunlarýn her ikisi de, paraya olduðu kadar, pazarda bulunan metalara da
karþýt durumda bulunurlar. Bundan baþka, üretken sermayenin bu iki
öðesi arasýndaki fark, Quesnayde, doðru olarak, bunlarýn, son biçimini
alan ürünün deðerine giriþlerindeki farklý biçime, dolayýsýyla da bunlarýn
deðerlerinin, ürünlerin deðerleriyle birlikte farklý biçimde dolaþýmlarýna
ve böylece, birinin deðeri yýlda bütünüyle yerine konduðu halde, diðerinin deðeri hem kýsmen ve hem de daha uzun aralýklarla yerine konduðu için, yerine konma ya da yeniden-üretimlerindeki farklý biçime
indirgenmiþtir.23
Adam Smith tarafýndan yapýlan tek geliþme, kategorilerin
genelleþtirilmesidir. Onunla artýk bu, tek bir özel sermaye biçimine, çiftçi
sermayesine deðil, üretken sermayenin bütün biçimlerine uygulanýr. Böylece doðal olarak, bunu, tarýmdaki, yýllýk bir devir ile, iki ya da daha fazla
yýllara ait devir arasýndan çýkarýlan ayrýmýn yerini, farklý devir dönemlerindeki genel ayrýmlar aldýðý, ve sabit sermayenin bir tek devrinin, döner
sermayenin devir dönemi ister yýllýk, ister daha fazla ya da az olsun bunun devir dönemlerine bakýlmaksýzýn, daima bu sermayenin birden fazla devri kapsadýðýný izler. Böylece Adam Smithte, avances annuelles
döner sermayeye, avances primitives sabit sermayeye kendilerini dönüþtürür. Ne var ki, ondaki geliþme, bu kategorilerin genelleþtirilmesiyle
sýnýrlanmýþtýr. Ondaki uygulama, Quesnayden çok daha düþük düzeydedir.
Smithin araþtýrmasýnýn ortaya koyduðu katý ampirik biçim, daha
baþlangýçta, açýklýktan yoksundur: Bir sermayenin, kullanana bir gelir
ya da kâr saðlamak üzere kullanýlabileceði iki [sayfa 203] farklý yol vardýr.*
(Wealth of Nations, Book II, Chap. I, s. 189, Aberdeen edition, 1848.**)
Sermaye iþlevlerini yerine getirmek ve sahibine artý-deðer saðlamak üzere bir deðerin yatýrýlabileceði yollar, sermayenin yatýrým alanlarý
23
Karþ: Quesnay, Analyse du Tableau Economique (Phsiocrates, éd Daire, I partie, Paris
1846). Örneðin burada þunlarý okuyoruz: Yýllýk yatýrýmlar, tarýmda kullanýlan emek için her yýl
yapýlan harcamalarý içerir; bu yatýrýmlarýn, çiftçilik giriþiminin kurulmasý için fon oluþturan ilk
yatýrýmlardan ayrýlmasý gerekir. (s. 59) Daha sonraki fizyokratlarýn yapýtlarýnda bu yatýrýmlara
bazan doðrudan doðruya sermaye denmiþtir: Capital ou avances. Dupont de Nemours, Maximes
du Docteur Quesnay, ou Résume de ses Principes dEconomie Sociale (Daire, I. s. 391); ayrýca Le
Trosne þöyle yazar: Ýnsan emeðinin yarattýðý iþlerin, çok ya da az dayanýklý olmasýnýn sonucu
olarak, bir ulus, yýllýk yeniden-üretiminden baðýmsýz önemli bir servet fonuna sahip olur ve bu
fon bir sermayeyi oluþturur; uzun bir süre sonunda biriken ve baþlangýçta ürünle ödenen bu
sermaye devamlý olarak korunmuþ ve çoðalmýþtýr. (Daire. II. s. 928-29) Turgot, sermaye deyimini
yatýrýmlar için daha düzenli kullanýr ve fabrikatörlerin yatýrýmlarýný çiftçilerinki ile daha da fazla
özdeþleþtirir. (Turgot, Réflexious sur la Formation et la Distribution des Richesses, 1766.)
* Marx, týrnak içindeki tümceyi (bkz: Das Kapital, Buch II. Werke 24, Dietz Verlag, Berlin
1963) Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
** Smithin yapýtýndan yapýlan alýntýlarda, Marxýn sayfa numarasý göstermediði durumlarda,
editör, sayfa referanslarýný köþeli parantez içersinde, An Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations; A New editon in four volumes adlý, 1843 Londra basýmlý yapýttan vermiþtir.
Smithten yapýlan bu ve diðer bütün alýntýlar bu basým ile kontrol edilmiþtir. - Ed.
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kadar farklý ve çeþitlidir. Bu, sermayenin yatýrýlabileceði farklý üretim dallarý sorunudur. Bu biçimde ortaya konulduðunda sorun daha çok þeyi
kapsar. Üretken sermaye olarak yatýrýlmamýþ bile olsa, deðerin sermaye
olarak, örneðin faiz getiren sermaye, tüccar sermayesi vb. olarak, sahibi
için iþlev yapma biçimi sorununu içerir. Bu noktada, asýl inceleme konusundan, yani farklý yatýrým alanlarýndan ayrý olarak, üretken sermayenin farklý öðelerine ayrýlmasýnýn, bunlarýn devirlerini nasýl etkilediði
sorunundan daha çok uzaktayýz. .
Adam Smith hemen devam ediyor: Önce, o, mallarýn elde edilmesinde, yapýmýnda ya da satýn alýnmasýnda ve tekrar bir kâr ile satýlmasýnda kullanýlabilir.* [Vol. II, s. 254.] Burada, bize, o, sermayenin, tarýmda, sanayide ve ticarette kullanýlabileceðinden baþka bir þey anlatmýþ
olmuyor. Bunun için de, ticaret gibi, sermayenin doðrudan üretim sürecine katýlmadýðý, dolayýsýyla da üretken sermaye olarak iþlev yapmadýðý
bir alaný da içerisine alan çeþitli sermaye yatýrým alanlarýndan sözetmektedir. Böyle yapmakla, fizyokratlarýn üretken sermaye içerisindeki ayrýmlarý ve bunlarýn devir üzerindeki etkilerini dayandýrdýklarý temeli bir
yana býrakmýþ olmaktadýr. Dahasý var. O, salt ürün ve deðer yaratma
sürecinde bulunan üretken sermayedeki farklýlýklarý ilgilendiren ve bu
yüzden de bu sermayenin devri ile yeniden-üretiminde farklýlýklara yolaçan bir sorunda, tüccar sermayesini örnek olarak kullanýyor.
Devam ediyor: Bu biçimde kullanýlan sermaye, onu kullananýn
mülkiyetinde kaldýðý ya da ayný biçim içerisinde devam ettiði sürece,
onu kullanana, gelir ya da kâr getirmez** [Vol. II. s. 254.] Bu biçimde
kullanýlan sermaye! Ama Smith, tarýma, sanayie yatýrýlan sermayeden
sözediyor ve sonra da bize bu [sayfa 204] biçimde kullanýlan sermayenin
sabit ve döner sermayeye ayrýldýðýný söylüyor! Sermayenin bu biçimde
yatýrýlmasý, onu, sabit ya da döner sermaye yapamaz.
Yoksa o, mal üretimi ve üretilen mallarý kârla satmak için kullanýlan sermayenin, mallara dönüþtükten sonra satýlmasý gerektiðini ve bu
satýþ aracýlýðý ile, önce satýcýnýn mülkiyetinden satýnalanýn mülkiyetine
geçmesi, sonra da maddi biçiminden, mallardan, para-biçimine deðiþmesi gerektiðini ve bu yüzden de, sahibinin mülkiyetinde kaldýðý ya da ayný
biçim içerisinde devam ettiði sürece sahibine yararlý olmadýðýný mý söylemek istiyor? Bu durumda, her þey þuna varýyor: Eskiden, üretim sürecine özgü bir biçim içerisinde, üretken sermaye biçiminde iþlev yapan
sermaye-deðer, þimdi dolaþým sürecine özgü biçimler içerisinde metasermaye ve para-sermaye olarak iþlev yapan ve bu süreçte artýk ne sabit
ve ne de döner sermaye olarak bulunmaktadýr. Ve bu, ham ve yardýmcý
maddeler, yani döner sermaye tarafýndan eklenen deðer öðeleri ile,
emek aletlerinin aþýnmasý ve yýpranmasý, yani sabit sermaye tarafýndan
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
** Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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eklenen deðer öðelerine de ayný ölçüde uygulanýr. Bu yoldan, sabit ve
döner sermaye arasýndaki farka bir adým bile yaklaþmýþ olmuyoruz.
Bundan baþka: Tüccarýn mallarý, bunlarý para karþýlýðýnda satmadan, kendisine, gelir ya da kâr saðlamayacaðý gibi, para da, tekrar
mallarla deðiþtirilene kadar pek az gelir ya da kâr saðlar. Sermayesi
sürekli olarak bir biçim içerisinde ondan gitmekte, bir baþka biçim içerisinde ona dönmektedir, ve iþte ancak böyle bir dolaþým ya da ardarda
deðiþme yoluyladýr ki, sermayesi ona bir kâr saðlayabilir. Bu nedenle bu
tür sermayelere, çok yerinde olarak döner sermayeler denebilir.* [Vol.
II, s. 254.]
Adam Smithin burada döner sermaye dediði þeye, ben, dolaþým
sermayesi demek isterim; dolaþým sürecine, deðiþim yoluyla (bir öz
deðiþimi ve bir el deðiþimi), bir biçim deðiþik1iðe iliþkin bir biçim içerisindeki sermaye; ve dolayýsýyla, üretim sürecindeki biçiminden, yani üretken sermaye biçiminden farklý olarak meta-sermaye ve para-sermaye.
Bunlar, sanayi kapitalistinin sermayesini bölüþtürdüðü farklý türler deðil,
yatýrýlan ayný sermaye-deðerin curriculum vitaesi sýrasýnda, tekrar tekrar
büründüðü ve ardarda sýyrýldýðý farklý biçimlerdir. Adam Smith, bunu,
sermaye-deðerin dolaþým alanýnda, birbirini izleyen biçimlerin [sayfa 205]
çizdiði dairesel yörüngesinde, sermaye-deðer, üretken sermaye biçiminde
bulunduðu halde ortaya çýkan biçim farklýlýklarý ile bir araya koymaktadýr ve bu fizyokratlara kýyasla büyük bir gerilemedir-; ve bunlar, üretken sermayenin farklý öðelerinin, deðerlerin oluþmasýna farklý biçimde
katýlmalarýndan ve deðerlerini ürüne farklý biçimde aktarmalarýndan ileri gelir. Bir yandan dolaþým alanýnda üretken sermaye ile sermayenin
(meta-sermaye ile para-sermayenin), öte yandan da sabit sermayenin
döner sermaye ile bu þekilde karýþtýrýlmasýnýn sonuçlarýný aþaðýda göreceðiz. Sabit sermaye olarak yatýrýlan sermaye-deðer, ürün tarafýndan,
döner sermaye olarak yatýrýlmýþ olan kadar dolaþtýrýlýr ve her ikisi de,
meta-sermayenin dolaþýmý ile ayný ölçüde para-sermayeye çevrilir. Fark,
yalnýzca þu olguda yatar ki, sabit sermayenin deðeri parça parça dolaþýr
ve bu yüzden de, uzun ya da kýsa aralýklarla parça parça yerine konulmak, maddi biçimi içerisinde yeniden-üretilmek zorundadýr.
Adam Smith, döner sermaye ile, burada, dolaþým sermayesinden
baþka bir þeyi anlatmýþ olmuyor; yani dolaþým süreci ile ilgili biçimler
içerisindeki sermaye-deðer (meta-sermaye ve para-sermaye), özellikle
kötü seçilmiþ örneði ile gösterilmiþ oluyor. Bu amaç için, hiç bir þekilde
üretim sürecine ait olmayýp yalnýzca dolaþým alanýnda görülen ve salt
dolaþým sermayesinden tüccar sermayesinden ibaret bulunan bir sermaye türünü seçiyor.
Seçtiði sermayenin hiç bir þekilde üretken sermaye rolünü oynamadýðý bir örnekle iþe baþlamanýn ne denli saçma olduðunu hemen
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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ardýndan kendisi de söylüyor: Bir tüccarýn sermayesi, örneðin, tümüyle
bir döner sermayedir.* [Vol. II, s. 255.] Gene de biraz ilerde, döner ve
sabit sermaye arasýndaki farkýn, üretken sermayenin kendi içerisindeki
temel farklardan ileri geldiði öne sürülüyor. Adam Smithin kafasýnda bir
yandan fizyokratlarýn koyduðu ayrým var, öte yandan da sermaye-deðerin kendi devresi içerisinde büründüðü farklý biçimler. Ve bu iki þey,
birbirlerine karýþtýrýlarak bir araya getiriliyor.
Para ve metalarýn biçimlerindeki deðiþiklikler ile, salt deðerin bu
biçimlerden birisinden diðerine aktarýlmasýyla, bir kârýn nasýl olup da
meydana geldiðini anlamak epeyce güç. Burada, yalnýzca dolaþým alanýnda hareket eden tüccar sermayesiyle iþe baþlamýþ olduðundan, bunu
açýklamak tamamen olanaksýz hale [sayfa 206] geliyor. Bu konuya daha
sonra döneceðiz. Þimdi önce, sabit sermaye konusunda ne diyor ona
kulak verelim. [Vol. II, s. 254-55.]
Ýkincisi, o (sermaye), topraðýn iyileþtirilmesinde, yararlý makineler ile ticaret araçlarýnýn satýn alýnmasýnda, ya da buna benzer þeylerde
sahip deðiþtirmeksizin ya da daha fazla dolaþmaksýzýn bir gelir ya da bir
kâr getirecek biçimde kullanýlabilir. Bu yüzden, bu gibi sermayelere çok
yerinde olarak sabit sermaye adý verilebilir. Farklý uðraþlar, bunlarda
kullanýlan sabit ve döner sermayeler arasýnda çok farklý oranlar gerektirir. ... Her usta zanaatçý (master artificer) ya da imalatçýnýn sermayesinin
bir kýsmý, iþinde kullandýðý araçlar içinde sabitleþmelidir. Ancak, bu kýsým, bazýlarýnda çok küçük ve bazýlarýnda da çok büyüktür. ... Bu gibi
bütün usta zanaatçýlarýn (terziler, kunduracýlar, dokumacýlar gibi) sermayelerinin çok daha büyük bir kýsmý, ya iþçilerinin ücretleri ya da malzemelerinin fiyatlarý olarak dolaþýmda bulunur ve iþin fiyatýndaki bir kâr
ile geri ödenir.*
Kârýn kaynaðýnýn bu safça belirlenmesinden ayrý olarak, zayýflýk
ve karýþýklýk, þu sözlerde derhal görülür hale geliyor: Örneðin bir makine
fabrikatörü için makine, meta-sermaye olarak dolaþýmda bulunan kendi
ürünüdür, ya da Adam Smithin sözleriyle, Elden çýkartýlýr, sahip deðiþtirir,
dolaþýma devam eder.* Kendi koyduðu tanýma göre, demek ki, bu
makine, sabit deðil, döner sermaye olur. Bu karýþýklýk da, Smithin, üretken sermayenin çeþitli öðelerinin çok çeþitli dolaþýmlarýndan ileri gelen
sabit sermaye ve döner sermaye arasýndaki ayrýmý, üretim süreci içerisinde üretken sermaye ve dolaþým alaný içerisinde dolaþým sermayesi,
yani meta-sermaye ya da para-sermaye olarak iþlev yapan ayný sermayenin büründüðü biçimdeki farklar ile karýþtýrmasýndan doðuyor. Dolayýsýyla Adam Smithe göre, þeyler, tamamýyla sermayenin yaþam-sürecinde
iþgal ettiði konumlarý gereði, sabit sermaye olarak (emek aletleri, üretken sermayenin öðeleri olarak) ya da döner sermaye, meta-sermaye
olarak (üretim alanýndan dolaþým alanýna atýlan ürünler olarak) iþlev
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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yapabilirler.
Ne var ki, Adam. Smith, birdenbire, sýnýflandýrmasýnýn dayandýðý
temeli tamamýyla deðiþtirmekte ve birkaç satýr önce tüm incelemesini
baþlattýðý metni yalanlamaktadýr. Bu, özellikle þu sözlere iliþkindir: Bir
sermayenin onu kullanana bir gelir ya da bir kâr getirebilecek þekilde
kullanýlabilmesinin iki farklý yolu [sayfa 207] vardýr.* [Vol. II, s. 254], yani
döner ya da sabit sermaye olarak. Buna göre, bunlar, bu nedenle, birbirinden baðýmsýz farklý sermayeleri kullanmanýn farklý yöntemleridir; ya
sanayide ya da tarýmda kullanýlabilecek sermayeler gibi. Sonra þunlarý
okuyoruz [Vol. II, s. 255]: Farklý uðraþlar, bunlarda kullanýlan sabit ve
döner sermayeler arasýnda çok farklý oranlar gerektirir.* Sabit ve döner
sermaye, þimdi artýk, sermayenin farklý, baðýmsýz yatýrýmlarý deðil, bu
sermayenin farklý yatýrým alanlarýndaki toplam deðerinin farklý kýsýmlarýný oluþturan ayný üretken sermayenin farklý parçalarýdýr. Böylece, burada, üretken sermayenin kendisinin, uygun bir biçime bölünmesinden
ileri gelen ve bu nedenle ancak bu bakýmdan geçerli farklar vardýr. Ama
bu, salt döner sermaye olarak tüccar sermayesinin sabit sermayenin
karþýtý olmasý durumuna ters düþüyor, çünkü Adam Smithin kendisi
þöyle diyor: Bir tüccarýn sermayesi, örneðin, tümüyle bir döner sermayedir. [Vol. n, s. 255.] Gerçekten de bu, salt dolaþým alanýnda iþlevini
yerine getiren bir sermayedir ve bu haliyle, genel olarak, üretken sermayeye, üretim sürecinde yer almýþ bulunan sermayeye karþý durur.
Ama salt bu nedenle, üretken sermayenin döner öðesi olarak, bu sermayenin sabit kýsmýyla karþý karþýya getirilemez.
Smithin verdiði örnekte, iþ aletleri sabit sermaye olarak, ve
sermayenin ücretlere, yardýmcý maddeler de dahil hammaddelere yatýrýlan kýsmý döner sermaye olarak (iþin fiyatýndaki bir kâr ile geri ödenen) tanýmlanmaktadýr.
Ve böylece o, ilkönce, bir yandan emek-sürecinin çeþitli parçalarýndan, emek-gücünden (emekten) ve hammaddelerden, öte yandan
da emek aletlerinden yola çýkmaktadýr. Ama bunlar sermayenin parçalarýdýr, çünkü sermaye olarak iþlev yapacak bir miktar deðer bunlara
yatýrýlmýþtýr. Bu yönden, bunlar, üretken sermayenin, yani üretim sürecinde iþlev yapan sermayenin maddi öðeleri, varlýk biçimleridir. Ýyi ama,
bu kýsýmlardan birine niçin sabit denmiþtir? Çünkü, sermayenin bazý
kýsýmlarý iþ aletlerinde sabitleþmelidir.* [Vol. II, s. 254.] Ama diðer kýsým da, ücretlerde ve hammaddelerde sabitleþmiþtir. Bununla birlikte
makineler ve ticaret araçlarý ... ya da buna benzer þeyler, sahip deðiþtirmeksizin ya da daha fazla dolaþmaksýzýn bir gelir ya da kâr getirir. Bu
yüzden bu gibi sermayelere, çok yerinde olarak [sayfa 208] sabit sermaye
adý verilebilir.. [Vol. II, s. 254]
Örneðin, maden sanayiini alýnýz. Burada hiç bir hammadde, kul* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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lanýlmaz, çünkü, bakýr gibi emek konusu, önce emek yoluyla elde edilmesi gerekli bir doða ürünüdür. Daha sonra meta ya da meta-sermaye
olarak dolaþan ve ilk elde edilen bakýr, sürecin ürünü bakýr, üretken
sermayenin bir öðesini oluþturmaz. Deðerinin hiç bir kýsmý ona yatýrýlmýþ
halde deðildir. Öte yandan, üretken sürecin diðer öðeleri, emek-gücü
ile, kömür, su, vb. gibi yardýmcý maddeler de ürüne maddi biçimde
girmezler. Kömür tamamýyla tüketilir ve ancak deðeri, týpký makinenin
vb. deðerinin bir kýsmýnýn girmesi gibi ürüne girer. Son olarak, emekçi,
ürün, bakýr karþýsýnda ayný makine gibi baðýmsýz kalýr; ne var ki, emeði
aracýlýðý ile ürettiði deðer þimdi bakýrýn deðerinin bir kýsmýdýr. Þu halde,
bu örnekte, üretken sermayenin tek bir öðesi bile sahip deðiþtirmediði
gibi, bunlardan hiç biri daha fazla dolaþmaz, çünkü bunlardan hiç biri
maddi olarak ürüne girmez. Bu durumda, döner sermayeye ne olur?
Adam Smithin kendi tanýmýna göre, bir bakýr madeninde kullanýlan
sermayenin tamamý, sabit sermayeden ibarettir, baþka bir þey deðil.
Öte yandan baþka bir sanayii alalým; ürününün özünü oluþturan
hammaddeler ile yakýt olarak kullanýlan kömürdeki kadar olmamakla
birlikte ürüne maddeten giren yardýmcý maddeler kullanan bir sanayi
dalý olsun. Bu ürün, diyelim ki iplik, kendisini oluþturan hammaddesi
pamuk ile birlikte el deðiþtirir. Ve üretim sürecinden, tüketim sürecine
geçer. Ama pamuk, üretken sermayenin bir öðesi olarak iþlev yaptýðý
sürece, patronu onu satmaz, iþler ve iplik haline getirir. Onu elden çýkartmaz. Ya da Smithin apaçýk yanlýþ ve saçma sözleriyle, onu elden
çýkararak, sahip deðiþtirerek ya da dolaþtýrarak herhangi bir kâr saðlamaz. Týpký makineleri gibi hammaddelerinin de dolaþýmýna izin vermez.
Bunlar da týpký eðirme makineleri, fabrika binalarý gibi üretim sürecinde
sabittir. Gerçekten de, üretken sermayenin bir kýsmý, emek aletleri biçiminde olduðu gibi, pamuk, kömür, vb. biçiminde sürekli olarak sabit
kalmak zorundadýr. Þu farkla ki, sözgeliþi, bir haftalýk iplik üretimi için
gerekli pamuk, kömür vb., haftalýk ürünün yapýmý sýrasýnda daima tümüyle tüketilir ve böylece bunlarýn yerine yeni pamuk, kömür vb. ikmali
gereklidir; bir baþka deyiþle, üretken sermayenin bu [sayfa 209] öðeleri, cins
olarak özdeþ kalmakla birlikte daima ayný cinsin yeni türlerini içerirler;
oysa eðirme makinesi ya da ayný fabrika binasý, kendi cinsinin yeni
türleriyle yerine konulmaksýzýn, haftalýk üretimler dizisinin tamamýna
katýlmaya devam ederler. Üretken sermayenin öðeleri olarak, kendisini
oluþturan bütün kýsýmlar sürekli olarak üretim sürecinde sabittir, çünkü
süreç bunlar olmaksýzýn devam edemez. Ve, ister sabit, ister döner,
üretken sermayenin bütün öðeleri, üretken sermaye olarak, eþit biçimde dolaþým sermayesiyle, yani meta-sermaye ve para-sermaye ile karþý
karþýya gelirler.
Durum emek-gücü için de aynýdýr. Üretken sermayenin bir kýsmý
sürekli olarak emek-gücü içerisinde sabit kalmalýdýr ve belirli bir süre
için ayný kapitalist tarafýndan her yerde kullanýlan makinelerin ayný ma-
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kineler olmasý gibi bu da ayný özdeþ emek-gücüdür. Bu durumda emekgücü ile makineler arasýndaki fark, makineler ilk ve son kez satýn alýndýklarý halde (ki, taksitle satýnalýndýklarý zaman durum böyle deðildir)
emekçi için durum böyle deðildir. Bu fark, daha çok, emekçinin harcadýðý emeðin, ürünün deðerine tüm olarak girmesine karþýn, makinelerin
deðerinin ancak parça parça girmesidir.
Smith, sabit sermayenin karþýtý olan döner sermaye konusunda
þunlarý söylerken farklý tanýmlarý birbirine karýþtýrmaktadýr: Bu biçimde
kullanýlan sermaye, onu kullananlarýn mülkiyetinde kaldýðý ya da ayný
biçim içerisinde devam ettiði sürece, onu kullanana, gelir ya da kâr
getirmez.* [Vol. II, s. 254.] Ürünün, meta-sermayenin dolaþým alanýnda
geçirdiði ve metalarýn el deðiþtirmesini saðlayan salt biçimsel baþkalaþýmý,
üretken sermayenin çeþitli öðelerinin üretim süreci sýrasýnda geçirdikleri maddi baþkalaþým ile ayný düzeye koymaktadýr. Metalarýn paraya, paranýn metalara dönüþmesini ya da satýnalma ile satýþý, bir ayrým gözetmeksizin, üretim öðelerinin ürünlere dönüþmesi ile birbirine karýþtýrmaktadýr. Onun döner sermaye için örnek verdiði þey, metalardan paraya ve
paradan metalara çevrilen tüccar sermayesidir  metalarýn dolaþýmýna
iliþkin M-P-M biçim deðiþikliðidir. Ama dolaþým içerisindeki bu biçim
deðiþikliði, faaliyet halindeki sanayi sermayesi için, paranýn tekrar çevrildiði metalarýn, üretim öðeleri (emek aletleri ve emek-gücü) olduklarý ve
bu nedenle biçim deðiþikliðinin, sanayi [sayfa 210] sermayesinin iþlevini sürekli kýldýðý, üretim sürecinin sürekli bir süreç, yani bir yeniden-üretim
süreci olmasýný saðladýðý anlamýna gelir. Bütün bu biçim deðiþikliði, dolaþým içerisinde yer alýr. Ýþte bu biçim deðiþikliðidir ki, metalarýn gerçekten elden ele geçmesini saðlar. Ama üretken sermayenin kendi üretim
sürerci içerisinde geçirdiði baþkalaþýmlar, tersine, emek-sürecine iliþkin
baþkalaþýmlardýr ve, üretim öðelerinin istenilen ürüne dönüþtürülmesi
için zorunludurlar. Adam Smith, üretim araçlarýnýn bir kýsmýnýn (asýl emek
aletlerinin) maddi biçimlerini deðiþtirmeksizin, emek-sürecinde hizmet
etmeleri (çok yanlýþ olarak ifade ettiði gibi sahiplerine bir kâr getirmeleri) ve ancak derece derece aþýnma ve yýpranmalarý olgusuna; oysa
diðer kýsmýn, malzemelerin deðiþmesi ve iþte bu deðiþiklik sayesinde,
üretim araçlarý olarak hedeflerine ulaþmalarý olgusuna sarýlýyor. Ne var
ki, emek-süreci içerisindeki üretken sermayenin öðelerinin tutumlarýndaki bu farklýlýk, yalnýzca sabit ve sabit olmayan sermaye arasýndaki farkýn
çýkýþ noktasýný oluþturur, yoksa bu farkýn kendisini deðil. Bu olgudan
çýkan tek þey, bu farklý tutumun, kapitalist ya da kapitalist olmayan,
bütün üretim biçimlerinde eþit ölçüde var olmasýdýr. Bununla birlikte,
maddi öðelerin bu farklý tutumuna, ürüne deðerin aktarýlmasý tekabül
eder. Ve buna da, gene, deðerin, ürünün satýþý ile yerine konulmasý
tekabül eder. Sözkonusu olan farký oluþturan þey, yalnýzca ve yalnýzca
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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budur. Demek oluyor ki, sermayeye, emek aletlerinde sabitleþmiþ olduðu için sabit denilmiyor, bu sermayenin bir kýsmýnýn ürünün deðerinin bir parçasý olarak dolaþýyor olmasýna karþýlýk, deðerinin emek
aletlerine yatýrýlan öteki kýsmýnýn bunlarda sabit kalmasý nedeniyle sabit
sermaye deniliyor.
Eðer o (sermaye), gelecekte kâr saðlamak için kullanýlýyorsa, bu
kârý, ya onunla (kullananla) kalmak ya da ondan uzaklaþmak suretiyle
saðlamak zorundadýr. O, bir halde sabit, öteki halde döner sermayedir.* (s. 189.)
Burada asýl dikkati çeken nokta, sýradan bir kapitalistin görüþünden
devþirilen, ve Adam Smithin daha özel anlayýþý ile tam bir çeliþki içerisinde olan kârýn bu kabaca ampirik kavranýþýdýr. Ürünün fiyatýyla, yalnýz
ham ve yardýmcý maddeler ile emek-gücünun fiyatý yerine konulmuþ
olmuyor, deðerin emek aletlerinden aþýnma ve yýpranma ile ürüne aktarýlan kýsmý da bu fiyatla [sayfa 211] yerine konmuþ oluyor. Hiç bir durumda, bu þekilde yerine konma kâr getirmez. Bir rnetaýn üretimi için yatýrýlan
bir deðerin, tümüyle ya da parça parça, bir seferde ya da yavaþ yavaþ,
bu metaýn satýþýyla yerine konmasý, bu yerine konmanýn biçim ve zamaný dýþýnda hiç bir þeyi deðiþtiremez. Ama her ne olursa olsun, bu, her
ikisinde de ortak olan þeyi, deðerin yerine konulmasýný, bir artý-deðer
yaratýlmasýna dönüþtüremez. Bunlarýn hepsinin temelinde þu ortak
düþünce yatar: artý-deðer, ürün satýlana, dolaþýma girene kadar
gerçekleþmediði için, bu artý-deðer ancak satýþtan, dolaþýmdan doðar.
Bu, gerçekte, kârýn doðuþunun bu farklý biçimi, bu durumda, üretken
sermayenin farklý öðelerinin farklý biçimde hareket etmeleri, üretken
öðeleri olarak emek-sürecinde farklý biçimde hareket etmeleri olgusunu
açýklamanýn yanlýþ bir yoludur. Sonunda, bu fark, emek-sürecinden ya
da kendini geniþletmekten, üretken sermayenin kendi iþlevinden çýkartýlmýyor, bunun, bireysel kapitalist için ancak öznel olarak geçerli olduðu
varsayýlýyor; bu kapitaliste, sermayenin bir kýsmý, bir biçimde yararlý bir
hizmette bulunurken, diðer kýsmý bir baþka biçimde yararlý hizmette
bulunuyor.
Öte yandan Quesnay ise, bu farklýlýklarý, yeniden-üretim süreci ile
bu sürecin zorunluluklarýndan çýkartmýþtýr. Bu sürecin sürekli olabilmesi
için, yýllýk yatýrýmlarýn deðerinin, yýllýk ürünün deðerinden her yýl tamamýyla yerine konulmasý zorunludur; oysa yatýrým sermayesinin deðerinin yalnýzca parça parça yerine konulmasý gerekir; öyle ki,bu, ancak
diyelim on yýllýk bir süre içerisinde tamamýyla (ayný türden yeni maddelerle) yerine konmayý ve dolayýsýyla tamamýyla yeniden-üretilmeyi gerektirir. Bunun sonucu olarak Adam Smith, Quesnayden çok gerilere
düþmektedir.
Bu nedenle, Adam Smithe, sabit sermayenin tanýmlanmasýnda,
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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bunun üretim süreci içerisinde biçimlerini deðiþtirmeyen ve oluþmalarýna
yardýmcý olduklarý ürünlerin tersine, eskiyene kadar üretimde hizmet
etmeyi sürdüren emek aletleri olduklarýný söylemekten baþka bir þey
kalmamýþ oluyor. Üretken sermayenin bütün öðelerinin, sürekli olarak,
ürün ile ve bir meta olarak dolaþan ürün ile maddi biçimleri içerisinde
(emek aletleri, malzemeler ve emek-gücü olarak) karþý karþýya geldiklerini ve malzemelerden ve emek-gücünden oluþan bir kýsým ile, emek
aletlerinden oluþan kýsým arasýndaki farkýn yalnýzca þu olduðunu [sayfa 212]
unutuyor: emek-gücüne gelince, bu, daima yeni baþtan satýn alýnýr (emek
aletleri gibi ömürleri yettiði sürece satýn alýnmaz); malzemelere gelince,
bunlar, bütün emek-süreci boyunca iþlev yapan, ayný özdeþ malzemeler
deðil, ama ayný türden daima yeni malzemelerdir. Ayný zamanda, sabit
sermaye deðerinin dolaþýma katýlmadýðý gibi yanlýþ bir izlenim yaratýlmaktadýr, oysa Adam Smith daha önce sabit sermayenin aþýnma ve
yýpranmasýný, ürünün fiyatýnýn bir kýsmý olarak açýklamýþtý.
Döner sermaye, sabit sermayeye karþýt gösterilirken, bu karþýtlýðýn,
yalnýzca bunun, üretken sermayenin tümüyle ürünün deðeriyle yerine
konmasý gereken ve bu nedenle de onun baþkalaþýmýnda tümüyle pay
sahibi olmasý gereken kýsmý olmasý yüzünden varolduðu, oysa sabit sermaye durumunda bunun böyle olmadýðý olgusu üzerinde hiç durulmuyor.
Bunun yerine, döner sermaye, sermayenin, meta-sermaye ve para-sermaye olarak üretim alanýndan dolaþým alanýna geçmesi üzerine büründüðü biçimler ile geliþigüzel biraraya getirilmiþtir. Ne var ki, her iki biçim
de, meta-sermaye de para-sermaye de, üretken sermayenin hem sabit,
ve hem de döner kýsýmlarýnýn deðerinin taþýyýcýlarýdýr. Her ikisi de, üretken sermayeden farklý olarak dolaþým sermayeleridir, yoksa sabit sermayeden farklý, döner (akýcý) sermaye deðillerdir.
Son olarak, kârýn üretim sürecinde kalan sabit sermaye ile, bu
süreçten ayrýlan ye dolaþýma giren döner sermaye tarafýndan saðlandýðý
yolundaki baþtan sona yanlýþ açýklama yüzünden ve bir de, deðiþensermaye ile, deðiþmeyen-sermayenin döner kýsmýnýn devir sýrasýnda büründükleri biçimin özdeþliði yüzünden bunlarýn kendini geniþletme ve
artý-deðer oluþumu süreci içerisindeki temel farklýlýklarý gizlenmiþtir; öyle
ki, kapitalist üretimin tüm sýrrý böylece daha da bulanýk hale gelmiþtir.
Döner sermaye ortak adý, bu temel farký ortadan kaldýrmaktadýr: Ekonomi Politik daha sonra, deðiþen-sermaye, ile deðiþmeyen-sermaye
arasýndaki antitez yerine, temel ve tek sýnýrlandýrma olarak, sabit ve
döner sermaye arasýndaki antiteze sarýlmakla bu konuda daha da ileriye gitmiþtir.
Adam Smith, sabit sermaye ile döner sermayeyi, herbiri kendi
baþýna kâr getiren iki özel sermaye yatýrým biçimi olarak belirledikten
sonra þöyle diyor: Hiç bir sabit sermaye, bir döner sermayenin aracýlýðý
olmaksýzýn herhangi bir gelir getiremez. En [sayfa 213] yararlý makineler ile
iþ aletleri bile, bunlarýn iþleyeceði maddeleri ve bunlarý kullanan iþçinin
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bakýmýný saðlayan döner sermaye olmaksýzýn hiç bir þey üretemez.* (s.
,188.)
Daha önce kullanýlan yield a revenue**, make a profit*** vb.
deyimlerinin neyi belirlediði, yani sermayenin her iki kýsmýnýn da ürün
yaratýcýsý olarak hizmet ettikleri burada açýða çýkmýþ oluyor.
Adam Smith, bunun ardýndan þu örneði veriyor: Çiftçinin, sermayesinin tarým aletlerinde kullandýðý kýsmý sabit, çalýþan hizmetkarlarýnýn ücretleri ve bakýmý için kullandýðý kýsmý ise döner sermayedir.*
(Burada sabit ve döner sermaye arasýndaki fark, yalnýzca dolaþýmdaki
farka, üretken sermayeyi oluþturan farklý kýsýmlarýn devirlerine doðru bir
biçimde uygulanmýþtýr.) Bunlardan birisinin kendi mülkiyetinde tutmakla, diðerini elden çýkarmakla bir kâr yapar. Ýþ hayvanlarýnýn fiyatý ya da
deðeri sabit sermayedir, (farkýn maddi öðeye deðil deðere uygulandýðýný söylerken burada gene doðrudur) týpký hayvancýlýkta kullanýlan
araçlarýn sabit sermaye olmasý gibi; bunlarýn bakýmý (yaný iþ hayvanlarýnýn bakýmý) týpký çalýþan hizmetkarlarýn bakýmý gibi döner sermayedir.
Çiftçi, kârýný, iþ hayvanlarýný alýkoymakla, ve bunlarýn bakýmý ile ilgili
sermayeyi elden çýkartmakla elde etmektedir.* (Çiftçi, hayvanlarýn yemini alýkor, satmaz. Yemi hayvanlarý beslemek için kullanýr, oysa hayvanlarýn kendisini iþ araçlarý gibi tüketir. Aradaki fark þudur: Ýþ hayvanlarýnýn
bakýmý için kullanýlan yem bütünüyle tüketilir ve, ya tarým ürünlerinden
ya da bunlarýn satýþýndan saðlanan yeni hayvan yemiyle yerine konulmasý gerekir; hayvanlarýn kendisi, ancak, her biri çalýþamaz hale gelince
yerine konur.) Çalýþtýrmak için deðil satmak için satýnalýnan ve semirtilen hayvanlarýn hem fiyatý, hem de bakýmý döner sermayedir. Çiftçi,
kârýný, bunlarý elden çýkartmakla elde eder.* [Vol. II, s. 255-56.] (Her
meta üreticisi, dolayýsýyla kapitalist üretici, ürününü, üretim sürecinin
sonucunu satar, ama bu durum, bu ürünün, üretken sermayesinin sabit
ya da döner parçasýnýn bir kýsmýný oluþturmasý için bir neden olamaz.
Þimdi ürün, daha çok, üretim sürecinden çýkmýþ olduðu biçim içerisinde bulunur ve meta-sermaye olarak iþlev yapmalýdýr. [sayfa 214] Semirtilmekte olan hayvan sürüsü, üretim sürecinde, iþ hayvanlarý gibi emek
aleti olarak deðil, hammadde olarak iþlev yapar. Bu nedenle, semirilen
bu hayvanlar, ürüne, töz olarak girerler ve tüm deðerleri ürüne katýlmýþ
olur, týpký yardýmcý maddeleri [yem] gibi. Semirtilen hayvanlar bu nedenle üretken sermayenin döner kýsmýdýr ve bunun nedeni satýlan ürünün, semirtilen hayvanlarýn, hammaddeyle, henüz semirtilmemiþ
hayvanlarla ayný maddi biçime sahip olmalarý deðildir. Bu durum raslansaldýr. Ayný zamanda, Adam Smith bu örnekle, üretim süreci içerisinde,
deðeri sabit ya da döner sermaye olarak belirleyen þeyin üretim öðesi* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
** Bir gelir getirmek. -ç.
*** Bir kâr yapmak. -ç.
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nin maddi biçimi, olmayýp, onun içerisindeki iþlevi olduðunu görebilirdi.) Topumun tüm deðeri de tam anlamýyla bir sabit sermayedir. Toprak ile tahýl ambarý arasýnda gidip gelse de hiç bir zaman sahip
deðiþtirmez, bu nedenle de tam anlamýyla dolaþýmda bulunmaz. Çiftçi,
kârýný, bunun satýþý ile deðil, artýþý ile elde eder.* [Vol. II, s. 256.]
Bu noktada, Smithçi ayrýmýn bütün düþüncesizliði ortaya çýkar.
Ona göre, eðer change of masters** olmazsa, yeni tohum eðer doðrudan yýllýk üründen yerine konulursa, bu üründen çýkartýlýrsa, sabit sermaye olabilir. Öte yandan, eðer bütün ürün satýlýr da deðerinin bir kýsmý
ile bir baþkasýnýn tohumu satýn alýnýrsa, bu tohum, döner sermaye olur.
Bir durumda change of masters vardýr, diðerinde yoktur. Smith, burada bir kez daha döner sermaye ile meta-sermayeyi karýþtýrýyor. Ürün,
meta-sermayenin maddi taþýyýcýsýdýr, ama elbette ki, yalnýzca dolaþýma
fiilen giren ve ürün olarak çýktýðý üretim sürecine doðrudan tekrar girmeyen kýsmýnýn.
Tohum ister doðrudan üründen onun bir kýsmý olarak düþülmüþ
olsun ya da ürün tamamýyla satýlýp da deðerinin bir kýsmý bir baþkasýnýn
tohumunu satýn almaya dönüþtürülsün, her iki halde de salt bir yerine
koyma sözkonusudur ve bu yerine koyma ile hiç bir kâr yapýlmýþ olmaz.
Bunlardan birinde tohum bir meta olarak, ürünün geri kalan kýsmýyla
birlikte dolaþýma girer; diðerinde ise, yalnýz defter tutmada, yatýrýlan sermayenin deðerinin bir kýsmý olarak belirir. Ama her iki durumda da,
üretken sermayenin dolaþan bir parçasý olarak kalýr. Tohum, ürünün
hazýr hale gelmesi için bütünüyle tüketilir ve yeniden-üretimin [sayfa 215]
yapýlabilmesi için tamamýnýn üründen yerine konmasý gereklidir.
Öyleyse hammadde ile yardýmcý maddeler, emek-sürecine girerken taþýdýklarý kendilerine özgü biçimi yitirirler. Emek aletlerinde ise,
durum böyle deðildir. Avadanlýklar, makineler, iþyerleri ve kaplar, emeksürecinde, ancak, ilk biçimlerini koruduklarý ve her sabah deðiþmeyen
bu biçimleriyle süreci yinelemeye hazýr olduklarý sürece yararlýdýrlar.
Ömürleri boyunca, yani hizmet ettikleri emek-sürecinin devamý boyunca, üründen baðýmsýz olarak biçimlerini koruduklarý gibi, ölümlerinden
sonra da bu böyledir. Makinelerin, avadanlýklarýn, iþyerlerinin vb. cesetleri, daima, oluþmalarýna yardým ettikleri üründen ayrý ve farklýdýr. (Buch
I, Kap. VI, s. 192.)***
Üretim araçlarýnýn, ürünü oluþturmak için bu farklý tüketim biçimleri, bunlardan bazýlarýnýn ürün karþýsýnda baðýmsýz, biçimlerini koruduklarý halde, diðerlerinin bunu tamamen deðiþtirmeleri ya da yitirmeleri
bu haliyle emek-süreci ile olduðu kadar, herhangi bir deðiþim olmaksýzýn, meta üretimi olmaksýzýn yalnýzca kiþinin kendi gereksinmelerini,
sözgelimi ataerkil ailenin gereksinmelerini, karþýlamayý amaçlayan emek* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
** Sahip deðiþtirme. -ç.
*** Kapital, Birinci Cilt, Sekizinci Bölüm, s. 219. -Ed.
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sürecine de iliþkin olan, bu fark Adam Smith tarafýndan tahrif edilmiþtir.
Bunu þöyle yapmýþtýr: 1) buraya hiç ilgisi bulunmayan bir kâr tanýmý
getirmekle, bazý üretim araçlarýnýn biçimlerini koruyarak sahiplerine kâr
saðladýðý halde diðerlerinin bu biçimleri yitirerek kâr saðladýklarýný öne
sürmekle; 2) emek-sürecindeki üretim öðelerinin bir kýsmýndaki
deðiþmeleri, ürün deðiþimine, meta dolaþýmýna özgü olan ve ayný zamanda da, dolaþýmdaki metalarýn mülkiyetinde bir deðiþmeyi içeren
biçim deðiþikliði (satýnalma ve satýþ) ile geliþigüzel bir araya getirmekle.
Devir, dolaþýmýn, dolayýsýyla ürünün satýlmasýnýn, ürünün paraya
çevrilmesinin ve paradan da tekrar üretim öðelerine çevrilmesinin
gerçekleþtirildiði yeniden-üretimi, öngörür. Ama kapitalist üreticinin kendi
ürününün bir kýsmý doðrudan kendisine üretim aracý olarak hizmet ettiðine göre, bunu kendi kendine satan kiþi olarak görünür ve bu durum,
onun kitaplarýnda bu þekilde ele alýnmýþtýr. Bu durumda, yeniden-üretimin bu kýsmý, dolaþýmla meydana getirilmiþ olmaz, doðrudan gerçekleþir.
Bununla birlikte, ürünün tekrar üretim aracý olarak hizmet eden bu kýsmý, sabit sermayeyi deðil, döner sermayeyi yerine koyar, çünkü [sayfa 216]
1) deðeri tümüyle ürüne geçer, ve 2) bunun kendisi yeni üründen saðlanan bir yeni türle, aynî olarak tümüyle yerine konmuþtur.
Adam Smith, þimdi bize, sabit ve döner sermayenin neleri içerdiðini anlatýyor. Sabit sermaye ile döner sermayeyi oluþturan nesneleri,
maddi öðeleri bir bir sýralýyor, sanki bu kesinlik bunlarýn kapitalist üretim
sürecindeki belirli iþlevlerinden gelmiyor da, nesnelerin özünde bulunan ve doða tarafýndan maddi olarak saðlanan þeylermiþ gibi. Ama,
gene de, ayný bölümde þuna iþaret ediyor (Kitap II, Bölüm I): hemen
tüketilmek üzere stok halinde ayrýlan belli bir þey, diyelim bir barýnak
sahibine bir gelir getirdiði ve bu nedenle ona sermaye iþlevini yerine
getirdiði halde, kamuya böyle bir gelir saðlamadýðý gibi, ona sermaye
iþleviyle hizmette de bulunmaz ve tüm halk kitlesinin geliri hiç bir zaman bununla en ufak þekilde artmaz.* (s. 186.) Burada, Adam Smith,
sermaye olma niteliðinin, her durumda þeylerin özünde bulunmayýp,
bunun, koþullara göre, þeylerin bulunabilen ya da bulunmayabilen bir
iþlev olduðunu açýkça belirtiyor. Ne varki, genellikle sermaye için doðru
olan þey, onun altbölümleri için de doðrudur.
Þeyler, emek-sürecinde yerine getirdikleri iþlevlere göre, döner
ya da sabit sermayeyi oluþturan kýsýmlarý oluþtururlar. Örneðin bir baþ
hayvan, iþ hayvaný (emek aleti) olarak, sabit sermayenin maddi varlýk
biçimini oluþturmasýna karþýlýk, besi hayvaný (hammadde) olarak, çiftçinin döner sermayesinin bir kýsmýný oluþturur. Öte, yandan, ayný þey, þu
anda üretken sermayenin bir kýsmý olarak iþlev yapabilir, bir baþka zamanda da, doðrudan tüketim fonuna girebilir. Sözgelimi, bir ev, bir iþyeri
iþlevini yerine getirdiði zaman, üretken sermayenin sabit kýsmýdýr, ba* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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rýnak olarak hizmet ettiði zaman asla hiç bir sermaye biçimi deðildir.
Ayný emek aletleri, birçok durumda, ya üretim aracý ya da tüketim aracý
olarak hizmet ederler.
Bu, Adam Smithin, sabit ya da döner sermaye olma niteliðinin,
þeylerin kendi içlerinde bulunan özellikler olarak anlaþýlmasý yolundaki
düþüncesinden ileri gelen yanýlgýlardan bir tanesidir. Yalnýzca emek-sürecinin tahlili (Buch I, Kap V)*, emek aracý, emek malzemeleri ve ürün
tanýmlarýnýn, bir ve ayný þeyin, süreç içerisinde oynadýðý çeþitli rollere
baðlý olarak deðiþtiðini gösterir. [sayfa 217] Sabit ve sabit olmayan sermaye
tanýmlarý da, kendi paylarýna, bu öðelerin emek-sürecinde ve dolayýsýyla
deðer oluþumu sürecinde oynadýklarý role dayandýrýlmýþtýr.
Ýkincisi, sabit ve döner sermayelerin neleri kapsadýðýný sýralarken,
Smithin, ayný sermayenin sabit ve döner kýsýmlarý arasýndaki ayrým ile 
bu ayrým yalnýzca üretken sermaye (üretken biçimi içerisinde sermaye)
yönünden geçerlidir ve bir anlam taþýr, üretken sermayeyle, dolaþým
sürecindeki sermayeyi, yani meta-sermayeyi ve para-sermayeyi ilgilendiren sermaye biçimleri arasýndaki ayrýmý biraraya koyduðu tamamen
açýða çýkmaktadýr. Ayný pasajda þunlarý söylemektedir (s. 137 ve 188):
Döner sermaye ... herbiri kendi daðýtýcýlarýnýn ellerinde bulunan, her
türden gýda maddelerinden, malzemelerden ve son biçimini almýþ iþlerden ve, bunlarýn dolaþýmý ve daðýtýmý için gerekli paradan vb. oluþur.**
Gerçekten de, daha yakýndan bakarsak, daha önceki sözlerinin
tersine, döner sermayenin, tekrar, meta-sermaye ile para-sermayeye,
yani üretim sürecine ait bulunmayan, sabit sermayeye karþýt bir döner
(akýcý) sermaye oluþturmayýp, üretken sermayeye karþýt dolaþým sermayesini oluþturan sermayenin bu iki biçimine eþitlendiðini görürüz.
Üretken sermayenin malzemelere (hammaddelere ya da yarý-mamul
ürünlere) yatýrýlan ve üretim sürecine gerçekten giren öðeleri, ancak
bunlarýn yaný sýra tekrar bir rol oynarlar. Þöyle der:
... Toplumun genel sermayesinin doðal olarak bölündüðü üç
kýsmýn üçüncü ve sonuncusu, özelliði ancak dolaþým ya da sahip
deðiþtirme yoluyla bir gelir saðlama olan, döner sermayedir. Bu da gene
dört kýsýmdan oluþmuþtur: birincisi paradan ...** (ama para, hiç bir
zaman, üretken sermayenin, üretken. süreçte iþlev yapan sermayenin
bir biçimi deðildir; o, her zaman, ancak, sermayenin dolaþým sürecinde
büründüðü biçimlerden bir tanesidir); ikincisi, kasabýn, çobanýn, çiftçinin mülkiyetinde bulunan ... ve satýþýndan bir kâr elde etmeyi umduklarý
gýda maddeleri stokundan. ... Dördüncüsü ve sonuncusu, yapýlýp tamamlanan, ama hâlâ tüccarýn ve yapýmcýnýn elinde bulunan iþlerden. Ve
üçüncüsü, hiç iþlenmemiþ ya da az çok iþlenmiþ olsun henüz giysiler, ev
eþyalarý ve binalar biçimini almamýþ olup, üreticinin, yapýmcýnýn,
* Kapital, Birinci Cilt, Yedinci Bölüm. -Ed.
** Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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kumaþçýnýn ve dokumacýnýn, kerestecinin, marangozun [sayfa 218] ve çilingirin, tuðlacýnýn, vb. elinde bulunan giysi, ev eþyasý ve bina malzemelerinden.*
2 ve 4 numaralar, üretim sürecinden o halleri içerisinde çýkan ve
satýlmalarý gereken ürünlerden baþka bir þey deðillerdir; kýsacasý bunlar,
þimdi metalar olarak, dolayýsýyla meta-sermaye olarak iþlev yapan ve bu
yüzden bir biçime sahip olan ve gidecekleri en son yer ne olursa olsun,
yani amaçlarýný (kullaným-deðeri) karþýlamak için en sonunda ister bireysel ister üretken tüketime ayrýlmýþ bulunsunlar, üretken sermaye öðeleri olarak bulunmadýklarý süreç içerisinde bir yer tutan ürünlerdir. 2
numarada sözü edilen ürünler gýda maddeleri; 4 numaradakiler ise, yalnýzca son biçimini almýþ emek aletlerini ya da son biçimini almýþ tüketim nesnelerinden (2 numarada sözü edilenlerin dýþýnda kalan gýda maddelerinden) oluþan bütün diðer son biçimini almýþ ürünlerdir.
Smithin, ayný zamanda, tüccardan sözetmesi, içine düþtüðü karýþýklýðý göstermektedir. Üretici, ürününü, bir kez tüccara sattý mý, artýk bu
ürün, sermayesinin herhangi bir biçimini oluþturmaz. Toplum açýsýndan,
üreticisinin elinden baþka ellerde olmasýna karþýn, gerçekten de hâlâ
meta-sermayedir; ama iþte bir meta-sermaye olmasý nedeniyle, ne sabit, ne de döner sermayedir.
Üreticisinin doðrudan gereksinmelerini karþýlamayý amaçlamayan her türden üretimde, ürün, meta olarak dolaþmak zorundadýr; yani
bir kâr elde etmek için deðil, üreticisi yaþayabilsin diye, bu ürünün satýlmasý gereklidir. Kapitalist üretimde þu durumun da buna eklenmesi
gerekir, ki, bir ürün satýldýðý zaman, onda somutlaþmýþ bulunan artýdeðer de gerçekleþmiþ olur. Ürün, üretim sürecinden bir meta olarak
çýkar ve bu yüzden de, bu sürecin ne sabit, ne de döner öðesidir.
Bu arada Smith, burada kendisine karþý çýkmaktadýr. Son biçimini almýþ ürünler, maddi biçimleri ya da kullaným-deðerleri ne olursa
olsun, yararlý etkileri burada bütünüyle meta-sermaye, yani dolaþým sürecine özgü biçimde bir sermayedir. Bu biçim içerisinde olmakla, bunlar,
sahiplerinin ellerinde bulunabilecek herhangi bir üretken sermayenin
kýsýmlarý deðillerdir. Bu durum, onlarýn, satýþlarýndan hemen sonra, satýn alanýn elinde, üretken sermayenin sabit ya da döner kýsmý haline
gelmelerine hiç de engel deðildir. Burada, açýktýr ki, pazarda bir süre
için, üretken [sayfa 219] sermayeye karþýt meta-sermaye olarak görülen
þeyler, pazardan çekildikten sonra, üretken sermayenin döner ya da
sabit kýsýmlarý olarak iþlev yapabilirler ya da yapamazlar.
Pamuk eðiricisinin ürünü, iplik, onun sermayesinin meta-biçimidir ve onun açýsýndan meta-sermayedir. Bu, artýk bir kez daha, ne emek
malzemesi ve ne de emek aleti olarak üretken sermayesinin bir kýsmý
olma iþlevini yerine getiremez. Ama bu ipliði alan dokumacýnýn elinde,
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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üretken sermayesinin döner kýsmý olarak bu sermayeye katýlýr. Ne var
ki, iplikçi için bu iplik, döner sermayesinin olduðu kadar sabit sermayenin de bir kýsmýnýn deðer taþýyýcýsýdýr (artý-deðerden ayrý olarak). Ayný
þekilde, bir makine, makine imalatçýsýnýn ürünü, sermayesinin metabiçimidir, ve onun için meta-sermayedir. Ve bu biçimde kaldýðý sürece
ne döner ve ne de sabit sermayedir. Ama kullanýlmak üzere bir fabrikatöre satýlýnca, bir üretken sermayenin sabit kýsmý haline gelir. Hatta,
kullaným-biçimi nedeniyle bir ürün, kýsmen, çýkmýþ olduðu sürece, örneðin, kömür, kömür üretimine üretim aracý olarak tekrar girebilir; kömür üretiminin satýþa ayrýlan kýsmý, döner ya da sabit sermayeyi deðil,
meta-sermayeyi temsil eder.
Öte yandan, bir ürün, kullaným-biçimi nedeniyle, ne emek malzemesi ve ne de emek aleti olarak üretken sermayenin herhangi bir
öðesini tümüyle oluþturacak durumda olmayabilir. Örneðin herhangi bir
geçim aracý. Gene de bunlar üreticisi için meta-sermayedir ve, döner
sermayenin olduðu kadar sabit sermayenin de deðer taþýyýcýsýdýr; ve
üretiminde kullanýlan sermayenin tümüyle ya da kýsmen yerine konulmasýna baðlý olarak bunlardan biri ya da öteki deðerini ürüne bütünüyle
ya da kýsmen aktarmýþ durumdadýr.
n° 3te, Smithe göre, hammaddeler (iþlenmemiþ maddeler, yarýmamul ürünler, yardýmcý malzemeler), bir yandan, üretken sermayede
somutlaþan tamamlayýcý bir öðe olarak deðil, aslýnda, yalnýzca, toplumsal ürünün içerebileceði kullaným-deðerlerinin özel bir türü, 2 ve 4 numaralarda sayýlan diðer maddi parçalarýn, geçim araçlarýnýn vb. yanýsýra
varolan metalarýn özel bir türü olarak ortaya çýkmaktadýr. Öte yandan,
bu malzemeler, gerçekten de, üretken sermayeye katýlmýþ ve bu nedenle de üreticinin elinde bu sermayenin öðeleri olarak anýlmýþtýr.
Karýþýklýk þu olguyla da kendisini göstermektedir ki, bunlar, kýsmen [sayfa
220] üreticinin elinde (yetiþtiricilerin, fabrikatörlerin vb. elinde*) ve kýsmen de, üretken sermayenin bir öðesi olarak deðil yalnýzca meta-sermaye olarak bulunduðu tüccarlarýn (kumaþçýlarýn, manifaturacýlarýn,
kerestecilerin*) elinde iþlev yapar halde kabul edilmektedir.
Gerçekten de, Adam Smith, burada, döner sermaye öðelerini
sayarken, sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrýmý yalnýz üretken sermaye için geçerli olan tümüyle unutmaktadýr. O, daha çok, meta-sermaye ile para-sermayeyi, yani dolaþým sürecinin bu iki tipik sermaye
biçimini, tamamen bilinçsiz olarak, üretken sermayeye karþýt koymaktadýr.
Son olarak, döner sermayenin kýsýmlarýný sayarken, Adam
Smithin, emek-gücünü belirtmeyi unutmasý çok çarpýcý bir olgudur. Bunun iki nedeni vardýr.
Biraz önce gördük ki, para-sermayeden ayrý olarak, döner ser* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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maye, yalnýzca meta-sermayenin bir baþka adýdýr. Ama emek-gücü, pazarda dolaþtýðý kadarýyla, sermaye deðildir, meta-sermayenin bir biçimi
deðildir. Hiç bir biçimde sermaye deðildir; pazara bir meta, yani kendisini getirdiði halde, emekçi bir kapitalist deðildir. Emek-gücü satýlana,
üretim süreci ile birleþtirilene, dolayýsýyla bir meta olarak dolaþýmýna
son verinceye kadar üretken sermayenin bir kýsmý artý-deðerin kaynaðý
olarak deðiþen-sermaye, emek-gücüne, yatýrýlan sermaye-deðerin devri
bakýmýndan üretken sermayenin dönen kýsmý haline gelmez. Adam
Smith, burada, döner sermaye ile meta-sermayeyi karýþtýrdýðý için, emekgücünü döner sermaye baþlýðý altýna koyamýyor. Bu yüzden de burada,
deðiþen-sermaye, emekçinin ücretleri ile satýn aldýðý metalar, yani geçim
araçlarý biçiminde gözükmektedir. Bu biçim içerisinde, ücretlere yatýrýlan sermaye-deðerin, döner sermayeye dahil olduðu varsayýlmaktadýr.
Üretim sürecine katýlan þey, emek-gücüdür, emekçinin kendisidir, yoksa, iþçinin yaþamýný sürdürdüðü geçim araçlarý deðil. Toplum açýsýndan,
iþçinin bireysel tüketimi aracýlýðý ile kendisini yeniden üretmesinin, toplumsal sermayenin yeniden-üretim sürecinin ayrý biçimde bir kýsmý
olduðunu gördük (Buch I, Kap. XXI). Ama bu, bizim burada incelediðimiz bireysel ve yalýtýlmýþ üretim sürecinde uygulanamaz. Smithin,
sabit sermaye [sayfa 221] baþlýðý altýnda sözünü ettiði edinilmiþ ve yararlý
beceriler*. (s. 187), tersine, döner sermayenin kýsýmlarýdýrlar, çünkü
bunlar, ücretli-emekçinin becerileridir* ve o emeðini bu becerileri*
ile birlikte satmýþtýr.
Tüm toplumsal serveti, 1) doðrudan tüketim fonu, 2) sabit sermaye, ve 3) döner sermaye olarak bölmek Adam Smithin payýna büyük
bir yanýlgýdýr. Buna göre servetin þöyle bölünmüþ olmasý gerekirdi: 1)
bazý kýsýmlarý sürekli olarak sermaye iþlevi görebildiði halde, kendisi
iþlev yapan toplumsal sermayenin herhangi bir parçasýný oluþturmayan
bir tüketim fonu; ve 2) sermaye. Buna göre, servetin bir kýsmý sermaye
olarak iþlev yapýyor, diðeri sermaye olmayarak ya da tüketim fonu olarak. Ýþte burada, her türlü sermayenin ya sabit ya da döner olma mutlak
zorunluluðu ortaya çýkýyor, bir memeli hayvanýn erkek ya da diþi olma
doðal zorunluluðu gibi. Ama, gördük ki, sabit ve döner sermaye arasýndaki antitez, yalnýzca üretken sermayenin öðeleri için geçerli oluyor,
dolayýsýyla, bunlarýn yanýsýra ne sabit, ne de döner bir biçim içinde bulunamayan oldukça önemli miktarda bir sermaye de meta-sermaye ve
para-sermaye vardýr.
Mademki kapitalist üretim altýnda, toplumsal ürünlerin tüm kitlesi, ürünlerin bireysel kapitalist üretici tarafýndan satýlmaksýzýn ya da satýn
alýnmaksýzýn, üretim aracý olarak kendi maddi biçimi içerisinde tekrar
doðrudan tüketilen kýsmý dýþýnda, pazarda meta-sermaye olarak
dolaþýyor, üretken sermayenin yalnýz sabit ve döner öðeleri deðil, tüke* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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tim fonunun bütün öðeleri de ayný þekilde meta-sermayeden elde edilirler. Bu, kapitalist üretim temeli üzerinde, hem üretim araçlarýnýn ve
hem de tüketim mallarýnýn, bunlar daha ilerde üretim aracý ya da tüketim nesnesi olarak yararlanmak üzere ayrýlmýþ olsalar bile, týpký emekgücünün kendisinin pazarda, bir meta-sermaye olarak bulunmamakla
birlikte bir meta olarak bulunmasý gibi, önce meta-sermaye olarak ortaya çýktýklarýný söylemekle ayný þeydir.
Bu durum, Adam Smithteki þu yeni karýþýklýðýn nedeni olmaktadýr. Þöyle diyor:
Bu dört kýsýmdan (döner sermayenin, yani dolaþým sürecine
ait meta-sermaye ve para-sermaye biçimlerindeki iki kýsmýn, Adam Smith
tarafýndan meta-sermayeyi oluþturan kýsýmlar [sayfa 222] arasýnda yaptýðý
maddi ayrýmlarla dörde çýkartýlan sermayenin bu dört kýsmýndan) üçü
gýda maddeleri, malzemeler ve son biçimini almýþ iþler ya her yýl ya
da daha uzun veya daha kýsa dönemlerde düzenli olarak döner sermayeden çekilir ve, ya sabit sermayeye ya da doðrudan derhal tüketime
ayrýlan stoklara konulur. Her sabit sermaye, hem baþlangýçta bir döner
sermayeden elde edilmiþtir ve hem de onun sürekli desteðini gerektirir.
Bütün yararlý makineler ve iþ aletleri, baþlangýçta, bunlarýn yapýldýklarý
malzemeleri ve bunlarý yapan iþçilerin bakýmýný saðlayan bir döner sermayeden elde edilmiþlerdir. Bunlar da, sürekli onarým içinde tutulmak
üzere, ayný türden bir sermayeyi gerektirirler.* (s. 188.)
Ürünün, doðrudan üreticisi tarafýndan sürekli olarak yeniden-üretim aracý olarak tüketilen kýsmý dýþýnda, kapitalist üretime þu genel önerme uygulanýr: Bu ürünler, ister maddi biçimleri içerisinde kullaným-deðerleri uyarýnca üretken sermayenin (üretim sürecinin) öðeleri olarak, üretim araçlarý ve dolayýsýyla üretken sermayenin sabit ya da döner öðeleri
olarak iþlev yapmak zorunda olsunlar ya da yapabilsinler; ya da ister,
yalnýzca üretken deðil bireysel tüketimin araçlarý olarak hizmet edebiliyor olsunlar, bütün ürünler pazara, metalar olarak ulaþýrlar ve bu nedenle de kapitalist açýsýndan, sermayenin meta-biçimi olarak dolaþýmda
bulunurlar. Bütün ürünler pazara metalar olarak sürülürler; bütün üretim
ya da tüketim araçlarý, üretken ya da bireysel tüketimin bütün öðeleri bu
yüzden pazardan metalar olarak satýn alýnmak suretiyle çekilmek
zorundadýrlar. Herkesçe bilinen bu gerçek, kuþkusuz doðrudur. Bu nedenle, üretken sermayenin hem sabit, hem de döner öðeleri için, bütün
biçimlerdeki emek aletleri için olduðu kadar emek malzemesi için de
geçerlidir. (Bu, ayrýca, doða tarafýndan saðlanan, ürün olmayan üretken
sermaye öðelerinin de bulunduðu olgusunu görmezlikten gelir.) Bir makine, pazardan pamuk satýn alýnýr gibi satýn alýnýr. Ama bundan, hiç bir
þekilde, her sabit sermayenin, baþlangýçta herhangi bir döner sermayeden doðduðu anlamý çýkmaz; bu, ancak, dolaþým sermayesini, döner ya
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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da akýcý, yani sabit olmayan sermaye ile karýþtýran Smithvari görüþten
çýkar. Ayrýca, Smith, aslýnda kendi kendisini çürütmektedir. Kendisine
göre, makineler, metalar olarak döner sermayenin n° 4'ünün bir [sayfa 223]
kýsmýný oluþtururlar. Bunlarýn döner sermayeden geldiklerini söylemek,
yalnýzca bunlarýn makineler olarak iþlev yapmadan önce meta-sermaye
olarak iþlev yaptýklarýný, ama maddi olarak kendilerinden geldiklerini
söylemek demektir; týpký bir iplikçinin sermayesinin döner öðesi olarak
pamuðun, pazardaki pamuktan gelmesi gibi. Ama Adam Smith eðer
daha sonraki açýklamasýnda, makinelerin yapýmý için emek ile hammaddeye gereksinme bulunmasý nedeniyle sabit sermayeyi döner sermayeden çýkartýyor ise, þunu unutmamak gerekir ki, birincisi, makinelerin
yapýmý için emek aletlerine, yani sabit sermayeye de gerek vardýr, ve
ikincisi, hammadde yapýmý için de, ayný þekilde, makineler, vb. gibi sabit sermaye gereklidir, çünkü üretken sermaye daima emek aletlerini
içerir, ama her zaman emek malzemelerini içermez. Hemen ardýndan
gene kendisi diyor ki: Toprak, madenler, balýkhaneler, hepsi de, bunlarý iþletmek için hem sabit ve hem de döner sermayeyi gerektirirler;
(böylece A. Smith, hammadde üretimi için yalnýz döner sermayeye deðil, sabit sermayeye de gereksinme olduðunu kabul ediyor) ve (bu
noktada yeni bir yanýlgý daha) bunlarýn ürünleri bir kâr ile yalnýz bu
sermayeleri deðil, toplumdaki diðer bütün sermayeleri de yerine kor.*
(s. 188.) Bu, tamamen yanlýþ. Bunlarýn ürünleri, diðer bütün sanayi kollarý için hammadde, yardýmcý madde vb. saðlar. Ama bunlarýn deðerleri,
toplumun diðer bütün sermayelerinin deðerini yerine koymaz; bu, yalnýzca kendi sermaye-deðerini (ve artý, artý-deðeri) yerine kor. Adam Smith,
burada, gene kendi fizyokratik anýlarýnýn pençesindedir.
Toplumsal olarak düþünüldüðünde, meta-sermayenin ancak
emek aleti olarak hizmet edebilecek ürünleri kapsayan kýsmýnýn amaçsýz
olarak üretilmedikleri, satýlmaz olmadýklarý takdirde ergeç emek aletleri olarak iþlev yapmak zorunda olduklarý, yani temelleri kapitalist üretim olduðuna göre, bunlarýn, metalar olmaktan çýktýklarý anda, toplumsal
üretken sermayenin sabit kýsmýnýn, eskiden müstakbel öðelerini oluþturmalarýna karþýn, þimdi gerçek öðelerini oluþturmak zorunda bulunduklarý
doðrudur.
Ama burada, ürünün maddi biçiminden ileri gelen bir ayrým vardýr.
Örneðin, bir iplik makinesi, eðirmek için kullanýlmadýkça, [sayfa 224]
bu yüzden bir üretim öðesi iþlevini yerine getirmedikçe ve dolayýsýyla
kapitalist açýsýndan, bir üretken sermayenin sabit bir kýsmý olarak iþlev
yapmadýkça, hiç bir kullaným-deðerine sahip deðildir. Ama bir iplik makinesi taþýnabilirdir. Üretilmiþ olduðu ülkeden ihraç edilebilir, ve doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak hammadde vb. ya da þampanya
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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karþýlýðýnda, ülke dýþýna satýlabilir. Bu durumda, üretilmiþ olduðu ülkede
yalnýzca meta-sermaye olarak iþlev yapmýþtýr, ama hiç bir zaman, hatta
satýldýktan sonra bile sabit sermaye olarak iþlev yapmamýþtýr.
Bununla birlikte, fabrika binalarý, demiryollarý, köprüler, tüneller,
doklar vb., toprak iyileþtirmeleri vb. gibi topraða baðlanarak yerel hale
getirilmiþ ve bu yüzden ancak yerel olarak kullanýlabilen ürünler, maddi
biçimleriyle olduklarý gibi ihraç edilemezler. Bunlar taþýnabilir deðildir.
Bunlar ya bir iþe yaramazlar ya da satýlýr satýlmaz, bunlarý üreten ülkede
sabit sermaye olarak iþlev yapmak zorundadýrlar. Fabrikalar yapan ya da
spekülatif satýþ amacýyla topraðý iyileþtiren kapitalist üretici için bu þeyler,
kendi meta-sermayesinin biçimleri, ya da Adam Smithe göre döner
sermayenin biçimleridirler. Ama toplumsal açýdan bakýldýðýnda, bu þeyler
eðer hiç bir iþe yaramaz durumda býrakýlmayacaklarsa eninde-sonunda, o ülkede, yerel bir üretim sürecinde sabit sermaye olarak iþlev yapmak zorundadýr. Bu söylenenlerden, hiçbir þekilde, taþýnamaz þeylerin
kendiliklerinden sabit sermaye olduklarý anlamý çýkmaz. Konut olarak
kullanýlan evler vb. gibi, bunlar, tüketim fonuna ait olabilirler; ve bu durumda, sermayenin yalnýzca bir parçasý olduðu toplumsal servetin bir
öðesini oluþturmakla birlikte, bunlar, toplumsal sermayenin hiç bir parçasý deðildirler. Bu þeylerin üreticisi, Adam Smithin diliyle konuþmak
gerekirse, bunlarýn satýþýyla bir kâr yapar. Ve dolayýsýyla böylece, bunlar,
döner sermayedirler! Bunlardan fiilen yararlanan, bunlarýn sonal alýcýsý,
bunlarý ancak üretim sürecine uygulayarak kullanabilir. Ve dolayýsýyla,
bunlar, sabit sermayedirler!
Mülkiyet üzerindeki haklar, örneðin demiryolu hisseleri, her gün
el deðiþtirebilir ve bunlarýn sahipleri, bunlarýn öteki ülkelerdeki satýþlarýyla
bile bir kâr yapabilirler; böylece demiryolunun kendisi ihraç edilebilir
olmamakla birlikte, mülkiyeti üzerindeki haklar ihraç edilebilirdirler. Gene
de bu þeyler, yerel hale getirildikleri o ülkede ya atýl kalmak zorundadýrlar ya da bir [sayfa 225] üretken sermayenin sabit kýsmý olarak iþlev yapmak
zorundadýrlar. Ayný þekilde, fabrikatör A, fabrikasýný, fabrikatör Bye satmakla bir kâr saðlayabilir, ama bu, fabrikanýn daha önceki gibi sabit
sermaye olarak iþlev yapmasýna engel deðildir.
Bu yüzden, topraktan ayrýlmasý olanaksýz, yerel olarak sabitleþtirilmiþ emek aletleri, üreticileri için meta-sermaye iþlevini yerine getirebilirler ve onun sabit sermayesinin (bu sermaye, onun kendisi açýsýndan,
binalarý, demiryollarýný vb. yapmak için gerek duyduðu emek aletlerinden ibarettir) herhangi bir öðesini oluþturmayabilirlerse de, bütün olasýlýklar altýnda, gene de o ülkede sabit sermaye olarak iþlev yapmak zorunda
olsalar bile, buradan hiçbir þekilde, sabit sermayenin zorunlu olarak
taþýnamayan þeylerden oluþtuðu gibi ters bir sonuç çýkartýlmamalýdýr.
Bir gemi, bir lokomotif, ancak hareketli oluþlarý nedeniyle etkindirler;
gene de bunlar kendilerini üretenler için deðil, bunlarý sabit sermaye
olarak uygulayanlar için iþlevde bulunurlar. Buna karþýlýk, en kesin þekilde
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üretim sürecinde sabit bulunan, orada yaþayýp orada ölen, bir kez girdikten sonra artýk bir daha oradan ayrýlmayan þeyler, üretken sermayenin döner kýsýmlarýdýr. Örneðin, üretim sürecinde makineyi çalýþtýrmak
için tüketilen kömür ile, fabrikayý aydýnlatmak için kullanýlan gaz vb.
böyledir. Bunlar üretim sürecinden ürünle birlikte maddeten çýktýklarý
ve metalar biçiminde dolaþýma girdikleri için deðil, deðerlerinin, üretilmelerine yardým ettikleri metalarýn deðerine bütünüyle girdiði ve bu
yüzden de, metaýn satýþýyla elde edilecek hasýlatla bu deðerin tamamen
yerine konulmasý gerektiði için döner sermayedirler.
Adam Smithten aktarýlan son pasajda, þu tümceciðe de dikkat
edilmelidir: Bunlarý (makineleri, vb.) yapan iþçilerin bakýmýný saðlayan bir döner sermaye...*
Fizyokratlarda, sermayenin ücretler için yatýrýlan kýsmý, doðru bir
þekilde, avances primitivesden** farklý, olarak, avances annuelles***
altýnda sayýlmýþtýr. Öte yandan, bunlarda, çiftçinin kullandýðý üretken sermayenin bir kýsmý olarak emek-gücünün kendisi deðil, tarým-emekçilerine verilen geçim araçlarý (Adam Smithin deyimiyle iþçilerin bakýmý)
görülüyor. Bu, onlara özgü [sayfa 226] öðreti ile tam bir uygunluk halindedir.
Çünkü onlara göre, emek tarafýndan ürüne eklenen deðer-kýsmý (týpký,
ürüne, hammadde, emek aletleri, vb., kýsacasý, deðiþmeyen-sermayenin bütün maddi öðelerince eklenen deðer-kýsým gibi) yalnýzca emekçilere ödenen ve, emek-gücü olarak iþlev yapma yeteneklerini sürdürmek
için zorunlu olarak tüketilen geçim araçlarýnýn deðerine eþittir. Deðiþmeyen sermaye ile deðiþen-sermaye arasýndaki ayrýmý bulmalarýný engelleyen þey, gene kendi öðretileri oluyor. Eðer (kendi fiyatýný yeniden-üretmesine ek olarak) artý-deðeri üreten þey emek ise, o zaman, bunu, tarýmda olduðu gibi sanayide de yapmaktadýr. Ama, onlarýn sistemine
göre, emek, ancak bir tek üretim dalýnda, yani tarýmda artý-deðer ürettiði için,bu artý-deðeri doðuran þey emek deðil, doðanýn bu daldaki özel
faaliyetidir (yardýmcý oluþudur). Ve yalnýzca bu nedenledir ki, onlara göre, tarýmsal emek, diðer tür emeklerden farklý olarak, üretken, emektir.
Adam Smith, emekçilerin geçim araçlarýný, sabit sermayeden farklý olarak, döner sermaye olarak sýnýflandýrýyor.
1) Çünkü o, sabit sermayeden farklý olarak döner sermayeyi,
dolaþým alanýyla ilgili sermaye biçimleriyle, dolaþým sermayesiyle karýþtýrýyor  eleþtirilmeksizin kabul edilen bir karýþýklýk. A. Smith, bu nedenle, meta-sermaye ile üretken sermayenin döner kýsmýný birbirine
karýþtýrýyor ve böyle olunca, toplumsal ürünün metalar biçimine büründüðü her durumda emekçilerin olduðu kadar emekçi-olmayanlarýn da
geçim araçlarýnýn, emek malzemelerinin olduðu kadar emek aletlerinin
kendilerinin de meta-sermayeden karþýlanmasý kaçýnýlmaz oluyor.
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
** Ýlk yatýrýmlardan. -ç.
*** Yýllýk yatýrýmlar. -ç.
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2) Ama, Smithin tahlili kendi sunuþunun özel gerçekten bilimsel kýsmýna ters düþmekle birlikte, bu tahlilde fizyokratik anlayýþ da
saklý bulunmaktadýr.
Genel bir ifadeyle, yatýrýlan sermaye, üretken sermayeye çevrilir,
yani kendileri geçmiþ emeðin ürünleri olan üretim öðelerinin biçimlerine bürünür. (Bunlar arasýnda emek-gücüne de.) Sermaye, üretim sürecinde ancak bu biçimde iþlev yapabilir. Þimdi eðer biz, sermayenin
deðiþen kýsmýnýn kendisine çevrildiði emek-gücü yerine, emekçinin geçim araçlarýný alýrsak, bu araçlarýn, bu halleriyle, deðer oluþumunu ilgilendirdiði kadarýyla, üretken sermayenin diðer öðelerinden, hammaddelerden ve yukarda aktarýlan pasajlardan birinde Smithin, fizyokratlara
[sayfa 227] uyarak, hammaddelerle ayný düzeye koyduðu iþ hayvaný yemlerinden farklý olmayacaðý açýktýr. Bu geçim araçlarý, kendi kendilerine
deðerlerini geniþletmezler ya da buna bir artý-deðer katamazlar. Bunlarýn deðeri, üretken sermayenin diðer öðeleri gibi, tekrar, ancak ürünün
deðerinde ortaya çýkabilir. Ürünün deðerine kendilerinin sahip olduðunun ötesinde bir deðer ekleyemezler. Hammaddeler, yarý-mamul mallar vb. gibi bunlar, emek aletlerinden oluþan sabit sermayeden ancak þu
bakýmdan ayrýlýrlar ki, bunlar, oluþumuna katýldýklarý üründe bütünüyle
tüketilirler, (hiç deðilse bunlarýn bedelini ödeyen kapitalist açýsýndan) ve
bu yüzden de deðerlerinin tümüyle yerine konulmasý gerekir, oysa sabit
sermayede bu ancak yavaþ yavaþ, parça parça olur. Üretken sermayenin emek-gücüne (ya da emekçinin geçim araçlarýna) yatýrýlan kýsmý,
burada üretken sermayenin diðer öðelerinden, emek-süreci ve artý-deðer üretimi bakýmýndan deðil, yalnýzca maddi yönden ayrýlýr. Bu kýsým,
yalnýzca ürünün nesnel yaratýcýlarýnýn (Adam Smith bunlara genellikle
malzemeler* diyor) sabit sermaye kategorisine dahil olan kýsmýnýn
dýþýnda kalan kýsmýyla birlikte döner sermaye kategorisine girdiði ölçüde farklýdýr.
Ücretlere yatýrýlan sermayenin, üretken sermayenin döner kýsmýna dahil bulunmasý ve üretken sermayenin sabit kýsmýnýn tersine, nesnel ürün yaratýcýlarýnýn bir kýsmýyla, hammaddeler vb. ile akýcýlýk niteliðini
paylaþmasýnýn, sermayenin deðiþmeyen kýsmýndan farklý olarak bu
deðiþen kýsmýnýn, kendini geniþletme sürecinde oynadýðý rol ile hiç bir
iliþkisi yoktur. Bu, yalnýzca yatýrýlan sermaye-deðerin bu kýsmýnýn nasýl
yerine konulacaðýyla, yenileneceðiyle, dolayýsýyla dolaþým yoluyla ürünün deðerinden nasýl yeniden-üretileceðiyle iliþkilidir. Emek-gücünün
satýn alýnmasý ve yeniden satýn alýnmasý, dolaþým sürecine aittir. Ne var
ki, emek-gücüne yatýrýlan deðer, belirli ve deðiþmez bir büyüklükten
deðiþken bir büyüklüðe (emekçi, için deðil kapitalist için) ancak üretim
süreci içerisinde çevrilir ve ancak böylece, yatýrýlan deðer, bütünüyle
sermaye-deðere, sermayeye, kendisini geniþleten deðere çevrilmiþ olur.
* Marx, týrnak içindeki tümceyi, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
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Ama Smith gibi, emek-gücüne yatýrýlan deðer yerine, emekçinin geçim
araçlarý için harcanan deðeri, üretken sermayenin döner kýsmý olarak
sýnýflandýrmakla, deðiþen ve deðiþmeyen sermaye arasýndaki ayrýmýn
[sayfa 228] anlaþýlmasý ve böylece de genel olarak kapitalist sürecin
anlaþýlmasý olanaksýz hale getirilmiþtir. Ürünün maddi yaratýcýlarý için
harcanan deðiþmeyen-sermayenin tersine sermayenin bu kýsmýnýn
deðiþen-sermaye olarak belirlenmesi, sermayenin emek-gücüne yatýrýlan kýsmýnýn, sermaye devrini ilgilendirdiði ölçüde, üretken sermayenin döner kýsmýna ait olarak belirlenmesinin altýna gömülmüþtür. Ve bu
gömülme, emekçinin emek-gücü yerine, onun geçim araçlarýný üretken
sermayenin bir öðesi olarak sýralamakla tamamlamýþtýr. Emek-gücünün
deðerinin, para olarak mý, yoksa doðrudan geçim araçlarý olarak mý
yatýrýlmýþ olmasýnýn bir önemi yoktur. Bununla birlikte, kapitalist üretim
altýnda bu ikinci durum ancak bir istisna olabilir.24
Döner sermaye tanýmýný, böylece, emek-gücüne yatýrýlan sermayedeðerin belirleyicisi olarak saptamakla fizyokratlarýn öncüllerine dayanmaksýzýn yapýlan bu fizyokratik taným Adam Smith, kendisini
izleyenlerdeki sermayenin emek-gücüne harcanan kýsmýnýn deðiþensermaye olduðu anlayýþýný çok þükür ki öldürmüþtür. Kendisinin baþka
yerlerde geliþtirdiði daha derin ve doðru fikirler deði1 ama, bu gafý uzun
ömürlü olmuþtur. Gerçekten de, ondan sonra gelen diðer yazarlar, daha
da ileri gitmiþlerdir. Bunlar, bu tanýmý, sermayenin emek-gücüne yatýrýlan kýsmýný, sabit sermayeye karþýt döner sermaye olarak saptayan
kesin tanýmý yapmakla yetinmediler; bunu, emekçilerin geçim araçlarýna yatýrýlacak döner sermayenin esas tanýmý yaptýlar. Gerekli geçim
araçlarýný içeren emek fonunun* bir yandan emekçilerin toplumsal ürün
içerisindeki paylarýný fiziksel olarak sýnýrlayan, ama öte yandan da emekgücü alýmýnda tümüyle harcanmasý gereken belirli bir büyüklükte olduðu yolundaki öðreti bununla doðal olarak iliþkilidir. [sayfa 229]

24
Deðerin kendisini geniþletmesi sürecinde emek-gücünün oynadýðý rolü anlamakta Adam
Smithin kendi kendisine ne ölçüde zorluk çýkardýðý, emekçilerin emeðini fizyokratlara uyarak
iþ hayvanlarýnýnki ile ayný düzeye koyan þu tümce ile tanýtlanmaktadýr: Yalnýzca kendisinin
(çiftçinin) çalýþan hizmetkarlarý deðil, iþ hayvanlarý da üretken emekçilerdir. (Book II, Ch. V. s.
243.)
* Kapital, Birinci Cilt. s. 625-628. -Ed.
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ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM

SABÝT VE DÖNER SERMAYE TEORÝLERÝ
RÝCARDO

RÝCARDO, sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrýmý, salt deðer
kuralýnýn istisnalarýný, yani ücret hadlerinin fiyatlarý etkilediði durumlarý
göstermek amacýyla ortaya koymuþtur. Bu noktanýn tartýþýlmasý Kitap
IIIe* býrakýlmýþtýr.
Ama temeldeki belirsizlik, þu birbiriyle ilgisiz iki düþüncenin biraraya getirilmesiyle hemen kendisini açýða vurmaktadýr: Sabit sermayenin dayanýklýlýk derecesindeki bu fark ile, iki tür sermayenin birleþtirilebileceði oranlardaki bu çeþitlilik.25
Ve biz, kendisine, hangi iki tür sermayeye iþaret ettiðini sorsak,
þöyle der: Emeðin gereksinmesini saðlayacak sermaye ile, avadanlýklara, makinelere, binalara yatýrýlan sermayenin oranlarý da, çeþitli biçimlerde birleþtirilebilir.26 Bir baþka deyiþle, sabit sermaye emek aletlerine
ve döner sermaye de emeðe yatýrýlan sermayeye eþittir. Emeðin gereksinmesini saðlayacak [sayfa 230] sermaye, Adam Smithten devþirilmiþ anRicardo, Principles, etc., s. 25.
Loc. cit.
* Karl Marx, Kapital, Üçüncü Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1978, s. 211-215. -Ed.
25
26
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lamsýz bir terimdir. Bir yandan döner sermaye, burada, deðiþen-sermaye ile, yani üretken sermayenin emeðe yatýrýlan kýsmý ile biraraya konulmaktadýr. Öte yandan da, antitezin, deðerin kendisini geniþletmesi sürecinden deðiþen ve deðiþmeyen sermayeden deðil, dolaþým sürecinden
çýkartýlmasý nedeniyle (Adam Smithin eski karýþýklýðý) çifte yanýlgýlý tanýmlar ortaya çýkmaktadýr.
Birincisi: Sabit sermayenin dayanýklýlýk derecesindeki farklýlýklar
ile, sermayenin deðiþmeyen ve deðiþen sermayeden oluþmasýndan ileri
gelen farklýlýklar eþanlamlý gibi kabul edilmektedir. Ne var ki, son sözü
edilen farklýlýk, artý-deðer üretimindeki farký belirler; buna karþýlýk ilk
sözü edilen farklýlýk ise, kendini geniþletme süreci sözkonusu olduðu
kadarýyla, yalnýzca, belli bir deðerin, bir üretim aracýndan ürüne aktarýlma biçimine iþaret eder: dolaþým süreci sözkonusu olduðu kadarýyla, bu
fark, yalnýz harcanmýþ sermayenin yenilenme dönemine, ya da, bir baþka
bakýþ açýsýndan, hangi süre için yatýrýlmýþ bulunduðuna iþaret eder. Kapitalist üretim sürecinin iç mekanizmasýnýn derinliðine görmek yerini,
yalnýzca tamamlanmýþ olaylar dikkate alýnýrsa, o zaman, bu ayrýmlar
gerçekten çakýþýr. Toplumsal artý-deðerin, farklý sanayi dallarýna yatýrýlan
çeþitli sermayeler arasýnda daðýtýlmasýnda, sermayenin yatýrýlmýþ bulunduðu farklý zaman dönemleri arasýndaki farklýlýklar (örneðin, sabit sermayenin çeþitli süreðenlik dereceleri) ve sermayenin farklý organik bileþimleri (ve bu nedenle, deðiþmeyen ve deðiþen sermayelerin farklý dolaþýmlarý) genel kâr oranýnýn eþitlenmesine ve deðerlerin, üretim-fiyatlarýna çevrilmesine ayný derecede katkýda bulunur.
Ýkincisi: Dolaþým süreci açýsýndan bir yanda emek aletleri sabit
sermaye; öte yanda emek malzemesi ve ücret  döner sermaye vardýr.
Ama, emek-süreci ve kendini geniþletme açýsýndan, bir yanda üretim
araçlarý (emek aletleri ve emek malzemesi)  deðiþmeyen-sermaye;
öte yanda emek-gücü  deðiþen-sermaye vardýr. Deðiþmeyen-sermayenin belli bir miktardaki deðerinin, çok emek aleti, az emek malzemesi
ya da çok emek malzemesi, az emek aleti içermesinin sermayenin
organik bileþimi için hiç bir önemi olmadýðý halde (Buch I, Kap. XXIII,
2,s. 647)*, her þey, üretim aracýna yatýrýlan sermayenin emek-gücüne
yatýrýlan sermayeye oranýna baðlýdýr. Tersine: dolaþým süreci [sayfa 231] açýsýndan, sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrým konusunda, döner sermayenin belli miktardaki bir deðerinin hangi oranlarda emek
malzemesine ve ücretlere bölünmüþ olmasýnýn da bir önemi yoktur. Bu
görüþ açýlarýndan biri bakýmýndan, emek malzemesi, emek-gücüne yatýrýlan sermaye-deðere karþýt olarak, emek aletleri ile ayný kategori içerisinde sýnýflandýrýlmýþtýr; diðer görüþ açýsýndan, sermayenin emek-gücüne
yatýrýlan kýsmý, emek aletlerine yatýrýlan kýsma karþýt olarak, emek malzemesine yatýrýlan kýsým ile ayný sýnýfa dahil edilmiþtir.
* Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Ýkinci Kýsým, s. 639-640. -Ed.
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Ýþte bu nedenle, sermaye-deðerin, emek malzemesine (ham ve
yardýmcý maddelere) yatýrýlan kýsmý, Ricardoda, bu yanlardan hiç birinde ortaya çýkmamaktadýr. Tümüyle yok olmaktadýr; çünkü, onun dolaþým
biçimi sermayenin emek-gücüne yatýrýlan kýsmý ile tamamen çakýþtýðý
için, onu sabit sermaye ile ayný sýnýfa koymak iþine gelmez. Ve öte yandan, döner sermaye ile biraraya konulmamalýdýr, çünkü bu durumda,
Adam Smithten devralýnan ve ýsrarla sürdürülen, sabit ve döner sermaye ile deðiþmeyen ve deðiþen sermayeler arasýndaki antitezin özdeþleþtirilmesi, kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Ricardo, bunu hissetmezlik edemeyeceði kadar mantýksal içgüdüye sahiptir, ve bu nedenle, sermayenin
bu kýsmý onun gözünde tümüyle yok olmaktadýr.
Bu noktada, ekonomi politiðin dilini kullanacak olursak, kapitalistin, ücretlere yatýrýlan sermayeyi, bu ücretleri haftalýk, aylýk, üç aylýk
ödemesine baðlý olarak, çeþitli süreler için önceden yatýrmýþ bulunduðuna
dikkati çekmek gerekir. Ne var ki, aslýnda bunun tersi olur. Ücretini haftalýk, aylýk ya da üç aylýk almasýna baðlý olarak, emeðini, kapitaliste, bir
hafta, bir ay ya da üç ay için avans veren emekçinin kendisidir. Eðer
kapitalist, emek-gücüne ödeme yapmak yerine onu satýn almýþ olsa, bir
baþka deyiþle, eðer emekçiye ücretlerini bir gün, bir hafta, bir ay ya da
üç ay için önceden vermiþ olsa, bu sürelere ait ücretleri avans olarak
vermiþ olduðunu öne sürmekte haklý olabilirdi. Ama emeði satýnalmak
ve ona devam edeceði süre için ödeme yapmak yerine, bu ödemeyi,
emek, günlerce, haftalarca ya da aylarca devam ettikten sonra yaptýðý
için, bu, bütünüyle, bir kapitalist quid pro quoya* varmakta ve emekçinin kapitaliste emek olarak verdiði avans, kapitalistin emekçiye verdiði
bir para avansýna dönmektedir. Kapitalistin ürünün kendisini ya da deðerini (onda [sayfa 232] somutlaþan bir artý-deðer ile birlikte), onun yapýmý ya
da dolaþýmý için gerekli farklý sürelere baðlý olarak ancak nispeten uzun
ya da kýsa dönemlerden sonra dolaþýmdan geri almasý ya da gerçekleþtirmesi, durumu hiç bir þekilde deðiþtirmez. Bir meta satýcýsý, bunu alanýn
ne yapacaðý ile, zerre kadar ilgilenmez. Kapitalist, bir makineyi, bütün
deðerini bir defada ödemek zorunda olduðu halde, bu deðer kendisine
dolaþýmdan yavaþ yavaþ ve parça parça döndüðünden ötürü daha ucuza satýn almadýðý gibi, deðeri pamuktan yapýlan ürünün deðerine tümüyle girdiðinden ve bu nedenle de, ürünün satýþýyla, bu deðer, tamamýyla
ve bir defada yerine konulduðundan ötürü de pamuða daha fazla ödeme yapmaz.
Þimdi Ricardoya dönelim.
I. Deðiþen sermayenin karakteristik özelliði, sermayenin, belirli,
verilen (ve böylece deðiþmeyen) bir kýsmýnýn, verilen bir deðerler toplamýnýn (burada, ücretlerin, emek-gücünün deðerine eþit, fazlaya da eksik
olmasý önemli olmamakla birlikte, emek-gücünün deðerine eþit olduðu
* Yanlýþ anlama. -ç.

194

Karl Marks
Kapital II

varsayýlýr), kendisini geniþleten, deðer yaratan bir güçle, yani yalnýz kapitalist tarafýndan ödenen deðerini, yeniden-üretmekle kalmayýp, ayný zamanda, bir artý-deðeri, daha önce varolmayan ve herhangi bir eþdeðeri
ödenmeyen bir deðeri üreten emek-gücü ile deðiþilmiþ olmasýdýr. Sermayenin ücretlere yatýrýlmýþ bulunan ve onu deðiþen sermaye olarak
deðiþmeyen sermayede toto coelo* ayýran, bu kýsmýnýn bu karakteristik
özelliði, sermayenin ücretlere harcanan kýsmý, salt dolaþým süreci açýsýndan düþünüldüðünde, ortadan yok olur ve, böylece, emek aletlerine
yatýrýlmýþ bulunan sabit sermayeye karþýt döner sermaye olarak ortaya
çýkar. Bu, yalnýzca, deðiþmeyen-sermayenin emek malzemelerine yatýrýlan ve deðiþmeyen-sermayenin öteki bölümüne emek aletlerine
yatýrýlmýþ bulunan bölümüne karþýt düþen kýsmý ile birlikte, tek bir baþlýk
altýnda döner sermaye baþlýðý altýnda toplanmasý olgusu ile de görülür
hale gelir. Artý-deðer, böylece de, yatýrýlan toplam deðeri sermayeye çeviren durumun kendisi, bütünüyle dikkate alýnmamýþ oluyor. Ayný þekilde,
ücretlere yatýrýlan sermaye tarafýndan ürüne eklenen deðer kýsmýnýn
yeni olarak üretilmesi (ve bu nedenle, gerçekten yeniden-üretilmesi),
oysa hammaddenin ürüne eklediði deðer kýsmýnýn yeni olarak üretilmemesi, gerçekten yeniden-üretilmemesi, [sayfa 233] yalnýzca ürünün deðerinde korunmasý, saklanmasý ve, bu yüzden de, yalnýzca ürünün deðerinin
bir kýsmý olarak yeniden ortaya çýkmasý olgusu da görmezlikten geliniyor. Sabit ve döner sermaye arasýndaki karþýtlýk açýsýndan þimdi görülen
ayrým yalnýzca þundan ibaret oluyor: Bir metaýn üretimi için kullanýlan
emek aletlerinin deðeri, metaýn deðerine ancak kýsmen girer ve bu nedenle de satýþýyla, ancak kýsmen yerine konur, yani bütünüyle yalnýzca
parça parça ve yavaþ yavaþ yerine konur. Öte yandan, metaýn üretimi
için kullanýlan emek-gücü ile emek konularýnýn (hammaddeler vb.) deðeri, metaya bütünüyle girer ve bu nedenle, satýlmasýyla, bütünüyle yerine konur. Bu bakýmdan, dolaþým sürecini ilgilendirdiði kadarýyla,
sermayenin bir kýsmý kendisini sabit, diðeri akýcý, ya da döner sermaye
olarak ortaya koyar. Her iki durumda da, bu, belirli yatýrýlan deðerlerin
ürüne aktarýlmasý ve ürünün satýþý ile yerlerine konulmasý sorunudur.
Aradaki fark, þimdi yalnýzca, deðer aktarmasýnýn ve bunun sonucu olarak da, deðerin yerine konulmasýnýn parça parça ve yavaþ yavaþ mý;
yoksa bir defada mý olduðuna baðlý bulunuyor. Böylece, deðiþen ve
deðiþmeyen sermaye arasýnda bulunan ve her þeyi belirleyen ayrým ortadan silindiði gibi, artý-deðer üretimi ile kapitalist üretimin bütün sýrrý,
kendilerini ortaya koyduklarý belli deðerler ile þeyleri sermayeye dönüþtüren koþullar yok edilmiþ oluyor. Sermayeyi oluþturan bütün kýsýmlar þimdi
salt kendi dolaþým biçimleri ile ayýrdediliyorlar (ve, elbette, metalarýn
dolaþýmý da yalnýzca, zaten varolan belli deðerler ile ilgilenmiþ oluyor);
ve, ücretlere yatýrýlan sermayeye, sermayenin emek aletlerine yatýrýlan
* Taban tabana karþýt. -ç.
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kýsmýna karþýt olarak, sermayenin hammaddelere, yarý-mamul ürünlere, yardýmcý maddelere yatýrýlmýþ olan kýsmýyla birlikte, kendisine özgü
bir dolaþým biçimini paylaþmýþ oluyor.
Ýþte böylece, burjuva ekonomi politiðinin, Adam Smithin deðiþmeyen ve deðiþen sermaye kategorilerini, sabit ve döner sermaye
kategorileri ile karýþtýrmasýna içgüdüsel biçimde sýký sýkýya sarýlmasý ve
bunu hiç eleþtirmeksizin yüz yýldýr kuþaktan kuþaða papaðan gibi yinelemesi anlaþýlýr bir þeydir. Sermayenin ücretlere yatýrýlan kýsmý, burjuva
ekonomi politiði, artýk, hiçbir þekilde, hammaddeye yatýrýlan kýsmýndan
ayýrdetmemekte, ancak bunu, deðiþmeyen sermayeden ürün tarafýndan parça parça ya da bütünüyle dolaþtýrýlmasý açýsýndan þeklen [sayfa
234] ayýrdetmektedir. Böylece, kapitalist üretimin ve dolayýsýyla da kapitalist sömürünün gerçek hareketinin kavranmasýnýn temeli, bir vuruþla,
yokedilmiþ olmaktadýr. Bu, yatýrýlan deðerlerin yeniden ortaya çýkmasý
sorunundan baþka bir þey deðildir.
Ricardoda, Smithçi karýþýklýðýn eleþtirisiz benimsenmesi, bu fikirlerin karþýlýðýnýn pek de rahatsýz edici bir þey deðil, yalnýzca daha sonraki mazeretçilerden daha rahatsýz edici deðil, Adam Smithin kendisinden de daha rahatsýz edicidir, çünkü Ricardo, deðer ve artý-deðer tahlillerinde, Adam Smithin tersine, daha tutarlý, daha açýk ve kesindir. Ve
gerçekte o, kolay anlaþýlýr Adam Smithe karþý zor anlaþýlýr Adam Smithi
tutmaktadýr.
Fizyokratlar arasýnda böyle bir karýþýklýk yoktur. Avances annuelles ile avances primitives arasýndaki ayrým, yalnýzca, sermayenin, özellikle tarýmsal sermayenin farklý kýsýmlarýnýn farklý yeniden-üretim
dönemlerine iþaret etmektedir; oysa artý-deðer üretimi konusundaki
görüþleri, bu ayrýmlardan baðýmsýz olan teorilerinin bir kýsmýný, teorinin
güçlü noktasý olarak sarýldýklarý kýsmýný oluþturmaktadýr. Artý-deðerin
oluþumu, sermayenin kendisinden doðan bir þey olarak açýklanmamakta, sermayenin tek bir özel üretim alanýna, tarýma baðlanmaktadýr.
Ýkincisi: Deðiþen sermayenin tanýmýnda temel nokta ve bu nedenle, herhangi bir deðerler toplamýnýn sermayeye çevrilmesi için temel nokta kapitalistin, belli, verilen (ve bu anlamda da deðiþmeyen)
büyük- lükte bir deðeri, deðer yaratan güç ile, bir deðer büyüklüðünü
deðerin üretimi ile, deðerin kendisini geniþletmesi ile deðiþmesidir. Kapitalistin emekçi ye para ya da geçim araçlarý olarak ödemede bulunmasý, bu temel tanýmý etkilemez. Bu, ancak, kapitalistin yatýrdýðý deðerin
varlýk tarzýný deðiþtirir; birinde, bu deðer, emekçinin kendisine pazardan
geçim araçlarý satýn aldýðý para biçiminde, diðerinde ise doðrudan doðruya tükettiði geçim araçlarý biçiminde bulunmaktadýr. Geliþmiþ kapitalist
üretim, gerçekte, emekçiye ücretinin para olarak ödendiði varsayýmýna
dayanýr, týpký genellikle, üretim sürecinin, dolaþým sürecini ve dolayýsýyla para sistemini öngörmesi gibi. Ama artý-deðerin yaratýlmasýnýn ve
dolayýsýyla yatýrýlan deðerler toplamýnýn sermayeleþmesinin kaynaðý,
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ne ücretlerin para biçiminde ya da aynî olarak ödenmesinde, ne de
emek-gücü satýn alýnmasý için yatýrýlan sermayededir. Artý-deðer, deðerin, de-ðer yaratan güçle deðiþilmesinden, deðiþmeyen bir büyüklüðün
deðiþen bir [sayfa 235] büyüklüðe çevrilmesinden doðar.
Emek aletlerinin sabitliðinin büyüklüðü ya da küçüklüðü, bunlarýn dayanýklýlýk derecesine, yani fiziksel bir özelliðe baðlýdýr. Diðer koþullar
ayný kalmak kaydýyla, dayanýklýklarýna baðlý olarak, er ya da geç aþýnacaklar ve, bu nedenle de sabit sermaye olarak uzun ya da kýsa süre iþlev
yapmýþ olacaklardýr. Ama hiç bir zaman bu fiziksel dayanýklýlýk nedeniyle, bunlar, sabit sermaye iþlevini görmezler. Metal fabrikalarýndaki hammaddeler, yapým iþinde kullanýlan makineler kadar dayanýklýdýrlar ve bu
makinelerin deri ve ahþap kýsýmlarýndan daha da uzun ömürlüdürler.
Bununla birlikte, hammadde olarak hizmet eden metal, döner sermayenin bir kýsmýný oluþturduðu halde, emek aleti belki de ayný metalden
yapýldýðý halde, kullanýldýðý zaman sabit sermayenin bir kýsmýdýr. Demek
oluyor ki, bir metalin bazan sabit, bazan döner sermaye kategorisine
sokulmasý bu malzemenin fiziksel niteliði, aþýnma hýzýndaki nispi büyüklüðü ya da küçüklüðünden ötürü deðildir. Bu ayrým, daha çok bir durumda emeðin konusu, bir baþka durumda emek aleti olmasýyla üretim
sürecinde oynadýðý rolden ötürüdür.
Bir emek aletinin üretim sürecindeki iþlevi, onun, durmadan yinelenen emek-süreçlerinde ortalama olarak þu ya da bu süre hizmet
etmesini gerektiriyor. Ýþte bu nedenle, onun kendi iþlevi, yapýldýðý malzemenin, az ya da çok dayanýklý olmasýný belirlemiþ oluyor. Ama hiç bir
zaman, yapýldýðý malzemenin dayanýklýlýðý onu sabit sermaye haline
getirmiþ olmuyor. Ayný malzeme, hammadde olduðu zaman döner sermaye haline geliyor ve, meta-sermaye ile üretken sermaye arasýndaki
ayrýmý, döner ve sabit sermaye arasýndaki ayrýmla karýþtýran iktisatçýlar
arasýnda, ayný malzeme, ayný makine, ürün olarak döner sermaye, emek
aleti olarak sabit sermaye oluyor.
Bir emek aletinin yapýldýðý maddenin dayanýklýlýðý onu sabit sermaye haline getirmemekle birlikte, böyle bir alet rolünü yüklenmiþ bulunmasý, onun nispeten dayanýklý bir maddeden yapýlmasýný gerektirir.
Bu nedenle de, yapýldýðý malzemenin dayanýklý olmasý, emek aleti olarak iþlevinin bir koþuludur ve dolayýsýyla da onu sabit sermaye yapan
dolaþým biçiminin maddi temelidir. Diðer þeyler ayný kalmak kaydýyla,
yapýlmýþ olduðu maddenin aþýnma ve yýpranma derecesinin yüksekliði
ya da düþüklüðü, ona yüksek ya da düþük derecede bir sabitlik damgasý
vurmakta ve [sayfa 236] bu yüzden de, sabit sermaye olma niteliði ile çok
sýký bir iliþki içerisinde bulunmaktadýr.
Eðer sermayenin emek-gücüne yatýrýlan kýsmý salt döner sermaye
ve dolayýsýyla sabit sermayeye karþýtlýk açýsýndan ele alýnýrsa ve, deðiþmeyen ve deðiþen sermaye arasýndaki ayrýmlarla, sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrýmlar birbirine karýþtýrýlýrsa emek aletinin maddi ger-
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çekliðinin sabit sermaye olma niteliðinin asýl temelini oluþturduðu varsayýlarak bu sermayenin, sabit sermayeye karþýt, döner sermaye olma
niteliðini, emek-gücüne yatýrýlan sermayenin maddi gerçekliðinden çýkartmak ve gene, döner sermayeyi, deðiþen-sermayenin maddi gerçekliðinin yardýmýyla belirlemek doðaldýr.
Ücretlere yatýrýlan sermayenin gerçek tözü, kapitalistin, ölü, maddeleþmiþ emekle deðiþtiði ve sermayesinde somutlaþtýrdýðý, faal, deðer
yaratýcý emek-gücü, canlý emeðin kendisidir; ancak ve yalnýzca bu emek
sayesindedir ki, onun elindeki deðer, kendisini geniþleten deðere dönüþür. Ama bu kendini geniþletme gücü, kapitalist tarafýndan satýlmaz. Bu
daima, týpký kendisine ait emek aletleri gibi, üretken sermayesinin. yalnýzca bir kýsmýdýr; bu hiçbir zaman onun meta-sermayesinin, sözgelimi
sattýðý sonal ürün gibi, bir parçasý deðildir. Üretim sürecinde, üretken
sermayenin kýsýmlarý olarak emek aletleri, sabit sermaye olarak, emekgücüne, döner sermaye olarak tanýmlanan emek malzemeleri ve yardýmcý malzemelerden daha fazla karþýt deðildir. Emek-gücü, her ikisinin
karþýsýna da kiþisel etmen olarak çýkar, oysa emek-süreci açýsýndan
konuþmak gerekirse bunlar nesnel etmenlerdir. Deðerin kendisini geniþletme süreci açýsýndan söylemek gerekirse, bunlarýn her ikisi de emekgücüne karþý, deðiþmeyen-sermayenin deðiþen-sermaye karþýsýndaki
durumu gibi karþýt durumda bulunurlar. Ya da eðer burada, dolaþým
sürecini etkilediði kadarýyla, maddi bir farklýlýktan sözetmek gerekirse
durum þöyledir: Maddeleþmiþ emekten baþka bir þey olmayan deðerin
niteliðinden, bu maddileþtirme sürecindeki emekten baþka bir þey olmayan faal emek-gücünün niteliðinden, emek-gücünün iþlevini yerine
getirdiði süre boyunca sürekli deðer ve artý-deðer yarattýðý; emek-gücü
yönünden, hareket ve bir deðerin yaratýlmasý olarak görünen þeyin, onun
ürünü yönünden, bir durgunluk durumu içerisinde yaratýlan deðer olarak göründüðü sonucu çýkar. Eðer emek-gücü, iþlevini yerine getirmiþ
ise, sermaye, artýk bir yanda [sayfa 237] emek-gücünden, öte yanda üretim
araçlarýndan oluþmaz. Emek-gücüne yatýrýlmýþ bulunan sermaye-deðer,
þimdi, ürüne eklenmiþ bulunan bir deðer (+ artý-deðer)dir. Sürecin yinelenmesi için, ürünün satýlmasý ve buradan elde edilen hasýlatla sürekli
yeni emek-gücü satýn alýnarak üretken sermayeye katýlmasý gerekir. Bu
durum, sermayenin emek-gücü ile emek malzemesine vb. yatýrýlan kýsmýna, emek aletlerinde sabit kalan sermayeye karþýt olarak, döner sermaye niteliðini verir.
Ama, bunun tersine, eðer döner sermayenin, deðiþmeyen-sermayenin bir kýsmý (ham ve yardýmcý malzemeler) ile ortak olan ikincil
tanýmý sermayenin emek-gücüne yatýrýlan kýsmýnýn asýl tanýmý haline
getirilecek olursa, yani kendisine yatýrýlan deðer, yaratýlmasý için tüketildiði ürüne, sabit sermayede olduðu gibi, yavaþ yavaþ ve parça parça
deðil de, bütünüyle aktarýldýðý ve bu nedenle de, ürünün satýþý ile bütünüyle yerine konulmasýnýn gerekli olduðu, esasýndan hareket edilirse, o
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zaman, sermayenin ücretlere yatýrýlan kýsmýnýn da, ayný þekilde, maddi
olarak faal emek-gücüne deðil, emekçinin ücretleriyle satýnaldýðý maddi
öðelerden oluþmasý, yani toplumsal meta-sermayenin emekçinin tüketimine geçen kýsmýný, yani geçim araçlarýný kapsamasý gerekir. Bu durumda, sabit sermaye, daha yavaþ yýpranabilen ve bu nedenle de daha
yavaþ yerine konmasý gereken emek aletlerinden oluþur ve emek-gücüne yatýrýlan sermaye de daha hýzlý yerine konmasý gerekli geçim araçlarýndan oluþur.
Ne var ki, daha fazla ya da daha az yýpranabilirlik arasýndaki sýnýr
çok belirsiz ve bulanýktýr.
Emekçinin tükettiði yiyecek ve giyecek, içerisinde çalýþtýðý binalar, emeðine yardýmcý olan aletler, hepsi de yýpranabilir niteliktedir.
Gene de, bu farklý sermayelerin dayanýklýlýk zamanlarý arasýnda büyük
bir fark vardýr: bir buharlý makine, bir gemiden daha uzun ömürlüdür,
bir gemi emekçinin giyeceðinden ve emekçinin giyeceði de tükettiði
yiyecekten daha uzun süre dayanýr.* 27
Ricardo, hepsi de emek aletleri ile ayný dayanýklýlýk niteliðini taþýyan
emekçinin içinde oturduðu evi, eþyalarýný, býçak, çatal, tabak, vb. gibi
tüketim gereçlerini belirtmeyi unutuyor. Ayný þeyler, ayný türden þeyler,
bir yerde tüketim eþyalarý, baþka bir yerde emek aletleri olarak ortaya
çýkar. [sayfa 238]
Ricardonun söylediðine göre fark þudur: Sermayenin çabuk
yýpranabilir olmasý ve sýk sýk yeniden-üretilmeyi gerektirmesine ya da
yavaþ tüketilmesine göre, döner ya da sabit sermaye baþlýðý altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr.* 28
Ve þu notu ekliyor: Esas olmayan ve sýnýr çizgisi kesin olarak
çizilemeyen bir ayrým.* 29
Böylece, avances annuelles ile avances primitives arasýnda, tüketim zamanýna ve dolayýsýyla da, kullanýlan sermayenin yeniden-üretiminin farklý zamanlarýný iþaret eden ayrýmýn yapýldýðý fizyokratlar kampýna
çok þükür bir kez daha gelmiþ bulunuyoruz. Ancak, fizyokratlarda toplumsal üretimin önemli bir olayýný oluþturan ve Tableau Economiquete
dolaþým süreci ile iliþkili olarak anlatýlan þey, burada, öznel ve Ricardonun
kendi sözleriyle gereksiz bir ayrým oluyor.
Sermayenin emeðe yatýrýlan kýsmý, emek aletlerine yatýrýlan kýsmýndan yalnýz yeniden-üretim dönemi ve dolayýsýyla dolaþým süreciyle
ayrýlýr ise, ve bir kýsmý geçim araçlarýný, diðeri emek aletlerini kapsar ve
bunlar birbirinden yalnýzca daha hýzlý yýpranabilir nitelikte olduklarý için
ayrýlýrlar ise, birinci grubun kendisinden bile çeþitli dayanýklýlýk dereceleri olduðuna göre, emek-gücüne yatýrýlan sermaye ile, üretim araçlarýna
Ricardo, Principles, etc., s. 26.
Ibid.
29
Ibid.
* Marx, týrnak içindeki tümceleri, Ýngilizce olarak aktarmýþtýr. -ç.
27
28
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yatýrýlan sermaye arasýndaki bütün differentia specifica* doðal olarak
yokolup gider.
Bu, tümüyle Ricardonun deðer öðretisi ile çeliþtiði gibi, aslýnda
artý-deðer teorisi olan kâr teorisi ile de çeliþir. Genel olarak Ricardo, sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrýmý, yalnýzca, farklý üretim dallarýnda
eþit büyüklükte yatýrýlan sermayelerde her ikisinin farklý oranlarýnýn, deðer yasasýna yaptýðý etki ve özellikle bu koþullar sonucu ücretlerdeki artýþ
ya da düþüþün fiyatlar üzerindeki etkisi ölçüsünde dikkate alýr. Ama bu
sýnýrlý araþtýrmalarda bile, sabit ve döner sermaye ile deðiþmeyen ve
deðiþen sermayeyi karýþtýrmasý nedeniyle çok vahim yanýlgýlara düþer.
Aslýnda, tahlillerine bütünüyle yanlýþ bir temelden baþlar. Birincisi, sermaye-deðerin emek-gücüne yatýrýlan kýsmýnýn döner sermaye baþlýðý
altýnda sýnýflandýrýlmasý zorunluluðu açýsýndan, bizzat, döner sermaye
tanýmlarý, özellikle sermayenin emeðe [sayfa 239] yatýrýlan kýsmýný bu baþlýk
altýna koyan koþullar, yanlýþ geliþtirilmiþlerdir. Ýkincisi, sermayenin emeðe yatýrýlan kýsmýný döner sermaye olarak belirleyen taným ile, bunu,
sabit sermayeye karþýt döner sermaye olarak belirleyen taným arasýnda
bir karýþýklýk bulunmaktadýr.
Emek-gücüne yatýrýlan sermayenin, döner ya da akýcý sermaye
olarak tanýmlanmasýnýn ikincil bir tanýmý olduðu, üretim sürecindeki differentia specificasýný yokettiði daha baþlangýçta besbellidir. Çünkü, bu
tanýmda, bir yandan emeðe yatýrýlan sermayeler, hammaddeye vb. yatýrýlanlar ile ayný önemdedir. Deðiþmeyen sermayenin bir kýsmýný deðiþen
sermaye ile özdeþleþtiren böyle bir sýnýflandýrma, deðiþmeyen sermayeye karþýt olan deðiþen sermayenin differentia specificasýný ele almýyor.
Öte yandan, sermayenin emeðe yatýrýlan kýsýmlarý, gerçekte, emek aletlerine yatýrýlan kýsýmlara karþýttýrlar, ama hiçbir zaman bu kýsýmlarýn deðer üretimine tamamen farklý biçimlerde girmesi yönünden deðil, bunlarýn
her ikisinin de deðerlerini ürüne yalnýzca farklý zaman dönemlerinde
aktarmalarý yönünden.
Metaýn üretim sürecine yatýrýlan belli bir deðer, ister ücretlerin,
ister hammaddelerin ya da emek aletlerinin fiyatý olsun, bütün bu durumlarda sözkonusu olan nokta, bu deðerin ürüne nasýl aktarýldýðý, dolayýsýyla ürün tarafýndan nasýl dolaþtýrýldýðý, ürünün satýþýyla çýkýþ noktasýna
nasýl döndüðü ya da yerine konulduðudur. Buradaki biricik fark
nasýldadýr, aktarmanýn ve dolayýsýyla bu deðerin dolaþýmýnýn kendisine özgü biçimindedir.
Emek-gücünün, her ayrý durumda, sözleþmede daha önce belirlenmiþ olan fiyatýnýn, para ya da geçim aracý olarak ödenmesi, bunun
sabit bir fiyat olma niteliðini hiçbir þekilde deðiþtirmez. Bununla birlikte,
ücretlerin para olarak ödenmesi halinde, bizzat bu paranýn üretim sürecine, deðerin ve ayný zamanda üretim aracý malzemelerinin girdiði tarz* Ayýrdedici özellik -ç.
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da girmediði açýktýr. Ama öte yandan, emekçinin ücretiyle satýn aldýðý
geçim araçlarý, hammaddeler vb. ile birlikte, döner sermayenin maddi
biçimi olarak ayný kategori altýnda sýnýflandýrýlacak ve emek aletlerinin
karþýtý olacak olursa, o zaman, sorun farklý bir yön alýr. Eðer bu þeylerin,
üretim araçlarýnýn deðeri, emek-sürecinde ürüne aktarýlýyorsa, diðer
þeylerin, geçim araçlarýnýn deðeri de, bunlarý tüketen emek-gücünde
yeniden ortaya çýkýyor ve bu emek-gücünün iþlev görmesiyle ayný þekilde
ürüne aktarýlýyor demektir. Her iki [sayfa 240] durumda da, bu, ayný derecede, üretim sýrasýnda yatýrýlan deðerlerin salt üründe yeniden ortaya çýkmasý sorunudur.(Fizyokratlar bunu ciddiye almýþlar ve bu nedenle de,
sanayideki emeðin artý-deðer yarattýðýný yadsýmýþlardýr.) Waylanddan
daha önce aktarýlan pasaj*, þöyle der: Bununla birlikte, biçimin bir
önemi yoktur. ... Ýnsanoðlunun varlýðý ve rahatý için gerekli çeþitli türde
yiyecekler, giysiler ve barýnaklar da deðiþikliðe uðrar. Bunlar zaman zaman tüketilirler ve deðerleri ... tekrar ortaya çýkar. (Elements of Pol.
Econ., s. 31, 32) Üretim amacýyla, hem tüketim araçlarý ve hem de
geçim araçlarý olarak yatýrýlmýþ bulunan sermaye-deðerler, burada, ayný
þekilde ürünün deðerinde ortaya çýkarlar. Böylece, kapitalist üretim sürecinin tam bir esrar perdesine bürünmesi mutlu bir biçimde baþarýlmýþ,
üründe bulunan artý-deðerin kaynaðý tamamen gözden uzaklaþtýrýlmýþtý.
Ayrýca bu, burjuva ekonomi politiðine özgü fetiþizmi, toplumsal
üretim sürecinde þeylere verilen toplumsal, ekonomik niteliði, bu þeylerin
maddi doðasýndan çýkan doðal bir niteliðe dönüþtüren fetiþizmi
tamamlamýþ oluyor. Örneðin, emek aletleri, sabit sermayedir, çeliþkilere
ve karýþýklýða yolaçan skolastik bir tanýmdýr. Týpký emek-süreci konusunda gösterildiði gibi (Buch I, Kap. V),** bu, tamamen maddi öðelerin
belli bir emek-sürecindeki rollerine, bunlarýn iþlevlerine emek aletleri,
emek malzemesi ya da ürünler olarak iþlev yapmalarýna baðlýdýr; böylece, emek aletleri, ancak, bu üretim süreci gerçekten kapitalist bir üretim süreci ise ve üretim araçlarý bu nedenle gerçekten sermaye ise ve
sermayenin ekonomik kesinlik ve toplumsal niteliðine sahipse, sabit
sermayedirler. Ve ikincisi, eðer deðerlerini ürüne ancak belirli bir biçimde aktarýyorlar ise sabit sermayedirler. Eðer durum bu deðilse, bunlar
kendileri sabit sermaye olmaksýzýn, emek aletleri olarak kalýrlar. Ayný
þekilde, gübre gibi yardýmcý malzemeler, emek aletlerinin büyük bir
kýsmý gibi, deðerlerini kendilerine özgü ayný biçimde aktarýyorlar ise,
emek aleti olmadýklarý halde sabit sermaye olurlar. Burada sorun, þeylerin
uygun düþmeleri gereken tanýmlar sorunu deðildir. Biz, burada, belli
kategoriler içerisinde ifade edilmeleri gereken belli iþlevlerle ilgiliyiz.
Eðer ücretlere yatýrýlan sermaye, bütün koþullar altýnda [sayfa 241]
geçim araçlarýnýn niteliklerini taþýyan bir sermaye diye kabul edilirse, bu,
* Kapital, Birinci Cilt, s. 223. dipnot 25. -Ed.
** Ayný yapýt, Yedinci Bölüm. -Ed.
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ayný zamanda, emeði destekleyen bu döner sermayenin de bir niteliði olacaktýr. (Ricardo, s. 25.) Eðer, tüketim araçlarý sermaye olmasalardý, bunlar emek-gücü gereksinmesini saðlayamazlardý; oysa, bunlarýn,
iþte bu sermaye niteliðidir ki, bunlara, yabancý emek tarafýndan gereksinmesini saðlayan sermaye özelliðini verir.
Eðer bu durumlarýyla geçim araçlarý döner sermaye iseler döner
sermaye ücrete çevrildikten sonra bundan ayrýca þu sonuç da çýkar ki,
ücretin büyüklüðü, emekçi sayýsýnýn belli bir döner sermaye miktarýna
olan oranýna dayanýn gözde bir iktisadi önerme oysa, aslýnda, emekçi
tarafýndan pazardan çekilen geçim aracý miktarý ve kapitalistin tüketimi
için saðlanabilecek geçim araçlarý miktarý artý-deðerin emek fiyatýna olan
oranýna baðlýdýr.
Ricardo da, Barton29a gibi, her yerde, deðiþen ve deðiþmeyen sermaye iliþkisini, döner ve sabit sermaye iliþkisi ile karýþtýrýyor. Bunun,
Bartonun kâr oraný konusundaki incelemesini ne ölçüde sakatladýðý
daha ilerde göreceðiz.*
Ricardo, ayrýca, sermayenin devrinde, sabit ve döner sermayeler
arasýndaki ayrýmýn dýþýnda kalan diðer nedenlerin yolaçtýðý farklýlýklarý,
þu ayrým ile özdeþleþtiriyor: Döner sermayenin, hiç de eþit olmayan
sürelerde dolaþýmda bulunabileceði ya da sahibine geri dönebileceði
ayrýca gözönünde bulundurulmalýdýr. Çiftçinin, ekmek üzere satýn aldýðý
buðday, fýrýncýnýn ekmek yapmak için satýn aldýðý buðdaya göre sabit
sermayedir. Bunlardan birisi buðdayý topraða býrakýr ve bir yýl süreyle hiç
bir gelir elde edemez; diðeri onu öðüttürerek un haline getirtir,
müþterilerine ekmek olarak satar ve bir hafta içerisinde ayný þekilde
yenilemek ya da baþka bir iþe baþlamak üzere sermayesini serbest hale
getirir.30
Burada karakteristik olan þey, tohumluk için kullanýldýðý zaman,
tüketim aracý deðil hammadde olarak hizmet ettiði halde, buðday, bizatihi tüketim aracý olduðu için, önce döner sermayedir, sonra da, geri
dönüþü bir yýl aldýðý için, sabit sermayedir. [sayfa 242] Ne var ki, bir üretim
aracýný sabit sermaye yapan þey, yalnýzca yavaþ ya da hýzlý geri dönüþü
deðil, ayrýca deðerini ürüne aktardýðý belirli biçimdir.
Adam Smithin getirdiði karýþýklýk þu sonuçlarý doðurmuþtur:
1. Sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrým, üretken sermaye ile
meta-sermaye arasýndaki ayrýmla karýþtýrýlmýþtýr. Örneðin, bir makine,
pazarda meta olarak bulunduðu zaman döner sermaye, üretim sürecine sokulduðu zaman sabit sermaye sayýlmýþtýr. Üstelik, bir tür sermayenin bir baþkasýndan daha fazla sabit ya da döner olduðunu belirlemek
29a
Observations on the Circumstances Which Influence the Condition of the Labouring
Classes of Society. London, 1817. [Bununla ilgili bir pasaj, c. I, s. 655, dipnot 79da Kapital,
Birinci Cilt, s. 648-649, not 86] aktarýlmýþtýr.
30
Principles, etc., s. 26 ve 27.
* Kapital, Üçüncü Cilt, Birinci Bölüm - Üçüncü Bölüm. -Ed.
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kesinlikle olanaksýzdýr.
2. Bütün döner sermayeler, ücretlere yatýrýlan ya da yatýrýlacak
olan sermaye ile bir tutulmuþtur. Bu John Stuart Mill* ile diðerlerinde
böyledir.
3. Deðiþen ve deðiþmeyen sermayeler arasýnda bulunan ve önceleri Barton, Ricardo ve diðerleri tarafýndan döner ve sabit sermaye arasýndaki ayrýmla karýþtýrýlan fark, ensonu, bu ikinci ayrýma indirgenmiþ,
örneðin Ramsayda, bütün üretim araçlarý, hammaddeler vb., ve ayný
zamanda da emek aletleri sabit sermaye; yalnýzca ücretlere yatýrýlan
sermaye ise döner sermaye sayýlmýþtýr.** Ama indirgeme bu þekilde
yapýldýðý için, deðiþmeyen ve deðiþen sermaye arasýndaki gerçek ayrým
anlaþýlmamaktadýr.
4. MacLeod,*** Patterson**** ve diðerleri gibi, her þeye, bir banka memurunun tarife sýðmaz darkafalý görüþ açýsýndan bakan modern
Ýngiliz ve özellikle Ýskoç iktisatçýlarý, sabit döner sermaye arasýndaki ayrýmý, money at call***** ve money not at call****** arasýndaki ayrýma
dönüþtürmüþlerdir. [sayfa 243]

Ed.

* J. S. Mill, Essays on Soure Unsettled Questions of Political Economy, London 1844, s. 164. -

** G. Ramsey, An Easay on the Distributiorý of Wealth, Edinburg 1833, s. 21-24. -Ed.
*** H. D, MacLead, The Elements of Political Economy, London 1858, s. 76-80. -Ed.
**** R. H. Patterson, The Science of Finance, A Practical Treatise. Edinburg and London
1868, s. 129-144. -Ed.
***** Vadesiz mevduat. -ç.
****** Vadeli mevduat. -ç.
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ONÝKÝNCÝ BÖLÜM

ÇALIÞMA DÖNEMÝ

EÞÝT uzunlukta, diyelim her ikisi de onar saatlik iþgünü olan, birisi
pamuk ipliði, diðeri lokomotif fabrikasý, iki iþdalýný alalým. Bu dallardan
birisinde, belli bir miktar tamamlanmýþ ürün, pamuk ipliði, günlük ya da
haftalýk olarak çýkartýlýr; diðerinde, tamamlanmýþ mamul bir ürün, bir
lokomotif yapýmý için emek-sürecinin belki de üç ay yinelenmesi gerekmektedir. Bir durumda, ürün, nitelik yönünden ayrý ayrýdýr ve her gün ya
da her hafta ayný emek yeniden baþlar. Diðerinde emek-süreci süreklidir, oldukça çok sayýda günlük emek-süreçlerini kapsar ve bu süreçler
arasýndaki baðýntý ve iþlemlerdeki süreklilik sonucu, ancak oldukça uzun
bir süre sonra ortaya tamamlanmýþ bir ürün çýkar. Günlük emek-süreçlerinin süresi burada ayný olduðu halde, üretken faaliyetin süresinde, yani
tamamlanmýþ bir ürünü çýkartmak, meta olarak pazara sürmek, dolayýsýyla da, onu üretken sermayeden meta-sermayeye çevirmek için gerekli, yinelenen emek-süreçlerinin süresinde çok belirgin bir fark vardýr.
Sabit ve döner sermaye arasýnda ayrýmýn bununla hiçbir iliþkisi yoktur.
Her [sayfa 244] iki üretim dalýnda ayný oranda sabit ve döner sermaye kulla-
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nýlsaydý bile, sözü edilen ayrým, gene de varolacaktý.
Üretken faaliyetin süresindeki bu farklar, yalnýzca farklý üretim
alanlarý arasýnda deðil, çýkartýlacak ürün miktarýna baðlý olarak bir ve
ayný üretim alanýnda da görülebilir. Konut olarak kullanýlan sýradan bir
ev, büyük bir fabrikadan daha az zamanda yapýlýr ve bu yüzden de,
daha az sayýda sürekli emek-süreçlerini gerektirir. Bir lokomotifin yapýmý üç ay aldýðý halde, zýrhlý geminin yapýmý bir ya da daha fazla yýl
gerektirir. Tahýl üretimi yaklaþýk bir yýl, büyük baþ hayvan yetiþtirilmesi
birkaç yýl alýr, oysa orman yetiþtirilmesi oniki ile yüzyýl arasýnda deðiþen
bir zaman gerektirir. Bir köy yolu için bir kaç ay yettiði halde, bir demiryolu yýllarýn iþidir. Sýradan bir halý yaklaþýk bir haftada yapýlýr, ama
Gobelin* yýllar alýr, vb.. Demek ki, üretken faaliyetin yerine getirilmesi
sýrasýnda tüketilen zaman pek çok deðiþiklik gösterir.
Eðer, yatýrýlan sermayeler eþitse, üretken faaliyetin süresindeki
bu fark, kuþkusuz devir hýzýnda bir farklýlýða yolaçar; bir baþka deyiþle,
belli bir sermayenin yatýrýlmýþ bulunduðu sürede bir fark meydana getirir. Bir iplik fabrikasý ile lokomotif fabrikasýnýn ayný miktarda sermaye
kullandýðýný, bunlarýn deðiþmeyen ve deðiþen sermaye oranýnýn ayný,
sermayenin sabit ve döner kýsýmlarý arasýndaki oranýn gene ayný, ve
ensonu, iþgününün eþit uzunlukta, gerekli ve artý-emeðe bölünüþünün
ayný olduðunu varsayalým. Üstelik, dolaþým sürecinden doðan ve bu
örneðimiz ile bir iliþkisi bulunmayan bütün durumlarý bir yana býrakmak
için, ipliðin de lokomotifin de sipariþ üzerine yapýldýklarýný ve tamamlanmýþ ürünün teslimi üzerine ödemenin yapýlacaðýný kabul edelim. Haftanýn sonunda, iplik fabrikasý sahibi, tamamlanmýþ ipliði teslim ederken;
döner sermaye için yaptýðý yatýrýmý (artý-deðeri konu-dýþý býrakýyoruz)
geri aldýðý gibi, ipliðin deðerine katýlan sabit sermayenin aþýnma ye yýpranma payýný da geri almýþ olur. Bu yüzden, ayný devreyi ayný sermaye ile
yineleyebilir. Sermaye, devrini tamamlamýþtýr. Buna karþýlýk lokomotif
fabrikatörü, üç ay süreyle her hafta ücretler ve hammadde için her seferinde yeni sermaye yatýrmak zorundadýr ve ancak üç ay sonra, lokomotifin tesliminden sonradýr ki, bir ve ayný metaýn yapýmý için, bir ve ayný
üretken faaliyete, bu [sayfa 245] arada, azar azar yatýrýlan döner sermaye, bir
kez daha devresini yenileyebileceði bir biçim içerisine girmiþ olur. Bu üç
ay içersinde makinelerinin aþýnýp yýpranmasý da, ayný þekilde, ancak
þimdi yerine konmuþtur. Birinin harcamalarý bir hafta için yapýlmýþtýr,
diðerinin ise, haftalýk harcamalarý, oniki ile çarpýlmýþtýr. Bütün öteki
koþullar eþit kaldýðý varsayýldýðýnda, bunlardan birisinin emrinde diðerinin oniki katý döner sermaye bulunmak zorundadýr.
Ne var ki, burada, yatýrýlan haftalýk sermayelerin eþit olmasý önemli
deðildir. Yatýrýlan sermayenin miktarý ne olursa olsun, bir durumda yalnýz bir hafta için, diðerinde ise oniki hafta için yatýrýlmýþtýr ve yeni bir
* Özel olarak iþlenmiþ bir tür duvar halýsý. -ç.
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iþlem için kullanýlabilmesi, ayný iþlemin yinelenebilmesi ya da baþkasýnýn
baþlatýlabilmesi için, her ikisinde de belirtilen sürelerin geçmesi gereklidir.
Devir hýzýndaki ya da ayný sermaye-deðer yeni bir emek ya da
kendini-geniþletme sürecinde kullanýlmazdan önce bireysel sermayenin yatýrýlmasý gereken zamanýn uzunluðundaki fark, burada, aþaðýdaki
durumlardan ileri gelir:
Bir lokomotifin ya da herhangi bir makinenin yapýmý için 100 iþgünü gerekli olduðu kabul edilsin. Ýplik ya da lokomotif yapýmýnda çalýþan
emekçiler yönünden bu 100 iþgünü, her iki durumda da, varsayýmýmýza
göre, birbirini izleyen farklý onar saatlik 100 emek-sürecini içeren, sürekli olmayan (kopuk kopuk) bir büyüklüðü oluþturur. Ama, ürün makine
yönünden bu 100 iþgünü, sürekli bir büyüklüðü, 1.000 iþsaatlik bir
iþgününü, birbirine baðlý tek bir üretim faaliyetini oluþturur. Çok ya da az
sayýda birbirini izleyen ve birbirleriyle iliþkili iþgünlerinden oluþan böyle
bir iþgününe, ben, çalýþma dönemi diyorum. Bir iþgününden, söz ettiðimiz zaman, emekçinin emek-gücünü günlük olarak harcamak ve her
gün çalýþmak zorunda olduðu emek-zamanýnýn uzunluðunu anlatmak
istiyoruz. Ama, çalýþma döneminden söz ettiðimiz zaman, belli bir sanayi dalýnda, tamamlanmýþ bir ürünün yapýmý için gerekli, birbiriyle baðýntýlý iþgünleri sayýsýný kastediyoruz. Bu durumda, her iþgününün ürünü,
üzerinde günbegün çalýþýlacak ve ancak uzun ya da kýsa çalýþma döneminin sonunda tamamlanmýþ biçimini alacak yalnýzca kýsmi bir üründür, tamamlanmýþ bir kullaným-deðeridir.
Örneðin, bunalýmlar sonucu toplumsal üretim sürecindeki kesintiler, kargaþalýklar, bu yüzden, kopuk nitelikteki emek-ürünleri [sayfa 246]
üzerinde, üretimleri için uzun ve birbiriyle baðýntýlý bir dönemi gerektirenler üzerinde çok farklý etkilere sahiptir. Bunlardan birinde olan þey,
bugünün belli miktardaki iplik, kömür vb. üretimini, yarýnýn iplik, kömür,
vb. yeni üretiminin izlememesidir. Gemiler, yapýlar, demiryollarý için ise
durum böyle deðildir. Burada, yalnýz o günün iþi deðil, birbiriyle baðýntýlý
tüm üretim faaliyeti kesintiye uðrar. Eðer iþ devam etmezse, üretiminde
tüketilmiþ bulunan üretim araçlarý ile emek boþa gider. Ýþ yeniden baþlatýlsa bile, geçen zaman içinde, bunlarda bir bozulma olmuþtur.
Tüm çalýþma dönemi boyunca, deðerin sabit sermaye tararýndan
her gün ürüne aktarýlan kýsmý, ürün tamamlanana kadar tabakalar halinde birikir. Ve ayný zamanda, burada, sabit ve döner sermaye arasýndaki
fark, uygulamadaki anlamýyla açýða çýkar. Sabit sermaye, üretim sürecine oldukça uzun bir dönem için yatýrýlmýþtýr; belki de birkaç yýllýk bir
dönem sona erene kadar yenilenmesine gerek yoktur. Bir buhar makinesi kendi deðerini, ipliðe, kopuk bir emek-sürecinin ürününe, ister her
gün parça parça, ya da isterse bir lokomotife, sürekli bir üretim faaliyetinin ürününe üç ay boyunca aktarýyor olsun, buhar makinesinin satýn
alýnmasý için gerekli sermaye yatýrýmý yönünden bunun bir önemi yok-
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tur. Bunlardan birinde buhar makinesinin deðeri, küçük kýsýmlar, diyelim haftalýk olarak, diðerinde ise büyük miktarlar, diyelim üç aylýk süreler olarak geri gelir. Ama her iki durumda da, bu buharlý makinenin
yenilenmesi ancak yirmi yýl sonra tamamlanabilir. Buharlý makinenin
deðerinin, ürünün satýþý ile parça parça geriye döndüðü tek tek her
dönem, makinenin ömründen daha kýsa olduðu sürece, makine, birkaç
çalýþma dönemi boyunca üretim, sürecinde iþlevine devam eder.
Ama yatýrýlan sermayenin döner kýsýmlarý için durum farklýdýr.
Belli bir hafta için satýn alýnan emek-gücü, ayný hafta içerisinde harcanýr
ve üründe somutlaþýr. Hafta sonunda karþýlýðýnýn ödenmesi gerekir. Ve
emek-gücüne yapýlan bu sermaye yatýrýmý, üç ay boyunca her hafta
yinelenir; gene de, sermayenin bu kýsmýnýn bir hafta boyunca harcanýyor olmasý, kapitaliste, gelecek hafta emek satýn alýnmasý için bir olanak saðlamaz. Emek-gücünün karþýlýðýnýn ödenmesi için her hafta ek
sermaye harcanmasý gerekir ve, kredi sorunu bir yana býrakýlýrsa, kapitalist, emek-gücü için yalnýzca haftalýk parçalar halinde ödeme yapsa [sayfa
247] bile, üç aylýk ücretleri yatýrabilecek durumda olmak zorundadýr. Döner sermayenin diðer kýsmý, ham ve yardýmcý malzemeler için de durum aynýdýr. Emek, ürün üzerinde tabaka tabaka birikir. Emek-süreci
boyunca, sürekli olarak ürüne aktarýlan yalnýzca harcanan emek-gücünün deðeri deðil, ayný zamanda artý-deðer de ürüne aktarýlmýþtýr. Ne var
ki, bu ürün henüz tamamlanmamýþtýr, tamamlanmýþ bir meta biçimini
henüz almamýþtýr, dolayýsýyla da henüz dolaþýmda bulunamaz. Bu, ayný
þekilde, ham ve yardýmcý malzemelerden ürüne tabaka tabaka aktarýlan
sermaye-deðer için de geçerlidir.
Ürünün kendine özgü niteliðinin ya da bu ürünün yapýmýyla elde
edilecek yararlý etkinin gerektirdiði çalýþma döneminin uzunluðuna baðlý olarak, hiç bir kýsmý dolaþým yapabilecek ve dolayýsýyla ayný iþlemi
yenileyebilecek bir biçim içerisinde olmayan sürekli bir ek döner sermaye (ücretler ile ham ve yardýmcý malzemeler) yatýrýmý gerekir. Her
parça, tersine, üretken sermaye biçiminde, olgunlaþmakta olan ürünün
bir kýsým olarak üretim alanýnda ardarda birikir. Þimdi, devir zamaný,
üretim zamaný ile sermayenin dolaþým zamanýnýn toplamýna eþittir. Bu
nedenle, üretim zamanýndaki bir uzama, týpký dolaþým zamanýndaki uzama gibi, devir hýzýný azaltýr. Bununla birlikte, ele aldýðýmýz durumda þu
iki noktaya dikkat etmek gerekir:
Birincisi: Üretim alanýnda daha uzun kalma. Örneðin, ilk hafta
sýrasýnda, emeðe, hammaddeye vb. yatýrýlan sermaye ile, sabit sermaye
tarafýndan ürüne aktarýlan deðer kýsýmlarý, üç ay boyunca üretim alanýnda öylece kalýrlar ve, yalnýzca olgunlaþmakta olan, henüz tamamlanmamýþ ürüne katýldýklarý için, metalar olarak dolaþýma geçemezler.
Ýkincisi: Üretken faaliyetin yapýlmasý için gerekli çalýþma dönemi
üç ay sürdüðü ve aslýnda birbirine baðlý tek bir emek-süreci oluþturduðu
için, her hafta bir önceki miktara yeni bir miktar döner sermaye sürekli

Karl Marks
Kapital II

207

olarak eklenmelidir. Ardarda yatýrýlan bu ek sermaye toplamý, bu yüzden, çalýþma döneminin uzunluðuyla büyür.
Baþlangýçta, iplikçiliðe de makine yapýmý iþine de eþit büyüklükte
sermaye yatýrýldýðýný, sermayelerin eþit oranlarda deðiþmeyen ve deðiþen,
sabit ve döner sermaye içerdiðini, iþgünlerinin uzunluklarýnýn ayný olduklarýný, kýsacasý, çalýþma dönemlerinin uzunluðu dýþýnda bütün koþullarýn eþit olduðunu kabul [sayfa 248] etmiþtik. Ýlk haftada, her ikisi için yatýrým
aynýdýr, ama iplikçinin ürünü, satýlabilir ve bu satýþtan elde edilen hasýlat
yeni emek-gücü, yeni hammaddeler vb. satýn almak için kullanýlýr; kýsacasý, üretim ayný ölçekte yeniden baþlatýlabilir. Buna karþýlýk, makine
yapýmcýsý, ilk haftada harcanan döner sermayeyi tekrar paraya çeviremez ve üç ay sonrasýna, ürün tamamlanana kadar bu parayla iþlemleri
yeniden baþlatamaz. Demek oluyor ki, birincisi, yatýrýlan özdeþ miktarlardaki sermayelerin geriye dönüþlerinde bir fark vardýr. Ama ikinci olarak, hem iplikçilikte ve hem de makine yapýmýnda üç ay boyunca özdeþ
miktarlarda üretken sermaye kullanýlmaktadýr. Bununla birlikte, iplik fabrikatörünün yatýrdýðý sermayenin büyüklüðü, makine yapýmcýsýnýnkinden çok farklýdýr; çünkü, birisinde ayný sermaye hýzla yenilenmektedir
ve bu yüzden de ayný iþlem tekrarlanabilir, oysa diðerinde, sermayenin
yenilenmesi nispeten daha yavaþtýr, öyle ki, yenileneceði zamana kadar
eski sermayeye durmadan bir miktar yeni sermaye eklenmelidir. Bunun sonucu olarak, yalnýz sermayenin belirli kýsýmlarýnýn yenilenmesi
için gerekli zamanýn uzunluðunda ya da sermayenin yatýrýlmýþ olduðu
zamanýn uzunluðunda deðil, (günlük ya da haftalýk kullanýlan sermayeler eþit olduðu halde) emek-sürecinin uzunluðuna baðlý olarak yatýrýlacak sermaye miktarýnda da bir fark vardýr. Bu durum, bundan sonraki
bölümde ele alacaðýmýz durumlarda göreceðimiz gibi, yatýrýlacak sermaye miktarýnda buna tekabül eden herhangi bir artýþý gerektirmeksizin, yatýrým vadesinin uzatýlabilmesi nedeniyle dikkate deðerdir. Sermaye
daha uzun bir zaman için yatýrýlmak zorundadýr ve daha büyük miktarda
sermaye, üretken sermaye biçiminde baðlanmýþtýr.
Kapitalist üretimin daha az geliþmiþ aþamalarýnda, uzun bir çalýþma
dönemini ve dolayýsýyla da uzun bir süre için yol yapýmý, kanallar vb. gibi
büyük bir sermaye yatýrýmýný gerektiren giriþimler, özellikle ancak büyük
bir ölçekte yapýlabildiklerinde, ya kapitalist temele dayanarak hiç yapýlmayýp, daha çok topluluk ya da devlet hesabýna (eski zamanlarda, emekgücü yönünden genellikle angarya þeklinde) yapýlýrlar. Ya da, üretimi
uzun bir çalýþma dönemini gerektiren nesnelerin ancak çok küçük bir
kýsmý, kapitalistin kendisinin özel olanaklarý ile yapýlýrlar. Örneðin, bir ev
yapýmýnda, evi yaptýran kimse, evi yapan müteahhide, bir dizi kýsmi
avans ödemelerinde bulunur. Böylece, aslýnda [sayfa 249] o, evin bedellini,
üretim. sürecinin geliþmesi oranýnda parça parça öder. Ama bir yandan
büyük sermayelerin tek tek bireylerin ellerinde yoðunlaþtýðý, öte yandan
bireysel kapitalistin yanýsýra ortaklaþmýþ kapitalistlerin (anonim þirketlerin)
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ortaya çýktýðý ve ayný zamanda bir kredi sisteminin oluþtuðu geliþmiþ
kapitalist çaðda, bir kapitalist yapý müteahhidi ancak ayrýksýn durumlarda, özel kiþilerin sipariþi üzerine bina yapmaktadýr. Þimdilerde artýk onun
iþi, pazar için sýra sýra evler ve kentlerin koskoca kesimlerini yapmaktýr,
týpký müteahhit olarak demiryolu yapmak bireysel kapitalistin iþi olmasý
gibi.
Kapitalist üretimin Londrada ev yapýmýný ne ölçüde kökten
deðiþtirdiði, bir inþaatçýnýn 1857 tarihli banka komitesi önünde verdiði
ifadeden görülebilir. Gençliðinde, evlerin genellikle sipariþ üzerine yapýldýðýný, ve ödemelerin, yapýnýn belirli aþamalarý tamamlandýkça müteahhide taksitler halinde yapýldýðýný söylüyordu. Pek azý spekülasyon amacýyla
yapýlýrdý. Müteahhitler buna, adamlarýný sürekli çalýþýr halde tutmak ve
böylece birarada bulundurmak için razý olurlardý. Son kýrk yýl içerisinde
bütün bunlar deðiþmiþtir. Þimdi evlerin pek azý sipariþ üzerine yapýlýyor.
Yeni bir ev isteyen herhangi biri, ya spekülatif amaçla yapýlanlar ya da
henüz yapým halinde olanlar arasýndan bir tane seçiyor. Ýnþaatçýlar artýk
müþterileri için deðil, pazar için iþ yapýyorlar. Diðer bütün sanayi kapitalistleri gibi, pazarda tamamlanmýþ nesneler bulundurmak zorundadýrlar.
Eskiden, bir inþaatçý, spekülatif amaçla bir seferde belki üç-dört ev yapardý, þimdi iþe büyük bir arsa satýn almak (Kýta Avrupasýnda kullanýlan
dille, kural olarak doksandokuz yýl için kiralamak), üzerine 100 ila 200
ev yapmak ve böylece olanaklarýný yirmi ile elli kez aþan bir giriþimde
bulunmak zorundadýr. Gerekli fon, ipotek yoluyla saðlanmakta ve bu
para, müteahhidin eline, inþaat ilerledikçe verilmektedir. Bu durumda,
eðer bir bunalým patlak verir de, avans taksitlerinin ödenmesini kesintiye uðratýrsa, genellikle, tüm giriþim batmaktadýr. En iyi olasýlýkla, evler
daha iyi zamanlar gelene kadar yarým kalýyor; en kötü olasýlýkta da ihaleyle maliyetlerinin yarý-fiyatýna satýlýyor. Bugün, büyük boyutlarda spekülatif inþaat yapmaksýzýn, hiç bir müteahhit barýnamaz. Salt inþaattan
elde edilen kâr çok küçüktür. Esas kârý, toprak rantýný yükseltmekten,
inþaat alanýnýn dikkatli seçiminden ve ustaca hünerle kullanýlmasýndan
gelir. Evlere olan talebin [sayfa 250] tahminine dayanýlarak yapýlan bu spekülatif yöntemledir ki, neredeyse, Belgravia ile Tyburnianýn tamamý ve
Londra çevresinde binlerce villa yapýlmýþtýr. (Report of the Select Committee on Bank Act, Part I, 1857, Deliller, Sorular 5.413-18; 5.435-36dan
kýsaltýlmýþtýr.)
Oldukça uzun çalýþma dönemlerini gerektiren giriþimler ile büyükölçekli iþlemler, sermaye yoðunlaþmasý çok belirli hale gelene ve öte
yandan da, kredi sistemin geliþmesi, kapitaliste, kendi sermayesi yerine
baþkalarýnýn sermayesini kullanma ve dolayýsýyla tehlikeye atma olanaðýný saðlayana kadar, bütünüyle kapitalist üretim alanýna girmez. Üretime yatýrýlan sermayenin, onu kullanana ait olup olmamasýnýn, devir hýzý
ya da zamaný üzerinde hiç bir etkisi bulunmadýðýný ayrýca söylemeye
gerek yoktur.
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Elbirliði, iþbölümü, makine kullanýlmasý gibi tek bir iþgününün
ürününü artýran koþullar, ayný zamanda, birbirleriyle baðýntýlý üretim faaliyetlerinin çalýþma dönemini kýsaltýrlar. Böylece makineler, evlerin, köprülerin vb. yapým sürelerini kýsaltýrlar; biçme ve harman makineleri, olgun
taneyi sonal ürün haline dönüþtürmek için gerekli çalýþma dönemini
kýsaltýrlar. Gemi yapýmýndaki geliþmelerin yarattýðý büyük hýz, gemi yapýmýna yatýrýlan sermayenin devir zamanýný azaltýr. Ne var ki, çalýþma dönemini ve böylece döner sermayenin yatýrýlmasý gerekli zamaný kýsaltan
iyileþtirmeler, genellikle, sabit sermaye yatýrýmýnda bir artýþla elele gider.
Öte yandan, bazý üretim dallarýnda, çalýþma dönemi, yalnýzca elbirliðinin
geniþlemesiyle azaltýlabilir. Büyük emekçi ordularýnýn seferber edilmesi,
ve iþin bir çok noktalarda ayný anda yürütülmesiyle bir demiryolunun
tamamlanmasý hýzlandýrýlýr. Bu durumda, yatýrýlan sermayedeki bir artýþla,
devir zamaný kýsaltýlýr. Kapitalistin komutasý altýnda daha fazla üretim
aracýyla daha fazla emek-gücünün birleþmesi gerekir.
Çalýþma dönemindeki kýsalmanýn, böylece çoðu kez, bu kýsaltýlmýþ
zaman için yatýrýlan sermayedeki bir artýþ ile baðýntýlý olmasýna yatýrým
süresi ne kadar kýsa ise, yatýrýlan sermayenin o kadar büyük olmasýna
karþýn, burada, þunu da anýmsamak gerekir ki, mevcut toplumsal sermaye miktarý ne olursa olsun, önemli olan nokta, üretim ve geçim araçlarýnýn ya da bunlar üzerindeki mülkiyet hakkýnýn tek tek kapitalistlerin
elindeki daðýlma ya da yoðunlaþma derecesidir; bir baþka deyiþle, zaten
mevcut bulunan sermayenin yoðunlaþma derecesidir. [sayfa 251] Kredi sistemi, bir yandan, sermaye yoðunlaþmasýný teþvik eder, hýzlandýrýr ve artýrýrken, öte yandan da çalýþma döneminin ve dolayýsýyla da devir zamanýnýn kýsalmasýna yardýmcý olur.
Sürekli ya da kesintili olsun, çalýþma döneminin, belirli doðal
koþullarla belirlendiði üretim dallarýnda, yukarda sözü edilen yollarla, bir
kýsalma olamaz. Political, Agricultural, and Commercial Fallacies (London, 1866, s. 325.) adlý yapýtýnda W. Walter Good diyor ki: Hasýlat yýlda
ancak bir kez yapýlabildiðine göre, bu terim, tahýl ürününe uygulanamaz.
Çiftlik hayvanlarý yönünden, þu soruyu sormak isteriz: iki-üç yaþýndaki
koyun ile dört, beþ yaþýndaki öküzün getireceði hasýlat nasýl hýzlandýrýlabilir?
En kýsa zamanda hazýr para saðlama zorunluluðu (sözgeliþi, vergiler, toprak rantý, vb. gibi, sabit yükümlülüðü karþýlamak için) bu sorunu
çözümlüyor; yani hayvanlarýn daha ekonomik bakýmdan normal yaþa
ulaþmadan, tarým için büyük zarar oluþturacak þekilde satýþý ya da kesilmesiyle, bu sorun sözde çözümlenmiþ oluyor. Bu, ayný zamanda, sonunda et fiyatlarýnda bir yükseliþe yol açar. Yazýn Midland kontluklarýnda
ahýrlarýný, kýþýn doðu kontluklarýnýn ahýrlarýný dolduran özellikle hayvan
yetiþtiriciler, ... hububat fiyatlarýndaki belirsizlik ve düþüklük nedeniyle
öylesine aciz kaldýlar ki, tereyaðý ve peynirin yüksek fiyatýndan sevinerek
yararlanmaktan mutludurlar; tereyaðýný, her hafta, pazara günlük mas-
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raflarý karþýlamak için götürüyorlar, peynir için ise önceden tefeciden
para alýyorlar ve tefeci de taþýnabilecek hale gelince peyniri, hemen
hemen kendi verdiði fiyat üzerinden alýp götürüyordu. Bu nedenle çiftçiliðin ekonomi politik ilkelerine göre yönetildiðini anýmsayarak, beslenmek üzere mandýracýlýkla geçinen kasabalardan güneye getirilen
buzaðýlar, þimdi büyük ölçüde, bir haftalýk, on günlük iken, Birmingham,
Manchester, Liverpool ve çevredeki diðer büyük kentlerin mezbahalarýnda kurban ediliyorlar. Ama eðer malt, vergi-dýþý býrakýlsaydý, çiftçiler
daha fazla kâr ederek hayvanlarýný büyüyene ve kilo alana kadar tutma
olanaðýný bulmuþ olmakla kalmazlar, ayný zamanda, inek beslemeyen
kimselerin de süt yerine bunu kullanmalarý olanaðý doðar, ve bugün
ulusun baþýna gelen ve büyük tehlike gösteren genç hayvan kýtlýðý büyük
ölçüde önlenmiþ olurdu. Hayvanlarýný besleyip yetiþtirmelerini öðütleyenlere bu küçük insanlar þu yanýtý veriyorlar: Süt için hayvan yetiþtirmenin
iyi para getireceðini biz de çok iyi biliyoruz, [sayfa 252] ama önce elimizi
kesemize atmamýz gerekiyor ki, iþte bunu yapmamýz olanaksýz; böyle
olunca da, mandýracýlýkta, paramýzýn kýsa zamanda geri dönmesi yerine, uzun süre beklememiz gerekecekti.  (Ibid., s. 11 ve 12.)
Devrin uzamasýnýn, küçük Ýngiliz çiftçileri üzerindeki sonuçlarý bu
olursa, Kýta Avrupasýndaki küçük çiftçiler arasýnda yaratacaðý karýþýklýðý
anlamak kolaydýr.
Sabit sermaye tarafýndan katlar halinde ürüne aktarýlan deðer
parçalarý birikir ve bu parçalarýn dönüþü, çalýþma döneminin ve dolayýsýyla da dolaþýma girebilecek metaýn tamamlanmasý için gerekli zaman
dönemiyle orantýlý olarak gecikir. Ama bu gecikme, yeni bir sabit sermaye yatýrýmýna yolaçmaz. Makine, aþýnma ve yýpranmasýnýn para biçiminde geriye dönmesi ister yavaþ ister hýzlý olsun, üretim sürecindeki iþlevine devam eder. Döner sermaye için durum farklýdýr. Sermaye, çalýþma
döneminin uzunluðuna orantýlý olarak, yalnýzca oldukça uzun bir süre
için baðlanýp kalmamalý; ücretler, ham ve yardýmcý maddeler biçiminde
durmadan yeni sermaye de yatýrýlmalýdýr. Geri dönmede gecikme bu
nedenle her ikisi üzerinde ayrý etkiler yapar. Geriye dönüþ, hýzlý ya da yavaþ olsun, sabit sermaye iþlevine devam eder. Ama döner sermaye,
eðer geri dönüþ gecikirse, satýlmamýþ ya da tamamlanmamýþ biçimi ile
baðlanmýþsa, ve henüz satýlamaz ürün halinde ise, ve aynî olarak yenilenmesi için elde ek-sermaye yoksa, iþlevini yerine getiremez duruma
düþer.
Köylü çiftçi açlýktan kýrýlýrken hayvanlar semiriyor. Kýrlara sürekli
yaðmur yaðmýþtý, ot boldu. Hintli köylü, semirmiþ öküzünün yaný baþýnda
açlýktan ölecek. Boþinanlarýn devam edip gitmesi, birey için zalim
görünür, ama topluluk için koruyucudur; iþ hayvanlarýnýn korunmasý,
topraðýn iþlenmesi için gerekli gücü, geleceðin yaþamýnýn ve servetin
kaynaðýný saðlarlar. Söylenmesi katý ve üzücü gelir, ama Hindistanda,
bir insanýn yerinin doldurulmasý, bir öküzün yerinin doldurulmasýndan
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daha kolaydýr. (Return, East India. Madras and Orissa Famine, n° 4, s.
44.) Bu satýrlarý, Manava-Dharma-Sastranýn* sözleriyle (Bölüm [sayfa 253]
X, s. 62) karþýlaþtýrýnýz: Bir rahibin ya da ineðin korunmasý uðruna, bir
ödül beklemeksizin yaþamýný feda etmek, ... aþaðý tabakadan kabilelerin
öte dünyada mutlu olmalarýna neden olabilir.
Doðadýr ki, beþ yýldan önce beþ yaþýnda bir hayvanýn [kasaba -ç.]
teslimi, olanaksýzdýr. Ama bazý sýnýrlar içerisinde olanaklý olan þey, bunlarýn bakým þeklini deðiþtirerek daha kýsa zamanda yetiþtirildiði amaç
için hazýr hale getirmektir. Bakewellin baþardýðý da tam budur. Eskiden
Ýngiliz koyunlarý, 1855 yýlýna kadar Fransýz koyunlarýnda olduðu gibi, dörtbeþ yaþýna kadar kesim için elveriþli deðildi. Bakewellin sistemine göre,
koyunlar ancak bir yaþýndayken bile semirtilebilir ve her ne olursa olsun,
ikinci yýlýn sonundan önce tam geliþmiþ hale ulaþýrlar. Dishley Grangeli
çiftçi Bakewell, dikkatli bir seçimle koyunlarýn iskeletini, varlýklarý için
gerekli en küçük boyutlara indirmiþtir. Yetiþtirdiði koyunlara New Leicesters tipi deniyordu. ... Yetiþtirici, þimdi pazara, eskiden bir tanesini
hazýrlamak için gerekli zaman içersinde üç tane gönderebiliyor, bunlar
daha boylu olmasa bile, daha geniþ, daha yuvarlak ve en fazla et veren
kýsýmlarý daha çok geliþmiþ durumdadýr. Kemiðe gelince, ancak bunlarý
taþýmaya yetecek kadardýr ve neredeyse bütün aðýrlýklarý sýrf ettir. (Lavergne, The Rural Economy of England, etc., 1855, s. 20.)
Çalýþma dönemlerini kýsaltan yöntemler, çeþitli sanayi kollarýnda
çok deðiþik ölçülerde uygulanabilir ve çeþitli çalýþma dönemlerinin zaman farklarýný ortadan kaldýrmaz. Örneðimize dönmek gerekirse; bir
lokomotifin yapýmý için gerekli çalýþma dönemi, yeni makine aletlerin
kullanýlmasýyla mutlak olarak kýsaltýlabilir. Ama ayný zamanda, bir pamuk ipliði fabrikasýnda günlük ya da haftalýk çýkartýlan sonal ürün,
geliþtirilmiþ süreçlerle, makine-yapýmýndaki çalýþma döneminden daha
hýzlý artmakla birlikte, iplikçiliðe oranla, gene de uzunluk yönünden nispi bir büyüme gösterir. [sayfa 254]

* Manava-Dharma-Sastra ya da Manu yasasý: Hintlilerin, brahmancýlýk öðretilerine uygun
olarak görevlerini belirleyen eski bir dinsel yasal ve ayinsel Hint yasasý. Bu yasalarýn derlenmesi,
geleneksel olarak, insanýn efsanevi atasý Manuya baðlanýr. Marx, buradaki alýntýyý, Manava
Dharma Sastru, or the Institutes of Manu According to the Gloss of Kulluka. Comprising the
Indian, System of Duties. Religious and Civil, Üçüncü baský, 1863, s. 281, baþlýklý kitaptan
yapmýþtýr. -Ed.
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ONÜÇUNCÜ BÖLÜM

ÜRETÝM ZAMANI

ÇALIÞMA zamaný daima üretim zamanýdýr, yani sermayenin üretim alanýnda kaldýðý süredeki zamandýr. Ama bunun tersi, sermayenin
üretim sürecinde faaliyette bulunduðu zaman, mutlaka çalýþma zamaný
deðildir.
Burada ele alýnan sorun, emek-sürecinde, emek-gücünün, kendisinin doðal sýnýrlarýnýn zorunlu kýldýðý kesintiler deðildir; oysa biz, emeksüreci* içerisindeki duraklamalarla sabit sermayenin fabrika binalarýnýn,
makinelerin, vb., atýl hale gelmesinin, emek-sürecinin anormal bir biçimde uzatýlmasýnýn ve gündüz ve gece iþi için bir neden haline gelmesinin
hangi koþullarda olduðunu görmüþ bulunuyoruz. Biz, burada, daha çok,
emek-sürecinin uzunluðundan baðýmsýz olarak, ürünün ve ürünün yapýmýnýn niteliðinden ileri gelen duraklamalarý ele alýyoruz; bu duraklamalar sýrasýnda, emek konusu, uzun ya da kýsa bir süre için doðal süreçlerden geçmekte, fiziksel, kimyasal ve fizyolojik deðiþikliklere uðramak
zorunda kalmakta ve bu esnada da [sayfa 255] emek-süreci tamamen ya
* Kapital, Birinci Cilt, s. 270-277. -Ed.
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da kýsmen durmaktadýr.
Örneðin, üzüm sýkýldýktan sonra bir süre mayalanmak ve belli bir
olgunluða eriþmek için bir süre dinlenmek zorundadýr. Bir çok sanayi
kolunda ürünün, sözgeliþi çömlekçilikte olduðu gibi bir kurutma sürecinden geçmesi ya da aðartmada olduðu gibi, kimyasal özelliklerini deðiþtirmek için belirli koþullar altýnda bekletilmesi gerekir. Kýþlýk tahýl ekiminin olgunlaþmasý için aþaðý yukarý dokuz ay geçmesi gerekir. Ekim ve
hasat zamanlarý arasýnda emek-süreci hemen tamamen durmuþ gibidir.
Orman yetiþtirilmesinde, dikim ve ilgili hazýrlýk iþleri tamamlandýktan
sonra, tohumun sonal ürün haline dönüþmesi aþaðý yukarý 100 yýlý gerektirir ve bütün bu süre içerisinde nispeten pek az çalýþmaya gereksinme gösterir.
Bütün bu durumlarda ek emek, üretim zamanýnýn büyük bir kýsmýnda, ancak arasýra bu alana çekilir. Bundan önceki bölümde anlatýlan
ve zaten üretim sürecine baðlanmýþ bulunan sermayeye katýlmasý gereken ek sermaye ve emekle ilgili durum, burada yalnýzca daha uzun ya
da daha kýsa aralýklarla ortaya çýkar.
Bütün bu durumlarda, bu nedenle, yatýrýlan sermayenin üretim
zamaný iki dönemden oluþur: sermayenin üretim sürecine katýldýðý bir
dönem ile, sermayenin varlýk biçiminin henüz tamamlanmamýþ ürünün o sýrada emek-sürecinde bulunmaksýzýn, doðal sürecin etkisine
terkedildiði ikinci bir dönem. Bu iki zaman döneminin þurda burda birbiri içerisine girmesinin ya da kesiþmesinin hiç bir önemi yoktur. Çalýþma
dönemi ile üretim dönemi bu durumlarda çakýþmazlar. Üretim dönemi
çalýþma döneminden daha uzundur. Ama ürün tamamlanmamýþtýr, hazýr deðildir, dolayýsýyla da üretim dönemi tamamlanana kadar, üretken
sermaye biçiminden meta-sermaye biçimine çevrilmeye elveriþli deðildir. Dolayýsýyla devir döneminin uzunluðu, çalýþma zamanýndan ibaret
bulunmayan üretim zamanýnýn uzunluðu ile orantýlý olarak artar. Çalýþma
zamanýný aþan üretim zamaný, eðer tahýlýný olgunlaþmasý, meþe aðacýnýn
büyümesi vb. gibi, belli doðal yasalarla saptanmamýþ ise, devir dönemi,
çoðu kez, üretim zamanýnýn yapay olarak kýsaltýlmasýyla, biraz kýsaltýlabilir. Ham aðartma yerine kimyasal aðartmanýn ve daha etkili kurutma
aygýtlarýnýn kullanýlmasý örneklerinde olduðu gibi. Ya da, dericilikte, tanik asidin deriye iþlemesi, eski yöntemle altý ila onsekiz ay aldýðý halde,
yeni yöntemle, hava pompasý kullanýlarak, bu iþ, bir-buçuk [sayfa 256] ile iki
ayda yapýlmaktadýr. (J. G. Courcelle-Seneuil, Traité théorique et pratique des entreprises industrielles, etc., Paris 1857, 2. édition.) Salt doðal
süreçlerle ilgili üretim zamanýnýn yapay olarak kýsaltýlmasý konusunda
en muhteþem örneði demir imalatý tarihinde, özellikle son yüzyýlda pik
demirin çelik haline getirilmesinde, 1780lerde bulunan dövme iþlemi
yerine, modern Bessemer iþleminin kullanýlmasýnda ve o zamandan beri uygulanan en yeni yöntemlerde görebiliriz. Üretim zamaný büyük ölçüde
azaltýlmýþ, ama sabit sermaye yatýrýmý da o ölçüde artmýþtýr.
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Üretim zamanýnýn çalýþma zamanýndan ne ölçüde ayrýldýðýnýn ilginç bir örneði, Amerikada kundura kalýbý yapýmýnda görülür. Burada,
üretken olmayan maliyetlerin önemli bir kýsmý, kerestenin, daha sonra
çarpýlmasýna engel olmak amacýyla iþlenebilecek kadar kurumasý için
en az onsekiz ay bekletilmesi zorunluluðundan ileri gelir. Bu süre boyunca, aðaç, herhangi diðer bir emek-sürecinden geçmez. Yatýrýlmýþ bulunan sermayenin devir dönemi, bu nedenle yalnýz, kalýplarýn yapýmý, için
gerekli zamanla deðil, ayrýca, kuruyan kereste biçiminde üretken olmayan þekilde beklediði süreyle de belirlenmiþ olur. Asýl emek-sürecine
girmeden önce, üretim sürecinde 18 ay kalýr. Bu örnek, ayný zamanda,
toplam döner sermayenin farklý kýsýmlarýnýn devir zamanlarýnýn, dolaþým
alanýndan ileri gelmeyen, kökenleri üretim sürecinde bulunan koþullar
sonucu farklý olabileceðini de gösterir.
Üretim zamaný ile çalýþma zamaný arasýndaki fark, tarýmda özellikle gözle görülür hale gelir. Bizim ýlýman iklimlerimizde toprak yýlda bir
kez tahýl verir. Üretim döneminin kýsalmasý ya da uzamasý (kýþlýk tahýl
için bu ortalama dokuz aydýr), iyi ve kötü mevsimlerin ardarda gelmesine baðlýdýr ve bu nedenle de, sanayide olduðu gibi önceden þaþmaz bir
biçimde saptanamaz ve denetlenemez. Ancak süt, peynir, vb. gibi yan
ürünler, nispeten kýsa dönemlerde düzenli þekilde üretilebilir ve satýlabilir. Öte yandan, çalýþma zamaný takvimi þöyledir: Almanyanýn çeþitli
bölgelerinde iþgünü sayýsý, iklim ve diðer belirleyici koþullar gözönünde
bulundurularak, üç ana çalýþma dönemi için tahminen þöyledir: Ýlkyaz
dönemi için, mart ortasýndan ya da nisan baþýndan mayýs ayýnýn ortasýna kadar, aþaðý yukarý 50-60 iþgünü; yaz dönemi için, haziran baþýndan
aðustos sonuna kadar 65-80 [sayfa 257] iþgünü, güz dönemi için, eylül baþýndan ekim sonuna ya da kasým ayý ortasýna ya da sonuna kadar 55-75
iþgünü. Kýþ mevsimi için, gübre, odun, pazar mallarý, yapý malzemesi,
vb. taþýnmasý gibi yalnýzca bu zamana özgü iþler dikkate alýnmalýdýr. (F.
Kirchhof, Handbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre, Dessau 1852,
s. 160.)
Ýklim ne kadar elveriþsiz, tarýmda çalýþma dönemi ne kadar sýkýþýk
olursa, sermaye ile emeðin harcanacaðý süre de o kadar kýsa olur. Örneðin Rusyayý alýnýz. Bu ülkenin kuzey bölgelerinin bazýlarýnda tarla iþi,
bütün yýl boyunca ancak 130 ila 150 gün yapýlabilir ve Avrupada yaþayan
65 milyon nüfusundan 50 milyonu, tarýmsal emeðin tamamýyla durduðu
kýþýn altý ya da sekiz ayýnda iþsiz kalmalarý halinde, Rusyanýn uðrayacaðý
kayýp tasavvur edilebilir. Rusyadaki 10.500 fabrikada çalýþan 200.000
köylünün dýþýnda köylerde her tarafta yerel ev sanayileri geliþmiþtir.
Kuþaklar boyunca, tüm köylülerin, dokumacýlýk, dericilik, kunduracýlýk,
çilingirlik, býçakçýlýk, vb. yaptýðý köyler vardýr. Bu, özellikle, Moskova, Vladimir, Kaluga, Kostroma ve Petersburg eyaletlerinde böyledir. Ne var ki,
bu ev sanayiileri, gitgide, kapitalist üretimin hizmetine girmek zorunda
kalmaktadýr. Örneðin, dokumacýlara atký ve çözgüleri doðudan doðruya
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tüccarlar ya da aracýlar saðlamaktadýr. (Reports by H. M. Secretaries ol
Embassy and Legation, on the Manufactures, Commerce, etc., n° 8,
1865 tarihli raporlardan kýsaltýlarak alýnmýþtýr, s. 86 ve 87.) Üretim döneminin çalýþma döneminden ayrýlýðý ile ikincinin yalnýzca birincinin bir
parçasý olmasýnýn, burada, tarýmla yardýmcý kýrsal sanayilerin birleþmesi
için doðal bir temel oluþturduðunu ve bu yardýmcý sanayilerin de, önce
tüccarýn kiþiliðinde iþin içine giren kapitaliste elveriþli durumlar saðladýðýný görüyoruz. Kapitalist üretim, daha sonralarý, tarým ile manüfaktörün
birbirinden ayrýlmasýný tamamlayýnca, kýrsal emekçi, arasýra çýkan yardýmcý iþlere gitgide daha fazla baðýmlý hale gelmekte ve böylece de durumu gittikçe kötüleþmektedir. Sermaye için, devirdeki bütün farklýlýklar,
daha sonra da görüleceði gibi denkleþmektedir. Ama emekçi için deðil.
Gerçek anlamýyla sanayiin, madenciliðin, ulaþtýrmanýn vb. birçok
kollarýnda, fiyat dalgalanmalarý, iþlerin bozulmasý, vb. gibi anormal kesintiler dýþýnda, iþlemler düzenli bir þekilde sürer, çalýþma zamaný bütün yýl
aynýdýr ve günlük dolaþým sürecine [sayfa 258] geçen sermaye yatýrýmý düzenli þekilde daðýlmýþtýr. Pazar koþullarý ayný kalmak üzere, döner sermayenin geri dönüþü ya da yenilenmesi de gene ayný þekilde bütün yýla
düzenli olarak daðýlmýþtýr. Çalýþma zamanýnýn, üretim zamanýn ancak
bir kýsmýný oluþturduðu sermaye yatýrýmlarýnda, yýlýn çeþitli dönemleri
sýrasýnda, döner sermaye yatýrýmýnda çok büyük eþitsizlikler bulunmasýna karþýn, geriye dönmeler de ancak büyük miktarlarda ve doðal koþullarýn belirlediði zamanlarda olur. Eðer iþ hacmi ayný ise, yani yatýrýlan
döner sermaye miktarý ayný ise, çalýþma dönemleri sürekli olan giriþimlere
göre bu sermayenin bir seferde daha büyük miktarlarda ve daha uzun
dönemler için yatýrýlmasý gerekir. Burada gene, sabit sermayenin ömrü
ile, gerçekten üretken olarak iþlev yaptýðý süre arasýnda oldukça büyük
bir fark vardýr. Çalýþma zamaný ile üretim zamaný arasýndaki fark nedeniyle, yatýrýlan sabit sermayenin kullanýlma zamaný, kuþkusuz, gene uzun
ya da kýsa sürelerle sürekli kesintiye uðrar, örneðin, tarýmdaki iþ hayvanlarýnda, aletlerde ve makinelerde olduðu gibi. Bu sabit sermayenin çeki
hayvanlarýndan oluþmasý halinde, iþ gördürüldüðü zaman olduðu gibi
sürekli olarak ayný ya da hemen hemen ayný yem masrafýný vb. gerektirir. Kullanýlmayan ölü stok durumu da, bir miktar deðer kaybýný doðurur.
Dolayýsýyla, ürünün fiyatýnda genel olarak bir artýþ olur, çünkü buna aktarýlan deðer, sabit sermayenin iþlediði süreye göre deðil, deðer kaybettiði süreye göre hesaplanmýþtýr. Buna benzer üretim kollarýnda, carî
harcamalar ile birlikte olsun olmasýn, sabit sermayenin atýl kalmasý, örneðin iplik eðirilmesinde bir miktar pamuðun kaybý gibi, normal kullanýlýþýnýn bir koþulunu oluþturur; ve ayný þekilde, herhangi bir emek-sürecinde, normal teknik koþullar altýnda üretken olmayan bir biçimde ama
kaçýnýlmaz olarak harcanan emek-gücü de, gene, üretken biçimde harcanmýþ gibi sayýlýr. Emek aletlerinin, hammaddenin ve emek-gücünün
üretken olmayan, biçimde harcanmasýný azaltan her geliþme, ayný za-
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manda, ürünün deðerini de azaltýr.
Tarýmda, daha uzun çalýþma dönemini ve çalýþma zamaný ile
üretim zamaný arasýndaki büyük farkýn bir bileþimini görüyoruz. Hodgskin haklý olarak þöyle diyor: Tarým ve öteki emek türlerinin tamamlanmasý için gerekli zaman farký (o, burada, çalýþma zamaný ile üretim zamaný arasýnda bir fark gözetmemekle birlikte) tarýmcýlarýn ellerini kollarýný baðlayan ana nedendir. [sayfa 259] Metalarýný, pazara, bir yýldan aþaðý
bir zamanda getiremezler. Bütün bu dönem içerisinde, yalnýzca birkaç
gün, ya da haftada tamamlanan ürünlerine muhtaç bulunduklarý kunduracýya, terziye, demirciye, tekerlekçiye ve diðer çeþitli emekçilere borçlanmak zorunda kalýrlar. Bu doðal durum nedeniyle, tarým dýþýndaki
iþlerin daha hýzlý ürettikleri servet artýþý nedeniyle, dünyanýn bütün tekelcileri, yasalarý da tekellerine aldýklarý halde, ne kendilerini ve ne de
hizmetkarlarý olan çiftçileri, toplumun en baðýmlý sýnýfý olmaktan kurtaramamýþlardýr. (Thomas Hodgskin, Popular Political Economy, London 1827, s. 147, dipnot.)
Tarýmda, bir yandan ücretlere ve emek aletlerine yapýlan harcamalarýn bütün yýl boyunca daha düzgün bir biçimde daðýlmasý ve öte
yandan da devrin daha çeþitli ürünlerin yetiþtirilmesiyle kýsaltýlmasý, böylece bütün yýl boyunca farklý ürünlerin kaldýrýlmasýnýn olanaklý kýlýnmasý
gibi bütün yöntemler, üretime yatýrýlan, ücretlere, gübreye, tohumlara,
vb. harcanan döner sermayede bir artýþý gerekli kýlar. Nadasa býrakýlmýþ
üçlü tarla sistemi yerine, münavebeli ürün sistemine geçiþte, durum
budur. Bu ayrýca, Flanderlerin cultures dérobéessine de uygulanýr. Cultures dérobéede köklü bitkiler dikilir; ayný tarla, ardarda, önce, insanýn
gereksinmeleri için, hububat, keten, kolza verir, bunlar hasat edildikten
sonra, hayvanlarýn bakýmý için köklü bitkiler dikilir. Boynuzlu hayvanlarýn
ahýrlarda tutulmasýna olanak saðlayan bu sistem, büyük miktarda gübre
elde edilmesine yolaçarak, münavebeli ekimin ekseni haline gelir.
Kumsal bölgelerde ekili alanlarýn üçte-birinden fazlasýný cultures
dérobées kaplar; böylece sanki ekili alanlar üçte-bir oranýnda artmýþ gibidir. Köklü bitkilerden baþka, yonca ve diðer yem bitkileri de bu amaçla
kullanýlýr. Böylece, bahçe tarýmýna dönüþ noktasýna kadar getirilmiþ
bulunan tarým, doðal olarak önemli bir sermaye yatýrýmýný gerektirir.
Ýngilterede hektar baþýna 250 frank olarak hesaplanan bu sermayenin,
Flandreda 500 frank kadar olmasý gerekir, ama iyi çiftçiler, kendi topraklarýna göre bu rakamý kuþkusuz çok düþük bulacaklardýr. (Emile de
Laveleye, Essais sur léconomie rurale de la Belgique, Paris 1863, s. 45,
46 ve 48.)
Son olarak da orman yetiþtirilmesini alalým. Orman üretimi, öteki üretim kollarýnýn çoðundan, esas olarak, burada, doða güçlerinin baðýmsýz hareketi ve, artýþýn doðal olmasý halinde, insan [sayfa 260] gücüne ve
sermayeye gereksinme göstermemesi ile ayrýlýr. Ormanlarýn yapay olarak yetiþtirildiði yerlerde bile insan gücü ve sermaye harcamasý, doða

Karl Marks
Kapital II

217

güçlerinin etkisine oranla pek küçüktür. Üstelik orman, hububatýn artýk
yetiþmediði ya da ekiminin bir kâr saðlamadýðý topraklarda ve bölgelerde bile varlýðýný sürdürür ve geliþtirir. Ayrýca düzenli bir ekonomik faaliyet olarak yapýlan ormancýlýk, hububat alanýndan daha geniþ bir alana
gereksinme gösterir, çünkü küçük arazi parçalarý, ormancýlýk yöntemlerinin uygulanmasýna elveriþli deðildir, topraktan ikinci derecede bir
yarar saðlanmasýný engeller ve ormanýn korunmasýný güçleþtirir, vb.. Ama
üretken süreç o kadar uzun dönemleri kapsar ki, tek bir çiftliðin planlamasýný ve bazý durumlarda bütün bir insan ömrünü aþar. Orman arazisi
satýn alýnmasýna yatýrýlan sermaye (topluluk olarak üretimde bu sermaye gereksiz hale gelir ve o zaman sorun, yalnýzca, topluluðun, ekilen
ve otlak için kullanýlan araziden ne kadarýný ormana ayýrabileceði þeklini
alýr) uzun bir süre geçene kadar önemli bir gelir saðlamaz, ve o zaman
bile ancak kýsmen devretmiþ olur. Belirli türdeki aðaçlarýn yetiþtiði ormanlarda tam bir devir 150 yýlý alabilir. Ayrýca, gereði gibi yönetilen bir
orman iþletmesinin, yýllýk veriminin on ila kýrk katýna ulaþan sürekli bir
kesilmemiþ aðaç ikmaline gereksinmesi vardýr. Ýþte bu nedenle bir kimsenin baþka gelir kaynaklarý ve büyük bir orman arazisi olmadan, düzenli ormancýlýkla uðraþmasý olanaksýzdýr. (Kirchhof, s.58.)
Uzun üretim zamaný (daha küçük çalýþma zamanýný kapsayan)
ve buna baðlý olarak devir dönemlerindeki fazla uzunluk, ormancýlýðý,
özel ve dolayýsýyla da kapitalist giriþim, ki þirketleþmiþ kapitalist, bireysel kapitalistin yerini almýþ olsa bile, bu giriþim esas olarak özeldir için
pek de çekici olmayan bir sanayi kolu haline gelmiþtir. Ekimin ve sanayiin
geliþmesi, genellikle ormanlarýn öylesine hýzla yokedilmesine yolaçmýþtýr
ki, bunlarýn korunmasý ve yeniden yetiþtirilmesi için yapýlan her þey pek
önemsiz kalmaktadýr.
Kirchhoftan yukarda yapýlan alýntýdaki þu satýrlar özellikle dikkate deðer: Ayrýca, gereði gibi yönetilen bir orman iþletmesinin, yýllýk veriminin on ila kýrk katýna ulaþan devamlý bir kesilmemiþ aðaç ikmaline
gereksinmesi vardýr. Bir baþka deyiþle bir devir, ancak, on ila kýrk yýlda
bir ya da daha fazla yýlda olmaktadýr. [sayfa 261]
Ayný þey hayvan yetiþtirilmesine de uygulanýr. Sürünün bir kýsmý
(hayvan ikmali) üretim sürecinde kaldýðý halde, öteki kýsmý her yýl ürün
olarak satýlýr. Bu durumda, sermayenin yalnýzca bir kýsmý her yýl devredilir; týpký sabit sermayede, yani makinelerde, iþ hayvanlarýnda vb. olduðu gibi. Bu sermaye, üretim sürecinde uzun zaman sabit kaldýðý ve böylece toplam sermayenin devrini geciktirdiði halde, sözcüðün kesin anlamýyla, sabit sermaye deðildir.
Burada ikmal edilen þey belli miktarda sürekli aðaç ya da hayvan miktarý üretim sürecinde (ayný zamanda emek aletleri ve emek
malzemesi olarak) nispi þekilde vardýr; iyi bir yönetim altýnda, yenidenüretiminin doðal koþullarýna baðlý olarak, bu ikmalin oldukça büyük bir
kýsmý daima bu biçimde hazýr bulundurulmak zorundadýr.
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Devir üzerine benzer bir etki, ancak potansiyel olarak üretken
sermaye olan, ama bu ekonominin niteliði gereði, aþaðý yukarý önemli
miktarda birikmesi gereken ve böylece fiili üretim sürecine ancak yavaþ
yavaþ katýlmasýna karþýn, üretim amaçlarýna uzun bir sürede yatýrýlan bir
baþka tür ikmal tarafýndan yaratýlýr. Bu kategoriye, örneðin tarlaya
taþýnmadan önceki gübre, ayrýca, tahýl, saman vb. ve hayvan üretiminde
kullanýlan tüketim maddeleri gibi ikmaller girer. Ýþler sermayenin oldukça önemli bir kýsmýný çiftlik ikmalleri içerir. Ne var ki, bunlarýn iyi durumda korunmalarý için gerekli koruyucu önlemler alýnmazsa, bunlar,
deðerlerini azçok kaybedebilirler. Gerekli dikkat gösterilmezse, çiftliðin
ürün ikmalinin bir kýsmý tamamýyla kaybedilebilir. Bu nedenle, ahýrlarýn,
yem ve tahýl ambarlarýnýn, kilerlerin dikkatle gözden geçirilmeleri, depolarýn daima kapalý, temiz ve havalandýrýlmýþ olmasý vb. gerekmektedir.
Ambarda tutulan hububat ve diðer ürünler, zaman zaman iyice aktarýlmalý, patatesler ile pancarlar dona, yaðmura ve küfe karþý korunmalýdýr. (Kirchhof, s. 292.) Özellikle hayvan besleme konusunda, yetiþtiricinin kendi gereksinmelerinin hesaplanmasýnda, daðýlým, elde edilen
ürüne ve bu ürünün ne þekilde kullanýlacaðýna göre yapýlmalýdýr. Yalnýz
kendi olaðan gereksinmelerinin karþýlanmasýna deðil, olaðanüstü durumlar için bir yedek bulundurmaya da dikkat olunmalýdýr. Eðer bundan
sonra, talebin, kendi üretimiyle tamamen karþýlanamayacaðý sonucuna
varýlýrsa, bu açýðýn önce öteki ürünlerle (yardýmcý ürünlerle) ya da bu
[sayfa 262] eksiklerin yerine daha ucuzlarýnýn satýn alýnmasýyla karþýlanmasýný
düþünmek gerekli hale gelir. Örneðin, eðer bir saman açýðý görülürse,
bu, köklü bitkilerle ve ot karýþýmý ile giderilebilir. Genellikle, çeþitli ürünlerin asýl deðerleri ile pazar deðerleri, bu gibi durumlarda daima gözönünde bulundurulmalý ve tüketim buna göre düzenlenmelidir. Eðer
örneðin, yulaf fiyatýnýn yüksek, bezelye ve çavdarýn nispeten düþük olmasý halinde, atlara verilecek yulafýn bir kýsmý yerine çavdar verilir ve bu
artýrýlan yulaf satýlýr. (Ibid., s. 300.)
Ýkmalin oluþumu tartýþýlýrken,* büyük ya da küçük, belli miktarda
bir potansiyel üretken sermayeye gereklilik olduðu, yani üretimde kullanýlacak üretim araçlarýndan az ya da çok bir miktarýnýn, üretime yavaþ
yavaþ girmek üzere hazýr bulundurulmasý gerektiði daha önce belirtilmiþti.
Bazý belirli iþlerde ya da belli bir hacimdeki kapitalist iþletmede, üretken
ikmalin büyüklüðü, onun yenilenmesindeki güçlüklerin azlýðý ya da çokluðuna, ikmal pazarlarýnýn nispi yakýnlýða, taþýma ve ulaþtýrma araçlarýnýn geliþmesine vb. baðlý bulunduðu da bu arada belirtilmiþti. Bütün bu
koþullar, üretken ikmal biçiminde hazýr bulunmasý gereken asgari sermayeyi, dolayýsýyla sermayenin yatýrýlmasý gerektiði zamanýn uzunluðunu ve bir seferde yatýrýlacak sermaye miktarýný etkiler. Devir üzerinde de
etkili olan bu miktar, döner sermayenin, salt potansiyel üretken serma* Bkz: s. 148-154. -Ed.
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ye olarak, üretken ikmal biçiminde baðlý kaldýðý sürenin uzunluðu ya da
kýsalýðý ile belirlenir. Öte yandan, bu durgunluk hali, çabuk yerine konmanýn az ya da çok olanak içerisinde olmasýna, pazar koþullarýna baðlý
olduðu kadar, kendisi, dolaþým zamanýndan, dolaþým alanýna ait koþullardan doðar. Üstelik, el aletleri, elekler, sepetler, urganlar, makine
yaðlarý, çivi, vb. gibi bütün bu tür gereç ve takýmlar, derhal yerine konulmak üzere daha fazla miktarda, gecikmeksizin çevreden satýn alýnmasý
olanaðý varsa daha az miktarda hazýr bulundurulmalýdýr. Ensonu, tüm
alet imali, her kýþ dikkatle elden geçirilmeli ve gerekli yeni satýn almalar
ya da onarýmlar derhal yapýlmalýdýr. Elde çok ya da az miktarda mal
ikmali bulundurulmasý gerektiði sorunu, her þeyden önce yerel koþullar
tarafýndan çözümlenir. O yörede zanaatçý ya da dükkan yoksa, bunlarýn
bulunduklarý yerlere göre daha fazla ikmal bulundurulmasý zorunludur.
Ama eðer gerekli ikmaller bir defa [sayfa 263] da çok miktarda satýn alýnýrsa, diðer koþullar ayný kalmak üzere, uygun bir satýnalma zamaný seçildiði takdirde genellikle bunlarý daha ucuza alma olanaðý bulunur.
Gerçekten de, böylece dönen iþler sermayeden her defada epeyce büyük
bir miktar kesinti yapýlmýþ olur ki, bir iþte bunu hazýr bulundurmak daima mümkün olmayabilir. (Kirehhof, s. 301.)
Üretim zamaný ile çalýþma zamaný arasýndaki fark gördüðümüz
gibi epey deðiþiklikler gösterir. Bu, döner sermaye için, asýl emek-sürecine (kundura kalýbý üretimi) girmeden önce, üretim zamaný olabilir; ya
da asýl emek-sürecinden (þarap ve tohum) geçtikten sonra üretim zamaný olabilir; ya da üretim zamaný arasýra çalýþma zamaný tarafýndan
kesintiye uðratýlabilir (tarým ve orman yetiþtirilmesi). Dolaþýma uygun
ürünün büyük bir kýsmý, faal üretim sürecine katýlmadan kaldýðý halde,
çok daha küçük bir kýsmý yýllýk dolaþýma girer (orman yetiþtirilmesi ve
hayvancýlýk); bir döner sermayenin potansiyel üretken sermaye olarak
yatýrýlmasý için gerekli zamanýn uzunluðu ya da kýsalýðý, dolayýsýyla da, o
bu sermayenin bir seferde yatýrýlacak miktarýnýn büyük ya da küçük
oluþu, kýsmen üretken sürecin türüne (tarým), ve kýsmen de pazarýn
yakýnlýðýna, kýsacasý dolaþým alanýyla ilgili koþullara baðlýdýr.
Çalýþma zamanýndan ayrýlan üretim zamanýný çalýþma zamaný ile
bir tutma çabasýnýn kendi payýna deðer teorisinin yanlýþ bir uygulanmasýndan ileri gelen bir çabanýn sonucu o olarak MacCullochun, James Millin vb. ne denli anlamsýz teorilere ulaþtýklarýný daha ilerde (Kitap
III) göreceðiz.

Yukarda incelediðimiz devir çevrimi, üretim sürecine yatýrýlan sabit sermayenin kalýmlýðý tarafýndan belirlenir. Bu çevrim birçok yýlý kapsadýðý için, ya sabit sermayenin bir dizi yýllýk devirlerini ya da o yýl içerisindeki
yinelenen devirlerini kapsar.
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Tarýmda böyle bir devir çevrimi, ürün münavebesi sisteminden
doðar. Kira sözleþme süresi, hiç bir zaman, kabul edilmiþ bulunan ürün
münavebesi sisteminin tamamlanmýþ sürecinden az olmamalýdýr. Bu
nedenle, bu süre, üç tarla sisteminde, daima 3, 6, 9, vb. hesap edilir.
Tam nadas sisteminde, bir tarla, altý yýlda ancak dört kez ekilir; ekim
yýllarýnda, kýþ ve yaz ekimler [sayfa 264] yapýlýr ve topraðýn özellikleri gerektiriyorsa ya da uygun ise, ardarda, buðday ve çavdar, arpa ve yulaf ekilir.
Her türlü tahýlýn ayný topraktaki verimi baþka baþkadýr, bunlardan herbirinin deðerleri farklýdýr ve farklý fiyatlara satýlýrlar. Bu nedenle, tarlanýn
ekildiði her yýl verimi ayrý olduðu gibi, münavebenin ilk yarýsýndaki (ilk
üç yýldaki) verimi, ikincisinden farklýdýr. Verimlilik, yalnýz topraðýn iyi
niteliðine deðil, ayný zamanda, týpký fiyatlarýn, deðiþen bir yýðýn koþullara
baðlý olmasý gibi, her yýlki hava durumuna baðlý olduðu için, münavebenin bir dönemindeki ortalama verim, diðerine eþit deðildir. Eðer, bir
tarlanýn geliri, tüm altý yýllýk münavebe döneminin ortalama verimi ve
ortalama fiyatlarý dikkate alýnarak hesap edilirse, her münavebe döneminin bir yýllýk toplam geliri bulunmuþ olur. Eðer gelir, yarým münavebe
süresi, yani üç yýl için hesaplanýrsa, o zaman [her üç yýlýn -ç.] toplam gelir rakamlarý birbirini tutmaz. Bütün bunlardan, üç tarla sistemine göre
iþlenen bir topraðýn en az o altý yýllýðýna kiralanmasý gereði ortaya çýkar.
Bununla birlikte, sözleþme süresinin bu sürenin katlarý olmasý her zaman kiraya veren ve kiracý için daha istenilir bir þeydir [aynen böyle!];
demek oluyor ki, bunun üç tarla sisteminde, 6 yýl yerine 12, 18 ve daha
fazla o yýl, yedi tarla sisteminde 7 yerine, 14, 28 yýl olmasý gerekir.
(Kirchhof, s. 117,118.)
(Burada, elyazmasýnda þu not var: Ýngiliz ürün münavebe sistemi. Buraya bir not koyunuz.) [sayfa 265]
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DOLAÞIM ZAMANI

FARKLI sanayi kollarýna yatýrýlan farklý sermayelerin devir dönemlerini, dolayýsýyla da sermayenin yatýrýlmasý gerekli dönemleri belirleyen
ve buraya kadar incelemiþ bulunduðumuz bütün durumlar, sabit ve döner sermaye arasýndaki fark, çalýþma dönemleri arasýndaki fark gibi,
üretim sürecinin kendisinden doðar, Ama sermayenin devir zamaný,
onun üretim zamaný ile dolaþým ya da dönüþ zamanýnýn toplamýna eþittir.
Ýþte bu nedenle, dolaþým zamanýndaki bir farkýn, devir zamanýnda ve
dolayýsýyla, devir döneminin uzunluðunda bir farka yolaçmasý çok doðaldýn. Bu durum, ya devri deðiþtiren bütün koþullarýn dolaþým zamaný
dýþýnda eþit olduðu iki farklý sermaye yatýrýmýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda, ya
da yalnýzca teorik olarak dolaþým zamanlarý deðiþen, ama sabit ve döner sermaye arasýndaki oraný deðiþmeyen, çalýþma dönemi vb. deðiþmeyen belli bir sermayenin seçilmesiyle en açýk bir duruma gelir.
Dolaþým zamanýnýn kesimlerinden birisi nispeten en kesin olaný satýþ zamanýndan, sermayenin, meta-sermaye durumunda [sayfa 266]
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bulunduðu süreden ibarettir. Dolaþým zamaný, ve böylece de, genel olarak devir dönemi, bu satýþ zamanýnýn nispi uzunluðuna baðlý olarak uzun
ya da kýsadýr. Ek bir sermaye yatýrýmý, depolama vb. harcamalarý sonucu, gerekli duruma gelebilir. Mamul mallarýn satýþý için gerekli zamanýn,
bir ve ayný sanayi kolundaki bireysel kapitalistler için oldukça büyük
farklýlýklar gösterebileceði daha baþlangýçta apaçýktýr. Bu nedenle, bu,
yalnýz, çeþitli sanayi kollarýna yatýrýlmýþ bulunan toplam sermayeler için
deðil, ayný zamanda, aslýnda ayný üretim alanýna yatýrýlan toplam sermayenin kýsýmlarý olduklarý halde, baðýmsýz hale gelen çeþitli baðýmsýz sermayeler için de farklý olabilir. Diðer koþullar ayný kalmak üzere, satýþ dönemi ayný bireysel sermaye için, pazardaki genel dalgalanmalar ya da
özel iþkolunda kendisine özgü dalgalanmalar nedeniyle deðiþecektir.
Bu nokta üzerinde daha fazla durmayacaðýz. Yalnýzca þu basit olguyu
belirteceðiz: Genellikle farklý sanayi kollarýna yatýrýlan sermayelerin devir
dönemlerinde farklýlýklara yolaçan bütün koþullar, bu koþullar bireysel
olarak iþlemek kaydýyla (örneðin bir kapitalistin, rakibinden daha hýzlý
satýþ yapma fýrsatýný bulmasý ya da çalýþma dönemini kýsaltmak için ötekilerden daha baþka yöntemler kullanmasý halinde), ayný iþkolunda iþleyen çeþitli bireysel sermayelerin devirlerinde de farklýlýklarý kendileriyle birlikte getirirler.
Satýþ zamanýnýn ve dolayýsýyla genel olarak devir dönemlerinin
farklýlaþmasýnda sürekli etki yapan bir neden, bir metaýn üretim yeri ile
satýldýðý pazar arasýndaki uzaklýktýr. Pazara kadar yaptýðý yolculuk boyunca sermaye, meta-sermaye durumunda eli kolu baðlý kalýr. Eðer mallar
sipariþ üzerine yapýlmýþ ise, teslim edileceði zamana kadar, yok eðer
sipariþ üzerine yapýlmamýþ ise, pazara kadar yaptýðý gezi zamanýna bir
de orada satýlmayý beklediði sürenin eklenmesi gerekir. Ulaþtýrma ve
iletiþim araçlarýndaki geliþmeler, metalarýn yolculuk sürelerini mutlak
olarak kýsaltýrsa da, farklý, meta-sermayelerinin yolculuklarýndan ileri gelen dolaþým zamanlarýndaki nispi farký ortadan kaldýrmadýðý gibi, farklý
pazarlara göç eden ayný meta-sermayenin farklý kýsýmlarýnýn dolaþým
zamanlarýndaki nispi farký da yoketmiþ olmaz. Örneðin yelkenli ve buharlý
gemilerde, yolculuk süresini kýsaltan geliþmeler, bu kýsaltmayý, yakýn ve
uzak limanlar için eþit ölçüde yapmýþ olurlar. Nispi farklar, çoðu kez [sayfa
267] azalmakla birlikte, gene de vardýr. Ama bu nispi farklar, ulaþtýrma ve
iletiþim araçlarýndaki geliþmelerle, coðrafi uzaklýklara uygun düþmeyecek
bir biçimde deðiþtirilebilir. Örneðin, bir üretim yerinden iç kýsýmlardaki
bir yerleþme merkezine giden bir demiryolu, demiryolu ile baðlanmamýþ
daha yakýn bir noktaya olan uzaklýðý, coðrafi olarak daha uzak bir noktaya kýyasla, nispi ya da mutlak olarak uzatabilir. Ayný þekilde, ayný koþullar,
üretim yerlerinin, büyük pazarlara olan nispi uzaklýðýný deðiþtirebilir ve
böylece, ulaþtýrma ye iletiþim kolaylýklarýndaki deðiþiklikler nedeniyle,
eski üretim merkezleri geriler ve yenileri doðar. (Buna, bir de, uzun mesafelere yapýlan taþýmalarýn kýsa mesafelere oranla daha ucuz olduðunu
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eklemek gerekir.) Üstelik, taþýma araçlarýnýn geliþmesiyle, yalnýzca yer
bakýmýndan hareketin hýzý çabuklaþtýrýlmýþ olmaz, ayný zamanda, coðrafi uzaklýklar da zaman bakýmýndan kýsalmýþ olur. Kitle ulaþtýrma araçlarýndaki geliþmelerle, yalnýz örneðin ayný limana ayný anda birçok gemi
yelken açmakla ya da ayný iki nokta arasýnda, farklý demiryollarý üzerinde ayný anda birkaç tren gidip gelmekle kalmýyor, ayný haftanýn birbirini
izleyen günlerinde, Liverpooldan New Yorka yük gemileri kalkýyor ya
da ayný günün çeþitli saatlerinde Manchesterdan Londraya yük trenleri
hareket ediyor. Gerçi taþýma araçlarýnýn belirli bir kapasitesi veri olduðuna göre, mutlak hýz dolayýsýyla, dolaþým zamanýnýn bu kýsmý bu son
duruma baðlý olarak deðiþmiþ olmuyor. Ama metalarýn ardarda sevki,
daha kýsa zaman aralýklarý ile geçiþlerini baþlatarak, fiili sevk iþlemi baþlamadan önce, potansiyel meta-sermaye olarak büyük miktarlar halinde birikmeden birbiri ardýna piyasaya ulaþmalarýný saðlar. Böylece, sermayenin dönüþü, ayný þekilde, birbirini ardarda izleyen daha kýsa zaman
dönemlerine daðýlýr ve öyle ki, bir kýsmý meta-sermaye olarak dolaþýrken,
öteki kýsmý devamlý para-sermayeye dönüþür. Sermaye dönüþü, birbirini izleyen birkaç döneme daðýlarak toplam dolaþým zamaný ve ayný zamanda da devir zamaný kýsalmýþ olur. Mevcut üretim yerleri, daha fazla
üretimde bulunup, daha büyük üretim merkezleri haline geldikçe, ilkin,
bunlara baðlý olarak iþlev yapan taþýma araçlarýnýn hareketliliði, örneðin
trenlerin sayýsý artar. Geliþme, zaten mevcut pazarlar yönündedir, yani
büyük üretim ve nüfus merkezlerine, ihraç limanlarýna vb. doðrudur.
Öte yandan, bu özel büyük ulaþtýrma kolaylýklarý ile, bunun sonucu, [sayfa
268] sermayenin devrindeki hýzlanma (çünkü bu, dolaþým zamanýna baðlýdýr), hem üretim merkezlerinde ve hem de pazarlarda daha hýzlý bir
yoðunlaþmaya yolaçar. Ýnsan ve sermaye kitlelerindeki bu yoðunlaþmanýn
belli noktalarda hýzlanmasý ile birlikte, bu sermaye kitlelerinin birkaç
kiþinin elinde yoðunlaþmasý da baþlar. Ayný zamanda, üretim ve pazar
yerlerinin nispi durumlarýnda, taþýma kolaylýklarýndaki dönüþümlerin yolaçtýðý deðiþiklikler sonucu, tekrar bir kayma ve yer deðiþtirme olduðu
görülür. Bir zamanlar bir karayolu ya da kanal üzerinde bulunduðu için
özel bir avantaja sahip bulunan bir üretim yeri, þimdi, kendisini, nispeten uzun aralýklar ile tren iþleyen tek hatlý bir demiryolu güzergahýnýn
üzerinde bulduðu halde, eskiden ana trafik yollarýndan uzakta bulunan
diðer bir yer, þimdi, birkaç demiryolu kavþaðýnýn üzerinde bulunabilir.
Bu ikinci yerleþme yerinde bir yükseliþ, ilkinde bir gerileyiþ görülür.
Ulaþtýrma araçlarýndaki deðiþiklikler, böylece metalarýn dolaþým zamanlarýnda, satýnalma, satýþ vb. olanaklarýnda yerel farklýlýklar yaratýr, ya da
zaten bulunan yerel farklýlýklar, daha baþka bir biçimde daðýlýma uðrar.
Sermayenin devri, konusunda bu durumun taþýdýðý önem, çeþitli bölgelerdeki ticaret ve sanayi temsilcilerinin, demiryollarý iþletmeleriyle
giriþtikleri kavgalarla görülür hale gelir. (Örneðin, yukarýda sözü edilen,
Bluebook of the Railway Committeeye bakýnýz.*)
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Ürünlerinin niteliði gereði, sözgeliþi bira fabrikalarý gibi baþlýca
yerel tüketime dayanan bütün üretim kollarý, bu nedenle, büyük ölçüde,
belli baþlý nüfus merkezlerinde geliþmiþtir. Sermaye devrindeki daha
büyük hýz, buralarda, bazý üretim koþullarýnýn, arsalarýn, vb. daha pahalý
olmasýný kýsmen karþýlar.
Bir yandan, kapitalist üretimdeki geliþmelerin, ulaþtýrma ve iletiþim
araçlarýnda oluþturduðu geliþmeler, metalarýn belli miktarlarýnýn dolaþým
zamanýný azaltýrken, ulaþtýrma ve iletiþim kolaylýklarýndaki geliþmelerin
yarattýðý ayný ilerlemeler ve fýrsatlar da, tersine, gitgide daha uzak pazarlar için, kýsacasý dünya pazarlarý için iþ yapmayý zorunlu duruma getirir.
Uzak yerlere taþýnacak meta kitlesi dev boyutlara ulaþýr ve bununla birlikte de, dolaþým zamaný içerisinde uzun dönemler sürekli olarak metasermaye aþamasýnda kalan toplumsal sermayenin bu bölümüde, hem
mutlak ve hem de nispi olarak büyür. Gene bununla [sayfa 269] birlikte,
toplumsal servetin doðrudan üretim aracý olarak iþ görmesi yerine,
ulaþtýrma ve iletiþim araçlarý ile, bunlarýn iþlemesi için gerekli sabit ve
döner sermayeye yatýrýlan kýsmýnda da bir büyüme olur.
Metalarýn üretim yerlerinden pazarlarýna taþýnmalarý için gerekli
olan nispi uzaklýk, yalnýzca dolaþým zamanýnýn ilk kýsmý, satýþ zamaný
üzerinde deðil; ayný zamanda, ikinci kýsmý, paranýn tekrar üretken sermayenin öðelerine dönüþmesi, yani satýnalma zamaný üzerinde de bir
fark meydana getirir. Bir metaýn gemiyle Hindistana sevkedildiðini kabul edelim. Bu, diyelim, dört ay alýr. Satýþ zamanýnýn sýfýra eþit olduðunu
varsayalým, yani metalar sipariþ üzerine yapýlmýþtýr ve bedelleri, teslimde, üreticinin temsilcisine ödenecektir. Paranýn dönüþü (ne biçimde
olursa olsun) bir dört ayý daha gerektirir. Böylece, bir sermayenin tekrar
üretken sermaye olarak iþlev yapabilmesi, ayný iþlemi yenileyebilmesi
için, toplam sekiz ay geçmesi gerekir. Bu þekilde ortaya çýkan devir
farklarý, çeþitli kredi vadelerinin maddi temellerinden birini oluþturur;
týpký genel olarak denizaþýrý ticaretin, örneðin Venedik ve Cenovada,
tam anlamýyla kredi sisteminin kaynaklarýndan birisi olmasý gibi. 1847
bunalýmý, o zamanýn banker ve tüccar topluluðuna, Hindistan ve Çine
çekilen poliçelerin tedavül süresini (bu ülkeler ile Avrupa arasýndaki
poliçelere tanýnan süreyi), on aylýk tarihten altý aylýk ibraz süresine indirme olanaðýný saðladý ve bütün hýz artýþlarýyla ve telgraflarýn tesisiyle
birlikte geçen yirmi yýl içerisinde ... dört aylýk ibraza geçiþin ilk adýmý
olarak, altý aylýk ibrazdan dört aylýk tarihe bir indirimi daha ... zorunlu
hale getirmiþtir. Yelkenli bir geminin, Ümit Burnu yoluyla, Kalkütadan
Londraya ulaþmasý ortalama 90 günün altýndadýr. Dört aylýk ibraz üzerine ödeme yapma süresi, 150 günlük bir vadeye eþit olur. Þimdiki altý
aylýk ibraz üzerine ödeme süresi, 210 günlük bir vadeye eþittir. (London
Economist. 16 Haziran 1866.)
* Bkz: s. 162. -Ed.
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Öte yandan: Brezilyada, poliçelerin tedavül süresi, iki ve üç aylýk ibraz üzerine ödeme olarak kalmakta, hesaplar Anversten çekilmektedir. (Londrada) üç aylýk tarih üzerinden iþlem görmekte ve
Manchester ile Bradford bile Londradan, üç ya da daha uzun süreli
hesap çekmektedir. Zýmni bir anlaþma ile tüccarlara, akla-uygun bir
zaman içerisinde, vadesi dolmuþ borçlara karþý çekilen hesaplarda, mallarýnýn bedelini alma olanaðýný [sayfa 270] saðlamaktadýr. Bu durumda,
Hindistandaki hesaplar için bugünkü ödeme süresi fazla sayýlmamak
gerekir. Hindistan ürünlerinin çoðu Londrada üç ay vade ile satýlmakta
ve satýþlarýn yapýlmasý için bir zaman kaybý býrakýldýðýnda, beþ ay içerisinde gerçekleþemediði halde, daha önceleri, Hindistanda satýnalma ve
Ýngilterede depoya teslim arasýnda (ortalama) beþ aylýk bir süre daha
geçmekteydi. Böylece toplam on aylýk bir süre olduðu halde, mallar
karþýlýðýnda çekilen hesap, yedi ayý geçmiyor. (Ibid., 30 Haziran 1866.)
Baþlýca, Hindistan, Çin ve Paris Comptoir dEscompte ile iþ yapan beþ
büyük Londra bankasý, 2 Temmuz 1886da þu ilaný verdi: 1 Ocak 1867
den itibaren, Doðudaki þube ve temsilcileri ancak dört aylýk vadeyi geçmeyen poliçeleri satýn alacak ve satacaktýr. (lbid., 7 Temmuz 1866.) Ne
var ki, bu süre indirimi kötü uygulandý ve terkedilmek zorunda kalýndý.
(O zamandan beri, Süveyþ Kanalý, bütün bunlarý kökünden deðiþtirdi.)
Elbette ki meta dolaþým süresi uzadýkça, pazar fiyatlarýnda bir
deðiþiklik olmasý tehlikesi artar, çünkü fiyat deðiþikliklerinin meydana
gelebileceði süre uzar.
Dolaþým süresindeki farklýlýklar, ayný iþkolunun çeþitli ayrý sermayeleri arasýndaki kýsmen bireysel, kýsmen de ödemenin yerinde nakit
olarak yapýlmadýðý zaman farklý ödeme vadelerine göre farklý iþkollarý
arasýnda, alým ve satýmdaki farklý ödeme vadelerinden ileri gelir. Kredi
sistemi için önem taþýyan bu nokta üzerinde burada daha fazla durmayacaðýz.
Devir zamanýndaki farklýlýklar, mallarýn teslimi için yapýlan
sözleþmelerin büyüklüðünden de gelir ve bunlarýn büyüklüðü, kapitalist
üretimin boyutlarý ve hacmiyle artar. Alýcý ile satýcý arasýnda bir iþlem
olan teslim sözleþmesi, pazar ile, dolaþým alaný ile ilgili bir iþlemdir. Devir zamanýnda burada ortaya çýkan farklýlýklar, bu nedenle, dolaþým alanýndan gelir ve ama hemen üretim alanýný etkiler; ve bu, bütün ödeme
vadelerinden, kredi koþullarýndan, dolayýsýyla da nakit ödeme durumundan ayrý olarak meydana gelir. Örneðin, kömür, iplik, vb., ayrý ayrý
ürünlerdir. Her gün, tamamlanmýþ ürünün belirli bir miktarýný saðlar.
Ama eðer, iplikçi-patron ya da maden sahibi, diyelim ki, birbirini izleyen
iþgünlerini içeren dört ya da altý haftalýk bir dönemi gerektirecek büyük
miktarlarda ürünlerin teslimini gerektiren sözleþmeler yapmýþlarsa, bu
sermaye yatýrým zamanýný ilgilendirdiði kadarýyla, bu emek-sürecinde,
sanki sürekli olarak [sayfa 271] dört ya da altý haftalýk bir çalýþma dönemi
uygulanýyormuþ gibidir. Burada, kuþkusuz, sipariþ edilen miktarýn tama-
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mýnýn tek bir parça halinde teslim edileceði, ya da hiç deðilse bedelinin
toptan teslim yapýldýktan sonra ödeneceði varsayýlmýþtýr. Tek tek ele
alýndýðýnda, her gün, böylece kendisine düþen belirli miktarda tamamlanmýþ ürünü saðlamýþ oluyor. Ama bu tamamlanmýþ miktar, sözleþme
yapýlan miktarýn ancak bir kýsmýdýr. Bu örnekte, son þeklini alan bu kýsým, artýk üretim sürecine dahil olmadýðýna göre, depoda ancak potansiyel sermaye olarak yatar.
Þimdi de, dolaþým zamanýnýn ikinci aþamasýný, satýnalma zamanýný, ya da sermayenin para-biçiminden tekrar üretken sermayenin öðelerine çevrildiði dönemi ele alalým. Bu dönem boyunca, kýsa ya da uzun
bir zaman, para-sermaye durumunda kalmak zorundadýr; yani yatýrýlan
toplam sermayenin belli bir kýsmý, bu kýsým sürekli deðiþen öðelerden
oluþtuðu halde, her zaman, para-sermaye durumunda olmak zorundadýr. Örneðin, belli bir iþe yatýrýlan toplam sermayenin n kez 100 sterlini,
para-sermaye biçiminde bulunmak zorundadýr, böylece, bu n kez 100
sterlini oluþturan bütün kýsýmlar sürekli olarak üretken sermayeye çevrildiði halde, bu toplam, gene de dolaþýmdan, gerçekleþmiþ meta-sermayeden gelen akýþla doluyor gibidir. Yatýrýlan sermaye-deðerin belli bir
kýsmý, bu nedenle sürekli para-sermaye halinde, yani üretim alanýna
deðil, dolaþým alanýna iliþkin bir biçimdedir.
Sermayenin, pazarlarýn uzaklýðý nedeniyle, meta-sermaye biçiminde baðlý kaldýðý zamanýn uzamasýnýn, doðrudan paranýn dönüþünü ve
dolayýsýyla da, sermayenin para-sermayeden üretken sermayeye
dönüþmesini geciktirdiðini görmüþ bulunuyoruz.
Ayrýca metalarýn satýn alýnmalarý ile ilgili olarak, satýnalma zamanýnýn, ana hammadde kaynaklarýna olan uzaklýðýn az ya da çok olmasý,
uzun bir süre için hammadde satýn alýnmasýný ve bunlarýn üretken ikmal, gizil ya da potansiyel üretken sermaye halinde bulunmasýný zorunlu kýldýðýný; bunun sonucu olarak, üretimin hacmi ayný ise, bir seferde
yatýrýlacak sermaye miktarý ile bu sermayenin yatýrýmda kalmak zorunda olduðu süreyi artýrdýðýný görmüþ bulunuyoruz (Altýncý Bölüm).
Oldukça büyük miktarlarda hammaddenin azçok uzun sürelerle
piyasaya sürülmesiyle, çeþitli iþkollarýnda benzer bir etki yaratýlýr. Örneðin Londrada, her üç ayda bir, açýk artýrma ile [sayfa 272] büyük yün satýþlarý yapýlýr ve yün piyasasý bununla denetim altýna alýnýr. Öte yandan
pamuk piyasasý tüm olarak, düzenli olmasa bile, hasattan hasada devamlý bir stok ile beslenir. Bu gibi dönemler, bu hammaddelerin bellibaþlý
satýn alýnma tarihlerini belirler. Bu üretim öðeleri için uzun ya da kýsa
süreli peþin ödemeleri gerektiren spekülatif alýmlar üzerinde bunlarýn
etkileri büyüktür; týpký üretilen metalarýn niteliðinin, bir ürünün, uzun ya
da kýsa bir süre için, spekülatif ve kasýtlý olarak potansiyel meta-sermaye
biçiminde tutulmasý üzerinde etkili olmasý gibi. Tarýmla uðraþanlarýn,
bir ölçüde spekülatör olmalarý ve eðer günün koþullarý gerektiriyor ise,
ürünlerinin satýþýný geriye býrakmalarý gereklidir. ... Bunu birkaç genel
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kural izliyor. ... Bununla birlikte, ürünlerin satýþýnda, her þey, esas olarak, kiþiye, bizzat ürüne ve bulunduðu yöreye baðlýdýr. Becerikli ve þanslý
[!] olmasýnýn yanýsýra, yeterli iþler sermayeye de sahip bulunan bir kimse, fiyatlarýn olaðanüstü düþük bulunduðu sýrada eðer bir kez için hububat ürününü bir yýl süreyle ambarýnda tutarsa, suçlanmamalýdýr. Buna
karþýlýk, iþler sermayesi yetersiz ya da spekülatif düþünceden büsbütün
yoksun [!] bir kimse, o günün ortalama fiyatlarýný elde etmeye çalýþacak
ve ilk fýrsatta malýný satmak zorunda kalacaktýr. Yününü bir yýldan fazla
depoda bekletmek hemen her zaman bir kayba yolaçtýðý halde, hububat ve yaðlý tohum, özellikleri ve yüksek nitelikleri zarar görmeksizin
birkaç yýl depo edilebilir. Genellikle kýsa aralýklarla büyük fiyat dalgalanmalarý gösteren ürünler, örneðin, yaðlý tohum, þerbetçi otu, tarak otu ve
benzerleri, satýþ-fiyatlarý, üretim-fiyatlarýnýn çok altýna düþtüðü yýllarda,
büyük yarar saðlayacak þekilde saklanabilirler. Semirtilmiþ hayvan gibi
korunmalarý günlük gideri gerektiren, ya da meyve, patates vb. gibi bozulabilir þeylerin satýþýný geciktirmek hiç de doðru deðildir. Çeþitli bölgelerde, belli bir ürün, belli mevsimlerde, en düþük, diðerlerinde en yüksek
fiyatý getirirler. Böylece, tahýlýn ortalama fiyatý, St. Martin Gününde, bazý
bölgelerde Noel ile Paskalya arasýnda olduðundan daha ucuzdur. Üstelik, bazý ürünlerin, bazý bölgelerde ancak belirli zamanlarda satýþlarý iyidir; yün ticaretinin diðer zamanlarda durgun olduðu bölgelerdeki yün
piyasalarýnda yünün durumu böyledir. (Kirchhof, s. 302.)
Paranýn, tekrar, üretken sermayenin öðelerine çevrildiði, dolaþým
zamanýnýn ikinci yarýsý incelenirken, yalnýz bu dönüþüm, [sayfa 273] paranýn, ürünün satýldýðý pazara uzaklýðýna baðlý olarak geri döndüðü yalnýz
bu süre ele alýnmamalýdýr. Yatýrýlan sermayenin, daima para biçiminde,
para-sermaye durumunda hazýr bulundurulmasý gerekli kýsmýnýn miktarýný da gözönünde tutmak gerekir, ve esas olarak da böyledir.
Bütün spekülasyonlarýn dýþýnda, daima üretken ikmal olarak hazýr bulundurulmalarý gerekli metalarýn satýn alýnma hacmi, bu ikmalin
yenilenme zamanlarýna, dolayýsýyla da pazar koþullarýna baðlý durumlara tabidir ve bu nedenle çeþitli hammaddeler için bu hacim farklýdýr. Bu
durumlarda, paranýn, zaman zaman büyük miktarlar halinde ve toptan
yatýrýlmasý gerekir. Bu para, çok ya da az hýzla ama daima sermayenin
devrine göre parçalar halinde geri döner. Bunun bir kýsmý, yani ücretlere
çevrilen kýsmý, gene kýsa aralýklarla sürekli harcanýr. Ama diðer kýsmýnýn,
yani hammaddeye vb. çevrilecek kýsmýnýn, satýnalma ya da ödemede
kullanýlmak üzere yedek fon olarak, oldukça uzun sürelerde biriktirilmesi gerekir. Hacmi daima deðiþmekle birlikte, bu nedenle para-sermaye biçiminde bulunur.
Bundan sonraki bölümde, üretim ya da dolaþým sürecinden ileri
gelen diðer durumlarýn, yatýrýlan sermayenin belli bir kýsmýnýn, para biçiminde hazýr bulundurulmasýný zorunlu kýldýðýný göreceðiz. Genellikle iktisatçýlarýn, bir iþ için gerekli sermayenin bir kýsmýnýn, birbiri ardýna, üç
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aþamadan, para-sermaye, üretken-sermaye ve meta-sermaye aþamalarýndan geçtiðini unutmaya deðil, ayný zamanda, bu sermayenin farklý kýsýmlarýnýn, nispi büyüklükleri durmadan deðiþmekle birlikte, sürekli ve
eþ zamanlý olarak bu üç biçime sahip bulunduklarýný da unutmaya çok
yatkýn olduklarýný dikkate almak gerekir. Ýktisatçýlarýn özellikle unuttuklarý
þey, sermayenin, daima para-sermaye olarak hazýr bulunan kýsmýdýr, oysa salt bu durum, burjuva iktisadýnýn anlaþýlmasý ve, dolayýsýyla pratikteki öneminin hissedilmesi bakýmýndan da büyük önem taþýr. [sayfa 274]
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ONBEÞÝNCÝ BÖLÜM

DEVÝR ZAMANININ YATIRILAN SERMAYENÝN
BÜYÜKLÜÐÜ ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ

BU ve bundan sonraki onaItýncý bölümde, devir zamanýnýn, sermayenin kendisini geniþletmesi üzerindeki etkisini ele alacaðýz.
Sözgeliþi, dokuz haftalýk bir çalýþma döneminin ürünü olan bir
meta-sermayeyi alalým. Ürünün deðerinin, sabit sermayenin ortalama
aþýnma ve yýpranmasý ile eklenen kýsmý ile, üretim süreci sýrasýnda ürüne eklenen artý-deðeri þimdilik bir yana býrakalým. Bu durumda bu ürünün deðeri, üretimi için yatýrýlan döner sermayeye, yani üretiminde
tüketilen ücretler ile ham ve yardýmcý maddelerin deðerine eþittir. Bu
deðere 900 sterlin dersek, haftalýk yatýrým 100 sterlin olur. Burada, çalýþma
dönemi ile ayný olan üretim dönemi çakýþýr, bu nedenle dokuz haftadýr.
Bu dönemin, sürekli bir ürünün çalýþma dönemi olduðunu varsaymak
ya da bunun ayrý bir ürünün sürekli bir çalýþma dönemi olmasý, bir defada pazara getirilen bu ayrý ürün miktarý, dokuz haftalýk emeðe malolduðu sürece, bir önemi yoktur. Dolaþým zamanýna da üç hafta diyelim.
Buna göre bütün devir dönemi oniki haftadýr. Dokuz haftanýn sonunda,
yatýrýlmýþ bulunan üretken sermaye, [sayfa 275] meta-sermayeye çevrilmiþtir,
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ama þimdi de üç hafta dolaþým döneminde kalmaktadýr. Yeni üretim
dönemi, bu nedenle, onüçüncü haftanýn baþlangýcýndan önce baþlayamaz
ve üretim, üç hafta için, yani toplam devir döneminin dörtte-biri için tam
bir hareketsizlik halinde bulunacaktýr. Gene burada, bir ortalama üzerinden ürünün satýlmasýnýn uzun zaman almasý, ya da bu zaman uzunluðunun pazarýn uzaklýðýna ya da satýlan mallarýn ödeme vadelerine baðlý
olduðunu varsaymak herhangi bir deðiþiklik getirmez. Üretim, her üç
ayda bir, üç hafta duracak ve bu da bir yýlda, dört çarpý üç haftaya, yani
oniki haftaya ulaþarak, yýllýk devir döneminin üç ayýný, ya da dörtte-birini
kapsayacaktýr. Demek oluyor ki, eðer üretim sürekli olacak ve her hafta
ayný ölçekte yürütülecekse, ancak þu seçenek vardýr:
900 sterlinin, hem çalýþma dönemi ve hem de ilk devrin dolaþým
zamaný boyunca iþi sürdürmeye yetmesi için, üretim ölçeðinin azaltýlmasý gerekecektir. Devir dönemi oniki hafta ve çalýþma dönemi de dokuz hafta olduðu için, ilk devir dönemi tamamlanmadan önce, onuncu
hafta ile birlikte, ikinci bir çalýþma donemi, dolayýsýyla da yeni bir devir
dönemi baþlayacaktýr. 900 sterlin, oniki haftaya daðýtýlýrsa haftada 75
sterlin eder. Her þeyden önce, böylesine küçültülmüþ ölçekteki bir iþin,
deðiþik boyutlarda bir sabit sermayeyi ve bu yüzden de, bütünüyle iþin
azaltýlmasýný öngöreceði besbellidir. Sonra, böyle bir indirimin yapýlabileceði de kuþkuludur, çünkü her iþte, üretimin geliþmesiyle orantýlý olarak, rekabet olanaðýný sürdürebilmesi için, esas olan normal bir asgari
sermaye yatýrýmý vardýr. Bu normal asgari, kapitalist üretimin geliþmesiyle
birlikte sürekli olarak büyür, yani sabit deðildir. Bilinen herhangi bir zamandaki normal asgari ile, sürekli artýþ gösteren normal azami arasýnda
birçok ara basamaklar vardýr ve bu, çok çeþitli hacimlerde sermaye
yatýrýmlarýna olanak saðlayan bir ortam oluþturur. Bu ortamýn sýnýrlarý
içerisinde indirimler görülebilir ve bu sermaye indirimlerinin en alt sýnýrý,
o günlerdeki normal asgaridir.
Üretimde bir aksama olduðu, pazarda gereðinden fazla mal biriktiði, hammadde fiyatlarý yükseldiði, vb. zaman sabit sermayenin boyutlarý belli olduktan sonra normal döner sermaye yatýrýmý, çalýþma
zamanýný, diyelim yarý yarýya indirerek sýnýrlandýrýr. Buna karþýlýk, gönenç zamanlarýnda, sabit sermayenin boyutlarý belli olduðuna göre, kýsmen çalýþma zamanýnýn uzamasý, [sayfa 276] kýsmen de yoðunlaþmasý ile,
döner sermayede anormal bir geniþleme olur. Daha baþlangýçta bu gibi
dalgalanmalarýn hesaba katýlmasý gereken iþlerde durum, kýsmen yukarýdaki önlemlere baþvurulmasýyla, kýsmen de demiryollarýnda yedek lokomotiflerin kullanýlmasý gibi, yedek sabit sermaye uygulamasýyla birlikte
çok sayýda emekçinin ayný anda çalýþtýrýlmasýyla hafifletilebilir. Ne var ki,
yalnýz normal koþullarýn varsayýldýðý burada, bu gibi anormal dalgalanmalar dikkate alýnmamaktadýr.
Üretimi sürekli hale getirmek için, bu nedenle, ayný döner sermaye harcamasý, daha uzun bir döneme, dokuz yerine oniki haftaya daðýtýl-
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mýþtýr. Bunun sonucu, her zaman diliminde indirilmiþ bir üretken sermaye iþlev görmektedir. Üretken sermayenin döner kýsmý, yüzden yetmiþbeþe, yani dörtte-bir indirilmiþtir. Dokuz haftalýk bir çalýþma dönemi
için iþlev yapan toplam üretken sermaye miktarý, 9 kez 25e, yani 225
sterline, 900 sterlinin dörtte-birine indirilmiþtir. Ama dolaþým zamanýnýn
devir zamanýna oraný da, ayný þekilde, onikide-üç, yani dörtte-birdir. Bundan þu sonuç çýkar: Eðer üretim, meta-sermayeye dönüþmüþ üretken
sermayenin dolaþým zamaný sýrasýnda kesintiye uðramýyorsa, onunla birlikte ve her hafta sürekli olarak yürütülüyorsa ve bu amaç için özel bir
döner sermaye elde mevcut deðilse, o zaman bu, yalnýzca üretken iþlemlerin azaltýlmasýyla, iþlev yapan üretken sermayenin döner kýsmýnda bir
indirim yapýlmasýyla mümkün olabilir. Dolaþým zamaný devir dönemine
göre ne ise, dôner sermayenin dolaþým zamaný sýrasýnda üretim için
serbest kalan bölümü de, yatýrýlan toplam döner sermayeye göre odur.
Daha önce de belirtildiði gibi bu, ancak, emek-sürecinin her hafta ayný
ölçekte yürütüldüðü ve bu nedenle de, farklý çalýþma dönemlerinde
örneðin tarýmda olduðu gibi deðiþik miktarlarda sermaye yatýrýmýna gerek göstermeyen üretim kollarý için geçerlidir.
Öte yandan, eðer biz, iþin niteliðinin, üretimin ölçeðinde bir indirimi ve dolayýsýyla da her hafta yatýrýlacak döner sermayede bir indirimi
gereksiz kýldýðýný varsayarsak, üretimin sürekliliði, ancak, ek döner sermaye ile, yukarýdaki örnekte 300 sterlin ile saðlanabilir. Oniki haftalýk
devir dönemi boyunca ardarda 1.200 sterlin yatýrýlmýþtýr ve týpký üç haftanýn oniki haftanýn dörtte-biri olmasý gibi 300 sterlin de bu miktarýn dörtte-biridir. Dokuz haftalýk çalýþma zamanýnýn sonunda, 900 sterlinlik
sermaye-deðer, üretken sermaye biçiminden, meta-sermaye biçimine
çevrilmiþtir. [sayfa 277] Çalýþma dönemi tamamlanmýþtýr, ama ayýn sermaye
ile yeniden açýlamaz. Dolaþým alanýnda meta-sermaye olarak iþlev yaparak kaldýðý üç hafta boyunca, üretim süreci yönünden sanki hiç mevcut
deðilmiþ gibi ayný durumdadýr. Ele aldýðýmýz örnekte, bütün kredi iliþkilerini dýþtalýyoruz ve kapitalistin yalnýz kendi parasý ile iþ gördüðünü
kabul ediyoruz. Ama ilk çalýþma dönemi için yatýrýlan sermaye, üretim
sürecini tamamlayarak üç hafta süreyle dolaþým sürecinde kaldýðý sýrada, 300 sterlinlik ek bir sermaye yatýrýmý iþlev görmeye baþlar ve böylece, üretimin sürekliliði kesintiye uðramaz.
Þimdi bununla ilgili olarak þunlarý dikkate almak gerekir:
Birincisi: Ýlk yatýrýlan 900 sterlinlik sermayenin çalýþma dönemi,
dokuz haftanýn bitiminde tamamlanýr ve üç hafta dolana kadar, yani
onüçüncü haftanýn baþlangýcýna kadar geri dönmez. Ama 300 sterlinlik
ek bir sermaye ile yeni bir çalýþma dönemi derhal baþlar. Ve böylece
üretimin sürekliliði saðlanýr.
Ýkincisi: Baþlangýçtaki 900 sterlinlik sermaye ile, ilk dokuz haftalýk
çalýþma döneminin bitiminde, ikinci çalýþma dönemini, birincinin tamamlanmasýndan sonra herhangi bir kesintiye uðramaksýzýn baþlatan, yeni
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eklenen 300 sterlinlik sermayenin iþlevleri ikinci devir döneminde birbirleriyle kesiþtikleri halde, ilk devir döneminde açýkça farklýdýrlar, ya da
hiç deðilse farklý olabilirler.
Bu konuyu biraz daha açýklayalým.
Ýlk devir dönemi 12 hafta. Ýlk çalýþma dönemi 9 hafta; bunun için
yatýrýlan sermayenin devri, 13. haftanýn baþýnda tamamlanýr. Son üç hafta
boyunca 300 sterlinlik ek sermaye, 9 haftalýk ikinci çalýþma dönemini
açarak iþlev yapar.
Ýkinci devir dönemi. 13. haftanýn baþlangýcýnda 900 sterlin geri
dönmüþtür ve yeni bir devire baþlayabilecek durumdadýr. Ama ikinci
çalýþma dönemi, 300 sterlinlik ek sermaye ile 10. haftada zaten açýlmýþtýr.
13. haftanýn baþlangýcýnda bu sayede, çalýþma döneminin üçte-biri zaten bitmiþtir ve 300 sterlin, üretken sermayeden ürüne çevrilmiþtir. Ýkinci devir suresinin tamamlanmasý için yalnýzca 16 hafta gerektiðine göre,
geri dönen 900 sterlinlik sermayenin ancak üçte-ikisi, yani ancak 600
sterlin, ikinci çalýþma döneminin üretken sürecine girebilir. 900 sterlinlik
baþlangýç sermayesinin 300 sterlini, ilk çalýþma döneminde 300 sterlin
ek sermayenin oynadýðý ayný rolü oynamak üzere serbest kalmýþtýr. Ýkinci devir döneminin 6. haftasýnýn sonunda, ikinci [sayfa 278] çalýþma dönemi
bitmiþtir. Buna yatýrýlmýþ bulunan 900 sterlinlik sermaye 3 hafta sonra,
ya da, 12 haftalýk ikinci devir döneminin 9. haftasýnýn sonunda geri döner. Dolaþým döneminin 3 haftasý boyunca, serbest kalan 300 sterlinlik
sermaye faaliyete geçer. Bu, ikinci devir döneminin 7. haftasýnda, yani
yýlýn 19. haftasýnda, 900 sterlinlik bir sermayenin üçüncü çalýþma dönemini baþlatýr.
Üçüncü devir dönemi. Ýkinci devir döneminin 9. haftasýnýn sonunda, 900 sterlinlik yeni bir geriye akýþ vardýr. Ama, üçüncü çalýþma
dönemi, bir önceki devir döneminin 7. haftasýnda zaten baþlamýþ ve
aradan 6 hafta geçmiþ durumdadýr. Üçüncü çalýþma dönemi bu duruma göre ancak 3 hafta daha sürer. Demek oluyor ki, geri dönen 900
sterlinin yalnýz 300 sterlini üretken sürece girer. Bu devir döneminin
geriye kalan 9 haftasýný dördüncü çalýþma dönemi doldurur ve böylece,
yýlýn 37. haftasý, dördüncü devir dönemi ve beþinci çalýþma dönemiyle
ayný zamanda baþlar.
Bu örnekte hesabý yalýnlaþtýrmak için, toplam 10 haftalýk devir
dönemi eden, 5 haftalýk çalýþma dönemi ile 5 haftalýk bir dolaþým dönemi olduðunu varsayalým. Yýlý elli hafta ve haftalýk sermaye yatýrýmýný
100 sterlin olarak kabul edelim. Bu duruma göre, bir çalýþma dönemi
500 sterlinlik bir döner sermayeye ve dolaþým zamaný da 500 sterlinlik
bir ek sermayeye gereksinme gösterir. Çalýþma dönemleri ile devir
zamanlarý buna göre þöyle olur:
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1. çalýþma dönemi 1.- 5. haftalar (mal olarak 500 £) 10 hafta sonunda döner.
2. çalýþma dönemi 6.-10. haftalar (mal olarak 500 £) 15 hafta sonunda döner
3. çalýþma dönemi 11.-15. haftalar (mal olarak 500 £) 20. hafta sonunda döner
4. çalýþma dönemi 16.-20. haftalar (mal olarak 500 £) 25 hafta sonunda döner
5. çalýþma dönemi 21.-25. haftalar (mal olarak 500 £) 30 hafta sonunda döner
ve sair

Eðer dolaþým zamaný sýfýr ve bu nedenle, devir dönemi çalýþma
dönemine eþit ise, devir sayýsý, yýlýn çalýþma dönemlerinin sayýsýna eþit
olur. Beþ haftalýk bir çalýþma döneminde bu, yýlda, 50/5, yani 10 devir
dönemi eder ve devir yapan sermayenin deðeri 500 kez 10, yani 5.000
eder. Beþ haftalýk bir dolaþým zamanýný kabul ettiðimiz tablomuzda, yýlda üretilen metalarýn toplam deðeri de gene 5.000 sterlin eder; ama bunun onda-biri, 500 sterlini, daima meta-sermaye biçiminde bulunur ve
ancak 5 hafta sonra geri döner. Yýl sonunda, onuncu çalýþma döneminin
ürünü (46. ile 50. çalýþma haftasý) devir zamanýnýn ancak yarýsýný tamam- lamýþtýr ve dolaþým zamaný, gelecek yýlýn ilk beþ haftasý içerisine
düþe-cektir. [sayfa 279]
Þimdi üçüncü bir örnek alalým: Çalýþma dönemi 6 hafta, dolaþým
zamaný 3 hafta, emek-süreci sýrasýnda haftalýk yatýrým 100 sterlin.
Birinci çalýþma dönemi: 1.-6. hafta. 6. haftanýn sonunda 600 sterlinlik bir meta-sermaye vardýr ve 9. haftanýn sonunda dönecektir.
Ýkinci çalýþma dönemi: 7.-12. hafta. 7.-9. haftalar sýrasýnda 300
sterlinlik ek bir sermaye yatýrýlmýþtýr. 9. haftanýn sonunda 600 sterlinin
dönüþü. Bunun 300 sterlini 10.-12. haftalarda yatýrýlmýþtýr. 12. hafta sonunda bu nedenle, 300 sterlin serbest, 600 sterlin meta-sermaye biçiminde ve 15. haftanýn sonunda dönebilir durumdadýr.
Üçüncü çalýþma dönemi: 13.-18. hafta. 13.-15. haftalar sýrasýnda
yukardaki 300 sterlinin yatýrýlmasý, ve sonra, 300 sterlini 1.-18. hafta için
yatýrýlan 600 sterlinin geriye dönmesi. 18. haftanýn sonunda, 300 sterlin
para-biçiminde serbest, 600 sterlin de, 21. haftanýn sonunda dönen metasermaye olarak elde bulunan deðer. (Bu örneðin daha ayrýntýlý bir serimi
aþaðýda II nolu ara baþlýk altýnda görülecektir.)
Bir baþka deyiþle, dokuz çalýþma dönemi (54 hafta) boyunca,
toplam 600 kez 9, yani 5.400 sterlin deðerinde meta üretilmiþtir. 9. çalýþma
döneminin sonunda kapitalistin elinde para olarak 300 sterlin ve bir de,
dolaþým süresini henüz doldurmayan 600 sterlin deðerinde meta vardýr.
Bu üç örneðin karþýlaþtýrýlmasý, birincisi, 500 sterlinlik sermaye I
ile gene 500 sterlinlik ek sermaye IInin ardarda serbest kalmasýnýn ancak ikinci örnekte yer aldýðýný, böylece sermayenin bu iki kýsmýnýn birbirinden baðýmsýz ve ayrý ayrý hareket ettiðini göstermektedir. Ama bunun
böyle olmasýnýn tek nedeni, çalýþma dönemi ve dolaþým zamanýnýn,
devir döneminin iki eþit parçasýný oluþturduðu þeklindeki çok kural-dýþý
bir varsayýmý kabul etmemizdir. Öteki bütün durumlarda, devir dönemini oluþturan iki kýsým arasýndaki fark ne olursa olsun, bu iki sermayenin
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hareketi, örnek I ve IIIte olduðu gibi, ikinci devir döneminin baþlangýcýnda
kesiþirler. Ek sermaye II, sermaye Iin bir kýsmý ile birlikte, ikinci devir
döneminde iþlev yapan sermayeyi teþkil ettikleri halde, sermaye Iin geri
kalan kýsmý, sermaye IInin ilk iþlevini yerine getirmek üzere serbest
kalýr. Meta-sermayenin dolaþým zamaný sýrasýnda iþleyen sermaye, bu
örnekte, baþlangýçta bu [sayfa 280] amaç için yatýrýlmýþ bulunan sermaye II
ile ayný deðildir, ama ayný deðer ve biçimlerde, yatýrýlan toplam sermayenin ayný þekilde kesirli parçalarýdýr.
Ýkincisi: Çalýþma dönemi þýrasýnda iþlev yapmýþ bulunan sermaye,
dolaþým zamaný sýrasýnda atýl kalýr. Ýkinci örnekte sermaye, çalýþma döneminin 5 haftasýnda iþlev yapar, dolaþým döneminin 5 haftasý sýrasýnda
atýl kalýr. Bu nedenle, sermaye Iin atýl kaldýðý sürenin tamamý, burada
yýlýn yarýsýna ulaþýr. Bu süre içerisinde iþlev yapan ek sermaye II ise, önümüzdeki örnekte, gene yýlýn yarýsýnda atýl kalmýþtýr. Ama dolaþým zamaný sýrasýnda üretimin devamýný saðlamak için gerekli ek sermaye, yýl boyunca dolaþým zamanlarýnýn toplam miktarý ya da toplamý ile deðil, ancak
dolaþým zamanýnýn devir dönemine olan oraný ile belirlenir. (Biz, burada, kuþkusuz bütün devirlerin ayný koþullar altýnda cereyan ettiðini varsayýyoruz.) Bu yüzden, ikinci örnekte, 2.500 deðil, 500 sterlin ek sermaye
gerekli oluyor. Bu da, yalnýzca ek sermayenin de, devire týpký, ilk yatýrýlan sermaye gibi girmesinden ve bu nedenle de kendi büyüklüðüne
gene týpký onun gibi, yaptýðý devirlerin sayýsý ile ulaþmasýndan ileri gelir.
Üçüncüsü: Burada ele alýnan durumlarý, üretim zamanýnýn,
çalýþma zamanýndan uzun olup olmamasý etkilemez. Gerçi, devir dönemlerinin toplamý buna baðlý olarak uzar, ama bu uzama, emek-sürecine herhangi bir ek sermaye yatýrýmýný gerektirmez. Ek sermaye, yalnýzca,
emek-sürecinde, dolaþým zamanýndan ileri gelen boþluklarý doldurmaya yarar. Ek sermaye, salt orada, üretimi, dolaþým zamanýndan ileri gelen kesintilere karþý korumak için bulunur. Üretimin kendine özgü
koþullarýndan ileri gelen kesintiler, burada tartýþýlmasý gereksiz baþka
yollardan önlenir. Bununla birlikte, iþin ancak aralýklarla sipariþ üzerine
yürütüldüðü ve böylece, çalýþma dönemleri arasýnda aralýklarýn bulunabileceði kuruluþlar da vardýr. Bu gibi durumlarda, ek sermaye gereksinmesi pro tanto ortadan kalkar. Öte yandan, mevsimlik iþlerin birçok
durumunda geriye akýþ zamaný için belli bir sýnýr vardýr. Eðer sermayenin dolaþým zamaný o sýrada tamamlanmamýþ ise, ayný iþ, bir sonraki yýl,
ayný sermaye ile yenilenemez. Öte yandan, dolaþým zamaný, iki üretim
dönemi arasýndaki aradan daha kýsa da olabilir. Bu durumda, eðer baþka
bir iþte kullanýlmaz ise, sermaye boþ kalýr.
Dördüncüsü: Belli bir çalýþma dönemi için yatýrýlan sermaye [sayfa
281] örneðin üçüncü örnekteki 600 sterlin kýsmen ham ve yardýmcý
maddelere, çalýþma dönemi için üretken ikmale, deðiþmeyen döner
sermayeye, kýsmen de emeðin kendisinin ödenmesine, deðiþen döner
sermayeye yatýrýlmýþtýr. Deðiþmeyen döner sermayeye yatýrýlan kýsým,

Karl Marks
Kapital II

235

ayný süre için, üretken ikmal biçiminde varolmayabilir; sözgeliþi hammadde, çalýþma döneminin tamamý için elde bulunmayabilir, kömür belki
de ancak iki haftada bir satýnalýnabilir. Bununla birlikte, kredi burada
hâlâ sözkonusu olmadýðýna göre, sermayenin bu kýsmý, üretken ikmal
biçiminde hazýr bulunmadýðý sürece, gene de elde para biçiminde bulundurulmak zorundadýr, çünkü ancak böylece, gerektiðinde, gerektiði
kadarý üretken ikmale çevrilebilir. Bu durum, 6 hafta için yatýrýlan
deðiþmeyen döner sermaye-deðerin büyüklüðünü deðiþtirmez. Öte yandan önceden görülmeyen masraflar için para-ikmal, sýkýntýlý anlarý
karþýlamak için gerekli yedek fona bakýlmaksýzýn ücretler, daha kýsa
aralýklar ile çoðu zaman haftalýk ödenir. Bunun için, kapitalist, emekçileri, emeklerini daha uzun süre için avans vermek zorunda býrakmadýkça,
ücretler için gerekli sermayenin elde para biçiminde bulunmasý gereklidir. Demek oluyor ki, sermayenin dönüþü sýrasýnda bir kýsmýnýn, emeðin
karþýlýðýnýn ödenmesi için para-biçiminde alýkonulmasý gerekir, oysa geri
kalan kýsým, üretken ikmale çevrilebilir.
Ek sermaye, týpký ilk sermaye gibi bölünür. Ama bu, (kredi iliþkileri
dýþýnda) kendi çalýþma dönemi bakýmýndan elde hazýr bulunabilmesi
için, sermaye Iin, kendisinin katýlmadýðý bütün ilk çalýþma dönemi boyunca yatýrýlmýþ bulunmasý gerektiði olgusuyla sermaye Iden ayrýlýr. Bu süre
içerisinde, tüm devir dönemi için yatýrýlmýþ olmasý nedeniyle, hiç deðilse kýsmen, deðiþmeyen döner sermayeye zaten çevrilebilir. Bu biçime
ne ölçüde bürüneceði ya da, bu dönüþme gerekli hale gelene kadar, ek
para-sermaye biçiminde ne kadar kalacaðý, kýsmen belirli iþkollarýnýn
özel üretim koþullarýna, kýsmen yerel koþullara, kýsmen de hammadde
vb. fiyatlarýndaki dalgalanmalara baðlýdýr. Ama toplumsal sermaye
bütünüyle gözönünde bulundurulursa, bu ek sermayenin az ya da çok
önemli bir kýsmý, daima oldukça uzun bir süre para-sermaye durumunda bulunacaktýr. Ama sermaye IInin ücretlere yatýrýlacak kýsmý, daima
küçük çalýþma dönemleri bitip karþýlýðý ödendikçe, ancak yavaþ yavaþ
emek-gücüne çevrilir. Sermaye IInin bu kýsmý, öyleyse, tüm çalýþma
dönemi [sayfa 282] boyunca, emek-gücüne çevrilerek üretken sermayenin
iþlevine katýlana kadar para-sermaye biçiminde elde hazýr bulunur.
Sonuç olarak, sermaye Iin dolaþým zamanýnýn, üretim zamanýna
dönüþmesi için gerekli ek sermayedeki çoðalma, yalnýz yatýrýlan sermayenin büyüklüðünü, toplam sermayenin yatýrýlmasý zorunlu olan zamanýn uzunluðunu artýrmakla kalmaz, yatýrýlan sermayenin para-ikmal, dolayýsýyla para-sermaye halinde varolan ve potansiyel para-sermaye
biçimine sahip bulunan kýsmýný da ayrýca artýrmýþ olur.
Sermayenin, dolaþým zamanýnýn gerekli kýldýðý þekilde iki kýsma,
yani ilk çalýþma dönemine ait sermaye ile, dolaþým zamanýna ait yerine
koyma sermayesine ayrýlmasý, yatýrýlmýþ bulunan sermayedeki bir artýþ
nedeniyle deðil de, üretimin hacmindeki bir azalma yüzünden olduðu
zaman hem üretken ikmal ve hem de para-ikmal biçimindeki yatýrýmý
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ilgilendirdiði ölçüde gene ayný þey olur. Para-biçimde baðlanan sermaye miktarý, burada, üretimin hacmiyle baðýntýlý olarak daha da büyür.
Sermayenin, böyle üretken ve ek sermaye diye ayrýlmasýyla, genel olarak saðlanan þey, çalýþma dönemlerinin sürekli bir biçimde birbirlerini izlemesi, yatýrýlan sermayenin eþit bir kýsmýnýn üretken sermaye
olarak sürekli iþlev yapmasýdýr.
Ýkinci örneðe bir gözatalým. Üretim sürecinde sürekli kullanýlan
sermaye miktarý 500 sterlin. Çalýþma dönemi 5 hafta olduðuna göre, 50
haftada (bir yýl 50 hafta diye alýndýðýnda) on kez iþlemiþ olur. Böylece,
ürünü, artý-deðer dýþýnda, 10 kez 500 sterlin, yani 5.000 sterlindir. Üretim
sürecinde doðrudan doðruya ve kesintisiz olarak çalýþan bir sermaye 
500 sterlinlik bir sermaye-deðer açýsýndan, dolaþým zamaný sýfýra indirilmiþ gibidir. Devir dönemi çalýþma dönemi ile çakýþýr ve dolaþým zamaný sýfýra eþit olarak kabul edilir.
Ama eðer, 500 sterlinlik sermaye, üretken faaliyeti sýrasýnda, düzenli olarak 5 haftalýk dolaþým zamaný tarafýndan kesintiye uðratýlýr, ve
ancak 10 haftalýk tüm devir döneminin bitiminden sonra yeniden-üretim yapabilir hale gelirse, 50 haftalýk bir yýlda her biri onar haftalýk olmak
üzere 5 devir yapýldýðýný görürüz. Bu, beþ tane 5 haftalýk üretim zamanýný, ya da, 5 kez 500 sterlin, yani 2.500 sterlin deðerinde toplam bir ürün
ile 25 üretken haftayý ve beþ tane 5 haftalýk dolaþým zamanýný, ya da,
gene 25 haftalýk toplam dolaþým zamanýný kapsar. Bu durumda biz, eðer
500 sterlinlik [sayfa 283] sermayenin, yýlda 5 kez devrettiðini söylersek, her
devir döneminin yarýsýnda, 500 sterlinlik bu sermayenin üretken sermaye olarak iþlev yapmadýðý, iþlevini topu topu ancak yýlýn yarýsýndan
yerine getirdiði, ama diðer yarýsýnda hiç iþlev yapmadýðý apaçýk hale
gelir.
Örneðimizde, 500 sterlinlik yerine koyma sermayesi, sahnede beþ
dolaþým döneminde görünür ve devir böylece 2.500 sterlinden 5.000
sterline ulaþmýþ olur. Ama þimdi, yatýrýlan sermaye 500 yerine 1.000 sterlindir. 5.000 sterlin 1.000e bölünürse 5 eder. Demek ki, þimdi on yerine
beþ devir vardýr. Ve iþte herkes de bunu böyle hesab eder. 1.000 sterlinlik bir sermayenin yýlda beþ kez devrettiði söylendiði zaman, dolaþým
zamanýnýn anýsý kapitalistlerin bomboþ kafalarýndan uçup gider ve bu
sermayenin, birbirini izleyen beþ devir boyunca üretim sürecinde hizmet ettiði konusunda karmakarýþýk bir düþünce oluþur. Ama biz, 1.000
sterlinlik sermayenin, beþ devir yaptýðýný söylediðimiz zaman, bu, hem
dolaþým zamanýný ve hem de üretim zamanýný içerir. Aslýnda, 1.000 sterlin, dolaþým sürecinde gerçekten sürekli faaliyet halinde olmuþ olsaydý,
ürün, bizim varsayýmlarýmýza göre, 5.000 sterlin deðil 10.000 sterlin olacaktý. Ne var ki, 1.000 sterlini sürekli üretim sürecinde tutabilmek için,
2.000 sterlin yatýrýlmasý gerekir. Genel kural olarak, devir mekanizmasý
konusunda söyleyecek bir þeyleri bulunmayan iktisatçýlar bu ana noktayý, yani üretim sürecinin kesintisiz olarak devam edebilmesi için, sa-
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nayi sermayesinin ancak bir kýsmýnýn üretim sürecine fiilen katýlabileceðini görmezlikten gelirler. Bu sermayenin bir kýsmý üretim döneminde
iken, diðer kýsmýn mutlaka daima dolaþým döneminde olmasý gerekir.
Ya da bir baþka deyiþle, bir kýsmýnýn üretken sermaye iþlevini yerine
getirebilmesi, ancak, diðer kýsmýnýn asýl üretim sürecinden meta-sermaye ya da para-sermaye biçiminde çekilmiþ olmasý koþuluna baðlýdýr.
Bunu dikkate almamakla, para-sermayenin özelliði ve oynadýðý rol tümüyle gözden kaçýrýlmýþ olur.
Þimdi biz, devir döneminin iki kesimi, çalýþma dönemi ile dolaþým
döneminin birbirine eþit, ya da çalýþma döneminin dolaþým döneminden büyük ya da küçük olmasý halinde, devirde ne gibi farklýlýklar ortaya
çýkacaðýný ve bir de bunun, sermayenin, para-sermaye biçiminde baðlanmasý üzerinde nasýl bir etki yapacaðýný araþtýrmak zorundayýz.
Bütün durumlarda haftalýk sermaye yatýrýmýnýn 100 sterlin, [sayfa
284] devir döneminin 9 hafta, ve böylece her devir döneminde yatýrýlmasý
gereken sermayenin 900 sterlin olduðunu varsayýyoruz.
I. ÇALIÞMA DÖNEMÝ, DOLAÞIM DÖNEMÝNE EÞÝTTÝR

Gerçekte bu durum ancak raslantýya baðlý bir istisna olduðu halde, burada, iliþkiler, kendilerini en yalýn ve anlaþýlýr biçimde þekillendirdikleri için, bu, araþtýrmamýzda bize çýkýþ noktasý olarak hizmet edecektir.
Ýki sermaye (ilk çalýþma dönemi için yatýrýlan sermaye I ile, sermaye Iin dolaþým dönemi sýrasýnda iþlev yapan ek sermaye II) hareketlerinde birbirleriyle kesiþmeksizin, birbiri ardýndan gelir. Ýlk dönem
dýþýnda, her iki sermaye de, bu nedenle ancak kendi devir dönemi için
yatýrýlýr. Aþaðýdaki örneklerde belirtildiði gibi, devir dönemi 9 hafta ve
çalýþma dönemi ile dolaþým döneminin her biri 4½ hafta olsun. Bu durumda, aþaðýdaki yýllýk diyagram ortaya çýkar. [Tablo I.]
TABLO I
SERMAYE I

Devir Dönemleri
(Hafta)
I.
II.
III..
IV.
V.
VI.

31
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1.- 9.
10.-18.
19.-27.
28.-36.
37.-45.
46.-[54.]

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
1.- 4½.
10.-13½.
19.-22½.
28.-3l½.
37.-40½.
46.-49½.

Yatýrým (£)
450
450
450
450
450
450

Ýkinci devir yýlýna düþen haftalar, parantez içerisinde gösterilmiþtir.
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Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
4½.-9.
13½.-18.
22½.-27.
31½.-36.
40½.-45.
49½.-[54.]31

SERMAYE II
Devir Dönemleri
(Hafta)
I.
II.
III..
IV.
V.
VI.

4½.-13½.
13½.-22½.
22½.-31½.
31½.-40½.
40½.-49½.
49½.-[58½].

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
4½.- 9.
13½.-18.
22½.-27.
31½.-36.
40½.-45.
49½.-[54.]

Yatýrým (£)
450
450
450
450
450
450

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
10.-13½.
19.-22½.
28.-31½.
37.-40½.
46.-49½.
[55.-58½.]

Burada bir yýlý temsil eden 51 hafta içerisinde, sermaye I, altý tam
çalýþma döneminden geçiyor ve 6 kez 450, yani 2.700 [sayfa 285] sterlin
deðerinde, sermaye II ise beþ tam çalýþma döneminden geçiyor ve 5
kez 450, yani 2.250 sterlin deðerinde meta üretiyor. Ayrýca, sermaye II
yýlýn son bir-buçuk haftasý içerisinde (50. haftanýn ortasý ile 51. haftanýn
sonuna kadar) 150 sterlin deðerinde bir fazlalýk üretmiþtir. 51 haftalýk
toplam ürün 5.100 sterlin deðerindedir. Ancak çalýþma dönemi sýrasýnda yer alan, doðrudan artý-deðer üretimi yönünden, 900 sterlinlik toplam
sermayenin 52/3 kez devretmiþ olmasý (52/3 kez 900 sterlin 5.100 sterline
eþittir) gerekirdi. Oysa gerçek devri dikkate aldýðýmýzda, sermaye I, 52/3
kez devretmiþtir, çünkü 51. haftanýn sonunda, altýncý devir dönemine
ulaþmak için hâlâ önünde 3 hafta vardýr; 52/3 kez 450 sterlin, 2.550 sterlin
eder; ve sermaye II, 51/6 kez devir yapmýþtýr, çünkü altýncý devir döneminin ancak 1½ haftasýný tamamladýðý için, bunun 7½ haftasý gelecek yýlda
devam etmektedir; 51/6 kez 450 sterlin 2.325 sterlin eder; gerçek toplam
devir: 4.875 sterlindir.
Sermaye I ve sermaye IIyi, birbirlerinden tamamen baðýmsýz iki
sermaye olarak gözden geçirelim. Bunlar hareketlerinde tamamen
baðýmsýzdýrlar; salt çalýþma ve devir dönemleri birbirleri ardýndan geldiði için bunlarýn hareketleri birbirini tamamlamaktadýr. Bunlara, farklý
kapitalistlere ait büsbütün baðýmsýz sermayeler gözüyle de bakýlabilir.
Sermaye I, beþ tam devir ve altýncý devir döneminin üçte-ikisini
tamamlamýþtýr. Yýl sonunda, normal gerçekleþmesine üç hafta kalan
meta-sermaye biçimindedir. Bu süre içerisinde üretim sürecine giremez. Meta-sermaye olarak iþlev yapar ve dolaþýma girer. Son devir döneminin ancak üçte-ikisini tamamlamýþ durumdadýr. Bu þöyle ifade edilir:
Bu sermaye, zamanýn ancak üçte-ikisinde geri dönmüþtür, toplam deðerinin ancak üçte-ikisi tam bir devir yapmýþtýr. Dokuz hafta içerisinde 450
sterlinin, yani 6 haftada 300 sterlinin devrini tamamladýðýný söylüyoruz.
Ama bu ifade biçiminde, devir zamanýný oluþturan birbirinden tamamen
farklý kýsýmlar arasýndaki organik iliþkiler ihmal edilmiþ oluyor. Yatýrýlan
450 sterlinlik sermayenin 52/3 devir yaptýðý ifadesinin tam anlamý yalnýz-
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ca, bu sermayenin, beþ devri bütünüyle ve altýncý devrin ise ancak üçteikisini tamamladýðýdýr. Buna karþýlýk, devri tamamlanmýþ sermaye, 52/3
kez yatýrýlan sermayeye eþittir yani yukarýdaki örneðimizde, 52/3 kez 450
sterlin 2.550 sterlin eder ifadesi doðrudur, bu demektir ki, 450 sterlinlik
sermaye, diðer bir 450 sterlinlik sermaye ile tamamlandýðý takdirde, bunun bir [sayfa 286] kýsmý üretim sürecinde bulunduðu halde, diðer kýsmý
dolaþým sürecinde bulunur. Devir zamaný, devrini tamamlamýþ olan sermaye terimleriyle ifade edilebilirse, bu her zaman, yalnýzca, mevcut deðer
terimleri ile (gerçekte, tamamlanmýþ ürün) ifade edilebilir. Yatýrýlan sermayenin, üretim sürecini yeniden açabilecek durumda olmadýðý gerçeði ancak þu olguda ifadesini bulur: bu sermayenin ancak bir kýsmý
üretim yapabilecek durumdadýr, kesintisiz bir üretim yapabilecek durumda olmasý için sermayenin bir kýsmýnýn sürekli üretim, diðerinin sürek- li dolaþým dönemlerinde bulunacak þekilde ve bu dönemler
arasýndaki orantýya uygun biçimde bölünmesi gerekir. Sürekli üretken
sermaye iþ-levini yerine getirecek miktarýn, dolaþým zamanýnýn devir
zamanýna oranýyla belirlendiðini ifade eden bu ayný yasadýr.
Yýlýn sonu diye kabul ettiðimiz 51. haftanýn sonunda, 150 sterlinlik
sermaye II, henüz son þeklini almamýþ bir yýðýn malýn üretimine yatýrýlmýþ
durumdadýr. Diðer bir kýsmý, döner deðiþmeyen sermaye hammadde
vb. biçimindedir; yani üretim sürecinde üretken sermaye iþlevini yerine getirebilecek biçimdedir. Ama üçüncü bir kýsmý, en az, çalýþma döneminin (3 hafta) geri kalan süresinde ücretleri karþýlayacak kadar
miktarý, para biçiminde bulunur; ne var ki, bu ücretler, ancak her haftanýn sonunda ödenir. Þimdi, yeni bir yýlýn, dolayýsýyla yeni bir devir çevriminin baþlangýcýnda, sermayenin bu kýsmý, üretken sermaye biçiminde
olmayýp, üretim sürecine katýlmasý olanaksýz para-sermaye biçiminde
olduðu halde, döner deðiþen sermayenin yeni devrinin baþlangýcýnda
canlý emek-gücü gene de üretim sürecinde faal haldedir. Bu, emekgücünün, çalýþma döneminin baþlangýcýnda diyelim haftalýk olarak satýn
alýnýp haftalýk olarak tüketildiði halde, karþýlýðýnýn haftanýn sonunda ödenmesi olgusundan ileri gelir. Para burada ödeme aracý olarak hizmet
eder. Bu nedenle, bir yandan para olarak kapitalistin elinde bulunduðu
halde, öte yandan emek-gücü, paranýn dönüþtürülmekte olduðu meta,
zaten üretim sürecinde faal haldedir; böylece, ayný sermaye-deðer burada iki kez ortaya çýkmaktadýr.
Eðer salt çalýþma dönemlerine bakarsak,
Sermaye I,
Sermaye II,
Böylece hep birlikte,

6 kez 450, yani 2.700 sterlin üretir
51/3 kez 450, yani 2.400 sterlin üretir
52/3 kez 900, yani 5.100 sterlin üretir.

Demek oluyor ki, yatýrýlan 900 sterlinlik toplam sermaye, yýl [sayfa
boyunca üretken sermaye olarak 52/3 kez iþlev yapmýþtýr. Üretim
sürecinde daima 450 sterlin, dolaþým sürecinde daima 450 sterlin bu-
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lunmasýnýn, ya da 900 sterlinin 4½ hafta üretim sürecinde ve bunu izleyen 4½ hafta dolaþým sürecinde iþlev yapmasýnýn, artý-deðer üretimi yönünden hiç bir önemi yoktur.
Öte yandan, eðer devir dönemlerini ele alýrsak; þu geri dönüþü
elde edeceðiz:
Sermaye I,
Sermaye II,
Böylece toplam sermaye,

52/3 kez 450, yani 2.550 sterlin
51/6 kez 450, yani 2.325 sterlin
55/12 kez 900, yani 4.875 sterlin.

Toplam sermayenin devir sayýsý I ve IInin devreden toplam miktarlarýnýn, I ve IInin toplamýna bölünmesine eþittir.
Sermaye I ve II, birbirinden baðýmsýz olsalardý bile, gene de, ayný
üretim alanýna yatýrýlmýþ bulunan toplumsal sermayenin yalnýzca farklý
baðýmsýz kýsýmlarýný oluþturabileceklerini gözönünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle, bu üretim alanýndaki toplumsal sermaye salt I ve
IIden oluþsaydý bile, týpký burada, ayný özel sermayenin I. ve II. kýsýmlarýna uygulanmasý gibi, bu alandaki toplumsal sermayenin devrine de ayný
hesap uygulanacaktý. Dahasý var: her özel üretim alanýna yatýrýlmýþ bulunan toplam toplumsal sermayenin her kýsmý böylece hesaplanabilir. Ama
son tahlilde, tüm toplumsal sermayenin yaptýðý devir sayýsý, çeþitli üretim alanlarýnda devrini tamamlamýþ bulunan sermayeler toplamýnýn, bu
alanlara yatýrýlan sermayelerin toplamýna bölünmesine eþittir.
Ayrýca þurasýný da dikkate almak gerekir ki, týpký, ayný özel iþteki
sermaye I ve IInin, burada, tam anlamýyla farklý devir yýllarý olmasý gibi
(sermaye II devir çevrimi, Iden 4½ hafta geç baþladýðý için, Iin devir yýlý,
IIden 4½ hafta önce sona erer), ayný üretim alanýndaki çeþitli özel sermayeler de, iþlevlerine tamamen farklý dönemlerde baþlarlar ve bu yüzden de devir yýllarýný, yýlýn farklý zamanlarýnda tamamlarlar. Yukarýda I
ve II için kullandýðýmýz ortalamalarýn ayný hesabý, burada da, toplumsal
sermayenin çeþitli baðýmsýz kýsýmlarýnýn devir yýllarýný, bir tek türdeþ devir yýlýna indirgemek için yeterlidir.
II. ÇALIÞMA DÖNEMÝ, DOLAÞIM DÖNEMINDEN DAHA BÜYÜKTÜR

Sermaye I ve IInin çalýþma ve devir dönemleri, birbirlerinin ardýndan gelmek yerine, birbirleriyle kesiþirler. Ayný anda [sayfa 288] bir kýsým
sermaye serbest kalýr. Bundan önce gözden geçirilen durumda bu böyle deðildi.
Ama bu gene de þu olgularý deðiþtirmez: daha önceki gibi, 1° yatýrýlan toplam sermayenin çalýþma dönemlerinin sayýsý, sermayenin yatýrýlan her iki kýsmýnýn yýllýk ürünlerinin deðerleri toplamýnýn, yatýrýlan toplam sermayeye bölümüne eþittir, ve 2° toplam sermayenin yaptýðý devir
sayýsý, devrini tamamlamýþ olan bu iki miktarýn toplamýnýn, yatýrýlan iki
sermayenin toplamýna bölünmesine eþittir. Burada gene, sermayenin
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her iki kýsmýný da, devir hareketlerini tamamen birbirinden baðýmsýz
yerine getiriyormuþ gibi düþünmemiz gerekir.

Böylece, biz, gene emek-sürecine haftada 100 sterlin yatýrýldýðýný
varsayýyoruz. Çalýþma dönemi altý hafta ve bu nedenle de her seferinde
600 sterlinlik bir yatýrýmý (sermaye I) gerektirmiþ olsun. Dolaþým zamaný
3 hafta ve bu yüzden de devir dönemi, önceki gibi 9 hafta olsun. 300
sterlinlik sermaye II, sermaye Iin üç haftalýk dolaþým dönemi sýrasýnda
sürece gitsin. Her iki sermayeyi birbirinden baðýmsýz düþünerek, yýllýk
devir çizelgesini þu þekilde buluruz [Tablo II]:
TABLO II
SERMAYE I - 600 £

Devir Dönemleri
(Hafta)
I. 1.-9.
II. 10.-18.
III. 19.-27.
IV. 28.-36.
V. 37.-45.
VI. 46.-[54.]

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
1.- 6.
10.-15.
19.-24.
28.-33.
37.-42.
46.-51.

Yatýrým (£)
600
600
600
600
600
600

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
7.-9.
16.-18.
25.-27,
34.-36.
43.-45.
[52.-54.]

EK SERMAYE II - 300 £
Devir Dönemleri
(Hafta)
I. 7.-15.
II. 16.-24.
III. 25.-33.
IV. 34.-42.
V. 43.-51.

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
7.- 9.
16.-18.
25.-27.
34.-36.
43.-45.

Yatýrým (£)
300
300
300
300
300

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
10.-15.
19.-24.
28.-33.
37.-42.
46.-51.

[sayfa 289]

Üretim süreci, bütün yýl ayný boyutlarda kesintisiz devam eder. I
ve II, iki sermaye tamamen birbirinden ayrý kalýrlar. Ama bunlarý ayrý
olarak gösterebilmek için bunlarýn gerçek kesiþme ve içiçe geçme noktalarýný birbirinden koparýp ayýrmak ve böylece devir sayýlarýný da deðiþtirmek zorundayýz. Yukardaki tabloya göre devrini tamamlamýþ miktarlar þöyle olacaktýr:
Sermaye I için, 52/3 kez 600, yani 3.400 sterlin ve
Sermaye II için, 5 kez 300, yani 1.500 sterlin
Bu durumda, toplam sermaye için, 54/9 kez 900, yani 4.900 sterlindir.
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Ama bu doðru deðildir, çünkü, göreceðimiz gibi, fiili üretim ve
dolaþým dönemleri mutlak olarak yukarýdaki çizelge ile çakýþmaz; bu
çizelgede baþlýca sorun sermaye I ve IIyi birbirinden baðýmsýz olarak
göstermekti.
Gerçekte, sermaye IInin sermaye Iinkinden ayrý ve farklý bir
çalýþma ve dolaþým dönemi yoktur. Çalýþma dönemi 6, dolaþým dönemi
3 haftadýr. Sermaye II, ancak 300 sterlin olduðu için, çalýþma döneminin
yalnýz bir kýsmýna yetebilir. Durum aslýnda budur. Altýncý haftanýn sonunda 600 sterlin deðerinde bir ürün dolaþýma geçer ve 9. haftanýn sonunda
para-biçiminde geri döner. Sonra, 7. haftanýn baþýnda, sermaye II, faaliyetine baþlar ve bundan sonraki, 7. ile 9. haftalardaki çalýþma döneminin gereksinmelerini kapsar. Ama bizim varsayýmýmýza göre, 9. haftanýn
sonunda çalýþma döneminin ancak yarýsý geçmiþtir. Daha yeni geri
dönmüþ bulunan 600 sterlinlik sermaye I, 10. haftanýn baþýnda bir kez
daha iþleme girer ve onunla birlikte de, 10. ile 12. haftalar için gerekli
olan 300 sterlinlik ek-sermaye, bu ikinci çalýþma dönemini sona erdirir.
600 sterlinlik bir ürün-deðer dolaþýma girmiþtir ve 15. hafta sonunda geri
dönecektir. Ayný zamanda, 300 sterlin, ilk sermaye II miktarý serbest
kalmýþtýr ve bunu izleyen çalýþma döneminin ilk yarýsýnda, yani 13.-15.
haftalarda iþlev yapabilecek durumdadýr. Bu haftalarýn sonunda 600 sterlin geri döner; bunun 300 sterlini, çalýþma döneminin geri kalan kýsmý
için yeterlidir ve 300 sterlin de sonraki çalýþma dönemi için kalýr.
Demek ki, iþlerin gidiþi þöyle oluyor:
Birinci devir dönemi: 1inci-9uncu hafta.
1inci çalýþma dönemi: 1inci-6ncý hafta. Sermaye I, 600 sterlin,
iþlevini yerine getiriyor.
1'inci dolaþým dönemi: 7nci-9uncu hafta. 9uncu haftanýn [sayfa
290] sonunda 600 sterlin geri dönüyor.
Ýkinci devir dönemi: 7nci-15inci hafta.
2nci çalýþma dönemi: 7nci-12nci hafta.
Ýlk yarý: 7nci-9uncu hafta. Sermaye II, 300 sterlin, iþlevini yerine
getiriyor.
9uncu hafta sonunda, 600 sterlin para-biçimde geri dönüyor. (sermaye I)
Ýkinci yarý: 10uncu-12nci hafta. 300 sterlinlik sermaye I iþlevini
yerine getiriyor. Sermaye Iin diðer 300 sterlini serbest kalýyor.
Ýkinci dolaþým dönemi: 13'üncü-15inci hafta.
15inci hafta sonunda 600 sterlin (yarýsý sermaye Iden, yarýsý sermaye IIden alýnmýþtýr) para biçiminde geri dönüyor.
Üçüncü devir dönemi: 13'üncü-21inci hafta.
3'üncü çalýþma dönemi: 13'üncü-18inci hafta.
Ýlk yarý: 13'üncü-15inci hafta. Serbest kalan 300 sterlin iþlevini
yerine getiriyor. 15inci hafta sonunda, 600 sterlin para biçimde geri
dönüyor.
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Ýkinci yarý: l6ncý-18inci hafta, geri dönen 600 sterlinin 300 sterlini
iþlev yapýyor, diðer 300 sterlini gene serbest kalýyor.
3'üncü dolaþým dönemi: 19uncu-21inci haftanýn sonunda 600
sterlin tekrar para-biçimde geri dönüyor. Bu 600 sterlinde þimdi sermaye I ve sermaye II, ayýrdedilemeyecek biçimde kaynaþmýþtýr. .
Ve böylece 600 sterlinlik bir sermayenin, 51inci. hafta sonuna
kadar, sekiz tam devir dönemi oluyor (I: 1inci-9uncu hafta; II: 7nci15inci hafta; III: 13'üncü-21inci; IV: 19uncu-27nci; V: 25ind-33'üncü;
VI: 31inci-39uncu; VII: 37nci-45inci; VIII: 43'üncü-5linci hafta). Ama,
49uncu-51inci haftalar, sekizinci dolaþým dönemine düþtüðü için, serbest kalan 300 sterlinlik sermayenin sürece girmesi ve üretimi devam
ettirmesi gerekir. Demek ki, yýl sonundaki devir durumu þöyledir: 600
sterlin, devresini sekiz kez tamamlamýþtýr ve 4.800 sterlin olmuþtur. Ayrýca, son üç haftanýn (49uncu-51inci) ürünü vardýr ama bu, 9 haftalýk
devresinin ancak üçte-birini tamamladýðý için, devredilen toplamda ancak miktarýnýn üçte-biri, yani 100 sterlin olarak sayýlýr. Öyleyse, 51 haftalýk yýllýk ürün 5.100 sterlin ise, devredilen sermaye ancak 4.800 artý 100,
yani 4.900 sterlindir. Yatýrýlan 900 sterlinlik toplam sermaye, bu nedenle,
54/9 kez devretmiþtir ki, bu, ilk örnekten [sayfa 291] pek az fazladýr.
Elimizdeki örnekte, çalýþma zamanýnýn devir döneminin 2/3si
dolaþým zamanýnýn gene devir döneminin 1/3' olduðu bir durumu
varsaymýþtýk, yani çalýþma zamaný dolaþým zamanýnýn basit bir katýydý.
Þimdi sorun, bu varsayým yapýlmadýðý zamanda da, sermayenin yukarýda gösterildiði þekilde gene serbest kalýp kalmayacaðýdýr .
Çalýþma zamanýný 5 hafta, dolaþým zamanýný 4 hafta olarak kabul
edelim ve haftalýk sermaye yatýrýmý 100 sterlin olsun.
Birinci devir dönemi: 1inci-9uncu hafta.
1inci çalýþma dönemi: 1inci-5inci hafta. Sermaye I, yani 500
sterlin, iþlevini yerine getirmekte.
1inci dolaþým dönemi: 6ncý-9uncu hafta. 9uncu hafta sonunda,
500 sterlin para-biçiminde geri dönüyor.
Ýkinci devir dönemi: 6ncý-14'üncü hafta.
2nci çalýþma dönemi: 6ncý-10uncu hafta.
Birinci kesim: 6ncý-9uncu hafta, 400 sterlinlik sermaye II iþlevini
yerine getiriyor, 9uncu hafta sonunda, 500 sterlinlik sermaye I, parabiçiminde geri döner. Ýkinci kesim: 10uncu hafta. Geri dönen 500 sterlinin 100 sterlini iþlevini yerine getirir. Geri kalan 400 sterlini, onu izleyen
çalýþma dönemi için serbest kalýr.
2nci dolaþým dönemi: 11inci-14'üncü hafta. l4'üncü hafta sonunda 500 sterlin para-biçiminde geri döner.
14. haftanýn (11inci-14'üncü) sonuna kadar, yukarda serbest kalan 400 sterlinlik sermaye iþlevini yerine getirir; o sýrada geri dönen 500
sterlinin 100 sterlini, üçüncü çalýþma döneminin (11inci 15inci hafta)
gereksinmelerini karþýlar, böylece 400 sterlin bir kez daha dördüncü
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çalýþma dönemi için serbest kalýr. Her çalýþma döneminde ayný þey
yinelenir; çalýþma dönemi baþlangýcýnda, elde, ilk 4 hafta için yeterli 400
sterlin hazýrdýr. 4'üncü hafta sonunda, 500 sterlin para-biçiminde döner,
bunun yalnýz 100 sterlini son hafta için gereklidir, geri kalan 400 sterlin,
bir sonraki çalýþma dönemi için serbesttir.
Ayrýca 7 haftalýk bir çalýþma dönemi için 700 sterlinlik sermaye I;
2 haftalýk dolaþým dönemi için 200 sterlinlik sermaye II dönemini varsayalým.
Bu durumda, ilk devir dönemi, 1inci haftadan 9uncu haftaya kadar sürer; ilk çalýþma dönemi, 700 sterlinlik bir yatýrým ile, [sayfa 292] 1inci
haftadan 7nci haftaya, ilk dolaþým dönemi, 8inci haftadan 9uncu haftaya kadar sürer. 9uncu hafta sonunda 700 sterlin para-biçiminde geri
döner.
8inci ile 16ncl haftaya kadar süren ikinci devir dönemi, 8inci ile
14'üncü, haftalar arasýndaki ikinci çalýþma dönemini kapsar. Bu dönemin
8inci ve 9uncu haftalarýnýn gereksinmeleri, sermaye II tarafýndan
karþýlanýr. 9uncu hafta sonunda, yukardaki 700 sterlin döner. Bu, çalýþma
döneminin (10uncu-14'üncü hafta) sonunda bu miktarýn 500 sterlini
kullanýlýr; bunu izleyen çalýþma dönemi için geriye 200 sterlin serbest
kalýr. Ýkinci dolaþým dönemi 15inci ile 16ncý haftaya kadar sürer. 16ncý
hafta sonunda 700 sterlin bir kez daha döner. Bundan, sonra, her çalýþma
döneminde ayný þey yinelenir. Ýlk iki hafta boyunca olan sermaye gereksinmesini, bir önceki çalýþma döneminin bitiminde serbest kalan 200
sterlin karþýlar; ikinci haftanýn sonunda 700 sterlin geri döner; ama çalýþma
döneminden geriye yalnýz 5 hafta kalmýþtýr ve bu da ancak 500 sterlini
tüketebilecektir; bu nedenle, gelecek çalýþma dönemi için daima 200
sterlin serbest kalacaktýr.
Öyleyse görüyoruz ki, çalýþma döneminin dolaþým döneminden
daha büyük kabul edildiði bu verilen durumda, her çalýþma döneminin
sonunda mutlaka bir para-sermaye serbest kalýyor ve bu para-sermayenin büyüklüðü, dolaþým dönemi için yatýrýlan sermaye IInin büyüklüðü
ile ayný oluyor. Ele aldýðýmýz üç örnekte sermaye II, ilkinde 300, ikincisinde 400, üçüncüsünde 200 sterlindi. Buna göre, her çalýþma döneminin
sonunda serbest kalan sermaye, sýrasýyla 300, 400 ve 200 sterlindi.
III. ÇALIÞMA DÖNEMÝ, DOLAÞIM DÖNEMÝNDEN
DAHA KÜÇÜKTÜR

Gene 9 haftalýk bir devir dönemi varsayýmý ile baþlýyoruz: bunun
3 haftasý, mevcut 300 sterlinlik sermaye I ile çalýþma dönemine aittir.
Dolaþým dönemi 6 hafta olsun. Bu 6 hafta için 600 sterlinlik bir ek sermaye gerekir ve biz bunu, herbiri bir çalýþma döneminin gereksinmelerini karþýlayan, 300 sterlinlik iki sermayeye ayýrabiliriz. Böylece 300 sterlinlik
üç sermayemiz vardýr ve bunun 300 sterlini daima üretime katýlmýþ ol-
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duðu halde 600 sterlini dolaþýmdadýr. [Tablo III.] [sayfa 293]
TABLO III
SERMAYE I

Devir Dönemleri
(Hafta)

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)

I. 1.- 9.
II. 10.-18.
III. 19.-27.
IV. 28.-36.
V. 37.-45.
VI. 46.-[54.]

1.- 3.
10.-12.
19.-21.
28.-30.
37.-39.
46.-48.

4.- 9.
13.-18.
22.-27.
31.-36.
46.-45.
49.-[54.]

SERMAYE II
Devir
Dönemleri
(Hafta)

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)

I. 4.-12.
II. 13.-21.
III. 22.-30.
IV. 31.-39.
V. 46.-48.
VI. 49.-[57.]

4.- 6.
13.-15.
22.-24.
13.-33.
40.-42.
49.-51.

7.-12.
16.-21.
25.-30.
34.-39.
43.-48.
[52.-57.)

SERMAYE III
Devir
Dönemleri
(Hafta)
I. 7.-15.
II. 16.-24.
III. 25.-33.
IV. 34.-42.
V. 43.-51.

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
7.- 9.
16.-18.
25.-27.
34.-36
43.-45.

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
10.-15.
19.-24.
28.-33.
37.-42.
46.-51.

Burada önümüzde durum Iin tam karþýlýðýný görüyoruz; tek fark,
þimdi iki yerine üç sermaye birbiri ardýndan geliyor. Sermayelerin
kesiþmeleri ve içiçe girmeleri sözkonusu deðil. Herbiri, yýl sonuna kadar
ayrý ayrý izlenebilir. Týpký durum Ide olduðu gibi, çalýþma döneminin
sonunda sermaye serbest kalmaz. Üçüncü haftanýn sonunda tamamen
yatýrýlan sermaye I, 9uncu haftanýn sonunda tümüyle geri döner ve
10uncu haftanýn baþýnda tekrar iþlevlerini yerine getirmeye baþlar. Ser-

246

Karl Marks
Kapital II

maye II ve IIIte de böyle olur. Düzenli ve tam bir anlaþma (relief) herhangi bir sermayenin serbest býrakýlmasýný dýþtalar. [sayfa 294]
Toplam devir þöyledir:
Sermaye I
Sermaye II
Sermaye III
Toplam sermaye,

52/3 kez 300 sterlin,
51/3 kez 300 sterlin,
5 kez 300 sterlin,
51/3 kez 900 sterlin,

yani 1.700 sterlin
yani 1.600 sterlin
yani 1.500 sterlin
yani 4.800 sterlin

Þimdi de, dolaþým döneminin, çalýþma döneminin tam katý olmadýðý bir örnek alalým. Örneðin, çalýþma dönemi 4 hafta, dolaþým dönemi 5 hafta olsun. Buna tekabül eden sermaye miktarlarý þöyle olur:
sermaye I - 400 £; sermaye II - 400 £; sermaye III 100 £. Biz, yalnýz ilk üç
devri veriyoruz [Tablo IV]:
TABLO IV
SERMAYE I

Devir
Dönemleri
(Hafta)
I. 1.-9.
II. 9.-17.
III. 17.-25.

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
1.-4.
9., 10.-12.
17., 18.-20.

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
5.- 9
13.-17.
21.-25.

SERMAYE II
Devir
Dönemleri
(Hafta)
I. 9.-17.
II. 17.-25.
III. 25.-33.

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
5.- 8.
13., 14.-16.
21., 22.-24.

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
9.-13.
17.-21.
25.-29.

SERMAYE III
Devir
Dönemleri
(Hafta)
I. 9.-17.
II. 17.-25.
III. 25.-33.

Çalýþma
Dönemleri
(Hafta)
9..
17.
25.

Dolaþým
Dönemleri
(Hafta)
10.-17.
18.-25.
26.-33.

Bu durumda, baðýmsýz çalýþma dönemine sahip olmayan sermaye IIIün çalýþma dönemi bakýmýndan, sermayeler arasýnda bir içiçe
geçme vardýr, çünkü bu sermaye ancak bir hafta [sayfa 295] yetmekte ve
sermaye Iin ilk çalýþma haftasý ile çakýþmaktadýr. Öte yandan, hem
sermaye I ve hem de sermaye IInin çalýþma dönemlerinin bitiminde,
sermaye IIIe eþit, 100 sterlinlik bir miktar serbest kalmaktadýr. Çünkü

Karl Marks
Kapital II

247

sermaye III, sermaye Iin, ikinci ve bunu izleyen bütün çalýþma dönemlerinin ilk haftasýný doldurursa ve 400 sterlin, sermaye Iin tamamý, bu ilk
haftanýn sonunda geri dönerse, sermaye Iin çalýþma döneminin geri
kalan kýsmý için yalnýzca 3. hafta ve bunu karþýlamak için de 300 sterlinlik sermaye yatýrýmý kalýr. Böylece serbest kalan 100 sterlin, sermaye II
nin çalýþma dönemini doðrudan doðruya izleyen ilk hafta için yeterlidir;
bu haftanýn sonunda, 400 sterlinlik sermaye IInin tamamý geri döner.
Ama baþlamýþ bulunan çalýþma dönemi ancak bir diðer 300 sterlini emebileceði için, dönemin bitiminde, 100 sterlin bir kez daha serbest kalýr.
Ve bu böyle devam eder. Demek oluyor ki, dolaþým döneminin, çalýþma
döneminin basit bir katý olmadýðý zamanlar, çalýþma döneminin sonunda bir sermaye serbest kalýr. Ve bu serbest kalan sermaye, dolaþým döneminin, çalýþma döneminin ya da çalýþma dönemlerinin katýnýn üstünde
olan bir fazlalýðýný doldurmak durumunda kalan sermaye kýsmýna eþittir.
Araþtýrýlan bütün durumlarda, çalýþma döneminin de dolaþým döneminin de, burada incelenen bütün iþlerde yýl boyunca ayný kaldýðý
varsayýlmýþtý. Dolaþým zamanýnýn, sermaye devri ve yatýrýmý üzerindeki
etkisini saptamak istediðimize göre, bu varsayým gerekliydi. Gerçekte
bu varsayýmýn hiçbir koþula baðlý olmaksýzýn geçerli olmamasý ve sýk sýk
da hiç geçerli bulunmamasý, durumu en küçük þekilde deðiþtirmez.
Bütün bu kesimde, bizim, yalnýzca sabit sermayenin deðil döner
sermayenin devirlerini tartýþmamýzýn yalýn nedeni, ele alýnan sorunun
sabit sermaye ile hiç bir ilgisi bulunmamasýydý. Üretim sürecinde kullanýlan emek aletleri vb., ancak bunlarýn kullanýlma zamanlarý, döner sermayenin devir dönemini aþtýðý sürece; bu emek aletlerinin, durmadan
yinelenen, emek-süreçlerinde hizmet etmeye devam ettikleri zaman
süresi, döner sermayenin devir döneminden büyük olduðu, yani döner
sermayenin n devir dönemine eþit olduðu sürece, sabit sermayeyi oluþtururlar. Döner sermayenin devrinin bu n dönemlerinin temsil ettiði toplam zaman, ister uzun ister kýsa olsun, üretken sermayenin bu zaman
için sabit sermayeye yatýrýlan kýsmý, bu süre içerisinde yeniden [sayfa 296]
yatýrýlmamýþtýr. Kendi eski kullaným-biçiminde iþlevlerine devam etmiþtir.
Aradaki tek fark þudur: döner sermayenin her devir döneminin tek bir
çalýþma döneminin deðiþen uzunluðu oranýnda, sabit sermaye, bu çalýþma döneminin ürününe kendi özgün deðerinin daha büyük ya da küçük
bir kýsmýný verir; ve her devir dönemine ait dolaþým zamanýyla orantýlý
olarak, sabit sermayenin ürüne aktardýðý bu deðer kýsmý, daha hýzlý ya
da daha yavaþ, para-biçimde geri döner. Bu kesimde tartýþmakta olduðumuz konunun üretken sermayenin döner kýsmýnýn devri niteliði,
iþte bu kýsmýn niteliðinden ileri gelir. Bir çalýþma döneminde kullanýlan
döner sermaye, devrini tamamlamadan, meta-sermayeye, meta-sermayeden para-sermayeye ve para-sermayeden tekrar üretken sermayeye
dönüþmeden yeni bir çalýþma döneminde kullanýlamaz. Demek ki, ilk
çalýþma dönemini bir ikinci dönemin doðrudan izleyebilmesi için, ser-
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maye yeniden yatýrýlmak, üretken sermayenin döner öðelerine çevrilmek, ve miktarýnýn da, ilk çalýþma dönemi için yatýrýlan döner sermayenin dolaþým döneminin yolaçtýðý boþluðu doldurmaya yeterli olmasý
gerekir. Döner sermayenin çalýþma döneminin uzunluðunun, emek-sürecinin ölçeði ve yatýrýlan sermayenin bölünmesi ya da yeni sermaye kýsýmlarýnýn eklenmesi üzerinde yaptýðý etkinin kaynaðý iþte budur. Bu kesimde incelememiz gereken þey de, zaten buydu.
IV. SONUÇLAR

Yukarýdaki incelemeden þu sonuçlar çýkar:
A. Bir kýsmý sürekli olarak çalýþma döneminde kalýrken öteki kýsýmlarý dolaþým döneminde bulunacak ve farklý baðýmsýz bireysel sermayeler gibi birbirlerinin ardýndan gelecek þekilde sermayenin farklý kýsýmlara bölünmesini gerektiren iki durum: (1) çalýþma döneminin dolaþým dönemine eþit olduðu ve böylece devir döneminin iki eþit kesime
bölündüðü; (2) dolaþým döneminin çalýþýna döneminden hem uzun olduðu ve hem de çalýþma döneminin basit katlarýný oluþturduðu, ve böylece bir dolaþým döneminin n çalýþma dönemine eþit ve n katsayýsýnýn
da bir tamsayý olmasýný gerektiren zamanlar. Bu gibi durumlarda, ardarda yatýrýlan sermayenin hiç bir kýsmý serbest kalmaz.
B. Buna karþýlýk, (1) dolaþým döneminin, yalýn bir katý olmaksýzýn,
çalýþma döneminden daha uzun olduðu, ve (2) çalýþma döneminin, dolaþým döneminden uzun olduðu bütün [sayfa 297] durumlarda, ikinci devirden baþlamak üzere her çalýþma döneminin bitiminde, toplam döner
sermayenin bir kýsmý sürekli ve devresel þekilde serbest kalýr. Bu serbest kalan sermaye, çalýþma dönemi dolaþým döneminden uzun olmak
koþuluyla, toplam sermayenin dolaþým dönemi için yatýrýlmýþ bulunan
kýsmýna eþittir; ve bu miktar, dolaþým dönemi çalýþma döneminden uzun
olmak koþuluyla, sermayenin dolaþým döneminin çalýþma döneminden
ya da çalýþma dönemlerinin katýndan fazlalýðýný doldurmak durumunda
kalan kýsmýna eþittir.
C. Buradan þu sonuç çýkar ki, toplam toplumsal sermayenin, döner kýsmý bakýmýndan, sermayenin serbest kalmasý kural olmalýdýr; oysa
sermayenin üretim sürecinde ardarda iþ gören kýsýmlarýnýn birbirini izlemesinin kural-dýþý bir durumda olmasý gerekir. Çünkü çalýþma ve dolaþým
dönemlerinin eþitliði, ya da dolaþým dönemi ile çalýþma döneminin yalýn
bir katýnýn eþitliði, devir döneminin iki kýsmý arasýndaki bu düzenli orantýnýn, ele alýnan durumun niteliði ile hiç bir iliþkisi yoktur; bu nedenle de,
bütünüyle bakýldýðýnda, ancak kural-dýþý bir durum olarak ortaya çýkar.
Toplumsal döner sermayenin yýlda birkaç kez devrini tamamlayan çok önemli bir kýsmý, bu nedenle, yýllýk devir çevrimi sýrasýnda dönemsel olarak serbest kalan sermaye biçiminde bulunur.
Ayrýca diðer koþullar eþit olmak üzere, serbest kalan sermayenin,
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büyüklüðünün, çalýþma sürecinin hacmi ya da üretimin ölçeði, yani genellikle kapitalist üretimin geliþmesiyle artacaðý da açýktýr. Çünkü, yukarýda, B (2)de sözü edilen durumda yatýrýlan toplam sermaye artar; B
(l)de ise, kapitalist üretimin geliþmesiyle dolaþým döneminin uzunluðu
büyüdüðü gibi, çalýþma döneminin dolaþým döneminden küçük olduðu
durumlarda devir dönemi de büyür ve bu iki dönem arasýnda düzenli
bir oran yoktur.
Örneðin birinci durumda, haftada 100 sterlin yatýrmamýz gerekirdi. Bu, altý haftalýk bir çalýþma dönemi için 600 sterlini, 3 haftalýk bir
dolaþým dönemi için 300 sterlini, toplam 900 sterlini gerektiriyordu. Bu
durumda 300 sterlin sürekli serbest kalýr. Buna karþýlýk eðer haftada 300
sterlin yatýrýlýrsa, çalýþma dönemi için 1.800 sterlin, dolaþým dönemi için
900 sterlinimiz vardýr. Buna göre, 300 sterlin yerine900 sterlin dönemsel
þekilde serbest kalýr. [sayfa 298]
D. Diyelim 900 sterlinlik toplam bir sermayenin, 600 sterlini çalýþma
dönemi, 300 sterlini dolaþým dönemi için olmak üzere yukardaki gibi
ikiye ayrýlmasý gerekmektedir. Emek-sürecine gerçekten yatýrýlan kýsým,
böylece, üçte-bir azalmakta, 900 sterlinden 600 sterline inmektedir; dolayýsýyla üretimin ölçeði, üçte bir küçülmüþtür. Öte yandan, 300 sterlin,
yalnýzca çalýþma dönemini sürekli kýlmak için, emek-sürecine yýlýn bu
haftasýnda 100 sterlin yatýrýlabilmek için iþlev yapar.
Soyut anlamda, 600 sterlinin, 6 kez 8, yani 48 hafta boyunca
çalýþmasý (4.800 sterlinlik ürün), ya da 900 sterlinlik toplam sermayenin,
emek-sürecinde altý hafta boyunca harcandýktan sonra, 3 haftalýk dolaþým
dönemi sýrasýnda atýl kalmasý, ayný þeydir. Ýkinci durumda, 48 hafta boyunca, 5½ kez 6, yani 32 hafta çalýþmýþ olacak (5½ kez 900, yani 4.800
sterlinlik ürün) ve 16 hafta atýl kalacaktýr. Ama bu atýl kalan 16 hafta boyunca sabit sermayenin büyük ölçüde yýpranmasý, yýlýn ancak bir kýsmýnda çalýþtýrýlsa bile karþýlýðýnýn bütün yýl için ödenmesi gereken emeðin deðerlendirilmesi dýþýnda, üretim sürecinde bu gibi düzenli kesintiler,
modern büyük sanayi iþletmesi ile kesinlikle uyuþmaz. Bu süreklilik,
kendi baþýna, emeðin üretken bir gücüdür.
Þimdi eðer biz serbest býrakýlan ya da daha doðrusu geçici olarak
askýya alýnan sermayeye daha yakýndan bakarsak, bunun önemli bir
bölümünün daima para-sermaye biçiminde olmasý gerektiðini görürüz.
Örneðimize baðlý kalalým: Çalýþma dönemi-6 hafta, dolaþým dönemi-3
hafta, haftalýk yatýrým-100 sterlin. Ýkinci çalýþma döneminin ortasýnda,
9uncu hafta sonunda, 600 sterlin dönüyor ve geriye kalan çalýþma dönemi için bunun yalnýz 300 sterlininin yatýrýlmasý gerekir. Ýkinci çalýþma
döneminin sonunda, bu nedenle 300 sterlin serbest kalýr. Peki bu 300
sterlin ne durumdadýr? Üçte-birinin ücretlere, üçte-ikisinin ham ve yardýmcý maddelere yatýrýldýðýný varsayacaðýz. Demek oluyor ki, geri dönen
600 sterlinin 200 sterlini, ücretler için para biçiminde, 400 sterlini üretken ikmal biçiminde, deðiþmeyen döner üretken sermayenin öðeleri
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biçiminde bulunur. Ama Ýkinci çalýþma döneminin ikinci yarýsý için, bu
üretken imalin yalnýzca yarýsý gerekli olduðu için, diðer yarýsý, üç hafta
için, bir üretken ikmal fazlasý biçiminde, yani bir çalýþma döneminin
gereksinmelerini aþan ikmal biçiminde bulunur. Ne var ki, kapitalist, o
andaki çalýþma dönemi için, geri dönen sermayenin bu kýsmýnýn [sayfa 299]
(400 sterlin) ancak yarýsýna, yani 200 sterlinine gereksinmesi bulunduðunu
bilir. Ýþte bu nedenle, bu 200 sterlinin hepsini ya da bir kýsmýný derhal
tekrar bir üretken ikmal fazlasýna çevirmesi, ya da daha uygun pazar
koþullarýný bekleyerek, bunun tamamýný ya da bir kýsmýný para-sermaye
biçiminde tutmasý, pazar koþullarýna baðlý olacaktýr. Buna karþýlýk, ücretler için yatýrýlacak kýsmýn (200 sterlin) para-biçimde tutulmasý gerektiðini söylemenin gereði bile yoktur. Kapitalist, istediði zaman hammaddeyi depoladýðý gibi, emek-gücünü de satýn alýp ardiyelerde saklayamaz. Emek-gücünü emek-sürecine sokmak ve hafta sonunda karþýlýðýný
ödemek zorundadýr. Her ne olursa olsun, serbest býrakýlan 300 sterlinden bu 100 sterlininin, bu yüzden, serbest kalan para-sermaye biçiminde, yani çalýþma dönemi için gerekli olmayacak biçimde bulunmasý
gerekir. Bu nedenle, para-sermaye biçiminde serbest hale getirilen sermayenin, en azýndan sermayenin ücretlere yatýrýlan deðiþen kýsmýna
eþit olmasý gerekir. En çoðundan da, bu kýsým, tüm serbest kalan sermayeyi kapsayabilir. Gerçekte bu miktar, bu en az ve en çok arasýnda
sürekli dalgalanýr.
Salt devir hareketinin bu mekanizmasý ile böylece serbest býrakýlan para-sermaye (sabit sermayenin, birbirini izleyen geri akýþýyla serbest kalan, ve her emek-sürecinde deðiþen-sermaye için gerekli olan
kýsým ile birlikte), kredi sistemi geliþir geliþmez önemli bir rol oynamak
ve ayný zamanda da onun temellerinden birisini oluþturmak durumundadýr.
Örneðimizdeki dolaþým zamanýnýn kýsaldýðýný, 3 haftadan 2 haftaya indiðini varsayalým. Bu, normal bir deðiþiklik olmasýn da, diyelim,
bolluk zamanlarý, daha kýsa ödeme vadeleri vb. gibi nedenlerden ileri
gelmiþ olsun. Çalýþma dönemi sýrasýnda yatýrýlmýþ bulunan 600 sterlinlik
sermaye, zamanýndan bir hafta erken geri döner. Bu nedenle, bu hafta
için serbest kalmýþtýr. Üstelik, çalýþma döneminin ortasýnda, önceki gibi,
300 sterlin (600 sterlinin bir kýsmý) serbest kalmýþtýr, ama bu, 3 hafta
yerine 4 hafta için olmuþtur. Buna göre, para piyasasýnda bir hafta için
600 sterlin vardýr ve, 3 hafta yerine 4 hafta için 300 sterlin. Bu, yalnýz tek
bir kapitalisti deðil, pek çoðunu ilgilendirdiði ve farklý iþlerde, çeþitli dönemlerde ortaya çýktýðý için, piyasada daha fazla para-sermaye görülmeye baþlar. Eðer bu durum bir süre devam ederse, olanak bulunan
yerlerde üretim geniþleyecektir. Borç para ile [sayfa 300] iþ gören kapitalistler, para-piyasasýndan daha az talepte bulunacaklar ve artan arz ölçüsünde piyasada bir rahatlýk olacaktýr; ya da ensonu, mekanizma için
fazlalýk haline gelen miktarlar, kesinlikle para-piyasasýna sürülecektir.
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Dolaþým zamanýnýn, 3 haftadan 2 haftaya inecek þekilde daralmasý sonucu, devir döneminin de 9 haftadan 8 haftaya inmesiyle, yatýrýlan toplam sermayenin dokuzda-biri fazlalýk halini alýr. Altý haftalýk
çalýþma dönemi, þimdi 800 sterlin ile, eskiden 900 sterlinle olduðu gibi
gene devamlý yürütülebilir. Meta-sermayenin 100 sterline eþit olan ve
daha önce paraya çevrilmiþ bulunan bir deðer kýsmý, bu nedenle, üretim sürecine yatýrýlan sermaye iþlevini yerine getirmeksizin, para-sermaye durumunda kalmaya devam eder. Üretim ölçeði ile, fiyatlar ve benzeri
diðer koþullar ayný kaldýðý halde, yatýrýlan sermayenin deðer toplamý 900
sterlinden 800 sterline inmiþ durumdadýr. Ýlk yatýrýlan deðerin 100 sterline ulaþan bakiyesi, para-sermaye biçiminde açýða çýkartýlmýþtýr. Bu durumuyla para-piyasasýna girer ve burada iþlev yapan sermayelerin ek bir
kýsmýný oluþturur.
Bu, para-sermaye fazlalýðýnýn ne þekilde ortaya çýkabileceðini göstermektedir ve yalnýz para-sermaye arzýnýn, talepten daha büyük olduðu anlamýnda da deðildir; bu, daima, örneðin, bir bunalýmýn bitiþinden
sonra yeni bir çevrimi baþlatan melankoli döneminde ortaya çýkan ancak nispi bir fazlalýktýr. Ama bu, ayný zamanda, yatýrýlan sermaye-deðerin belli bir kýsmýnýn, dolaþým sürecini içeren tüm toplumsal yenidenüretim sürecinin iþlemesi için fazlalýk haline gelmesi ve bu yüzden de,
para-sermaye biçiminde süreç-dýþý býrakýlmasý anlamýndadýr ve, üretimin ölçeði ile fiyatlar ayný kaldýðý halde, salt devir dönemindeki kýsalmadan ileri gelmektedir. Dolaþýmdaki para miktarýnýn, büyük ya da küçük
olmasýnýn en küçük bir etkisi yoktur.
Þimdi de, tersine, dolaþým döneminin uzadýðýný, diyelim, 3 haftadan 5 haftaya çýktýðýný kabul edelim. Bu durumda, hemen bir sonraki
devirde yatýrýlan sermayenin geriye akýþý, 2 hafta daha geç olur. Bu çalýþma döneminde üretim sürecinin son kýsmý, yatýrýlan sermayenin devir
mekanizmasý ile daha fazla yürütülemez. Bu durumun bir süre devamý
halinde, týpký bundan önceki durumda geniþleme olmasý gibi, üretim
sürecinde bir daralma, hacminde bir küçülme olur. Ama süreci ayný
ölçekte devam ettirmek için yatýrýlan sermayenin, dolaþým döneminin
tüm uzama [sayfa 301] süresi için 2/9 oranýnda, yani 200 sterlin artýrýlmasý
gerekir. Bu ek sermaye, ancak para-piyasasýndan saðlanabilir. Eðer bu
dolaþým dönemindeki uzama bir ya da birkaç büyük iþ kolunda uygulanýrsa, eðer yaratacaðý etki bazý karþý önlemlerle etkisiz hale getirilmez
ise, para-piyasasý üzerinde bir baský yaratabilir. Bu durumda da, gene,
bu baskýnýn, yukarýda sözü edilen fazlalýk gibi, ne metalarýn fiyatlarýndaki hareketle ve ne de mevcut dolaþým aracý kitlesinin hareketiyle herhangi bir iliþkisi bulunmadýðý apaçýktýr.
[Bu bölümün yayýma hazýrlanmasý epeyce güçlükler gösterdi. Cebirde saðlam bir bilgiye sahip bulunan Marx, bizzat kendisinin çözümlediði her türden ticari hesaplarýn sayýsýz örneklerini içeren bir yýðýn defter
bulunduðu halde, sayýlan kullanmakta, özellikle ticari aritmetikte pek

252

Karl Marks
Kapital II

becerikli deðildi. Ama çeþitli hesap yöntemleri konusunda bilgi sahibi
olmakla, günlük pratik ticari aritmetikte uygulama, elbette ki ayný þey
deðildir ve bunun sonucu Marx, devirlerin hesaplanmasýnda öylesine bir
karýþýklýk içerisine düþmüþtür ki, yarým býrakýlan yerlerin yanýsýra bir takým þeyler yanlýþ ve çeliþik olmuþtur. Yukarýya alýnan tablolarda, ben,
yalnýzca en yalýn ve aritmetik bakýmdan doðru verileri alýkoydum. Bunu
baþlýca þu nedenle böyle yaptým:
Bu zahmetli hesaplamalarýn, kesin olmayan sonuçlarý, Marxý, benim düþünceme göre fiilen pek az önemi bulunan bir duruma gereksiz
þekilde önem vermeye götürmüþtür. Bununla para-sermayenin serbest
kalmasý dediði þeye deðiniyorum. Yukardaki varsayýma dayanan fiili
durum þöyledir:
Çalýþma dönemi ile dolaþým zamaný, dolayýsýyla sermaye I ile sermaye II arasýndaki oran ne olursa olsun, birinci devrin bitiminden sonra
ve bir devir döneminin süresine eþit düzenli aralýklar ile, para biçiminde,
kapitaliste, bir çalýþma dönemi için gerekli sermaye, yani sermaye Ie
eþit bir miktar geri dönmüþ olur.
Eðer çalýþma dönemi 5 hafta, dolaþým zamaný 4 hafta, sermaye I
500 sterlin ise, 9uncu, 14'üncü, 19uncu, 24'üncü, 29uncu, vb. haftanýn
sonunda, her seferinde, 500 sterline eþit bir miktarda para geri döner.
Eðer çalýþma dönemi 6 hafta, dolaþým zamaný 3 hafta, sermaye I
600 sterlin ise, 9uncu, 15inci, 21inci, 27nci, 33'üncü, vb. haftanýn sonunda 600 sterlin geri döner.
Ensonu, eðer çalýþma dönemi 4 hafta, dolaþým zamaný 5 hafta ve
sermaye I 400 sterlin ise, 9uncu, 13'üncü, 17nci, 21inci, [sayfa 302] 25inci
vb. haftanýn sonunda 400 sterlin geri döner.
Bu geri dönen paranýn bir kýsmýnýn, eðer böyle bir kýsým varsa ne
kadarýnýn fazlalýk olduðunun ve böylece bu çalýþma dönemi için serbest
kalmasýnýn bir önemi yoktur. Üretimin o günün ölçekleri ile kesintisiz
olarak devam ettiði varsayýlmýþtý; bunun böyle olabilmesi için, paranýn
mevcut bulunmasý ve bu nedenle de, serbest olsun olmasýn, geri dönmesi gereklidir. Üretim kesintiye uðradýðýnda, ayný þekilde, serbest kalma da durur.
Bir baþka deyiþle: Gerçekte, serbest kalan bir para ve bu nedenle, para biçiminde gizil, yalnýzca potansiyel bir sermaye oluþumu vardýr.
Ne var ki bu, yalnýz metinde öne sürülen özel koþular altýnda deðil, her
durumda böyle olur; ve metinde varsayýlandan daha büyük ölçekle ortaya
çýkar. Döner sermaye I bakýmýndan, sanayi kapitalisti, her devir sonunda, iþini kurduðu zaman neyse gene ayný durumdadýr: hepsi de toplu
halde elindedir, ama, o bunu, ancak yavaþ yavaþ tekrar üretken sermayeye çevirebilir.
Metindeki temel nokta, bir yandan sanayi sermayesinin oldukça
büyük bir kýsmýnýn daima para biçiminde bulunmak, öte yandan daha
da büyük bir kýsmýnýn, geçici olarak para biçimine bürünmek zorunda
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olmasýnýn kanýtlanmasýdýr. Bu kanýt, benim bu ek düþüncelerimle, eðer
bir þey sayýlýrsa, daha da kuvvet kazanmýþtýr. -F. E.]
V. FÝYATTAKÝ DEGÝÞÝKLÝGÝN ETKÝSÝ

Biz biraz önce, bir yandan fiyatlar ile üretim ölçeðinin deðiþmediðini, öte yandan da dolaþým zamanýnda bir kýsalma ya da uzamayý
varsaymýþtýk. Þimdi de, tersine, deðiþmeyen bir devir dönemi ile deðiþmeyen bir üretim ölçeðini, buna karþýlýk da, fiyat deðiþikliklerini, yani hammaddeler, yardýmcý mallar ve emeðin fiyatýndaki düþüþ ve yükseliþleri,
ya da yalnýz sözü edilen ilk iki öðenin fiyatýndaki deðiþmeleri varsayalým.
Hammadde ve yardýmcý madde fiyatlarý ile ücretlerin yan yarýya
düþtüðünü kabul edelim. Bu durumda, ele aldýðýmýz örnekte yatýrýlmasý
gerekli sermaye haftada 100 sterlin yerine 50 sterlin olacak ve 9 haftalýk
devir süresi için 900 sterlin yerine 450 sterlin olacaktýr. Yatýrýlan sermaye-deðerin 450 sterlini, ilkönce para-sermaye biçiminde süreçten çýkar; ama üretim süreci ayný ölçekte, ayný devir dönemi ile, ve devir döneminin bundan önceki bölünüþü ile devam eder. [sayfa 303] Yýllýk verim
gene kalýr, ama deðeri yarýya inmiþtir. Para-sermaye arz ve talebindeki
bir deðiþmeyle birlikte ortaya çýkan bu deðiþikliði meydana getiren þey,
ne dolaþýmdaki hýzlanma, ne de dolaþýmdaki para miktarýnda bir deðiþikliktir. Tam tersine. Üretken sermayenin öðelerinin deðerinde ya da
fiyatýndaki yarý yarýya bir düþüþ, önce, X Firmasýnýn eski ölçekte devamý
için yatýrýlmasý gerekli sermaye-deðerde yarý yarýya bir azalmaya neden
olur ve dolayýsýyla X Firmasý tarafýndan piyasaya þimdi ancak eskisinin
yarýsý kadar para sürülecektir, çünkü X Firmasý bu sermaye-deðeri önce
para biçiminde, yani para-sermaye olarak yatýrýr. Üretim öðelerinin, fiyatlarý düþtüðü için piyasaya sürülen para miktarýnda bir azalma olacaktýr. Ýlk etkisi bu olacak.
Ýkinci olarak, (a) sýrasýyla, para-sermaye, üretken sermaye ve
meta-sermaye biçimlerinden geçen, ve (b) kýsmen para-sermaye, kýsmen üretken sermaye ve kýsmen de meta-sermaye biçimlerinde ayný
zamanda ve sürekli yanyana varolan ilk yatýrýlan 900 sterlinlik sermayedeðerin yarýsý, yani 450 sterlin, X Firmasýnýn devresinden çýkarýlacak ve
böylece, ek para-sermaye olarak para-piyasasýna girecek ve onu ek bir
kýsým olarak etkileyebilecektir. Bu serbest kalan 450 sterlin, X Firmasýnýn iþlemesi için fazla para halini aldýðýndan ötürü deðil, ilk sermayedeðerin bir kýsmý olduðu ve bu niteliði ile, artýk, salt bir dolaþým aracý
olarak harcanmayarak, sermaye olarak iþlev yapmak, üzere ayrýldýðý için,
para-sermaye gibi hareket eder. Bu parayý sermaye olarak iþletmenin
en iyi yöntemi, para-sermaye olarak para-piyasasýna sürmektir. Öte yandan, üretimin ölçeði (sabit sermaye dýþýnda) iki katýna çýkabilir. Bu durumda, eski hacminin iki katýna ulaþmýþ bir üretken süreç, 900 sterlinlik
ayný sermaye yatýrýmý ile yürütülebilir.
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Buna karþýlýk, üretken sermayenin dolaþým öðelerinin fiyatlarý yarý
yarýya artýrýlmýþ olsaydý, haftada 100 sterlin yerine 150 sterlin, 900 sterlin
yerine 1.350 sterlin gerekecekti. Ýþi ayný ölçekte yürütmek için 450 sterlin ek sermaye gerekecek ve bu, para piyasasý üzerinde, duruma göre,
büyük ya da küçük pro tanto bir baský yapacaktýr. Eðer bu piyasadaki
mevcut bütün sermaye o sýrada baðlanmýþ ise, mevcut sermaye için
artan bir rekabet sözkonusu olabilir. Eðer bunun bir kýsmý kullanýlmamýþ
ise, o, pro tanto iþ baþýna çaðrýlacaktý.
Ama, üçüncü olarak, üretimin belli ölçeði verilmek, döner [sayfa 304]
üretken sermaye öðelerinin devir hýzlarý ile fiyatlarý ayný kalmak üzere, X
Firmasýnýn ürünlerinin fiyatlarý yükselebilin ya da düþebilir. Eðer X Firmasýnýn saðladýðý metalarýn fiyatý düþerse, sürekli olarak dolaþýma sürdüðü 600 sterlinlik meta-sermayesinin fiyatý, diyelim, 500 sterline iner,
Dolayýsýyla, yatýrýlan sermaye deðerin altýda-biri, dolaþým sürecinden geri
dönmez. (Meta-sermayenin içerdiði artý-deðer burada dikkate alýnmamýþtýr.) O süreçte kaybolmuþtur. Ama üretim öðelerinin deðeri ya da
fiyatý sabit kaldýðý için, bu 500 sterlinin geri akýþý, sürekli üretim sürecinde bulunan 600 sterlinlik sermayenin ancak 5/6sýný yerine koymaya yeterlidir. Bu yüzden de, üretimin ayný ölçekte devam edebilmesi için, 100
sterlinlik ek bir sermayeye gereksinme duyulacaktýr.
Tersine, eðer X Firmasýnýn ürününün fiyatý yükselmiþ olsaydý. 600
sterlinlik meta-sermayenin fiyatý, diyelim 700 sterline yükselmiþ olacaktý. Bu fiyatýn yedide-biri, yani 100 sterlin, üretim sürecinden doðmamýþtýr,
bu, sürece yatýrýlmamýþtýr, dolaþým sürecinden gelmiþtir. Ne var ki, üretim, öðelerinin yerine konulmasý için yalnýz 600 sterlin gereklidir. Böylece 100 sterlin serbest kalmýþtýr.
Ama bu, buraya kadar yapýlan ve ilk durumda devir döneminin
niçin kýsaldýðýný ya da uzadýðýný, ikinci durumda hammadde ile emeðin
fiyatlarýnýn, üçüncüsünde saðlanan ürünlerin fiyatlarýnýn, niçin yükseldiðini ya da düþtüðünü belirlemek üzere giriþilen araþtýrmanýn kapsamý
içerisine girmez.
Ama þurasý, bunun kapsamý içerisine girer.
Birinci Durum.  Deðiþmeyen Üretim Ölçeði, Üretim Öðelerinin ve
Ürünün Deðiþmeyen Fiyatlarý, ve Dolaþým Döneminde ve Böylece Devir
Döneminde Bir Deðiþme.
Örneðimizdeki varsayýmlara göre, dolaþým dönemindeki bir kýsalma sonucu olarak, dokuzda-bir daha az toplam sermaye yatýrýmýna
gerek vardýr; böylece toplam sermaye 900 sterlinden 800 sterline inmiþ
ve 100 sterlinlik para-sermaye dýþtalanmýþtýr.
X Firmasý, eskisi gibi, ayný 600 sterlin deðerinde, ayný altý haftalýk
ürün saðlamakta ve çalýþma bütün yýl kesintisiz devam ettiði için, 51 haftada, 5.100 sterlin deðerinde ayný miktarda ürün saðlamaktadýr. Öyleyse, bu firmanýn dolaþýma sürdüðü ürün miktarý ile fiyatý bakýmýndan bir
deðiþme olmadýðý gibi, ürününü pazara sürdüðü zamanlarda da bir
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deðiþme yoktur. Ama dolaþým [sayfa 305] dönemindeki kýsalma nedeniyle,
üretim sürecinin gereksinmeleri, eskiden 900 sterlin yerine þimdi yalnýzca 800 sterlin ile karþýlandýðý için 100 sterlin açýða çýkmýþtýr. Dýþtalanan
bu 100 sterlin, para-sermaye biçiminde bulunur. Ama bu 100 sterlin,
yatýrýlan sermayenin, sürekli para-sermaye biçiminde iþlev yapmak zorunda bulunan kýsmýný hiç bir þekilde temsil etmez. 600 sterlinlik yatýrýlan
döner sermaye Iin 4/5inin, yani 480 sterlinin, sürekli olarak üretken
maddelere, ya da 120 sterlinin ücretlere yatýrýldýðýný varsayalým. Buna
göre, üretim maddelerine haftalýk yatýrým 80 sterlin, ücretlere ise 20
sterlindir. 300 sterlinlik sermaye II de, bu durumda, 4/5i, yani 240 sterlini üretim maddelerine, 1/5i, yani, 60 sterlini ücretlere olmak üzere
ayrýlmýþ olacaktýr. Ücretlere yatýrýlan sermayenin daima para biçiminde
olmasý gerekir. 600 sterlin deðerinde meta-ürün, tekrar para-biçimine
çevrilir çevrilmez, yani satýlýr satýlmaz, bunun 480 sterlini, üretim maddelerine (üretken ikmale) dönüþtürülebilir, ama 120 sterlin, altý haftalýk
ücretlerin ödenmesinde kullanýlmak üzere, para-biçimini korur. Bu 120
sterlin, 600 sterlinlik geri dönen sermayenin daima para-sermaye biçiminde yenilenmesi ve yerine konmasý gerekli asgari miktarý olup bu
nedenle de daima, týpký yatýrýlan sermayenin para-biçiminde iþlev yapan
kýsmý gibi elde bulundurulmak zorundadýr.
Þimdi üç hafta için dönemsel olarak serbest kalan ve 240 sterlini
üretken ikmal ve 60 sterlini ücretlere olmak üzere ayrýlabilen, bu 300
sterlinin 100 sterlini, dolaþým zamanýnýn kýsaltýlmasý ile para-sermaye
biçiminde devir mekanizmasýnýn tamamen dýþýna atýldýðýna, büsbütün
dýþarýda býrakýldýðýna göre, bu 100 sterlinlik para-sermaye için para nereden gelmektedir? Bu miktarýn ancak beþte-biri, devirler sýrasýnda dönemsel olarak serbest kalan para-sermayeden meydana gelmektedir.
Ama beþte-dördü, 80 sterlini, ayný deðerin ek üretken ikmali tarafýndan
zaten yerine konmuþtur. Peki, bu üretken ikmal ne þekilde paraya çevrilmiþtir ve bu çevirme için gerekli para nereden gelmiþtir?
Eðer kýsaltýlan dolaþým dönemi gerçekleþmiþ ise, yukarda sözü
edilen 600 sterlinin, 480 sterlini yerine ancak 400 sterlini, tekrar üretken
ikmale çevrilmiþtir. Geriye kalan 80 sterlin para-biçimini korur ve yukardaki ücretleri karþýlayan 20 sterlin ile birlikte, dýþtalanan 100 sterlinlik
sermayeyi oluþturur. Bu 100 sterlin, 600 sterlin deðerindeki meta-sermayenin satýþý yoluyla [sayfa 306] dolaþým alanýndan gelmekle ve, ücretler
ile üretim öðelerine tekrar yatýrýlmamak suretiyle bu alandan çekilmekle birlikte, þurasýný da unutmamak gerekir ki, para-biçiminde olduðu
için bunlar bir kez daha dolaþýma ilk girdikleri biçimdedirler. Baþlangýçta
900 sterlin, üretken ikmal ile ücretlere yatýrýlmýþtý. Þimdi ise, ayný üretken süreci devam ettirmek için 800 sterline gerek vardýr. Para biçiminde böylece serbest kalan 100 sterlin, þimdi yeni bir iþ peþinde
para-sermaye, para-piyasasýnýn yeni bir öðesidir. Gerçi, bu sterlinler zaten önceden de dönemsel olarak serbest kalan para-sermaye, ek üret-
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ken sermaye biçimindeydiler, ama bu bizzat gizil durum, üretim sürecinin yürütülmesi için gerekliydi, çünkü, sürecin sürekliliði için zorunluydu. Þimdi ise, bunlar, hiç bir þekilde mevcut toplumsal para-arzýnýn ek
öðesini (çünkü, iþin baþlangýcýnda bunlar vardý ve iþ tarafýndan dolaþýma
sokulmuþtu), ve yeni bir para-yýðmayý oluþturmadýklarý halde, bu amaç
için artýk gerekli deðillerdir ve bu yüzden yeni bir para-sermayeyi, parapiyasasýnýn yeni bir öðesini oluþtururlar.
Bu 100 sterlin, þimdi, aslýnda, para-sermayenin artýk ayný iþte kullanýlmayan bir kýsmý olduklarý için dolaþýmdan çekilmiþtir. Ama bu çekme iþlemi, ancak, meta-sermayenin paraya, ve bu paranýn üretken
sermayeye çevrilmesi, M-P-M, bir hafta hýzlandýðý ve böylece, süreçte
iþleyen paranýn dolaþýmý da çabuklaþtýrýldýðý için mümkün olmuþtur. Bunlar dolaþýmdan çekilmiþtir, çünkü sermaye Xin devri için artýk bu paraya gereksinme kalmamýþtýr.
Burada, yatýrýlan sermayenin onu kullanana ait olduðu varsayýlmýþtý. Bu sermayeyi borç almýþ olsa da bir þey deðiþmezdi. Dolaþým
zamanýný kýsaltmakla, 900 sterlin yerine 800 sterlin borç almak durumunda bulunacaktý. 100 sterlin, borcu verene döndüðü takdirde, gene
önceki gibi 100 sterlinlik yeni para-sermayeyi oluþturacaktý, ama Xin
elinde deðil de, Ynin elinde. Kapitalist X, 480 sterlin deðerinde üretim
malzemesini kredi ile alsa ve yalnýz 120 sterlini ücretler için para olarak
kendi cebinden ödemiþ olsaydý, þimdi 80 sterlin deðerinde daha az
maddeyi krediyle satýn almak durumunda bulunacak ve bu miktar, krediyi veren kapitalist için fazla meta-sermaye oluþturacaktý, oysa kapitalist X, para olarak 20 sterlini dýþtalayabilecekti.
Ek üretim ikmali þimdi üçte-bir azalmýþtýr. 300 sterlinlik ek sermaye IInin beþte-dördü olan 240 sterlin iken, þimdi yalnýz [sayfa 307] 160
sterlindir, yani 3 hafta yerine 2 haftalýk ek ikmaldir. Þimdi artýk her 3
hafta yerine 2 haftada bir yenilenmekte, ama, 3 hafta yerine yalnýz 2
hafta için yenilenmektedir. Satýn almalar, örneðin pamuk piyasasýnda
böylece daha sýk ve küçük miktarlarda olmaktadýr. Piyasadan ayný miktarda pamuk çekilmektedir, çünkü ürün miktarý ayný kalmaktadýr. Ne var
ki, bu çekmeler, zaman olarak farklý daðýlmakta, daha uzun bir döneme
yayýlmaktadýr. Diyelim bu 3 ya da, 2 aylýk bir sorun olsun. Eðer yýllýk
pamuk tüketimi 1.200 balyaya ulaþýyorsa, ilk durumda satýþlar þöyle olacaktýr:
1 Ocak
1 Nisan
1 Temmuz
1 Ekim

300 balya, depoda 900 balya
300 balya, depoda 600 balya
300 balya, depoda 300 balya
300 balya, depoda 0 balya

Ama ikinci durumda:
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1 Ocak
1 Mart
1 Mayýs
1 Temmuz
1 Eylül
1 Kasým

satýþ 200, depoda 1.000 balya
satýþ 200, depoda 800 balya
satýþ 200, depoda 600 balya
satýþ 200, depoda 400 balya
satýþ 200, depoda 200 balya
satýþ 200, depoda 0 balya

Böylece, pamuða yatýrýlan para, bir ay sonra, ekim yerine, kasým
ayýnda ancak tamamýyla geri dönmektedir. Bu nedenle, eðer yatýrýlan
sermayenin dokuzda-biri, yani 100 sterlini, dolaþým zamanýnýn ve dolayýsýyla devir zamanýnýn kýsaltýlmasýyla, para-sermaye biçiminde dýþtalanýrsa
ve eðer bu 100 sterlin, haftalýk ücretlerin ödenmesi için 20 sterlin deðerinde dönemsel olarak fazlalýk halini almýþ para-sermaye ile, bir hafta
için dönemsel fazla üretken ikmal olarak varolan 80 sterlinden oluþmuþ
ise, bu durumda, yapýmcýnýn elindeki eksilmiþ fazla üretken ikmal, bu
80 sterlin bakýmýndan, pamuk toptancýsýnýn elindeki büyümüþ bir metaikmale tekabül eder. Bu pamuk, toptancýnýn ardiyesinde, meta olarak
ne kadar uzun süre kalýrsa, yapýmcýnýn deposunda o kadar az süre üretken ikmal olarak yatar.
Buraya kadar, X Firmasýnda, dolaþým zamanýnýn kýsalmasýnýn, Xin
mallarýný daha çabuk satmasýndan, bunlara ait parayý daha önce almasýndan, ya da, kredi sözkonusu olduðunda, daha kýsa ödeme vadeleri verilmesinden ileri geldiðini varsaymýþtýk. Bu nedenle kýsalma, metalarýn
daha hýzlý satýþýna, meta-sermayenin, para-sermayeye daha çabuk
dönüþmesine, M-P, yani dolaþým sürecinin ilk evresinin daha erken
gerçekleþmesine [sayfa 308] baðlanmýþtý. Ama bu, ayrýca, ikinci evreden, PM hareketinden de ileri gelebilir; yani çalýþma dönemindeki ya da kapitalist Xe döner sermayesinin üretken öðelerini saðlayan Y, Z vb.
sermayelerin dolaþým zamanýndaki eþzamanlý bir deðiþmeden meydana gelir.
Örneðin, eðer pamuk, kömür vb., eski taþýma yöntemleri ile, üretildikleri ya da depolandýklarý yerden, kapitalist Xin üretim yerine, üç
haftada taþýnýyor ise, Xin üretken ikmalinin, yeni ikmaller gelene kadar
en az üç hafta yetmesi gerekir. Pamuk ile kömür, taþýndýklarý sýrada,
üretim aracý olarak hizmet edemezler. Bunlar, o sýrada, daha çok,
ulaþtýrma sanayii ile bu sanayide kullanýlan sermayenin iþ konularýdýr;
ayrýca bunlar kömür üreticisi ya da pamuk toptancýsý için, dolaþým sürecindeki meta-sermayedir. Ulaþtýrmadaki geliþmelerin taþýma süresini iki
haftaya indirdiðini kabul edelim. Bu durumda, üretken ikmal, üç haftalýk ikmal olmaktan onbeþ günlük ikmale çevrilebilir. Böylece bu amaç
için ayrýlan 80 sterlinlik ek sermaye ile, ücretlere ayrýlan 20 sterlin serbest kalýr, çünkü devredilen 600 sterlinlik sermaye bir hafta önce geri
döner.
Buna karþýlýk, eðer sözgeliþi, hammadde saðlayan sermayenin
çalýþma dönemi kýsaltýlýr (bunun örnekleri daha önceki bölümlerde
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verilmiþti) ve böylece, hammadde ikmalini daha az zamanda yenileme
olanaklarý doðarsa, üretken ikmal azaltýlabilir ve yenileme dönemleri
arasýndaki aralýk kýsaltýlabilir.
Yok eðer, tersine, dolaþým zamaný ve böylece devir dönemi uzatýlacak olursa, ek sermaye yatýrýmý gerekli duruma gelir. Bunun, eðer ek
sermayesi varsa, kapitalistin kendi cebinden çýkmasý gerekir. Ama o zaman bu, þu ya da bu biçimde, para-piyasasýnýn bir kýsmý olarak yatýrýlmýþ
olacaktýr. Bu biçimde varolabilmesi için de, eski biçiminden sýyrýlmasý
zorunludur. Örneðin, stoklar satýlmak, fonlar çekilmek gerekir ve bu
halde bile, para piyasasý dolaylý olarak etkilenmiþ olur. Ya da kapitalist,
bunu, borç almak durumunda kalýr. Ek sermayenin ücretler için gerekli
olan kýsmýna gelince, bunun normal koþullar altýnda daima para-sermaye biçiminde yatýrýlmasý gerekir ve bu amaçla kapitalist X, para-piyasasý üzerinde, kendi payýna düþen baskýyý yapar. Üretim maddelerine
yapýlacak yatýrým için, bu ancak, bunlarýn karþýlýðýný nakdi olarak ödemesi gerektiði zaman kaçýnýlmaz olur. Eðer bunlarý kredi ile alabilirse,
para-piyasasý [sayfa 309] üzerinde dolaysýz bir etkisi olmaz, çünkü o zaman
ek sermaye, ilk durumda olduðu gibi para-sermaye olarak deðil, doðrudan üretken ikmal olarak yatýrýlýr. Ama eðer krediyi açan, Xten aldýðý
senedi doðrudan piyasaya sürerse, kýrdýrýrsa vb., bu, para-piyasasý üzerinde bir baþkasý aracýlýðý ile dolaylý bir etki yapar. Bununla birlikte, eðer
o bu senedi, örneðin henüz vadesi gelmeyen bir borcu karþýlamak için
kullanýrsa, bu ek sermaye yatýrýmý, para-piyasasýný, dolaylý ya da dolaysýz
etkilemez.
Ýkinci Durum.  Diðer Bütün Koþullar Ayný Kalmak Üzere, Üretim
Maddelerinin Fiyatýndaki Deðiþme.

900 sterlinlik toplam sermayenin, beþte-dördünün (720 sterlininin) üretim maddelerine ve beþte-birinin (180 sterlininin) ücretlere yatýrýldýðýný varsaydýk.
Eðer üretim maddeleri yarýya düþerse,6 haftalýk çalýþma dönemini karþýlamak üzere bunlar, 480 sterlin yerine 240 sterlin, II numaralý ek
sermaye için 240 sterlin yerine yalnýz 120 sterlin gerektirecektir. Sermaye I, böylece, 600 sterlinden, 240 artý 120, yani 360 sterline ve sermaye
II, 300 sterlinden, 120 artý 60, yani 180 sterine indirilmiþ olacaktýr. Demek oluyor ki, 900 sterlinlik toplam sermaye de, 360 artý 180, yani 540
sterline inecektir. Bu nedenle de, 360 sterlin serbest kalacaktýr.
Bu dýþtalanan ve þimdi iþsiz-kalan sermaye, ya da para-piyasasýnda iþ arayan bu para-sermaye, baþlangýçta, para-sermaye olarak yatýrýlmýþ
bulunan 900 sterlinlik sermayenin bir kýsmýndan baþka birþey deðildir;
dönemsel olarak tekrar çevrildiði üretim maddelerinin fiyatlarýndaki bir
düþüþ nedeniyle, iþin ölçeði geniþletilmeyip ayný boyutlarda yürütüldüðü
için þimdi fazlalýk halini alan kýsýmdýr. Eðer fiyatlardaki bu düþüþ, rasgele
durumlardan ileri gelmeyip (çok zengin bir hasat, aþýrý ikmal, vb.) hammaddeleri saðlayan üretim kollarýnda üretken güçteki bir artýþtan ileri
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gelmiþ ise, bu para-sermaye, para-piyasasýna, genellikle para-sermaye
biçiminde bulunan sermayeye mutlak bir ek olacaktýr, çünkü, artýk o,
yatýrýlmýþ bulunan sermayenin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmamaktadýr.
Üçüncü Durum.  Ürünün Kendi Piyasa Fiyatýnda Bir Deðiþme.
Fiyatlardaki bir düþme halinde, sermayenin bir kýsmý kaybedilmiþtir, ve bunun yeni bir para-sermaye yatýrýmý ile karþýlanmasý gereklidir.
Satýcýnýn bu kaybý, alýcýnýn bir kazancý olabilir. [sayfa 310] Eðer ürünün pazar
fiyatý, salt raslantýya baðlý bir dalgalanma nedeniyle düþmüþ ve sonradan
tekrar normal düzeyine yükselmiþ ise, doðrudandýr. Eðer fiyatlardaki
deðiþiklik, eski ürüne yansýyan bir deðiþme sonucu ise ve eðer bu ürün,
bir üretim öðesi olarak tekrar baþka bir üretim alanýna geçerse ve pro
tanto bir sermaye serbest kalýrsa, dolaylýdýr. Her iki durumda da, Xin
kaybettiði ve, yerinin doldurulmasý için, para piyasasý üzerinde baský
yaptýðý sermayeyi, ona, iþ arkadaþlarý yedek sermaye olarak saðlayabilirler. Bu durumda olup biten herþey bir transferdir.
Eðer tersine, ürünün fiyatý yükselirse, sermayenin henüz yatýrýlmamýþ bir kýsmý dolaþýmdan alýnýr. Bu, üretim sürecine yatýrýlan sermayenin organik bir parçasý olmayýp, üretim geniþletilmediði takdirde,
süreç-dýþý býrakýlan para-sermayeyi oluþturur. Üretim öðelerinin fiyatlarýnýn, meta-sermaye olarak piyasaya götürülmeden önce belli olduðunu
varsaydýðýmýza göre, gerçek bir deðer deðiþikliði, geriye doðru hareket
ederek, diyelim, hammaddelerin fiyatýnda bir yükselmeye yolaçacaðý
için, fiyatlarda bir yükselmeye neden olabilirdi. Bu durumda, kapitalist
X, meta-sermaye olarak dolaþan ürünü ile mevcut üretken ikmali üzerinden bir kazanç saðlayabilirdi. Bu kazanç ona ek bir sermaye saðlar ve
bu da, þimdi, yeni ve daha yüksek fiyatlý üretim öðeleri ile iþine devam
etmesi için gerekli olabilirdi.
Ya da, fiyatlardaki yükseliþ, yalnýzca geçici olabilir. O zaman, kapitalist Xin, ek sermaye olarak duyacaðý gereksinme, Xin ürünü, öteki
iþkollarý için üretim öðesi oluþturmasý ölçüsünde, öteki taraf için serbest
kalan sermaye halini alýr. Birinin kaybettiðini diðeri kazanmýþtýr. [sayfa 311]
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ONALTINCI BÖLÜM

DEÐÝÞEN-SERMAYENÝN DEVRÝ

I. YILLIK ARTI-DEÐER ORANI

2.500 sterlinlik bir döner sermayenin beþte-dördünün, 2.000 sterlininin deðiþmeyen-sermaye (üretim malzemeleri), beþte-biri 500 sterlinin ise ücretlere yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye olduðunu varsayalým.
Devir dönemi 5 hafta olsun: çalýþma dönemi 4 hafta, dolaþým
dönemi 1 hafta. Bu durumda, sermaye I, 2.000 sterlin olup, 1.600 sterlinlik deðiþmeyen-sermaye ile 400 sterlinlik deðiþen-sermayeden oluþmuþtur; sermaye II, 500 sterlindir, 400 sterlini deðiþmeyen, 100 sterlini
deðiþen-sermayedir. Her çalýþma haftasýnda 500 sterlinlik bir sermaye
yatýrýlmaktadýr. Elli haftalýk bir yýlda, 50 kez 500, yani 25.000 sterlinlik bir
yýllýk ürün üretilmektedir. Çalýþma döneminde sürekli olarak kullanýlan
2.000 sterlinlik sermaye I, böylece 12½ kez devretmektedir. 12½ kez
2.000, 25.000 sterlin eder. Bu 25.000 sterlinin beþte-dördü ya da 20.000
sterlini üretim araçlarýna yatýrýlmýþ deðiþmeyen-sermaye, ve beþte-biri
ya da 5.000 sterlini ücretlere yatýrýlmýþ deðiþen-sermayedir. 2.500 sterlinlik toplam sermaye, böylece, 25.000 : 2.500 ya da [sayfa 312] 10 kez devret-
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mektedir.
Üretimde harcanan deðiþen döner sermaye, ancak, kendi deðeri-nin içerisinde yeniden üretilmekte olduðu ürün satýldýðý, bir kez daha
emek-gücü ödemesine yatýrýlmak üzere meta-sermayeden para-sermayeye çevrildiði ölçüde, dolaþým süreci içerisinde yeniden hizmet edebilir. Ama ayný þey, üretime yatýrýlmýþ bulunan ve deðeri, üründe, kendi
deðerinin bir kýsmý olarak yeniden ortaya çýkan, deðiþmeyen döner sermaye (üretim malzemeleri) için de doðrudur. Bu iki kýsýmda döner
sermayenin deðiþen ve deðiþmeyen kýsmýnda ortak olan ve bunlarý
sabit sermayeden ayýrdeden þey, bunlardan ürüne aktarýlan deðerin,
meta-sermaye tarafýndan dolaþtýrýlmasý, yani ürünün meta olarak dolaþýmý
deðildir. Ürünün deðerinin bir kýsmý, ve böylece, meta olarak dolaþan
ürünün, meta-sermayenin deðerinin bir kýsmý, daima, sabit sermayenin
aþýnan ve yýpranan kýsmýný, yani üretim süreci sýrasýnda sabit sermayenin ürüne aktardýðý deðer kýsmýný içerir. Gerçek fark þudur: Sabit sermaye, üretim sürecinde, döner sermayenin (deðiþmeyen döner sermaye
artý deðiþen döner sermayeye eþit) daha uzun ya da daha kýsa bir devir
dönemleri çevrimi boyunca kendi eski kullaným-biçiminde iþlev yapmaya devam eder, oysa her tek devir, üretim alanýndan meta-sermaye
biçiminde dolaþým alanýna geçen tüm döner sermayenin yerine konulmasý koþuluna baðlýdýr. Deðiþmeyen döner sermaye ile deðiþen döner
sermayede, dolaþýmýn ilk aþamasý, MP, ortaktýr. Ýkinci evrede bunlar
ayrýlýrlar. Metaýn tekrar çevrildiði para, kýsmen bir üretken ikmale (deðiþmeyen döner sermayeye) dönüþtürülür. Kendisini oluþturan kýsýmlarýn
farklý satýn alýnma vadelerine baðlý olarak paranýn bir kýsmý hemen, diðer bir kýsmý daha sonra paradan üretim malzemelerine çevrilmek durumundadýr, ama sonuçta tümüyle bu þekilde tüketilir. Metaýn satýþý ile
gerçekleþen paranýn diðer bir kýsmý, üretim sürecine katýlmýþ bulunan
emek-gücünün ödenmesinde yavaþ yavaþ harcanmak üzere para-ikmal
biçiminde alýkonur. Bu kýsým, deðiþen döner sermayeyi oluþturur. Ne
var ki, her iki kýsmýn bütünüyle yerine konmasý, daima sermayenin devrinden, ürüne çevrilmesinden, üründen metaya, metadan paraya çevrilmesinden kaynaklanýr. Bundan önceki bölümde, deðiþmeyen ve deðiþen
döner sermayenin devrinin, sabit sermaye hiç dikkate alýnmaksýzýn birarada ve ayrý ayrý ele alýnmasýnýn nedeni iþte budur. [sayfa 313]
Þimdi ele alacaðýmýz sorunda bir adým daha atacaðýz ve döner
sermayenin deðiþen kýsmýný, sanki döner sermayeyi tek baþýna oluþturuyormuþ gibi ilerleyeceðiz. Bir baþka deyiþle, onunla birlikte devreden deðiþmeyen döner sermayeyi inceleme-dýþý býrakacaðýz.
2.500 sterlinlik bir sermaye yatýrýlmýþtýr ve yýllýk ürünün deðeri
25.000 sterlindir. Ama döner sermayenin deðiþen kýsmý 500 sterlindir;
bu nedenle, 25.000 sterlinin içerdiði deðiþen-sermaye, 25.000 bölü 5,
yani 5.000 sterlindir. Bu 5.000 sterlini 500 sterline bölecek olursak, týpký
2.500 sterlinlik toplam sermayede olduðu gibi, devir sayýsýnýn 10 olduðu-

262

Karl Marks
Kapital II

nu görürüz.
Yalnýzca artý-deðer üretiminin sözkonusu olduðu burada, bu ortalama hesabý yapmak tamamen doðrudur; bu hesaba göre, yýllýk ürünün deðeri, bu sermayenin sürekli olarak bir tek çalýþma döneminde
kullanýlan kýsmýnýn deðerine deðil, yatýrýlan sermayenin deðerine bölünmektedir (yani ele aldýðýmýz durumda, 400e deðil 500e; sermaye Ie
deðil, sermaye I artý sermaye IIye bölünmektedir). Bir baþka görüþ açýsýndan, daha sonra göreceðiz ki, bu ortalama hesabýn genellikle tam
doðru olmamasý gibi, bu hesap da tam olarak doðru deðildir. Yani bu
hesap þekli, kapitalistin pratik amaçlarýna uygun düþmektedir, ama devrin bütün gerçek durumlarýný tam ve gereði gibi ifade etmemektedir.
Biz, þimdiye deðin, meta-sermaye deðerin bir kýsmýný, yani metasermayenin içerdiði ve üretim süreci sýrasýnda üretilen ve ürüne katýlan
artý-deðeri görmezlikten gelmiþ bulunuyoruz. Þimdi dikkatimizi bu yöne
çevirmemiz gerekiyor.
Haftalýk olarak yatýrýlan 100 sterlinlik deðiþen-sermayenin, %100
lük, yani 100 sterlinlik artý-deðer ürettiðini kabul edersek, 5 haftalýk bir
devir dönemi için yatýrýlan 500 sterlinlik deðiþen-sermaye, 500 sterlinlik
artý-deðer üretir, yani iþgününün yarýsý artý-emekten oluþur.
500 sterlinlik deðiþen-sermaye, 500 sterlinlik bir artý-deðer üretirse, 5.000 sterlin, on kez 500 sterlin, yani 5.000 sterlin artý-deðer üretir.
Ama yatýrýlan deðiþen-sermaye 500 sterlini bulmaktadýr. Bir yýl boyunca
üretilen toplam artý-deðerin, yatýrýlmýþ deðiþen-sermayenin toplam deðerine olan oranýna, biz, yýllýk artý-deðer oraný diyoruz. Ele aldýðýmýz durumda, bu oran 5.000in 500e oraný, yani %1.000dir. Bu oraný daha
yakýndan inceleyecek olursak, bunun, yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye tarafýndan bir devir [sayfa 314] dönemi boyunca üretilen artý-deðer oranýnýn,
deðiþen-sermayenin devir sayýsý ile çarpýmýna eþit olduðunu görürüz (bu
devir sayýsý, tüm döner sermayenin devir sayýsý ile çakýþmaktadýr).
Ýncelemekte olduðumuz durumda, bir devir dönemi için yatýrýlmýþ
deðiþen-sermaye, 500 sterlindir. Bu süre içerisinde üretilen artý-deðer de
gene 500 sterlindir. Bir devir dönemi için artý-deðer oraný bu nedenle
500a : 500d, yani %100dür. Bu %100, bir yýllýk devir sayýsýyla, 10 ile çarpýldýðýnda, 5.000a : 500d, yani %1.000 eder.
Bu, yýllýk artý-deðer oranýdýr. Belirli bir devir dönemi süresince
elde edilen artý-deðer miktarýna gelince, bu, bu sürede yatýrýlmýþ deðiþensermayenin deðerinin, yani elimizdeki örnekte 500 sterlinin, artý-deðer
oraný ile, bu örnekle 500 ile 100 : 100'ün çarpýmýna, yani 500 kez Ie, yani
500 sterline eþittir. Eðer yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye 1.500 sterlin olsaydý,
ayný artý-deðer oraný ile, artý-deðer miktarý, 1.500 kez 100 : 100, yani
1.500 sterlin olurdu.
Yýlda on devir yapan, 5.000 sterlinlik artý-deðer üreten ve bu nedenle de yýllýk artý-deðer oraný %1.000 olan, 500 sterlinlik deðiþen-sermayeye, biz, sermaye A diyeceðiz..
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Þimdi de, 5.000 sterlinlik diðer bir deðiþen-sermaye Bnin bütün
bir yýl için (yani burada 50 hafta için) yatýrýldýðýný ve böylece yýlda yalnýzca bir kez devrettiðini varsayalým. Ayrýca, yýlýn sonunda, ürünün tamamlandýðý ayný gün bedelinin ödendiðini, böylece çevrildiði para-sermayenin
ayný gün geri döndüðünü kabul edelim. Bu durumda, dolaþým dönemi
sýfýr olup, devir dönemi, çalýþma dönemine, yani bir yýla eþittir. Bundan
önceki durumda olduðu gibi, emek-sürecinde, her hafta 100 sterlinlik,
yani 50 haftada 5.000 sterlinlik bir deðiþen-sermaye bulunacaktýr. Artýdeðer oraný ayný, yani %100 olsun, yani ayný uzunluktaki iþgününün yarýsý, artý-emekten oluþsun. Eðer 5 haftayý gözönüne alýrsak, yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye 500 sterlin, artý-deðer oraný %100 ve bu nedenle de 5 haftada üretilen artý-deðer miktarý 500 sterlindir. Sömürülen emek-gücü
miktarý ile, sömürü yoðunluðunun, burada, sermeye Adakiyle ayný olduðu kabul edilmiþtir.
100 sterlinlik yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye, her hafta, 100 sterlinlik
bir artý-deðer üretmekte, dolayýsýyla 50 haftada, 50 x 100 = 5.000 sterlinlik yatýrýlmýþ sermaye, 5.000 sterlinlik bir artý-deðer üretmektedir. Yýllýk
olarak üretilen artý-deðer miktarý, daha önceki durumdaki gibi 5.000
sterlindir, ama yýllýk artý-deðer oraný [sayfa 315] tamamen farklýdýr. Bu, bir
yýlda üretilen artý-deðerin, yatýrýlmýþ deðiþen-sermayeye bölünmesine
eþittir: 5.000a : 5.000d, yani %100dür, oysa sermaye A durumunda bu,
%1.000di.
Hem sermaye A, hem de sermaye B durumunda, haftada 100
sterlinlik deðiþen-sermaye yatýrmýþtýk. Kendini geniþletme derecesi ya
da artý-deðer oraný da aynýdýr, yani %100dür, ve deðiþen-sermayenin
büyüklüðü de aynýdýr, yani 100 sterlindir. Ayný miktarda emek-gücü
sömürülmekte, her iki durumda da sömürü hacmi ve derecesi eþit olmakta, çalýþma günleri ayný olup, gerekli-emeðe ve artý-emeðe eþit bir
biçimde bölünmektedir. Yýl boyunca kullanýlan deðiþen-sermaye miktarý her iki durumda da 5.000 sterlindir; bu, ayný miktarda emeði harekete geçirmekte ve bu eþit iki sermaye tarafýndan harekete getirilen emekgücünden ayný miktarda artý-deðer, 5.000 sterlin, elde etmektedir. Ne
var ki, sermaye A ve Bnin yýllýk artý-deðer oranlarýnda %900lük bir fark
vardýr.
Bu görüngü, her durumda, artý-deðer oranýnýn, yalnýz deðiþensermaye tarafýndan harekete geçirilen emek-gücünün sömürülme miktarý ile yoðunluðuna baðlý olmayýp, ayný zamanda, dolaþým sürecinden
doðan açýklanmasý olanaksýz etkilere de baðlý bulunduðu izlenimini yaratmaktadýr. Ve gerçekten de bu böyle yorumlanmýþ ve bu yalýn biçiminde olmasa bile hiç deðilse daha karmaþýk ve gizli biçimi (yýllýk kâr
oraný) ile yirmilerin baþýndan hem rikardocu okulun tamamýyla kökünü kazýmýþtýr.
Sermaye A ve Byi, yalnýz görünüþte deðil, fiilen de tamamen ayný
koþullar içine koyar koymaz, bu görüngünün garipliði derhal yokolmakta-
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dýr. Bu eþit koþullar, ancak, deðiþen-sermaye B, bütünüyle, sermaye A
gibi ayný zaman döneminde emek-gücüne yapýlan ödeme için harcandýðýnda varolur.
Bu durumda 5.000 sterlinlik sermaye B, 5 hafta için yatýrýlýyor ve
haftada 1.000 sterlinlik yatýrým, yýlda 50.000 sterlin ediyor. Artý-deðer de,
ayný þekilde, varsayýmlarýmýza göre 50.000 sterlindir. Devreden 50.000
sterlinlik sermaye, 5.000 sterlinlik yatýrýlmýþ sermayeye bölünürse, devir
sayýsý 10 olur. Artý-deðer oraný, 5.000a : 5.000d, yani %100, devir sayýsýyla,
yani 10 ile çarpýldýðýnda yýllýk artý-deðer oraný 50.000a : 5.000d, yani 10 : l,
ya da %1.000 olur. Þimdi, A ve B için yýllýk artý-deðer oraný aynýdýr, yani
%l.000dir, ama artý-deðer miktarlarý B için 50.000 sterlin, A için 5.000
sterlindir. Bu durumda, üretilen artý-deðer miktarlarýnýn bir [sayfa 316] birine
oraný, yatýrýlan sermaye A ve Bnýn birbirine olan oraný gibidir, yani 5.000:
500 = 10 : ldir. Ama sermaye B, ayný süre içerisinde, sermaye Anýn
harekete geçirdiði emek-gücünün on katýný harekete geçirir.
Ancak fiilen emek-sürecinde kullanýlan sermaye artý-deðer üretir
ve buna, artý-deðer ile ilgili bütün yasalar ve bu arada, belli bir artý-deðer
oranýnda, artý-deðer miktarýnýn deðiþen-sermayenin nispi büyüklüðü ile
belirlendiðini ifade eden yasa da bu sermayeye uygulanýr.*
Emek-sürecinin kendisi zamanla ölçülür. Eðer iþgününün uzunluðu belli ise (yýllýk artý-deðer oranýndaki farký açýða çýkarmak için, A ve
B ile ilgili bütün, koþullarýn eþit olduðunu varsaydýðýmýz burada olduðu
gibi) çalýþma haftasý, belli sayýda iþgünlerinden oluþur. Ya da, herhangi
bir çalýþma dönemini, örneðin 5 haftalýk bu çalýþma dönemini, eðer
iþgünü 10 saat ve çalýþma haftasý 6 gün kabul edilecek olursa, 300 saatlik tek bir iþgünü olarak ele alabiliriz. Bu sayýyý, bir de, her gün ayný
emek-sürecinde birlikte ve ayný zamanda çalýþan emekçilerin sayýsý ile
çarpmamýz gerekir. Eðer bu sayý 10 olarak alýnýrsa, bir haftada, 60 kez
10, yani 600 saat bulunacak ve 5 haftalýk bir çalýþma dönemi ise 600 kez
5, yani 3.000 saat edecektir. Artý-deðer oraný ile iþgünü uzunluðu ayný
olduðundan, eðer eþit miktarlarda emek-gücü (emekçi sayýsý ile çarpýlmýþ
ayný fiyata sahip bir emek-gücü) ayný zamanda harekete geçirilecek
olursa, eþit büyüklükte deðiþen-sermayeler kullanýlmýþ olur.
Þimdi baþlangýçtaki örneklerimize dönelim. Hem A ve hem de B
durumunda, haftalýk 100 sterlinlik eþit deðiþen-sermayeler, bütün yýl boyunca her hafta yatýrýlmaktadýr. Emek-sürecinde fiilen iþlev yapan yatýrýlmýþ deðiþen-sermayeler bu nedenle eþittir, ama, yatýrýlmýþ deðiþen-sermayeler hiç de eþit deðildir. A durumunda, her 5 hafta için 500 sterlin
yatýrýlmaktadýr ve her hafta bunun 100 sterlini kullanýlmaktadýr. B durumunda, ilk 5 hafta için 5.000 sterlin yatýrýlmasý gerekir ve bunun ancak
100 sterlini her hafta, yani 5 haftada 500 sterlini, ya da yatýrýlmýþ sermayenin onda-biri kullanýlmaktadýr. Ýkinci 5 haftalýk dönemde 4.500 sterlin
* Kapital, Birinci Cilt, Onbirinci Bölüm. -Ed.
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yatýrýlmasý gerekir, ama bunun yalnýz 500 sterlini kullanýlýr, vb.. Belirli bir
zaman dönemi için yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye, ancak, emek-sürecinin
dahil olduðu zaman kesimine gerçekten adým [sayfa 317] attýðý, emek-sürecinde gerçekten iþlev yaptýðý ölçüde kullanýlan, dolayýsýyla fiilen iþlev
yapan ve etkin olan deðiþen-sermayeye çevrilir. Bir kýsmýnýn daha sonra
kullanýlmak üzere yatýrýldýðý aradaki zamanlarda bu kýsým, emek-süreci
için pratik olarak mevcut deðildir ve bu yüzden de deðer ya da artýdeðer oluþumunda herhangi bir etkisi yoktur. Örneðin 500 sterlinlik sermaye Ayý alalým. Bu sermaye 5 hafta için yatýrýlmýþtýr, ama her hafta ardarda emek-sürecine yalnýz 100 sterlin girer. Birinci haftada bu sermayenin beþte-biri kullanýlýr; stok halinde bulunmasýna karþýn beþte-dördü
kullanýlmadan ve bu nedenle de gelecek 4 haftadaki emek-süreçleri
için yatýrýlmýþ bulunmaktadýr.
Yatýrýlan deðiþen-sermaye ile kullanýlan deðiþen-sermaye arasýndaki baðýntýyý farklýlaþtýran koþullar, artý-deðer üretimini artý-deðer oraný
belli olduðuna göre, ancak, bu koþullar, belli bir zaman dönemi içerisinde, diyelim bir hafta, 5 hafta vb. içerisinde, gerçekten kullanýlabilecek
deðiþen-sermaye miktarýný farklýlaþtýrdýklarý ölçüde ve ancak bu olgu
nedeniyle etkiler. Yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye, deðiþen-sermaye olarak,
ancak, kullanýlmadan yatýrýlmýþ bulunduðu, stok halinde kaldýðý süre
içinde deðil, fiilen kullanýldýðý ölçüde ve sürede iþlev yapar. Ne var ki,
yatýrýlmýþ deðiþen-sermaye ile kullanýlan deðiþen-sermaye arasýndaki baðýntýyý farklýlaþtýran bütün koþullar, (ya çalýþma dönemindeki, ya dolaþým
dönemindeki, ya da her ikisindeki fark ile belirlenen) devir dönemlerindeki farka indirgenir. Artý-deðer üretimi yasasý, eðer artý-deðer oraný ayný
ise, iþlev yapan eþit miktardaki deðiþen-sermayelerin, eþit miktarlarda
artý-deðer ürettiklerini ifade eder. Bu durumda, eðer sermaye A ve B tarafýndan, eþit zaman dönemlerinde, eþit artý-deðer oranlarý ile, eþit miktarlarda deðiþen-sermaye kullanýlýyorsa, bunlarýn, belirli bir zaman dönemi
için kullanýlan bu deðiþen-sermayenin, ayný süre için yatýrýlan deðiþensermayeye oraný ne kadar farklý olursa olsun, ve bu yüzden de, üretilen
artý-deðer miktarlarýnýn kullanýlan deðil genellikle yatýrýlmýþ bulunan
deðiþen-sermayeye oraný ne kadar farklý olursa olsun, eþit zaman dönemlerinde, eþit miktarlarda artý-deðer üretmeleri gerekir. Bu orandaki
farklýlýk, ortaya konmuþ bulunan artý-deðer üretimi yasalarý ile çeliþmek
þöyle dursun, bu yasalarý doðrular ve bu yasalarýn kaçýnýlmaz sonuçlarýndan birisidir.
Sermaye Bnin ilk 5 haftalýk üretken dönemini gözden geçirelim.
Beþinci haftanýn sonunda 500 sterlin kullanýlmýþ ve [sayfa 318] tüketilmiþtir.
Ürünün deðeri 1.000 sterlindir, ve dolayýsýyla 500a : 500d = %100dür.
Týpký sermaye Ada olduðu gibi. Sermaye Ada, artý-deðerin yatýrýlan sermaye ile birlikte gerçekleþmesine karþýn, sermaye Bde, durumun böyle
olmamasý olgusu, sorunun yalnýzca artý-deðer üretimi, ve bu artý-deðerin
kendi üretimi sýrasýnda yatýrýlmýþ bulunan deðiþen-sermayeye oraný ol-
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duðu bu noktada bizi ilgilendirmiyor. Ama tersine, sermaye Bde, artýdeðer oranýný, yatýrýlan 5.000 sterlinlik sermayenin kullanýlan ve dolayýsýyla artý-deðer üretimi sýrasýnda tüketilen kýsmý ile deðil de, yatýrýlmýþ bu
toplam sermayenin kendisi ile olan oranýný hesaplarsak, bunun 500a :
5.000d, yani 1/10, yani %10 olduðunu görürüz.
Demek ki, bu oran sermaye B için %10, sermaye A için %100,
yani Bnin on katý oluyor. Karþýlýðý ödenmiþ ve ödenmemiþ emek arasýnda eþit bir þekilde bölünmüþ bulunan eþit miktarda emeði harekete
geçirmiþ olan eþit sermayelerin artý-deðer oranlarýndaki bu farkýn, artýdeðer üretimi yasalarýna aykýrý olduðu söylenecek olursa yanýtý çok basittir ve fiili iliþkilere bir gözatmakla hemen verilebilir: Sermaye Ada, fiili
artý-deðer oraný, yani 500 sterlinlik bir deðiþen-sermaye tarafýndan 5 haftada üretilen artý-deðerin, bu 500 sterlinlik deðiþen-sermaye ile olan iliþkisi
belirtilmiþtir. Sermaye Bde ise buna karþýlýk, yapýlan hesap biçiminin,
artý-deðer üretimi ile, ya da bu üretime tekabül eden artý-deðer oranýnýn
belirlenmesi ile hiç bir iliþkisi yoktur. Çünkü 500 sterlinlik bir deðiþensermaye tarafýndan üretilen 500 sterlinlik artý-deðer, kendi üretimi sýrasýnda yatýrýlmýþ bulunan 500 sterlinlik deðiþen-sermaye ile iliþkili olarak
deðil, onda-dokuzu, yani 4.500 sterlini, bu 500 sterlinlik artý-deðerin üretimi ile hiç bir iliþkisi bulunmayýp, tersine, gelecekteki 45 hafta boyunca
yavaþ yavaþ iþlev yapmak üzere ayrýldýðý için, þimdi ele alýnmýþ bulunan
ilk 5 haftalýk üretim bakýmýndan varlýðý dahi sözkonusu olamayan 5.000
sterlinlik bir sermaye yönünden hesaplanmýþtýr. Demek oluyor ki, bu
durumda, A ve Bnin artý-deðer oranlarýndaki fark, hiç bir sorun yaratmamaktadýr.
Þimdi de, sermaye A ve B için yýllýk artý-deðer oranlarýný karþýlaþtýralým. Bu, sermaye B için 5.000a : 5.000d == %100dür; sermaye A
için 5.000a : 500d = %1.000dir. Ama, artý-deðer oranlarýnýn birbirlerine
olan oraný eskisi gibi aynýdýr. O zaman þöyleydi:
Sermaye B'nin Artý Deðer Oraný
Sermaye A'nin Artý Deðer Oraný

%10
%100

=

[sayfa 319]

Þimdi ise þöyle:
Sermaye B'nin Yýllýk Artý Deðer Oraný
Sermaye A'nin Yýllýk Artý Deðer Oraný

=

%100
%1.000

Ama, %10: %100 = %100 : %1.000, böylece oran aynýdýr. Ama
þimdi sorun deðiþmiþtir. Sermaye Bnin yýllýk oraný, 5.000a : 5.000d =
%100, bizim bildiðimiz üretim yasasýndan, ve bu üretime tekabül eden
artý-deðer oranýndan, en küçük bir sapma hatta sapma belirtisi bile
göstermiyor. Yýl boyunca 5.000d yatýrýlmýþ, üretken biçimde tüketilmiþ
ve bu 5.000a üretmiþtir. Bu nedenle artý-deðer oraný yukarýdaki 5.000a :
5.000d = %100 kesrine eþittir. Yýllýk oran, fiili artý-deðer oranýna uymakta-
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dýr. Bu nedenle bu durumda, açýklanmasý gerekli bir anormallik gösteren, sermaye B deðil, sermaye Adýr.
Buradaki artý-deðer oraný, 5.000a : 500d = %1.000dir. Birinci durumda, 5 haftanýn ürünü 500a onda-dokuzu üretimde kullanýlmayan 5.000
sterlinlik bir sermaye için hesaplandýðý halde, þimdi, 500d için, yani
5.000anýn üretiminde fiilen kullanýlan deðiþen-sermayenin ancak ondabiri için 5.000a hesaplamýþ oluyoruz; çünkü, 5.000a bir tek beþ haftalýk
dönemde tüketilen 500 sterlinlik bir sermayenin deðil, 50 hafta boyunca
üretken bir þekilde tüketilen 5.000 sterlinlik bir deðiþen-sermayenin ürünüdür. Ýlk durumda, 5 haftada üretilen artý-deðer, 50 hafta için yatýrýlan
ve bu 5 haftada tüketilenin on katý olan bir sermaye için hesaplanmýþtýr.
Þimdi ise 50 haftada üretilen artý-deðer, 5 hafta için yatýrýlan ve 50 hafta
da tüketilenden on kez küçük olan bir sermaye için hesaplanýyor.
500 sterlinlik sermaye A, hiç bir zaman 5 haftalýk bir süreden
daha fazla yatýrýlmamýþtýr. Bu zamanýn sonunda geri döner ve bir yýl boyunca on devir yaparak ayný süreci on kez yenileyebilir. Bundan iki sonuç çýkar:
Birincisi: A durumunda yatýrýlan sermaye, sermayenin, bir haftalýk
üretken süreçte sürekli kullanýlan kýsmýndan ancak beþ kez daha büyüktür. Buna karþýlýk, 50 haftada ancak bir devir yapan ve bu yüzden de 50
hafta için yatýrýlmasý gereken sermaye B, bir hafta için sürekli kullanýlabilecek kendi kýsýmlarýndan elli kez büyüktür. Devir, bu nedenle, yýl
içerisinde üretim süreci için yatýrýlan sermaye ile, belli bir üretim dönemi, diyelim bir hafta için sürekli kullanýlabilir sermaye arasýndaki baðýntýyý deðiþtirmektedir. Öyleyse burada, 5 haftanýn artý-deðeri, bu 5 hafta
boyunca kullanýlan sermaye için deðil, 50 hafta için kullanýlan, on [sayfa
320] kez daha büyük bir sermaye için hesaplandýðý birinci durumla karþý
karþýyayýz.
Ýkincisi: sermaye Anýn 5 haftalýk devir dönemi yýlýn ancak ondabirini kapsamakta ve böylece bir yýl, 500 sterlinlik sermaye Anýn ardarda yeniden yatýrýldýðý böyle on devir dönemini içermektedir. Burada,
kullanýlan sermaye, 5 hafta için yatýrýlmýþ sermayenin, yýllýk devir dönemi sayýsý ile çarpýmýna eþittir. Yýl boyunca kullanýlan sermaye, 500 kez
10, yani 5.000 sterlindir. Yýl boyunca yatýrýlan sermaye 5,000 : 10, yani
500 sterlindir.
Gerçekten de, bu 500 sterlin daima yeniden kullanýlmakla birlikte, her 5 haftada yatýrýlan miktar, hiç bir zaman bu ayný 500 sterlini
geçmez. Buna karþýlýk, sermaye Bde, 5 hafta boyunca yalnýz 500 sterlin
kullanýlýyor ve bu 500 sterlin bu 5 hafta için yatýrýlmýþ oluyor. Ama bu
durumda devir dönemi 50 hafta olduðuna göre, bir yýlda kullanýlan sermaye, her 5 hafta için yatýrýlan sermayeye deðil, 50 hafta için yatýrýlan
sermayeye eþittir. Yýlda üretilen artý-deðer miktarý, artý-deðer oraný belli
olduðuna göre, yýl boyunca yatýrýlan sermaye ile deðil, yýl boyunca kullanýlan sermaye ile orantýlýdýr. Bu nedenle, yýlda bir devir yapan 5.000

268

Karl Marks
Kapital II

sterlinlik bir sermaye için, bu miktar, yýlda on kez devreden 500 sterlinlik sermayeninkinden daha büyük deðildir. Ve böyle olmasýnýn tek nedeni, yýlda bir devir yapan sermayenin, yýlda on kez devir yapan sermayeden on kez daha büyük olmasýdýr.
Bir yýl boyunca devreden deðiþen-sermaye dolayýsýyla, yýllýk ürünün ya da yýllýk harcamanýn bu kýsma eþit olan kýsmý, o yýl boyunca
fiilen kullanýlan, üretken biçimde tüketilen deðiþen-sermayedir. Buradan þu sonuç çýkar ki, eðer bir yýlda devreden deðiþen-sermaye A ile
gene bir yýlda devreden deðiþen-sermaye B eþit ise ve kendini geniþletme
eþit koþullar altýnda kullanýlýyorsa, ve böylece artý-deðer oraný her ikisi
için de ayný ise o zaman, bir yýlda üretilen artý-deðer miktarýnýn da, ayný
þekilde, her ikisi için ayný olmasý gerekir. Böylece, bir yýl için hesaplanan
artý-deðer oranýnýn da ayný olmasý gerekir, çünkü bu oran yýlda üretilen artý-deðer
miktarý
/ yýlda devredilen deðiþen-sermaye ile ifade edildiði kadarýyla, kullanýlan sermaye
miktarlarý aynýdýr. Ya da genel bir ifadeyle: Devreden deðiþen-sermayelerin nispi büyüklüðü ne olursa olsun, bunlarýn yýlda ürettikleri artý-deðerin oraný, bu sermayelerin ortalama dönemlerdeki (diyelim, bir haftadaki
ya da bir gündeki) artý-deðer oraný ile belirlenir. [sayfa 321]
Artý-deðer üretimi ile, artý-deðer oranýnýn belirlenmesi yasalarýnýn
tek sonucu budur.
Þimdi, (daha önce de dediðimiz gibi, yalnýz ,deðiþen-sermayeyi
dikkate alarak) yýlda devreden sermaye/yatýrýlan sermaye oraný ile neyin ifade edildiðini
görelim. Bu bölme, bir yýlda yatýrýlan sermayenin yaptýðý devir sayýsýný
gösterir.
Sermaye A durumunda:
yýlda devreden 5.000 sterlinlik sermaye
yatýrýlan 500 sterlinlik sermaye

Sermaye B durumunda:

yýlda devreden 5.000 sterlinlik sermaye
yatýrýlan 5.000 sterlinlik sermaye

Her iki orantýda da, pay, yatýrýlan sermayenin, devir sayýsý ile çarpýmýný ifade ediyor; sermaye Ada, 500 kez 10; sermaye Bde, 5.000 kez
1. Ya da bu, bir yýl için hesaplanan devir zamanýnýn tersiyle de çarpýlabilir. A için devir zamaný bir yýlýn 1/10udur; ters çevrilen devir zamaný 10/1
yýldýr; dolayýsýyla 500 kez 10/1, yani 5.000dir. Sermaye Bde 5.000 kez 1/1.
yani 5.000dir. Payda, devredilen sermayenin, ters çevrilmiþ devir sayýsý
ile çarpýmýný ifade eder; sermaye Ada 5.000 kez 1/10; sermaye Bde
5.000 kez 1/1.
Bir yýlda devreden iki deðiþen-sermayenin harekete geçirdiði emeðin her birinin miktarý (ödenen ve ödenmeyen emeðin toplamý) bu durumda eþittir, çünkü devreden sermayelerin kendileri eþit olduðu gibi,
bunlarýn kendini geniþletme oranlarý da ayný þekilde eþittir.
Bir yýlda devreden deðiþen-sermayenin, yatýrýlan deðiþen-sermayeye oraný, 1) yatýrýlacak sermayenin, belirli bir çalýþma döneminde kul-
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lanýlan deðiþen-sermayeye oranýný belirtir. Eðer devir sayýsý, A durumunda olduðu gibi 10 ve bir yýlda da 50 hafta olduðu kabul edilirse, o zaman,
devir dönemi 5 hafta olur. Bu 5 hafta için deðiþen-sermaye yatýrýlmasý
gerekir ve 5 hafta için yatýrýlacak bu sermaye, bir haftada kullanýlan
deðiþen-sermayenin 5 katý olmalýdýr. Yani bir hafta boyunca, yatýrýlan
sermayenin (örneðimizde 500 sterlinin) ancak beþte-biri kullanýlabilir.
Buna karþýlýk, devir sayýsýnýn 1/1 olduðu sermaye Bde, devir zamaný 1 yýl,
yani 50 haftadýr. Yatýrýlan sermayenin, bir haftada kullanýlan sermayeye
oraný bu nedenle 50 : 1dir. Eðer durum B için de A gibi olsaydý, Bnin
haftada 100 sterlin yerine 1.000 sterlin yatýrmasý [sayfa 322] gerekirdi. 2)
Bundan þu sonuç çýkar ki, ayný miktarda deðiþen-sermayeyi, ve dolayýsýyla, artý-deðer oraný belli olduðuna göre ayný miktarda emeði (ödenen ve ödenmeyen) harekete geçirmek ve böylece yýl içerisinde ayný
miktarda, artý-deðer üretmek için B, Anýn on katý sermaye (5.000 sterlin) kullanmýþtýr. Gerçek artý-deðer oraný, belirli bir dönem esnasýnda
kullanýlan deðiþen-sermayenin, ayný zaman içerisinde üretilen artý-deðere olan oranýndan; ya da bu sürede kullanýlan deðiþen-sermaye tarafýndan harekete geçirilen ödenmemiþ emek-miktarýna olan oranýndan
baþka bir þey deðildir. Bunun, deðiþen-sermayenin, kullanýlmadan yatýrýlmýþ olduðu süredeki kýsmý ile hiç bir iliþkisi yoktur. Dolayýsýyla, bunun
gene, sermayenin, belirli bir zaman döneminde yatýrýlan kýsmýnýn, ayný
zaman döneminde kullanýlan kýsmýna olan oranýyla da bu, farklý sermayeler için, devir dönemi tarafýndan deðiþikliðe uðratýlan ve farklýlaþtýrýlan bir orandýr hiç bir iliþkisi yoktur.
Bu anlatýlanlardan daha çok þu sonuç çýkar ki, yýllýk artý-deðer
oraný ancak bir tek durumda, emeðin sömürülme derecesini ifade eden
gerçek artý-deðer oraný ile çakýþýr; yani, yatýrýlan sermayenin yýlda ancak
bir kez devrettiði ve böylece yatýrýlan sermayenin, bir yýl boyunca devreden sermayeye eþit olduðu, ve bu nedenle, o yýl boyunca üretilen artýdeðer miktarýnýn bu üretimde o yýl içerisinde kullanýlan sermayeye olan
oranýnýn, yýl içerisinde üretilen artý-deðer miktarýnýn yýl boyunca yatýrýlan
sermayeye olan oranýyla çakýþtýðý ve özdeþ olduðu durumda.
A) Yýllýk artý-deðer oraný,
yýl boyunca üretilen artý-deðer miktarý
yatýrýlan deðiþen sermaye

ye eþittir. Ama yýl boyunca üretilen artý-deðer miktarý, gerçek artý-deðer oranýnýn, bunun üretiminde kullanýlan deðiþen-sermaye
ile çarpýmýna eþittir. Yýllýk artý-deðer miktarýnýn üretiminde kullanýlan sermaye, yatýrýlan sermaye ile bu sermayenin devir sayýsýnýn bu sayýya biz
n diyeceðiz çarpýmýna eþittir. Formül A, böylece þu hali alýr:
B) Yýllýk artý-deðer oraný,
gerçek artý-deðer oraný x yatýrýlan deðiþen-sermaye x n
yatýrýlan deðiþen-sermaye

ye eþittir. Örneðin, sermaye B için 100 x 5.000 x 1/5.000 yani
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%100, Ancak nnin 1e eþit olduðu, yani yatýrýlan deðiþen-sermaye, yýlda
[sayfa 323] yalnýz bir devir yaptýðý ve böylece, kullanýlan ya da yýlda bir devir
yapan sermayeye eþit olduðu zamandýr ki, yýllýk artý-deðer oraný, gerçek
artý-deðer oranýna eþittir.
Yýllýk artý-deðer oranýna A, gerçek artý-deðer oranýna a, yatýrýlan
deðiþen-sermayeye d, devir sayýsýna n diyelim. Buna göre,
A' =

a' d n
d

=

a' n

Diðer bir deyiþle, A, anye eþittir ve ancak n = 1 olduðunda a ye
eþittir, yani A = a kez 1, yani a dür.
Bundan þu sonuç da çýkar ki, yýllýk artý-deðer oraný, daima, a
nye, yani bir devir döneminde tüketilen deðiþen-sermaye tarafýndan bu
dönemde üretilen gerçek artý-deðer oranýnýn, bu deðiþen-sermayenin
bir yýldaki devir sayýsý ile çarpýmýna, ya da (ayný þey demek olan) bu
sermayenin bir yýl için hesaplanan devir zamanýnýn tersiyle çarpýmýna
eþittir. (Eðer deðiþen-sermaye, yýlda on kez devrediyorsa, onun devir
zamaný bir yýlýn 1/10udur; ters çevrilmiþ devir zamaný ise 10/1, yani
10dur.)
Ayrýca, þu sonuç da çýkar ki, n 1e eþit olduðunda, A = a . n,
1den büyük olduðunda, yani yatýrýlan sermaye yýlda birden fazla devir
yaptýðýnda, ya da devreden sermaye yatýrýlan sermayeden daha büyük
olduðunda, A, a den büyüktür.
Ensonu, n, 1den küçük olduðunda, yani yýl boyunca devreden
sermaye, yatýrýlan sermayenin ancak bir kýsmý olup devir dönemi bir
yýldan daha uzun olduðunda A, a den küçüktür.
Bu son durum üzerinde biraz duralým.
Devir döneminin 55 haftaya uzatýlmasý dýþýnda, eski örneðimizin
bütün ön varsayýmlarýný aynen koruyoruz. Emek-süreci, bir hafta için
100 sterlinlik bir deðiþen-sermaye, dolayýsýyla, devir dönemi için 5.500
sterlin gerektirmekte ve her hafta 100a üretmektedir; a, bu nedenle
önceki gibi %100dür. Devir sayýsý, n, burada 50/55, yani 10/11dir, çünkü, devir zamaný, 1 artý 1/10 yýl (50 hafta), yani 11/10 yýldýr.
A' =

%100 x 5.500 x 10/11
5.500

= 100 x

10
11

=

1.000
11

= %9010/11

Ve bu nedenle de %100den küçüktür. Gerçekten de, eðer yýllýk
artý-deðer oraný %100 olsaydý, yýl boyunca 5.500d, 5.500a üretirdi, oysa
bunun için 11/10 yýl gerekiyor. 5.5000d bir yýl boyunca ancak 5.000a üretir,
bu yüzden, yýllýk artý-deðer oraný 5.000a : 5.500d, yani 10/11 ya da %9010/
dir.
11
Yýllýk artý-deðer oraný, yani bir yýl boyunca üretilen artý-deðer [sayfa
324] ile, (yýl boyunca devreden deðiþen-sermayeden farklý olarak) genel
olarak yatýrýlan deðiþen-sermaye arasýndaki karþýlaþtýrma, bu nedenle

Karl Marks
Kapital II

271

salt öznel bir karþýlaþtýrma deðildir; sermayenin kendi fiili hareketi bu
karþýtlýða yol açmaktadýr. Sermaye Anýn sahibini ilgilendirdiði kadarýyla
yatýrmýþ bulunduðu 500 sterlinlik deðiþen-sermaye, yýl sonunda kendisine, 5.000 sterlinlik bir artý-deðer ile birlikte geri dönmüþtür. Yatýrmýþ
olduðu sermayenin büyüklüðünü ifade eden, yýl boyunca kullandýðý sermaye miktarý deðil, dönemsel olarak kendisine dönen miktardýr. Ele
alýnan durumda, sermayenin, yýl sonunda, kýsmen üretken, ikmal ya da
kýsmen para-sermaye ya da meta-sermaye biçiminde bulunmasýnýn, ve
bu farklý kýsýmlara hangi oranlarda bölünmüþ olduðunun bir önemi yoktur. Bu, sermayenin sahibini ilgilendirdiði kadarýyla, 5.000 sterlin, yatýrmýþ
olduðu sermaye, kendisine, 5.000 sterlinlik bir artý-deðer ile birlikte geri
dönmüþtür. Sermaye Cnin sahibi için (son sözü edilen 5.500 sterlinlik
sermaye için) yýl boyunca 5.000 sterlin miktarýnda artý-deðer üretilmiþtir
(5.000 sterlin yatýrýlmýþtýr ve artý-deðer oraný %100dür), ama yatýrdýðý
sermaye ona henüz geri dönmediði gibi, üretilen artý-deðer de geri dönmemiþtir.
A = a n, bir devir dönemi boyunca kullanýlan deðiþen-sermaye
için geçerli artý-deðer oranýný belirtmektedir; yani
bir devir döneminde üretilen a miktarý
bir devir döneminde kullanýlan d

devir dönemlerinin sayýsý ile çarpýlmalýdýr; yani yatýrýlan deðiþensermayenin yeniden-üretim dönemlerinin, devresini yenilediði dönemlerin sayýsý ile çarpýlmalýdýr.
Gördük ki, (Buch I, Kap. IVte) (Paranýn Sermayeye Dönüþümü)
ve ayrýca (Buch I, Kap. XXIde) (Basit Yeniden-Üretim), sermaye-deðer
genel olarak harcanmýþ deðil, yatýrýlmýþtýr, çünkü bu deðer, devresinin
çeþitli evrelerinden geçmiþ olarak, çýkýþ noktasýna döner, ve bunu da
artý-deðer ile zenginleþmiþ olarak yapar. Bu durum, ona, yatýrýlmýþ olma
niteliðini vermektedir. Çýkýþ anýndan, dönüþ anýna kadar geçen zaman,
bu sermayenin yatýrýlmýþ bulunduðu zamandýr. Sermaye-deðerin çizdiði
ve yatýrýlmasýndan dönüþüne kadar geçen zamanla ölçülen tüm dairesel hareket onun devrini oluþturur ve, bu devrin süresi, bir devir [sayfa 325]
dönemidir. Bu dönem sona erdiði ve devre tamamlandýðýnda, ayný sermaye-deðer, ayný devreyi yenileyebilir ve bu nedenle yeniden
geniþleyebilir, artý-deðer yaratabilir. Eðer deðiþen sermaye, bir yýlda, sermaye Ada olduðu gibi on kez devrederse, bu ayný sermaye yatýrýmý, bir
yýl boyunca, bir devir dönemine tekabül eden artý-deðer miktarýnýn on
katýný oluþturur.
Kapitalist toplum açýsýndan bu yatýrýmýn niteliði üzerinde açýk bir
anlayýþa varmak gereklidir.
Yýlda on devir yapan sermaye A, bir yýl boyunca on kez yatýrýlýr.
Her devir dönemi için yeni baþtan yatýrýlýr. Ama ayný zamanda, yýl boyunca A, hiç bir zaman bu 500 sterlinlik ayný sermaye-deðerden fazlasýný
yatýrmaz ve aslýnda, bizim incelediðimiz üretken süreç için hiç bir za-
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man bu 500 sterlinden fazlasýný elden çýkartmaz. Bu 500 sterlin bir devresini tamamlar tamamlamaz, A, bunu ayný devreye yeni baþtan baþlatýr;
kendi niteliði gereði sermaye, bu sermaye olma özelliðini, ancak, birbirini izleyen üretim süreçlerinde daima sermaye olarak iþlev yaptýðý için
korur. Üstelik hiç bir zaman, bu, beþ haftalýk süreden fazlasý için yatýrýlmamýþtýr. Devir daha uzun sürecek olursa, yetersiz kalýr. Devir daha kýsa
sürecek olursa, bu sefer de bir kýsmý fazlalýk halini alýr. 500 sterlinlik on
tane sermaye deðil, 500 sterlinlik bir tane sermaye, birbirini izleyen aralýklar ile on kez yatýrýlmýþtýr. Yýllýk artý-deðer oraný, bu nedenle, 500 sterlinlik sermayenin on yatýrýmý ya da 5.000 sterlinlik sermaye için deðil, 500
sterlinlik bir sermayenin bir yatýrýmý için hesaplanmýþtýr. Týpký, bir þilinin
on kez devrettiði ve 10 þilinin iþlevini yerine getirdiði halde, hiç bir zaman, dolaþýmdaki tek bir þilinden fazlasýný temsil etmemesi gibi. Ne var
ki, her el deðiþikliðinden sonra girdiði cepte bu para, týpký eskisi gibi bir
þilinin sahip olduðu ayný özdeþ deðeri korur.
Ayný þekilde, sermaye A, ardarda her geriye dönüþünde ve gene
yýl sonundaki geriye dönüþünde, sahibinin, daima 500 sterlinlik ayný sermaye-deðerle iþ gördüðünü belirtir. Yani her seferinde, kendisine, yalnýz
500 sterlin geri döner. Yatýrdýðý sermaye, bu nedenle, hiç bir zaman 500
sterlinden fazla deðildir. Demek oluyor ki, bu 500 sterlinlik yatýrýlan sermaye yýllýk artý-deðer oranýný ifade eden kesrin paydasýný oluþturmaktadýr.
Bunun için elimizde, yukarda sözü edilen
A' =

a' d n
d

=

a' n

formülü vardý. Gerçek artý-deðer oraný, a, a : dye, artý-deðer
miktarýnýn bu artý-deðeri üreten deðiþen sermayeye bölünmesine eþit
olduðuna [sayfa 326] göre, a nde a nün deðerinin yerine a : dyi koyabiliriz
ve A = an : d formülünü elde ederiz.
Ama 500 sterlinlik sermaye, on-katý devriyle ve böylece, yatýrýmýnýn on-katý yenilenmesi ile, on kez daha büyük bir sermayenin, 5.000
sterlinlik bir sermayenin iþlevini yerine getirmektedir; týpký yýlda on kez
dolaþým yapan 500 þilinin, yýlda yalnýz bir dolaþým yapan 5.000 þilinin
iþlevini yerine getirmesi gibi.
II. BÝREYSEL DEÐÝÞEN-SERMAYENÝN DEVRÝ

Bir toplumda üretim sürecinin biçimi ne olursa olsun, bu sürecin sürekli olmasý, devresel olarak ayný evrelerden geçerek sürüp gitmesi gerekir. ... Bunun için birbiriyle iliþkili bir bütün, devamlý yenilemelerle
akýp giden bir olay olarak görüldüðünde, her toplumsal üretim süreci,
ayný zamanda, bir yeniden-üretim sürecidir. ... Yatýrýlan sermayenin devresel artýþý ya da sürece katýlan sermayenin devresel meyvesi olarak
artý-deðer, sermayeden doðan bir gelir biçimini alýr. (Buch I, Kap. XXI,
s. 588, 589.)
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Sermaye A durumunda, 10 tane 5 haftalýk devir dönemi vardýr.
Birinci devir döneminde 500 sterlinlik deðiþen-sermaye yatýrýlmaktadýr;
yani haftada 100 sterlin emek-gücüne çevrilmekte, böylece ilk devir
döneminin sonunda emek-gücü için 500 sterlin harcanmaktadýr.
Baþlangýçta yatýrýlan toplam sermayenin bir kýsmý olan bu 500 sterlin,
artýk sermaye olmaktan çýkmýþtýr. Bu para, ücret olarak ödenmiþtir.
Emekçiler de bu parayý, geçim araçlarý satýn almak için harcamýþlar, 500
sterlin deðerinde geçim araçlarý tüketmiþlerdir. Bu deðerde bir meta
miktarý bu nedenle yokedilmiþtir (emekçinin, para vb. biçiminde tasarruf edebileceði þeyler de sermaye deðildir). Emekçi yönünden bu miktarda meta, kapitalist için vazgeçilmez bir araç olan emek-gücünun etkinliðinin korunmasý dýþýnda, üretken olmayan bir biçimde tüketilmiþtir.
Ýkinci olarak, bu 500 sterlin, gene de, kapitalist için, ayný deðere
(ya da fiyata) sahip emek-gücüne dönüþtürülmüþtür. Emek-gücü, kapitalist tarafýndan emek-sürecinde, üretken biçimde tüketilmiþtir. 5 haftanýn sonunda, 1.000 sterlin deðerinde bir ürün yaratýlmýþtýr. Bunun yarýsý,
500 sterlini, emek-gücüne yapýlan ödenmede harcanan deðiþen-sermayenin yeniden-üretilmiþ deðeridir. [sayfa 327] Diðer yarýsý, 500 sterlini, yeni
üretilmiþ artý-deðerdir. Ama 5 haftalýk emek-gücü, sermayenin bir kýsmýnýn deðiþen-sermaye haline çevrildiði deðiþim yoluyla, üretken bir
biçimde olsa bile, gene de harcanmýþ, tüketilmiþtir. Dünkü faal emek,
bugünkü faal emekle ayný deðildir. Onun deðeri artý yarattýðý artý-deðer,
þimdi, emek-gücünden farklý birþeyin, yani ürünün deðeri olarak vardýr.
Ama ürünü paraya çevirmek suretiyle, emek-gücünün deðerinin, yatýrýlan deðiþen-sermayenin deðerine eþit olan kýsmý tekrar emek-gücü ile
deðiþilebilir ve böylece gene deðiþen-sermaye olarak iþlev yapabilir. Ayný
iþçilere, yani ayný emek-gücü taþýyýcýlarýna, yalnýz yeniden-üretilen sermaye-deðer tarafýndan deðil, tekrar para biçimine çevrilmiþ sermayedeðer tarafýndan da, iþ saðlanýyor olmasýnýn önemi yoktur. Kapitalistin,
ikinci devir döneminde farklý iþçiler tutma olanaðý vardýr.
Aslýnda, bu nedenle, 5er haftalýk on devir dönemi sýrasýnda ücretlere ardarda 500 sterlin deðil, 5.000 sterlinlik bir sermaye harcanmýþtýr
ve bu ücretler emekçiler tarafýndan geçim araçlarý satýnalmak için tekrar harcanacaktýr. Bu þekilde yatýrýlmýþ bulunan 5.000 sterlinlik sermaye
tüketilmiþ olacaktýr. Var olmaktan çýkacaktýr. Öte yandan, 500 deðil,
5.000 sterlin deðerinde emek-gücü, ardarda üretken süreçle birleþtirilmiþ
olacak ve yalnýz 5.000 sterlinlik kendi deðerini yeniden-üretmekle kalmayacak, bunun ötesinde 5.000 sterlinlik bir artý-deðer de üretecektir.
Ýkinci devir dönemi sýrasýnda yatýrýlan 500 sterlinlik deðiþen-sermaye, ilk
devir dönemi sýrasýnda yatýrýlmýþ bulunan 500 sterlinlik ayný sermaye
deðildir. O sermaye, tüketilmiþ, ücretlere harcanmýþtýr. Ama bunun yerini, ilk devir döneminde metalar biçiminde üretilen ve tekrar paraya çevrilen yeni 500 sterlinlik yeni deðiþen-sermaye doldurmuþtur. Bu 500 sterlinlik yeni para-sermaye, bu nedenle, ilk devir döneminde yeni üretilmiþ
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bulunan meta miktarýnýn para-biçimidir. Özdeþ tutarda bir paranýn, 500
sterlinin, yani artý-deðerden ayrý olarak, kapitalistin tam ilk yatýrdýðý parasermaye kadar bir miktarýn, tekrar kapitalistin elinde bulunmasý olgusu,
onun, yeni üretilmiþ bir sermaye ile iþ yapmakta olduðunu gözden saklamaktadýr. (Meta-sermayenin deðerinin, sermayenin deðiþmeyen kýsýmlarýný yerine koyan diðer öðelerine gelince, bunlarýn deðerleri yeni
üretilmemiþtir, yalnýzca bu deðerin içinde varolduðu biçim deðiþmiþtir.)
Üçüncü devir dönemini alalým. Burada, üçüncü kez yatýrýlan [sayfa
328] 500 sterlinlik sermayenin, eski deðil yeni üretilmiþ bir sermaye olduðu besbellidir, çünkü bu, birinci deðil ikinci devir dönemine de üretilen meta miktarýnýn, yani bu meta miktarýnýn, deðeri, yatýrýlan deðiþensermayeye eþit olan kýsmýnýn para-biçimidir. Ýlk devir döneminde üretilen metalar satýlmýþtýr. Bu metalarýn deðerinin yatýrýlan sermayenin deðiþen kýsmýnýn deðerine eþit bölümü, ikinci devir döneminin yeni emekgücüne çevrilmiþtir; bu da yeni bir meta miktarý üretmiþ ve bunlar da
satýlarak, deðerlerinin bir kýsmý, üçüncü devir döneminde yatýrýlan 500
sterlin sermayeyi oluþturmuþtur.
Ve on devir dönemi boyunca bu böyle sürüp gider. Bunlar olurken, yeni üretilen meta miktarý (ki, bunlarýn deðeri de, deðiþen-sermayenin yerini doldurduðu kadarýyla yeniden üretilmiþtir ve, sermayenin deðiþmeyen döner kýsmýnda olduðu gibi yalnýzca yeniden ortaya çýkmamaktadýr), üretim sürecine durmadan yeni emek-gücü katmak için, her 5 haftada bir pazara sürülmektedir.
Demek oluyor ki, 500 sterlinlik yatýrýlmýþ deðiþen-sermayenin onkatý devri tarafýndan baþarýlan þey, bu 500 sterlinlik sermayenin on kez
üretken bir biçimde tüketilebilmesi ya da 5 hafta dayanan bir deðiþensermayenin 50 hafta kullanýlabilmesi deðildir. Aslýnda 50 haftada on kez
500 sterlinlik deðiþen-sermaye kullanýlmýþtýr ve 500 sterlinlik sermaye
daima ancak 5 hafta dayanýr ve bu 5 haftanýn sonunda yeni üretilen 500
sterlinlik bir sermaye tarafýndan yeri doldurulmalýdýr. Bu, ayný þekilde,
sermaye A ve sermaye B için de geçerlidir. Ama bu noktada fark
baþlamaktadýr.
Birinci 5 haftalýk dönem sonunda, 500 sterlinlik bir deðiþen-sermaye, hem B ve hem de A tarafýndan yatýrýlmýþ ve harcanmýþtýr. Her iki
sermaye de deðerlerini emek-gücüne çevirmiþ ve bu emek-gücü tarafýndan yeni yaratýlmýþ olan ürünün deðerinin yatýrýlan 500 sterlinlik deðiþen-sermayenin deðerine eþit kýsmý tarafýndan bu sermayeler yerine konulmuþtur. B ve Anýn her ikisi için emek-gücü, yalnýz harcanan 500 sterlinlik deðiþen-sermayenin deðerini ayný miktarda bir deðerle yerine koymakla kalmamýþ, ayný zamanda, bizim varsayýmýmýza göre ayný büyüklükte olan bir artý-deðer de eklemiþtir.
Ama, B durumunda, yatýrýlan deðiþen-sermayeyi yerine koyan ve
ona bir artý-deðer ekleyen deðer-ürün üretken ya da [sayfa 329] deðiþensermaye olarak iþlev yapabilecek biçimde deðildir. A durumunda ise bu
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biçimdedir. Ve, ilk 5 hafta ile, onu izleyen her 5 haftada harcanan Bnin
elindeki deðiþen-sermaye, yýl sonuna kadar (yeni üretilen bir deðer ve
ona eklenen bir artý-deðerle yerine konduðu halde), üretken ya da
deðiþen-sermaye olarak tekrar iþlev yapabileceði biçim içerisinde deðildir. Gerçi, deðeri, yeni, bir deðer tarafýndan yerine konulmuþ, dolayýsýyla
yenilenmiþtir, ama deðerinin biçimi (bu durumda, mutlak deðer biçimi,
kendi para-biçimi) yenilenmemiþtir.
Ýkinci 5 haftalýk dönem için (ve böylece, yýlýn birbirini izleyen her
5 haftasý için) týpký birinci dönemde olduðu gibi, gene bir baþka 500
sterlinin elde bulunmasý gerekir. Demek ki, kredi durumlarý bir yana
býrakýlacak olursa, yýl boyunca aslýnda ancak yavaþ yavaþ harcanýyor,
emek-gücüne çevriliyor olmasýna karþýn; yýlýn baþýnda, yatýrýlmýþ gizil bir
para-sermaye olarak 5.000 sterlinin hazýr bulunmasý gerekir.
Ama, A durumunda, devre, yatýrýlan sermayenin devri, tamamlandýðý için, ilk 5 haftanýn sonunda, yerine koyma deðeri, zaten yeni
emek-gücünü 5 haftalýk bir dönem için harekete geçirebilecek biçimdedir  kendi özgün biçiminde, para-biçimindedir.
Hem A ve hem de B durumunda, yeni emek-gücü, ikinci 5 haftalýk dönemde tüketilmiþtir ve bu, emek-gücünün karþýlýðýnýn ödenmesinde 500 sterlinlik yeni bir sermaye harcanmýþtýr. Emekçilerin ilk 500 sterlin
ile ödenen geçim araçlarý yok olmuþlardýr; hiç deðilse bunlarýn deðerleri
kapitalistin elinden gitmiþtir. Ýkinci 500 sterlin ile yeni emek-gücü satýn
alýnmýþ, pazardan yeni geçim araçlarý çekilmiþtir. Kýsacasý, harcanmakta
olan eski deðil, yeni bir 500 sterlinlik sermayedir. Ama, A durumunda,
bu yeni 500 sterlinlik sermaye, daha önce harcanan 500 sterlinlik deðerin yeni, üretilen ikamesinin para-biçimi olduðu halde, B durumunda,
bu ikame, deðiþen-sermaye olarak iþlev yapabilecek biçimde deðildir.
Mevcuttur, ama, deðiþen-sermaye biçiminde deðil. Üretim sürecinin bir
sonraki 5 haftada devam edebilmesi için, 500 sterlinlik ek bir sermayenin bulunmasý ve mutlaka para-biçimde yatýrýlmasý gereklidir. Demek
oluyor ki, 50 hafta boyunca hem A ve hem de B, eþit miktarda deðiþensermaye harcamakta, eþit miktarda emek-gücü için ödeme yapmakta
ve tüketmektedir. Ancak, B, bu emek-gücünün sahip olduðu 5.000 sterlinlik toplam [sayfa 330] deðere eþit bir yatýrýlmýþ sermaye ile ödemede
bulunmak zorunda olduðu halde, A, bu emek-gücüne, her 5 hafta için
yatýrýlan 500 sterlinlik sermaye için her 5 haftada üretilen ikame-deðerin
sürekli yenilenen para-biçimi ile ardarda ödemede bulunmaktadýr. Her
iki durumda da, burada, 5 hafta için gerekli olandan fazla para-sermaye
yatýrýlmamaktadýr; yani, ilk 5 hafta için yatýrýlmýþ olandan, 500 sterlinden
fazla para-sermaye yatýrýlmamaktadýr. Bu 500 sterlin bütün yýl için yetmektedir. Bu nedenle, emeðin sömürülme derecesi ile, gerçek artýdeðer oraný ayný olduðunda, A ile Bnin yýllýk (artý-deðer) oranlarýnýn, yýl
boyunca ayný miktarda emek-gücünü harekete geçirmek için yatýrýlmasý
zorunlu bulunan deðiþen para-sermayelerin büyüklükleri ile ters orantýlý
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olmalarý gerektiði açýktýr.
A:

5.000a
500d

= %1.000 ;

B:

5.000a
5.000d

= %100

Ama, 500d : 5.000d = 1 : l0 = %100 : %1.000.
Buradaki fark, devir dönemlerindeki farktan, yani belli bir süre
için kullanýlan deðiþen-sermayenin ikame-deðerinin yeniden sermaye
olarak, dolayýsýyla yeni bir sermaye olarak iþlev yapabileceði dönemlerdeki farktan ileri gelmektedir. Hem B ve hem de A durumunda, ayný
dönemler boyunca kullanýlan deðiþen-sermaye için, ayný deðer ikamesi
vardýr. Ayný dönemlerde gene ayný miktarlarda artý-deðer eklenmesi vardýr. Ama, B durumunda, her 5 haftada 500 sterlinlik bir deðer yerine
koyma ile 500 sterlinlik bir artý-deðer olduðu halde, bu ikame-deðer
para-biçiminde varolmadýðý için, yeni bir sermaye oluþturmaz. A durumunda ise, eski sermaye-deðer, bir yenisi ile yerine konulmakla
kalmamýþ, para-biçim içerisinde yeni bir canlýlýk kazanmýþ, yani iþlevini
yerine getirebilecek yeni bir sermaye olarak yeri doldurulmuþtur.
Ýkame-deðerin er ya da geç, paraya ve böylece deðiþen-sermayenin yatýrýlmakta olduðu biçime çevrilmesinin, artý-deðerin kendisinin üretimi bakýmýndan bir önem taþýmadýðý açýktýr. Bu üretim, kullanýlan
deðiþen-sermayenin büyüklüðü ile emeðin sömürülme derecesine baðlýdýr. Ama bu durum, belirli miktarda emek-gücünü yýl boyunca harekete geçirmek için yatýrýlmasý gerekli para-sermayenin miktarýný deðiþtirir
ve bu nedenle de, yýllýk artý-deðer oranýný belirler. [sayfa 331]
III. TOPLUMSAL AÇIDAN DEÐÝÞEN-SERMAYENÝN DEVRÝ

Bu konuya bir an için toplum açýsýndan bakalým. Bir emekçinin
haftalýk ücreti 1 sterlin, iþgünü 10 saat olsun. A ve B durumlarýnýn her
ikisinde de, bir yýl boyunca 100 emekçi çalýþtýrýlmakta (100 emekçi için
haftada 100 sterlin, ya da 5 hafta için 500 sterlin ya da 50 hafta için 5.000
sterlin) ve her emekçi, 6 günlük bir haftada 60 saat çalýþmaktadýr. Böylece 100 emekçi haftada 6.000 saat, 50 haftada 300.000 saat çalýþmaktadýr.
Bu emek-gücü A ile Bnin elinde bulunmaktadýr ve bu yüzden, toplum
tarafýndan baþka bir þey için harcanamaz. Bu kadarýyla, toplumsal olarak, sorun, hem A ve hem de B için aynýdýr. Ayrýca: hem A ve hem de B
durumlarýnda, her iki tarafýn çalýþtýrdýðý 100 emekçi, yýlda 5.000 sterlinlik
(ya da 200 emekçinin hepsi için 10.000 sterlinlik) bir ücret almakta ve
toplumdan bu miktarda geçim aracý çekmektedir. Buraya kadar sorun,
A ve B durumlarý için toplumsal olarak aynýdýr. Her iki durumda da
emekçilere ücretleri haftalýk olarak ödendiði için, bunlar geçim araçlarýný toplumdan haftalýk olarak çekmekte ve her hafta, dolaþýma, bunlarýn eþdeðerlerini para olarak sürmektedirler. Ne var ki, farklýlýk burada
baþlamaktadýr.
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Birincisi. A emekçisinin dolaþýma sürdüðü para, B emekçisinde
olduðu gibi, yalnýzca kendi emek-gücünün deðerinin para-biçimi (gerçekte, zaten tamamlanmýþ bulunan bir iþ için ödeme aracý) deðildir; bu,
iþyerinin açýlmasýndan sonraki ikinci devir döneminden baþlamak üzere, birinci devir dönemi sýrasýnda yaratýlan ve ikinci devir dönemi süresince emeðinin karþýlýðýnýn ödendiði kendi deðerinin (emek-gücü ile
artý-deðerin toplamýna eþit olan deðerinin) para-biçimidir. B emekçisinde bu böyle deðildir. Bu emekçiyi ilgilendirdiði kadarýyla, para, burada,
gerçekten de, kendisi tarafýndan zaten yapýlmýþ olan bir iþ için bir ödeme aracýdýr, ama bu iþin karþýlýðý, kendi üretmiþ olduðu ve paraya çevrilmiþ bulunan deðerle (yani emeðin kendisinin üretmiþ olduðu deðerin
para-biçimi ile) ödenmemektedir. B emekçisine bir önceki yýlda kendisi
tarafýndan üretilen ve paraya çevrilen deðerle ödeme yapýldýðý ikinci
yýlýn baþýna kadar, bu, mümkün deðildir.
Sermayenin devir dönemi ne kadar kýsa olursa bu nedenle, yýl
boyunca yeniden-üretildiði aralýklar ne kadar kýsa olursa [sayfa 332] kapitalistin baþlangýçta para-biçimde yatýrdýðý sermayenin deðiþen kýsmýnýn,
emekçi tarafýndan, bu deðiþen-sermayenin yerine konulmasý için yaratýlan deðerin (ayrýca artý-deðeri de içeren) para-biçime dönüþmesi o
kadar hýzlý olur; kapitalistin, kendi fonundan para yatýrmasý gereken süre
o kadar kýsa olur ve genel olarak, yatýrdýðý sermaye, veri olan üretim
ölçeðine oranla o kadar küçük olur; ve bir veri olan artý-deðer oraný ile
yýl boyunca elde ettiði artý-deðer miktarý, nispi olarak o kadar büyük
olur, çünkü emekçinin yarattýðý deðerin para-biçimi ile o kadar çok sýk
aralýklarla emekçi satýn alabilir, ve bu emekçinin emeðini o kadar çok
sýk aralýklarla tekrar harekete geçirebilir.
Eðer üretimin ölçeði belli ise, yatýrýlan deðiþen para-sermayenin
(ve genel olarak döner sermayenin) mutlak büyüklüðü, yýllýk artý-deðer
oraný arttýðý halde, devir dönemindeki azalma ile orantýlý olarak azalýr.
Eðer yatýrýlan sermayenin büyüklüðü belli ise üretim ölçeði büyür; dolayýsýyla, eðer artý-deðer oraný belli ise, bir devir döneminde yaratýlan artýdeðerin mutlak miktarý da, yýllýk artý-deðer oranýnda, yeniden-üretim dönemlerindeki kýsalmanýn getirdiði yükselme ile birlikte ayný þekilde büyür.
Yukardaki incelemelerden genel olarak þu sonuç çýkar ki, ayný miktar
üretken döner sermayeyi ve sömürülme derecesi ayný olan ayný miktarda emeði harekete geçirmek için, devir dönemlerindeki farklý uzunluklar, yatýrýlacak para-sermayenin, çok farklý miktarlarda olmasýný zorunlu
kýlar.
Ýkincisi ve bu birinci farklýlýkla baðýntýlýdýr, A ve B emekçileri,
satýn aldýklarý geçim araçlarýnýn karþýlýðýný, dolaþým aracýna çevrilmiþ olarak ellerine geçen deðiþen-sermaye ile öderler. Sözgelimi, pazardan yalnýz buðday çekmekle kalmazlar, ayýn zamanda, onu, para olarak bir eþdeðerle yerine koyarlar. Ama B emekçisinin pazardan çektiði geçim
araçlarýnýn karþýlýðý için ödemede bulunduðu para, A emekçisinde ol-
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duðu gibi, yýl boyunca ürettiði ve pazara sürdüðü bir deðerin para-biçimi
olmadýðýna göre, geçim araçlarýnýn satýcýsýna, bu satýcýnýn, A durumunda olduðu gibi, satýþtan elde edeceði hasýlatla, satýn alabileceði metalar
deðil bu metalar üretim araçlarý ya da geçim araçlarý olabilirler, para
saðlar. Demek oluyor ki, pazardan emek-gücü çekiliyor, bu emek-gücü
için geçim araçlarý, B iþinde kullanýlan emek aletleri biçiminde sabit
sermaye, üretim maddeleri [sayfa 333] de çekiliyor ve bunlarýn yerine konmak üzere para olarak, bir eþdeðer pazara sürülmüþ oluyor; ne var ki,
pazardan çekilen üretken sermayenin maddi öðelerini yerine koymak
üzere pazara yýl boyunca herhangi bir ürün sürülmüyor. Eðer toplumu
kapitalist deðil komünist bir toplum olarak düþünürsek, her þeyden önce,
ortada ne para-sermaye diye bir þey olacak, ne de bundan ileri gelen
alýþveriþIeri örten sahtelik. O zaman sorun, toplumun gereksinmelerini
önceden hesap etmekten, toplam yýllýk üretimden, emek, üretim araçlarý
ve geçim araçlarý çektikleri halde, herhangi bir üretim ya da geçim aracý
saðlamadýklarý gibi, uzun bir süre, bir yýl ya da daha uzun bir süre, herhangi yararlý bir etkide yaratmayan örneðin demiryollarý yapýmý gibi, iþ
kollarýna zarar vermeksizin, toplumun ne kadar emek, üretim aracý ve
geçim aracý yatýrabileceðini önceden hesap etmekten ibaret olacaktýr.
Toplumsal nedenin ne var ki, toplumsal anlayýþýn kendisini her zaman
ancak post festum ortaya koyduðu kapitalist toplumda büyük çalkantýlar
yer alabilir ve sürekli olarak almalýdýr da. Bir yandan para-piyasasý üzerinde baský yaratýlýrken, öte yandan da rahat bir para-piyasasý bu gibi
giriþimleri kitle halinde teþvik eder ve böylece para-piyasasý üzerinde
daha sonradan baskýya yolaçan durumlarý yaratmýþ olur. Para-piyasasý
üzerine de baský yaratýlmýþtýr, çünkü büyük para-sermaye yatýrýmlarý burada daima uzun zaman dönemleri için gereklidir. Ve bu, sanayicilerin ve
tüccarlarýn, kendi iþlerini yürütebilmek için gerekli olan para-sermayeyi,
spekülatif demiryolu projelerine vb. yatýrmalarý, ve bunu da para-piyasasýndan borç alarak gerçekleþtirmeleri olgusuna karþýn böyledir.
Öte yandan toplumun mevcut üretken sermayesi üzerinde baský
yaratýlýr. Üretken sermayenin öðeleri sürekli olarak pazardan çekildiði
ve ancak bunlarýn yerine para olarak bir eþdeðer pazara sürüldüðü için,
kendisi herhangi bir arz öðesi olmadýðý halde, etkin bir talep ortaya çýkar. Bunun sonucu, üretken malzemelerin fiyatlarýnda olduðu gibi geçim
araçlarýnýn fiyatlarýnda da bir artýþ olur. Buna, bir de, borsa oyunlarýnýn
olaðan bir durum almasý ve büyük ölçekli sermaye transferlerini eklemek gerekir. Bir yýðýn spekülatör, müteahhit, mühendis, avukat vb. zengin olur. Bunlar pazarlardaki tüketim mallarý üzerinde güçlü bir talep yaratýr, ayný zamanda da ücretler yükselir. Yiyecek maddeleri bakýmýndan,
tarým da kamçýlanýr. Ne var ki, bu yiyecek [sayfa 334] maddeleri bir yýlda
hemen artýramayacaðý için, bunlarýn ithalatý büyür, týpký genel olarak
(kahve, þeker, þarap, vb. gibi) yabancý ülkelerden getirtilen yiyecek maddeleri ile lüks mallarda olduðu gibi. Ýthalat iþinin bu dalýndaki aþýrý ithala-
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týn ve spekülasyonun nedeni budur. Bu arada, üretimin hýzla
geniþletilebileceði sanayi dallarýnda (asýl sanayi, madencilik vb.) yükselen fiyatlar, çok geçmeden çöküntüye uðrayacak ani geniþlemelere yolaçar. Emek-pazarýnda da ayný etki yaratýlýr; çok sayýda gizil nispi fazla
nüfus ve halen çalýþmakta olan emekçiler de bu yeni iþkollarýna çekilirler. Genellikle demiryollarý gibi büyük boyutlu giriþimler, emek-pazarýndan, yalnýzca güçlü delikanlýlara gereksinme duyulan, tarým vb. gibi
iþkollarýndan gelebilecek belirli miktarda bir emek-gücünü çekerler. Bu
durum, bu yeni giriþimler, yerleþmiþ iþkollarý halini aldýktan ve örneðin,
demiryolu yapýmýnýn ölçeðinin geçici olarak ortalamanýn üzerine yükselmesi halinde olduðu gibi, bunlar için gerekli, göçebe bir iþçi-sýnýfý
oluþtuktan sonra bile devam edebilir. Ücretleri düþük düzeyde tutan
yedek emekçi ordusundan bir kýsmý emilir. Emek-pazarýnýn o zamana
kadar iyi bir iþe sahip kesimlerinde bile, genel bir ücret yükselmesi
görülür. Bu durum, kaçýnýlmaz çöküþ yedek emek ordusunu tekrar serbest býrakana ve ücretler bir kez daha asgari düzeye ve bunun da altýna
düþene kadar devam eder.32
Devir döneminin uzunluðu, uzun ya da kýsa, asýl çalýþma dönemine, yani ürünün pazarlanmaya hazýr hale getirilmesi için gerekli döneme baðlý olmasý nedeniyle, bu, çeþitli sermaye yatýrýmlarýna özgü, mevcut
maddi üretim koþullarýna dayanýr. Tarýmda, bunlar, üretimin doðal koþullarýnýn niteliðini daha çok kazanýrlar, sanayide ve madencilik sanayiinin
büyük bir kýsmýnda, üretim sürecinin kendisinin gösterdiði toplumsal
geliþmeyle farklýlýk gösterirler. [sayfa 335]
Çalýþma döneminin uzunluðu, arzýn büyüklüðüne (ürünün genellikle metalar olarak pazara sürüldüðü nicel hacime) baðlý olduðuna göre,
düzenli bir niteliðe sahiptir. Ama bu düzenliliðin maddi temeli, üretimin
ölçeðindedir ve bu nedenle, ancak tek baþýna incelendiði zaman raslansal olur.
Son olarak, devir döneminin uzunluðu, dolaþým döneminin uzunluðuna baðlý olduðuna göre, kýsmen, durmadan deðiþen pazar koþullarýna,
satýþ kolaylýðýnýn az ya da çok oluþuna ve bunun sonucu olarak ortaya
çýkan ürünün bir kýsmýnýn daha yakýn ya da daha uzak pazarlarda satýlmasý zorunluluðuna dayanýr. Genel olarak, talep hacminden ayrý olarak,
fiyat hareketleri burada büyük önem taþýr, çünkü bir yandan üretim
devam ettiði halde, fiyatlar düþerken, satýþlar bile bile sýnýrlanýr; tersine,
[32]
Elyazmasýnda, buraya, ilerde geniþletilmek üzere þu not konulmuþtur: Kapitalist üretim
tarzýndaki çeliþki: meta alýcýlarý olarak emekçiler, pazar için önemlidir. Ama kendi metalarýnýn
emek-gücünün satýcýlar olarak, kapitalist toplum bunlarý asgari fiyatta tutma eðilimindedir.
Baþka bir çeliþki daha: kapitalist üretimin bütün gücünü harcadýðý dönemler her zaman
aþýrý-üretim dönemleri olmaktadýr, çünkü üretim potansiyelleri, hiç bir zaman, daha fazla deðerin
yalnýz üretilmekle kalmayýp ayný zamanda gerçekleþebileceði ölçüde kullanýlamaz; ama
metalarýn satýþý, meta-sermayenin ve dolayýsýyla artý-deðerin gerçekleþmesi, yalnýz, genellikle
toplumun tüketim gereksinmeleri ile deðil, ayný zamanda, büyük çoðunluðu daima yoksul olan
ve daima da yoksul kalmasý gereken bir toplumun tüketim gereksinmeleri ile de sýnýrlýdýr. Ne
var ki, bu konu bunu izleyen kýsýmla ilgilidir.
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fiyatlar yükselirken ya da satýþlar peþin yapýlýrken, üretimle satýþlar birbirine ayak uydurur. Ama, üretim yerinin, pazardan olan uzaklýðýný gerçek
maddi temel olarak düþünmemiz gerekir.
Örneðin, Ýngiliz pamuklularý ya da pamuk iplikleri Hindistana satýlýr. Ýhracatçýnýn, Ýngiliz pamuklu imalatçýsýna kendisinin ödeme yaptýðýný düþünelim (ihracatçý, bunu, ancak, para-piyasasý güçlüyse isteyerek
yapar. Ama eðer fabrikatörün kendisi, para-sermayesini bazý kredi anlaþmalarý ile yerine koyuyorsa, iþler o kadar iyi deðildir). Ýhracatçý, pamuklu
mallarýný, yatýrdýðý sermaye kendisine iade edildiði Hindistan pazarlarýnda daha sonra satar. Bu iadeye kadar durum, üretim sürecinin belli bir
ölçekte sürdürülmesi için, çalýþma döneminin uzunluðunun yeni parasermaye yatýrýmýný gerektirdiði durumlarda olduðu gibi ayný yolu izler.
Fabrikatörün emekçilerine ödeme yaptýðý ve döner sermayesinin diðer
öðelerini yenilediði para-sermaye, ürettiði ipliðin para-biçimi deðildir. Ýpliðinin deðeri Ýngiltereye para ya da ürün biçiminde dönene kadar durum bu olamaz. Önceki gibi ek para-sermayedir. Aradaki tek fark, bunun,
fabrikatör yerine tüccar tarafýndan yatýrýlmýþ olmasýdýr ve o da bunu
pekala kredi iþlemleri yoluyla elde etmiþ olabilir. Ayný þekilde, bu para
pazara sürülmeden önce, ya da bununla birlikte, bu parayla satýn alýnabilecek ve üretken ya da bireysel tüketim alanýna girebilecek hiç bir ek
ürün Ýngiliz pazarýna konulmamýþtýr. Eðer bu durum, oldukça uzun bir
zaman, oldukça büyük bir ölçekte sürecek olursa, daha önce sözü edilen çalýþma döneminin uzatýlmasýndaki ayný etkiyi yaratýr. [sayfa 336]
Þimdi bu iplik Hindistanda tekrar kredi ile satýlabilir. Bu kredi ile
Hindistanda ürünler satýn alýnýr ve Ýngiltereye mukabil sevkiyat ya da
bu miktar için çekilen poliçe olarak gönderilir. Eðer bu durum uzayacak
olursa, Hindistan para-piyasasý baský altýna girer ve Ýngiltere üzerindeki
yansýmasý burada bir bunalým yaratabilir. Bu bunalým da, Hindistana
yapýlan külçe altýn ihracý ile baðýntýlý bile olsa, Hindistan bankalarýndan
kredi almýþ bulunan Ýngiliz firmalarý ile bunlarýn Hindistandaki þubelerinin
iflasý sonucu bu ülkede yeni bir bunalým yaratýr. Böylece, ticaret dengesinin lehte olduðu pazarda olduðu gibi, aleyhte olduðu pazarda da ayný
zamanda bir bunalým meydana gelir. Bu olay daha da karmaþýk olabilir.
Örneðin, diyelim ki, Ýngiltere, Hindistana külçe gümüþ göndermiþ olsun, ama Hindistanýn Ýngiliz alacaklýlarý bu ülkedeki alacaklarýný hýzla
tahsil ediyor olsunlar, bu durumda Hindistan hemen bu külçe gümüþleri
Ýngiltereye geri göndermek zorunda kalacaktýr.
Hindistana yapýlan ihracat ile Hindistandan yapýlan ithalat, ithalatýn hacmi (pamuk kýtlýðý, vb. gibi özel durumlar hariç), ihracatýn hacmi
ile belirlendiði ve teþvik edildiði halde, birbirlerini aþaðý yukarý dengelemeleri mümkündür. Ýngiltere ile Hindistan arasýndaki ticaret dengesi
eþit gibi görünebilir ya da her iki yöne doðru da hafif dalgalanmalar gösterebilir. Ama Ýngilterede bunalým patlak verir vermez, Hindistanda satýlmayan ketenli mallar yýðýlýr (yani meta-sermayeden para-sermayeye
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çevrilmeyen mallar birikir  ve bu ölçüde bir aþýrý-üretim görülür) ve öte
yandan da Ýngilterede satýlmayan Hint mallarý depolarý doldurduðu gibi,
bir de satýlan ve tüketilen mallarýn büyük bir kýsmýnýn da bedeli henüz
ödenmemiþtir. Demek oluyor ki, para-piyasasýnda bir bunalým gibi görünen þey, aslýnda, bizzat üretim ve yeniden-üretim sürecindeki anormal
koþullarýn bir ifadesidir.
Üçüncüsü. Kullanýlan döner sermayenin (deðiþmeyen ve deðiþen)
kendisini ilgilendirdiði kadarýyla, devir döneminin uzunluðu, çalýþma döneminden ileri geldiði için, þu farklýlýðý yaratýr: Bir yýl boyunca birkaç devir yapýlmasý halinde, deðiþen ya da deðiþmeyen döner sermayenin bir
öðesi, örneðin kömür üretiminde, hazýr elbisecilikte vb. olduðu gibi, kendi
ürünü aracýlýðý ile saðlanabilir. Diðer hallerde bu, hiç deðilse ayný yýl içerisinde olamaz. [sayfa 337]
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ONYEDÝNCÝ BÖLÜM

ARTI-DEÐERÝN DOLAÞIMI

DEVÝR dönemindeki bir farkýn, yýlda üretilen artý-deðer kitlesi ayný
olsa bile, yýllýk artý-deðer oranýnda bir farka neden olduðunu görmüþ
bulunuyoruz.
Ama, ayrýca, artý-deðer oraný ayný kaldýðý halde, artý-deðerin sermayeleþtirilmesinde, birikimde, ve bir yýl esnasýnda üretilen artý-deðer
miktarýnda zorunlu farklýlýklar vardýr.
Baþlangýçta görüyoruz ki, sermaye A (bundan önceki bölümdeki
örnekte) dönemsel bir gelir akýþýna sahiptir, öyle ki, iþi baþlatan devir
dönemi dýþýnda, yýl içerisindeki kendi tüketimini, kendi artý-deðer üretiminden karþýlar ve bunu, kendi fonlarýndan yatýrýmlarla kapatmak zorunda deðildir. Oysa B durumunda, kapatmak zorundadýr. B de, ayný zaman
aralýklarý ile, A kadar artý-deðer üretmekle birlikte, bu artý-deðer gerçekleþtirilmediði için, ne üretken ne de bireysel biçimde tüketilememektedir. Bireysel tüketimi ilgilendirdiði kadarýyla, bu artý-deðer beklenmektedir. Bu amaç için fonlarýn yatýrýlmasý gereklidir.
Üretken sermayenin sýnýflandýrýlmasý güç bir kýsmý, yani [sayfa 338]
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sabit sermayenin onarým ve bakýmý için gerekli eksermaye, þimdi ayný
þekilde yeni bir ýþýk altýnda görülmektedir.
A durumunda, sermayenin bu kýsmý, üretimin baþlangýcýnda 
bütünüyle ya da çoðu kýsmý yatýrýlmamýþtýr. Hazýr bulunmasýna ya da
hatta varolmasýna bile gerek yoktur. Bu, artý-deðerin doðrudan sermayeye çevrilmesiyle, yani doðrudan sermaye olarak kullanýlmasýyla, iþin
kendisinden gelir. Artý-deðerin, yýl içerisinde yalnýz dönemsel olarak yaratýlmakla kalmayýp ayný zamanda gerçekleþen bir kýsmý, onarým vb.
için ortaya çýkan masraflarý karþýlayabilir. Ýþi kendi ilk ölçeði ile yürütmek için gerekli sermayenin bir kýsmý, böylece iþin kendisi tarafýndan,
artý-deðerin bir kýsmý sermayeleþtirilerek, iþ esnasýnda üretilir. Bu, B sermayesi için olanaksýzdýr. Sermayenin bu sözkonusu edilen kýsmýnýn, bu
durumda, baþlangýçta yatýrýlan sermayenin bir kýsmýný oluþturmasý gerekmektedir. Her iki durumda da bu kýsým, kapitalistlerin defterlerinde,
yatýrýlan sermaye olarak boy gösterir; ve aslýnda, bizim varsayýmýmýza
göre bu, iþi belirli bir ölçek üzerinde yürütmek için gerekli üretken sermayenin bir kýsmýný oluþturduðu için doðrudur da. Ama bütün fark,
bunun hangi fonlardan yatýrýldýðýdýr. B durumunda, ilk yatýrýlacak ya da
hazýr bulundurulan sermayenin gerçekten bir kýsmýdýr. Oysa A durumunda, sermaye olarak kullanýlan artý-deðerin bir kýsmýdýr. Bu son durum, yalnýz biriken sermayenin deðil, ilk yatýrýlan sermayenin bir kýsmýnýn
da, pekala sermayeleþtirilen artý-deðer olabileceðini göstermektedir.
Kredi sistemindeki geliþme iþin içine karýþýr karýþmaz, ilk yatýrýlan
sermaye ile sermayeleþtirilen artý-deðer arasýndaki baðýntý daha da
karmaþýk duruma gelmektedir. Örneðin, bu amaç için, iþin hemen baþlangýcýnda kendisine ait yeter sermayeye sahip olmayan A, banker Cden,
iþe baþlamak ya da yýl boyunca iþini sürdürmek için bir miktar üretken
sermaye borç alýr. Banker C, ona, ancak, kapitalist D, E, Fnin vb. kendisine yatýrdýklarý artý-deðerden oluþan bir miktar parayý borç olarak verir.
Ayý ilgilendirdiði kadarýyla ortada henüz birikmiþ sermaye sorunu diye
bir þey yoktur. Ama D, E, F vb. bakýmdan A, gerçekte, kendilerinin ele
geçirdikleri artý-deðeri sermayeleþtiren bir unsurdan baþka bir þey deðildir.
Birikimin, artý-deðerin sermayeye çevrilmesinin, aslýnda bu
geniþleme, ister eskisine yeni fabrikalarýn eklenmesi biçiminde [sayfa 339]
geniþleme þeklinde ister mevcut çalýþma ölçeðinin geniþletilmesiyle
yoðunlaþma þeklinde ifade edilsin gitgide artan boyutlarda bir yenidenüretim süreci olduðunu görmüþ bulunuyoruz (Buch I, Kap. XXll).
Üretim ölçeðinin geniþletilmesi küçük kýsýmlar halinde olabilir;
artý-deðerin bir kýsmý, ya kullanýlmakta olan emeðin üretkenlik gücünü
artýrmak ya da ayný zamanda emeðin daha yoðun bir biçimde sömürülmesini saðlayan geliþmeler için kullanýlýr. Ya da, iþgününün yasal olarak
sýnýrlandýrýlmadýðý yerlerde, ek bir döner sermaye (üretim maddeleri ve
ücretler olarak) harcanmasý, günlük kullanýlma süresi böylece uzatýlýr-
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ken, devir dönemi, buna uygun olarak kýsaltýlan sabit sermayeye bir geniþleme olmaksýzýn, üretimin ölçeðini artýrmaya yeter. Ya da sermayeleþtirilen artý-deðer, uygun pazar koþullarý altýnda, ilk yatýrýlan sermayenin
yeterli olamayacaðý iþlemlere, hammaddelerdeki spekülasyona yolaçar.
Bununla birlikte, daha büyük devir dönemleri sayýsýnýn, kendisiyle birlikte, yýl boyunca, artý-deðerin daha sýk gerçekleþtirilmesini getirdiði durumlarda, ne iþgününde bir uzamaya, ve ne de ayrýntýlarda bir
geliþmeye gereksinme duyulmayan dönemlerin olacaðý da açýktýr; öte
yandan, kýsmen tüm giriþimde, söz geliþi binalarda bir geniþleme ile,
kýsmen de tarýmda ekilen bölgelerin artýrýlmasýyla, iþin bütününde nispi
bir geniþleme, ancak belirli dar sýnýrlar içerisinde olabilir ve ayrýca, ancak birkaç yýllýk artý-deðer birikiminin saðlayabileceði hacimde bir ek
sermayeyi de gerektirir.
Gerçek bir birikim ya da artý-deðerin üretken sermayeye çevrilmesiyle (ve buna tekabül eden, geniþlemiþ ölçekte bir yeniden-üretim
ile) birlikte, demek ki, bir para birikimi oluyor ve artý-deðerin bir kýsmý,
daha sonralarý, ancak belirli bir hacime ulaþtýðý zaman ek bir faal sermaye iþlevini görerek gizil para-sermaye biçiminde bir para birikimi vardýr.
Bireysel kapitalist açýsýndan durum iþte böyle görünür. Ama kapitalist üretimin geliþmesiyle birlikte, kredi sistemi de geliþir. Kapitalistin
henüz kendi iþinde kullanamadýðý para-sermayeyi, kendi kullanýmý için
ona faiz ödeyen diðer kapitalistler kullanýr. Bu sermaye, ona, belirli bir
anlamda, üretken sermayeden farklý bir tür sermaye, para-sermaye olarak hizmet eder. Ama [sayfa 340] sermaye olarak bir baþkasýnýn elinde hizmet eder. Artý-deðerin daha sýk gerçekleþmesiyle ve üretildiði ölçekteki
artýþla birlikte, sermaye olarak para-piyasasýna sürülen ve hiç deðilse
büyük bir kýsmý geniþleyen üretim tarafýndan çekilen yeni para-sermaye ya da para oranýnda bir artýþ vardýr.
Ek gizil para-sermayenin temsil edilebileceði en yalýn biçim parayýðmadýr. Bu para-yýðma deðerli madenler üretken ülkeler ile yapýlan
deðiþimle dolaysýz ya da dolaylý olarak saðlanan ek altýn ya da gümüþ
olabilir. Ve ancak bu þekilde, bir ülkede yýðýlan para, mutlak olarak büyür. Buna karþýlýk, bu para-yýðmanýn ülke içersinde dolaþýmdan çekilmiþ
ve bireysel kapitalistlerin elinde yýðma biçimi almýþ paradan baþka bir
þey olmadýðý durumlar olabilir  ve çoðu durumda da böyledir. Ayrýca,
bu gizil para-sermaye, yalnýzca itibari deðerlerden bu noktada krediparasýný hala dikkate almýyoruz ya da yalnýzca, kapitalistin, yasal belgeler ile üçüncü kiþilere karþý (tasarruf) haklarýndan ibaret olabilir. Bütün
bu durumlarda, bu ek para-sermayenin varlýk biçimi ne olursa olsun, in
spe* sermaye olduðu sürece, kapitalistin, gelecekteki yýllýk ek toplumsal
üretimle ilgili ek ve kayýtlý yasal tasarruf haklarýndan baþka bir þey deðildir.
* Gelecekte olan, gelen. -ç.
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Gerçek birikmiþ servetin kitlesi, büyüklük olarak ... uygarlýk düzeyi ne olursa olsun ayný toplumun üretim güçleriyle ve hatta bu toplumun birkaç yýllýk da olsa fiili tüketimiyle kýyaslandýðýnda, o denli önemsizdir ki, yasakoyucularý ile ekonomi politikçilerin asýl dikkatleri, þimdiye
deðin olduðu gibi, göze çarpan servet birikimleri yerine, üretken güçlere, ve bunlarýn gelecekteki serbest geliþmelerine yöneltilmelidir. Birikmiþ
servet denilen þeyin çok büyük bir kýsmý yalnýzca nominal olup, gerçek
þeylerden, gemilerden, evlerden, pamuktan, toprak üzerindeki iyileþtirmelerden deðil, toplumun gelecekteki yýllýk üretken güçleri üzerinde, güvensizliðin çareleri ya da kurumlarý tarafýndan yaratýlan ve devam ettirilen
taleplerinden ibarettir. ... Toplumun gelecekteki üretken güçleri tarafýndan yaratýlacak olan servetin sahipleri için salt bir elkoyma aracý olarak
bu tür mallarýn kullanýmý (fiziksel þeylerin ya da fiili zenginliðin birikimi),
daðýlýmýn biricik doðal yasasý olarak, kuvvet uygulamaksýzýn, bunlarý giderek bundan yoksun býrakacak, ya da ortaklaþa emek kullanýlýrsa birkaç yýl içerisinde onlarý yoksun býrakacaktýr. (William Thompson, [sayfa
341] An Inquiry into the Principles of the Distributionol Wealth, London
1850, s. 453. Bu kitap ilk kez 1824te yayýnlanmýþtýr.)
Toplumun fiili birikimlerinin gerek boyutlarý ve gerek etkileri bakýmýndan ne kadar da küçük bir oranýn insanýn üretken güçlerine ve
hatta bir tek kuþaðýn yalnýzca birkaç yýllýk olaðan tüketimine gittiði üzerinde az kimse düþünmekte, çoðu hatta aklýndan bile geçirmemektedir.
Bunun nedeni açýk, ama etkisi, çok zararlýdýr. Yýllýk olarak tüketilen servet, tüketimi ile birlikte yok olarak, yalnýzca bir an için görülür ve yalnýzca yararlanýldýðý, kullanýldýðý zamanýn dýþýnda bir etki yaratmaz. Ama
eþyalara, makinelere, yapýlara, zenginliðin ancak yavaþ yavaþ tüketilebilen bölümüne gelince, onlar, karþýmýzda, çocukluðumuzdan yaþlýlýðýmýza
kadar insan çabasýnýn dayanýklý anýtlarý olarak durur. Topraðýn ve üzerinde çalýþýlan malzemenin, kullanýlan gereçlerin, çalýþýrken içinde barýnýlan evlerin, ulusal servetin, bu sabit, kalýcý ya da yavaþ yavaþ tüketilen
bölümünün sahipliði yoluyla, bu mallarý ellerinde bulunduranlar, bu emeðin yinelenen ürünlerine çok az bir bölümünü taþýmýþ olsalar bile, toplumun gerçekten de etkin bütün üretken emekçilerinin, yýllýk üretken
güçlerinden kendi çýkarlarýna yararlanmak için, bunlara kumanda ederler. Büyük-Britanya ve Ýrlandanýn nüfusu 20 milyondur; erkek, kadýn ve
çocuklar dahil, kiþi baþýna ortalama tüketim, yýlda 20 sterlin dolaylarýnda
bulunur; bu da, toplam, yýlda tüketilen emek ürünü olarak, yaklaþýk 400
milyon sterlinlik bir servet eder. Bu ülkelerin birikmiþ sermaye toplam
tutarý, 1.200 milyonu ya da topluluðun yýllýk emeðinin üç katýný geçmediði hesap edilmektedir; ya da eþit olarak paylaþýlýrsa, kiþi baþýna 60 sterlin
sermaye demektir. Bizi burada asýl ilgilendiren, bu hesaplanan tutarýn
mutlak doðru miktarýndan çok, oranýdýr. Bu toplam sermayenin faizi,
bütün nüfusu, güncel yaþam biçimi ile, yýlýn iki ayý ka- dar bir süre beslemek için yeter, ve birikmiþ sermayenin tümü (eðer alý- cý bulunsaydý) bu
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nüfusu çalýþmaksýzýn tam üç yýl yaþatabilirdi! Ama sonra, ne evleri, ne
giyecekleri, ne yiyecekleri olduðundan, insanlarýn açlýktan ölmek ya da
onlarý üç yýl boyunca yaþatmýþ bulunan kimselerin köleleri olmaktan
baþka bir yapacaklarý kalmazdý. Üç yýlýn saðlýklý bir kuþaðýn yaþamý için,
diyelim kýrk yýl için oraný ne ise, fiili zenginliðin bü- yüklüðü ve önemi,
hatta en zengin topluluðun birikmiþ sermayesinin de, yalnýzca bir tek
kuþaðýn üretken gücüne oraný odur; kaldý ki, bu kuþaðýn akýllýca [sayfa 342]
bir eþit güvenlik düzenlemeleri ile, özellikle elbirliði halinde çalýþarak
üretebileceði þeylerden deðil, ama gerçekten, mutlak bir biçimde, eksik
ve cesaret kýrýcý güvensizlik düzenlemeleri, ile ürettiði þeylerden sözediyoruz! ... Bugünkü zora dayanan daðýlýmý içerisinde kötü-lükler, cinayetler ve güvensizlik acýlarýnýn bütün iðrenç mekanizmasýný elde tutmak
ve bunu sürdürmek (ya da, daha doðrusu yýllýk emek ürünleri üzerinde,
sermaye aracýyla kazanýlmýþ bu denetimi yürütmek) için ... görünüþte
güçlü bu mevcut sermaye yýðýný sonsuza dek varolmanýn yolunu aramýþtýr.
Karþýlanmasý zorunlu gereksinmeler karþýlanmadýkça hiçbir þey biriktirilemediðine göre, ve insan eðiliminin büyük akýþý, zevk yönüne doðru
olduðuna göre, toplumun fiili servetinin, herhangi belli bir anda ancak
çok önemsiz bir miktarý birikebilir. Baþý sonu olmayan bir üretim-tüketim çevrimidir bu. Bu çok büyük yýllýk üretim ve tüketim kitlesinin miktarý içinde, bir avuç fiili birikim kolay kolay elden kaçýrýlamazdý; ve gene
de, esas olarak dikkati üzerine çeken üretken güç yýðýnýndan çok, iþte
bu bir avuç birikimdir. Ama bu bir avuç birikim, pek az kimse tarafýndan
kapýlmýþtýr ve kendi hemcinslerinin büyük çoðunluðunun emeðinin sürekli olarak yýllýk ürünlerini kendi yararlarýna dönüþtürenin aracý haline
getirilmiþtir; böylece bu pek az kimsenin düþün-cesine göre böyle bir
aracýn önemi son derece büyüktür. ... Bu ülkelerin emeklerinin yýllýk
ürünlerinin, kamu yükümlülükleri adý altýnda, hemen hemen üçte-birlik
bir bölümü, üreticilerin ellerinden alýnmýþtýr ve bunun eþdeðerini, yani
üreticiler için hiç de doyurucu olmayan bir eþdeðeri vermeyen kimseler
tarafýndan üretken olmayan bir biçimde tüketilmektedir. ... Biriken servetlere, hele bunlar bir avuç insanýn elinde toplandýðýnda, sýradan göz
bunun karþýsýnda þaþkýnlýða uðrar. Her yýl, üretilen ve tüketilen servetler,
güçlü bir ýrmaðýn sonsuz ve sayýsýz dalgalarý gibi birbiri ardýndan gelir ve
unutulmuþ tüketim okyanusunda yitip giderler . Ve bu sonsuz tüketim,
bundan ötürü, gene de bütün zevkleri ve hatta tüm insansoyunun
varoluþunu egemenliði altýnda bulundurmaktan geri kalmaz. Düþünceyi,
her þeyden önce, iþte bu yýllýk ürünün nicelik ve daðýlýmýna uygulamak
gerekirdi. Fiili birikim, tümüyle ikincil bir önem taþýr, ve o, bu önemi,
hemen tamamen yýllýk ürünün daðýlýmý üzerinde yaptýðý etkiye borçludur. ... Fiili birikim, ve daðýlým burada [Thompsonýn yapýtlarýnda], hep
üretken güce oranla ve ona baðýmlý olarak gözönünde tutulmuþlardýr.
[sayfa 343] Hemen tüm öbür sistemlerde, üretken güç birikime ve varolan
daðýlým biçiminin sürdürülmesine oranla ve bunlara baðýmlý olarak gö-
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zönünde tutulmuþtur. Bu fiili daðýlýmýn korunmasýyla kýyaslandýðýnda,
tüm insan soyunun durmadan yenilenen sefaleti ya da mutluluðu üzerinde durulmaya bile deðmez kabul edilmiþtir. Zorun, aldatma- canýn,
raslantýnýn sonuçlarýný sonsuzlaþtýrmak, iþte güvenlik denilen þey bu;
insan soyunun tüm üretken güçleri, iþte bu aldatýcý güvenliðin korunmasý için acýmasýzca kurban edilmiþlerdir. (Ibid., s. 440-43.)

Yeniden-üretim için, sabit ölçekteki yeniden-üretime bile zarar
veren karýþýklýklar dýþýnda, ancak iki normal durum sözkonusudur.
Ya, basit ölçekte bir yeniden-üretim vardýr.
Ya da, artý-deðerin sermayeleþtirilmesi, birikim vardýr.
I. BASÝT YENÝDEN-ÜRETÝM

Basit yeniden-üretim halinde, bir yýlda üretilen ve gerçekleþtirilen
artý-deðer, ya da yýl boyunca birkaç devir sözkonusu ise dönemsel olarak üretilen ve gerçekleþtirilen artý-deðer, bireysel olarak, yani sahibi
kapitalist tarafýndan üretken olmayan bir biçimde tüketilir.
Ürünün deðerinin, kýsmen artý-deðerden, kýsmen de deðerin,
üründe yeniden-üretilen deðiþen-sermaye ile üründe tüketilen
deðiþmeyen-sermayenin toplamý tarafýndan oluþturulan kýsmýndan ibaret olmasý, meta-sermaye olarak sürekli dolaþýma giren ve, üretken ya
da bireysel biçimde tüketilmek, yani üretim ya da tüketim aracý olarak
hizmet etmek üzere gene sürekli dolaþýmdan çekilen toplam ürünün,
ne miktarýnda ve ne de deðerinde herhangi bir deðiþiklik yapmaz. Deðiþmeyen-sermaye bir yana býrakýlýrsa, emekçiler ile kapitalistler arasýndaki yýllýk ürün bölüþümü bundan etkilenmiþ olur.
Basit yeniden-üretim varsayýlsa bile, bu nedenle, artý-deðerin bir
kýsmýnýn, ürün deðil, daima para biçiminde bulunmasý gerekir, çünkü,
aksi halde, tüketim amaçlarý için paradan ürünlere çevrilemezdi. Artýdeðerin, kendi ilk meta-biçiminden bu paraya çevrilmesinin burada biraz daha incelenmesi zorunludur. Konuyu yalýnlaþtýrmak için, sorunu en
yalýn biçimiyle ele alacaðýz, yani [sayfa 344] salt madeni paranýn, gerçek bir
eþdeðer olan paranýn dolaþýmýný öngöreceðiz.
Metalarýn basit dolaþým yasalarý gereðince (Buch I, Kap. IIIte
geliþtirilmiþti), bir ülkedeki madeni para kitlesi, yalnýz metalarý dolaþtýrmaya deðil, ayný zamanda, kýsmen dolaþýmýn hýzýndaki dalgalanmalardan, kýsmen metalarýn fiyatlarýndaki bir deðiþmeden ve kýsmen de paranýn ödeme ve dolaþým aracý olarak iþlevlerindeki çeþitli ve deðiþen oranlardan ileri gelen dolaþým dalgalanmalarýný da karþýlamaya yeterli olmak
zorundadýr. Mevcut para miktarýnýn, yýðýlan ve dolaþýmda bulunan paraya bölünmesindeki oran sürekli deðiþmekle birlikte, toplam para mik-
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tarý, daima, yýðýlan para ile dolaþan paranýn toplamýna eþittir. Bu para
miktarý (bu deðerli maden miktarý), toplumun giderek biriktirdiði yýðýlýparasýdýr. Bu biriken paranýn bir kýsmý, aþýnma ve yýpranma ile tükendiði
için, týpký diðer ürünler gibi her yýl yerine konmasý gerekir. Bu, gerçekte,
belli bir ülkenin yýllýk ürününün bir kýsmýnýn, altýn ve gümüþ üreten ülkelerin ürünü ile, doðrudan. ya da dolaylý deðiþimi ile olur. Bununla birlikte, bu iþlemin uluslararasý niteliði, onun izlediði basit yolu gözlerden
saklar. Sorunu en yalýn ve en açýk ifadesine indirgemek için, altýn ve gümüþ üretiminin ayný ülkede yapýldýðýný, bu nedenle de, altýn ve gümüþ
üretiminin her ülkede toplam toplumsal ürünün bir kýsmýný oluþturduðunu
varsaymak gerekir.
Lüks mallar için üretilen altýn ve gümüþten baþka, bu ülkelerin
yýllýk asgari üretimlerinin, paranýn dolaþýmýndan ileri gelen yýllýk madeni
para aþýnmalarýna eþit olmasý gereklidir. Üstelik, yýllýk üretilen ve dolaþýmda bulunan metalarýn miktarlarýnýn deðer toplamýnda artýþ olursa, dolaþýmdaki metalarýn deðerlerinin toplamý ve bunlarýn dolaþýmý için gerekli
para miktarýndaki artýþ (ve buna tekabül eden para-yýðma oluþumu),
daha büyük bir hýzdaki para dolaþýmýyla ve bir ödeme aracý olarak paranýn geniþ kapsamlý bir biçimde iþlev yapmasý ile, yani fiili para iþe karýþtýrýlmaksýzýn, alým ve satýmlarýn karþýlýklý daha büyük ölçüde dengelenmesiyle telafi edilmediði sürece, yýllýk altýn ve gümüþ üretimi de ayný þekilde artýrýlmalýdýr.
Toplumsal emek-gücü ile toplumsal üretim araçlarýnýn bir kýsmýnýn bu yüzden her yýl altýn ve gümüþ üretiminde harcanmasý zorunludur. [sayfa 345]
Altýn ve gümüþ üretimi ile uðraþan ve bizim basit yeniden-üretim
varsayýmýmýza göre, üretimlerini ancak yýllýk ortalama aþýnma ve yýpranma ve bunun gerektirdiði yýllýk ortalama altýn ve gümüþ tüketimi sýnýrlarý
içerisinde yürüten kapitalistler varsayýmýmýza göre, sermayeleþtirmeksizin, yýllýk olarak tükettikleri artý-deðerlerini, para-biçiminde, diðer üretim kollarýnda olduðu gibi, ürünün çevrilmiþ biçimi olmayan doðal biçimi
içerisinde, doðrudan dolaþýma sokarlar.
Ayrýca deðiþen-sermayenin yatýrýldýðý para-biçimi olan ücretler
yönünden, bunlar da, gene ürünün satýþý ile, paraya çevrilmesi ile deðil,
doðal biçimi daha baþlangýçta para biçiminde olan ürünün kendisi ile
yerine konur.
Son olarak, ayný þey, deðerli madenler ürününün, yýl boyunca
tüketilen, hem deðiþmeyen döner ve hem de deðiþmeyen sabit sermayeden oluþan ve devresel olarak tüketilen deðiþmeyen-sermayenin deðerine eþit kýsmý için de geçerlidir.
Deðerli madenlerin üretimine yatýrýlan sermayenin devresini ya
da devrini önce PM ... R ... P biçimi içersinde ele alalým. PM hareketinde, M, yalnýz emek-gücü ile üretim araçlarýný deðil, ayný zamanda, deðerinin ancak bir kýsmý Rde tüketilen sabit sermayeyi de içerdiði için, P
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nün, ürünün, ücretlere yatýrýlan deðiþen-sermaye artý üretim araçlarýna
yatýrýlan döner sabit sermaye artý deðerin aþýnan sabit sermayeye eþdeðer
kýsmý artý artý deðere eþit bir miktar para olduðu açýktýr. Eðer bu miktar
daha küçük olsaydý, altýnýn genel deðeri, ayný kalmak üzere, maden
verimsiz olabilirdi, ya da bu genellikle böyle olsaydý altýnýn deðeri, metalarýn deðiþmeden kalan deðerlerine kýyasla sonradan yükselebilirdi;
yani metalarýn fiyatlarý düþebilir ve böylece de, PM hareketine yatýrýlmýþ
olan para miktarý daha küçük olabilirdi.
Eðer biz, önce, P olarak yatýrýlan sermayenin yalnýz döner kýsmýný, PM ... R ... P dolaþýmýnýn çýkýþ noktasýný ele alýrsak, belli bir para
miktarýnýn yatýrýlmýþ olduðunu, emek-gücüne yapýlan ödeme ile üretim
maddelerinin satýn alýnmasý için dolaþýma sürüldüðünü görürüz. Ama
bu miktar, bu sermayenin devresi tarafýndan yeniden sürülmek üzere
dolaþýmdan çekilmez. Ürün, maddi biçimi içerisinde bile paradýr; iþte
bu nedenle de, deðiþim yoluyla, bir dolaþým süreci ile paraya çevrilmesine gerek yoktur. Üretim sürecinden dolaþým alanýna, tekrar para-sermayeye çevrilmesini gerektiren meta-sermaye biçiminde deðil, tekrar
[sayfa 346] üretken sermayeye çevrilecek, yani yeni emek-gücü ve üretim
maddeleri satýn alýnacak para-sermaye olarak geçer. Emek-gücü ve üretim araçlarýnda tüketilen döner sermayenin para-biçimi, ürünün satýþý
ile deðil, ürünün kendisinin maddi biçimi tarafýndan yerine konulmuþtur;
yani deðeri tekrar dolaþýmdan para-biçiminde çekilerek deðil, yeni üretilen ek para ile yeri doldurulmuþtur.
Diyelim, bu döner sermaye 500 sterlin, devir dönemi 5 hafta,
çalýþma dönemi 4 hafta, dolaþým dönemi yalnýz 1 hafta olsun. Daha baþlangýçta para 5 hafta için, kýsmen üretken ikmal olarak yatýrýlmak ve
kýsmen de, ücret olarak yavaþ yavaþ ödenmek üzere hazýr olmalýdýr.
Altýncý haftanýn baþlangýcýnda, 400 sterlin geri dönmüþ, 100 sterlin serbest kalmýþ olacaktýr. Bu böyle yinelenip gidecektir. Burada, daha önceki durumlarda olduðu gibi, 100 sterlin, daima, devrin belli bir zamaný
boyunca, serbest kalmýþ biçimde bulunacaktýr. Ama bu da, gene diðer
400 sterlin gibi, ek, yeni üretilmiþ paradan ibarettir. Bu durumda, yýlda
10 devir yapýlýr, yýllýk ürün, altýn olarak 5.000 sterlindir. (Ele alýnan bu
durumda dolaþým dönemi, metalarýn paraya çevrilmesi için gerekli-zamandan deðil, paranýn, üretim öðelerine çevrilmesi için gerekli-zamandan olur.)
Ayný koþullar altýnda devreden diðer her 500 sterlinlik sermaye
durumunda, durmadan yenilen para-biçim, her 4 haftada üretilen ve
dolaþýma sürülen meta-sermayenin çevrilmiþ biçimidir ve bu meta-sermayenin satýþý ile -yani sürece ilk girdiði zaman temsil ettiði para miktarýnýn devresel olarak çekilmesiyle bu para-biçime tekrar tekrar girer.
Burada, tersine, her yeni devir döneminde, para olarak yeni bir ek 500
sterlin, dolaþýmdan sürekli olarak, üretim maddesi ve emek-gücü çekmek üzere, üretim sürecinden dolaþým sürecine sürülür. Dolaþýma sürü-
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len bu para, bu sermayenin çizdiði devre tarafýndan tekrar buradan çekilmeyip, daha çok, sürekli yeniden-üretilen altýn miktarý ile artýrýlýr .
Þimdi de bu döner sermayenin deðiþen kýsmýna bakalým ve bunun da önceki gibi 100 sterlin olduðunu kabul edelim. Demek oluyor ki,
bu 100 sterlin, 10 devir ile, emek-gücünün sürekli ödenmesi için, metalarýn olaðan üretiminde yeterli olacaktýr. Burada, altýn üretiminde, ayný
miktar yeterlidir. Ama geriye dönen ve kendisiyle emek-gücünün her 5
haftada bir karþýlýðýnýn ödendiði 100 sterlin, kendi ürününün çevrilmiþ
biçimi deðil, durmadan [sayfa 347] yenilenen bu ürünün bir kýsmýdýr. Altýn
üreticisi, emekçilerine, kendi ürettikleri altýnýn bir kýsmýyla doðrudan
ödeme yapar. Yýlda bu þekilde emek-gücüne harcanan ve emekçiler
tarafýndan dolaþýma sokulan 1.000 sterlin, bu nedenle, bu dolaþým yoluyla kendi çýkýþ noktalarýna dönmezler.
Üstelik, sabit sermayeyi ilgilendirdiði kadarýyla, bu, iþin ilk kuruluþunda nispeten büyük bir para-sermaye yatýrýmý gerektirir ve bu sermaye böylece dolaþýma sürülmüþ olur. Bütün sabit sermayeler gibi bu,
da yýllar boyunca ancak parça parça geri döner. Ne var ki, bu, ürünün
satýþý ile ve bu satýþ sonucu paraya çevrilmesi ile deðil, doðrudan, ürünün, altýnýn bir kýsmý olarak geri döner. Bir baþka deyiþle, para-biçimini,
yavaþ yavaþ paranýn dolaþýmdan çekilmesiyle deðil, ürünün buna tekabül eden kýsmýnýn birikimi ile alýr. Böylece yerine konan para-sermaye,
baþlangýçta sabit sermaye için dolaþýma sokulan miktarý karþýlamak için
dolaþýmdan yavaþ yavaþ çekilen bir para miktarý deðildir. Bu ek bir para
miktarýdýr.
Son olarak, arlý-deðer bakýmýndan da, bu, gene, üretken olmayan
biçimde, yani varsayýmýmýza göre geçim araçlarý ile lüks mallara harcanmak üzere, her yeni devir döneminde dolaþýma sürülen yeni altýn
ürünün belli bir kýsmýna eþittir.
Ama varsayýmýmýz gereðince pazardan sürekli olarak para deðil
emek-gücü ile üretim maddeleri çektiði halde ona sürekli yeni para
miktarlarý ekleyen yýllýk tüm altýn üretimi ancak yýl boyunca aþýnan parayý yerine koyar, þimdi deðiþen oranlarda olmakla birlikte daima, iki
biçimde, yýðýlý-para ve dolaþýmdaki para biçimlerinde bulunan toplumsal para miktarýný yalnýzca eksiksiz tutar.
Metalarýn dalaþýmý yasasý gereðince, para miktarýnýn, dolaþým için
gerekli para miktarý ile, dolaþýmýn daralmasý ya da geniþlemesi ile artan
ya da eksilen ve özellikle zorunlu ödeme aracý yedek fonlarýnýn oluþumuna hizmet eden, yýðýlý-para biçiminde tutulan bir para miktarýnýn toplamýna eþit olmasý gerekir. Hesap bakiyelerinin bulunmamasý halinde,
para olarak ödenmesi gereken þey  metalarýn deðeridir. Bu deðerin bir
kýsmýnýn artý-deðerden ibaret olmasý olgusu, yani meta satýcýsýna hiç bir
karþýlýða malolmamasý, durumda hiç bir deðiþiklik yapmaz. Üreticilerin
hepsinin, kendi üretim araçlarýnýn baðýmsýz sahipleri olduðunu ve dolaþýmýn bu yüzden üreticilerin kendi aralarýnda [sayfa 348] doðrudan yer aldý-
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ðýný kabul edelim. Sermayelerinin deðiþmeyen kýsmýndan ayrý olarak,
yýllýk deðer ürünleri, bu durumda, kapitalist koþullara benzer biçimde iki
kýsma bölünebilir: yalnýz geçim araçlarýný yerine koyan a kýsmý, ile, kýsmen lüks mallar, kýsmen de üretimin geniþlemesi için tüketilen b kýsmý.
Demek oluyor ki, a kýsmý deðiþen-sermayeyi, b kýsmý artý-deðeri temsil
ediyor. Ama böyle bir bölünme, kendi toplam ürünlerinin dolaþýmý için
gerekli olan para miktarýnýn büyüklüðü üzerinde herhangi bir etki yapmaz. Diðer koþullar ayný kalmak kaydýyla, dolaþýmdaki rneta kitlesinin
deðeri ayný olacaðý gibi, bu deðer için gerekli olan para miktarý da ayný
olacaktýr. Eðer bunlarýn devir dönemleri de eþit olarak bölünmüþ ise,
ayný yedek paraya da sahip olmalarý gerekir, yani sermayelerinin ayný
kýsmý daima para biçiminde tutulmak zorundadýr, çünkü üretimlerinin,
bizim varsayýmýmýza göre, daha önceki gibi meta üretimi olmasý gerekir. Þu halde, metalarýn deðerlerinin bir kýsmýnýn artý-deðerden ibaret olmasý olgusu, iþin yürütülmesi için gerekli para miktarýnda kesinlikle hiç
bir þeyi deðiþtirmez.
PMP formülüne sýký sýkýya sarýlan Tookenin bir muhalifi, ona,
kapitalisin nasýl olup da dolaþýmdan, daima dolaþýma sürdüðünden daha
fazla para çekmeyi becerdiðini soruyor. Bak dinle! Burada sözkonusu
olan sorun, artý-deðerin oluþumu deðildir. Bu tek sýr, kapitalist açýdan
gayet olaðandýr. Kullanýlan deðerler toplamý, eðer bir artý-deðerle kendisini zenginleþtirmiyorsa, bu, zaten sermaye deðildir. Ama varsayým olarak, bu, sermaye ise, artý-deðer pek doðaldýr.
Böyle olunca, sorun, artý-deðerin nereden geldiði deðil, bu artýdeðerin dönüþtüðü paranýn nereden geldiðidir.
Ama, burjuva iktisadýnda, artý-deðerin varlýðý kendiliðinden anlaþýlýr
bir þeydir. Ýþte bu nedenle, yalnýz bu varsayýmla yetinilmemiþ, dolaþýma
sürülen meta kitlesinin bir kýsmýnýn artý-ürün olduðu, böylece, kapitalistin sermayesinin bir kýsmý olarak dolaþýma sürmediði bir deðeri temsil
ettiði, dolayýsýyla da, ürünüyle birlikte kapitalistin, dolaþýma sermayesinin üzerinde bir artý da soktuðu ve iþte dolaþýmdan bu artý-deðeri çektiði
gibi bir varsayýmla da iliþki kurulmuþtur.
Kapitalistin dolaþýma sürdüðü meta-sermaye, dolaþýmdan emekgücü artý üretim araçlarý biçiminde çektiði üretken sermayeden daha
büyük bir deðere sahiptir (bunun nereden geldiði [sayfa 349] açýklanmadýðý,
karanlýkta kaldýðý halde, sözü edilen ekonomi politik, bunu bir olgu olarak görmektedir). Yalnýzca kapitalist Anýn deðil, B, C, Dnin vb. de niçin
daima metalarýnýn deðiþimi yoluyla dolaþýmdan, baþlangýçta ve sonradan yatýrdýklarý sermayelerin deðerinden daha fazla bir deðeri çekebildikleri bu varsayýma dayanýlarak açýða çýkmýþ oluyor. A, B, C, D ve
diðerleri, dolaþýma, sürekli olarak, oradan üretken sermaye biçiminde
çektiklerinden daha büyük meta-deðeri, meta-sermaye biçiminde sürüyorlar  bu iþlem, çeþitli baðýmsýz iþlev yapan sermaye kadar çok yanlýdýr. Þu halde bunlar, herkesin kendisinin yatýrmýþ bulunduðu üretken
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sermayelerinin deðerleri toplamýna eþit bir deðerler toplamýný, kendi
aralarýnda sürekli paylaþmak (yani her biri, kendi adýna dolaþýmdan bir
üretken sermaye çekmek) durumundadýrlar; týpký, hepsinin dört bir yandan kendi üretim öðelerinin deðerlerinin üzerindeki meta-deðer fazlalýklarýný temsil eden metalar biçiminde dolaþýma sürdükleri deðerler
toplamýný, kendi aralarýnda sürekli paylaþmak durumunda olmalarý gibi.
Ne var ki, meta-sermayenin, üretken sermayeye yeniden çevrilmeden önce ve içerdiði artý-deðer harcanmadan önce, paraya çevrilmesi gerekir. Peki, bu amaç için kullanýlan para nereden gelir? Bu soru ilk
bakýþta güç görünüyor ve þimdiye kadar ne Tooke ve ne de bir baþkasý
bunu yanýtlamýþtýr.
Para-sermaye biçiminde yatýrýlmýþ olan bu 500 sterlinlik döner
sermaye, devir dönemi ne olursa olsun, þimdi toplumun, yani kapitalist
sýnýfýn toplam döner sermayesini temsil etsin. Artý-deðerde 100 sterlin
olsun. Peki ama, dolaþýma sürekli olarak yalnýzca 500 sterlin soktuðu
halde, nasýl oluyor da, tüm kapitalist sýnýf, dolaþýmdan sürekli 600 sterlin
çekebiliyor?
500 sterlinlik para-sermaye, üretken sermayeye çevrildikten sonra, bu sermaye, üretim sürecinde, kendisini 600 sterlin deðerinde metalara dönüþtürmüþtür, ve dolaþýmda, þimdi, yalnýz ilk yatýrýlan para-sermayeye eþit 500 sterlin deðerinde meta deðil, ayný zamanda yeni üretilmiþ
100 sterlinlik artý-deðer de vardýr.
Bu 100 sterlinlik ek artý-deðer, dolaþýma metalar biçiminde
sürülmüþtür. Bundan hiç kuþku yok. Ama böyle bir iþlem, hiç bir þekilde,
bu ek meta-deðerin dolaþýmý için gerekli ek parayý saðlatmýþ olmaz.
Bu güçlüðü sözde akla-uygun kaçamaklarla savuþturmaya
kalkýþmak bir iþe yaramaz. [sayfa 350]
Örneðin: Deðiþmeyen döner sermayeyi ilgilendirdiði kadarýyla,
herkesin bunu ayný anda yatýrmadýðý açýktýr. Kapitalist A, metalarýný satar
ve böylece yatýrdýðý sermaye para-biçimini alýrken, bir yandan da, B
alýcýsýnýn, üretim araçlarýnýn yani Anýn ürettiði þeyin biçimini alan parasermayesi vardýr. Anýn üretilmiþ bulunan meta-sermayesine, para-biçimini kazandýran ayný hareketi ile, B sermayesini tekrar üretken biçimine
sokar, ve onu para-biçiminden, üretim araçlarý ve emek-gücü biçimine
dönüþtürür; bu iki yanlý süreçte, her basit satýnalma M-P hareketinde
olduðu gibi, ayný para miktarý iþlev yapar. Buna karþýlýk, A, parasýný tekrar
üretim araçlarýna çevirdiði, Cden bunlarý satýn aldýðý ve bu adam bununla Bye ödeme yaptýðý zaman vb., ve böylece bu ticari iþlemler açýklanmýþ
olur. Ama:
Metalarýn dolaþýmýndaki dolaþan para miktarý ile ilgili olarak konan yasalardan hiçbiri (Buch I, Kap: III) üretim sürecinin kapitalist niteliði tarafýndan herhangi bir þekilde deðiþtirilmez.
Þu halde, toplumun para-biçiminde yatýrýlmasý gereken döner sermayesi 500 sterlin miktarýnda olduðu söylendiðinde, bunun, bir yandan
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ayný anda yatýrýlan bir miktar olduðu, öte yandan da sýrayla çeþitli üretken sermayelerin para fonu olarak hizmet ettiði için, 500 sterlinden daha
fazla bir üretken sermayeyi harekete geçirdiði hesaba katýlmýþ demektir. Bu açýklama biçimi, bu durumda, varlýðýný açýklamasý, gereken parayý zaten mevcut diye kabul etmektedir.
Ayrýca þu da denebilirdi: kapitalist A, kapitalist Bnin üretken olmayan, bireysel biçimde tükettiði mallarý üretir. Bnin parasý, bu nedenle, Anýn meta-sermayesini paraya çevirmekte ve böylece ayný miktar
para, Bnin artý-deðerini, Anýn deðiþmeyen döner sermayesini
gerçekleþtirmeye hizmet etmektedir. Ne var ki, bu durumda, henüz çözüm bekleyen sorun, daha da doðrudan bir biçimde çözümlenmiþ kabul edilmektedir, yani: gelirini meydana getiren parayý B nereden almaktadýr? Ürününe ait artý-deðerin bu kýsmýný kendisi nasýl gerçekleþtirmiþtir?
Deðiþen döner sermayeden, Anýn düzenli olarak emekçilerine
ödediði kýsmýn, dolaþýmdan düzenli olarak kendisine döndüðü ve ancak bunun deðiþen bir kýsmýnýn, ücretlerin ödenmesi için daima yakýnda bulunduðu da ayrýca söylenebilir. Ama harcama ile [sayfa 351] geriye dönüþ arasýnda belli bir zaman süresi geçmektedir ve bu arada ücretlere
ödenen para, diðer kullanýmlar arasýnda, artý-deðerin gerçekleþmesi için
hizmet edebilir.
Ne var ki biz, birinci olarak, bu süre ne kadar uzun olursa, kapitalist Anýn sürekli in petto* bulundurmak zorunda olduðu para ikmalinin
de o kadar fazla olmasý gerektiðini biliyoruz. Ýkinci olarak, emekçi bu
parayý harcar, bununla metalar satýn alýr ve böylece, bunlarýn içerdiði
artý-deðeri pro tanto** paraya çevirir. Dolayýsýyla deðiþen-sermaye biçiminde yatýrýlmýþ bulunan ayný para, artý-deðeri paraya çevirme amacýna
da pro tanto hizmet eder. Bu noktada soruna daha fazla girmeden þu
kadarýyla yetinelim: tüm kapitalist sýnýf ile bu sýnýfýn hizmetlilerinin tüketimi iþçi-sýnýfýnýnki ile birlikte gider; böylece, emekçilerin dolaþýma sürdükleri para ile, ayný zamanda, kapitalistlerin de gelir olarak artý-deðerlerini harcamak için, para sürmeleri gerekir. Þu halde bunun için de dolaþýmdan para çekilmesi gerekir. Bu açýklama, gerekli para miktarýný ortadan kaldýrmaya deðil, yalnýzca azaltmaya hizmet edebilir.
Son olarak þöyle denebilir: ilk sabit sermaye ilk kez yatýrýldýðýnda,
dolaþýma, sürekli büyük miktarda para sürülür ve bu para dolaþýmdan
ancak yavaþ yavaþ, yýllar sonra, parça parça, bu parayý dolaþýma sokan
tarafýndan çekilmiþ olur. Bu miktar, artý-deðeri paraya çevirmeye yetmez mi?
Bu soruya þöyle yanýt vermek gerekir: 500 sterlinlik bu toplamýn
(bu miktar, gerekli yedek fonlar için para-yýðmayý da içerir), onu dolaþýma
* Hazýr, emre hazýr. -ç.
** O ölçüde, o kadar. -ç.
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sokan tarafýndan deðilse bile, bir baþkasý tarafýndan sabit sermaye olarak kullanýlmasý olanaðýný saðlar. Üstelik, sabit sermaye olarak hizmet
eden ürünlerin satýn alýnmalarý için harcanan miktar bakýmýndan, bunlarýn içerdikleri artý-deðerin de ödendiði zaten varsayýlmýþtý; sorun bu paranýn nereden geldiðidir.
Bunun genel bir yanýtý zaten verilmiþ bulunuyor: x kere 1.000
sterlin deðerinde bir metalar kitlesi dolaþýmda bulunacaksa, bu metalar
kitlesinin deðeri, herhangi bir artý-deðer içersin ya da içermesin, bu metalar kitlesi kapitalist biçimde üretilmiþ olsun ya da olmasýn, bu dolaþým
için gerekli para miktarýnda hiç bir deðiþiklik yapmaz. Bu nedenle, sorunun kendisi zaten mevcut [sayfa 352] deðildir. Paranýn dolaþým hýzý vb. gibi
diðer bütün koþullar belli olmak üzere, x kere 1.000 sterlin deðerindeki
metalarýn dolaþýmý için, bu deðerin þu ya da bu miktarýnýn, bu metalarýn
doðrudan üreticisi olanýn payýna düþmesinden tamamen baðýmsýz olarak, belirli bir para miktarýna gereksinme vardýr. Burada eðer herhangi
bir sorun varsa, bu, þu genel sorunla çakýþmaktadýr: Bir ülkenin ürettiði
metalarýn dolaþýmý için gerekli para nereden gelir?
Bununla birlikte, kapitalist üretim açýsýndan, özel bir sorun görünüþü gerçekten vardýr. Ele alýnan durumda, hareket noktasý olarak ortaya çýkan, parayý dolaþýma süren kapitalisttir. Emekçinin, geçim araçlarýný
ödemek için harcadýðý para, daha önce, deðiþen-sermayenin para-biçimi olarak vardý ve bu nedenle, emek-gücü satýn alýnma ya da ödenme
aracý olarak kapitalist tarafýndan baþlangýçta dolaþýma sürülmüþtü. Kapitalist, ayrýca, dolaþýma, deðiþmeyen sabit ve deðiþmeyen döner sermayesinin baþlangýçtaki para-biçimini oluþturan parayý da sürer; bu parayý,
emek aletleri ile üretim maddeleri için satýnalma ya da ödeme aracý
olarak harcar. Ama bunun ötesinde kapitalist, artýk dolaþýmdaki para
miktarýnýn çýkýþ noktasý olarak gözükmez. Þimdi, yalnýz iki hareket noktasý vardýr: kapitalist ve emekçi. Üçüncü kategoriye giren kimseler ya
hizmetleri karþýlýðýnda bu iki sýnýftan para alýrlar, ya da herhangi bir hizmet karþýlýðý olmadan bunu aldýklarý ölçüde, bunlar, rant, faiz vb. biçimindeki artý-deðerin ortak sahipleridir. Artý-deðerin, tümüyle, sanayi
kapitalistinin cebinde kalmayýp, baþkalarýyla bunun paylaþýlmasý zorunluluðunun, ele alýnan sorunla herhangi bir iliþkisi yoktur. Sorun, artýdeðerini nasýl paraya çevirdiðidir, gelirin sonradan nasýl paylaþýldýðý deðil.
Amacýmýz bakýmýndan, kapitalist, hâlâ artý-deðerin tek sahibi olarak ele
alýnabilir. Emekçiye gelince, kapitalist, emekçinin dolaþýma sürdüðü paranýn birincil çýkýþ noktasý olduðu halde, bunun ikincil olmaktan baþka
bir þey olmadýðý zaten söylenmiþ bulunuyor. Emekçi, geçim araçlarýnýn
ödenmesinde harcama yaparken, baþlangýçta deðiþen-sermaye olarak
yatýrýlmýþ bulunan para, þimdi ikinci dolaþýmýndan geçmektedir.
Demek oluyor ki, kapitalist sýnýf, para dolaþýmýnýn tek çýkýþ noktasý oluyor. Üretim araçlarýnýn ödenmesi için 400 sterline, emek-gücü için
de eðer 100 sterline gereksinme duyuyorlarsa, [sayfa 353] dolaþýma 500
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sterlin sokarlar. Ama %100lük bir artý-deðer oranýyla ürüne katýlan artýdeðer, deðer olarak 100 sterline eþittir. Dolaþýma sürekli olarak ancak
500 sterlin sürdükleri halde bunlar nasýl oluyor da dolaþýmdan sürekli
600 sterlin çekebiliyorlar? Hiçten ancak hiç gelir. Kapitalist sýnýf, bir tüm
olarak, daha önce sürülmemiþ olan her þeyi dolaþýmdan çekemez.
Biz, burada, 4.000 sterlin deðerinde üretim aracý ile 1.000 sterlin
deðerinde emek-gücünü dolaþtýrmak için, on devir yapan 400 sterlin
deðerinde bir miktarýn yetebileceði olgusu ile, diðer 100 sterlinin de ayný
þekilde, 1.000 sterlin deðerinde artý-deðerin dolaþýmý için yeterli olabileceði olgusunu bir yana býrakýyoruz. Para miktarýnýn, bu paranýn dolaþtýðý
metalarýn deðerine olan oraný burada önemli deðildir. Sorun gene ayný
kalýr. Ayný para miktarý birkaç kez dolaþmadýkça, 5.000 sterlinlik bir sermayenin dolaþýma sokulmasý zorunlu olduðu gibi, artý-deðerin paraya
çevrilmesi için de 1.000 sterlin gereklidir. Ýster 1.000, isterse 100 sterlin
olsun, sorun bu paranýn nereden geldiðidir. Her ne olursa olsun, bu,
dolaþýma sokulan para-sermayeye göre bir fazlalýktýr .
Dolaþýma, metalara katýlan artý-deðerin gerçekleþmesine hizmet
etmek üzere para sürenin kapitalist sýnýfýn kendisi olmasý gerçi ilk bakýþta
aykýrý gibi gözükebilir. Ama nota bene,* bu parayý, o, dolaþýma yatýrýlmýþ
para, yani sermaye olarak sürmemektedir. Bunu o, kendi bireysel tüketimi için satýnalma aracý olarak harcamaktadýr. Para, bu nedenle, dolaþýmýnýn hareket noktasý olmakla birlikte kapitalist sýnýf tarafýndan yatýrýlmamaktadýr.
Ýþe yeni baþlayan bireysel bir kapitalisti, örneðin bir çiftçiyi ele
alalým. ilk yýl boyunca, 4.000 sterlini üretim aracýna, 1.000 sterlini emekgücüne olmak üzere, diyelim 5.000 sterlinlik para-sermaye yatýrmýþ olsun. Artý-deðer oraný %100, elde ettiði artý-deðer miktarý 1.000 sterlin olsun. Bütün parasý, para-sermaye olarak yatýrdýðý bu 5.000 sterlinden ibarettir. Ama kendisi de yaþamak zorundadýr ve yýl sonuna kadar eline
herhangi bir para geçmemektedir. Tüketimi 1.000 sterlin tutmuþ olsun.
Bu paranýn elinde bulunmasý gereklidir. Bu 1.000 sterlini birinci yýl boyunca kendisine avans olarak vermek zorunda olduðunu söyleyebilir. Burada ancak öznel bir anlam taþýyan bu avans, kapitalistin, ilk [sayfa 354] yýl
boyunca olan bireysel tüketimini, emekçilerin bedava üretimlerinden
karþýlamak yerine kendi cebinden ödemek zorunda kaldýðýndan baþka
bir þeyi belirtmez. Bu parayý sermaye olarak yatýrmamaktadýr. Bunu harcamakta, tükettiði geçim araçlarý biçiminde bir eþdeðer için bununla
ödeme yapmaktadýr. Bu deðer, onun tarafýndan para olarak harcanmýþ,
dolaþýma sürülmüþ ve oradan meta-deðerler biçiminde çekilmiþtir. Ve
bu meta-deðerleri o tüketmiþtir. Böylece, bunlarýn deðerleri ile arasýnda
herhangi bir iliþki kalmamýþtýr. Bu deðerin karþýlýðý olarak ödediði para,
þimdi, dolaþýmdaki paranýn bir öðesi olarak bulunmaktadýr. Ama o, bu
* Dikkat edilsin. -ç.
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paranýn deðerini, ürünler biçiminde dolaþýmdan çekmiþtir ve bu deðer,
þimdi, içinde varolduðu ürünlerle birlikte yokedilmiþtir. Hepsi yokolup
gitmiþtir. Ama yýlýn sonunda, o, 6.000 sterlin deðerinde metayý dolaþýma
sürmekte ve bunlarý satmaktadýr. Bu yolla þunlarý karþýlamaktadýr: 1)
5.000 sterlinlik yatýrýlan para-sermayesini; 2) 1.000 sterlinlik gerçekleþen
artý-deðeri. Sermaye olarak 5.000 sterlin yatýrmýþ, bunu dolaþýma sürmüþ
ve dolaþýmdan 6.000 sterlin çekmiþtir  bunun 5.000 sterlini sermayesini
ve 1.000 sterlini artý-deðeri kapsamaktadýr. Bu son 1.000 sterlin, kendisinin dolaþýma soktuðu, yatýrmadýðý, ama bir kapitalist olarak deðil bir
tüketici olarak harcadýðý para ile, paraya çevrilmiþtir. Þimdi bu para, ona,
ürettiði artý-deðerin para-biçimi olarak dönmektedir. Ve artýk bu iþlem
her yýl yinelenir. Ama ikinci yýl ile baþlayarak, harcadýðý bu 1.000 sterlin,
daima, onun ürettiði artý-deðerin çevrilmiþ biçimi, para-biçimdir. Bu parayý, o, yýllýk olarak harcar ve bu para gene ona yýllýk olarak döner.
Eðer sermayesi bir yýlda daha sýk devretmiþ olsaydý, bu, durumu
deðiþtirmeyecek, ancak zamanýnýn uzunluðunu ve dolayýsýyla da yatýrmýþ
olduðu para-sermayesinin üzerinde bireysel tüketimi için dolaþýma sürmesi gerekli para miktarýný etkileyecekti.
Bu parayý, kapitalist, dolaþýma sermaye olarak sürmemiþtir. Ama
artý-deðer dönmeye baþlayana kadar elindeki olanaklarla yaþamlarýný
sürdürebilmek yalnýzca kapitalistlere özgü bir özelliktir.
Ele alýnan durumda biz, kapitalistin, sermayesinin, ilk dönüþüne
kadar, bireysel tüketimini karþýlamak için dolaþýma sürdüðü para miktarýnýn, ürettiði ve bu yüzden de paraya çevirmek zorunda kaldýðý artýdeðere tamamen eþit olduðunu varsaymýþtýk. [sayfa 355] Bireysel kapitalisti
ilgilendirdiði kadarýyla kuþkusuz bu geliþigüzel bir varsayýmdýr. Ama basit yeniden-üretim varsayýldýðý takdirde, bütün kapitalist sýnýfa uygulandýðý zaman bunun doðru olmasý gerekir. Bu yalnýzca þu varsayýmla ayný
þeyi ifade eder: tüm artý-deðer ve yalnýz o dolayýsýyla ilk yatýrýlan sermayenin herhangi bir kýsmý deðil üretken olmayan biçimde tüketilir.
Toplam deðerli maden üretiminin (500 sterline eþit olduðu kabul
edilmiþti), ancak paranýn yýpranma ve aþýnmasýný yerine koymaya yetecek kadar olduðu daha önce varsayýlmýþtýr.
Altýn üreten kapitalistler, bütün ürünlerine altýn olarak sahip bulunurlar  deðiþmeyen-sermayeyi yerine koyan kýsma olduðu gibi, deðiþen-sermayeyi yerine koyan kýsma ve ayný zamanda da artý-deðeri içeren
kýsma. Toplumsal artý-deðerin bir kýsmý, bu nedenle, yalnýzca dolaþým
sürecinde altýna çevrilen bir üründen deðil, altýndan oluþmuþtur. Daha
baþlangýçta bu artý-deðer altýndan oluþmuþtur ve dolaþýmdan ürün çekmek için buraya sürülmüþtür. Ayný þey, burada, ücretler, deðiþen-sermaye, yatýrýlan deðiþmeyen-sermayenin yerine konulmasý için de geçerlidir.
Þu halde, kapitalist sýnýfýn bir kýsmý, dolaþýma, yatýrmýþ bulunduklarý parasermayeden daha büyük deðerde (artý-deðer miktarý kadar fazla deðerde) meta sürdüðü halde, diðer bir kýsmý, dolaþýma, altýn üretimi için sü-

Karl Marks
Kapital II

297

rekli olarak dolaþýmdan çektikleri metalarýn deðerinden daha büyük deðerde (artý-deðer miktarý kadar fazla deðerde) para sürerler. Kapitalistlerin bir kýsmý, sürekli olarak, dolaþýmdan, buraya sürdüklerinden daha
fazla parayý çekerken, altýn üreten diðer kýsmý sürekli olarak dolaþýma,
üretim araçlarý olarak çektiklerinden daha fazla para sürerler.
Altýn olarak 500 sterlinlik bu ürünün bir kýsmý, altýn üreticisinin
artý-deðeri olmakla birlikte, gene de, tamamý, yalnýzca metalarýn dolaþýmý
için gerekli parayý yerine koymak üzere ayrýlmýþtýr. Bu altýnýn ne kadarýnýn, metalara katýlmýþ bulunan artý-deðeri paraya çevirdiði ve ne kadarýnýn, metalarý oluþturan öteki deðer öðelerini paraya çevirdiði, bu amaç
için önemli deðildir.
Altýn üretiminin bir ülkeden bir baþka ülkeye taþýnmasý, konuda
herhangi bir deðiþiklik meydana getirmez. A ülkesinin toplumsal emekgücü ile toplumsal üretim araçlarýnýn bir kýsmý, 500 sterlin deðerinde bir
ürüne, diyelim keten bezine çevrilmiþtir [sayfa 356] ve altýn satýn almak üzere B ülkesine ihraç edilmiþtir. A ülkesinde bu þekilde kullanýlan üretken
sermaye, A ülkesinin pazarýna, bu sermayenin doðrudan altýn üretimi
için kullanýlmasý halinden daha fazla meta paradan farklý olan bir meta
sürmüþ olmaz. Anýn bu ürünü, altýn olarak 500 sterlini temsil eder ve bu
ülkenin dolaþýmýna ancak para olarak girer. Toplumsal artý-deðerin, bu
ürünün içerdiði kýsmý, A ülkesi için doðrudan para biçiminde bulunur ve
hiç bir zaman baþka bir biçimde bulunmaz. Altýn üreten kapitalistler için
ancak ürünün bir kýsmý artý-deðeri ve diðer kýsmý sermayenin yerine
konmasýný temsil etmekle birlikte, bu altýnýn ne kadarýnýn döner deðiþmeyen-sermaye dýþýnda, deðiþen-sermayenin yerini doldurduðu ve
ne kadarýnýn artý-deðeri temsil ettiði sorusu gene de tamamýyla, ücretlerin ve artý-deðerin, ayrý ayrý dolaþýmdaki metalarýn deðerine oranýna baðlýdýr. Artý-deðeri oluþturan kýsým, kapitalist sýnýfýn çeþitli üyeleri arasýnda
daðýlýr. Bu kýsým sürekli olarak kapitalistlerce bireysel tüketim için harcandýðý ve yeni ürünlerin satýþý ile tekrar ele geçirildiði halde artý-deðerin paraya çevrilmesi için gerekli parayý aralarýnda dolaþtýran iþte bu
satýnalma ve satýþýn ta kendisidir gene de, para biçimindeki toplumsal
artý-deðerin bir kýsmý, deðiþen oranlarda olsa da, kapitalistlerin cebinde
bulunur; týpký ücretlerin bir kýsmýnýn, hiç deðilse haftanýn bir bölümünde, emekçilerin cebinde para biçiminde kalmasý gibi. Ve bu kýsým, baþlangýçta, altýn üreticisi kapitalistlerin artý-deðerini oluþturan para-ürün kýsmý
ile sýnýrlý olmayýp, daha önce de söylediðimiz gibi, içinde, yukarda sözü
edilen 500 sterlinlik ürünün kapitalistler ile emekçiler arasýnda genel
olarak daðýldýðý, ve içinde dolaþýmda bulunacak meta-ikmalin, artý-deðer ve deðerin diðer öðelerinden oluþtuðu oranla sýnýrlýdýr.
Bununla birlikte, artý-deðerin, diðer metalarda varolmayan, ama
onlarýn yanýsýra para biçiminde bulunan kýsmý, yýllýk olarak üretilen altýnýn bir kýsmýný, yalnýzca yýllýk altýn üretiminin bir parçasý, artý-deðerin
gerçekleþmesi için dolaþýmda bulunduðu ölçüde içerir. Paranýn, kapita-
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list sýnýfýn elinde artý-deðerin para-biçimi olarak deðiþen oranlarda sürekli olarak bulunan diðer kýsmý ise, yýllýk üretilen altýnýn deðil, o ülkede
daha önce birikmiþ olan para kitlesinin bir öðesidir.
Varsayýmýmýza göre, 500 sterlinlik yýllýk altýn üretimi, ancak paranýn yýllýk aþýnmasýný karþýlamaktadýr. Eðer biz, yalnýz bu [sayfa 357] 500 sterlini dikkate alýr ve yýllýk üretilen metalar kitlesinin daha önce birikmiþ
bulunan para aracýlýðý ile dolaþýmda bulunan kýsmýný görmezlikten gelecek olursak, meta-biçiminde üretilen artý-deðer, dolaþým sürecinde, paraya çevrilmesi için gerekli parayý, öte yanda, salt yýllýk altýn biçiminde
artý-deðer üretilmiþ olmalarý nedeniyle bulmuþ olacaktýr. Ayný þey, 500
sterlinlik altýn ürünün, yatýrýlan para-sermayenin yerini alan diðer kýsýmlarý için de geçerlidir.
Þimdi burada iki þey dikkate alýnmalýdýr.
Önce, kapitalistlerin para olarak harcadýklarý artý-deðerin olduðu
kadar, bunlarýn para olarak yatýrdýklarý deðiþen ve diðer üretken sermayelerin de, aslýnda, emekçilerin, yani altýn üretimi ile uðraþan emekçilerin ürünü olduðu sonucu çýkmaktadýr. Bunlar, yalnýz altýn ürünün, kendilerine ücret olarak avans verilen kýsmýný deðil, altýn ürünün, kapitalist altýn üreticilerine ait artý-deðerin doðrudan temsil edildiði kýsmýný da
yeniden-üretirler. Son olarak, altýn ürünün, yalnýzca üretimi için yatýrýlmýþ
bulunan deðiþmeyen sermaye-deðeri yerine koyan kýsmýna gelince, bu,
ancak, emekçilerin yýllýk çalýþmasý yoluyla para biçiminde (ya da genellikle ürün biçiminde) tekrar ortaya çýkar. Ýþ baþladýðý zaman, bu, kapitalist tarafýndan, yeni üretilmiþ olmayan ve ama toplumsal paranýn döner
kitlesinin bir kýsmýný oluþturan para biçiminde harcanmýþtýr. Ama yeni
bir ürün, ek altýn tarafýndan yerine konulduðu ölçüde, bu, emekçinin
yýllýk ürünüdür. Kapitalist yönünden avans, burada, gene varlýðýný, emekçinin, ne kendi üretim araçlarýna ve ne de üretim sýrasýnda, diðer emekçilerin ürettikleri tüketim araçlarý üzerinde bir egemenliðe sahip
bulunmamasý olgusuna borçlu bulunan salt bir biçim olarak ortaya çýkmaktadýr.
Sonra, 500 sterlinlik bu yýllýk yerine konulan miktardan baðýmsýz
olarak varolan para kitlesi, ki kýsmen para-yýðma ve kýsmende dolaþýmdaki para biçiminde bulunan para kitlesi bakýmýndan da durum týpký bu
500 sterlin yönünden yýllýk olarak ne ise bunlar için de ayný olmasý gerekir, ya da daha doðrusu baþlangýçta öyle olmasý gerekir. Bu noktaya, bu
ara-kesimin sonunda döneceðiz.* Ama ondan önce birkaç düþünceyi
eklemek, istiyoruz. [sayfa 358]

Devri incelediðimiz sýrada, diðer koþullar ayný kalmak kaydýyla,
* Bkz: s. 362-363. -Ed.
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devir dönemlerinin uzunluðundaki deðiþmelerin, üretimin ayný ölçekte
yürütülmesi için, para-sermaye miktarlarýnda da deðiþmeleri gerektirdiðini görmüþ bulunuyoruz. Para-dolaþým esnekliðinin, bu nedenle, birbiri
ardýndan gelen bu geniþleme ve daralmaya kendisini uydurabilecek
þekilde olmasý zorunludur.
Eðer biz, ayrýca, emek-gücünün uzunluðu, yoðunluðu ve üretkenliði de dahil diðer koþullarýn eþit kaldýðýný, ama ücretler ile artý-deðer arasýnda ürünün deðerinin farklý bir bölüþüme uðradýðýný, böylece
de, ya ücretlerin yükseldiðini ve artý-deðerin düþtüðünü, ya da tersi olduðunu varsayarsak dolaþýmdaki para kitlesi bu nedenle etkilenmiþ olmaz. Bu deðiþiklik, para dolaþýmýnda herhangi bir geniþleme ya da
daralma olmaksýzýn meydana gelebilir. Ücretlerde genel bir yükselme
olduðu ve böylece, varsayýmlarýmýz gereði, artý-deðer oranýnda genel bir
düþmenin görüleceði, ama bunun yanýsýra, gene varsayýmýmýza göre,
dolaþýmdaki meta kitlesinin deðerinde bir deðiþikliðin meydana gelmeyeceði özel bir durumu ele alalým. Bu durumda, deðiþen-sermaye olarak
yatýrýlmasý gerekli para-sermayede ve böylece, bu iþlevi yerine getiren
para miktarýnda doðaldýr ki bir artýþ olacaktýr. Ama artý-deðer ve dolayýsýyla da bu artý-deðerin gerçekleþmesi için gerekli para miktarý, deðiþensermaye iþlevi için gerekli para miktarýndaki artýþ kadar bir azalma gösterir. Meta-deðerin gerçekleþmesi için gerekli para miktarý, böylece, bu
meta-deðerin kendisinden fazla etkilenmiþ olmaz. Metaýn maliyet-fiyatý
bireysel kapitalist için yükselir, ama toplumsal üretim-fiyatý ayný kalýr.
Deðerin deðiþmeyen kýsmý dýþýnda, deðiþen þey, metalarýn üretim-fiyatýnýn, ücretler ile kâra ayrýlmasýndaki orandýr.
Ama daha büyük bir deðiþen para-sermaye yatýrýmýnýn (paranýn
deðeri kuþkusuz sabit kabul edilmektedir), emekçilerin elinde daha fazla miktarda para bulunmasý anlamýna geleceði öne sürülmektedir. Bu,
emekçiler yönünden metalar üzerinde daha büyük bir talebe yolaçar.
Bu da, gene meta fiyatlarýnda bir yükseliþe neden olur. Ya da þöyle
deniliyor: Ücretler yükselirse, kapitalistler de, metalarýnýn fiyatlarýný yükseltir. Her iki durumda da, ücretlerdeki genel bir yükselme, meta fiyatlarýnda bir yükselmeye neden olur. Þu halde, fiyatlardaki yükselme nasýl
açýklanýrsa açýklansýn, metalarýn dolaþýmý için daha büyük [sayfa 359] miktarda paraya gerek vardýr.
Birinci formülasyona yanýt: ücretlerdeki bir yükselme sonucu,
emekçilerin özellikle yaþam gereksinmelerine olan talebi artacaktýr. Lüks
mallar için talepleri daha az derecede artacak, ya da daha önce tüketim
alanlarýna girmeyen þeyler için bir talep geliþecektir. Zorunlu geçim araçlarýna karþý olan talepteki ani ve geniþ ölçekteki artýþ, doðal olarak bunlarýn fiyatýný derhal yükseltecektir. Sonuç: toplumsal sermayenin daha büyük bir kýsmý, yaþam gereksinmelerinin üretimi için ve daha küçük bir
kýsmý lüks mallarýn üretimi için kullanýlacaktýr, çünkü artý-deðerdeki azalma nedeniyle fiyatlardaki bu düþme ve bunun sonucu olarak bu mallar
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için kapitalistlerin taleplerinde de bir azalmayla sonuçlanacaktýr. Öte
yandan, emekçilerin kendilerinin lüks mallar satýn almalarý halinde, ücretlerindeki artýþ, yaþam gereksinmelerinin fiyatýnda bir artýþý körüklemeyecek, yalnýzca lüks mallar alýcýlarýnda bir deðiþmeye yolaçacaktýr. Emekçiler tarafýndan eskisine göre daha fazla, kapitalistler tarafýndan ise nispeten daha az lüks mallar tüketilecektir. Voild tout.* Bazý dalgalanmalardan sonra, dolaþýmdaki metalar kitlesinin deðeri gene eskisinin aynýdýr.
Geçici dalgalanmalara gelince, bunlarýn etkisi, ancak, o zamana kadar
borsada ya da dýþ ülkelerde spekülatif iþler peþinde koþan, kullanýlmayan para-sermayenin iç dolaþýma sokulmasý þeklinde olacaktýr.
Ýkinci formülasyona yanýt: Eðer metalarýnýn fiyatlarýný diledikleri
gibi yükseltmek kapitalist üreticilerin ellerinde olsaydý; bunu ücretlerde
bir artýþ olmadan yapabilirlerdi ve öyle yapacaklardý. Meta fiyatlarý
düþseydi ücretler hiç bir zaman yükselmeyecekti. Kapitalist sýnýf, kuraldýþý, belirli, özel biçimde ve sözde yerel koþullar altýnda þimdi yapmakta
olduðu þeyi, her zaman ve bütün koþullar altýnda yapabilseydi, sendikalara hiçbir zaman karþý koymazdý; yani metalarýn fiyatlarýný çok daha
fazla yükselterek daha büyük kârlarý cebe indirmek için, ücretlerdeki
her artýþa boyun eðerdi.
Lüks mallara olan talep (bu gibi mallar satýnalma olanaklarý azalan kapitalistlerin taleplerindeki eksilme sonucu) azaldýðý için, kapitalistlerin bunlarýn fiyatlarýný yükseltebilecekleri savý, arz ve talep yasasýnýn
çok eþsiz bir uygulamasý olurdu. Bu, lüks mallar alýcýlarýnýn salt bir yer
deðiþtir- mesi olmadýðýna, [sayfa 360] kapitalistler ile emekçilerin bir yer
deðiþtirmesi olduðuna göre, ve böyle bir yer deðiþtirme olduðu takdirde, emekçilerin talepleri, zorunlu madde fiyatlarýnda bir yükselmeyi teþvik
etmez, çünkü emekçiler ücretlerinin artan kýsmýný lüks mallara harcadýklarýna göre, ayný þeyi zorunlu maddelere harcayamazlar lüks mal fiyatlarý azalan talep sonucu düþer. Sermaye, bu nedenle, lüks mal arzý
toplumsal üretim sürecindeki deðiþmiþ bulunan rolüne uygun düþecek
boyutlara inene kadar, bu mallarýn üretiminden çekilecektir. Böylece
azalan üretimleri ile deðerleri deðiþmediði halde fiyatlarý normal düzeye yükselecektir. Bu daralma ya da dengeleme iþlemi devam ettiði ve
zorunlu maddelerin fiyatlarý yükseldiði sürece, talep karþýlanana dek
diðer üretim dallarýndan çekildiði kadar bu üretim alanýna sermaye ikmali yapýlýr. Sonra denge yeniden kurulur ve bütün bu sürecin sonunda,
toplumsal sermaye ve dolayýsýyla da para-sermaye, yaþam gereksinmeleri ile lüks mallar üretimi arasýnda farklý bir oranda bölünür .
Bu itiraz, baþtan sona, kapitalistler ile onlarýn iktisat dalkavuklarýnýn uydurduklarý bir umacýdýr.
Bu umacýyý haklý göstermede kullanýlan olgular üç çeþittir:
1) Diðer þeyler ayný olmak kaydýyla, dolaþýmdaki para miktarýnýn,
* Ýþte hepsi bu. -ç.
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dolaþýmdaki metalarýn fiyatlarýnýn toplamýndaki yükselme ile fiyatlarýn
toplamýndaki bu büyüme ister ayný miktardaki metalara, ister daha büyük
miktardaki metalara uygulansýn, bu yükselme ile birlikte arttýðý, para
dolaþýmýnýn genel bir yasasýdýr. Buna göre, sonuç, neden ile karýþtýrýlmaktadýr. Ücretlerdeki yükselme (bu yükselme, nadiren, ancak istisnai hallerde ve orantýlý olmakla birlikte) yaþam gereksinmelerinin fiyatlarýndaki
yükselmeyle birlikte olur. Ücret yükselmeleri, metalarýn fiyatlarýndaki
artýþýn nedeni deðil, sonucudur.
2) Ücretlerdeki, kýsmi ya da yerel bir yükselme yani yalnýz bazý
üretim dallarýndaki yükselme durumunda, bu, bu dallarýn ürünlerinin
fiyatlarýnda yerel bir yükselmeye yolaçabilir. Ne, var ki, bu bile bir çok
koþula baðlýdýr. Örneðin, ücretler anormal derecede düþürülmemiþtir
ve, bu nedenle de kâr oraný anormal derecede yüksek deðildir; fiyatlardaki yükselme ile, bu mallarýn pazarý daraltýlmamýþtýr (böylece fiyatlarýnýn yükselmesinde daha önceki ikmallerinin daralmasý zorunlu deðildir),
vb..
3) Ücretlerdeki genel bir yükselme durumunda, [sayfa 361] deðiþensermayenin aðýr bastýðý sanayi dallarýnda üretilen metalarýn fiyatlarý yükselir, oysa deðiþmeyen ya da sabit sermayenin aðýr bastýðý dallarda üretilen metalarýn fiyatlarý düþer.

Metalarýn basit dolaþýmý konusundaki incelememizde (Buch I,
Kap. III, 2) metalarýn herhangi bir belirli miktarýnýn para-biçiminin dolaþým
alanýnda ancak geçici olmakla birlikte, belli bir metaýn baþkalaþýmý sýrasýnda bir kimsenin elinde geçici olarak bulunan paranýn da gene zorunlu
olarak bir baþkasýnýn eline geçtiði ve böylece ilk anda metalar yalnýz çok
yanlý olarak deðiþilmekle, ya da birbirinin yerini almakla kalmayýp, bu
birbirinin yerini alma olayýnýn çok yanlý bir para akýþý ile yürütüldüðü ve
onunla birlikte cereyan ettiði görülmüþtü. Bir meta ötekinin yerini alýrken, para-meta daima bir üçüncü þahsýn eline yapýþýr. Dolaþým, parayý
su gibi terletir. (Buch I, s. 92.) Kapitalist meta üretimi esasýna göre, bir
kýsým sermayenin sürekli para-sermaye biçiminde varolmasý ve artý-deðerin bir kýsmýnýn da gene sahibinin elinde para biçiminde bulunmasý ile,
ayný özdeþ olgu ifade edilmiþtir.
Bundan baþka, paranýn devresi yani paranýn kalkýþ noktasýna
geri dönüþü sermaye devrinin bir evresi olarak, tekrar tekrar el deðiþtirerek çýkýþ noktasýndan sürekli uzaklaþmasýný ifade eden paranýn dolaþýmýndan33 tamamen farklý ve hatta ona karþýt bir olgudur. (Buch I, s. 94.)
33
Bu iki olguyu hâlâ birbirine karýþtýrmakla birlikte, sermaye dolaþýmýnýn temel biçimi ve
yeniden-üretimi saðlayan dolaþým biçimi olarak paranýn çýkýþ noktasýna bu geri akýþý üzerinde
ilk duranlar fizyokratlar olmuþtur, Tableau Economiquee bir gözatarsanýz, üretken sýnýfýn, diðer
sýnýflarýn kendisinden ürün satýn alacaklarý parayý saðladýðýný ve ayný satýn almayý yapmak üze-
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Gene de hýzlandýrýlmýþ bir devir, eo ipso hýzlandýrýlmýþ bir dolaþým demektir.
Önce, deðiþen-sermaye ile ilgili olarak: Eðer belli bir [sayfa 362] miktar para-sermaye, diyelim 500 sterlin, bir yýlda deðiþen-sermaye biçiminde on devir yapmýþ olsa, dolaþýmdaki para miktarýnýn bu kýsmýnýn,
deðerinin on katý, yani 5.000 sterlin kadar devredeceði açýktýr. Bu paraserma- ye, kapitalist ile emekçi arasýnda bir yýlda on kez dolaþmýþtýr.
Emekçi bu döner para miktarýnýn ayný kýsmý ile yýlda on kez ücret almýþ
ve ödeme yapmýþtýr. Eðer ayný deðiþen-sermaye yýlda yalnýz bir devir
yapmýþ olsaydý, üretimin ölçeði ayný kalmak üzere, yalnýz 5.000 sterlinlik
tek bir sermaye devri olurdu.
Ayrýca: Döner sermayenin deðiþmeyen kýsmý, 1.000 sterline eþit
olsun. Sermaye eðer on kez devretmiþ ise, kapitalist metaýný ve dolayýsýyla da metaýnýn deðerinin deðiþmeyen döner kýsmýný, bir yýlda on kez
satar. Döner para miktarýnýn (1.000 sterline eþit) ayný kýsmý, yýlda on kez
sahibinin elinden, kapitalistin eline geçmektedir. Bu para on kez el deðiþtirmektedir. Sonra, kapitalist, bir yýlda on kez üretim aracý satýnalmaktadýr. Bu da, gene, paranýn, bir elden diðerine on dolaþým yapmasýdýr.
1.000 sterlin tutarýnda bir para ile sanayi kapitalisti, 10.000 sterlin deðerinde meta satmakta ve tekrar 10.000 sterlin deðerinde meta satýn
almaktadýr. Para olarak 1.000 sterlinin 20 dolaþýmý yoluyla, 20.000 sterlinlik bir meta-ikmal dolaþmaktadýr.
Son olarak, devirdeki bir hýzlanma ile birlikte, paranýn artý-deðeri
gerçekleþtiren kýsmý da daha hýzlý dolaþýmda bulunur.
Ama, tersine, para dolaþýmýndaki bir hýzlanma, mutlaka, sermayenin ve dolayýsýyla da paranýn daha hýzlý devretmesini gerektirmez; yani
mutlaka, yeniden-üretim sürecinde bir kýsalma ve daha hýzlý yenilenme
anlamýna gelmez.
Ayný para miktarýyla daha çok sayýda ticarî iþlem yapýlmasý halinde daha hýzlý bir para dolaþýmý olur. Para dolaþýmý için teknik kolaylýklardaki deðiþiklikler sonucu, sermayenin ayný yeniden-üretim dönemlerinde de ayný þey olabilir. Ayrýca, paranýn fiili meta deðiþimini temsil etmeksizin dolaþtýðý ticari iþlem sayýsýnda da bir artýþ olabilir (borsalardaki
marjinal iþlemler vb.). Öte yandan, bazý para dolaþýmlarý büsbütün ortadan kaldýrýlabilir; örneðin, tarýmcýnýn, topraðýn da sahibi olmasý halinde,
çiftçi ile toprak sahibi arasýnda herhangi bir para dolaþýmý yoktur; sanayi
re bir sonraki yýl geri geldikleri zaman bu sýnýflarýn bu parayý ona geri verdiklerini göreceksiniz.
... Burada yalnýzca harcamayý izleyen bir yeniden-üretimin ve yeniden-üretimi izleyen bir
harcamanýn oluþturduðu bir daireyi, harcama ile yeniden-üretimin ölçüsü olan paranýn dolaþýmý
tarafýndan çizilen bir daireyi görürsünüz. (Quesnay, Dialogues sur le Commerte et sur les
Travaux des Artisans. Daire edition, Physiocrats. I. s. 208-209.) Paranýn dolaþýmý denilmesi
gereken sermayenin bu devamlý yatýrýlýþý ve geri dönüþüdür, toplumdaki bütün emeðe yaþam
veren, politik bünyenin faaliyetini ve hayatiyetini saðlayan, ve haklý olarak hayvan vücudundaki
kan dolaþýmýna benzetilen bu yararlý ve verimli dolaþýmdýr, (Turgot, Réflexions. ete.. uvres.
Daire édition, I, s. 45,)
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kapitalistinin, sermayenin sahibi olmasý halinde, kendisi ile, kredi sahipleri, arasýnda gene bir para dolaþýmý yoktur. [sayfa 363]

Bir ülkede, ilkel para-yýðmanýn oluþumuna ve buna bir azýnlýðýn
elkoymasýna gelince, bunun þu anda ayrýntýlarý ile tartýþýlmasý gereksizdir.
Kapitalist üretim tarzý ücretli-emeðe, emekçiye ödemelerin para
olarak yapýlmasýna ve genellikle aynî ödemelerin para ödemelere dönüþmesine dayanan bu üretim tarzý ancak dolaþým ve bu dolaþýmýn geliþtirdiði bir para-yýðmanýn (yedek fonun vb.) oluþumu için yeterli bir para
kitlesinin varolduðu bir ülkede, daha geniþ boyutlara ve daha büyük bir
yetkinliðe ulaþabilir. Bu, tarihsel bir önkoþul olmakla birlikte, önce yeterli bir para-yýðmanýn oluþtuðu, ardýndan da kapitalist üretimin baþladýðý
anlamýna alýnmamalýdýr. Bu üretim tarzýna, kendisi için gerekli olan
koþullarýn geliþmesiyle birlikte geliþmektedir ve bu koþullardan bir tanesi de, yeterli deðerli maden ikmalidir. Böylece, 16. yüzyýldan beri artan
deðerli maden ikmali, kapitalist üretimin geliþmesi tarihinde temel bir
öðedir. Ama kapitalist üretim temeline dayanan gerekli daha, fazla para
maddesi imali bakýmýndan, bir yandan ürünlere katýlmýþ bulunan artýdeðerin, bunlarýn paraya çevrilmesi için gerekli para olmaksýzýn dolaþýma
sokulduklarýný, öte yandan da ürünler daha önce paraya dönüþtürülmeksizin, altýn biçiminde artý-deðer bulunduðunu görüyoruz.
Paraya çevrilecek ek metalar, gerekli para miktarýný hazýr
bulmaktadýrlar, çünkü öte yandan, metalara çevrilecek olan ek altýn (ve
gümüþ) dolaþýma, deðiþim yolu ile deðil, doðrudan üretim yoluyla sokulmaktadýr.
II. BÝRÝKÝM VE GENÝÞLEMÝÞ ÖLÇEKTE
YENÝDEN-ÜRETÝM

Birikimin, geniþlemiþ yeniden-üretim biçiminde meydana geldiði
için, para-dolaþým yönünden yeni bir problem getirmeyeceði açýktýr.
Her þeyden önce, artan üretken sermayenin iþlevini yerine getirmesi için gerekli ek para-sermayeyi ilgilendirdiði kadarýyla bu sermaye,
kapitalist tarafýndan, dolaþýma, gelirin para-biçimi olarak deðil, para-sermaye olarak sürülen gerçekleþmiþ artý-deðer kýsmý ile saðlanýr. Para zaten kapitalistlerin elindedir. Yalnýz kullanýlýþý farklýdýr.
Ne var ki, þimdi, ek üretken sermaye sonucu, bu sermayenin
ürünü olan ek bir meta kitlesi dolaþýma sürülmüþtür. Bu meta [sayfa 364]
kitlesinin deðeri, üretimlerinde tüketilen üretken sermayenin deðerine
eþit olduðuna göre, bu ek meta kitlesi ile birlikte, gerçekleþmesi için
gerekli ek paranýn bir kýsmý dolaþýma sürülmüþtür. Bu ek para miktarý,
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salt ek para-sermaye olarak yatýrýlmýþtýr, ve bu yüzden, kapitaliste, sermayesinin devri ile geri döner. Burada da yukardaki soru ortaya çýkar.
Þimdi, metalar biçiminde içerilen bu ek artý-deðeri gerçekleþtirecek para
nereden gelmektedir?
Genel yanýt gene aynýdýr. Dolaþýmdaki metalarýn toplam fiyatlarý,
belli miktardaki metalarýn fiyatlarý yükseldiði için deðil, þimdi dolaþýmda
bulunan metalarýn kitlesi, fiyatlardaki bir düþme ile dengeye getirilmeksizin, daha önce dolaþýmda bulunan meta kitlesinden daha büyük olduðu için artmýþtýr. Bu daha büyük miktardaki ve deðerdeki meta kitlesinin dolaþýmý için gerekli ek paranýn, ya dolaþýmdaki paranýn daha büyük
bir ekonomi ile kullanýlmasý ile ödemeler dengesiyle vb. ayný sikkenin
dolaþýmýný hýzlandýran önlemlerle, ya da paranýn, yýðýlý biçiminden
dolaþým aracýna dönüþtürülmesi ile saðlanmasý gerekir. Bu ikinci çare,
yalnýz, atýl haldeki para-sermayenin, satýnalma ya da ödeme aracý olarak iþlev yapmaya baþladýðýný, ya da yedek fon olarak iþlev yapmakta
olan para-sermayenin, sahibi için bu iþlevi yerine getirirken, toplum için
de fiilen dolaþýmda bulunduðunu (sürekli olarak borç verilen banka mevduatýnda olduðu gibi) ve böylece çifte bir iþlevi yerine getirdiðini göstermez. Ayný zamanda da, durgunluk yaratan yedek sikke fonlarýnýn
ekonomik olarak kullanýldýðýný da gösterir.
Paranýn, sikkeler halinde durmadan akmasý için, sikkelerin, para
biçiminde durmadan donmasý gerekir. Sikkelerin, sürekli bir þekilde
dolaþýp durmasý, dolaþým alaný içerisinde, her yanda meydana gelen
sikkelerin yedek fonlarý içinde az ya da çok büyük miktarlar halinde
durgunlaþmasýyla koþullandýrýlýrken, ayný zamanda, bileþimleri, daðýlmalarý, tasfiyeleri ve yeniden oluþmalarý durmadan deðiþen, varoluþlarý sürekli yokoluþ, yokoluþlarý ise sürekli varoluþ olan bu yedek fonlar da bu
durgunlaþmayý koþullandýrýrlar. Adam Smith, her meta sahibinin, her
zaman, sattýðý özel metaýn yanýnda yedek olarak, kendisiyle satýn aldýðý
belli bir miktar genel metaya sahip olmasý gerektiðini söylemekle, bu
sikkelerin paraya ve paranýn da sikkelere dönüþümünü gösterdi. Gördük ki, MPM dolaþýmýnda, ikinci [sayfa 365] PM ucu, bir defada gerçekleþmeyen, ama Pnin bir kýsmý sikkeler halinde dolaþýrken, diðer kýsmý da
para olarak uykuya dalacak þekilde, zaman içinde birlerini izleyen bir
alýmlar serisi halinde daðýlýr. Para, gerçekten burada gizlenmiþ sikkelerden baþka bir þey deðildir; ve dolaþýmdaki paraya ait kitleyi meydana
getiren çeþitli kýsýmlar, durmadan, bazan bir biçimde, bazan öteki biçimde
nöbetleþe ortaya çýkarlar. Dolaþým aracýnýn bu para haline birinci dönüþümü, demek ki, para dolaþýmýnýn salt teknik olan bir dönemini temsil
eder. (Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Oekonomie, 1859, s. 105,
106.) (Paradan farklý olarak sikke, burada, parayý diðer iþlevlerine karþýt,
salt bir dolaþým aracý iþlevi içerisinde göstermek için kullanýlmýþtýr.)
Bütün bu önlemlerin yeterli olmamasý halinde, ek altýn üretilmesi
gerekir, ya da ayný þey demek olan ek ürünün bir kýsmý, deðerli ma-
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denlerin iþletildiði ülkelerin ürünü, olan altýnla doðrudan ya da dolaylý
deðiþilir.
Dolaþým aracý olarak kullanýlmak üzere, yýllýk altýn ve gümüþ üretiminde harcanan toplam emek-gücü ve toplumsal üretim aracý miktarý,
kapitalist üretim tarzýna ve genellikle meta üretimine ait faux fraisnin
yüklü bir maddesini oluþturur. Bu, olabildiðince çok ek üretim ve tüketim aracýnýn, yani gerçek servetin, toplumsal kullanýmýndan ayný ölçüde
uzak kalmaktýr. Bu pahalý dolaþým mekanizmasýnýn maliyetlerinin azalmasý ölçüsünde, üretimin belirli ölçeði ya da belirli geniþleme derecesi
ayný kalmak koþuluyla, toplumsal emeðin üretken gücü eo ipso artar. Þu
halde, kredi sistemi ile birlikte geliþen kolaylýklarýn bu sonucu vermeleri
ölçüsünde, bunlar, ya toplumsal üretimin ve emek-sürecinin büyük bir
kýsmýný gerçek parayý herhangi bir þekilde iþe karýþtýrmaksýzýn yürütmek, ya da fiilen iþlev yapmakta olan para miktarýnýn iþlevsel kapasitesini yükseltmek suretiyle, kapitalist serveti doðrudan artýrmýþ olurlar.
Bu, ayný zamanda, kapitalist üretimin bugünkü hacmiyle kredi
sistemi olmaksýzýn da, (yalnýz bu açýdan bakýlsa bile) yani yalnýzca madeni sikkelerin dolaþýmýyla mümkün olup olmayacaðý saçma sorusunu
da ortadan kaldýrýr. Durumun bu olmadýðý ortadadýr. Öyle olsaydý bile,
deðerli madenlerin üretim hacmi [sayfa 366] konusunda engellerle karþýlaþýlýrdý. Buna karþýlýk, para-sermaye saðlamasý ya da bu sermayeyi harekete geçirmesi açýsýndan, kredi sisteminin üretken gücü konusunda da
büyük hayallere kapýlmamak gerekir. Bu. sorunun burada daha fazla
incelenmesi yersizdir.

Þimdi de, gerçek bir birikimin yer almadýðý, yani üretim ölçeðinin
doðrudan bir geniþleme göstermediði, gerçekleþen artý-deðerin bir kýsmýnýn sonradan üretken sermayeye dönüþtürülmek üzere, para-yedek
fon olarak uzun ya da kýsa bir. süre için biriktirildiði hali araþtýrmamýz
gerekiyor.
Böylece biriken para, ek para olduðuna göre, açýklamaya gerek
yok. Bu, ancak, altýn üreten ülkelerden getirilen artý-altýnýn bir kýsmý olabilir. Burada þuna iþaret etmek gerekir ki, karþýlýðýnda bu altýnýn ithal
edildiði yerli ürün, artýk sözkonusu ülkede deðildir. Bu ürün, altýnla deðiþilmek üzere yabancý ülkelere ihraç edilmiþtir.
Biz eðer ayný para miktarýnýn hâlâ eskisi gibi ülkede bulunduðunu
varsayarsak, biriken ve birikmekte olan para, dolaþýmdan geliyor demektir. Yalnýz bu paranýn iþlevi deðiþmiþtir. Dolaþým yapmakta olan para
halinden, yavaþ yavaþ oluþan gizil para-sermayeye çevrilmiþtir.
Bu durumda birikmiþ olan para, satýlan metalarýn para-biçimi ve
ayrýca, deðerlerinin bu metalarýn sahipleri için artý-deðer oluþturan kýsýmlarýdýr. (Kredi sistemi burada yok sayýlmýþtýr.) Bu parayý biriktiren
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kapitalist, satýn almada bulunmaksýzýn bu metalarý pro tanto satmýþtýr.
Bu sürece, eðer biz, bireysel bir olgu diye bakarsak, ortada açýklanacak bir þey yoktur. Bir kýsým kapitalist, ürünlerinin satýþý ile gerçekleþen paranýn bir kýsmýný, karþýlýðýnda pazardan baþka ürün çekmeksizin
saklar, öte yandan bir kýsmý, iþini yürütmek için gerekli sürekli yinelenen
para-sermaye dýþýnda, parasýnýn tamamýný ürünlere çevirir.
Artý-deðer aracý olarak pazara sürülen ürünlerinin bir kýsmý, üretim araçlarýný, ya da deðiþen-sermayenin gerçek öðelerini, gerekli geçim
araçlarýný kapsar. Bu nedenle de, dolaysýz üretimin geniþlemesine hizmet edebilir. Çünkü kapitalistlerin bir kýsmýnýn para-sermaye biriktirdikleri halde, diðerlerinin [sayfa 367] artý-deðeri tümüyle tükettikleri hiç bir
zaman öne sürülmemiþtir; yalnýzca bir kýsmýnýn birikimi, para biçiminde
yaptýðý, gizil para-sermaye oluþturduðu halde, diðerlerinin gerçek bir birikim yaptýðý, yani üretim ölçeðini büyüttükleri, üretken sermayelerini
gerçekten geniþlettikleri öne sürülmüþtür. Sýrasýyla, kapitalistlerin bir kýsmý para biriktirirlerken, diðerleri üretim ölçeðini geniþletseler ya da bunun tersi olsa bile, mevcut para miktarý, dolaþým gereksinmeleri için
yeterli kalýr. Üstelik, para birikimi, bir yanda, nakit para olmaksýzýn, salt
bakiye alacaklarýn birikimi ile de oluþabilir.
Ne var ki, eðer bireysel düzeyde deðil de, kapitalist sýnýf tarafýnda
genel bir para-sermaye birikimini varsayarsak, bazý güçlükler ortaya çýkar. Bu sýnýf dýþýnda, bizim varsayýmýmýza göre yani kapitalist üretimin
genel ve mutlak egemenliði altýnda iþçi-sýnýfýndan baþka hiç bir sýnýf
yoktur. Ýþçi-sýnýfýnýn satýn aldýðý þeyler, ücretlerinin toplamýna, tüm kapitalist sýnýfýn yatýrmýþ olduðu, deðiþen sermayenin toplamýna eþittir. Bu
para, kapitalist sýnýfa, ürünlerinin iþçi-sýnýfýna satýþý ile gerisin geriye akar.
Böylece, kapitalist sýnýfýn deðiþen-sermayesi gene eski para-biçimini almýþ
olur. Bu deðiþen-sermayenin toplamý x kez 100 sterlin, yani yýl boyunca
yatýrýlmýþ olan deðil, kullanýlan deðiþen-sermayenin toplamý olsun. Þimdi
incelemekte olduðumuz sorun, devri n hýzýna baðlý olarak, yýl boyunca
bu deðiþen sermaye-deðerin yatýrýlmasý için ne kadar çok ya da az paranýn gerekli olmasý ile etkilenmiþ olmaz. Kapitalist sýnýf, bu x kez 100
sterlinlik sermaye ile, belli miktarda emek-gücü satýn alýr ya da, þu kadar sayýda emekçiye ücretlerini öder  birinci iþlem. Emekçiler bu ayný
miktarda para ile kapitalistlerden belli bir miktarda meta satýn alýr ve
böylece, x kez 100 sterlinlik toplam, kapitalistlerin eline geri dönmüþ
olur  ikinci iþlem. Ve bu böyle devam eder gider. Bu x kez 100 sterlinlik
miktar, demek ki, iþçi-sýnýfýna, hiç bir zaman, kapitalist sýnýfýn artý-deðerini temsil eden kýsmý þöyle dursun, deðiþmeyen-sermayeyi temsil eden
üründen de bir parça satýn almasýna olanak vermez. Bu x kez 100 sterlin
ile emekçiler, toplumsal ürünün deðerinin, yatýrýlan deðiþen-sermaye
deðeri temsil eden deðer kýsmýna eþit olan bir kýsmýndan fazlasýný hiç
bir zaman satýn alamazlar.
Ýçinde bu evrensel para birikiminin, ek olarak üretilen deðerli
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madenlerin þu ya da bu oranda çeþitli bireysel kapitalistler [sayfa 368] arasýnda daðýlýþýndan baþka bir þeyi ifade etmeyen durumdan ayrý olarak,
nasýl oluyor da bütün kapitalist sýnýfýn para biriktirdiði varsayýlýyor?
Bunlarýn hepsi, ürünlerinin bir kýsmýný, karþýlýðýnda bir þey satýn
almaksýzýn satmak zorundadýrlar. Hepsinin de, tüketimleri için, dolaþým
aracý olarak dolaþýma sürdükleri belli bir para fonuna sahip olmalarýnda
ve bu paranýn bir kýsmýnýn dolaþýmdan kendilerine dönmesinde herhangi gizemli bir yan yoktur. Ne var ki, bu durumda bu para-fon, artý-deðerin paraya dönüþmesinin sonucu olarak, salt dolaþým için bir fon olarak
bulunur ve hiç bir zaman, gizil para-sermaye olarak varolmaz.
Eðer biz konuya gerçekte olduðu þekliyle bakarsak, gelecekte
kullanýlmak üzere biriken gizil para-sermayenin þunlardan oluþtuðunu
görürüz:
1) Bankalardaki mevduattan. Ve bu, aslýnda, bankalarýn hizmetinde bulunan nispeten önemsiz bir miktardýr. Para-sermaye burada,
ancak itibari olarak birikir. Fiilen biriken þey, salt çekilen para ile yatýrýlan
para arasýnda belli bir denge doðduðu için paraya çevrilebilen (eðer
çevrilirse)bakiye alacaklardýr. Bir banka para olarak elinde yalnýzca çok
küçük bir miktar tutar.
2) Devlet tahvillerinden. Bunlar hiç bir þekilde sermaye olmayýp,
yalnýzca ulusun yýllýk ürünü üzerinde bakiye alacaklardýr.
3) Hisse senetleri. Bunlardan, sahte olmayanlar, gerçek anonim
sermayeler üzerinde tasarruf hakký ve yýllýk olarak bunlardan artý-deðer
üzerinden gelen poliçelerdir.
Bu durumlarýn hiç birinde para birikimi yoktur. Bir yanda para
birikimi olarak görünen þey, öte yanda sürekli fiili para harcamasý olarak
görünüyor. Paranýn, bu paraya sahip olan kimse tarafýndan ya da baþkalarý, onun borçlularý olan kimseler tarafýndan harcanmasýnýn bir önemi yoktur.
Kapitalist üretim esasýna göre, para-yýðmanýn oluþumu hiç bir
zaman kendi baþýna bir amaç olmayýp ya dolaþýmdaki bir durgunlaþmanýn genellikle olduðundan daha fazla miktarda yaranýn yýðýlma biçimini almasý ya da, devrin gerektirdiði birikimlerin bir sonucudur; ya da
ensonu, para-yýðma, yalnýzca üretken sermaye iþlevi görmek üzere geçici olarak gizil bir biçimde bulunan para-sermayenin yaratýlmasýdýr.
Demek oluyor ki, para olarak gerçekleþtirilen artý-deðerin bir kýsmý bir yandan dolaþýmdan çekilir, yýðýlý para biçiminde [sayfa 369] biriktirilirken, artý-deðerin diðer bir kýsmý, ayný zamanda, sürekli olarak üretken
sermayeye çevrilmektedir. Ek deðerli madenlerin, kapitalist sýnýfýn üyeleri arasýnda bölüþülmesi dýþýnda, para biçiminde birikim hiç bir zaman
bütün noktalarda ayný zamanda yer almaz.
Yýllýk ürünün, artý-deðeri metalar biçiminde temsil eden kýsmý
için geçerli olan þey, diðer kýsmý için de geçerlidir. Bunun dolaþýmý için
belli bir para miktarý gereklidir. Bu para miktarý, týpký, her yýl üretilen ve
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artý-deðeri temsil eden meta kitlesi gibi kapitalist sýnýfa aittir. Dolaþýma,
ilk olarak, bizzat kapitalist sýnýf tarafýndan sokulmuþtur. Bu sýnýfýn üyeleri
arasýnda, bizzat dolaþým aracýlýðýyla sürekli yeniden bölüþülür. Týpký genellikle sikke dolaþýmýnda olduðu gibi, bu miktarýn bir kýsmý, durmadan
deðiþen noktalarda durgunlaþtýðý halde, öteki kýsmý sürekli dolaþýr. Bu
birikimin bir kýsmýnýn, para-sermaye oluþturma amacý için biriktirilmiþ
olup olmamasý durumu deðiþtirmez.
Bir kapitalistin, bir baþkasýna ait artý-deðerin ya da hatta sermayenin bir kýsmýna elkoyduðu ve böylece tek yanlý bir para-sermaye ve üretken sermaye birikimi ve merkezileþmesini meydana getirdiði dolaþým
serüvenlerine burada yer verilmemiþtir. Örneðin, A tarafýndan para-sermaye olarak biriktirilen aþýrma artý-deðerin bir kýsmý, Bye ait olan ve
kendisine geri dönmeyen artý-deðerin bir kýsmý olabilir. [sayfa 370]

Karl Marks
Kapital II

309

ÜÇÜNCÜ KISIM

TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYENÝN YENÝDEN-ÜRETÝMÝ
VE DOLAÞIMI

ONSEKÝZÝNCÝ BÖLÜM34

GÝRÝÞ

I. ÝNCELEME KONUSU

Sermaye üretiminin doðrudan süreci, onun, emek ve kendini
geniþletme sürecidir, sonucu meta-ürün, itici gücü artý-deðer üretimi
olan bir süreçtir.
Sermayenin yeniden-üretim süreci, bu doðrudan üretim sürecini
içerdiði gibi, asýl üretim sürecinin iki evresini, yani devresel bir süreç 
belirli dönemlerle kendini sürekli yineleyen bir süreç olarak, sermayenin devrini oluþturan bütün devreyi de içerir.
Ýster, P ... P biçimindeki, isterse, R ... R biçimindeki devreyi
inceleyelim, Rnin kendi dorudan üretim süreci daima bu devrede ancak bir halkayý oluþturur. Bir biçimde, bu, dolaþým sürecinin yürütücüsü,
bir diðerinde ise dolaþým süreci onun yürütücüsü gibi görünür. Sürekli
yenilenmesi, sermayenin, üretken sermaye olarak durmadan yeniden
ortaya çýkmasý, her iki durumda da, dolaþým sürecindeki dönüþümleri
ile belirlenir. Öte yandan, sürekli yenilenen üretim süreci, sermayenin
dolaþým alanýnda geçirdiði sürekli dönüþümlerin, ardarda para-sermaye
34
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ve [sayfa 371] meta-sermaye biçimlerinde ortaya çýkmasýnýn koþuludur.
Bununla birlikte, her bireysel kapitalistin, yalnýzca, kapitalist sýnýfýn bireysel bir öðesi olmasý gibi her bireysel sermaye de, yalnýzca, toplam toplumsal sermayenin bireysel bir bölümü, bireysel yaþamla yüklü
bir bölümüdür. Toplumsal sermayenin hareketi, bireyselleþmiþ küçük
parçalarýnýn hareketlerinin toplamýndan, bireysel sermayelerin devirlerinden ibarettir. Týpký tek bir metaýn baþkalaþýmýnýn, metalar alemindeki
baþkalaþýmlar dizisinde metalarýn dolaþýmýnda bir halka olmasý gibi,
bireysel sermayenin baþkalaþýmý, devri de, toplumsal sermayenin çizdiði devrede bir halkadýr.
Bu toplam süreç, kendisini meydana getiren biçim deðiþiklikleri
(maddi açýdan düþünüldüðünde, deðiþimler) ile birlikte hem üretken
tüketimi (üretimin doðrudan sürecini) ve hem de kendileri aracýlýðý ile
meydana geldiði biçim deðiþiklikleri ya da deðiþimler ile birlikte bireysel
tüketimi kapsar. Bir yandan, deðiþen sermayenin emek-gücüne çevrilmesini ve bu nedenle de, emek-gücünün kapitalist üretim süreci içerisine katýlmasýný içerir. Burada emekçi, kendine ait bir metaýn,
emek-gücünün satýcýsý ve kapitalist de bunun alýcýsý olarak hareket eder.
Ama, öte yandan, metalarýn satýþý, ayný zamanda, bunlarýn iþçi sýnýfý tarafýndan satýn alýnmalarýný, yani bunlarýn bireysel tüketimini de kucaklar.
Burada, iþçi sýnýfý alýcý ve kapitalistlerde emekçilere meta satan kimseler
olarak ortaya çýkarlar.
Meta-sermaye dolaþýmý, artý-deðer dolaþýmýný ve dolayýsýyla da,
kapitalistlerin bireysel tüketimleri için yaptýklarý satýnalma ve satýþlarý,
artý-deðerin tüketimini kapsar.
Bireysel sermayelerin toplumsal sermaye olarak toplu haldeki
devreleri, bu bütünlükleri içerisinde düþünülürse, yalnýz sermaye dolaþýmýný deðil, ayný zamanda metalarýn genel dolaþýmýný da içerir. Bu genel meta dolaþýmý, aslýnda, ancak þu iki öðeden, 1) gerçek anlamda sermaye devresi ve 2) bireysel tüketime giren metalarýn ve dolayýsýyla da,
emekçinin ücretlerini, kapitalistin de artý-deðerini (ya da bir kýsmýný)
harcadýðý metalarýn devresinden oluþabilir. Her ne olursa olsun, sermaye
devresi, meta-sermayenin bir kýsmý olduðu için artý-deðerin dolaþýmýný
içerdiði gibi, deðiþen-sermayenin emek-gücüne çevrilmesini, ücretlerin
ödenmesini de kapsar. Ama bu artý-deðer ile ücretlerin metalar için
harcanmasý, hiç deðilse ücretlerin harcanmasý bu dolaþým için esas [sayfa
372] olmakla birlikte, sermayenin dolaþýmýnda bir halka oluþturmaz.
Kitap Ide [Birinci Ciltte], kapitalist üretim süreci, hem bireysel bir
hareket ve hem de bir yeniden-üretim süreci olarak incelenmiþti: yani
artý-deðerin üretimi ve sermayenin kendisinin üretimi olarak. Sermayenin dolaþým alanýnda geçirdiði biçim ve öz deðiþiklikleri, üzerlerinde
durulmaksýzýn kabul edilmiþti. Bir yandan kapitalistin, ürünü deðeri üzerinden sattýðý, öte yandan da süreci yeniden baþlatmak ya da devam
ettirmek için üretimin nesnel araçlarýný dolaþým alanýnda bulduðu
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öngörülmüþtü. Dolaþým alanýnda bizim üzerinde durduðumuz tek hareket, kapitalist üretimin temel koþulu olarak, emek-gücü satýn alýnmasý
ve satýþý idi.
Bu Kitap IInin [Ýkinci Cildin] Birinci Kýsmýnda, sermayenin dairesel hareketi içerisinde büründüðü çeþitli biçimler ile, bu hareketin kendisinin çeþitli biçimleri gözden geçirilmiþti. Þimdi, Kitap Ide irdelenen
çalýþma-zamanýna dolaþým zamanýnýn eklenmesi gerekiyor.
Ýkinci Kýsýmda, devre, devresel, yani bir devir olarak incelenmiþti.
Bir yandan sermayeyi oluþturan çeþitli öðelerin (sabit ve döner sermayelerin) devre biçimlerini farklý zaman dönemlerinde ve farklý biçimlerde
nasýl tamamladýklarý gösterilmiþ; öte yandan da farklý çalýþma dönemi
ve dolaþým dönemi uzunluklarýný belirleyen durumlar incelenmiþti. Devrenin dönemi ile devre dönemini oluþturan kýsýmlar arasýndaki farklý
oranlarýn, üretim sürecinin boyutlarý ve yýllýk artý-deðer oraný üzerindeki
etkileri gösterilmiþti. Sermayenin kendi devresi içerisinde ardarda ve
sürekli olarak büründüðü ve sýyrýldýðý biçimler Birinci Kýsýmda incelendiði halde Ýkinci Kýsýmda, belli büyüklükteki bir sermayenin bu akýþ ve
biçim deðiþiklikleri içerisinde, deðiþen oranlarda olmakla birlikte, farklý
biçimlere, üretken sermaye, para-sermaye ve meta-sermaye biçimlerine nasýl ayrýldýðý ve, böylece, yalnýz birbirlerinin ardýndan gelmekle kalmayýp, toplam sermaye-deðerin farklý parçalarýnýn sürekli olarak nasýl
yanyana bulunduklarý ve bu farklý durumlarda nasýl iþlev yaptýklarý da
gösterilmiþti. Özellikle para-sermaye, Kitap Ide gösterilmeyen belirli özelliklerle ortaya çýkmýþtý. Belli büyüklükte bir üretken sermayeyi sürekli
iþlev yapar halde tutabilmek için, belli bir sermayenin devir koþullarýna
baðlý olarak para-sermaye biçiminde sürekli yatýrýlmalarý ve yenilenmeleri gereken farklý büyük kýsýmlarý [sayfa 373] ile ilgili bazý yasalar bulunmuþtu.
Ama hem birinci ve hem de ikinci kýsýmlarda daima sözkonusu
olan bireysel bir sermaye, toplumsal sermayenin bireyselleþtirilmiþ bir
kýsmýnýn hareketiydi.
Ne var ki, bireysel sermayelerin devreleri içiçe girer, birbirlerini
öngörür ve zorunlu kýlar, ve salt ördükleri bu að içerisinde toplam toplumsal sermayenin hareketini meydana getirirler. Týpký basit meta dolaþýmýnda, bir metaýn toplam baþkalaþýmlarý, metalar aleminin baþkalaþýmlar
dizisinde bir halka olarak ortaya çýkmasý gibi, þimdi de, bireysel bir sermayenin baþkalaþýmý, toplumsal sermayenin baþkalaþýmlar dizisinde bir
halka olarak ortaya çýkmaktadýr. Ama basit meta dolaþýmý, hiç bir zaman zorunlu olarak sermaye dolaþýmýný içermediði halde çünkü basit
meta dolaþýmý, kapitalist-olmayan üretim temeli üzerinde de olabilir,
toplam toplumsal sermaye devresi, görüldüðü gibi, bireysel sermayenin
devresi dýþýnda kalan meta dolaþýmýný da, yani sermayeyi temsil etmeyen metalarýn dolaþýmýný da içerir.
Þimdi, toplam toplumsal sermayenin öðeleri olarak, bireysel sermayelerin dolaþým sürecini (bütünüyle alýndýðýnda bu, yeniden-üretim
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sürecinin bir biçimidir), yani bu toplam toplumsal sermayenin dolaþým
sürecini incelememiz gerekiyor.
II. PARA-SERMAYENÝN ROLÜ

[Aþaðýdaki konu, bu kýsmýn daha sonraki bir kesimine, yani toplam toplumsal sermayeyi oluþturan kýsýmlardan birisi olarak ele alýnan
para-sermayeye ait olduðu halde, burada þimdi ele alýnýp incelenecek.]
Bireysel sermayenin devrinin incelenmesinde para-sermayenin
iki yönü açýða çýkmýþtý.
Birincisi, her bireysel sermayenin sahnede göründüðü ve sermaye
olarak kendi sürecini açtýðý biçimi oluþturur. Demek ki, o, tüm sürece ilk
itiþi veren primus motor* olarak görünmektedir.
Ýkincisi, yatýrýlan sermaye-deðerin, para biçiminde sürekli yatýrýlmak ve yenilenmek zorunda bulunulan kýsmýnýn harekete geçirdiði üretken sermayeye, yani sürekli üretim ölçeðine oraný, devir döneminin
özel uzunluðuna ve bu dönemi oluþturan iki kýsým çalýþma dönemi ile
dolaþým dönemi arasýndaki özel [sayfa 374] orana baðlý olarak deðiþir. Ama
bu oran ne olursa olsun, sermaye-deðerin süreçte üretken sermaye olarak sürekli iþlev yapabilecek kýsmý, her zaman, yatýrýlan sermayenin,
üretken sermayenin yaný sýra daima para-biçiminde bulunmak zorunda
olan kýsmý ile sýnýrlýdýr. Burada, salt normal bir devir, soyut bir ortalama
sözkonusudur. Dolaþýmda olabilecek kesintileri karþýlamak için gerekli
ek para-sermaye bunun dýþýndadýr.
Birinci noktaya gelince: meta üretimi meta dolaþýmýný, meta
dolaþýmý metalarýn para olarak ifadesini öngörür; bir metaýn meta ve
para diye ikiye bölünmesi, ürünün meta olarak ifadesinin bir yasasýdýr.
Ayný þekilde, kapitalist meta üretimi ister toplumsal, ister bireysel açýdan düþünülsün, hem baþlangýç halindeki her iþin primus motoru ve
hem de sürekli motoru olarak para-biçiminde sermayeyi, yani parasermayeyi öngörür. Özellikle döner sermaye, para-sermayenin, bir motor olarak kýsa aralýklarla sürekli tekrarlar halinde hareket ettiði anlamýný
taþýr. Yatýrýlan sermaye-deðerin tamamý, yani metalarý, emek-gücünü,
emek araçlarýný, üretim maddelerini içeren sermayenin bütün öðeleri,
tekrar tekrar para ile satýn alýnmak zorundadýr. Burada bireysel sermaye
için geçerli olan, ancak birçok bireysel sermayeler þeklinde iþlev yapan
toplumsal sermaye için de geçerlidir. Ama, Kitap Ide gösterdiðimiz gibi,
bundan, hiç bir zaman, sermayenin iþleme alaný, üretimin ölçeði kapitalist temel üzerinde olsa bile mutlak sýnýrlarý bakýmýndan, iþlemekte
olan para-sermayenin miktarýna baðlý olduðu sonucu çýkmaz.
Belli sýnýrlar içinde geniþlemeleri, yatýrýlan para-sermayenin
büyüklüðünden baðýmsýz olan üretim öðeleri de sermayeye katýlmýþ du* Ýlk motor, ilk devindirici. -ç.
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rumdadýr. Emek-gücüne yapýlan ödeme ayný kaldýðý halde, þu ya da bu
geniþlikte ya da yoðunlukta sömürülebilir. Bu daha fazla sömürme ile
birlikte para-sermaye artmýþ bile olsa (yani ücretler yükseltilmiþ olsa),
bu artýþ ayný oranda ve hele pro tanto hiç deðildir.
Sermaye-deðerin öðelerinden olmayan toprak, denizler, maden
cevherleri, ormanlar, vb. gibi üretken biçimde sömürülen doðanýn saðladýðý maddeler, ayný miktar emek-gücünün daha büyük çabasý ile, parasermaye yatýrýmýnda bir artýþ olmadan da, daha yoðun ya da geniþ sömürülür. Üretken sermayenin gerçek öðeleri, böylece, ek para-sermaye
gerektirmeksizin çoðaltýlmýþ olur. Ek yardýmcý maddeler için böyle bir
ekin gerekli hale [sayfa 375] gelmesi sözkonusu olduðunda, sermaye-deðerin yatýrýldýðý para-sermaye, üretken sermayenin büyüyen etkinliði ile
orantýlý artmadýðý gibi, bu, hiç de pro tanto bir artýþ deðildir.
Ayný emek aletleri, ve böylece ayný sabit sermaye, günlük kullaným süreleri uzatýlarak ve daha yoðun kullanýlarak, sabit sermaye için ek
para yatýrýmý yapýlmaksýzýn, daha etkin biçimde kullanýlabilir. Bu durumda, sabit sermayenin devri daha hýzlanmakla birlikte, yeniden-üretime
ait öðelerin daha çabuk ikmali gerekir.
Doðal cevherlerden ayrý olarak, üretken süreci þu ya da bu ölçüde etkili kýlabilecek öðeler olarak iþ görmek üzere, hiç bir maliyeti olmayan doðal güçlerin bu üretken sürece katýlmasý olanaðý vardýr. Bunlarýn
etkinlik derecesi, kapitalist için herhangi bir maliyeti olmayan yöntemlere ve bilimsel geliþmelere baðlýdýr.
Ayný þey, üretim sürecindeki emek-gücünün toplumsal bileþimi
ve bireysel emekçilerin birikmiþ becerileri için de doðrudur. Carey, topraða o günkü üretkenliðini verebilmek, için çok eski zamanlardan beri
katýlan sermaye ya da emek için herhangi bir karþýlýk ödenmemesi nedeniyle, toprak sahibine ödenen paranýn hiçbir zaman yeterli olmadýðýný
hesaplamaktadýr. (Burada, kuþkusuz, topraðýn talan edilen verimliliðinden hiç sözedilmemektedir.) Buna göre her bireysel emekçiye, bir
vahþinin modern bir makinist haline getirilmesinin tüm insanlýða neye
malolduðunun hesaplanarak ödeme yapýlmasý gerekirdi. Tersine, eðer
topraða katýlan ve toprak sahibi ile kapitalist tarafýndan paraya çevrilen
karþýlýðý ödenmemiþ emekler üstüste konulsa, topraða yatýrýlmýþ bulunan bütün sermayenin aþýrý faiz ile birlikte tekrar ve tekrar ödendiði ve
böylece toplumun toprak mülkiyetinin bedelini uzun zaman önce tekrar
tekrar ödediðini düþünmek daha doðru olur.
Gerçi, emeðin üretkenlik gücündeki artýþ, ek bir sermaye-deðer
yatýrýmýný gerektirmediði sürece ayný emekle daha fazla deðiþmeyensermayenin yeniden-üretimini ve böylece deðerini korumasýný saðlamasý
dýþýnda ilk anda ancak ürünün deðerini deðil, miktarýný artýrýr. Ama ayný
zamanda, sermaye için yeni malzeme ve dolayýsýyla artan sermaye birikiminin temelini oluþturur.
Toplumsal emeðin örgütlenmesi ve böylece emeðin toplumsal
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üretkenlik gücünün artýrýlmasýnýn, geniþ-ölçekli üretimi ve böylece, bireysel kapitalistler tarafýndan büyük miktarlarda para-sermaye yatýrýmýný
gerektirmesi yönünden, bunun, kýsmen, [sayfa 376] iþlemekte olan sermayedeðerlerin büyüklüðünde ve dolayýsýyla da bunlarýn yatýrýlmýþ olduklarý
para-sermayenin büyüklüðünde mutlak bir artýþý gerektirmeksizin, sermayelerin birkaç elde toplanmasý ile gerçekleþtirildiðini Kitap Ide* göstermiþtik. Bireysel sermayelerin büyüklüðü, bunlarýn toplumsal toplamlarýnda bir büyüme olmaksýzýn, birkaç kiþinin elinde toplanmasýyla artabilir. Bu, yalnýzca bireysel sermayelerin deðiþen bir daðýlýmýdýr.
Son olarak, bundan önceki kýsýmda, devir dönemindeki bir kýsalma ile, ya ayný üretken sermayenin daha az para-sermaye ile, ya da daha fazla üretken sermayenin ayný para-sermaye ile harekete geçirilebileceðini göstermiþtik.
Ama bütün bunlarýn bizzat para-sermaye sorunu ile herhangi bir
iliþkisi olmadýðý bes bellidir. Yalnýzca yatýrýlmýþ bulunan sermayenin 
kendi serbest biçimi, kendi deðer-biçimi içerisinde belli bir para miktarýndan oluþan belli bir deðerler toplamýnýn üretken sermayeye
çevrildikten sonra, sýnýrlarý bu sermayenin sýnýrlarý ile belirlenmeyip, tersine, belli sýnýrlarý içerisinde farklý geniþlik ya da yoðunluk dereceleri ile
iþleyebilen üretken güçleri içerdiðini gösterir. Eðer üretim öðelerinin 
üretim araçlarý ile emek-gücünün fiyatlarý belli ise, metalar þeklinde
varolan bu üretim öðelerinin belli bir miktarýnýn satýn alýnmasý için gerekli para-sermayenin büyüklüðü belirlenmiþtir. Ya da yatýrýlacak sermayenin deðerinin büyük-lüðü belirlenmiþtir. Ama bu sermayenin deðer ve
ürün yaratýcýsý olarak hareket edeceði boyutlar esnek ve deðiþkendir.
Ýkinci noktaya gelince: aþýnmýþ sikkeleri yerine koymak üzere
para üretimi ya da satýn alýnmasý için her yýl harcanmasý zorunlu toplumsal emek ve üretim aracý, toplumsal üretim hacminde pro tanto bir
azalmadýr. Ama kýsmen dolaþým aracý, kýsmen yýðma iþlevini yapan paradeðere gelince, bu, emek-gücünün, üretilmiþ üretim araçlarýnýn ve doðal zenginlik kaynaklarýnýn yanýsýra orada vardýr, ele geçirilmiþ ve hazýr
durumdadýr. Ona bu þeylere çizilmiþ bir sýnýr gözü ile bakýlamaz. Üretim
öðelerine dönüþtürülmek, diðer uluslar ile deðiþilmek suretiyle üretimin
ölçeði geniþletilebilir. Ne var ki, bu, paranýn, her zaman olduðu gibi dünya-parasý rolünü oynamasýný öngörür.
Üretken sermayeyi harekete geçirmek için, devir döneminin uzunluðuna baðlý olarak þu ya da bu miktarda para-sermayeye [sayfa 377] gereksinme vardýr. Devir döneminin, çalýþma zamaný ve dolaþým zamaný diye
bölünmesinin, para biçiminde, gizil ya da atýl sermayede bir artýþý gerektirdiðini de görmüþ bulunuyoruz.
Devir dönemi, çalýþma döneminin uzunluðu ile belirlendiðine göre,
diðer koþullar eþit olmak üzere, bu dönem, üretim sürecinin belirli top* Kapital, Birinci Cilt, s. 641-646, 780-783. -Ed.
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lumsal niteliði ile deðil, bu sürecin maddi niteliði ile belirleniyor demektir. Bununla birlikte, kapitalist üretim esasýna göre, nispeten uzun süreli
daha geniþ boyutlu iþlemler, oldukça uzun süreli büyük para-sermaye
yatýrýmlarýný gerektirir. Bu gibi alanlarda üretim bu yüzden bireysel kapitalistin emrinde bulunan para-sermayenin büyüklüðüne baðlýdýr. Bu engel, kredi sistemi ve bu sistem ile ilgili þirketler, sözgelimi, anonim þirketler
ile yýkýlmýþtýr. Para-piyasasýndaki bozukluklar bu nedenle bu gibi kuruluþlarý iþlemez duruma getirmekle birlikte, bu ayný kuruluþlar da parapiyasasýnda bozukluklar yaratmaktadýr.
Toplumsallaþtýrýlmýþ üretim temeli üzerinde, arada, yararlý bir
etki biçiminde herhangi bir ürün ikmalinde bulunmaksýzýn uzun bir süre
için emek-gücü ve üretim aracý çeken iþlemlerin üretim hacminin, yalnýz emek-gücü ve üretim araçlarýný sürekli ya da yýlda birkaç kez çekmekle kalmayan, ama ayný zamanda, geçim ve üretim araçlarý ikmalinde
de bulunan üretim dallarýna zarar vermeksizin yürütülebilecek þekilde
önceden saptanmasý gerekir. Hem toplumsallaþtýrýlmýþ ve hem de kapitalist üretimde, daha kýsa çalýþma dönemli iþdallarýndaki emekçiler,
karþýlýðýnda herhangi bir ürün vermeksizin daha önce olduðu gibi, ancak
kýsa süreler için ürün çekerler; oysa daha uzun çalýþma dönemli iþdallarýnda, bunlar, herhangi bir þey vermeden daha uzun bir süre için ürün
çekerler. Bu durum, demek ki, belli bir emek-sürecinin, toplumsal biçiminden deðil, maddi niteliðinden ileri gelmektedir. Toplumsallaþtýrýlmýþ
üretim durumunda, para-sermaye ortadan kalkmýþtýr. Emek-gücü ile üretim araçlarýný farklý üretim dallarýna toplum daðýtmaktadýr. Üreticiler,
olsa olsa, tüketim mallarýnýn toplumsal ikmalinden, emek-zamanlarýna
tekabül eden bir miktarý çekme hakkýný kendilerine tanýyan bir vesika
alabilirler. Bu vesikalar para deðildir. Bunlar dolaþýma girmezler.
Para-sermayeye olan gereksinmenin, çalýþma döneminin uzunluðundan ileri geldiðine göre, þu iki þeyle koþullandýðýný görüyoruz: Birincisi, para, genellikle, her bireysel sermayenin (krediden ayrý) kendisini
üretken sermayeye çevirmek için görünmek [sayfa 378] zorunda olduðu
biçimdir; bu, kapitalist üretimin ve genellikle meta üretiminin niteliðinden gelmektedir. Ýkincisi, gerekli para yatýrýmýnýn büyüklüðü, emek-gücü
ile üretim araçlarýnýn, oldukça uzun bir süre paraya çevrilebilir ürünleri
bu dönem boyunca topluma geri vermeksizin, toplumdan sürekli çekilmeleri durumundan ileri gelir. Birinci koþul, yatýrýlacak sermayenin para
biçiminde yatýrýlmasý zorunluluðu, bu para ister madeni para, kredi parasý ya da itibari para vb. olsun, paranýn biçimi ile ortadan kalkmýþ olmaz. Ýkinci koþul, para-aracýnýn biçimi ya da dolaþýma herhangi bir
eþdeðer geri vermeksizin çekilen üretim emeðinin, geçim araçlarýnýn ve
üretim araçlarýnýn biçimi ile hiç bir þekilde etkilenmez. [sayfa 379]
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ONDOKUZUNCU BÖLÜM35

KONUNUN DAHA ÖNCEKÝ SERÝMLERÝ

I. FÝZYOKRATLAR

Quesnayin Tableau Economiquei belirli bir deðeri temsil eden
ulusal üretimin yýllýk mahsulünün, dolaþým aracýlýðý ile, diðer þeyler ayný
olmak koþuluyla, basit yeniden-üretimi, yani ayný ölçekle yeniden-üretimi gerçekleþtirecek þekilde nasýl daðýtýldýðýný birkaç kalýn çizgiyle göstermektedir. Üretim döneminin baþlangýç noktasý gerçekte önceki yýlýn
hasadýdýr. Sayýsýz bireysel dolaþým hareketleri, kendilerine özgü toplumsal kitle hareketi toplumun iþlevsel olarak belirlenmiþ büyük iktisadi
sýnýflarý arasýndaki dolaþým hareketi içerisinde bir çýrpýda bir araya getirilmiþtir. Biz, burada, þununla ilgileniyoruz: Toplam ürünün bir kýsmý bu
ürünün diðer kýsýmlarý gibi, bir kullaným-nesnesi olarak, geçen yýlýn emeðinin yeni bir sonucudur ayný zamanda, yalnýzca ayný maddi biçim içerisinde tekrar ortaya çýkan eski sermaye-deðerin bir taþýyýcýsýdýr. Bu kýsým dolaþýma girmeyip, sermaye olarak hizmete yeniden devam etmek
üzere üreticisinin, çiftçiler sýnýfýnýn elinde kalýr. Yýllýk ürünün bu kýsmýna,
deðiþmeyen-sermayeye, [sayfa 380] Quesnay, hiç ilgisiz öðeleri sokmakta,
35
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ama görüþ ufkunun sýnýrlýlýðý yüzünden, asýl þey üzerinde önemle durarak, tarýmý, insan emeðinin artý-deðer üreten biricik yatýrým alaný ve dolayýsýyla, kapitalist görüþ açýsýndan biricik üretken alan olarak görmektedir.
Yeniden-üretimin iktisadi süreci, kendine özgü toplumsal niteliði ne olursa
olsun, doðal bir yeniden-üretim süreci ile, bu alanla (tarýmla) daima
içiçe geçer. Bu sonuncunun açýk koþullarý birincinin koþullarýna ýþýk tutmakta, ve dolaþýmýn aldatýcý görüntüsüyle ortaya çýkan bir düþünce
karýþýklýðýný önlemektedir.
Bir sistemin etiketi, baþka eþyalarýn etiketinden, diðer þeyler yanýnda, sisteminkinin yalnýz alýcýyý deðil çoðu zaman satýcýyý da kandýrmasý olgusuyla ayrýlýr. Hem Quesnayin kendisi ve hem de onun doðrudan
izleyicileri, kendi feodal dükkan tabelalarýna inandýlar. Bizim bilgiçler de
bugün ve bu saatte bile ayný þeyi yapýyorlar. Ne var ki, gerçekte fizyokratlarýn sistemi, kapitalist sistemin ilk sistematik anlayýþýdýr. Sanayi sermayesinin temsilcileri mülk sahipleri sýnýfý bütün iktisadi hareketi yönetmektedir. Tarým kapitalistçe yürütülmekte, yani kapitalist çiftçinin geniþ-ölçekte bir giriþimi olmaktadýr; topraðýn doðrudan iþleyicisi ücretli emekçidir.
Üretim, yalnýz kullaným mallarý deðil, bunlarýn deðerlerini de yaratmaktadýr; üretimin itici gücü, doðum yeri dolaþým alaný deðil, üretim alaný olan
artý-deðerin elde edilmesidir. Dolaþýmýn meydana getirdiði toplumsal
yeniden-üretim sürecinin araçlarý olarak boy gösteren üç sýnýf arasýnda,
üretken emeðin doðrudan sömürücüsü, artý-deðer üreticisi,* kapitalist
çiftçi, artý-deðere yalnýzca elkoyanlardan ayýrdedilmektedir.
Fizyokratik sistemin kapitalist niteliði, en parlak olduðu sýralarda
bile bazý itirazlara yolaçmýþtýr: bir yandan Linguet ile Mably, öte yandan
küçük mülk sahipleri savunucularý tarafýndan karþý çýkýlmýþtýr.

Adam Smithin yeniden-üretim sürecinin tahlilinde gösterdiði gerileme,36 örneðin avances primitives ve avancesi annuellesi [sayfa 381]
genelleyerek ve bunlarý sabit ve döner sermaye37 diye adlandýrarak,
yalnýz Quesnayin doðru tahlillerini ayrýntýlarýyla incelemekle kalmayýp,
tamamen fizyokratlarýn yanýlgýlarýnýn ortasýnda yolunu da þaþýrdýðý için
36
Karl Marx, Kapital, Band I,. 2. Ausgabe, s. 612, Note 32 [Sol Yayýnlarý, Ankara 1975. Birinci
Cilt, Yirmidördüncü Bölüm, Üçüncü Kýsým. s. 607. dipnot 37].
37
Bazý fizyokratlar, özellikle Turgot ona burada bile yolu açmýþlardýr. Turgot, avances için
sermaye deyimini Quesnayden ve diðer fizyokratlardan daha sýk kullanmýþ ve manüfaktürcülerin
avancesýný ya da capitauxsunu, çiftçilerinki ile daha fazla özdeþleþtirmiþtir. Örneðin: Bunlar
gibi (giriþimciler-manüfaktürcüler), onlar da (les fermiers, yani kapitalist çiftçiler de), geri dönen
sermayelerinden fazlasýný elde etmelidirler, vb.. (Turgot, uvres, Daire edition, Paris 1844, Vol.
I, s. 40.)
* Marx, Quesnayin Tableau Economiqueini, Theories of Surplus-Value adlý yapýtýnda daha
ayrýntýlý inceliyor (bkz: Ýngilizce baský: Karl Marx, Theories of Surplus Value [Volume IV of
Capital], Kýsým I, Moscow 1963, s. 299.333 ve 367-68). -Ed.
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son derece dikkate deðerdir. Örneðin, çiftçinin, öteki tür kapitalistlerden
daha fazla deðer ürettiðini göstermek için þöyle diyor: Ayný büyüklükteki hiç bir sermaye, çiftçininkinden daha büyük miktarda üretken emeði
harekete geçiremez, Yalnýz çalýþan hizmetkârlarý deðil, iþ hayvanlarý da
üretken emekçidirler. (Çalýþan hizmetkarlar için ne güzel övgü!) Tarýmda da doða insanla birlikte çalýþýr; ve doðanýn emeði hiç bir gidere
malolmaz, ama ürünü, en pahalý iþçinin ürünü kadar deðer taþýr. Tarýmda en önemli iþlemler bile, ürünü artýrmakla birlikte, doðanýn verimliliðini, insan için en kârlý bitkilerin üretimine yöneltmek kadar artýramaz.
Fundalýk ve çalýlýklarla kaplý bir tarla, çoðu kez, en iyi iþlenmiþ bal ya da
mýsýr tarlasý kadar çok miktarda sebze üretebilir. Topraðý ekmek ve
sürmek, doðanýn etken verimliliðini canlandýrmaktan çok bunu düzenler; ve yapýlan bütün bu emeklerden sonra, iþin büyük bir kýsmý daima
gene doða tarafýndan yapýlmak üzere kalmýþtýr. Tarýmda çalýþtýrýlan
emekçiler ve iþ hayvanlarý (sic!*) bu nedenle, manüfaktürlerde çalýþan
iþçi gibi, kendi tüketimlerine, onlarý kullanan sermayeye ve o sermayenin sahibinin kârlarýna eþit bir deðeri yeniden üretmekle kalmazlar, çok
daha büyük bir deðer üretirler. Çiftçinin sermayesinin ve bütün kârlarýnýn üzerinde olarak, toprak sahibinin rantýný da düzenli olarak yenidenüretirler. Bu rant, toprak sahibinin kullanýmýný çiftçiye kiraladýðý doða
güçlerinin bir ürünü gibi düþünülebilir, Bu ürün, varlýðý kabul edilen bu
güçlerin geniþliðine, ya da bir baþka deyiþle, topraðýn varsayýlan doðal ya
da iyileþtirilmiþ verimliliðine baðlý olarak daha büyük ya da daha küçüktür. Ýnsanýn iþi diye kabul edilebilecek her þey düþüldükten ya da
karþýlandýktan sonra, geriye kalan, doðanýn iþidir. Bu pek az zaman tüm
ürünün dörtte-birinden az, çoðu zaman üçte-birinden fazladýr. Manüfaktürlerde kullanýlan [sayfa 382] ayný miktar üretken emek, hiç bir zaman bu
kadar büyük bir yeniden-üretimde bulunamaz. Bunlarda doða hiç bir
þey yapmaz, her þeyi insan yapar; ve yeniden-üretim, daima, iþi yapan
unsurlarýn gücü ile orantýlý olmak zorundadýr. Tarýmda kullanýlan sermaye, demek ki, yalnýz manüfaktürlerde kullanýlan ayný miktar sermayeden daha fazla miktarda üretken emeði harekete geçirmekle kalmaz,
ayný zamanda, kullandýðý üretken emek miktarý ile orantýlý olarak, ülkenin toprak ve emeðinin yýllýk ürününe, o ülkenin halkýnýn gerçek servetine ve gelirine daha büyük bir deðer katar. (Kitap II, Böl. 5, s.242,)
Adam Smith, Kitap II, Bölüm lde þöyle diyor; Tohumun bütün
deðeri de tam anlamýyla bir sabit sermayedir. Burada da gene, sermaye, sermaye-deðere eþittir; sabit bir biçimde bulunmaktadýr. O [tohum], toprak ile ambar arasýnda gidip gelmekle birlikte, hiç bir zaman
sahip deðiþtirmez ve bu nedenle de tam anlamýyla dolaþmaz. Çiftçi onu
satmakla deðil, çoðaltmakla kâr yapar. (s. 186.) Burada konunun anlamsýzlýðý þu olguda yatmaktadýr ki, Smith, kendisinden önce Quesnayde
* Aynen böyle. -ç.
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olduðu gibi, sabit sermayenin deðerinin yenilenmiþ biçimde yeniden
ortaya çýkýþýný görmemekte ve bu yüzden, yeniden-üretim sürecinin
önemli bir öðesini gözden kaçýrmakta, yalnýzca döner ve sabit sermaye
arasýnda kendi yaptýðý ayrým konusunda, hem de yanlýþ olmak üzere, bir
örnek daha vermektedir. Smithin avances primitives ve avances
annuellesi sabit sermaye ve döner sermaye olarak çevirmesindeki
ilerleme, sermaye sözcüðünü kullanmasýndadýr, ki bu kavram genelleþtirilmekte ve fizyokratlarýn, bunu yalnýzca tarýmsal alana uygulamalarý konusundaki özel görüþlerinden baðýmsýz hale gelmektedir; gerileme
ise, sabit ve döner sözcüklerinin temel ayrým olarak görülmesi ve bu
þekilde tutulmasý olgusundadýr.
II. ADAM SMÝTH
I. Smithin Genel Görüþ Açýsý

Adam Smith, Kitap I, Bölüm 6, sayfa 42de diyor ki: Her toplumda, her metaýn fiyatý, kendisini, sonuçta, þu üç kýsýmdan birine ya da
diðerine veya hepsine ayrýþtýrýr (ücret, kâr, rant); ve her geliþmiþ toplumda, bunlarýn her üçü de, metalarýn daha büyük bir kýsmýnýn fiyatýna, az
ya da çok, tamamlayýcý kýsým [sayfa 383] olarak girer.38 Ya da, 63. sayfada
devam ettiði gibi: Ücret, kâr ve rant, hem bütün gelirlerin ve hem de
bütün deðiþilebilir deðerlerin üç esas kaynaðýdýr. Adam Smithin metalarýn fiyatlarýnýn ya da bütün deðiþilebilir deðerlerin tamamlayýcý kýsýmlarýna iliþkin bu öðretisini, aþaðýda daha ayrýntýlý olarak ele alacaðýz.
Ayrýca þöyle diyor: Ayrý ayrý ele alýnan her özel metaya iliþkin olarak durum bu olduðuna göre, birarada alýndýklarýnda, her ülkedeki topraðýn ve emeðin tüm yýllýk ürününü oluþturan bütün metalara iliþkin
olarak da durum bu olmalýdýr. Bu yýllýk ürünün tüm fiyatý ya da deðiþilebilir
deðeri, kendisini ayný üç kýsma ayrýþtýrmalýdýr ve, o ülkede oturan deðiþik
kiþiler arasýnda, ya emeklerinin ücreti, sermayelerinin kârlarý olarak, ya
da topraklarýnýn rantý olarak pay edilmelidir. (Kitap II, Bölüm 2, s. 190.)
Adam Smith, tek tek bütün metalarýn fiyatýný olduðu gibi, her ülkedeki topraðýn ve emeðin tüm yýllýk ürününün ... tüm fiyatý ya da deðiþilebilir deðerini, böylece, ücrete, kâra ve ranta, ücretli iþçilerin, kapitalistlerin ve toprak. sahiplerinin gelirinin üç kaynaðýna ayrýþtýrdýktan sonra,
dördüncü bir öðeyi, yani sermaye öðesini, dolambaçlý bir yoldan içeriye
sokuþturmak zorunda kalýyor. Bu da, brüt ile net gelir arasýnda bir ayrým
38
Okurun, metalarýn daha büyük bir kýsmýnýn fiyatlarýnýn tümceciðini yanlýþ anlamamasý
için aþaðýdaki tümceler Adam Smithin bu deyimi nasýl açýkladýðýný göstermektedir. Örneðin,
balýðýn fiyatýna hiç bir rant girmeyip, yalnýz ücret ve kâr girmektedir; Ýskoç çakýl taþlarýnýn
fiyatýna ise yalnýzca ücret girmektedir. Þöyle diyor: Ýskoçyanýn bazý kýsýmlarýnda bazý yoksul
kimseler, deniz kýyýsýndan halk arasýnda Ýskoç çakýlý adý verilen küçük alacalý taþlarý toplamayý
ticaret haline getirmiþlerdir. Taþ yontucularýn bunlara ödediði fiyat, tümüyle toplayýcýlarýn emeðinin ücretidir; ne rant ne de kâr bu fiyatýn herhangi bir kýsmýný oluþturur.
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yaparak baþarýlýyor: Büyük bir ülkede oturanlarýn tamamýnýn brüt geliri,
topraklarýnýn ve emeklerinin tüm yýllýk ürününü kapsar; net gelirleri ise,
bakým giderleri düþüldükten sonra kendilerine kalan kýsýmdýr; birincisi,
bunlarýn sabit; ve ikincisi, bunlarýn döner sermayesidir; ya da, sermayelerine el atmaksýzýn, hemen tüketilmek ya da geçimleri, rahatlarý ve eðlenceleri için harcanmak üzere yedekte bulundurabilecekleri þeydir. Bunlarýn gerçek servetleri de brüt gelirleri ile deðil, net gelirleri ile orantýlýdýr. (lbid., s. 190.)
Bu konuda þu yorumda bulunuyoruz:
1) Adam Smith, burada, geniþletilmiþ ölçekte yeniden-üretimi ya
da birikimi deðil, açýkça, yalnýz basit yeniden-üretimi ele [sayfa 384] alýyor.
Yalnýzca iþler durumdaki sermayenin bakým masraflarýndan sözediyor. Toplumun ya da bireysel kapitalistin net geliri, yýllýk ürünün tüketim fonuna geçebilen kýsmýna eþittir, ama bu fonun büyüklüðü, iþler
durumdaki sermayeye el atmamalýdýr. Hem bireysel ve hem de toplumsal ürünün deðerinin bir kýsmý, demek ki, ne ücrete, ne kâra, ne de
ranta ayrýþmýyor, ama sermayeye ayrýþýyor.
2) Adam Smith, sözcükler üzerinde oynayarak, brüt ve net gelir
arasýndaki ayrým ile kendi teorisinden kaçmaktadýr. Hem bireysel kapitalist ve hem de tüm kapitalist sýnýf, ya da ulus denen þey, üretimde
tüketilen sermaye yerine, deðeri bu ürünün birbirlerine orantýlý kýsýmlarýyla temsil edilebilir, bir yandan harcanan sermaye-deðeri yerine koyan ve böylece bir kazanç, ya da harfi harfine söylemek gerekirse, bir
gelir (revenue  geri dönmek revenir fiilinin geçmiþ hali) oluþturan, ama
nota bene, sermaye üzerinden bir gelir ya da sermaye üzerinden bir
kazanç oluþturan; öte yandan da, ülkede oturan deðiþik kiþiler arasýnda, ya emeklerinin ücreti, sermayelerinin kârý olarak, ya da topraklarýnýn
rantý olarak pay edilen ve genellikle kazanç adý verilen deðer kýsýmlarýný yerine koyan bir meta ürünü almaktadýrlar. Þu halde, bu tüm ürünün
deðeri, herhangi bir kimsenin bireysel kapitalistin ya da bütün ülkenin
kazancýný oluþturuyor, ama bu, bir yandan sermaye üzerinden bir kazanç, öte yandan da bu kazançtan farklý bir gelir oluyor. Dolayýsýyla,
meta deðerinin, bu deðeri oluþturan kýsýmlara çözümlenmesi sýrasýnda
dýþarý atýlan þey, yan kapýdan içeriye sokulmuþ oluyor: gelir sözcüðündeki belirsizlik. Ama ancak ürünün bu türden deðer parçalarýdýr ki, onda
daha önceden mevcut olan þey olarak içeriye alýnabilir. Eðer sermaye
içeriye gelir olarak girecekse, önce geniþletilmiþ olmasý gerekir.
Adam Smith ayrýca diyor ki: En düþük olaðan kâr oraný, daima,
her sermaye kullanýlmasýnda arasýra görülen kayýplarý karþýlamaya yetebilecek miktardan daha fazla olmalýdýr. Ýþte net ya da çýplak kâr, yalnýz
bu fazlalýktýr. (Kapitalist kârdan, gerekli sermaye harcamasýndan ne
anlýyor?) Brüt kâr adý verilen þey, çoðu kez, yalnýz bu fazlalýðý deðil, bu
gibi olaðanüstü kayýplarý karþýlamak üzere alýkonulan miktarý da kapsar. (Kitap I, Böl. 9, s. 72.) Bunun tek anlamý, artý-deðerin, brüt kârýn bir

Karl Marks
Kapital II

321

kýsmý diye kabul edilen bir parçasýnýn, üretimin güvence fonunu oluþturmasý [sayfa 385] gerektiðidir. Bu güvence fonu, artý-emeðin bir kýsmý tarafýndan yaratýlmaktadýr ve bu bakýmdan doðrudan sermaye, yani yenidenüretim amacý taþýyan bir fon üretmektedir. Sabit sermayenin vb. devam
ettirilmesi için gerekli harcamalar bakýmýndan (yukardaki alýntýlara bakýnýz) tüketilmiþ olan sabit sermayenin yerine bir yenisinin konmasý,
yeni bir sermaye yatýrýmý deð~il, yalnýzca eski sermaye-deðerin yeni bir
biçimde yenilenmesidir. Adam Smithin, gene bakým giderleri arasýnda
saydýðý sabit sermayenin onarýmýný ilgilendirdiði kadarýyla, bu gider, yatýrýlan sermayenin fiyatýna girmektedir. Kapitalistin, bunun hepsini bir defada yatýrmayýp, sermayenin iþlev yaptýðý sýrada, gereðine göre, azar azar
yatýrmasý ve zaten cebine girmiþ bulunan kârlardan yatýrabilmesi, bu
kârýn kaynaðýný deðiþtirmez. Kendisini oluþturan deðer öðeleri, ancak,
emekçilerin güvence fonu için olduðu kadar, onarým fonu için de artýemek saðladýklarýný tanýtlar.
Adam Smith, bunun ardýndan, bize, tüm sabit sermayenin ve ayný zamanda döner sermayenin, sabit sermayenin bakýmý, onarýmý ve yenilenmesi, için gerekli bütün kýsmýnýn, ve aslýnda, maddi biçimi içerisinde tüketim fonuna ayrýlmayan sermayenin tamamýnýn, net gelirin, yani
özgül anlamýnda gelirin dýþýnda tutulmasý gerektiðini söyler.
Sabit sermayenin tüm bakým giderlerinin, toplumun net gelirinin
dýþýnda tutulmasý gerektiði açýktýr. Ne onlarýn yararlý makineleri ile iþ
aletlerinin bakýmý için gerekli malzemeler ... ne de bu malzemelerin
istenilen biçimi almasý için gerekli-emeðin ürünü, bu gelirin hiç bir zaman herhangi bir kýsmýný oluþturamaz. Bu þekilde çalýþtýrýlan iþçi, ücretlerinin deðerinin tamamýný, doðrudan tüketim için ayrýlmýþ stoklara katabildiðine göre, bu emeðin fiyatý gerçekten de bunun bir kýsmýný oluþturabilir. Ama diðer tür emeklerde, hem fiyat [yani, bu emek için ödenen ücret] ve hem de ürün [bu emeðin katýlmýþ olduðu ürün] bu stoka
gider; fiyat, iþçinin stokuna, ürün ise, geçimleri, konforlarý ve eðlenceleri,
bu iþçilerin emeði ile çoðaltýlan diðer kimselerin stoklarýna gider. (Kitap
II, Bölüm 2, s. 190, 191.)
Adam Smith, burada, üretim araçlarýnýn üretiminde çalýþan
emekçiler ile, doðrudan tüketim mallarýnýn üretiminde çalýþan emekçiler arasýndaki çok önemli bir ayrýma geliyor. Ýlk sözü edilenler tarafýndan üretilen metalarýn deðeri, ücretlerin toplamýna, yani sermayenin,
emek-gücünün satýn alýnmasýna yatýrýlan kýsmýnýn [sayfa 386] deðerine eþit
bir parçayý içerir. Deðerin bu kýsmý, maddeten, bu emekçiler tarafýndan
üretilmiþ bulunan üretim araçlarýnýn belirli bir niceliði biçiminde varolur.
Ücret þeklinde aldýklarý para, bunlarýn gelirleridir, ama emekleri, ne kendileri ve ne de baþkalarý tarafýndan tüketilebilecek herhangi bir eþya
üretmemiþtir. Þu halde bu ürünler, yýllýk ürünün net gelirin ancak kendisinde gerçekleþebileceði bir toplumsal tüketim fonu oluþturmak üzere ayrýlan kýsmýnýn bir öðesi deðildir. Adam Smith, burada, ücretler için
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geçerli olan ayný þeyin, üretim araçlarýnýn deðerinin artý-deðer olarak kâr
ve rant kategorileri altýnda, sanayi kapitalistinin (en baþta gelen) gelirini
oluþturan parçasý için de geçerli olduðunu eklemeyi unutuyor. Bu deðer
parçalarý, ayný þekilde, üretim araçlarýnda, tüketilmesi olanaksýz mallarda da vardýr. Bunlar, kendileri paraya çevrilene kadar, bu ikinci tür
emekçiler tarafýndan üretilen kendi fiyatlarýna tekabül eden miktarda
tüketim nesnelerini meydana getiremezler; iþte ancak o zaman, bu nesneleri, sahiplerinin bireysel tüketim fonuna aktarabilirler. Ne var ki, Adam
Smithin, yýllýk olarak meydana getirilen üretim araçlarýnýn deðerinin, bu
üretim alanýnda iþlev yapan üretim araçlarýnýn üretim aracý yapan üretim araçlarýnýn deðerine eþit olan kýsmýnýn, yani burada kullanýlan sabit
sermayenin deðerine eþit bir deðer parçasýnýn, yalnýz, varolduðu maddi
biçimi nedeniyle deðil, sermaye olarak iþlev yapmasý nedeniyle de, geliri oluþturan bir deðer öðesi olamayacaðýný görmüþ olmasý gerekirdi.
Ýkinci tür emekçilere doðrudan tüketim nesneleri üretenlere
gelince. Adam Smithin tanýmlarý tam bir kesinlik taþýmýyor. Çünkü, emeðin, bu türlerinde, hem emeðin fiyatýnýn ve hem de ürünün, doðrudan
tüketim için ayrýlmýþ stoklara, fiyatýn (yani, ücret olarak alýnan paranýn) iþçinin stokuna, ürünün ise, geçimleri, konforlarý ve eðlenceleri, bu
iþçilerin emeði ile çoðaltýlan diðer kimselerin stoklarýna gittiðini söylemektedir. Ne var ki, iþçi, emeðinin fiyatý ile, ücretlerinin ödendiði bu
para ile yaþamýný sürdüremez; bu parayý, tüketim nesneleri satýn alarak
gerçekleþtirir. Bu. nesneler, kýsmen, kendi ürettiði metalar sýnýfýndan
olabilir. Öte yandan, kendi ürünü, yalnýzca, emek sömürücülerinin tüketimine giden nesnelerden olabilir.
Böylece Adam Smith, sabit sermayeyi, bir ülkenin net gelirinin
tamamen dýþýnda býraktýktan sonra devam ediyor:
Ama, sabit sermayenin sürekliliðini saðlayan bütün giderler, [sayfa
387] böylece, zorunlu olarak, toplumun net gelirinin dýþýnda býrakýldýðý
halde, döner sermayenin sürekliðini saðlayan giderler için durum ayný
deðildir. Bu ikinci sermayeyi oluþturan dört kýsýmdan, para, yaþam araçlarý, malzemeler ve tamamlanmýþ iþten, son üç tanesi, daha önce de görüldüðü gibi, düzenli olarak bu sermayeden çekilerek ya toplumun sabit
sermayesine, ya da doðrudan tüketim için ayrýlan stokuna konulur. Bu
tüketilebilir eþyalarýn, ilkinin [sabit sermayenin] devamý için kullanýlmayan kýsmýnýn hepsi de ikinciye [doðrudan tüketim fonuna] gider
ve, toplumun net gelirinin bir kýsmým oluþturur. Döner sermayenin bu
üç kýsmýnýn sürekliliði, demek ki, sabit sermayenin sürekliliði için gerekli olanýn dýþýnda, toplumun net gelirinden yýllýk ürünün hiç bir kýsmýný
çekmez. (Kitap II, Bölüm 2, s. 192.)
Döner sermayenin, üretim araçlarýnýn üretiminde hizmet görmeyen kýsmýnýn, tüketim mallarýna, bir baþka deyiþle, yýllýk ürünün, toplumun tüketim fonunu oluþturmak üzere ayrýlan kýsmýna gittiðini söylemek,
boþ bir yinelemeden baþka bir þey deðildir. Bununla birlikte, bunun he-
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men ardýndan gelen pasaj önemlidir:
Bir toplumun döner sermayesi, bu yönden, bireyinkinden farklýdýr. Bireyin döner sermayesi, tümüyle kârlarýndan oluþmasý gereken net
gelirin herhangi bir kýsmýný meydana getirmenin tamamen dýþýnda
býrakýlmýþtýr. Ama her bireyin döner sermayesi, ait olduðu toplumun
döner sermayesinin bir kýsmýný oluþturduðu halde, bunun, ayný þekilde,
onlarýn net gelirlerinin bir kýsmýný oluþturmanýn tümüyle dýþýnda kalmasýnýn nedeni bu deðildir. Bir tüccarýn deposundaki eþyalarýn tümü,
hiç bir þekilde doðrudan tüketim amacý ile kendi stokuna konulmadýðý
halde, bunlar, diðer fonlardan elde edilen bir gelirle, ne tüccarýn ve ne
de öteki kimselerin sermayesinde herhangi bir azalmaya yolaçmaksýzýn,
düzenli bir biçimde, bu eþyalarýn deðerlerini kârlarýyla birlikte yerine
koyabilen diðer kiþilerin stoklarýna konabilirler. (Ibid.)
Ve böylece buradan öðreniyoruz ki:
1) Týpký sabit sermayenin ve bu sermayenin yeniden-üretimi
(iþlevini unutuyor) ve devamý için gerekli döner sermayenin, her bireysel kapitalistin, ancak kârýndan ibaret olabilecek, net gelirinin tümüyle
dýþýnda tutulmasý gibi, tüketim mallarýnýn üretiminde kullanýlan döner
sermaye de bunun dýþýnda tutulmaktadýr. Þu halde, kendi meta-ürününün sermayesini yerine koyan kýsmýnýn, kendisi için herhangi bir gelir
oluþturan deðerin parçacýklarýna [sayfa 388] kendisini ayrýþtýramaz.
2) Her bireysel kapitalistin döner sermayesi, her bireysel sabit
sermaye gibi, toplumun döner sermayesinin bir kýsmýný oluþturur.
3) Toplumun döner sermayesi, yalnýzca bireysel döner sermayelerin bir toplamýný oluþturduðu halde, her bireysel kapitalistin döner sermayesinden farklý bir niteliðe sahiptir. Bu ikinci döner sermaye hiç bir
zaman kapitalistin kendi gelirinin bir kýsmýný oluþturmaz; bununla birlikte, ilk sözü edilen döner sermayenin bir kýsmý (yani tüketilebilir eþyalardan
ibaret olaný) ayný zamanda toplumun gelirinin bir kýsmýný oluþturabilir,
ya da kendisinin yukarýda ifade ettiði gibi, toplumun net gelirini, mutlaka
yýllýk ürünün bir kýsmý kadar azaltmasý gerekmez. Gerçekten de, Adam
Smithin burada döner sermaye dediði þey, tüketim mallarý üreten kapitalistler tarafýndan her yýl dolaþýma sürülen ve yýllýk olarak üretilen metasermayeden ibarettir. Kapitalistlerin bu yýllýk meta ürününün tümü,
tüketilebilir eþyalardan oluþur ve bu nedenle, içerisinde toplumun net
gelirlerinin (ücretler dahil) gerçekleþtiði ya da harcandýðý fonu oluþturur.
Verdiði örnek için, tüccarýn maðazasýndaki eþyalar yerine, Adam Smithin,
sanayi kapitalistlerinin ardiyelerinde depolanan eþya yýðýnýný seçmesi
gerekirdi.
Eðer Adam Smith, önce kendisinin sabit sermaye dediði, þimdi
de döner sermaye diye adlandýrdýðý þeyin yeniden-üretimini incelerken,
kendilerini ona zorla kabul ettiren düþünce kýrýntýlarýný biraraya getirmiþ
olsaydý, þu sonuçlara ulaþýrdý:
I. Toplumun yýllýk ürünü iki kesimden oluþur; bunlardan birisi
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üretim araçlarýný, diðeri tüketim nesnelerini kapsar. Bunlarýn herbirinin
ayrý ayrý ele alýnmasý gerekir.
II. Yýllýk ürünün, üretim araçlarýný oluþturan kesiminin toplam deðeri þöyle bölünür: Bu deðerin bir kýsmý, yalnýz, bu üretim araçlarýnýn
yapýmýnda tüketilen üretim araçlarýnýn deðerini temsil eder; bu, yenilenmiþ bir biçim içerisinde tekrar ortaya çýkan sermaye-deðerden baþka bir
þey deðildir; öteki kýsým, emek-gücüne yatýrýlan sermayenin deðerine ya
da, kapitalistlerin bu üretim alanýnda ödedikleri ücretlerin toplamýna
eþittir. Son olarak, deðerin bir üçüncü kýsmý, bu kategoriye giren sanayi
kapitalistlerinin, toprak rantý da dahil, kârlarýnýn kaynaðýdýr.
Bu kýsýmlardan birincisi, Adam Smithe göre bu ilk kesimde [sayfa
389] kullanýlan bütün bireysel sermayelerin sabit sermayesinin yeniden
üretilmiþ kýsmý, bireysel kapitalistin de, toplumun da net gelirinin bir
kýsmýný oluþturmanýn tümüyle dýþýndadýr. Bu, daima sermaye olarak
iþlev yapar, hiç bir zaman gelir iþlevi yapmaz. Bu bakýmdan, her bireysel
kapitalistin sabit sermayesi, hiç bir biçimde toplumun sabit sermayesinden farklý deðildir. Ama toplumun üretim araçlarýndan oluþan yýllýk
ürününün deðerinin öteki kýsýmlarý üretim araçlarýnýn bu toplam miktarýnýn kesrî parçalarý olarak varolan deðer kýsýmlarý, gerçekte, ayný
zamanda, bu üretim faaliyetine katýlan bütün unsurlar için gelir oluþturur;
emekçiler için ücret, kapitalistler için kâr ve toprak rantý. Toplumun
yýllýk ürünü, ancak, bu topluma ait olan bireysel kapitalistlerin ürünlerinin toplamlarýndan oluþtuðu halde, bunlar, toplum için gelir deðil, sermaye oluþtururlar. Nitelikleri gereði bunlar, genellikle, üretim aracý olarak
iþlev yapmaya uygundurlar, hatta gerektiðinde, tüketim mallarý olarak
iþlev yapabilecek olanlar bile, yeni üretimin ham ve yardýmcý maddeleri
biçiminde hizmet görme amacý taþýrlar. Ne var ki, bunlar, bu hizmeti 
yani sermaye hizmetini kendi üreticilerinin ellerinde deðil, onlarý kullananlarýn ellerinde görürler, yani:
III. Ýkinci kesimdeki kapitalistler, doðrudan tüketim mallarý üreticileri. Bunlar, bu kapitalistler için, tüketim mallarýnýn üretiminde tüketilen sermayeyi (bu sermaye, emek-gücüne çevrilmediði, yani bu ikinci
kesimdeki emekçilerin toplam ücretleri olmadýðý ölçüde) yerine koyarlar, oysa þimdi bunlarý üreten kapitalistlerin elinde tüketim nesneleri
biçiminde bulunan bu tüketilmiþ sermaye toplumsal açýdan alýndýðýnda birinci kesimdeki kapitalistler ile emekçilerin, gelirlerini içerisinde
gerçekleþtirdikleri tüketim fonunu oluþturur.
Eðer Adam Smith, tahlillerini bu noktaya kadar sürdürmüþ olsaydý, bütün problemin çözümü için pek az þey eksik kalýrdý. Toplumun
toplam yýllýk ürününü oluþturan meta-sermayelerin bir türünün (üretim
araçlarýnýn) belli deðer-kýsýmlarýnýn, gerçekten, bunlarýn üretimi ile uðraþan bireysel emekçiler ile kapitalistlerin gelirini oluþturduðu, ama toplumun gelirini oluþturan bir kýsmýný oluþturmadýðý; oysa, diðer türün (tüketim mallarýnýn) deðer kýsmý kendi bireysel sahipleri için sermaye-deðeri
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temsil ettiði halde, bu yatýrým alanýnda iþ yapan kapitalistler için yalnýzca
toplumsal gelirin bir kýsmý olduðunu zaten farketmiþ bulunmakla [sayfa
390] hedefe iyice yaklaþmýþ oluyordu.
Yukarda anlatýlanlardan gene de þu kadarý açýktýr:
Birincisi: Toplumsal sermaye yalnýzca bireysel sermayelerin toplamýna ve bu nedenle de, toplumun yýllýk meta-ürünü (ya da metasermayesi) bu bireysel sermayelerin meta-ürünlerinin toplamýna eþit
olduðu halde; ve bu yüzden de, her bireysel meta-sermaye için geçerli
olacak þekilde metalarýn deðerinin, bu deðeri oluþturan kýsýmlara çözüþmesinin bütün toplumun meta-sermayesi içinde geçerli olmasý gerektiði ve aslýnda da, sonunda geçerli olduðu halde, bu kýsýmlarýn, toplam
toplumsal yeniden-üretim sürecinde büründükleri görünüþ biçimi farklýdýr.
Ýkincisi: Basit yeniden-üretim biçiminde bile, yalnýz ücretlerin
(deðiþen-sermayenin) ve artý-deðerin üretimi yer almaz, iþgünü yalnýz iki
kýsýmdan oluþtuðu, birisinde emekçinin deðiþen-sermayeyi yerine koyduðu, yani gerçekte, emek-gücünün satýn alýnmasý için gerekli eþdeðeri,
diðerinde ise artý-deðeri (kârý, rantý, vb.) ürettiði kýsýmlardan oluþtuðu
halde, yeni deðiþmeyen sermaye-deðerin doðrudan üretimi de yer alýr.
Üretim araçlarýnýn yeniden-üretiminde harcanan ve deðeri ücretler ile artý-deðerden oluþan günlük emek, sermayenin tüketim mallarýnýn üretilmesinde harcanan deðiþmeyen kýsmýný yerine koyan yeni
üretim araçlarýnda kendisini gerçekleþtirir.
Büyük bir kýsmý bundan önceki metinde çözülen ana güçlükler
ile, birikimi deðil, basit yeniden-üretimi incelerken karþýlaþýlmýþtý. Bu
nedenle, Adam Smith (Kitap II) ve ondan önce Quesnay (Tableau Economique), ne zaman toplumun yýllýk ürününün hareketi ve dolaþým yoluyla yeniden-üretimi sözkonusu olsa, basit yeniden-üretimi çýkýþ noktalarý
yapmýþlardýr.
2. Adam Smith, Deðiþim-Deðerini d + aya
Ayrýþtýrýyor

Adam Smithin fiyatýn ya da herhangi bir metaýn deðiþilebilir deðerinin (exchangeable value) ve bu nedenle, toplumun yýllýk ürününü
oluþturan toplu haldeki bütün metalarýn bu deðerinin (o, haklý olarak,
her yerde kapitalist üretimi varsayýyor) üç tane birbirini tamamlayan
kýsýmdan (component parts) meydana geldiði, ya da ücretlere, kâra ve
ranta ayrýþtýðý (resolves itself into) konusundaki dogmasý þu ifadeye indirgenebilir: meta-deðer, d+aya eþittir; yani yatýrýlan deðiþen-sermayenin deðeri ile [sayfa 391] artý-deðerin toplamýna eþittir. Ve biz, bu kâr ve ran/
tý, Adam Smithin müsaadeleriyle, bütün ufak tefek noktalarý, yani özellikle, d+a dediðimiz öðelerden oluþan meta-deðer dogmasýndaki herhangi bir görünür ya da gerçek sapmayý baþlangýçta bir yana ittiðimiz þu
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alýntýda da gösterildiði gibi, a denilen ortak bir birime indirgeyebiliriz.
Manüfaktürde: Ýþçilerin malzemelere kattýðý deðer ... kendisini
iki kýsma ... ayýrýr; bunlardan birisi onlarýn ücretlerini, diðeri ise, iþverenin
malzemelere ve ücretlere yatýrmýþ olduðu sermaye üzerinden elde ettiði
kârý karþýlar. (Kitap I, Bölüm 6, s. 41.) Ýmalatçýnýn ücretlerinin patronu
tarafýndan yatýrýlmýþ olmasýna karþýn, gerçekte onun patrona herhangi
bir maliyeti yoktur, bu ücretlerin deðeri, genellikle, üzerinde emeðini
harcadýðý konunun, daha geliþmiþ deðeri içerisinde, bir kâr ile birlikte,
karþýlanmýþtýr. (Kitap II, Bölüm 3, s. 221.) Sermayenin üretken emeðin
devamý için yatýrýlan kýsmý ... kendisine (iþverene) bir sermaye iþlevi
gördükten sonra ... bunlar (emekçiler) için bir gelir oluþturur. (Kitap II,
Bölüm 3, s. 223.)
Adam Smith yukarýya aktarýlan bölümde açýkça þöyle diyor: Her
ülkenin toprak ve emeðinin tüm yýllýk ürünü ... doðal olarak kendisini iki
kýsma ayýrýr. Bunlardan birisi ve çoðu zaman en büyük olaný, her þeyden
önce, bir sermayenin yerine konmasý, ya da bir sermayeden çekilmiþ
olan geçim araçlarýnýn, malzemelerin ve tamamlanmýþ iþin yenilenmesi
için ayrýlmýþtýr; diðeri ise, ya bu sermayenin sahibine, sermayesinin kârý
ya da bir baþka kimseye topraðýnýn rantý olarak bir gelir oluþturur. (s.
222.) Adam Smithin biraz önce bize söylediðine göre, sermayenin ancak bir kýsmý, yani üretken emeðin satýn alýnmasýna yatýrýlan kýsmý, ayný
zamanda, herhangi bir kimse için gelir oluþturur. Bu kýsým deðiþensermaye, önce onu kullananýn elinde ve onun için, bir sermaye iþlevi
yapar ve sonra da, üretken emekçinin kendisi için bir gelir oluþturur.
Kapitalist, sermaye-deðerinin bir kýsmýný, emek-gücüne, ve salt böylece
deðiþen-sermayeye dönüþtürmektedir; ve iþte yalnýzca bu dönüþüm yüzünden, yalnýz sermayenin bu kýsmý deðil, bütün sermayesi, sanayi sermayesi olarak iþlev yapar. Emekçi emek-gücü satýcýsý bunun deðerini,
ücretler biçiminde almaktadýr. Onun elinde emek-gücü, yalnýzca satýlabilir bir meta, onu satarak yaþadýðý ve bu nedenle de gelirinin tek kaynaðý olan bir metadýr; emek-gücü, ancak onu [sayfa 392] satýn alanýn, kapitalistin
elinde, deðiþen-sermaye olarak iþlev yapar ve kapitalist bu emek-gücünün alým fiyatýný ancak görünüþte önceden ödemiþtir, çünkü bunun deðeri, emekçi tarafýndan kapitaliste daha önceden verilmiþtir.
Adam Smith, manüfaktürdeki bir ürünün deðerinin d + aya eþit
(a, kapitalistin kârýný ifade ediyor) olduðunu böylece gösterdikten sonra,
tarýmda emekçilerin, kendi tüketimlerine, ya da kendilerini istihdam
eden [deðiþen] sermayeye eþit bir deðeri, sermaye sahibinin kârlarý ile
birlikte eþit olan bir deðerin yeniden-üretilmesine... ek olarak  ayrýca
çiftçinin sermayesinin ve bu sermayenin kârlarýnýn ötesinde düzenli
olarak, toprak sahibinin rantýnýn yeniden-üretimi saðladýklarýný söylüyor. (Kitap II, Bölüm 5, s. 243.) Rantýn toprak sahibinin eline geçmesi
olgusu- nun, incelenmekte olan sorun için hiç bir önemi yoktur. Rantýn,
onun eline geçmeden önce, çiftçinin, yani sanayi kapitalistinin elinde
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olmasý gerekir. Herhangi bir kimse için gelir haline gelmeden önce,
ürünün deðerini oluþturan parçalardan birisini oluþturmasý gerekir. Hem
rant ve hem de kâr, demek ki, Adam Smithe göre, artý-deðerin kýsýmlarýndan baþka bir þey deðildir ve bunlarý, üretken emekçi, kendi ücretleri,
yani deðiþen-sermayenin deðeri ile birlikte durmadan, üretmektedir.
Þu halde, rant ve kâr, artý-deðer anýn kýsýmlarýdýr ve böylece Adam
Smithe göre bütün metalarýn fiyatý kendilerini d+aya ayrýþtýrmaktadýr.
Bütün metalarýn (böylece, yýllýk meta-ürünün de) fiyatýnýn, kendisini ücret artý kâr artý toprak rantýna ayrýþtýrmasý dogmasý, Smithin yapýtýndaki arada bir kendisini gösteren anlaþýlmasý zor kýsýmlarda, her metaýn
deðerinin, þu halde, toplumun yýllýk meta-ürününün deðerinin, d+aya
ya da emek-gücüne yatýrýlan ve emekçiler tarafýndan sürekli yenidenüretilen sermaye-deðer ile, emekçilerin çalýþmalarýyla kattýklarý artý-deðerin toplamýna eþit olduðu biçimini almaktadýr.
Adam Smithin ulaþtýðý bu sonal sonuç, bize, ayný zamanda 
daha aþaðýdaki sayfalara bakýnýz bir metaýn deðerinin kendisini
ayrýþtýrdýðý kýsýmlar konusundaki tek yanlý tahlilinin kaynaðýný da göstermektedir. Bunlarýn, ayný zamanda, üretime katýlan farklý sýnýflar için,
farklý gelir kaynaklarý olmasýnýn, bu kýsýmlarýn herbirinin büyüklüðü ve
deðerlerinin toplamýnýn belirlenmesi ile hiç bir iliþkisi yoktur.
Adam Smith, Ücret, kâr ve rant, hem, bütün gelirin ve hem [sayfa
393] de bütün deðiþilebilir deðerin, üç asýl kaynaðýdýr. Diðer bütün gelirler,
eninde sonunda bunlardan birisinden elde edilir. (Kitap I, Bölüm 6, s.
48) dediði zaman, her türden quid pro quo karmakarýþýk biraraya getirilmiþ olmaktadýr.
1) Yeniden-üretim sürecine, emekle ya da emeksiz doðrudan katýlmayan toplumun bütün üyeleri, yýllýk meta-ürün paylarýný baþka bir
deyiþle, kendi tüketim mallarýna, aslýnda ancak ürüne ilk kez sahip
olan sýnýflarýn üretken emekçiler, sanayi kapitalistleri ve toprak sahiplerinin ellerinden alabilmektedirler. Bu bakýmdan bunlarýn gelirleri maddi olarak (üretken emekçilerin) ücretlerinden, kârdan ve ranttan
gelmekte ve bu yüzden, asýl gelirlerin türevi olarak görünmektedir. Oysa,
bu anlamda elde edilen bu gibi gelirleri alanlar, kendi toplumsal iþlevleri
kral, papaz, profesör, fahiþe, asker, vb. gereði bu gelirleri aldýklarý için,
bu iþlere, gelirlerinin asýl kaynaðý gözüyle bakabilmektedirler.
2)  ve burada Adam Smithin kýrdýðý gülünç pot doruðuna
ulaþmaktadýr. Metalarýn deðerlerini oluþturan kýsýmlar ile, bunlara katýlan deðer-ürünün miktarýný doðru bir þekilde belirleyerek iþe baþladýktan
ve ardýndan bu kýsýmlarýn nasýl bunca çeþitli gelir kaynaklarýný oluþturduklarýný gösterdikten sonra,39 ve böylece, gelirleri deðerden türettikten
39
Bu içeriði ile hem daha öncekiler ve hem de daha sonra gelenler ile çeliþir göründüðü
halde bu tümceyi elyazmasýndan sözcüðü sözcüðüne alýyorum. Bu görünürdeki çeliþki, aþaðýda
n° 4te çözülmüþtür: Adam Smithte Sermaye ve Gelir.- F.E.
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sonra, bunun tam tersi bir yönde ilerlemekte ve bu, onda, her þeye
egemen bir kavram olarak kalmaktadýr ve gelirleri deðeri oluþturan
kýsýmlar olmaktan çýkarýp, bütün deðiþilebilir deðerlerin asýl kaynaklarý haline getirmekte ve böylece,kapýlarý ardýna kadar vülger iktisada
açmaktadýr. (Bizim Roschere bakýnýz.*)
3. Sermayenin Deðiþmeyen Kýsmý

Smithin, sermaye-deðerin deðiþmeyen kýsmýný, meta-deðerden
kaþ-göz arasýnda nasýl yoketmek istediðini görelim.
Tahýlýn fiyatýnda, örneðin, bir kýsým toprak sahibinin rantýný öder.
Týpký, deðeri oluþturan öteki kýsýmlarýn kökeninin bu [sayfa 394] kýsýmlarýn
kâr ve ücretler biçiminde gelir kaynaklarý oluþturmasý ile bir iliþkisi olmamasý gibi, bu kýsmýnýn kökeninin de, bu kýsmýn toprak sahibine ödenmesi ve onun için rant biçiminde bir gelir oluþturmasý ile bir iliþkisi
yoktur.
Diðer [kýsým], onun üretiminde çalýþtýrýlan emekçilerin [ve iþ
hayvanlarýnýn, diye ekliyor] ücretlerini ya da bakýmlarýný, ve üçüncüsü
de çiftçinin kârýný karþýlar. Bu üç kýsým, ya hemen ya da sonuçta, tahýlýn
tüm fiyatýný oluþturur gibi görünüyor.40 Gerçekten de öyle görünüyor.
Bu tüm fiyatýn, yani bunun büyüklüðünün belirlenmesi, üç tür insan
arasýndaki daðýlýmýndan tamamen baðýmsýzdýr. Belki de dördüncü bir
kýsmýn, çiftçinin sermayesini yerine koymak ya da iþ hayvanlarý ile diðer
tarým aletlerinin aþýnýp yýpranmalarýný karþýlamak için gerekli olduðu
düþünülebilir. Ama þurasýný da düþünmek gerekir ki, bir iþ atý gibi herhangi bir tarým aletinin fiyatý da gene ayný üç kýsýmdan oluþmuþtur: üzerinde yetiþtirildiði topraðýn rantý, bakýmý ve yetiþtirilmesi için harcanan
emek, ve bir de, hem bu topraðýn rantýný ve hem de bu emeðin ücretini
ödeyen çiftçinin kârlarý. Tahýlýn fiyatý, demek ki, atýn fiyatýný da bakýmýný
da ödeyebildiði halde, fiyatýn tamamý, gene de, ya hemen ya da eninde
sonunda kendisini ayný üç parçaya, ranta, emeðe (ücretlere demek
istiyor) ve kâra ayrýþtýrýyor. (Kitap I, Bölüm 6, s. 42.)
Ýþte Adam Smithin, þaþkýnlýk verici öðretisini desteklemek için
söyleyebildiði þeylerin tamamý sözcüðü sözcüðüne bunlar. Kanýtý yalnýzca ayný savý yinelemekten ibaret. Örneðin, tahýlýn fiyatýnýn yalnýz d+ayý
deðil, ayný zamanda tahýlýn üretiminde tüketilen üretim araçlarýnýn fiyatýný da, þu halde, çiftçinin emek-gücüne yatýrmadýðý sermaye-deðeri de
40
Adam Smithin, burada, bu örneðin seçiminde özellikle talihsiz olduðu, gerçeðini
görmezlikten geliyoruz. Tahýlýn deðerinin kendisini, ücret, kâr ve rant olarak ayrýþtýrmasýnýn tek
nedeni, iþ hayvanýnýn tükettiði besinin, bu iþ hayvanýnýn ücreti, iþ hayvanýnýn, ücretli-emekçi ve
böylece, ücretli-emekçinin kendisinin de, iþ hayvaný olarak tanýmlanmasýdýr. (Elyazmasý IIden
eklenmiþtir. -F.E.)
* Marx, W. Roscherin, System der Volkswirtschaft. Band I: Die Grundlagen der Nationalökonomie. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart und Augsburg 1858, adlý yapýtýna
deðiniyor. -Ed.
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içerdiðini kabul ediyor. Ne var ki, gene de, bütün bu üretim araçlarýnýn
fiyatlarýnýn, týpký tahýlýn fiyatý gibi kendilerini d+aya ayrýþtýrdýklarýný söylüyor. Bununla birlikte, þunu eklemeyi unutuyor: ve bir de bunlarýn yaratýlmasýnda tüketilen üretim araçlarýnýn fiyatlarýna ayrýþýr. Bizi, bir üretim
dalýndan ötekine ve ondan da bir üçüncüsüne havale ediyor. Eðer, fiyatýn, kendisini derhal s (tüketilen üretim araçlarýnýn fiyatý) + d + aya
ayrýþtýrdýðý metalarýn, sonuçta, bu [sayfa 395] tüketilen üretim araçlarýný
tamamen yerine koyan ve kendileri salt deðiþen-sermaye yatýrýmý, yani
salt emek-gücüne yapýlan bir sermaye yatýrýmý ile üretilmiþ bulunan metalar tarafýndan karþýlandýðýný gösterebilmiþ olsaydý, metalarýn tüm fiyatýnýn, kendilerini, derhal ya da sonuçta d+aya ayrýþtýrdýklarý yolundaki
savý boþ bir safsata olmazdý. Bu son meta-ürünlerin fiyatý o zaman derhal d+a olabilirdi. Bunun sonucu olarak, snin sermayenin deðiþmeyen
kýsmýný temsil ettiði, ilkinin fiyatý da, s + d + a, sonuçta, d+aya
ayrýþabilirdi. Verdiði Ýskoç çakýllarý toplayýcýsý örneði ile, böyle bir kanýt
saðlamýþ olduðuna Adam Smith kendisi de inanmýyordu; ona göre bu
toplayýcýlar, 1) herhangi bir artý-deðer üretmiyorlar, yalnýzca kendi ücretlerini üretiyorlardý, ve 2) herhangi bir üretim aracý kullanmýyorlardý
(bununla birlikte bunlar, sepet, çuval ve çakýllarý taþýmak için baþka
kaplar gibi üretim araçlarý kullanýyorlardý).
Adam Smithin kendi teorisini, daha sonralarý, taþýdýðý çeliþkilerin
farkýna varmamakla birlikte gene de yýktýðý yukarýda görmüþ bulunuyoruz. Ama bu çeliþkilerin kaynaðý gerçekte onun bilimsel öncüllerinde bulunabilir. Emeðe çevrilen sermaye, kendi deðerinden daha büyük bir
deðer üretiyor. Ama nasýl? Adam Smith þöyle diyor: Üretim süreci sýrasýnda emekçiler tarafýndan, üzerinde çalýþtýklarý þeylere, yalnýz kendi satýn alýnma fiyatlarýnýn eþdeðerini deðil, bir artý-deðeri de (kâr ve rant)
oluþturan ve ama onlara deðil, onlarý çalýþtýranlara giden bir deðer katýlýr.
Onlarýn baþardýklarý ve baþarabileceklerinin tümü iþte budur. Ve, bir günlük sanayi emeði için doðru olay þey, tüm kapitalist sýnýf tarafýndan bir yýl
boyunca harekete geçirilen emek için de doðrudur. Þu halde, toplum
tarafýndan üretilen yýllýk toplam deðer kitlesi, kendisini, yalnýzca d +
aya, yani emekçiler tarafýndan, kendi emek-güçlerinin satýn alýnmasý
için harcanan sermaye-deðeri yerine koyan bir eþdeðer ile iþverenlerine
teslim etmek zorunda olduklarý, bu eþdeðerin ötesinde ek bir deðere
ayrýþtýrabilir. Ne var ki, meta-deðerin bu iki öðesi, ayný zamanda, üretimle uðraþan çeþitli sýnýflar için gelir kaynaðý oluyor: birincisi, ücretin, emekçilerin gelirinin kaynaðýdýr; ikincisi ise, bir kýsmý kâr biçiminde sanayi kapitalisti tarafýndan alýkonulan ve öteki kýsmý toprak sahibinin geliri olarak,
rant olarak elden çýkartýlan artý-deðerin kaynaðýdýr. Yýllýk deðer-ürün,
d+adan baþka bir öðe içermediðine göre, öyleyse, deðerin öteki kýsmý
nereden geliyor? Biz,[sayfa 396] burada, basit yeniden-üretimden hareket
ediyoruz. Yýllýk toplam emek miktarý, kendisini, emek-gücüne yatýrýlan
sermaye-deðerin yeniden-üretimi ve bir de artý-deðerin yaratýlmasý için
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gerekli-emeðe ayrýþtýrdýðýna göre, emek-gücüne yatýrýlmamýþ olan sermaye-deðerin üretimi için gerekli-emek acaba nereden geliyor?
Durum þöyle:
1) Adam Smith, bir metaýn deðerini, ücretli-emekçinin emeðin
konusuna kattýðý emek miktarý ile belirliyor. Kendisi emek ürünlerini iþleyen manüfaktürü ele aldýðý için, o, buna, harfi harfine malzemeler
diyor. Ama bu, sorunu deðiþtirmiþ olmuyor. Emekçinin birþeye kattýðý
(ve bu kattýðý sözcüðü, Adam Smithin kendisinindir) deðer, deðerin
katýldýðý bu nesnenin, bu katýlmadan önce bir deðere sahip bulunup
bulunmamasýndan tamamen baðýmsýzdýr. Emekçi, demek ki, meta biçiminde bir deðer üretiyor. Bu, Adam Smithe göre, kýsmen, ücretleri için
bir eþdeðerdir, ve bu kýsým, öyleyse, emekçinin ücretlerinin deðer
büyüklüðü ile belirlenir; ücretlerine eþit bir deðer üretmek ya da yeniden-üretmek için, bu büyüklüðe baðlý olarak bir emek katmak zorundadýr. Öte yandan, emekçi, böylece çizilen bu sýnýrýn ötesinde de bir emek
katýyor ve bu, onu çalýþtýran kapitalist için artý-deðer yaratýyor. Bu artý-deðerin tümüyle kapitalistin elinde kalmasý ya da bir kýsmýnýn, onun tarafýndan üçüncü bir kiþiye verilmesi, ücretli-emekçi tarafýndan katýlan artýdeðerin nitel (yani artý-deðer olup olmamasý) ya da nicel (büyüklük)
belirlenmesini hiç bir þekilde deðiþtirmez. Ürünün herhangi diðer bir
kýsmýnýn deðeri gibi bu da bir deðerdir, ama þu bakýmdan farklýdýr ki,
emekçi bunun karþýlýðýnda herhangi bir eþdeðer almadýðý gibi, ilerde de
almayacaktýr, tam tersine, bu deðere herhangi bir eþdeðer ödenmeksizin kapitalist tarafýndan elkonulur. Bir metaýn toplam deðeri, üretimi
sýrasýnda emekçi tarafýndan harcanan emek miktarý ile belirlenir; bu
toplam deðerin bir kýsmý, ücretlerin deðerine eþit olmasý, yani bunlar
için bir eþdeðer olmasý olgusuyla belirlenir. Ýkinci kýsým, bu nedenle
zorunlu olarak gene ayný þekilde, artý-deðer, eþittir, ürünün toplam deðeri, eksi, deðerinin ücretlere eþdeðer olan kýsmý, biçiminde belirlenir; þu
halde, artý-deðer, metaýn yapýmý sýrasýnda, emekçinin ücretlerine eþdeðer
olan deðer kýsmýndan fazla olarak üretilen deðere eþittir.
2) Herhangi bir bireysel sanayi kuruluþunda, herhangi bit bireysel
emekçi tarafýndan üretilen bir meta için doðru olan þey, [sayfa 397] bütün iþ
dallarýndaki yýllýk ürünün tümü için de doðrudur. Herhangi bir bireysel
üretken emekçinin günlük iþi için doðru olan þey, tüm üretken emekçiler sýnýfý tarafýndan harekete geçirilen yýllýk iþ için de doðrudur. Bu, yýllýk
ürün içerisinde, bir yýlda harcanan emek miktarýnca belirlenen toplam
bir deðer saptar (bu, Adam Smithin deyimidir) ve bu toplam deðer
kendisini, yýllýk emeðin, iþçi-sýnýfýnýn, yýllýk ücretlerine bir eþdeðer, aslýnda bizzat bu ücretleri yarattýðý kýsým tarafýndan belirlenen bir bölüme; ve
emekçinin, kapitalist sýnýf için artý-deðer yarattýðý ek yýllýk emek tarafýndan belirlenen bir baþka bölüme ayrýþtýrýr. Yýllýk ürünün içerdiði yýllýk
deðer-ürün bu nedenle yalnýz iki öðeden oluþur: yani iþçi-sýnýfý tarafýndan alýnan yýllýk ücretlerin bir eþdeðeri ile kapitalist sýnýf için her yýl sað-
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lanan bir artý-deðerden. Þimdi, yýllýk ücretler, iþçi-sýnýfýnýn geliri, yýllýk artýdeðer miktarý ise kapitalist sýnýfýn geliri oluyor: þu halde, her ikisi de, yýllýk tüketim fonundaki nispi paylarý temsil ediyor (bu görüþ, basit yeniden-üretimin açýklanmasýnda doðrudur) ve bu fonda gerçekleþmiþ
oluyorlar. Bu durumda, deðiþmeyen-sermaye-deðer için üretim araçlarý
biçiminde iþlev yapan sermayenin yeniden-üretimi için hiç bir yer kalmamýþ oluyor. Ve Adam Smith, yapýtýnýn önsözünde, metalarýn gelir biçiminde hizmet eden bütün deðer kýsýmlarýnýn, toplumsal tüketim fonu
için ayrýlan emeðin yýllýk ürünü ile çakýþtýðýný açýkça belirtiyor: Halkýn
büyük bir bölümünün gelirlerini neyin oluþturduðunu, ya da deðiþik çaðlarda ve uluslarda yýllýk tüketimlerini karþýlayan bu fonlarýn niteliðinin ne
olduðunu açýklamak bu ilk Dört Kitabýn amacýdýr. (s. 12.) Ve giriþin
hemen ilk tümcesinde þunu okuyoruz: Her ulusun yýllýk emeði, bu emeðin yýllýk olarak tükettiði zorunlu ve yaþamý kolaylaþtýrýcý tüm þeyleri ilk
elden saðlayan ve daima bu emeðin doðrudan ürününü ya da bu ürünle
öteki uluslardan alýnan þeyleri içeren fondur. (s. 11.)
Adam Smithin ilk yanýlgýsý, yýllýk ürünün deðerini yeni üretilen
yýllýk deðere eþitlemesindedir. Bunlarýn ikincisi, ancak, bir önceki yýlýn
emeðinin ürünüdür; ilki, yýllýk ürünün yapýmýnda tüketilen bütün deðer
öðelerinden baþka, bir önceki ve hatta kýsmýn daha da önceki yýllarda
üretilenleri de içerir: deðeri yalnýzca yeniden ortaya çýkan üretim araçlarý  ki, deðerleri sözkonusu olduðu kadarýyla, bunlar, bir önceki yýlda
harcanan emek tarafýndan ne üretilmiþler ye ne de yeniden-üretilmiþlerdir. Bu karýþýklýk arasýnda Adam Smith, yýllýk ürünün deðerinin deðiþmeyen [sayfa 398] kýsmýný kaþla göz arasýnda yokediyor. Bu karýþýklýk, temel
anlayýþýndaki bir baþka yanýlgýya dayanýyor: O, bizzat emeðin iki yönlü
niteliðini birbirinden ayýrdetmiyor: emek-gücü harcayarak deðer yaratan
emek ile, kullaným nesneleri (kullaným-deðerleri) yaratan somut emeði,
yararlý iþi birbirinden ayýrtetmiyor. Her yýl, imal edilen toplam meta miktarý, bir baþka deyiþle, toplam yýllýk ürün, bir önceki yýl boyunca faal olan
yararlý emeðin ürünüdür; iþte, toplumsal olarak kullanýlan emeðin,
çeþitlendirilmiþ yararlý türden bir emek sistemi içerisinde harcanmýþ olmasý olgusuyladýr ki, bütün bu metalar vardýrlar; yalnýzca bu olgu yüzündendir ki, metalarýn üretiminde tüketilen ve yeni bir maddi biçim içerisinde yeniden ortaya çýkan üretim araçlarýnýn deðeri, kendi toplam deðerleri içerisinde korunmaktadýr. Toplam yýllýk ürün, öyleyse, yýl boyunca
harcanan yararlý emeðin sonucudur; ama yýl boyunca yýllýk ürünün deðerinin ancak bir kýsmý yaratýlmýþtýr; bu kýsým, yýllýk deðer-üründür ve yýl boyunca harekete geçirilen emek miktarý bu üründe temsil edilmektedir.
Demek oluyor ki, Adam Smith hemen yukarýya alýnan, pasajda,
Her ulusun yýllýk emeði, bu emeðin yýllýk olarak tükettiði zorunlu ve
yaþamý kolaylaþtýrýcý tüm þeyleri ilk elden saðlayan ... vb. fondur dediði
zaman, bütün bu geçim araçlarýna gerçekten de, tüketilebilir biçimlerini
veren, tamamýyla yararlý emek konusundaki tek yanlý görüþ noktasýný
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alýyor. Ama, bunun, daha önceki yýllarýn saðladýðý emek aletlerinin ve
emek nesnelerinin yardýmý olmaksýzýn olanaksýz olduðunu; bu yüzden,
yýllýk emeðin, deðer üretmekle birlikte, imal ettiði ürünlerin deðerinin
tümünü yaratmadýðýný; yeni üretilen deðerin, ürünün deðerinden küçük
olduðunu unutuyor.
Adam Smithi, bu tahlillerinde, kendisinden önce gelenlerden
daha ileri gitmediði için (fizyokratlara göre doðru yönde atýlmýþ bir adým
bulunduðu görülmekle birlikte), her ne kadar kýnayamazsak da, daha
sonralarý bir karmakarýþýklýk içerisinde yolunu kaybetmektedir, ve bu
da, metalarýn deðeri konusunda tüm olarak kendisine egemen olan
içrek (esoteric) anlayýþýnýn genellikle anlayýþlardan sürekli olarak gördüðü muhalefet yüzünden olmaktadýr; içrek anlayýþýnýn kendisine egemen olmasýna karþýn, bilimsel içgüdüsü, dýþrak (exoteric) bakýþ açýsýnýn
zaman zaman ortaya çýkmasýna izin vermektedir. [sayfa 399]
4. Adam Smithte Sermaye ve Gelir

Her metaýn (ve dolayýsýyla yýllýk ürünün de) deðerinin, yalnýz ücretlerin eþdeðerinden baþka bir þey olmayan kýsmý, kapitalist tarafýndan
emek-gücüne yatýrýlan sermayeye, yani yatýrýlan toplam sermayenin deðiþen kýsmýna eþittir. Kapitalist, sermaye-deðerin bu kýsmýný, ücretli-emekçilerin saðladýklarý, metalarýn yeni üretilen deðerinin bir kýsmý ile tekrar
elde etmiþ olur. Ýster bu deðiþen-sermaye, kapitalistin emekçiye, henüz
satýþ için hazýr olmayan, ya da hazýr olduðu halde henüz kapitalist tarafýndan satýlmamýþ bulunan bir üründeki payýna karþýlýk para olarak
ödenmesi anlamýnda yatýrýlmýþ olsun, ister emekçi tarafýndan daha önceden üretmiþ olduðu metalarýn satýþý ile zaten elde edilmiþ bulunan parayla ödemede bulunsun, ya da isterse bu parayý, kredi yoluyla önceden
çekmiþ olsun  bütün bu durumlarda kapitalist, emekçilerin eline para
biçiminde geçen deðiþen-sermaye harcamaktadýr ve öte yandan da, bu
sermaye-deðerin eþdeðerine, kendi metalarýnýn deðerinin, içerisinde,
emekçinin, toplam deðerdeki kendi payýný yeni olarak üretmiþ bulunduðu, bir baþka deyiþle, içinde emekçinin kendi ücretinin deðerini üretmiþ bulunduðu kýsmý içerisinde sahip olmaktadýr. Emekçiye, deðerin bu
kýsmýný, kendi ürününün maddi biçimi içerisinde vermek yerine kapitalist bunu ona para olarak ödemektedir. Kapitalist için, yatýrdýðý sermayedeðerin deðiþen kýsmý, þimdi, metalar biçiminde vardýr, oysa emekçi,
satmýþ bulunduðu emek-gücünün eþdeðerini, para biçiminde almýþtýr.
Þimdi, kapitalist tarafýndan yatýrýlmýþ bulunan sermayenin, emekgücünün satýn alýnmasý ile, deðiþen-sermayeye çevrilmiþ olan kýsmý, üretim sürecinin kendisinde, faal emek-gücü olarak iþlev yapmaktadýr ve
gücün harcanmasý ile, metalar biçiminde, yeni bir deðer olarak üretilmekte, yani yeniden-üretilmektedir demek ki, bir yeniden-üretim ya
da yatýrýlan sermaye-deðerin yeni üretimi yapýlmakla-; emekçi, satýlan
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emek-gücünün deðerini ya da fiyatýný, geçim araçlarýna, emek-gücünün
yeniden-üretimi için gerekli araçlara harcamaktadýr. Deðiþen-sermayeye eþit bir miktar para, onun kazancýný, dolayýsýyla gelirini oluþturmakta
ve bu gelir, ancak, emek-gücünü kapitaliste satabildiði sürece devam
etmektedir.
Ücretli-emekçinin metaý emek-gücü ancak, kapitalistin [sayfa 400]
sermayesiyle birleþtiði, sermaye olarak hareket ettiði ölçüde, bir meta
hizmeti görür; öte yandan, kapitalist tarafýndan, emek-gücü satýn alýnmasýnda, para-sermaye olarak harcanan sermaye, emek-gücü satýcýsýnýn, ücretli-emekçinin elinde gelir iþlevi görür.
Burada, Adam Smithin birbirlerinden ayýrdetmediði çeþitli dolaþým
ve üretim süreçleri içiçe geçmiþtir.
Birincisi: Dolaþým sürecine iliþkin hareketler. Emekçi kendi metaýný emek-gücünü kapitaliste satar; kapitalistin bu emek-gücünü satýn aldýðý para, kendi açýsýndan, artý-deðer üretimi için yatýrýlmýþ para, þu
halde para-sermayedir; bu para harcanmamýþ, yatýrýlmýþtýr. (Kapitalist
bu parayý nereden elde etmiþ olursa olsun, yatýrýmýn fizyokratlarýn
avanceýnýn gerçek anlamý budur. Üretken süreç amacýyla kapitalistin
ödemede bulunduðu her deðer, bu, ister önce ya da post festum yer
almýþ olsun, onun açýsýndan yatýrýlmýþ bulunmaktadýr; bu, üretim sürecinin kendisine yatýrýlmýþtýr.) Diðer bütün meta satýþlarýnda olduðu gibi
burada da ayný þey olur: Satýcý bir kullaným-deðeri (bu durumda kendi
emek-gücünü) verir, ve deðerini para olarak alýr (fiyatýný gerçekleþtirir);
alýcý, para verir ve karþýlýðýnda bir meta bu durumda emek-gücü alýr.
Ýkincisi: Üretim sürecinde, satýn alýnmýþ olan emek-gücü, þimdi,
iþlev yapmakta olan sermayenin bir kýsmýný oluþturur ve emekçinin kendisi burada, bu sermayenin, üretim araçlarýnýn maddi biçimi içerisinde
varolan öðelerinden farklý olarak, yalnýzca sermayenin özel maddi bir
biçimi olarak hizmet eder. Süreç boyunca, emek-gücünü harcayarak,
emekçi, bu üretim araçlarýna bir deðer ekler ve bunlarý, kendi emekgücünün deðerine eþit (artý-deðer hariç) ürünlere çevirir; emekçi, böylece kapitalist için, sermayesinin ücretlere yatýrýlmýþ olan ya da yatýrýlmýþ
olmasý gereken kýsmýný, metalar biçiminde yeniden-üretir, kapitaliste bu
ücretlerin bir eþdeðerini üretir; þu halde, emekçi, kapitalist için, bir kez
daha, emek-gücü satýn almasý için yatýrabileceði sermayeyi yenidenüretir .
Üçüncüsü: Bir metaýn satýþýnda, satýþ fiyatýnýn bir kýsmý, kapitalist
tarafýndan yatýrýlan deðiþen-sermayeyi yerine kor, böylece de, bir yandan kapitalist yeni emek-gücü satýn alabilecek hale geldiði gibi, öte yandan da emekçi bu emek-gücünü yeniden satabilecek duruma gelir.
Bütün meta alým ve satýmlarýnda incelenmekte olan þey [sayfa 401]
yalnýzca bu iþlemler olduðu sürece satýcýnýn metalarý karþýlýðýnda elde
ettiði hasýlatýn ne olduðu ve satýn alýnan bu kullaným nesnelerinin satýn
alanýn elinde ne hale geldiðinin, hiç bir önemi yoktur. Þu halde, salt
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dolaþým sürecini ilgilendirdiði kadarýyla, kapitalist tarafýndan satýn alýnan
emek-gücünün, onun için yeniden sermaye-deðer üretmesinin, öte yandan da, emekçinin, emek-gücünün alým fiyatý olarak elde ettiði paranýn,
onun gelirini oluþturmasýnýn hiç bir önemi yoktur. Emekçiye ait ticaret
malýnýn, emek-gücünün, deðerinin büyüklüðü, ne emekçi için gelir oluþturmasý ile, ve ne de, bu ticaret malýnýn, satýn alan tarafýndan kullanýlmasýnýn, bu alýcý için yeniden sermaye-deðer üretmesi ile etkilenmez.
Emek-gücünün deðeri yani bu metaýn yeterli satýþ-fiyatý yeniden-üretimi için gerekli-emek miktarý ile belirlendiðine göre ve bu emek
miktarýnýn kendisi, burada, emekçinin gerekli geçim araçlarýnýn üretimi,
yani varlýðýný sürdürülmesi için gerekli-emek miktarýnca belirlendiði için,
ücretler, emekçinin, onunla geçinmek zorunda olduðu gelir halini alýyor.
Adam Smith, þöyle derken, tamamýyla yanýlmaktadýr (s. 223):
Sermayenin, üretken emeðin devamý için yatýrýlan kýsmý ... kendisine
[kapitaliste] bir sermaye iþlevi gördükten sonra, ... bunlar için [emekçiler için] bir gelir oluþturur. Satýn aldýðý emek-gücü için kapitalistin ödemede bulunduðu para, kendisine bir sermaye iþlevi görür, çünkü kapitalist, böylece, emek-gücünü, sermayesinin maddi parçalarý ile birleþtirir
ve böylelikle de sermayesinin, tümüyle üretken sermaye iþlevi görmesini saðlar. Þu ayrýmý yapmak zorundayýz: Emek-gücü, emekçinin elinde,
sermaye deðil bir metadýr, ve emekçi, onun satýþýný sürekli olarak yineleyebileceði sürece, bu, kendisi için, bir gelir oluþturur; satýþýndan sonra,
kapitalistin elinde, üretim süreci sýrasýnda sermaye olarak iþlev yapar.
Burada iki kez hizmette bulunan þey emek-gücüdür: emekçinin elinde,
deðeri üzerinden satýlan bir meta olarak; kendisini satýn alan kapitalistin
elinde, deðer ve kullaným-deðeri üreten bir güç olarak. Ne var ki, emekçi,
emek-gücünün kullanýmýný kapitaliste vermeden önce ve bu emek-gücü,
emeðin ürününün deðerinde gerçekleþmeden önce kapitalistten para
almaz. Kapitalist, bu deðere, onun için ödeme yapmazdan önce, sahip
olur. Demek oluyor ki, iki kez hizmet gören þey, para deðildir: önce, deðiþen-sermayenin para-biçimi ve sonra ücret olarak. [sayfa 402] Tersine, iki
kez iþlev yapan emek-gücüdür: birincide, emek-gücünün satýþýnda bir
meta olarak (ödenecek ücret miktarýnýn kararlaþtýrýlmasýnda para, yalnýzca düþüncel bir deðer ölçüsü olarak hareket eder ve, kapitalistin elinde
bulunmasýna bile gerek yoktur); ikincide, sermaye olarak iþlev yaptýðý
üretim sürecinde, yani kapitalistin elinde, kullaným-deðeri ve deðer yaratan bir öðe olarak. Emek-gücü, emekçiye ödenecek olan eþdeðeri,
daha karþýlýðý emekçiye para biçiminde kapitalist tarafýndan ödenmeden önce metalar biçiminde saðlamýþ bulunur. Böylece, kapitalistin ödemede bulunduðu fonu emekçinin kendisi yaratýr. Ama hepsi bu deðil.
Emekçinin, almýþ olduðu para, gene kendisi tarafýndan kendi
emek-gücünü korumak üzere, ya da kapitalist sýnýf ile iþçi-sýnýfý bütünüyle alýndýðýnda ancak onun aracýlýðý ile kapitalistin bir kapitalist olarak
kalabileceði bir aracý kapitalist için korumak üzere harcar.
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Demek oluyor ki, emek-gücünün sürekli alým-satýmý, bir yandan,
emek-gücünü, sermayenin bir öðesi olarak devam ettirir ve bu emekgücü sayesinde sermaye, metaýn, deðere sahip kullaným nesneleri yaratýcýsý olarak göründüðü gibi, üstelik gene bu emek-gücü sayesinde, sermayenin emek-gücü satýn alan kýsmý, emek-gücünün kendi ürünü tarafýndan sürekli yerine konur ve dolayýsýyla emekçi, ücretlerinin ödendiði sermaye fonunu devamlý kendisi yaratmýþ olur. Öte yandan,
emek-gücünün sürekli satýþý, emekçinin yaþamýný sürdürmesinin durmadan kendisini yenileyen kaynaðý haline gelir ve, böylece kendi emekgücü yaþamýný sürdürdüðü geliri saðlayan bir yetenek olarak ortaya çýkar.
Bu durumda, gelir, bir metaýn (emek-gücünün) durmadan yinelenen
satýþý ile meydana gelen deðerlerin elde edilmesinden ve bu deðerlerin
ancak satýlacak bu metaýn sürekli yeniden-üretimine hizmet etmesinden baþka bir anlama gelmez. Ve bu bakýmdan, ürünün deðerinin,
emekçinin kendisi tarafýndan yaratýlan ve karþýlýðýnda kapitalistin emekçiye ücretler biçiminde bir eþdeðer ödediði kýsmýnýn, emekçi için gelir
kaynaðý halini aldýðýný söylediðinde Smith haklýdýr. Ama bu, metaýn deðerinin bu kýsmýnýn niteliðini ya da büyüklüðünü, üretim araçlarýnýn deðerinin, sermaye-deðerler biçiminde iþlev yapmalarý ile, ya da, bir doðru
çizginin nitelik ve büyüklüðünün, bir üçgenin tabaný ya da bir elipsin
çapý olarak iþ görmesi ile deðiþmesinden daha fazla deðiþtirmez. Emekgücünün [sayfa 403] deðeri, týpký bu üretim araçlarýnýn deðerleri gibi, diðer
þeylerden tamamen baðýmsýz olarak belirli kalýr. Bir metaýn deðerinin
bu kýsmý, bu deðer-kýsmýný oluþturan baðýmsýz bir etmen þeklinde, gelirden oluþmadýðý gibi, kendisini gelir haline de ayrýþtýrmaz. Emekçi tarafýndan sürekli yeniden-üretilen bu yeni deðer, onun için bir gelir kaynaðý
oluþturmakla birlikte,bu gelir, tersine, kendisinin ürettiði yeni deðerin bir
parçasý deðildir. Emekçinin yaratmýþ olduðu yeni deðerden kendisine
ödenen payýn büyüklüðü, gelirinin deðer-büyüklüðünü belirler, yoksa
bunun tersi olmaz. Yeni yaratýlan deðerin bu kýsmýnýn, onun için bir gelir
oluþturmasý olgusu, yalnýzca bu kýsmýn ne olduðunu belirtir, uygulanma
niteliðini gösterir ve kendi oluþumu ile diðer herhangi bir deðerin oluþumu
kadar iliþkisi vardýr. Eðer benim aldýðým para haftada on þilin ise, bu, ne
on þilinin deðerinin niteliðinde, ne de deðerinin büyüklüðünde bir þeyi
deðiþtirmez. Diðer bütün, metalarýnki gibi, emek-gücünün deðeri de,
yeniden-üretimi için gerekli emek miktarý ile belirlenir; bu emeðin miktarý ise, emekçinin gerekli geçim araçlarýnýn deðeriyle belirlenir ve þu
halde, yaþamýnýn koþullarýnýn yeniden-üretimi için gerekli-emeðe eþittir
 bu, bu metaya (emek-gücüne) özgü olmakla birlikte, iþ hayvanýnýn
deðerinin, bakýmý için gerekli yaþam araçlarýnýn deðeriyle, yani bu yaþam
araçlarýnýn üretimi için gerekli insan emeðinin miktarýyla belirlenmesi,
olgusundan daha özgü deðildir.
Ne var ki, Adam Smithteki bütün zararlý karýþýklýklara yolaçan da
iþte bu gelir kategorisidir. Ona göre, çeþitli türde gelirler, her yýl üreti-
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len, yeni yaratýlan meta-deðeri oluþturan kýsýmlarý meydana getirirler;
oysa bunun tersine, bu meta-deðerin kapitalist için kendisini ayrýþtýrdýðý
iki kýsým emeðin satýn alýnmasýnda, para biçiminde yatýrýlan deðiþensermayesinin eþdeðeri ile, deðerin öteki kýsmý, gene ona ait olmakla
birlikte kendisine, hiç bir þeye mal olmayan artý-deðer, gelirin kaynaklarýný oluþtururlar. Deðiþen-sermayenin eþdeðeri, tekrar emek-gücüne
yatýrýlýr ve bu bakýmdan emekçi için ücretler biçiminde bir gelir oluþturur;
öteki kýsým, artý-deðer, kapitalist için herhangi bir sermaye yatýrýmýný
yerine koymaya hizmet etmediðine göre, kapitalist tarafýndan tüketim
mallarýna (hem gerekli ve hem lüks) harcanabileceði gibi, herhangi,
türden bir sermaye-deðer oluþturmak yerine, gelir olarak tüketilebilir.
Meta-sermayenin kendisi, bu gelirin bir önkoþuludur ve bunu oluþturan
kýsýmlar, kapitalistin [sayfa 404] görüþ açýsýndan, yalnýzca yatýrýlmýþ bulunduðu deðiþen-sermaye-deðer için bir eþdeðer ya da fazlalýk oluþturmasý
bakýmýndan farklýdýrlar. Bunlarýn her ikisi de, metalarýn-üretimi sýrasýnda
harcanan ve emekte akýcý hale gelen emek-gücünden baþka bir þey
deðildir. Bunlar, kazanç ya da gelir deðil, harcamadan emek harcamasýndan ibarettirler.
Meta-deðerin, gelirin kaynaðý olacaðý yerde, gelirin,meta-deðerin
kaynaðý haline geldiði quid pro quo uyarýnca, metalarýn deðeri þimdi,
çeþitli türde gelirlerden oluþmuþ bir günüme sahiptirler; bu gelirler birbirlerinden baðýmsýz olarak belirlenmiþlerdir ve metalarýn toplam deðeri, bu gelirlerin birbirlerine eklenmesiyle belirlenir. Ne var ki, þimdi
meta-deðeri oluþturacaklarý varsayýlan bu gelirlerin, her birinin deðerinin
nasýl belirleneceðidir. Ücretler sözkonusu olduðunda bu yapýlabilir, çünkü ücretler, kendi metalarýnýn, emek-gücünün deðerini temsil ederler
ve bu deðer (diðer bütün metalarýn deðerleri gibi), bu metaýn yenidenüretimi için gerekli-emek tarafýndan belirlenebilir. Ama artý-deðer ya da
Adam Smithin deyiþiyle bunun iki biçimi, kâr ve rant,  ya bunlar nasýl
belirleneceklerdir? Burada Adam Smithin boþ sözlerden baþka söyleyebileceði hiçbir þey yok. Bir seferinde, ücretler ile artý-deðeri (ya da ücretler ile kârý) metalarýn deðerini ya da fiyatýný oluþturan kýsýmlar olarak; bir
baþka yerde ve neredeyse ayný anda, metalarýn fiyatýnýn kendilerini
ayrýþtýrdýklarý kýsýmlar olarak sunmaktadýr; ama bu, tersine, meta-deðerin ilk verilen þey olduðu ve verilen bu deðerin farklý kýsýmlarýnýn, farklý
gelirler biçiminde, üretken sürece katýlan farklý kimselerin payýna düþtüðü
anlamýna gelir. Bu hiç bir zaman, deðerin, bu üç birbirini tamamlayan
kýsýmdan oluþtuðu düþüncesi ile özdeþ deðildir. Eðer ben üç farklý doðru
çizginin uzunluklarýný birbirlerinden baðýmsýz olarak saptar ve sonra birbirlerini tamamlayan kýsýmlar olarak bu üç çizgiden, bunlarýn toplamlarýna eþit bir dördüncü çizgi meydana getirirsem, bu, hiç bir þekilde
önümde verilmiþ olan doðru bir çizgiyi, herhangi bir amaçla üç farklý
parçaya böldüðüm ya da ayrýþtýrdýðým zaman yapmýþ olduðum iþlemle
ayný þey deðildir. Birinci durumda, doðrunun uzunluðu, toplamý olduðu
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üç doðrunun uzunluklarýna baðlý olarak tamamýyla deðiþmektedir; ikinci
durumda ise, doðrunun üç kýsmýnýn uzunluklarý belli uzunluktaki bir
doðrunun parçalarý olmalarý olgusuyla daha baþtan sýnýrlandýrýlmýþtýr. [sayfa
405]

Gerçekte, eðer biz, Smithin açýklamalarýnýn doðru olan kýsmýna,
yani yýllýk emek tarafýndan yeni yaratýlmýþ bulunan ve yýllýk toplumsal
meta-üründe içerilen deðerin (týpký her bireysel metada ya da her günlük, haftalýk, vb, üründe olduðu gibi), yatýrýlan deðiþen-sermayenin deðeri (yani yeni emek-gücü satýn almak için ayrýlan deðer kýsmý) ile,
kapitalistin kendi bireysel tüketim araçlarýnda gerçekleþtirebileceði artýdeðerin toplamýna eþittir yolundaki açýklamasýna baðlý kalacak olursak 
basit yeniden-üretim varsayýldýðýnda ve diðer koþullar ayný kaldýðýnda;
ve ayrýca Adam Smithin, deðer yaratan ve bir emek-gücü, ve emek
harcamasý olan emek ile kullaným-deðeri yaratan, yani yararlý ve uygun
bir biçimde harcanan emeði bir araya koyduðunu akýlda tutacak olursak
 o zaman, bütün anlayýþý þuna varmaktadýr: Her metaýn deðeri, emeðin
ürünüdür; þu halde bu, yýllýk emeðin ürününün deðeri ya da toplumun
yýllýk meta-ürününün deðeri için de geçerlidir. Ama bütün emek, kendisini, 1) emek- çinin, içerisinde yalnýzca kendi emek-gücünün satýn alýnmasýnda yatýrýl-mýþ bulunan sermaye için bir eþdeðeri yeniden-ürettiði
gerekli-emek-zamanýna ve 2) emekçinin, onunla, kapitalistin karþýlýðýnda
herhangi bir eþdeðer vermediði bir deðeri kapitaliste saðladýðý, artý-emeðe, yani artý-deðere ayrýþtýrdýðýna göre, bundan, bütün meta-deðerlerin
kendilerini ancak bu iki kýsma ayrýþtýrabilecekleri ve böylece de, sonunda, iþçi-sýnýfý için ücretler biçiminde, kapitalist sýnýf için artý-deðer biçiminde bir gelir oluþturacaklarý sonucu çýkar. Deðiþmeyen
sermaye-deðere, yani yýllýk ürünün yaratýlmasýnda tüketilen üretim araçlarýnýn deðerine gelince, bu deðerin, yeni ürünün deðerine nasýl girdiði
(kapitalistin, mallarýnýn satýþý sýrasýnda bunu alýcýya yüklediði yolundaki
tümce bir yana býrakýlýrsa) açýklanamaz, ama sonuçta, üretim araçlarýnýn kendileri de emek ürünleri olduklarýna göre, deðerin bu kýsmý da,
yalnýz, deðiþen-sermaye ile artý-deðerin, gerekli-emek ile artý-emeðin
ürününün bir eþdeðerinden ibaret olabilir. Bu üretim araçlarýnýn deðerlerinin, bunlarý kullananlarýn elinde sermaye-deðerler þeklinde iþlev yapmasý olgusu, eðer sorunun temeline inersek, baþkalarýnýn elinde bir
süre önce olsa bile köken olarak kendilerini deðerin ayný iki kýsmýna,
þu halde gelirin iki farklý kaynaða ayýrmýþ olmalarýna engel olmaz.
Burada bir nokta doðrudur: toplumsal sermayenin, yani bireysel
sermayelerin toplamýnýn hareketinde durum, kendisini, her [sayfa 406] bireysel sermaye ayrý olarak düþünüldüðünde, yani her bireysel kapitalist
açýsýndan ele alýndýðýnda göründüðünden farklý bir þekilde ortaya koymaktadýr. Bireysel kapitalist için metalarýn deðeri, kendisini, 1) deðiþmeyen bir öðeye (Adam Smithin deyiþiyle bir dördüncüsüne) ve, 2) ücretler ile artý-deðerin toplamýna, ya da ücret, kâr ve ranta ayrýþtýrmaktadýr.
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Ama, toplum açýsýndan, Adam Smithin dördüncü öðesi, deðiþmeyen
sermaye-deðer, yokolmaktadýr.
5. Ö z e t

Üç gelirin, ücret, kâr ve rantýn, metalarýn deðerini oluþturan üç
kýsmý meydana getirdikleri yolundaki anlamsýz formül, Adam Smithte,
metalarýn deðerinin kendilerini bu üç öðeye ayrýþtýrdýklarý yolundaki
daha akla yatkýn düþünceden doðmaktadýr. Metalarýn deðerinin, yalnýzca tüketilen emek-gücünün eþdeðeri ile bu emek-gücünün yarattýðý artýdeðere bölünebildiði kabul edilse bile bu düþünce gene ayný þekilde
yanlýþtýr. Ama yanýlgý burada da daha derin, gerçek bir temele dayanmaktadýr. Kapitalist üretim, üretken emekçinin kendi emek-gücünü, kendisine ait bir meta olarak, kapitaliste satmasý ve bu gücün kapitalistin
elinde, üretken sermayesinin yalnýzca bir öðesi olarak iþlev yapmasý
olgusuna dayanýr. Dolaþým emek-gücünün alým ve satýmý ile ilgili bu
iþlem, üretim sürecini baþlatmakla kalmýyor, bu sürece özgü niteliði de
zýmnen belirlemiþ oluyor. Bir kullaným-deðerinin ve hatta bir metaýn
üretimi (çünkü bu, baðýmsýz üretken emekçiler tarafýndan da yapýlabilir) burada bir kapitalist için yalnýzca mutlak ve nispi artý-deðer üretme
aracýdýr. Bu nedenle, üretim sürecinin tahlilinde, mutlak ve nispi artý-deðer üretiminin, 1) günlük emek-sürecinin süresini ve, 2) kapitalist üretim sürecinin bütün toplumsal ve teknik biçimleniþini belirlediðini görmüþ
bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde, deðerin (deðiþmeyen sermaye-deðerin) salt korunmasý, yatýrýlan deðerin (emek-gücünün eþdeðerinin) fiilen
yeniden-üretilmesi ile, artý-deðerin, yani kapitalistin karþýlýðýnda ne daha
önce bir eþdeðer yatýrdýðý ve ne de post festum bir eþdeðer yatýracaðý
deðerin üretimi arasýndaki ayrým gerçekleþmektedir.
Artý-deðerin kapitalist tarafýndan yatýrýlan deðerin eþdeðerinden
fazla deðerin ele geçirilmesi, emek-gücünün alým ve satýmý ile baþlamakla birlikte, üretim sürecinin kendisinin içerisinde [sayfa 407] yapýlan bir
harekettir ve onun temel bir öðesini oluþturur.
Bir dolaþým hareketini emek-gücünün alým ve satýmýný oluþturan
bu baþlangýç hareketinin kendisi, toplumsal ürünlerin daðýlýmýndan önce
gelen ve bu daðýlýmý öngören üretim öðelerinin daðýlýmýna, yani emekçinin bir metaý olan emek-gücünün, emekçi olmayanlarýn mülkiyetindeki
üretim araçlarýndan ayrýlmasýna dayanýr.
Bununla birlikte, artý-deðerin bu ele geçiriliþi, ya da deðer üretiminin, yatýrýlan deðerin bir yeniden-üretimi ile herhangi bir eþdeðeri yerine koymayan yeni bir deðerin (artý-deðerin) üretimi biçiminde bu
ayrýlmasý, deðerin bizzat özünü ya da deðer üretiminin niteliðini herhangi bir þekilde deðiþtirmez. Deðerin özü, harcanan emek-gücünden bu
emeðin özgül ve yararlý niteliðinden baðýmsýz olan emeðin baþka bir
þey deðildir ve olmaz da, ve deðerin üretimi de bu harcama sürecinden
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baþka bir þey deðildir. Örneðin bir serf, kendi emek-gücünü altý gün
harcamakta, altý gün çalýþmaktadýr; bu, serfin, üç gün kendisi için kendi
tarlasý üzerinde, üç gün de efendisi için onun tarlasý üzerinde çalýþmýþ
olmasý, bu harcamanýn niteliðini deðiþtirmez. Hem kendisi için harcadýðý gönüllü emek ve hem de efendisi için harcadýðý zoraki emek, ayný
þekilde emektir; bu emek, yarattýðý deðerler ya da yararlý mallar yönünden düþünüldüðü sürece, serfin altý günlük emeðinde hiç bir fark yoktur. Fark, yalnýzca, altý günlük emek-zamanýnýn her iki yarýsý sýrasýnda;
emek-gücünün harcandýðý farklý koþullarla ilgilidir. Ayný þey, ücretliemekçinin, gerekli-emeði ve artý-emeði için de geçerlidir.
Üretim süreci, metada sona erer. Metaýn yapýmýnda emek-gücü
harcanmýþ olmasý, þimdi, bu metaýn maddi bir özelliði, deðere sahip olma özelliði olarak görünür. Bu deðerin büyüklüðü, harcanan emek miktarý ile ölçülmektedir; bir metaýn deðeri kendisini bundan baþka bir þeye
ayrýþtýrmadýðý gibi, bir baþka þeyden de oluþmamýþtýr. Eðer ben, belirli
uzunlukta doðru bir çizgi çizmiþsem, her þeyden önce benden baðýmsýz
bazý kurallar (yasalar) gereði yapýlmakta olan çizim sanatý aracýlýðý ile,
doðru bir çizgi üretmiþ olurum (gerçi daha önce de bildiðim gibi ancak simgesel olarak). Eðer bu çizgiyi üç kýsma bölecek olursam (bu
belirli bir problemi karþýlamak için yapýlmýþ olabilir) bu parçalarýn herbiri
gene doðru bir çizgi olarak kalýr ve üç parçadan oluþan bu çizginin
tamamý, bu bölünme ile kendisini, doðru bir çizgiden baþka [sayfa 408]
birþeye, örneðin bir tür eðriye ayrýþtýrmýþ olamaz. Belli, uzunluktaki bir
çizgiyi, parçalarýnýn toplamý, bölünmemiþ çizginin kendisinden daha
büyük olabilecek bir þekilde de bölemem; þu halde, bölünmemiþ bir
çizginin uzunluðu, parçalarýnýn geliþigüzel saptanmýþ uzunluklarý ile belirlenemez. Bunun tersine, bu, parçalarýn nispi uzunluklarý, daha
baþlangýçta, parçalarý olduðu çizginin boyu ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Bu yönden, bir kapitalist tarafýndan üretilmiþ olan bir meta, baðýmsýz bir emekçi ya da çalýþan-halkýn topluluðu ya da köleler tarafýndan
üretilen metadan hiç bir bakýmdan farklý deðildir. Ama, ele alýnan durumda, emeðin tüm ürünü ve bu ürünün tüm deðeri kapitaliste ait bulunmaktadýr. Diðer bütün üreticiler gibi, o da, metaýný, ondan daha fazla
yararlanmazdan önce satýþ yoluyla paraya çevirmek zorundadýr; bu metaý evrensel eþdeðer biçimine çevirmek zorundadýr.
Meta-ürünü, paraya çevrilmeden önceki haliyle inceleyelim. Bu,
bütünüyle kapitaliste aittir. Öte yandan, yararlý bir emek ürünü, bir kullaným-deðeri olarak, tümüyle geçmiþ bir emek sürecinin ürünüdür. Ama
deðeri öyle deðildir. Bu deðerin bir kýsmý, metaýn üretiminde harcanan
ve yeni bir biçim içerisinde tekrar ortaya çýkan üretim araçlarýnýn deðerinden baþka bir þey deðildir. Bu deðer, bu metaýn üretim süreci esnasýnda üretilmemiþtir, çünkü üretim araçlarý, bu deðere, üretim sürecinden
önce ve ondan baðýmsýz olarak sahiptir; bu sürece, bu deðerin taþýyýcýlarý
olarak girmiþlerdir; yenilenmiþ ve deðiþtirilmiþ olan, yalnýzca, onun
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görünüþ biçimidir. Metaýn deðerinin bu kýsmý kapitalist için, yatýrýlmýþ
bulunan ve bu metaýn üretiminde tüketilen, deðiþmeyen sermaye-deðer kýsmýnýn bir eþdeðeridir. Daha önce üretim araçlarý biçiminde bulunuyordu; þimdi ise, yeni üretilen metaýn deðerinin bir parçasý olarak
bulunmaktadýr. Bu meta-paraya çevrilir çevrilmez, þimdi para biçiminde
bulunan deðer, tekrar üretim araçlarýna, üretim süreci ve bu süreç içerisindeki iþlevi tarafýndan belirlenen özgün biçimine çevrilmek zorundadýr. Bu deðerin sermaye olarak iþlev yapmasý, metaýn deðerinin niteliðinde
hiç bir deðiþiklik yapmýþ olmaz.
Bir metaýn deðerinin ikinci bir kýsmý, ücretli-iþçinin kapitaliste sattýðý emek-gücünün deðeridir. Bu deðer de, týpký üretim araçlarýnýn deðeri gibi, emek-gücünün katýlacaðý üretim sürecinden baðýmsýz olarak
belirlenir ve bu emek-gücü, üretim sürecine [sayfa 409] girmeden önce, bir
do- laþým hareketine, emek-gücünün alým-satýmýna baðlanýr (is fixed).
Ücretli-emekçi, kendi iþlevi aracýlýðý emek-gücünün harcanmasý ile,
emek-gücünün kullanýmý için kapitalistin kendisine ödemek zorunda
olduðu deðere eþit bir meta-deðer üretir. Bu deðeri kapitaliste meta
biçiminde verir ve karþýlýðýný ondan para biçiminde alýr. Meta-deðerin bu
kýsmýnýn kapitalist için ücretlere yatýrmak zorunda olduðu deðiþen-sermayenin eþdeðerinden baþka bir þey olmamasý, bunun üretim süreci
sýrasýnda yeni yaratýlan ve artý-deðeri oluþturandan, yani geçmiþte harcanan emek-gücünden baþka bir þeyden oluþmayan bir meta-deðer olmasý olgusunu hiç bir þekilde deðiþtirmez. Ne de bu gerçek, kapitalist
tarafýndan emekçiye ücretler biçiminde ödenen emek-gücü deðerinin,
emekçi için bir gelir biçimine bürünmesi ve böylece yalnýz emek-gücünün deðil ücretli-emekçiler sýnýfýnýn da, þu halde tüm kapitalist üretimin
temelinin de sürekli olarak yeniden-üretildiði olgusundan etkilenmez.
Bununla birlikte, deðerin bu iki kýsmýnýn toplamý, meta-deðerin
hepsini kapsamaz. Geriye, bunlarýn her ikisini de aþan bir fazlalýk kalmýþtýr
 artý-deðer. Bu, ücretlere yatýrýlmýþ olan deðiþen-sermayenin yerini dolduran, deðer kýsmý gibi, üretim süreci sýrasýnda emekçi tarafýndan yeni
yaratýlmýþ bulunan bir deðerdir  donmuþ emektir. Ama bu, tüm ürünün
sahibine, kapitaliste herhangi bir þeye mal olmamaktadýr. Bu durum,
aslýnda, kapitaliste, bu deðerin bir kýsmýný, bir baþkasýna, toprak sahibine verilen toprak rantý gibi, ki, bu durumda, bu kýsým, bu üçüncü þahýslarýn
gelirini oluþturur vermek zorunda kalmadýkça, artý-deðerin tamamýný
gelir olarak tüketme olanaðýný saðlar. Zaten kapitalistimizi meta yapýmý
ile uðraþmaya zorlayan itici güç de iþte bu durumun ta kendisidir. Ama
ne baþlangýçta, artý-deðer kopartma konusundaki hayýrsever niyeti ve ne
de bu deðerin sonradan kendisi ya da baþkalarý tarafýndan gelir olarak
harcanmasý, bu artý-deðerin kendisini etkilemez. Bütün bunlar, ne artýdeðerin karþýlýðý ödenmeyen donmuþ emek olduðu olgusunu ve ne de,
bu artý-deðerin büsbütün baþka koþullarca belirlenen büyüklüðünü bozar.
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Ne var ki, eðer Adam Smith, metalarýn deðerini araþtýrýrken bile,
yapmýþ olduðu gibi, bu deðerin çeþitli kýsýmlarýnýn toplam yeniden-üretim sürecindeki rolü ile uðraþmak istiyorduysa, bazý belirli kýsýmlarýn gelir olarak iþlev yapmasýna karþýlýk, diðerlerinin [sayfa 410] týpký sermaye gibi
sürekli þekilde iþlev yaptýklarýný açýkça görmüþ olmasý, ve dolayýsýyla,
kendi mantýðý uyarýnca, bunlarýn, o meta-deðeri oluþturan ya da bu deðerin kendisini ayrýþtýrdýðý kýsýmlar þeklinde belirtilmiþ olmasý gerekirdi.
Adam Smith, meta üretimini genellikle kapitalist meta üretimi ile
özdeþleþtiriyor; üretim araçlarý onun için daha baþlangýçta sermaye,
emek daha baþlangýçta ücretli-emek ve bu nedenle de yararlý ve üretken emekçilerin sayýsý ... her yerde, bunlarý çalýþtýrmak için kullanýlan
sermaye stokunun miktarýna orantýlýdýr. (Giriþ, s. 12.) Kýsacasý, emeksürecinin hem nesnel ve hem de kiþisel çeþitli etmenleri, daha baþlangýçta, kapitalist üretim dönemine özgü maskeler ile ortaya çýkýyorlar.
Demek oluyor ki, metalarýn deðerinin tahlili, bu deðerin, bir yandan ne
ölçüde yalnýzca yatýrýlan sermayenin eþdeðeri ve öte yandan ne ölçüde
serbest deðer, herhangi bir sermaye yatýrýmýný yerine koymayan bir
deðer, ya da artý-deðer olduðunu incelemekle doðrudan çakýþýyor. Bu
görüþ açýsýyla kýyaslandýðýnda, meta-deðerin kýsýmlarý böylece kendilerini, hiç fark ettirmeden, bu deðerin baðýmsýz kýsýmlarýna ve sonuçta
bütün deðerlerin kaynaðýna dönüþtürmüþ oluyorlar. Bir baþka sonuç
da, meta-deðerin, çeþitli türde gelirlerden oluþtuðu, ya da kendisini bu
gelirlere ayrýþtýrdýðý; bu nedenle, gelirlerin, meta-deðerlerden deðil,
meta-deðerin gelirlerden ibaret bulunduðudur. Ne var ki, meta-deðerin meta-deðer, ya da paranýn para olarak niteliði, sermaye-deðer olarak iþlev yapmalarýyla ne kadar az deðiþiyorsa, meta-deðerin niteliði de,
daha sonra özel bir kimse için gelir iþlevi yapmasý nedeniyle o kadar az
deðiþir. Adam Smithin ele almak durumunda olduðu meta, daha
baþlangýçta (bu metaýn üretiminde tüketilen sermaye-deðere ek olarak
bir artý-deðer içeren) meta-sermayedir; bu yüzdende o, kapitalistçe üretilen bir meta, kapitalist üretim sürecinin bir sonucudur. Öyleyse önce
bu sürecin ve ayný zamanda, kendini geniþletme süreci ile, bu sürecin
içerdiði deðer oluþumu sürecinin tahlili zorunluydu. Bu süreç de metalarýn dolaþýmý ile baþladýðýna göre, bunun betimlenmesi de, metaýn bir ön
ve baðýmsýz tahlilini gerektirir. Ne var ki, Adam Smithin zaman zaman
içrek olarak doðru þeylere dokunduðu yerlerde bile, deðerin
oluþumunun, metalarýn tahlilinde, yani meta-sermayenin tahlilinde her
zaman ancak arýzi olduðunu düþünmektedir. [sayfa 411]
III. DAHA SONRAKÝ ÝKTÝSATÇILAR41

Ricardo, Adam Smithin teorisini neredeyse sözcüðü sözcüðüne
41
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yineliyor: Bir ülkenin bütün üretiminin tüketildiðini kabul etmek gerekir; ama düþünülebilecek en büyük farký yaratan þey, bunlarýn, bunlarý
üretenler tarafýndan mý, yoksa, baþka deðer üretmeyenler tarafýndan mý
tüketildikleridir. Gelirin tasarruf edildiðini ve sermayeye eklendiðini söylediðimizde, kastettiðimiz þey, gelirin sermayeye eklendiðini söylediðimiz
kýsmýnýn, üretken olmayan emekçiler yerine üretken olanlar tarafýndan
tüketildiðidir. (Principles, s. 163.)
Aslýnda Ricardo, Adam Smithin, metalarýn fiyatýnýn, ücretler ile
artý-deðere (ya da deðiþen-sermaye ile artý-deðere) ayrýþtýðý yolundaki
teorisini tümüyle kabul ediyor. Onunla anlaþamadýðý noktalar þunlardýr:
1) artý-deðeri oluþturan kýsýmlar: Ricardo, toprak rantýný, onun temel
öðelerinden birisi diye kabul etmiyor; 2) Ricardo, metaýn fiyatýný, onu
oluþturan bu kýsýmlara bölüyor. Deðerin büyüklüðü öyleyse prius* oluyor.
Deðeri oluþturan kýsýmlarýn toplamý belli bir büyüklük olarak kabul ediliyor, çýkýþ noktasý oluyor; oysa Adam Smith metaýn deðerinin büyüklüðünü, deðeri oluþturan kýsýmlarýn toplamýndan çýkarsamakla, çoðu kez
bunun tersine kendi saðduyusuna karþý hareket ediyor.
Ramsay, Ricardoya karþý þu düþünceyi öne sürüyor: ... O, sabit
sermayeyi yerine koymak için gerekli olan kýsmý unutarak, daima, tüm
ürünü, ücretler ve kârlara bölünmüþ olarak ele alýr görünüyor. (An Essay on the Distribution of Wealth, Edinburg 1836, s. 174.) Sabit sermaye
ile Ramsay, benim deðiþmeyen-sermaye ile demek istediðim þeyi kastediyor: Sabit sermaye, geleceðin metaýnýn yaratýlmasýnda yardýmcý
olmakla birlikte, emekçilerin bakýmýný saðlayacak bir biçim içinde bulunmaz. (Ibid., s. 59.)
Adam Smith, onun yaptýðý, metalarýn deðerinin ve dolayýsýyla da
toplumsal yýllýk ürünün deðerinin,ücretler ile artý-deðere ve bu nedenle
de salt gelire ayrýþmasýnýn yarattýðý zorunlu sonuca, bu durumda, tüm
yýllýk ürünün tüketilebileceði sonucuna karþý durmuþtur. Zaten saçma
sonuçlar çýkartanlar, hiç bir zaman, orijinal düþünürler deðildirler. Bu iþi,
Saylara, [sayfa 412] MacCullochlara býrakýrlar.
Say, gerçekten de, sorunu kolayca çözümlüyor. Birisi için sermaye yatýrýmý olan þey, bir baþkasý için, bir gelir ve net üründür ya da
öyle idi. Brüt ve net ürün arasýndaki fark tamamen özneldir ve, böylece, bütün ürünlerin toplam deðeri, toplumda gelir olarak daðýtýlmýþtýr.
(Say, Traité dEconomie Politique, 1817, II s. 64.) Her ürünün toplam
deðeri, bunun üretimine katkýda bulunmuþ olan toprak sahiplerinin, kapitalistlerin ve sanayi iþleriyle uðraþanlarýn kârlarýndan oluþur. [Ücret,
burada, profits des industrieux** olarak görülüyor!] Bu, toplumun gelirini, iktisatçýlar tarikatýnýn [fizyokratlarýn] inandýklarý gibi, topraðýn net
ürünlerine deðil, üretilen brüt deðere eþit kýlmaktadýr. (s. 63.)
* Daha önce, önceden. -ç.
** Sanayicilerin kârlarý. -ç.
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Diðerleri arasýnda Proudhon, Sayýn bu keþfine sahip çýkýyor.
Adam Smithin öðretisini ilke olarak ayný þekilde kabullenen
Storch, Sayýn onun pratikteki uygulamasýný geçerli bulmuyor. Bir ulusun gelirinin onun brüt ürününe eþit olduðu, yani bundan hiç bir sermaye [hiç bir deðiþmeyen-sermaye demesi gerekirdi] elde edilemeyeceði
kabul edilecek olursa, bu ulusun, gelecekteki gelirine hiç bir zarar vermeksizin, yýllýk ürününün deðerinin, tamamýný, üretken olmayan biçimde tüketebileceðinin de kabul edilmesi gerekir. ... Bir ulusun [deðiþmeyen] sermayesini temsil eden ürünler tüketilebilir deðildirler.
(Storch, Considerations sur la nature du revenu national, Paris 1824, s.
147, 150.)
Ne var ki, Storch, bize, sermayenin bu deðiþmeyen kýsmýnýn varlýðýnýn, kendisinin kabul ettiði metalarýn deðerlerinin, yalnýzca ücreti ile
artý-deðeri içerip, herhangi bir deðiþmeyen-sermayenin hiç bir kýsmýný
içermediðini söyleyen Smithçi fiyat tahlili ile nasýl baðdaþtýðýný anlatmayý unutuyor. Bu fiyat tahlilinin, saçma sonuçlara ulaþtýðýný ancak Say
sayesinde farkediyor ve bu konudaki son sözleri þu oluyor: zorunlu
fiyatý, onun en yalýn öðelerine ayrýþtýrmak olanaksýzdýr. (Cours
dEconomie Politique, Petersburg 1815, II, s. 141.)
Sermayenin gelirle olan iliþkisiyle özellikle ilgilenen ve gerçekte,
bu iliþkinin, kendine özgü formülasyonunu, Nouveaux Principesinin differentia specificasý yapan Sismondi, bir tek bilimsel sözcük söylememiþ,
sorunun aydýnlatýlmasýna zerrece katkýda bulunmamýþtýr.
Barton, Ramsay ve Cherbuliez, Adam Smithin [sayfa 413] formülasyonlarýný aþmaya çalýþýyorlar. Deðiþmeyen sermaye-deðer ile deðiþen
sermaye-deðer arasýndaki, sabit sermaye ile döner sermaye arasýndaki
ayrýmý açýklayamadýklarý için sorunu daha baþlangýçta tek yanlý olarak
ortaya koymalarý nedeniyle tökezliyorlar.
John Stuart Mill de, ayný þekilde, Adam Smithin izleyicilerine devrettiði öðretiyi her zamanki tantanasýyla yineliyor. Bunun bir sonucu
olarak, Smithçi düþünce karýþýklýðý bu ana kadar sürüp gidiyor ve ortaya
attýðý dogma da Ekonomi Politiðin baðnaz iman mallarýndan biri oluyor.
[sayfa 414]
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YÝRMÝNCÝ BÖLÜM

BASÝT YENÝDEN-ÜRETÝM

I. SORUNUN KONUMU
42
Eðer biz, toplumsal sermayenin yýllýk iþlevini yani hareketleri
bireysel olduðu halde, ayný zamanda da, toplam sermayenin hareketinde tamamlayýcý bir halka olan bireysel sermayelerin ancak birer parçasýný oluþturduklarý toplam sermayenin yýllýk iþlevini ve bunun sonuçlarýný incelersek; ve eðer biz, toplum tarafýndan yýl boyunca saðlanan
meta-ürünü incelersek, o zaman, toplumsal sermayenin yeniden-üretim
sürecinin nasýl yer aldýðý, bu yeniden-üretim sürecini, bireysel sermayenin yeniden-üretim sürecinden ayýrdeden özellikler ile, her ikisinde de
ortak bulunan özelliklerin neler olduklarý gözle görülür hale gelmiþ olur.
Yýllýk ürün, toplumsal ürünün sermayeyi yerine koyan kýsýmlarýný, yani
toplumsal yeniden-üretim ile tüketim fonuna giden kýsýmlarý, emekçiler
ile kapitalistler tarafýndan tüketilen kýsýmlarý, þu halde, hem üretken ve
hem de bireysel tüketimi içerir. Bu ürün, ayný zamanda, kapitalist sýnýf
ile iþçi-sýnýfýnýn yeniden-üretimini [sayfa 415] (yani devamýný) ve böylece de,
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tüm üretim sürecinin kapitalist niteliðini kapsar.
Tahlil etmek zorunda olduðumuz dolaþým formülü
M' 

{

PM ... R ... M'
pm

ile tüketimin, bunda zorunlu bir rol oynadýðý açýktýr; çýkýþ noktasý
için, M = M + m, meta-sermaye, deðiþmeyen ve deðiþen sermaye
deðerin her ikisini ve artý-deðeri kapsamaktadýr. Hareketi, bu yüzden,
hem bireysel ve hem de üretken tüketimi içerir. PM ... R ... MP ve R
... MP-M ... R dolaþýmlarýnda, sermayenin hareketi, çýkýþ ve bitiþ noktasýdýr. Ve kuþkusuz bu, tüketimi içermektedir, çünkü bu meta, bu ürün
satýlmak zorundadýr. Bunun yapýlmýþ olduðu varsayýldýðýnda, metalarýn
daha sonra ne olduklarý, bireysel sermayenin hareketi için önemli deðildir. Öte yandan, M ... M hareketinde, bu toplam ürünün deðerinin, M
nün her kýsmýnýn ne olduðunun bilinmesi gereði karþýsýnda, toplumsal
yeniden-üretim koþullarý apaçýk görülür haldedir. Bu durumda, toplam
yeniden-üretim süreci, dolaþýmýn meydana getirdiði tüketim sürecini
olduðu kadar, sermayenin kendisinin yeniden-üretim sürecini de içerir.
Bizim þu andaki amacýmýz için, bu yeniden-üretim sürecinin, hem
bu deðerin yerine konulmasý açýsýndan ve hem de, M nü oluþturan
bireysel parçalarýn özü bakýmýndan incelenmesi gerekiyor. Bundan böyle, artýk, bireysel sermayenin ürününün deðerinin tahlilinde yapmýþ olduðumuz gibi, bireysel kapitalistin, önce, sermayesini oluþturan kýsýmlarý,
metalarýnýn satýþý ile paraya çevirebileceði ve ardýndan da bunlarý, üretim öðelerinin meta-pazarýnda yenilenen satýþlarý ile tekrar üretken sermayeye çevireceði varsayýmý ile yetinmemiz olanaksýzdýr. Bu üretim
öðeleri, nitelikleri gereði, madde olduklarýna göre, bunlar da, kendileri
ile deðiþilen ve bunlarýn yerini alan son biçimini almýþ ürün kadar toplumsal sermayenin bir öðesini temsil ederler. Tersine, toplumsal metaürünün, ücretlerinin harcanmasý ile emekçi, artý-deðerinin harcanmasý
ile kapitalist tarafýndan tüketilen kýsmýnýn hareketi yalnýz, toplam ürünün hareketinin ayrýlmaz bir kýsmýný oluþturmakla kalmaz, bireysel sermayelerin hareketleri ile de içiçe geçer, ve iþte bunun için bu süreç
yalnýz varsayýlarak açýklanamaz. [sayfa 416]
Karþýmýza doðrudan çýkan, soru þudur: Üretimde tüketilen sermaye, nasýl oluyor da deðer olarak yýllýk üründen yerine konuluyor ve
bu yerine konma hareketi nasýl oluyor da, artý-deðerin kapitalistler, ücretlerin emekçiler tarafýndan tüketilmesi ile içiçe geçiyor? Öyleyse bu, ilkin,
basit ölçekli bir yeniden-üretim sorunudur. Ayrýca, ürünlerin, deðerleri
üzerinden deðiþildikleri ve bir de, üretken sermayeyi oluþturan kýsýmlarýn deðerlerinde köklü bir deðiþme olmadýðý varsayýlmýþtý. Fiyatlarýn deðerlerden farklý olmasý olgusu, ne var ki, bu, toplumsal sermayenin hareketleri üzerinde herhangi bir þekilde etkili olamaz. Bireysel kapitalistler,
artýk, kendi yatýrýmlarý ve herbirinin teker teker ürettikleri artý-deðer mik-
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tarlarý ile orantýlý deðer iliþkileri içerisinde bulunmadýklarý halde, bir tüm
olarak ele alýndýðýnda, ayný miktar ürünlerin deðiþimi aynýdýr. Deðerdeki
köklü deliþmelere gelince, bunlar, genel ve düzgün þekilde daðýlmýþ
olmak koþuluyla, toplam yýllýk ürünü oluþturan deðer öðeleri arasýndaki
iliþkilerde herhangi bir þeyi deðiþtirmiþ olmazlar. Bununla birlikte, bunlarýn kýsmi ve düzgün olmayan biçimde daðýlmalarý ölçüsünde, önce, ancak, deðiþmeyen deðer baðýntýlarýndan sapmalar olarak görüldükleri
sürece bazý karýþýklýklarý temsil ettikleri þeklinde anlaþýlabilirler; ama ikinci
olarak, yýllýk ürünün deðerinin bir kýsmýnýn deðiþmeyen-sermayeyi, diðer bir kýsmýnýn ise deðiþen-sermayeyi yerine koyduðunu ifade eden
yasanýn tanýtlanmasý halinde, artýk, deðiþmeyen ya da deðiþen sermayenin deðerindeki köklü bir deðiþme, bu yasada herhangi bir deðiþiklik
yapmayacaktýr. Bu, ancak, þu ya da bu ölçüde iþlev yapan deðer kýsýmlarýnýn nispi büyüklüklerinde bir deðiþiklik yapacaktýr, çünkü ilk deðerlerin yerini baþka deðerler alacaktýr. Deðer üretimi ile, sermayenin ürününün deðerine ayrý ayrý baktýðýmýz sürece, üretilen metalarýn maddi biçimi, ister makine olsun, örneðin ister hububat ya da ayna olsun, tahlil
açýsýndan hiç bir önem taþýmazlar. Bu, her zaman, konuyu örneklemek
sorunundan baþka bir þey deðildi ve üretimin herhangi bir kolu, bu amaca ayný ölçüde hizmet edebilirdi. Bizim ele aldýðýmýz, her noktada kendini, herhangi bir bireysel sermaye süreci þeklinde ortaya koyan, doðrudan üretim süreciydi. Sermayenin yeniden-üretimini ilgilendirdiði kadarýyla, metalarda, ürünün, sermaye-deðeri temsil eden kýsmýnýn, dolaþým
alanýnda, kendisini tekrar üretim öðelerine ve böylece de üretken sermaye biçimine çevirme olanaðýný bulduðunu [sayfa 417] varsaymak yeterli
idi; týpký, emekçinin de, kapitalistin de, pazarda, ücretlerini ve artý-deðeri
harcayabilecekleri metalarý bulduklarýný varsaymanýn yeterli olmasý gibi.
Bu salt biçimsel sunuþ tarzý, toplam toplumsal sermaye ile bunun ürünlerinin deðerinin incelenmesinde artýk yeterli deðildir. Ürünün deðerinin
bir kýsmýnýn tekrar sermayeye çevrilmesi ve bir baþka kýsmýnýn kapitalist
ve iþçi-sýnýfýnýn bireysel tüketimine geçmesi, toplam sermayenin sonucunun içinde ifadesini bulduðu ürünün kendi deðeri içerisinde bir hareket oluþturur; ve bu hareket, yalnýzca deðerin yerine konulmasý deðil,
ayný zamanda, maddi olarak da yerine konulmasý hareketi olduðu için,
bunlarýn kullaným-deðerleri maddi biçimleri ile olduðu kadar, toplam
toplumsal ürünü oluþturan deðer-öðelerinin nispi oranlarý ile de sýnýrlýdýr.
43
Basit yeniden-üretim, ayný ölçekte yeniden-üretim, bir yandan,
birikim ya da geniþlemiþ ölçekte yeniden-üretimin bulunmamasý, kapitalist koþullar altýnda garip bir varsayým olduðu, ve öte yandan, üretim
koþullarý, farklý yýllarda tamamen ayný kalmadýðý (böyle olduðu varsayýlmýþtý) için, bu soyutlama gibi görünebilir. Bu varsayým þudur ki, belli
43
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büyüklükte bir toplumsal sermayenin, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da,
ayný miktar meta-deðer ürettiði ve metalarýn biçimlerinin yeniden-üretim sürecinde deðiþme olanaðý bulunduðu halde, ayný miktar gereksinmelere karþýlýk verir. Bununla birlikte, birikim olduðuna göre, basit yeniden-üretim daima bunun bir parçasýdýr; bu yüzden kendi baþýna incelenebilir ve birikimin gerçek bir etmenidir. Kullaným-deðerlerinin miktarý
ayný kalabildiði halde yýllýk ürünün deðeri azalabilir; ya da kullanýmdeðerlerinin miktarý azaldýðý halde deðer ayný kalabilir; ya da deðer ile
yeniden-üretilen kullaným-deðerlerinin miktarý ayný anda azalabilir. Bütün
bunlar, öncekinden daha uygun ya da daha güç koþullar altýnda yer alan
yeniden-üretime yolaçabilir ve yetersiz kusurlu yeniden-üretim sonucunu verebilir. Bütün bunlar, yeniden-üretimin çeþitli öðelerinin ancak
nicel yönüne iþaret etmektedir, bunlarýn sürecin bütünü içerisinde, yeniden üretici sermaye ya da yeniden-üretilmiþ gelir olarak oynadýðý role
deðil. [sayfa 418]
II. TOPLUMSAL YENÝDEN-ÜRETÝMÝN ÝKÝ KESÝMÝ44

Toplumun toplam ürünü ve dolayýsýyla toplam üretimi, iki büyük
kesime ayrýlabilir:
I. Üretim Araçlarý, üretken tüketime geçmek zorunda olan, ya da
hiç deðilse geçebilecek biçimlere sahip bulunan metalarý
II. Tüketim Mallarý,* kapitalist sýnýf ve iþçi-sýnýfýnýn bireysel tüketimine geçtikleri biçime sahip bulunan metalar.
Bu iki kesimin herbirisi ile iliþkili bütün çeþitli üretim kollarýn,
birisinde üretim araçlarý ve diðerinde tüketim mallarý olmak üzere tek
bir büyük üretim kolu oluþtururlar. Bu iki üretim kolunun herbirinde kullanýlan toplam sermaye, toplumsal sermayenin ayrý büyük bir kesimini
oluþturur.
Her iki kesimde de sermaye iki kýsýmdan oluþur:
1) Deðiþen-Sermaye. Bu sermaye, deðeri bakýmýndan, bu üretim
kolunda kullanýlan toplumsal emek-gücünün deðerine eþittir; bir baþka
deyiþle, bu emek-gücü için ödenen ücretlerin toplamýna eþittir. Bu, sermaye, özü bakýmýndan ise, eylem halindeki emek-gücünden, yani bu
sermaye-deðerin harekete geçirdiði canlý emekten ibarettir. .
2) Deðiþmeyen-Sermaye. Bu, üretken amaçlar için bu kolda kullanýlan bütün üretim araçlarýnýn deðeridir. Bu da gene, makineler, emek
aletleri, binalar, iþ hayvanlarý vb.. gibi sabit sermaye ile, ham ve yardýmcý
malzemeler, yarý-mamul ürünler vb. gibi üretim malzemeleri olarak döner deðiþmeyen-sermayeye ayrýlýr.
Bu sermayenin yardýmý ile bu iki kesimin herbirinde yaratýlan
Esas olarak Elyazmasý IIden, þema olarak Elyazmasý VIIIden. -F.E.
* Almanca metinde mittel (araç), Fransýzca metinde molyen (araç), Ýngilizce metinde
article (mal, nesne). -ç.
44
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toplam yýllýk ürünün deðeri, üretim süreci sýrasýnda tüketilen ve ancak
taþýdýðý deðere uygunluk içerisinde ürüne aktarýlan deðiþmeyen-sermayeyi, syi temsil eden bir kýsým ile, yýl boyunca harcanan tüm emek tarafýndan eklenen diðer bir kýsýmdan oluþur. Bu ikinci kýsým da, gene,
yatýrýlan deðiþen-sermaye dnin yerine konmasý ile, bunun üzerinde bir
artý-deðeri, ayý oluþturan fazlalýða ayrýlýr. Ve týpký, her bireysel metaýn
deðerinde olduðu gibi, her kesimin tüm yýllýk ürünü s+d+adan oluþur.
Deðerin üretimde tüketilen deðiþmeyen-sermayeyi temsil eden s
kýsmý, üretimde kullanýlan deðiþmeyen-sermayenin deðeriyle [sayfa 419]
týpatýp ayný deðildir. Doðru, üretim malzemeleri tamamýyla tüketilmiþ ve
deðerleri bütünüyle ürüne aktarýlmýþtýr. Ama kullanýlan sabit sermayenin ancak bir kýsmý tümüyle tüketilmiþ ve deðeri böylece ürüne aktarýlmýþtýr. Sabit sermayenin, makineler, binalar, vb. gibi diðer bir kýsmý ise,
yýllýk aþýnma ve yýpranma ölçüsünde bir deðer kaybetmekle birlikte,
gene eskisi gibi varolmaya ve iþlevlerini yapmaya devam ederler. Sabit
sermayenin bu sürekli kýsmý, ürünün deðerini düþündüðümüz zaman,
bizim için mevcut deðildir. Bu, sermaye-deðerin, bu yeni üretilen metadeðerden baðýmsýz ve onun yanýsýra var olan kýsmýdýr. Bu, bireysel sermayenin ürününün deðerinin tahlili sýrasýnda daha önce gösterilmiþ idi.
(Buch I, Kap. VI, s. 192.) Ne var ki, þimdilik, orada kullanýlan tahlil yöntemini bir yana býrakmamýz gerekiyor. Bireysel sermayenin ürününün
deðerinin incelenmesinde, sabit sermayenin aþýnma ve yýpranma ile yitirdiði deðerin, bu sabit sermayenin bir kýsmýnýn, deðer aktarýlmasý sýrasýnda aynî olarak yerine konulsun ya da konulmasýn, aþýnma sýrasýnda
yaratýlan ürüne aktarýldýðýný görmüþtük. Bu noktada, toplam toplumsal
ürünün ve bu ürünün deðerinin incelenmesinde, hiç deðilse þimdilik,
aþýnma ve yýpranma ile sabit sermayeden yýllýk ürüne aktarýlan bu deðer
kýsmýný, sabit sermaye o yýlda aynî olarak yerine konulmamýþ ise, hesap-dýþý býrakmak zorundayýz. Bu bölümün ilerideki kesimlerinden birinde, bu noktayý özellikle irdeleyeceðiz.

Biz, basit yeniden-üretim konusundaki incelememizi aþaðýdaki
þemaya dayandýracaðýz; burada s deðiþmeyen-sermayeyi, d deðiþensermayeyi, a artý-deðeri temsil etmekte ve artý-deðer oraný a : d yüzde
100 olarak kabul edilmektedir. Sayýlar, milyon olarak mark, frank ya da
sterlini belirtebilirler.
I. Üretim araçlarý üretimi:
Sermaye. . . . . . .
Meta-ürün. . . . .

4.000s + 1.000d
4.000s + 1.000d + 1.000a

= 5.000
= 6.000

deðerinde üretim aracý olarak bulunmaktadýr.
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II. Üretim mallarý üretimi:
Sermaye. . . . . . .
Meta-ürün . . . . . .

2.000s + 500d
= 2.500
2.000s + 500d + 500a = 3.000

deðerinde tüketim mallarý olarak bulunmaktadýr.
Özetleyerek tekrar edersek: Toplam yýllýk meta-ürün:

[sayfa 420]

I. 4.000s + 1.000d + 1.000a = 6.000 üretim araçlarý
ll. 2.000s + 500d + 500a = 3.000 tüketim mallarý.
Varsayýmýmýza göre, sabit sermayenin kendi doðal biçiminde
kalmakta devam eden kýsmý dýþýnda, 9.000 toplam deðer.
Eðer biz, þimdi, tüm artý-deðerin üretken olmayan biçimde tüketildiði basit yeniden-üretim esasýna göre gerekli dönüþümleri incelersek
ve bunu meydana getiren para dolaþýmýný þimdilik bir yana býrakacak
olursak, daha baþlangýçta üç dayanak noktasý elde etmiþ oluruz.
1) Emekçilerin ücretlerini temsil eden 500d ile, kapitalistlerin artýdeðerini temsil eden 500anýn, kesim IIde, tüketim mallarý için harcanmasý gerekir. Ama bunlarýn deðeri, kesim IIdeki kapitalistlerin elinde
bulunan ve yatýrýlan 500dyi yerine koyan ve 500ayý temsil eden, 1.000
deðerinde tüketim mallarý biçiminde mevcuttur. Dolayýsýyla, kesim IIdeki
ücretler ile artý-deðer, bu kesim içerisinde, bu ayný kesimin ürünleri
karþýlýðýnda deðiþilmiþtir. (500d + 500s) II = 1.000 miktarýnda tüketim
mallarý, böylece toplam üründen düþülmüþ olmaktadýr.
2) Kesim Ideki 1.000d artý 1.000ada, gene, tüketim mallarý için
harcanmak zorundadýr; bir baþka deyiþle, kesim IInin ürünleri için harcanmalarý gerekir. Böylece bunlarýn bu ürünün deðiþmeyen-sermaye
kýsmýna, 2.000sye eþit geriye kalan kýsmýyla deðiþilmeleri gerekir. Kesim
II, buna karþýlýk, Iin ürünleri olan eþit miktarda üretim aracý almaktadýr
ve buna, Iin 1.000d + 1.000a deðeri katýlmýþ durumdadýr. Böylece, 2.000
IIs ve (1.000d + 1.000a) I, dolaþýmdan çýkmaktadýr.
3) Geride hala 4.000 Is kalmýþ durumdadýr. Bu miktar, ancak
kesim Ide tüketilmiþ olan deðiþmeyen-sermayeyi yerine koymak üzere
kullanýlabilecek üretim araçlarýndan oluþmaktadýr ve bu nedenle de,
kesim Ideki bireysel kapitalistler arasýndaki karþýlýklý deðiþim ile elden
çýkartýlmýþ durumdadýr; týpký, (500d + 500a) IInin emekçiler ile kapitalistler ya da IIdeki bireysel kapitalistler arasýndaki bir deðiþim ile elden
çýkartýlmasý gibi.
Bu, aþaðýdaki konularýn anlaþýlmasýný kolaylaþtýrmak bakýmýndan
þimdilik yeterli olsun. [sayfa 421]
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III. ÝKÝ KESÝM ARASINDA, DEGÝÞÝM
I(d+a) KARÞISINDA IIs45

Ýki sýnýf arasýndaki, büyük deðiþim ile iþe baþlýyoruz. (1.000d +
1.000a) I  üreticilerinin elinde, doðal biçimi içerisinde üretim araçlarýndan ibaret bulunan bu deðerler; 2.000 II. maddi biçimleri içerisinde tüketim mallarýndan oluþan deðerler karþýlýðýnda deðiþilmiþtir. Kýsým IIdeki
kapitalist sýnýf, böylece, 2.000 deðerindeki deðiþmeyen-sermayesini, tüketim mallarý biçiminden, tüketim mallarýnýn üretim araçlarý biçimine,
emek-sürecinin bir etmeni olarak ve deðiþmeyen sermaye-deðer olarak
deðerin kendini geniþletme amacý için, bir defa daha iþlev yapabileceði
bir biçime tekrar çevirmiþtir. Öte yandan, emek-gücünün I (1.000d) eþdeðeri ile, kapitalistlerin I (1.000a) artý-deðeri, böylece tüketim mallarýnda gerçekleþmiþtir; her ikisi de, maddi üretim araçlarý biçimlerinden,
gelir olarak tüketilebilecekleri maddi bir biçime çevrilmiþlerdir.
Þimdi, bu karþýlýklý deðiþim, bu deðiþimi saðlamasý ölçüsünde
anlaþýlmasýný da güçleþtiren ve ama sermayenin deðiþen kýsmý, parasermayenin kendisini para biçiminden emek-gücüne çevirebilmesi için,
sürekli para biçimini almak zorunda bulunmasý nedeniyle kesin bir önem
taþýyan, para dolaþýmý aracýlýðý ile gerçekleþtirilmiþtir. Deðiþen-sermayenin, tüm toplum alanýna yayýlmýþ bulunan ve yanyana yürütülen bütün
üretim kollarýnda, bunlarýn kategori I ya da IIye dahil olmalarýna bakýlmaksýzýn, para biçiminde yatýrýlmasý gerekir. Kapitalist, emek-gücünü,
daha üretim sürecine girmeden önce satýn alýr, ama karþýlýðýný, ancak
belirlenen zamanlarda, bu emek-gücü, kullaným-deðerlerinin üretilmesinde harcandýktan sonra öder. Kapitalist, ürünün deðerinin geri kalan
kýsmýyla birlikte, bir de bu deðerin, emek-gücünün ödenmesinde harcanan paranýn eþdeðeri olan, yani ürünün deðerinin, deðiþen-sermayeyi
temsil eden kýsmýna da sahip olur. Deðerin bu kýsmýnda emekçi, zaten
kapitaliste, ücretlerinin bir eþdeðerini saðlamýþ durumdadýr. Ama metalarýn paraya tekrar çevrilmesi, yani satýlmalarý, kapitaliste, deðiþen-sermayesini para-sermaye biçiminde tekrar saðlar ve o, bunu, bir kez daha
emek-gücü satýn alýnmasý için yatýrabilir.
Demek oluyor ki, kesim Ide, toplam kapitalist, emekçilere, [sayfa
422] d-kýsmý olarak, yani onlar tarafýndan yaratýlan üretim araçlarý olarak
mevcut bulunan ürün Iin deðeri için, 1.000sye eþit, 1.000 sterlin (salt bu
deðerin para biçiminde olduðunu belirtmek için sterlin diyorum)
ödemiþtir. Bu 1.000 sterlin ile emekçiler, II. kesim kapitalistlerden ayný
deðerde tüketim mallarý satýn alýrlar ve böylece, deðiþmeyen-sermaye
IInin yarýsýný paraya çevirirler; II. kesim kapitalistler de bu 1.000 sterlin
ile, I. kapitalistlerden 1.000 deðerinde üretim aracý satýn alýrlar; böylece,
bu I. kapitalistleri ilgilendirdiði kadarýyla, kendi ürünlerinin bir kýsmý ol45
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duðu için, üretim araçlarýnýn maddi biçimi içerisinde mevcut olan,
1.000dye eþit deðiþen sermaye-deðer tekrar paraya çevrilmiþtir ve I. kapitalistlerin elinde, emek-gücüne, yani üretken sermayenin en temel
öðesine çevrilmiþ bulunan para-sermaye olarak yeniden iþlev yapabilir.
Bu þekilde, kendi deðiþen-sermayeleri, meta-sermayelerinin bir kýsmýnýn
gerçekleþmesi sonucu, para biçiminde kendilerine geri akar.
Meta-sermaye Iin a-kýsmýný deðiþmeyen-sermaye IInin ikinci yarýsý ile deðiþmek için gerekli paraya gelince, bu, çeþitli þekillerde yatýrýlabilir. Gerçekte bu dolaþým, her iki kategorideki bireysel kapitalistler tarafýndan ayrý ayrý yapýlan sayýsýz alým-satýmlarý kapsar ve her zaman para,
bu kapitalistlerden gelir, çünkü biz, emekçiler tarafýndan dolaþýma sokulan paranýn ne olduðunu açýklamýþ bulunuyoruz. II. kategorideki bir kapitalist, üretken sermayesinden ayrý olarak sahip bulunduðu para-sermaye
ile, I. kategorideki kapitalistlerden üretim aracý satýn alabileceði gibi, tersine, I. kategoriden bir kapitalist de, sermaye harcamalarý için deðil, kiþisel harcamalar için ayrýlan para fonlarý ile, II. kategorideki kapitalistlerden tüketim mallarý satýn alabilir. Sermaye yatýrýmý ya da gelir harcamasý
için kullanýlmak üzere, belli bir para ikmalinin her türlü koþullar altýnda,
yukarda I. ve II. kesimlerde gösterdiðimiz gibi, üretken sermayeden ayrý
olarak kapitalistlerin elinde bulunduðu kabul edilir. Paranýn yarýsýnýn 
bu oranýn, amacýmýz için bir önemi yoktur II. kategorideki kapitalistler
tarafýndan, deðiþmeyen-sermayelerin yerine konmasý için üretim araçlarýnýn satýn alýnmasýna yatýrýldýðý halde, diðer yarýsýnýn I. kategorideki kapitalistlerce tüketim mallarý için harcandýðýný varsayalým. Bu durumda,
kesim II, kesim Iden üretim araçlarý satýn almak için 500 sterlin yatýrýr
ve böylece, sabit sermayesinin üç çeyreðini aynî olarak yerine koyar [sayfa
423] (kesim Ideki emekçilerden gelen yukardaki 1.000 sterlin dahil); elde
ettiði bu 500 sterlin ile kesim I, IIden tüketim mallarý satýn alýr ve metasermayesinin a kýsmýnýn yarýsý, mpm dolaþýmýný tamamlayarak ürününü tüketim fonunda gerçekleþtirir. Bu ikinci süreç aracýlýðý ile, 500
sterlin, IInin eline, üretken sermayesinin yanýnda varolan para-sermaye
olarak döner. Öte yandan, I, ürün biçiminde hâlâ depoda bekleyen metasermayesinin a-kýsmýnýn yarýsýnýn satýlacaðý düþüncesiyle, IInin tüketim
mallarýnýn satýn alýnmasý için 500 sterlin tutarýnda para harcar. Ayný 500
sterlin ile, II, Iden üretim araçlarý satýn alarak, tüm deðiþmeyen-sermayesini (1.000 + 500 + 500 =2.000) aynî olarak yerine koyar, oysa I, tüm
artý-deðerini tüketim mallarýnda gerçekleþtirir. Bütünüyle bakýldýðýnda,
4.000 sterlin tutarýndaki metalarýn bütün deðiþimi, 2.000 sterlinlik bir
para-dolaþým ile gerçekleþtirilebilmektedir ve bu 2.000 sterlin, ancak,
yýllýk ürünün tamamý, toptan, birkaç büyük parti halinde deðiþildiði için
saðlanmýþtýr. Burada önemli olan nokta, II, yalnýz, tüketim mallarý biçiminde yeniden-üretilen deðiþmeyen-sermayesini tekrar üretim araçlarý
biçimine çevirmekle kalmamýþ, ayrýca üretim araçlarýnýn satýn alýnmasý
için dolaþýma soktuðu 500 sterlini de tekrar elde etmiþtir; ayný þekilde, I,
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üretim araçlarý biçiminde, para-biçiminde, bir kez daha doðrudan emekgücüne çevrilebilir para-sermaye olarak yeniden ürettiði deðiþen-sermayesine tekrar sahip olmakla kalmaz, ayrýca, sermayesinin a-kýsmýnýn
satýþý umuduyla tüketim mallarýnýn satýn alýnmasýnda harcadýðý 500 sterline de sahip olur. Bu 500 sterlin, ona, yapýlan harcama nedeniyle deðil,
artý-deðerinin yarýsýný içeren meta-ürünün bir kýsmýnýn daha sonraki satýþý
nedeniyle gerisin geriye akmýþtýr.
Her iki durumda da, ürün biçiminden, sermaye olarak iþlev yapabileceði biricik biçim olan, üretim araçlarýnýn maddi biçimine tekrar
çevrilmiþ olan, yalnýz IInin deðiþmeyen-sermayesi deðildir; ve gene ayný
þekilde, para-biçimine ve Iin üretim araçlarýnýn artý-deðer kýsmýnýn tüketilebileceði bir biçime, gelir olarak kullanýlabileceði bir biçime çevrilmiþ
olan yalnýz Iin sermayesinin deðiþen kýsmý deðildir. Bir de, ayrýca II
tarafýndan, deðiþmeyen-sermayesinin tüketim mallarý biçiminde varolan buna uygun düþen dengeleyici deðer kýsmýnýn satýþýndan önce,
üretim araçlarýnýn satýn alýnmasý için yatýrýlan 500 sterlinlik para-sermaye
de, IIye geri döner; ve ayrýca, anticipando* tüketim [sayfa 424] mallarýnýn
satýn alýnmasý için onun tarafýndan anticipando harcanmýþ olan 500 sterlin
de, Ie geri dönmüþtür. Eðer, II tarafýndan, meta-ürünün deðiþmeyen
kýsmý pahasýna, ve I tarafýndan da meta-ürünün artý-deðer kýsmý pahasýna yatýrýlan para kendilerine geri akmýþ ise, bunun tek nedeni, bir kapitalist sýnýfýn, IIde metalar biçiminde bulunan deðiþmeyen-sermayeden
500 sterlin bir fazlalýðý, ve diðer bir sýnýfýn da, Ide metalar biçiminde bulunan artý-deðerden gene ayný miktarda bir fazlalýðý dolaþýma sürmeleridir. Son tahlilde, bu iki kesim, kendi metalarý biçimindeki eþdeðerlerin
deðiþimi ile, karþýlýklý olarak tamamen ödeþmiþ durumdadýrlar. Bunlar
tarafýndan kendi metalarýnýn deðerlerinden fazla olarak, bu metalarýn
deðiþimini, gerçekleþtirme aracý olarak dolaþýma sürülen para, herbirinin dolaþýma sürdüðü miktar ile orantýlý þekilde bu dolaþýmdan kendilerine geri dönmektedir. Bunlarýn her ikisi de, bu yoldan, tek kuruþ bile
zenginleþmemiþtir. II, tüketim mallarý olarak 2.000 deðiþmeyen-sermaye
artý para olarak 500e sahip idi; þimdi, daha önceki gibi, üretim araçlarý
olarak 2.000 artý para olarak 500e sahiptir; ayný þekilde, I, gene önceki
gibi, 1.000 artý-deðer (þimdi, tüketim fonuna çevrilen metalardan ve üretim araçlarýndan oluþan) ile, para olarak 500e sahiptir. Genel sonuç
þudur: Sanayi kapitalistlerinin, kendi meta dolaþýmlarýný gerçekleþtirmek
için, ister meta-deðerin deðiþmeyen kýsmý pahasýna olsun, ister metalarda bulunan artý-deðerin gelir olarak harcanmalarý ölçüsünde bu artý-deðer pahasýna olsun, dolaþýma sürdükleri para, gene bu kapitalistlerin
ellerine, para-dolaþýmý için yatýrdýklarý miktarda dönmüþ olur.
Kesim Ideki deðiþen-sermayenin tekrar para biçimine çevrilmesine gelince, bu sermaye, Ideki kapitalistler, bunu ücretlere yatýrdýktan
* Önceden. -ç.
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sonra, önce bunlar için, emekçilerin bunlara teslim ettikleri metalar biçiminde bulunurlar. Kapitalistler, bu sermayeyi, bu emekçilere, emekgüçlerinin fiyatý olarak para biçiminde ödemiþlerdir. Bu bakýmdan, kapitalistler, meta-ürünlerinin deðerinin, para biçiminde harcadýklarý deðiþensermayeye eþit kýsmýnýn karþýlýðýný ödemiþlerdir. Bu nedenle, bunlar,
meta-ürünün bu kýsmýnýn da sahibidirler. Ama iþçi-sýnýfýnýn bu kapitalistler tarafýndan çalýþtýrýlan kýsmý, bununla yaratýlan üretim araçlarýný satýn
almazlar; bu emekçiler, II tarafýndan üretilen tüketim mallarýný satýn alýrlar. Þu halde, Ideki kapitalistlerin [sayfa 425] emek-gücünün ödenmesi için
yatýrdýklarý deðiþen-sermaye, bunlara, doðrudan dönmez. Bu deðiþensermaye, çalýþan kimseler için zorunlu olan ve satýn alabilecekleri metalarýn kapitalist üreticilerinin eline, emekçilerin yaptýklarý satýn almalar
aracýlýðý ile geçer; bir baþka deyiþle, bu sermaye, kesim IIdeki kapitalistlerin eline geçer. Ancak bu harcamadan sonradýr ki, üretim araçlarýnýn
satýn alýnmasýndaki para, bu dolambaçlý yoldan, kesim Ideki kapitalistlerin eline dönmüþ olur.
Bundan þu sonuç çýkýyor ki, basit yeniden-üretim esasýna göre,
meta-sermaye Iin, d+a deðerler toplamý (ve bu nedenle, Iin toplam
meta-ürününün buna tekabül eden orantýlý kýsmý), gene ayný þekilde
kesim IInin toplam meta-ürününün orantýlý kýsmý olarak alýnan, IIs deðiþmeyen-sermayeye eþit olmak zorundadýr; ya da I(d+a) = IIsdir.
IV. KESÝM II ÝÇERÝSÝNDE DEGÝÞÝM.
YAÞAM GEREKSÝNMELERÝ VE LÜKS MALLAR

Kesim Ildeki meta-ürünlerin deðeri konusunda bir de, d artý ayý
oluþturan öðelerin incelenmesi gerekiyor. Bu tahlilin, bizim burada ilgilenmekte olduðumuz çok önemli sorun ile, yani her bireysel kapitalist
meta-ürünün s+d+aya bölünmesinin, farklý görünüþ biçimleri tarafýndan meydana getirilmiþ olsa bile toplam yýllýk ürün için de ne ölçüde
geçerli olduðu sorunu ile hiç bir iliþkisi yoktur. Bu soru, kendi yanýtlarýný
bir yandan, IIs karþýlýðýndan, II(d+a) deðiþiminde; öte yandan, Iin yýllýk
ürününde Inin yeniden-üretimi konusunda daha ileride yapýlacak olan
incelemede bulur, II(d+a), tüketim mallarýnýn maddi biçimi içerisinde varolduðuna göre; emekçilere kendi emek-güçlerinin ödenmesi için yatýrýlan deðiþen-sermaye, genel bir deyiþle, bunlar tarafýndan tüketim mallarýna harcanmak zorunda bulunduðuna göre; ve metalarýn deðerinin akýsmý, basit yeniden-üretim varsayýmýna dayanýlarak, tüketim mallarý karþýlýðýnda gelir olarak harcandýðýna göre, II. kategori iþçilerin, II. kategori
kapitalistlerden aldýklarý ücretler ile, kendi ürünlerinin, ücret olarak aldýklarý para-deðer miktarýna tekabül eden kýsmýný, gerisin geriye satýn
aldýklarý prima facia* apaçýktýr. Böylece, kapitalist sýnýf II, emek-gücüne
* Ýlk bakýþta. -ç.
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ödedikleri para-sermaye yatýrýmýný tekrar para-biçimine çevirmektedir.
Emekçilere, bu parayý, eðer, deðer [sayfa 426] simgeleri ile ödemiþ olsaydý
durum gene tamamen böyle olurdu. Emekçiler, kendilerinin ürettiði ve
ama kapitalistlere ait bulunan metalarýn bir kýsmýný satýn almakla, bu
deðer simgelerini gerçekleþtirir gerçekleþtirmez, tekrar kapitalistlerin eline
dönmüþ olacaklardýr. Ancak, bu simgeler, yalnýzca deðeri temsil etmekle kalmayýp, altýn ya da gümüþ olarak maddileþmiþ bu deðeri taþýrlar da.
Para biçiminde yatýrýlan deðiþen-sermayenin, iþçi-sýnýfýnýn alýcý ve kapitalist sýnýfýn satýcý olarak ortaya çýktýklarý bir süreç yoluyla meydana gelen bu tür geriye akýþý, ilerde daha ayrýntýlarýyla tahlil edeceðiz. Burada,
gene de deðiþen-sermayenin kendi çýkýþ noktasýna yaptýðý bu dönüþ ile
ilgili olarak irdelenmesi gerekli deðiþik bir nokta sözkonusudur.
Yýllýk meta üretiminin II. kategorisi, çok çeþitli üretim kollarýný
içermekle birlikte, ürünlerine göre iki büyük alt-bölüme ayrýlabilir:
[a]* Ýþçi sýnýfýnýn tüketimine giren tüketim mallarý yaþam gereksinmeleri olmalarý ölçüsünde bunlar nitelik ve deðer yönünden çoðu
kez emekçilerinkinden farklý olsalar bile, ayný zamanda, kapitalist sýnýfýn tüketiminin bir kýsmýný da oluþturur. Buradaki amacýmýz yönünden,
tütün gibi bir ürünün psikolojik yönden gerçekten tüketicinin gereksinmesi olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, tüm bu alt-bölümü, tüketici gereksinmeleri olarak adlandýrabiliriz. Bunun alýþkanlýk olarak bir gereksinme
olmasý yeterlidir.
[b] Yalnýzca kapitalist sýnýfýn tüketimine giren ve bu yüzden ancak, hiç bir zaman emekçinin payýna düþmeyen, harcanmak üzere ayrýlan artý-deðer ile deðiþilebilen lüks mallar.
Birinci kategoriyi ilgilendirdiði kadarýyla, buna ait metalarýn üretimi için yatýrýlan deðiþen-sermayenin doðrudan doðruya, bu yaþam gereksinmelerini üreten kapitalist sýnýf IIye (yani, II[a]daki kapitalistlere)
para biçiminde geri akmasý gerektiði açýktýr. Kapitalistler, bunlarý, kendi
emekçilerine, ücret olarak ödenen deðiþen-sermaye miktarýnda satarlar. Çeþitli ilgili sanayi kollarýnda iþ gören kapitalistler arasýnda, bu geri
dönen deðiþen-sermayenin pro rata** daðýldýðý bu alýþveriþ iþlemleri ne
kadar fazla [sayfa 427] olursa olsun, bu geriye akýþ, kapitalist sýnýf IInin bu
tüm [a] alt-bölümünü ilgilendirdiði kadarýyla doðrudandýr. Bunlar, dolaþým
araçlarý emekçiler tarafýndan harcanan parayla doðrudan saðlanan
dolaþým süreçleridir. Ama bu, II[b] alt-bölümü için farklýdýr. Bu alt-bölümde, II[b](d+a), üretilen tüm deðer kýsmý, lüks mallarýn maddi biçimi içerisinde, yani emekçi-sýnýfýn üretim araçlarý biçiminde varolan Id meta-deðeri
* Özgün metinde, I ve II. kesimlerin alt-bölümleri, a ve b, a) ve b) ya da (a) ve
(b)biçiminde verilmiþtir. Biz, kesim I ve IInin alt-bölümleri (alt-sýnýflarý) olarak gösterilen a
ve byi, artý-deðerin simgesi olarak kullandýðýmýz a dan ayýrmak ve dolayýsýyla karýþýklýðý
önlemek amacýyla köþeli parantez içerisinde, yani [a] ve [b] biçiminde sunuyoruz. -Sol
Yayýnlarý.
** Herkese düþen pay oranýnda, orantýlý olarak. -ç.
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satýn alabileceðinden daha fazlasýný satýn alamayacaðý mallar biçiminde
bulunurlar; oysa hem bu lüks nesneler ve hem de üretim araçlarý, bu
emekçilerin ürünleridir. Þu halde, bu alt-bölüme yatýrýlan deðiþen-sermayeyi, kapitalist üreticilere, para-biçimi içerisinde iade eden bu geriye
akýþ, dolaysýz olamaz Id durumunda olduðu gibi, bir aracýya gereksinme
vardýr.
Örneðin, tüm sýnýf IIde olduðu gibi, d = 500 ve a= 500 olarak
kabul edelim; ama deðiþen-sermaye ile buna tekabül eden artý-deðer
þu þekilde daðýlmýþ olsun:
Alt-bölüm [a], yaþam gereksinmeleri: d = 400; a = 400; 400d+400a
= 800, ya da II[a] (400d+400a) deðerinde tüketici gereksinmeleri þeklinde
bir miktar meta.
Alt-bölüm [b] lüks mallar: 100d+100a = 200, ya da II[b]
(100d+100a) deðerinde.
II[b]deki emekçiler, emek-güçlerinin karþýlýðý için para olarak
100, diyelim 100 sterlin almýþlardýr. Bu para ile, II[a]daki kapitalistlerden, ayný miktar için tüketim mallarý satýn alýrlar. Bu sýnýf kapitalistler,
ayný para ile 100 sterlin deðerinde II[b] metalarý satýn alýrlar ve bu þekilde,
II[b] kapitalistlerin deðiþen-sermayeleri, para biçiminde kendilerine geri
akar.
II[a]da, bir kez daha, kapitalistlerin elinde, kendi emekçileri ile
yaptýklarý deðiþim sonucu elde edilen, para þeklinde 400d mevcuttur.
Ayrýca, ürünün artý-deðeri temsil eden bir dördüncü kýsmý, II[b]nin
emekçilerine aktarýlmýþ ve karþýlýðýnda, lüks mallar biçiminde II[b] (l00d)
elde edilmiþtir.
Þimdi, II[a] ve II[b] kapitalistlerinin, gelir harcamalarýný, yaþam
gereksinmeleri ile lüks mallar arasýnda ayný oranda böldüklerini beþteüçünü yaþam gereksinmelerine ve beþte-ikisini lüks mallara harcadýklarýný varsayalým; II[a] alt-sýnýf kapitalistleri, 400a tutarýndaki artý-deðerden,
gelirlerinin beþte-üçünü, yani 240'ýný, kendi ürünleri olan, yaþam gereksinmelerine ve [sayfa 428] beþte-ikisini, yani 160'ýný lüks mallara harcayacaklardýr. II[b] alt-sýnýf kapitalistleri, 100a artý-deðerlerini ayný þekilde
böleceklerdir: beþte-üçünü, yani 60'ýný gereksinmelere, beþte-ikisini, yani
40'ýný lüks mallara; bu son kalem, kendi alt-sýnýflarý içerisinde üretilmekte ve deðiþilmektedir.
Lüks mallar olarak (II[a])a tarafýndan alýnan 60, II[a] kapitalistlerinin eline þu tarzda geçer: Görmüþ olduðumuz gibi, (II[a]) 400anýn 100'ü,
yaþam gereksinmeleri biçiminde, (II[b])dnin lüks mallar biçiminde bulunan eþit miktarý ile, ve yaþam gereksinmelerini içeren diðer bir 60'ý,
lüks mallarý içeren (II[b]) 60a ile deðiþilmiþtir. Demek ki, toplam hesap
þöyle olmaktadýr:
II[a]: 400d+400a; II[b]: 100d+l00a
1)400d[a], bir kýsmý kendi ürünlerinden (yaþam gereksinmeleri)
oluþan, II[a] emekçileri tarafýndan tüketilmiþtir. Emekçiler bunlarý, ken-
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di alt-bölümlerindeki kapitalist üreticilerden satýn alýrlar. Bu kapitalistler,
böylece, bu ayný emekçilere ücret olarak ödedikleri 400 deðiþen-sermayelerinin deðerini, 400 sterlin þeklinde para olarak geri almýþ olurlar.
Þimdi artýk bununla bir kez daha emek-gücü satýn alabilirler.
2) 400a[a]nýn, artý-deðer [a]nýn dörtte-biri 100d[b]ye eþit kýsmý,
aþaðýdaki þekilde, lüks mallarda gerçekleþir. [b]deki emekçiler, kendi
alt-bölümleri [b]nin kapitalistlerinden, ücret olarak 100 sterlin almýþlardýr.
Bu miktar parayla, artý-deðer [a]nýn dörtte-birini, yani yaþam gereksinmelerinden oluþan metalarý satýn alýrlar. Bu para ile [a]daki kapitalistler,
100d[b]ye ya da, lüks mallar üretiminin tamamýnýn yarýsýna eþit ayný
miktarda lüks mallar satýn alýrlar. Bu þekilde, [b]deki kapitalistler, deðiþen-sermayelerini, para biçiminde geri almýþ olurlar ve tekrar emekgücü satýn alarak yeniden-üretime devam edebilirler, çünkü tüm kategori
IIdeki deðiþmeyen-sermayenin tamamý, zaten I(d+a)nýn IIs karþýlýðýnda
deðiþilmesi ile yerine konulmuþ bulunmaktadýr. Lüks mallarýn üretiminde çalýþan emekçilerin emek-gücünün böylece yeniden satýlabilir halde
oluþunun tek nedeni, kendi ücretlerine eþdeðer olarak yaratýlan kendi
ürünlerinin bir kýsmýnýn, II[a] kapitalistleri tarafýndan kendi tüketim fonlarýna çekilmiþ ve paraya çevrilmiþ olmasýdýr. (Ayný þey, Ideki emekgücünün satýþý için de geçerlidir, çünkü karþýlýðýnda I(d+a)nýn deðiþildiði
IIs, hem lüks mallarý ve hem de yaþam gereksinmelerini içerir ve, I(d+a)
aracýlýðý ile yenilenen kýsým, hem lüks mallar ve [sayfa 429] hem de gereksinmelerin üretim aracýný oluþturur.
3) Þimdi de yalnýzca iki alt-bölüm kapitalist arasýnda bir deðiþim
olan, [a] ve [b] arasýndaki deðiþime gelmiþ bulunuyoruz. Buraya kadar,
deðiþen-sermaye (400d) ile [a]daki, artý-deðer (100a) kýsmýný ve [b]deki
deðiþen-sermaye (100d)yi elden çýkarmýþ bulunuyoruz. Ayrýca biz, her
iki sýnýfta, ortalama kapitalist gelir harcamasý oranýnýn, lüks mallar için
beþte-iki, gereksinmeler için beþte-üç olduðunu varsaymýþtýk. Lüks mallar için harcanmýþ bulunan 100den ayrý olarak, tüm alt-bölüm, orantýlý
olarak, [a], hâlâ lüks mallar için 60, ve [b], 40 ayýrmak zorundadýr.
Demek oluyor ki, (II[a])a, gereksinmeler için 240 ve lüks mallar
için 160, ya da 240+ 160 = 400a (lI[a]) olarak bölünmüþtür.
(II[b])a, gereksinmeler için 60 ve lüks mallar için 40 þeklinde
ayrýlmýþtýr; 60+40 = 100a, (II[b]). Bu son 40, bu sýnýf tarafýndan kendi
ürününden (kendi artý-deðerinin beþte-ikisi) tüketilmiþtir; 60 gereksinmeler olarak, bu sýnýf tarafýndan, kendi artý-deðeri 60'ýn 60a[a] karþýlýðýnda
deðiþilmesi yoluyla elde edilmiþtir.
Demek ki, tüm kapitalist sýnýf II için þu durumu görüyoruz (d+a,
alt-bölüm [a]da gereksinmelerden, [b]de lüks mallardan oluþarak):
II[a] (400d+400a) + II[b] (l00d+l00a = 1.000; bu hareketle þöyle
gerçekleþmiþtir: 500d ([a] + [b]) ve [400d[a] ve 100a[a]da gerçekleþen]
+ 500a ([a] + [b])[300a[a] + 100d[b] +100a[b]de gerçekleþen] = 1.000.
[a] ye [b] için, herbiri kendi baþýna alýndýðýnda, þu gerçekleþmeyi
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elde ediyoruz:
[a]

d
400d[a]

+

a
240a[a]+100d[b]+60a[b]

=

800

[b]

d
100a[a]

+

a
60a[a] + 40a [b] . . . .

=

200
1.000

Eðer, sadeleþtirmek amacýyla, deðiþen ve deðiþmeyen sermaye
arasýnda ayný oranýn bulunduðunu (ki, bu hiç de zorunlu deðildir) varsayarsak, 400d[a] için, 1.600 deðiþmeyen-sermaye, ve 100d[b] için 400
deðiþmeyen-sermaye elde ederiz. Demek ki, IIde þu iki, [a] ve [b] altbölümlerini görürüz: [sayfa 430]
II [a]
II [b]
toplarsak:

1.600s +400d +400a
400s + 100d + 100a
2.000s + 500d + 500a

= 2.400
= 600
= 3.000.

Buna göre, 2.000 IIsnin tüketim mallarý þeklinde 2.000 I(d+a) ile
deðiþilen 1.600'ü, yaþam gereksinmelerinin üretim araçlarý, 400'ü ise lüks
mallarýn üretim araçlarý için deðiþilmiþtir.
Demek oluyor ki, 2.000 I(d+a) [a] için, 1.600 yaþam gereksinmelerinin üretim araçlarýna eþit (800d+800a) I ile, [b] için, 400 lüks mallarýn
üretim araçlarýna eþit (200d + 200a) Ie parçalanýr.
Emek aletleri ile ham ve yardýmcý maddelerin vb. oldukça önemli bir bölümü, her iki kesim için de aynýdýr. Ama I(d+a) toplam ürünün
deðerinin çeþitli parçalarýnýn deðiþimini ilgilendirdiði kadarýyla, böyle bir
bölünme hiç bir þekilde sözkonusu deðildir. Yukarýda Ideki 800d ve
200dnin her ikisi de ücretler, 1.000 IIs, tüketim mallarýna harcandýklarý
için gerçekleþmiþlerdir; þu halde, bu amaç için yatýrýlan para-sermaye
de, gene, Ideki kapitalist üreticiler arasýnda düzgün bir biçimde daðýlmýþ,
yatýrdýklarý deðiþen-sermaye, para olarak pro rata yerine konmuþtur.
Öte yandan, 1.000 Ianýn gerçekleþmesini ilgilendirdiði kadarýyla, kapitalistler, gene burada da (alarýnýn büyüklüðü ile orantýlý olarak) IIsnin
1.000e eþit tüm ikinci yarýsýndan tüketim mallarý biçiminde 600 II[a] ve
400 II[b]yi düzgün bir biçimde çekeceklerdir; dolayýsýyla bunu, II[a]nýn
deðiþmeyen-sermayesini yerine koyanlar çekeceklerdir.
600snin (II[a]) 480ini (beþte-üç) ve 400snin (II [b]) 320sini (beþteiki), toplam 800'ü II[b]nin deðiþmeyen-sermayesini yerine koyanlar çekeceklerdir.
600snin (II[a]) 120si (beþte-üç) ve 400snin (II[b]) 80i (beþte-iki),
toplam 200'ü. Genel toplam 1.000.
Burada keyfi olan, hem l ve hem de IIdeki deðiþen-sermayenin
deðiþmeyen-sermayeye oranýdýr; l, II ve bunlarýn alt-bölümleri için bu
oranýn özdeþliði de gene öyledir. Bu özdeþliðe gelince, burada, o, yalnýzca basitleþtirme amacýyla varsayýlmýþtý ve, farklý oranlarý varsaymýþ olsak
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bile bu ne sorunun koþullarýný ve ne de çözümünü herhangi bir þekilde
deðiþtirmiþ olmazdý. Bununla birlikte, basit yeniden-üretim varsayýmýna
göre, bütün bunlarýn zorunlu sonucu þudur:
1) Bir yýllýk emek tarafýndan, üretim araçlarýnýn maddi biçiminde
yaratýlan yeni deðer (d+aya bölünebilir), yýllýk emeðin diðer kýsmý tarafýndan yaratýlan ve tüketim mallarý biçiminde yeniden-üretilen ürünün
deðerinin içerdiði deðiþmeyen-sermayenin, snin deðerine eþittir. Eðer
bu, IIden daha küçük olsaydý, IInin [sayfa 431] kendi deðiþmeyen-sermayesini bütünüyle yerine koymasý olanaksýz olurdu; daha büyük olsaydý, bir
fazlalýk kullanýlmadan kalýrdý. Her iki halde de, basit yeniden-üretim varsayýmý çiðnenmiþ olurdu.
2) Tüketim mallarý biçiminde yeniden üretilen yýllýk ürün sözkonusu olduðunda, para biçiminde yatýrýlan deðiþen-sermaye d, bu maddelerin alýcýlarý tarafýndan, bu kimseler lüks mallar üreten emekçiler olduðuna göre, ancak, yaþam gereksinmelerinin kendi kapitalist üreticileri için prima facia kendi artý-deðerlerini içeren kýsmýnda gerçekleþtirilebilir; þu halde, lüks mallarýn üretimine yatýrýlan d, deðer olarak, yaþam
gereksinmeleri biçiminde üretilen anýn buna tekabül eden kýsmýna eþittir
ve bu anýn tamamýndan yani (II[a])adan küçük olmalýdýr; lüks mallar
üreticisi kapitalistler tarafýndan yatýrýlan deðiþene-sermaye, kendilerine,
para biçiminde, ancak bu dnin, anýn bu kýsmýnda gerçekleþmesi yoluyla döner. Bu olay, I(d+a)nýn, IIsde gerçekleþmesine tamamen benzemekle birlikte, ikinci durumda (II[b])d; ayný deðerde (II[a]anýn bir
kýsmýnda kendisini gerçekleþtirir. Bu oranlar, toplam yýllýk ürünün her
daðýlýmýnda nitelikçe belirleyici kalýr, çünkü, dolaþýmýn meydana getirdiði yýllýk yeniden-üretim sürecine fiilen girer. I(d+a) ancak IIsde
gerçekleþebilir, týpký IIanin üretken sermayenin bir kýsmý olarak, ancak
bu gerçekleþme aracýlýðý ile iþlevini yenileyebilmesi gibi; ayný þekilde,
(II[b])d ancak, (II[a])anýn bir kýsmýnda gerçekleþebilir ve (II[b]d böylece
tekrar para-sermaye biçimine çevrilebilir. Söylemeye gerek yoktur ki,
bu, ancak, bunun, yeniden-üretim sürecinin gerçek bir sonucu olmasý
ölçüsünde, yani II[b]deki kapitalistlerin, örneðin, d için para-sermayeyi
kredi ile baþkalarýndan saðlamamalarý ölçüsünde geçerlidir, Bununla
birlikte, nicel olarak, yýllýk ürünün çeþitli kýsýmlarýnýn deðiþimleri yukarda
iþaret edilen orantýlarda ancak, üretim ölçeði ve bundaki deðer iliþkileri
duraðan kaldýðý ve bu kesin iliþkiler, dýþ ticaretle deðiþikliðe uðratýlmadýðý sürece yer alabilir.
Þimdi biz, eðer, Adam Smithvari, I(d+a)nýn kendini, IIsye ve IIsnin
de kendini I(d+a)ya çözüþtürdüðünü, ya da, daha sýk ve daha anlamsýz
þekilde dediði gibi, I(d+a)nýn, IIsnin fiyatýnýn (ya da onun ifadesiyle value
in exchangeýn*) kýsýmlarýný oluþturduðunu ve IIsnin de, I(d+a)nýn deðerinin kýsýmlarýnýn tamamýný [sayfa 432] oluþturduðunu söyleyecek olursak,
* Deðiþim-deðeri. -ç.
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ayný þekilde, (II[b])dnin kendisini (II[a])aya, ya da (II[a])anýn kendisini,
(II[b])dye böldüðünü, ya da (II[b]dnin, II[a]nýn artý-deðerinin bir parçasýný oluþturduðunu, ve tersine, artý-deðerin böylece kendisini ücretlere, ya da deðiþen-sermayeye ayýrdýðýný ve deðiþen-sermayenin,
artý-deðerin bir kýsmýný oluþturduðunu rahatça söyleyebiliriz ve söylememiz de gerekir. Bu anlamsýzlýk Adam Smithte gerçekten görülür,
çünkü ona göre, ücretler yaþam gereksinmelerinin deðeri tarafýndan ve
bu meta-deðerler de, ücretlerin (deðiþen-sermayenin) deðeri, ve bunlarýn içerdiði artý-deðer tarafýndan belirlenir. Adam Smith, bir iþgününün
deðer ürününün, kapitalizm esasýna göre bölündüðü yani, d artý aya
bölündüðü parçalarla o derece meþguldür ki, basit meta üretiminde,
çeþitli maddi biçimlerde bulunan eþdeðerlerin, karþýlýðý ödenmiþ ya da
ödenmemiþ emekten oluþmalarýnýn hiç bir önemi olmadýðýný tamamen
unutuyor; çünkü her iki halde de, bunlarýn üretimleri, ayný miktarda
emeðe malolmaktadýr; ve ayrýca, A metaýnýn üretim aracý, Bnin bir tüketim malý olup olmamasýnýn, bir metaýn, satýþtan sonra sermayenin bir
kýsmý olarak hizmet ettiði halde diðerinin tüketim fonuna geçmesinin
ve, Adam secundum,* gelir olarak tüketilmesinin de bir önemi yoktur.
Bireysel alýcýnýn kendine ait bir metaý kullanmasý, meta deðiþimi kapsamýna, dolaþým alanýna girmez ve bu, metaýn deðerini etkilemez. Toplam
toplumsal yýllýk ürünün dolaþýmýnýn tahlilinde, bu metaýn belirli kullaným
amacý ile, bu ürünü oluþturan çeþitli kýsýmlarýnýn tüketimi ile ilgili etmenlerin dikkate alýnmasý gerektiði olgusu, bunu hiç bir þekilde deðiþtirmez.
Yukarda sözü edilen (II[b]dnin, (II[a]anýn ayný deðerdeki bir kýsmý karþýlýðýnda deðiþimi ile, (II[a])a ve (II[b])a arasýndaki daha sonraki
deðiþimlerde hiç bir zaman, ne II[a] ve II[b] bireysel kapitalistlerin ve ne
de bunlarýn oluþturduklarý topluluklarýn, kendilerine ait artý-deðeri, gerekli tüketim mallarý ile lüks mallar arasýnda ayný oranda böldükleri
varsayýlmamýþtýr. Birisi bu tüketime, bir baþkasý diðerine daha fazla harcamada bulunabilir. Basit yeniden-üretim esasýna göre, yalnýzca tüm
artý-deðere eþit bir deðerler toplamýnýn, tüketim fonunda gerçekleþtirildiði
varsayýlmýþtý. Sýnýrlar böyle verilmiþti. Her kesim içerisinde birisi [a]da
ötekisi [b]de daha fazla harcamada bulunabilir. [sayfa 433]
Ne var ki, bunlar, birbirlerini karþýlýklý telafi edebilirler ve kapitalist
[a] ve [b] gruplarý bütünüyle alýndýðýnda her ikisine de ayný oranda
katýlmýþ olabilirler. Deðer baðýntýlarý iki tür üreticinin, [a] ve [b]nin, II.
ürünün toplam deðerindeki orantýlý paylarý ve dolayýsýyla da, bu ürünleri saðlayan üretim kollarý arasýndaki kesin nicel iliþki, gene de, her iki somut durumda zorunlu olarak belirlidir; ancak örnek olarak seçilen oran
varsayýmsal bir orandýr. Baþka bir örnek seçilmiþ olsaydý, bu nitel yönlerini deðiþtirmezdi, yalnýzca nicel belirlemeler deðiþirdi. Ama, herhangi bir
durum nedeniyle [a] ve [b]nin nispi büyüklüklerinde fiili bir deðiþiklik
* Açýsýndan. -ç.
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ortaya çýkarsa, basit yeniden-üretim koþullarý da buna baðlý olarak deðiþir.
(II[b]d, (II[a]anýn bir eþdeðer kýsmýnda gerçekleþtiði için, yýllýk
ürünün lüks kýsmýndaki büyümeyle ve bu nedenle, lüks mallarýn üretimine çekilen emek-gücü miktarýndaki artýþla orantýlý olarak, (II[b]dye
yatýrýlan deðiþen-sermayenin, bu deðiþen-sermayenin para biçimi olarak yeniden iþlev yapan para-sermayeye tekrar çevrilmesi ve böylece,
iþçi-sýnýfýnýn II[b]de çalýþtýrýlan kýsmýnýn varlýðý ve yeniden-üretimi bunlara tüketici gereksinmelerinin saðlanmasý kapitalist sýnýfýn israfýna ve
bunlarýn artý-deðerlerinin önemli bir kýsmýnýn lüks mallar karþýlýðýnda
deðiþilmesine baðlýdýr.
Her bunalým, lüks mallarýn tüketimini derhal azaltýr. (II[b]dnin
para-sermayeye tekrar çevrilmesini, buna ancak kýsmen izin vererek ve
böylece lüks mallarýn üretiminde çalýþtýrýlan emekçilerin bir kýsmýný iþsiz
býrakarak; öte yandan da tüketici gereksinmelerinin satýþýný týkayarak ve
azaltarak, tavsatýr, geciktirir. Ayný zamanda iþten çýkarýlan üretken olmayan emekçilerinden, hizmetleri karþýlýðýnda kapitalistlerin lüks gider fonundan bir kýsmýný alan (ve kendileri de protanto lüks olan) ve yaþam
gereksinmelerinin tüketimine önemli ölçüde katýlan emekçilerin sözünü etmenin bile gereði yok. Gönenç dönemlerinde ve özellikle sahte
gönenç zamanlarýnda bunun tersi olur; metalar ile ifade edilen paranýn
nispi deðeri (deðerlerde gerçek köklü bir deðiþme olmadýðý halde) baþka
nedenlerle de azalýr, böylece meta fiyatlarý kendi deðerlerinden baðýmsýz olarak yükselir. Artan yalnýz, yaþam gereksinmelerinin tüketimi deðildir. Ýþçi-sýnýfý da, þimdi, (kendi tüm yedek ordusu ile fiilen takviye edilmiþ
durumda) geçici olarak olaðan zamanlarda olanaklarý dýþýnda kalan lüks
mallar ile,[sayfa 434] baþka zamanlar büyük kýsmý, ancak kapitalist sýnýfýn
tüketici gereksinmelerine giren mallarý da kullanacak hale gelir. Bu
da, kendi payýna fiyatlarda bir yükselmeye yolaçar.
Bunalýmlara, fiili tüketim ya da fiili tüketici azlýðýnýn neden olduðunu söylemek, boþ bir yinelemeden baþka bir þey deðildir. Kapitalist
sistem, fiili tüketim biçiminden baþka bir tüketim biçimi, sub forma
pauperis* ya da dolandýrýcýlýk dýþýnda bir tüketim biçimi tanýmaz. Metalarýn satýlamamasý, ancak, bunlar için fiili satýn alýcý, yani tüketici bulunmamasý anlamýna gelir (çünkü, son tahlilde, metalar üretken ya da
bireysel tüketim için satýn alýnýrlar). Bir kimse, eðer, iþçi-sýnýfýnýn kendi
ürününden çok küçük bir kýsým aldýðýný, bundan daha büyük bir pay
aldýðý zaman ve dolayýsýyla ücretleri yükselir yükselmez bu kötülüðe bir
çare bulunacaðýný söyleyerek bu boþ yinelemeye derin bir gerekçe görüntüsü vermeye kalkýþýrsa, bunalýmlarýn, daima ücretlerin genellikle yükseldiði ve iþçi-sýnýfýnýn, yýllýk ürünün tüketime ayrýlan kýsmýndan daha
büyük bir pay aldýðý bir dönemde hazýrlandýðýna iþaret etmek yeterli
olacaktýr. Bu saðlam ve basit (!) saðduyu savunucularý açýsýndan, böy* Dilencilik kýlýðý altýnda. -ç.
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le bir dönem, daha çok bu bunalýmý giderir. Öyle anlaþýlýyor ki, kapitalist
üretim, iyi ya da kötü niyetin tamamen dýþýnda kalan koþullarý, iþçisýnýfýna ancak geçici olarak nispi bir gönenç saðlayan ve bu yüzden de
daima ancak yaklaþan bir bunalýmýn müjdecisi olan koþullarý içermektedir.46
Biraz önce, tüketici gereksinmeleri ile lüks mallar üretimi arasýndaki oranýn, II(d+a)nýn II[a] ile II[b] ve dolayýsýyla IIsnin, (II[a]s ile (II[b]s
arasýnda bölünmesini gerektirdiðini görmüþ bulunuyoruz. Þu halde, bu
bölünme, üretimin niteliði ile nicel baðýntýlarýný ta köklerine kadar etkilediði gibi, bu üretimin genel yapýsýný belirleyen temel bir etmendir.
Artý-deðer koparmak, bireysel kapitalistlerin itici gücü olarak görünmekle birlikte, basit yeniden-üretim, aslýnda, amaç olarak tüketime
yönelmiþtir; ama nispi büyüklüðü ne olursa olsun, artý-deðer, burada,
yalnýz kapitalistin bireysel tüketimine hizmet etmek üzere varsayýlmýþtýr.
Basit yeniden-üretim, geniþlemiþ bir hacimde bütün yýllýk yeniden-üretimin bir kýsmý ve hem de en önemli kýsmý olduðu için, [sayfa 435]
bu itici güç, kendini zenginleþtirme güdüsüne hem eþlik eder ve hem
de ona karþýt düþen bir nitelik gösterir. Gerçekte, sorun daha da karmaþýktýr, çünkü yaðmadaki kapitalistlerin artý-deðerindeki ortaklýk (partners), kapitalistten baðýmsýz tüketiciler olarak ortaya çýkar.
V. PARA DOLAÞIMI YOLUYLA
DEGÝÞÝMÝN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ

Buraya kadar yaptýðýmýz dolaþým tahlillerinde, dolaþým, çeþitli üretici sýnýflar arasýnda, aþaðýdaki þemada gösterildiði gibi cereyan ediyordu:
1) Sýnýf I ve sýnýf II arasýnda:
I.
II.

4.000s + 1.000d + 1.000a
. . . . . . . . . . . 2.000s . . . . . . . . . .

+ 500d + 500a

Bu, I (1.000d + 1.000a) karþýlýðýnda deðiþilen, 2.000e eþit, IIsnin
dolaþýmýný elden çýkartýr.
4.000 Isyi þimdilik bir yana býrakýrsak, sýnýf IIde hala (d+a)nýn
dolaþýmý vardýr. Þimdi, II(d+a) II[a] ve II [b] alt-sýnýflarý arasýnda þu þekilde
bölünmüþtür:
2) II. 500d + 500a = [a] (400d + 400a) + [b] (100d + 100a)
400d[a] kendi alt-sýnýfý içerisinde dolaþýr; ücretlerini bununla alan
emekçiler, kendilerini çalýþtýran II[a] kapitalistlerden, kendilerinin ürettikleri gerekli geçim araçlarýný satýn alýrlar.
Her iki alt-sýnýftaki kapitalistler, artý-deðerlerinin beþte-üçünü
II[a]daki (gerekli) ürünlere ve beþte-ikisini II[b]deki (lüks) ürünlere harRodbertusçu bunalým teorisinin izleyicileri olabilecekler için ad notam.* -F.E.
* Bilgisine. -ç.
46
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cadýklarýna göre, [a]nýn artý-deðerinin beþte-üçü,yani 240'ý II[a] alt-sýnýfýnýn kendi içerisinde tüketilir; ayný þekilde, [b]nin artý-deðerinin beþteikisi (lüks mallar biçiminde üretilen ve bulunan) II[b] alt-sýnýfý içerisinde
tüketilir. .
II[a] ile II[b] arasýnda deðiþilmek üzere geriye kalan bir
yandan II[a]: 160a;
II[b] tarafýndan: 100d + 60a. Bunlar birbirlerini götürürler. Ücret
olarak para biçiminde aldýklarý 100 ile II[b]deki emekçiler, II[a]dan bu
miktarda yaþam gereksinmeleri satýn alýrlar. II[b] kapitalistleri, gene ayný
þekilde, II[a]dan, artý-deðerlerinin beþte-üçü miktarýnda, yani 60 deðerinde gereksinmeler satýn alýrlar. II[a] kapitalistleri, böylece, yukarda
varsayýldýðý gibi, artý-deðerlerinin beþte-ikisini, yani 160ayý, II[b] tarafýndan üretilen lüks mallara yatýrmak için gerekli parayý elde etmiþ olurlar
[sayfa 436] (ödedikleri ücretleri yerine koyan bir ürün olarak II[b] kapitalistleri tarafýndan elde tutulan 100d ve 60a). Demek ki, bunun þema þöyledir:
3) II[a]. [400d] + [240a] +
160
[b] . . . . . . . . . . . . . . .

100d + 60a

+ [40a]

köþeli parantez içerisindeki kalemler, ancak kendi alt-sýnýfý içerisinde
dolaþan ve tüketilenlerdir.
Ancak yaþam gereksinmeleri üreten II[a] kesimindeki kapitalistlerin durumunda sözkonusu olan, deðiþen-sermayeye yatýrýlan para-sermayenin dolaysýz geriye akýþý, yalnýzca, meta üreticileri tarafýndan dolaþýma sokulan paranýn, kendilerine, normal meta dolaþýmý yoluyla döndüðü þeklinde olan ve daha önce sözü edilen genel yasanýn, özel koþullar
tarafýndan deðiþikliðe uðratýlan bir ifadesidir. Bundan, ayrýca þu ikincil
sonuç çýkýyor ki, meta üreticisinin ardýnda bir para-kapitalistinin bulunmasý ve sanayi kapitalistine para-sermaye (sözcüðün tam anlamýyla, yani
para biçimindeki sermaye-deðer) vermesi halinde bu paranýn gerçek
geriye akýþ noktasý, bu para-kapitalistinin cebidir. Demek oluyor ki, dolaþýmdaki para kitlesi, para þu ya da bu ölçüde bütün ellerde dolaþtýðý halde, bankalar vb. þeklinde örgütlenen ve merkezileþtirilen bu para-sermaye kesimine ait bulunuyor. Bu kesimin kendi sermayesini yatýrma
þekli, bu bir kez daha, sanayi sermayesinin para-sermaye biçimine geriye çevrilmesi ile meydana getirildiði halde, onun para biçiminde sürekli
sonal geri dönüþünü zorunlu kýlar.
Metalarýn dolaþýmý daima iki þeyi gerektirir: Dolaþýma sürülen metalar ile gene ayný þekilde dolaþýma sokulan parayý. Dolaþým süreci ...
ürünlerin doðrudan trampasý gibi, kullaným-deðerlerinin yer ve el deðiþtirmeleri ile sona ermiþ olmaz. Para, belli bir metaýn baþkalaþým devresinin dýþýna düþmekle kaybolmaz. Dolaþým alanýnda öteki metalarýn boþ
býraktýðý yeni yerleri sürekli olarak doldurur. (Buch I, Kap. III, s. 93.)
Örneðin, IIs ile I(d+a) arasýndaki dolaþýmda, biz, buraya, IInin para
olarak 500 sterlin yatýrdýðýný varsaymýþtýk. Büyük toplumsal üreticiler toplu-
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luklarý arasýndaki dolaþýmlardan oluþan sayýsýz dolaþým süreçlerinde,
çeþitli topluluklarýn temsilcileri, çeþitli zamanlarda ilk kez alýcý olarak
ortaya çýkarlar ve dolaþýma para sürerler. Pek özel koþullar dýþýnda, bunu,
baþka bir þey [sayfa 437] gerektirmese bile, çeþitli meta-sermayelerin üretim dönemlerindeki ve dolayýsýyla da devirlerindeki farklýlýklar zorunlu
kýlar. Ayný þekilde, bu 500 sterlin ile II, Iden ayný deðerde üretim aracý
satýn alýr ve I de, IIden, 500 sterlin deðerinde tüketim mallarý satýn alýr.
Þu halde, bu para IIye geri akmaktadýr, ama bu kesim bu geriye akýþ ile
hiç bir þekilde zenginleþmemektedir. Dolaþýma ilk olarak para biçiminde 500 sterlin sürmüþ ve oradan ayný deðerde meta çekmiþtir; sonra,
500 sterlin deðerinde meta satmakta ve dolaþýmdan ayný miktarda para
çekmektedir; böylece, bu 500 sterlin kendisine geri gelmektedir. Gerçekte, II, dolaþýma 1.000 sterline eþit olan para olarak 500 sterlin, meta
olarak 500 sterlin sürmüþtür. Dolaþýmdan meta olarak 500 sterlin, para
olarak 500 sterlin çekmektedir. Dolaþým, I metalarýnda 500 sterlinin ve II
metalarýnda 500 sterlinin kullanýlmasý için para olarak yalnýz 500 sterlin
gerektirmektedir; þu halde, diðer üreticilerden meta alýmý için para yatýran kimse, bunu ancak kendi metaýný sattýðý zaman tekrar elde etmiþ
oluyor. Dolayýsýyla, eðer I, baþlangýçta IIden 500 sterlinlik meta satýn
almýþ ve daha sonra IIye 500 sterlin deðerinde meta satmýþ olsaydý, bu
500 sterlinin II yerine Ie dönmesi gerekirdi.
Sýnýf Ide, ücretlere yatýrýlan para, yaný para biçiminde yatýrýlan
deðiþen-sermaye, bu biçim içinde, doðrudan deðil, dolambaçlý bir yoldan dolaylý olarak dönmektedir. Ama IIde 500 sterlin deðerindeki ücretler, doðrudan, emekçilerden kapitalistlere dönmektedir ve bu dönüþ,
bu alým ve satýmýn, tekrar tekrar ayný kimseler arasýnda sýrayla meta alýcýsý ve satýcýsý þeklinde hareket ettikleri durumlarda daima dolaysýzdýr.
Kapitalist II, emek-gücüne para olarak ödemede bulunmaktadýr; ve böylece o, bu emek-gücünü, kendi sermayesine katarak, ücretliler olarak
emekçileriyle iliþkisinde bir sanayi kapitalisti rolüne bürünmekte, ama
bunu, ancak, kendisi için yalnýzca para-sermayenin, üretken sermayeye
çevrilmesi olan bu dolaþým hareketi aracýlýðý ile yapmaktadýr. Bunun
üzerine, ilk anda bir satýcý, kendi emek-gücünün satýcýsý durumunda
bulunan emekçi, ikinci durumda, þimdi meta satýcýsý olarak hareket
eden kapitalist karþýsýnda bir alýcý, para sahibi bir kimse olarak ortaya
çýkmaktadýr. Bu þekilde kapitalist, ücretlere yatýrdýðý parayý tekrar elde
etmektedir. Bu metalarýn satýþý bir hile ve dolandýrýcýlýk anlamýna gelmeyip, meta ve para olarak eþdeðerlerin deðiþilmesi olduðuna göre, bu,
kapitalistin [sayfa 438] kendisini zengin edebileceði bir süreç deðildir. Emekçiye, önce para, sonra meta olarak iki kez ödeme yapmamaktadýr. Parasý,
kendisine, emekçi bunu ona ait metalar ile deðiþir deðiþmez geri dönmektedir.
Bununla birlikte, deðiþen-sermayeye çevrilen para-sermaye, yani
ücretlere yatýrýlan para, paranýn kendi dolaþýmýnda seçkin bir rol oyna-
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maktadýr, çünkü, emekçiler günü gününe yaþamak zorunda olduklarý
için, sanayi kapitalistlerine herhangi bir süre için kredi açacak durumlarý
yoktur. Bu yüzden, deðiþen-sermayenin ayný anda para biçiminde, toplumun sayýsýz farklý noktalarýnda, farklý sanayi kollarýndaki sermayelerin çeþitli devir dönemleri ne olursa olsun, bir hafta, vb. gibi belli kýsa
aralýklarla kendilerini oldukça hýzlý yineleyen zaman dönemleri için (ve
bu dönemler ne kadar kýsa olursa, bir seferde bu kanalla dolaþýma
sokulan toplam para miktarý o kadar az olmaktadýr) yatýrýlmasý gereklidir. Kapitalist üretim yapan her ülkede böylece yatýrýlan para-sermaye,
toplam dolaþýmda nispeten kesin bir pay oluþturur; ayný para, kendi
çýkýþ noktasýna geri akmadan önce, ne kadar çok çeþitli kanallardan
geçer, ve sayýsýz baþka iþler için dolaþým aracý olarak iþlev yaparsa, bu
pay, n derece büyük olur.

Þimdi de, I(d+a) ile IIs arasýndaki dolaþýmý farklý bir açýdan gözden
geçirelim.
Ideki kapitalistler, ücretlerin ödenmesi için 1.000 sterlin yatýrmaktadýr. Bu para ile iþçiler, IIdeki kapitalistlerden 1.000 sterlin deðerinde geçim araçlarý alýyorlar. Bunlar da, gene, bu ayný para ile Ideki kapitalistlerden üretim araçlarý satýn alýyorlar. Böylece Ideki kapitalistler,
deðiþen-sermayelerini para biçiminde geri aldýklarý halde, IIdeki kapitalistler, deðiþmeyen-sermayelerinin yansýný, meta sermayeden üretken
sermayeye tekrar çevirmiþlerdir. IIdeki kapitalistler, Iden üretim araçlarý almak için para olarak bir 500 sterlin daha yatýrmaktadýrlar. Ideki
kapitalistler bu parayý IIden tüketim mallarý almak için harcamaktadýrlar. Bu 500 sterlin, böylece IIdeki kapitalistlere dönmektedir. Bunlar, bu
miktarý, metalara çevrilmiþ olan deðiþmeyen-sermayelerinin son dörttebirini, kendi üretken maddi biçimine tekrar çevirmek için yatýrmaktadýrlar. Bu para tekrar Ie akmakta ve o da IIden bir kez daha ayný miktarda
tüketim mallarý çekmektedir. [sayfa 439] Böylece 500 sterlin IIye dönmektedir. IIdeki kapitalistler, þimdi, önceki gibi, para olarak 500 sterline,
deðiþmeyen sermaye olarak 2.000 sterline sahiptir ve bu 2.000 sterlin
meta-sermaye biçiminden üretken sermaye biçimine daha yeni çevrilmiþtir. 1.500 sterlin aracýlýðý ile, 5.000 sterlin deðerinde bir meta miktarý
dolaþýma sokulmuþ bulunmaktadýr. Þöyle ki: 1) I, çalýþtýrdýðý emekçilere, ayný deðerdeki emek-güçleri karþýlýðýnda 1.000 sterlin ödemektedir;
2) bu ayný 1.000 sterlin ile iþçiler IIden geçim araçlarý almaktadýrlar; 3)
ayný para ile II, Iden üretim araçlarý almakta ve böylece onun 1.000
sterlin, tutarýndaki deðiþen-sermayesini para biçiminde yerine koymaktadýr; 4) II, Iden 500 sterlin deðerinde üretim aracý satýn almaktadýr; 5)
ayný 500 sterlin ile I, IIden tüketim mallarý almaktadýr; 6) ayný 500 sterlin
ile II, Iden üretim araçlarý almaktadýr; 7) ayný 500 sterlin ile I, IIden
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geçim araçlarý almaktadýr. Böylece, meta olarak dolaþýma sürdüðü ve
karþýlýðýnda dolaþýmdan meta olarak herhangi bir eþdeðer çekmediði
2.000 sterlinden ayrý olarak, 500 sterlin IIye dönmüþ olmaktadýr.47
Deðiþim, demek ki, þu yolu izlemektedir:
1) I, emek-gücü için, yani 1.000 sterline eþit metalar için para
olarak 1.000 sterlin ödemektedir.
2) Emekçiler, para olarak, 1.000 sterlin tutarýndaki ücretleri ile,
IIden tüketim mallarý, yani 1.000 sterline eþit metalar satýn almaktadýr .
3) Emekçilerden aldýðý 1.000 sterlin ile II, Iden ayný deðerde üretim aracý, yani 1.000 sterline eþit metalar satýn almaktadýr.
Bu þekilde 1.000 sterlin, deðiþen-sermayesinin para-biçimi olarak
Ie dönmüþ olmaktadýr.
4) II, Iden 500 sterlin deðerinde üretim aracý, yani 500 sterline
eþit metalar satýn almaktadýr.
5) Ayný 500 sterlin ile I, IIden tüketim mallarý, yani 500 sterline
eþit metalar satýn almaktadýr.
6) Ayný 500 sterlin ile II, Iden üretim araçlarý, yani 500 sterline
eþit metalar satýn almaktadýr.
7) Ayný 500 sterlin, ile I, IIden tüketim mallarý, yani 500 sterline
eþit metalar satýn almaktadýr. [sayfa 440]
Deðiþilen meta-deðerlerin toplam miktarý: 5.000 sterlin.
II tarafýndan alým için yatýrýlan 500 sterlin kendisine dönmüþ bulunmaktadýr.
Sonuç þöyledir:
1) I, baþlangýçta dolaþýma yatýrdýðý 1.000 sterlin miktarýnda deðiþensermayeye para biçiminde sahip bulunmaktadýr. Ayrýca, kendi bireysel
tüketimi için, kendi ürünlerinden 1.000 sterlin harcamýþtýr; yani 1.000
sterlin tutarýndaki üretim araçlarýnýn satýþýndan aldýðý parayý harcamýþ
bulunmaktadýr.
Öte yandan, para biçiminde bulunan deðiþen-sermayenin kendisini dönüþtürmek zorunda bulunduðu maddi biçimin, yani emek-gücünün, sahibinin yaþamak için satmasý gereken biricik ticaret malý olmasý
nedeniyle, tüketim yoluyla korunmuþ, yeniden-üretilmiþ ve tekrar kullanýma hazýr hale getirilmiþtir. Ücretli-emekçiler ile kapitalistlerin iliþkisi
de ayný þekilde yeniden-üretilmiþtir.
2) IInin deðiþmeyen-sermayesi aynî olarak yerine konmuþ ve bu
ayný II tarafýndan dolaþýma sokulan 500 sterlin kendisine dönmüþtür.
Ideki iþçilere gelince bu MPM þeklinde basit bir dolaþýmdýr:
1
2
M (emek-gücü) P (1.000 sterlin, deðiþen sermaye Iin para-biçimi) 3 (1.000 sterlin tutarýnda yaþam gereksinmeleri) bu 1.000 sterlin,
M

47
Bu sunum. s. 394.te [bu cildin 424-425. sayfalarý] verilmiþ olanlardan biraz farklýdýr. Orada
I, ayný þekilde, dolaþýma baðýmsýz bir 500 sterlinlik miktar sokmaktadýr. Burada II, dolaþým için
gerekli ek parayý tek baþýna saðlamaktadýr. Ama bu sonal sonucu deðiþtirmez. -F.E.
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metalar biçiminde, geçim araçlarý biçiminde varolan deðiþmeyen-sermaye IInin ayný deðer miktarýný paraya çevirir.
IIdeki kapitalistler için bu süreç, MPdir, bunlarýn meta-ürünlerinin bir kýsmýnýn para-biçime dönüþtürülmesidir, ve bu biçimden de üretken sermayeyi oluþturan öðelere, yani bunlarýn gereksindikleri üretim
araçlarýnýn bir kýsmýna tekrar çevrilmesidir.
Üretim araçlarýnýn diðer kýsýmlarýnýn satýn alýnmasý için, IIdeki
kapitalistler tarafýndan yapýlan para yatýrýmýnda (500 sterlin), IInin henüz
metalar (tüketim mallarý) biçiminde bulunan kýsmýnýn para-biçimini alacaðý beklenmektedir; IInin P ile Iin sattýðý Myi satýn aldýðý PM hareketinde para (II), üretken sermayenin bir kýsmýna çevrilmiþtir, oysa M (I),
M-P hareketinden geçerek, paraya dönüþtüðü halde, bu para, I için sermaye-deðerin herhangi bir kýsmýný deðil, paraya çevrilmiþ olan ve yalnýzca tüketim mallarýna harcanan artý-deðeri temsil eder.
PM ... R ... MP devresinde, ilk PM hareketi, bir [sayfa 441] kapitalistin, son, MP hareketi (ya da bir kýsmý) bir baþka kapitalistin hareketidir; Pyi üretken sermayeye çeviren Mnin, (bu Myi para ile deðiþen)
Mnin satýcýsý için, deðiþmeyen-sermayenin, deðiþen-sermayenin, ya da
artý-deðerin bir kýsmýný temsil edip etmemesi meta dolaþýmýnýn kendisi
bakýmýndan hiç bir önem taþýmaz.
Sýnýf I, meta-ürününün d + a kýsmýný ilgilendirdiði kadarýyla, dolaþýmdan, bu dolaþýma sürdüðünden daha fazla para çeker. Ýlkönce,
1.000 sterlin deðiþen-sermaye, ona geri döner; sonra 500 sterlin deðerinde üretim araçlarý satar (yukarda, deðiþim n° 4e bakýnýz); artý-deðerin
yarýsý, böylece, paraya dönmüþtür; ardýndan (deðiþim n° 6) bir kez daha
500 sterlin deðerinde üretim aracý satar ve böylece artý-deðerin ikinci
kýsmý, yani tamamý, para biçiminde dolaþýmdan çekilmiþ olur. Þu halde
ardarda: 1) 1.000 sterline eþit deðiþen-sermaye, tekrar paraya çevrilmiþtir;
2) artý-deðerin 500 sterline eþit yarýsý paraya çevrilmiþtir; 3) artý-deðerin
500 sterline eþit öteki yarýsý, hep birlikte 1.000d + 1.000a, 2.000 sterline
eþit paraya çevrilmiþtir. I, dolaþýma yalnýz 1.000 sterlin sürdüðü halde
(Isnin yeniden-üretimini saðlayan ve daha sonra tahlil edeceðimiz deðiþimler dýþýnda), bu dolaþýmdan iki katýný çekmiþtir. Kuþkusuz, a, paraya
çevrilir çevrilmez tüketim mallarýna harcanarak baþka ellere (II) geçer.
Ideki kapitalistler dolaþýmdan ancak metalar biçiminde bu dolaþýma
sürdükleri deðer kadar para çekerler; bu deðerin artý-deðer olmasý, yani
kapitalistlere hiç bir þeye mal olmamalarý olgusu, bu metalarýn deðerini
hiç bir þekilde deðiþtirmez; meta dolaþýmýndaki deðerlerin deðiþimini
ilgilendirdiði kadarýyla, bu olgunun herhangi bir önemi yoktur. Artý-deðerin para biçimindeki varlýðý, týpký yatýrýlan sermayenin kendi baþkalaþýmlarý
sýrasýnda büründüðü diðer bütün biçimler gibi, hiç kuþkusuz, geçicidir.
Bu, Ideki metalarýn paraya çevrilmesi ile, daha sonra Ideki paranýn
IIdeki metalara çevrilmesi arasýnda geçen zamandan daha uzun ömürlü deðildir.
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Eðer devirlerin daha kýsa olduðu varsayýlacak olsaydý ya da, basit meta dolaþýmý açýsýndan, para dolaþýmýnýn daha hýzlý olduðu varsayýlsaydý deðiþilen meta-deðerleri dolaþtýrmak için daha az para bile
yeterli olabilirdi; bu miktar, daima eðer birbirini izleyen deðiþim sayýsý
belli ise dolaþýmdaki metalarýn fiyatlarýnýn, ya da deðerlerinin toplamý
ile belirlenir. Bu deðerler toplamýnýn bir yandan ne oranda artý-deðer,
öte yandan ne oranda [sayfa 442] sermaye-deðerden oluþtuðunun bir önemi yoktur.
Eðer Ideki ücretler, örneðimizde, yýlda dört kez ödenecek olsaydý, bu, dört kez 250, yani 1.000 ederdi. Þu halde, Id-½IIs dolaþýmý, ve
deðiþen-sermaye Id ile Ideki emek-gücü arasýndaki dolaþým için, para
olarak 250 sterlin yeterli olurdu. Ayný þekilde, eðer Ia ile IIs arasýndaki
dolaþýmda dört devir bulunsaydý, yalnýzca 250 sterlin gerekecek, ya da
5.000 sterlin tutarýndaki metalarýn dolaþýmý için, toplam olarak 500 sterlin miktarýnda bir para ya da para-sermaye gerekli olacaktý. Bu durumda, her seferinde yarýmþar olmak üzere ardarda iki kez yerine, her
seferinde dörtte-bir olmak üzere, artý-deðer, dört kez paraya çevrilebilecekti.
Eðer 4 nolu deðiþimde, II yerine I alýcý olarak hareket etseydi ve
ayný deðerde tüketim mallarý için 500 sterlin harcasaydý, II, bu ayný 500
sterlin ile, 5 nolu deðiþimde üretim araçlarý satýn alýrdý; 6) I, bu ayný 500
sterlin ile tüketim mallarý satýn alýr; 7) II, bu ayný 500 sterlin ile üretim
araçlarý satýn alýr ve, böylece, 500 sterlin, daha önce IIde olduðu gibi,
sonunda Ie döner. Artý-deðer, burada, kapitalist üreticilerin kendileri
tarafýndan harcanan para aracýlýðý ile, bireysel tüketimleri için paraya
çevrilmiþtir. Bu para, beklenmekte olan geliri, henüz satýlmamýþ metalarýn içerdiði artý-deðerden beklenen hasýlatý temsil eder. 500 sterlinin bu
geriye akýþý ile artý-deðer paraya çevrilmemiþtir; çünkü, Id metalarý biçimindeki 1.000 sterlin dýþýnda, I, 4 nolu deðiþimin sonunda, dolaþýma,
para olarak, 500 sterlin sürmüþtür ve bu, bizim bildiðimiz kadarýyla, metalarýn satýþýndan elde edilen hasýlat deðil, ek paradýr. Eðer bu para Ie
geri dönerse, I, yalnýzca kendi ek parasýný geri almýþ olur, artý-deðerini
paraya çevirmiþ olmaz. Iin artý-deðerinin paraya çevrilmesi, ancak, bu
artý-deðerin bulunduðu Ia metalarýnýn satýþý ile olur ve her seferinde,
ancak, metalarýn satýþý ile elde edilen paranýn, tüketim mallarýnýn satýn
alýnmasýnda yeniden harcanmasýna kadar devam eder.
Ek para ile (500 sterlin) I, IIden tüketim mallarý satýn alýr; bu para,
I tarafýndan harcanmýþtýr, ve bunun eþdeðerini IInin metalarý olarak elinde
bulundurmaktadýr; bu para ilk kez 500 sterlin tutarýnda metaýn, II tarafýndan Iden satýn alýnmasý ile geri dönmüþ olur; bir baþka deyiþle, para, Iin
sattýðý metalarýn eþdeðeri olarak geri döner ama bu metalar Ie hiç bir
þeye mal olmazlar, bunlar I için artý-deðer oluþtururlar, ve böylece, bu
kesimin kendisi tarafýndan dolaþýma sokulan para, kendi artý-deðerini
[sayfa 443] paraya çevirir. Ýkinci kez satýn almakla (n° 6) I de, ayný þekilde,
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kendi eþdeðerini IInin metalarý olarak elde etmiþtir. Þimdi, diyelim ki, II,
Iden üretim araçlarý satýn almýyor (n° 7). Bu durumda, I, tüketim araçlarý için fiilen 1.000 sterlin ödemiþ olur ve artý-deðerinin tamamýný gelir
olarak tüketir; yani, bunun 500'ünü kendi I metalarý olarak (üretim araçlarý
olarak) ve 500'ünü de para olarak harcamýþtýr; öte yandan; elinde stok,
olarak, hâlâ, kendi metalarý (üretim araçlarý) biçiminde 500 sterlin vardýr, ve buna karþýlýk 500 sterlini para olarak elden çýkartmýþ olur.
Tersine, II, kendi deðiþmeyen-sermayesinin dörtte-üçünü, metasermaye biçiminden üretken sermaye biçimine çevirmiþ olur; ama dörttebiri (500 sterlin) para-sermaye biçiminde, fiilen atýl para biçiminde, ya
da iþlevinden alýkonmuþ para biçiminde elde tutulur. Bu durum belli bir
süre devam edecek olursa, II, yeniden-üretim ölçeðini dörtte-bir azaltmak zorunda kalýr.
Bununla birlikte, Iin üretim araçlarý olarak elinde bulunan 500,
metalar biçiminde mevcut olan artý-deðer deðildir; bunlar, para olarak
yatýrýlan 500 sterlinin yerini tutar ve I, bu paraya, meta-biçimindeki 1.000
sterlinlik artý-deðerden ayrý olarak sahip bulunmaktadýr. Para biçiminde,
bunlar, daima çevrilebilir haldedirler; metalar olarak, bunlar, o an için
satýlamaz haldedirler. Þu kadarý açýktýr ki, basit yeniden-üretim üretken
sermayenin her öðesinin hem Ide ve hem de IIde yerine konmasý gereken bu yeniden-üretim ancak, Iin ilk kez salýverdiði 500 sarý kýz kendisine döndüðü takdirde mümkündür.
Eðer bir kapitalist (burada, hâlâ, bütün ötekilerini temsil eden sanayi kapitalistlerini ele almak durumundayýz) tüketim, mallarý için para
harcarsa, bu para ile bir iliþiði kalmaz, bu para her ölümlünün izlediði
yolu izler. Bu para kendisine, onu ancak metalarla, yani kendi meta-sermayesi ile deðiþerek dolaþýmdan çekip çýkardýðý takdirde geri döner.
Tüm yýllýk meta-ürünün (meta-sermayesinin) deðeri, böylelikle de bu
sermayenin öðelerinin herbiri, yani her bireysel metaýn deðeri, kapitalisti
ilgilendirdiði kadarýyla, deðiþmeyen sermaye-deðere, deðiþen sermayedeðere ve artý-deðere bölünebilir. Her bireysel metaýn (meta-ürünü
oluþturan öðeler olarak) paraya çevrilmesi, bu yüzden, ayný zamanda,
tüm meta-üründe bulunan artý-deðerin belli bir kýsmýnýn paraya çevrilmesidir. Bu durumda, öyleyse, artý-deðerini paraya çeviren, ya da gerçekleþtiren parayý onu tüketim mallarýna harcadýðýnda [sayfa 444] dolaþýma
sürenin kapitalistin kendisi olduðu sözcüðü sözcüðüne doðrudur.
Kuþkusuz bu, bir özdeþ sikkeler sorunu deðil, kendi kiþisel gereksinmelerini karþýlamak için daha önce dolaþýma soktuðu nakit paraya (ya da
bu paranýn bir kýsmýna) eþit belli miktarda bir nakit para sorunudur.
Uygulamada bu, iki þekilde olur: Eðer giriþim, içinde bulunulan
yýlda henüz açýlmýþ ise, kapitalistin bu iþten elde edeceði hasýlattan bir
kýsmýný kendi kiþisel tüketimi için kullanabilmesi için epeyce bir sürenin, en azýndan birkaç ayýn geçmesi gerekir. Ama bu yüzden o, bir an
bile tüketimine ara vermez. Kendisine hâlâ bir artý-deðer koparabileceði
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umuduyla bir para yatýrýmý (ya kendi cebinden ya da kredi aracýlýðý ile
bir baþkasýnýn cebinden olmasýnýn bir önemi yoktur) yapar; ama böyle
yapmakla, daha sonra gerçekleþecek olan artý-deðerin gerçekleþmesi
için bir dolaþým aracýný da yatýrmýþ olur. Eðer tersine, giriþim, uzunca bir
süredir düzenle iþliyorsa, ödemeler ve hasýlat, bütün yýl boyunca farklý
vadelere daðýlmýþ durumdadýr. Ama tek bir þey, yani kapitalistin beklediði tüketim, kesintisiz devam eder, ve bu tüketimin hacmi, alýþýlagelen
ya da tahmin edilen gelirin belli bir oraný üzerinden hesap edilir. Satýlan
metaýn bir kýsmý ile birlikte, yýlda üretilecek artý-deðerin bir kýsmý da
gerçekleþir. Ne var ki, eðer bütün yýl boyunca, üretilen metalardan, ancak, içerdikleri deðiþmeyen ve deðiþen sermayeyi yerine koymaya yetecek kadarý satýlýrsa ya da eðer fiyatlar, tüm yýllýk meta-ürünün satýþý ile,
yalnýzca bu ürünün içerdiði yatýrýlan sermaye-deðeri ancak gerçekleþtirebilecek ölçüde düþmüþ olsaydý, o zaman, gelecekteki artý-deðere bel
baðlayarak yapýlan para harcamasýnýn tahmini niteliði açýkça ortaya
çýkmýþ olurdu. Eðer bizim kapitalistimiz, baþarýsýzlýða uðrarsa, alacaklýlarý ile mahkeme, kendisinin tahmini özel harcamalarýnýn, iþ hacmi ve
alýþýlagelen ya da normal olarak buna tekabül eden artý-deðer hasýlatý ile
orantýlý olup olmadýðýný araþtýrýr.
Tüm kapitalist sýnýfý ilgilendirmesi bakýmýndan, dolaþýma, kendi
artý-deðerinin gerçekleþtirilmesi için (ve ayný þekilde, deðiþmeyen ve
deðiþen sermayesinin dolaþýmý için de) gerekli parayý, gene kendisinin
sürmesi gerektiði konusundaki önerme, aykýrý (paradoxical) görünmek
þöyle dursun, bütün mekanizmanýn zorunlu bir koþulu olarak ortaya
çýkar. Çünkü burada yalnýzca iki sýnýf vardýr: yalnýz kendi emek-gücüne
sahip olan iþçi-sýnýfý ile toplumsal [sayfa 445] üretim araçlarý ve para üzerinde tekeli olan kapitalist sýnýf. Eðer metalarýn içerdiði artý-deðerin gerçekleþmesi için gerekli parayý ilk anda kendi kaynaklarýndan yatýracak olan
iþçi-sýnýfý olsaydý, asýl bu durum bir aykýrýlýk (paradox) olurdu. Ama, bu
yatýrýmý, bireysel kapitalist, ancak, alýcý olarak hareket etmekle, tüketim
mallarýnýn satýn alýnmasý için para harcamakla ya da, emek-gücü ya da
üretim aracý olsun, üretken sermayesinin öðelerinin satýn alýnmasýna
para yatýrmakla yapmaktadýr. Kapitalist, karþýlýðýnda bir eþdeðer almaksýzýn asla parasýndan ayrýlmaz. Dolaþýma, parayý, ancak, týpký bu dolaþýma
metalarý sürdüðü gibi sokar. Her iki durumda da, o, bunlarýn dolaþýmýnýn
baþlangýç noktasý gibi hareket eder.
Asýl süreci iki durum gözlerden gizler:
1) Sanayi sermayesinin, tüccar sermayesinin (bu sermayenin ilk
biçimi daima paradýr, çünkü tüccar, tüccar olarak, herhangi bir ürün
ya da meta yaratmaz) ve para-sermayenin dolaþým süreci içerisinde,
özel türde kapitalistler tarafýndan kullanýlan bir nesne olarak görünmesi.
2) Artý-deðerin daima önce sanayi kapitalistinin elinde bulunmasý zorunlu olan artý-deðerin ortaya çýkýþ araçlarý olarak çeþitli kategorilere bölünmesi ve bu kategoriler ile, sanayi kapitalisti dýþýnda, toprak
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sahibinin (toprak rantý için), tefecinin (faiz için) vb., ayrýca, hükümet ile
devlet memurlarýnýn, irat sahiplerinin vb. ortaya çýkmalarý. Bu takým,
sanayi kapitalistleri karþýsýnda alýcýlar ve bu bakýmdan, onun metalarýný
paraya çevirenler þeklinde ortaya çýkarlar; bunlar da, dolaþýma, pro parte* para sürerler ve kapitalist bunu onlardan alýr. Ne var ki, bunlarýn bu
parayý aslýnda hangi kaynaktan aldýklarý ve durmadan almaya devam
ettikleri daima unutulur.
VI. KESÝM IÝN DEGÝÞMEYEN-SERMAYESÝ48

Þimdi geriye, kesim Ideki 4.000. tutarýnda deðiþmeyen-sermayenin tahlili kalýyor. Bu deðer, bu miktar metaýn üretilmesinde tüketilen
üretim araçlarýnýn kesim Ideki meta-üründe yeniden ortaya çýkan
deðerine eþittir. Iin üretim sürecinde üretilmeyip bu sürece bir önceki
yýl boyunca sabit bir deðer, kendi üretim [sayfa 446] araçlarýnýn bilinen deðeri olarak giren tekrar ortaya çýkan bu deðer, þimdi, Iin meta kitlesinin
II. kategori tarafýndan emilmeyen bütün kýsmýnda vardýr. Ve böylece
Ideki kapitalistlerin eline kalan bu meta kitlesinin deðeri, bunlarýn tüm
yýllýk meta-ürünlerinin deðerinin üçte-ikisine eþittir. Belirli bir üretim aracý üreten bireysel kapitalist sözkonusu olduðunda þunu söyleyebiliriz: O,
kendi meta-ürününü satmaktadýr; bunu paraya çevirmektedir. Bunu paraya çevirmekle o, ayný zamanda, ürünün deðerinin deðiþmeyen kýsmýný da tekrar paraya çevirmiþtir. Deðerin paraya çevrilen bu kýsmý ile,
bir kez daha diðer meta satýcýlarýndan üretim araçlarý satýn alýr ya da,
ürününün deðerinin deðiþmeyen kýsmýný, üretken deðiþmeyen-sermaye
iþlevine yeniden devam edebileceði maddi bir biçime dönüþtürür. Ama
þimdi bu varsayým olanaksýz hale gelmektedir. Iin kapitalist sýnýfý, üretim aracý üreten kapitalistlerin toplamýný içermektedir. Üstelik, bunlarýn
eline býrakýlan 4.000 deðerindeki meta-ürün, toplumsal ürünün, bir
baþkasý ile de- ðiþilmesi olanaksýz bir kýsmýdýr, çünkü yýllýk üründen
böyle diðer bir kýsým geriye kalmamaktadýr. Bu 4.000in dýþýnda geriye
kalan hepsi, elden çýkartýlmýþ durumdadýr. Bir kýsým, toplumsal tüketim
fonu tarafýndan emilmiþtir, bir diðer kýsým, kesim I ile deðiþebileceði her
þeyi zaten deðiþim yolu ile elden çýkartmýþ bulunan kesim IInin
deðiþmeyen-sermayesini yerine koymak zorundadýr.
Meta-ürün Iin tamamýnýn, maddi biçimi içerisinde, üretim araçlarýndan, yani deðiþmeyen-sermayenin maddi öðelerinden ibaret olduðunu anýmsayacak olursak, bu güçlük kolayca çözülmüþ olur. Daha önce
IIde tanýk olduðumuz ayný olaya, burada da, ancak farklý bir görünüþ
içerisinde gene raslýyoruz. IInin durumunda bütün meta-ürün, tüketim
mallarýndan oluþuyordu. Þu halde, bunun, ücretler ve bu üründe buluBuradan itibaren Elyazmasý II. -F.E.
* Kendi hesabýna. -ç.
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nan artý-deðerin toplamý ile ölçülen bir kýsmý kendi üreticileri tarafýndan
tüketilebilir. Burada, I durumunda ise, bütün ürün, üretim araçlarýndan,
binalardan, makinelerden, gemilerden, ham ve yardýmcý maddelerden
vb. oluþmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý, yani bu alanda kullanýlan deðiþmeyen-sermayeyi yerine koyan kýsmý, bu nedenle, kendi maddi biçimi
içerisinde, üretken sermayenin bir öðesi olarak hemen yeniden iþlev
yapabilir. Dolaþýma girdiði zaman da, sýnýf I içerisinde dolaþýmda bulunur. IIde, ürünün bir kýsmý, kendi üreticileri tarafýndan aynî olarak
bireysel bir biçimde tüketildiði halde, [sayfa 447] Ide, ürünün bir kýsmý,
kendi kapitalist üretici1eri tarafýndan aynî olarak üretken bir biçimde
tüketilir.
Iin meta-ürününün 4.000sye eþit kýsmýnda, bu kategoride tüketilen deðiþmeyen sermaye-deðer tekrar ortaya çýkar ve bunu, derhal üretken deðiþmeyen-sermaye iþlevini yeniden. baþlayabileceði maddi bir
biçim içerisinde yapar, IIde, 3.000 deðerindeki meta-ürünün, deðeri,
ücretler artý artý-deðere eþit (1.000e eþit) olan kýsmý, doðrudan doðruya
IInin kapitalistleri ile emekçilerinin bireysel tüketimine geçer, oysa öte
yandan, bu meta-ürünün (2.000e eþit) deðiþmeyen-sermaye deðeri,
IIdeki kapitalistlerin üretken tüketimine tekrar giremez, ama bunun I ile
deðiþilerek yerine konmasý gereklidir.
Ide, tersine 6.000 deðerindeki meta-ürünün, deðeri, ücretler ile
artý-deðerin toplamýna, eþit (2.000e eþit) kýsmý, üreticilerinin bireysel
tüketimine geçmez ve bunu, maddi biçimi nedeniyle yapamaz. Önce II
ile deðiþilmesi gereklidir. Bu ürünün deðerinin 4.000e eþit deðiþmeyen
kýsmý, tersine, kapitalist sýnýf I, bir bütün olarak alýndýðýnda bu sýnýfýn
deðiþmeyen-sermayesinin iþlevini hemen devam ettirebilecek maddi
bir biçim içerisindedir. Bir baþka deyiþle, kesim Iin tüm ürünü, maddi
biçimleri nedeniyle, kapitalist üretim biçimi altýnda, ancak deðiþmeyensermayenin öðeleri olarak hizmet edebilecek kullaným-deðerlerinden
oluþmaktadýr. Þu halde, 6.000 deðerindeki bu ürünün üçte-biri (2.000)
kesim IInin deðiþmeyen-sermayesini ve öteki üçte-ikisi kesim Iin
deðiþmeyen-sermayesini yerine koyar.
Deðiþmeyen-sermaye I, þu kadarý demir iþlerinde, þu kadarý kömür madenlerinde vb. olmak üzere, üretim araçlarýnýn çeþitli üretim
kollarýna yatýrýlmýþ bulunan çok sayýda farklý sermaye gruplarýndan oluþur.
Bu sermaye gruplarýndan herbiri ya da bu toplumsal grup sermayelerden herbiri de, gene, þu ya da bu sayýdaki baðýmsýz iþlev yapan bireysel
sermayelerden oluþur. Önce, toplumun, örneðin 7.500 deðerindeki (bu,
milyonlar vb. anlamýna da gelebilir) sermayesi, herbiri çeþitli sermaye
gruplarýnýn bileþimidir; 7.500 deðerindeki toplumsal sermaye, herbiri özel
bir üretim koluna yatýrýlmýþ bulunan ayrý kýsýmlara bölünmüþtür; toplumsal
sermaye-deðerin, belirli üretim kollarýna yatýrýlan her kýsmý, maddi biçimi yönünden, kýsmen bu belirli üretim alanýnda gerekli üretim araçlarýndan, kýsmen de bu giriþim için gerekli görülen ve buna göre eðitilmiþ
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bulunan, ve her bireysel üretim alanýnda [sayfa 448] yapýlacak özgül iþ türüne uygun düþen iþbölümü ile çeþitli þekiller almýþ emek-gücünden oluþur.
Toplumsal sermayenin her hangi bir belirli üretim koluna yatýrýlmýþ bulunan her kýsmý da, gene, bu alana yatýrýlmýþ bulunan ve baðýmsýz olarak
iþlev yapan bireysel sermayelerin toplamýndan oluþmuþtur. Bu, her iki
kesime de, hem Ie ve hem de IIye aynen uygulanýr.
Ide kendi meta-ürünü biçiminde tekrar ortaya çýkan deðiþmeyen
sermaye-deðere gelince, bu, kýsmen, ürün olarak çýktýðý belirli üretim
alanýna (ya da hatta bireysel giriþime) üretim aracý olarak tekrar girer;
örneðin, tahýl, tahýl üretimine, kömür, kömür üretimine, demir, makineler biçiminde, demir üretimine vb. tekrar girer.
Bununla birlikte, Ideki deðiþmeyen sermaye-deðeri oluþturan kýsmi ürünler, kendi özel ya da bireysel üretim alanýna doðrudan dönmediklerine göre, bunlar, yalnýzca yerlerini deðiþtirirler. Bunlar, maddi biçimleriyle, kesim Iin öteki üretim alanlarýna geçerler, oysa kesim Iin geri
kalan alanlarýnýn ürünü, bunlarý aynî olarak yerine kor. Bu, ürünlerin salt
bir yer deðiþtirmesidir. Bunlarýn tümü, Ideki deðiþmeyen-sermayeyi yerine koyan etmenler olarak tekrar girerler, ancak Iin ayný grubu yerine
baþka bir grubuna girerler. Burada, Iin bireysel kapitalistleri arasýnda bir
deðiþim sözkonusu olduðuna göre, bu, deðiþmeyen-sermayenin bir maddi biçiminin, bu sermayenin baþka bir maddi biçimi ile, bir tür üretim
aracýnýn, baþka türdeki üretim aracýyla deðiþimidir. Ideki deðiþmeyensermayenin farklý bireysel kýsýmlarýnýn kendi aralarýndaki bir deðiþimdir.
Kendi alanlarýnda doðrudan üretim aracý þeklinde hizmet etmeyen ürünler, kendi üretim yerlerinden bir baþkasýna aktarýlýrlar ve böylece karþýlýklý
olarak birbirlerinin yerlerini alýrlar. Bir baþka deyiþle (IIdeki artý-deðer
durumunda gördüðümüze benzer þekilde), Ideki her kapitalist, bu miktar metadan, 4.000 deðerindeki deðiþmeyen-sermayesindeki payý ile
orantýlý olarak, kendisi için gerekli üretim araçlarýný çeker. Üretim, eðer,
kapitalist olacaðýna, toplumsallaþtýrýlmýþ olsaydý, kesim Iin bu ürünleri,
düzenli olarak, bu kesimin deðiþik kollarýna yeniden-üretim amaçlarý
için üretim araçlarý olarak tekrar daðýtýlýr, bir kýsým, ürün biçiminde çýktýðý üretim alanýnda doðrudan kaldýðý halde, bir baþkasý, öteki üretim
yerlerine geçer ve böylece, bu kesimdeki çeþitli üretim yerleri arasýnda
sürekli bir gidiþ-geliþ hareketine yol açardý. [sayfa 449]
VII. HER ÝKÝ KESÝMDEKÝ DEÐÝÞEN-SERMAYE
VE ARTI-DEÐER

Demek oluyor ki, yýllýk tüketim maddeleri üretiminin toplam deðeri, yýl boyunca yeniden üretilen deðiþen sermaye-deðer II, yeni üretilen
artý-deðer Ilnin (yani yýl boyunca II tarafýndan üretilen deðere eþit olan)
ve yýl boyunca yeniden üretilen deðiþen sermaye-deðer I ve yeni üretilen artý-deðer Iin (yani yýl boyunca I tarafýndan yaratýlan deðer) top-
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lamýna eþittir.
Basit yeniden-üretim varsayýmýna göre, yýllýk tüketim mallarý üretiminin toplam deðeri, demek ki, yýllýk deðer ürüne, yani yýl boyunca
toplumsal emek tarafýndan üretilen toplam deðere eþittir; bunun zaten
böyle olmasý gerekir, çünkü basit yeniden-üretimde bütün bu deðer
tüketilmektedir.
Toplam toplumsal iþgünü iki kýsma ayrýlmýþtýr: 1) Yýl boyunca,
1.500d deðer yaratan gerekli-emek; 2) 1.500a ek deðer ya da artý-deðer
yaratan artý-emek. Bu deðerlerin toplamý olan 3.000, yýllýk tüketim mallarý üretiminin deðerine eþittir  3.000. Yýl boyunca üretilen tüketim mallarýnýn toplam deðeri, bu nedenle, toplam toplumsal iþgünü tarafýndan o
yýl boyunca üretilen deðere eþittir, toplumsal deðiþen-sermayenin deðeri ile toplumsal artý-deðerin toplamýna eþittir, o yýlýn toplam yeni ürününe eþittir.
Ama biz, bu iki deðer büyüklüðünün Ildeki metalarýn toplam
deðerine eþit olduklarý halde, bu tüketim mallarýnýn, toplumsal üretimin
bu kesiminde üretilmediklerini biliyoruz. Bunlar, birbirlerine eþittir, çünkü IIde tekrar ortaya çýkan deðiþmeyen sermaye-deðer, I tarafýndan
yeni üretilen deðere (deðiþen-sermayenin deðeri ile artý-deðerin toplamýna) eþittir; bu nedenle, I(d+a), IInin ürününün, (kesim IIdeki) üreticileri için deðiþmeyen sermaye-deðeri temsil eden kýsmýný satýn alabilirler.
Öyleyse bu, IIdeki kapitalistlerin ürünlerinin deðerinin bu kapitalistler
için s+d+aya ayrýldýðý halde, toplum açýsýndan niçin d+aya bölünebileceðini göstermektedir. Bunun tek nedeni, IIsnin burada, I(d+a)ya eþit
olmasý ve toplumsal ürünü oluþturan bu iki kýsmýn, deðiþim yoluyla maddi
biçimlerini aralarýnda deðiþmeleri ve böylece de, bu dönüþümden sonra IIsnin bir kez daha üretim araçlarý ve I(d+a)nýn tüketim mallarý biçiminde var olmasýdýr.
Adam Smithi, yýllýk ürünün deðerinin kendini, d+aya ayýrdýðýný
düþünmeye sevkeden iþte bu durumdur. Bu, 1) ancak, yýllýk ürünün
tüketim mallarýný içeren kýsmý için doðrudur ve, [sayfa 450] 2) bu toplam
deðerin lIde üretildiði ve bu ürünün deðerinin, IIye yatýrýlan deðiþensermayenin deðeri ile, IIde üretilen artý-deðerin toplamýna eþit olduðu
anlamýnda ise doðru deðildir. Ancak, II(s+d+a)nýn II(d+a) + I(d+a)ya eþit
olduðu anlamýnda, ya da, Ils, I(d+a)ya eþit olduðu için doðrudur.
Ayrýca þu sonuçlar da çýkar:
Toplumsal iþgünü (yani iþçi-sýnýfýnýn tamamýnýn bütün yýl boyunca harcadýðý emek), her bireysel iþgünü gibi, ancak iki kýsma bölünür,
gerekli-emek ile artý-emeðe; ve bu iþgünü tarafýndan üretilen deðer, dolayýsýyla ayný þekilde, kendisini, ancak iki kýsma, yani deðiþen-sermayenin deðerine, ya da emekçinin kendini yeniden-üretme araçlarýný satýn
aldýðý deðer kýsmý ile, kapitalistin kendi bireysel tüketimi için harcayabileceði artý-deðere ayýrýr. Ne var ki, toplum açýsýndan, toplumsal iþgününün
bir kýsmý, salt, yeni deðiþmeyen-sermayenin üretimine, yani emek-süre-
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cinde salt üretim aracý olarak ve bu nedenle de emek-sürecinin yaný
sýra, deðerin kendisini geniþletme sürecinde deðiþmeyen-sermaye biçiminde iþlev yapmaya ayrýlan ürünlerin üretimine harcanýr. Varsayýmýmýza göre, toplam toplumsal iþgünü, kendisini, 3.000 deðerinde bir
para-deðer þeklinde göstermekte ve bunun ancak üçte-biri ya da 1.000i,
tüketim mallarý, yani kendisinde deðiþen-sermayenin tüm deðeri ile toplumun tüm artý-deðerinin sonal olarak gerçekleþtiði metalarý imal eden
kesim Ilde üretilmiþtir. Demek oluyor ki, bu varsayým gereðince, toplumsal iþgününün üçte-ikisi, yeni deðiþmeyen-sermayenin üretiminde
kullanýlmaktadýr. Kesim Ideki, bireysel kapitalistler ile emekçiler açýsýndan, toplumsal iþgününün bu üçte-ikisi, týpký kesim lIdeki toplumsal
iþgününün son üçte-biri gibi, yalnýzca, deðiþen-sermaye ile artý-deðerin
toplamýnýn üretimine hizmet ediyor; toplum ve ayný þekilde ürünün kullaným-deðeri açýsýndan da, toplumsal iþgününün bu üçte-ikisi, ancak,
üretken tüketim sürecinde bulunan ya da bu süreçte tüketilmiþ olan,
deðiþmeyen-sermayenin karþýlýðýný üretir. Bireysel açýdan da bakýldýðýnda, iþgününün bu üçte-ikisi, ancak deðiþen-sermayenin deðeri ile, üretici için artý-deðerin toplamýna eþit bir toplam deðer üretmekle birlikte,
ücretlerin ya da artý-deðerin harcanabileceði herhangi bir kullaným-deðeri üretmemektedir; çünkü bunlarýn ürünleri, üretim araçlarýdýr.
Önce þunu dikkate almak gerekir ki, ister Ide, ister IIde olsun,
toplumsal iþgününün hiç bir kýsmý, bu iki büyük üretim [sayfa 451] alanýnda
kullanýlan ya da iþlev yapmakta olan, deðiþmeyen-sermayenin deðerinin
üretimine hizmet etmez. Bu, ancak, 4.000 Is + 2.000 IIsye eþit deðiþmeyen
sermaye-deðere ek olarak, 2.000 I(d+a) + 1.000 II(d+a)ya eþit ek deðer
üretir. Üretim araçlarý biçiminde üretilmiþ olan yeni deðer, henüz deðiþmeyen-sermaye deðildir. Bunun, bu iþlevi, ancak ilerde yapmasý düþünülmüþtür.
IInin tüm ürünü tüketim mallarý kullaným-deðeri olarak maddi
biçimi içerisinde somut þekilde ele alýnýrsa, II tarafýndan harcanan toplumsal iþgününün üçte-birinin bir ürünüdür. Bu, emeðin kendi somut
biçimi içerisindeki bu kesimde yapýlan dokumacýlýk, fýrýncýlýk. vb. gibi
iþlerde harcanan emeðin ürünüdür; emek-sürecinin öznel bir öðesi olarak iþlev yapmasý ölçüsünde bu emeðin bir ürünüdür. IIdeki bu ürünün
deðerinin deðiþmeyen kýsmýna gelince, bu, ancak yeni bir kullaným-deðeri, yeni bir maddi biçim içerisinde, tüketim mallarý biçiminde tekrar
ortaya çýkmaktadýr; oysa daha önce, üretim araçlarý biçiminde mevcuttu. Bunun deðeri, emek-süreci aracýlýðý ile, eski maddi biçiminden yeni
maddi biçimine aktarýlmýþtýr. Ama ürün-deðerin 2.000e eþit bu üçteikisinin deðeri, IInin bu yýlki kendini geniþletme sürecinde üretilmemiþtir.
Nasýl ki, emek-süreci açýsýndan Ilnin ürünü, yeni iþlev yapan canlý emeðin, ve bu süreçte kullanýldýðý varsayýlan ve bu emeðin, kendi nesnel koþullarý içerisinde olduðu þekilde kendini maddileþtirdiði üretim
araçlarýnýn bir sonucu ise, kendini geniþletme süreci açýsýndan da, IInin

Karl Marks
Kapital II

375

3.000e eþit bulunan ürününün deðeri, toplumsal iþgününün yeni eklenen üçte-biri tarafýndan üretilen yeni bir deðer (500d + 500a = 1.000) ile,
burada incelenmekte olan IInin þimdiki üretim sürecinden önceki
geçmiþ bir toplumsal iþgününün üçte-ikisini içeren deðiþmeyen bir deðerden oluþmaktadýr. Ilnin ürününün deðerinin bu kýsmý, bu ürünün kendisinin bir kýsmýnda ifadesini bulmaktadýr. Bu kýsým, 2.000 deðerinde bir
tüketim mallarý kitlesinde, ya da toplumsal iþgününün üçte-ikisinde bulunmaktadýr. Bu, bu deðer kýsmýnýn tekrar ortaya çýktýðý yeni kullanýmbiçimidir. Tüketim mallarýnýn 2.000 IIsye eþit kýsmýnýn, Iin, I(1.000d +
1.000a)sýna eþit üretim araçlarý ile deðiþilmesi, demek ki, gerçekte bu
yýlýn emeðinin herhangi bir kýsmýný oluþturmayan ve bu yýldan önce
geçen toplam iþgününün üçte-ikisinin, bu yýl yeni eklenen iþgününün
üçte-ikisi ile deðiþimini temsil ediyor. Bu yýlýn toplumsal iþgününün üçteikisi, içerisinde, bu yýldan önce [sayfa 452] harcanan ve gerçekleþmiþ olan
iþgününün üçte-ikisinin nesneleþtiði bir yýlda tüketilen tüketim maddelerinin deðerinin bir kýsmý karþýlýðýnda deðiþilmeksizin, deðiþmeyen-sermayenin üretiminde kullanýlamaz ve, ayný zamanda, kendi üreticileri
için, deðiþen sermaye-deðer ile artý-deðerin toplamýný oluþturamaz. Bu,
bu yýlýn iþgününün üçte-ikisinin, bu yýldan önce harcanan iþgününün
üçte-ikisi karþýlýðýnda deðiþimi, bu yýlýn emek-zamanýnýn, geçen yýlýn
emek-zamaný ile bir deðiþimidir. Bu durum, toplumsal iþgününün tamamýna ait deðer-ürünün, bu iþgününün üçte-ikisi, içerisinde, deðiþen sermaye ya da artý-deðerin gerçekleþtirilebileceði mallarýn üretiminden çok,
yýl boyunca tüketilen sermayenin yerine konmasý için üretim araçlarýnýn
üretiminde harcandýðý halde kendisini nasýl olup da, deðiþen sermayedeðer ile artý-deðerin toplamýna ayýrabildiði konusundaki gizemi açýklamaktadýr. Bunun en basit açýklamasý, Ideki kapitalistler ile emekçilerin,
kendi ürettikleri (ve tüm yýllýk ürünün deðerinin dokuzda-ikisini oluþturan), deðiþen sermaye-deðer ile artý-deðerin toplamýný gerçekleþtirdikleri, IInin ürününün deðerinin üçte-ikisinin, salt deðerleri yönünden, içinde bulunulan yýldan önceki yýlýn toplumsal iþgününün üçte-ikisinin ürünü
olmasýdýr.
I ve IInin toplumsal ürününün toplamý üretim araçlarý ile tüketim mallarý gerçekte, bunlarýn kullaným-deðeri açýsýndan bakýldýðýnda,
somut, maddi biçimleri içerisinde, bu yýla ait emeðin ürünüdür; ancak,
bu emeðin kendisine, bir emek-gücü harcamasý, deðer yaratan bir emek
deðil de, yararlý ve somut bir emek gözüyle bakýldýðý ölçüde bu böyledir.
Ve hatta, üretim araçlarýnýn kendilerini yeni ürünlere, bu yýlýn ürünlerine,
bunlarýn üzerinde iþlem yaparak, salt kendilerine eklenen canlý emek
aracýlýðý ile çevirmiþ bulunmalarý anlamýnda bile, bu ilk önerme doðrudur. Tersine, bu yýlýn emeði, kendisinden baðýmsýz üretim araçlarý olmaksýzýn, emek aletleri ile üretim malzemeleri olmaksýzýn, kendisini
ürünlere çeviremezdi.
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VIII. HER iKÝ KESÝMDEKÝ DEÐÝÞMEYEN
SERMAYE

Ürünün 9.000 toplam deðeri ile, bunun bölündüðü kategorilerin
tahlili, bireysel bir sermaye tarafýndan üretilen deðerin tahlilinden daha
büyük bir güçlük göstermez. Tersine, bunlar özdeþtirler. [sayfa 453]
Burada yýllýk toplumsal ürünün tamamý, herbirisi bir yýl olmak
üzere üç toplumsal iþgününü kapsar. Bu iþgünlerinin herbirinin ifade
ettiði deðer 3.000 ve böylece toplam ürünün ifade ettiði deðer, 3 x 3.000e,
yani 9.000e eþittir.
Ayrýca, þimdi tahlil etmekte olduðumuz ürünün bir yýllýk üretim
sürecinden önce, bu iþ zamanýnýn aþaðýdaki kýsýmlarý geçmiþtir: Kesim
Ide (4.000 deðerinde bir ürün ile) bir iþgününün üçte-dördü, kesim IIde
(2.000 deðerinde bir ürün ile) bir iþgününün üçte-ikisi olmak üzere 6.000
deðerinde bir ürün ile, toplam iki toplumsal iþgünü. Ýþte bu nedenle,
4.000 Is + 2.000 IIs = 6.000s, üretim araçlarýnýn deðeri ya da toplumsal
ürünün toplam deðerinde tekrar ortaya çýkan, deðiþmeyen sermayedeðer olarak boy gösterir.
Üstelik, kesim Ide yeni eklenen bir yýllýk toplumsal iþgününün
üçte-biri, gerekli-emek, ya da, 1.000 Id deðiþen-sermayenin deðerini yerine koyan ve I tarafýndan kullanýlan emeðin fiyatýný ödeyen emektir.
Ayný þekilde, Ildeki bir toplumsal iþgününün altýda-biri, 500 deðerinde
gerekli-emektir. Þu halde, toplumsal iþgününün yarýsýnýn deðerini ifade
eden, 1.000 Id + 500 IId =1.500d, bu yýl eklenen ve gerekli-emekten
oluþan toplam iþgününün ilk yarýsýnýn deðer ifadesidir.
Ensonu, kesim Ide, 1.000 deðerinde bir ürün ile toplam iþgününün
üçte-biri, artý-emektir; kesim IIde, 500 deðerinde bir ürün ile iþgününün
altýda-biri artý-emektir. Bunlarýn ikisi birlikte ek toplam iþgününün öteki
yarýsýný oluþturur. Demek ki, üretilen toplam artý-deðer, 1.000 Ia + 500 IIa,
yani 1.500aya eþittir.
Þu halde:
Toplumsal ürünün deðerinin deðiþmeyen sermaye kýsmý (s):
Üretim sürecinden önce harcanan iki iþgünü; deðer ifadesi =
6.000.
Yýl boyunca harcanan gerekli-emek (d):
Yýllýk üretimde harcanan bir iþgününün yarýsý; deðer ifadesi =
1.500.
Yýl boyunca harcanan artý-emek (a):
Yýllýk üretimde harcanan bir iþgününün yarýsý; deðer ifadesi =
1.500.
Yýllýk emek tarafýndan üretilen deðeri (d+a)= 3.000.
Ürünün toplam deðeri (s+d+a) = 9.000.
Demek ki, güçlük, bizzat toplumsal ürünün deðerinin tahlilinde
[sayfa 454] deðil. Asýl zorluk, toplumsal ürünün deðerini oluþturan kýsýmlar
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ile bu deðerin maddi öðelerinin karþýlaþtýrýlmasýnda ortaya çýkýyor.
Deðiþmeyen deðerin salt yeniden ortaya çýkan kýsmý, bu ürünün,
üretim araçlarýndan oluþan kýsmýna eþittir ve bu kýsým içerisine katýlmýþ
durumdadýr.
d+aya eþit yýllýk yeni deðer-ürün, bu ürünün, tüketim mallarýndan oluþan kýsmýnýn deðerine eþittir ve bu kýsým içerisine katýlmýþ durumdadýr.
Ama burada önemi olmayan istisnalar dýþýnda, üretim araçlarý ile
tüketim mallarý, tamamen farklý türden metalar, büsbütün farklý maddi
ya da kullaným-biçiminde ürünlerdir ve bu yüzden de, birbirinden tamamen farklý somut emek sýnýflarýnýn ürünleridir. Geçim araçlarýnýn üretiminde makine kullanan emek, makine imal eden emekten geniþ ölçüde
farklýdýr. Deðer ifadesi 3.000 olan toplam yýllýk iþgününün tamamý, 3.000e
eþit tüketim mallarýnýn üretiminde harcanmýþ gibidir; 1.500d + 1.500aya
eþit olan bu 3.000, kendini, yalnýz deðiþen sermaye-deðer ile artý-deðere
böldüðü için, deðerin deðiþmeyen kýsmý burada tekrar görünmemektedir. Öte yandan, 6.000 deðerindeki deðiþmeyen sermaye-deðer, tüketim
mallarýndan tamamen farklý bir ürünler sýnýfýnda, yani üretim araçlarýnda tekrar ortaya çýkmaktadýr, oysa gerçekte, toplumsal iþgününün hiç
bir kýsmý bu yeni ürünlerin üretiminde harcanmamýþ gibidir. Daha çok,
tüm iþgünü, yalnýz, üretim araçlarý deðil tüketim mallarý biçiminde sonuç veren emek sýnýflarýný içeriyor gibidir. Bu gizem, zaten açýklýða
kavuþturulmuþ bulunuyor. O yýlýn emeðinin deðer-ürünü, kesim IInin
ürünlerinin deðerine, yeni üretilen tüketim mallarýnýn toplam deðerine
eþittir. Ama bu ürünlerin deðeri, yýllýk emeðin tüketim mallarý üretimi
alanýnda (kesim IIde) harcanmýþ olan kýsmýndan üçte-iki miktarýnda
daha büyüktür. Yýllýk emeðin ancak üçte-biri, bunlarýn üretiminde harcanmýþtýr. Bu yýllýk emeðin üçte-ikisi, üretim araçlarýnýn üretiminde, yani
kesim Ide harcanmýþtýr. Bu süre içerisinde, Ide deðiþen sermaye-deðer
ile Ide üretilen artý-deðerin toplamýna eþit olmak üzere yaratýlan deðerürün, IIde tüketim mallarý biçiminde tekrar görünen IInin deðiþmeyen
sermaye-deðerine eþittir. Demek ki, bunlar, karþýlýklý olarak deðiþilebilir
ve aynî olarak yerine konulabilir. IInin tüketim mallarýnýn toplam deðeri,
bu nedenle, I ve IInin yeni deðer-ürünlerinin [sayfa 455] toplamýna, ya da
II(s+d+a) = I(d+a) + II(d+a)ya, þu halde, o yýla ait emeðin d artý a biçiminde
ürettiði yeni deðerlerin toplamýna eþittir.
Öte yandan, üretim araçlarýnýn (I) toplam deðeri, üretim araçlarý
biçiminde (I) ve tüketim mallarý biçiminde (II) tekrar ortaya çýkan
deðiþmeyen sermaye-deðerin toplamýna eþittir; bir baþka deyiþle, toplumun toplam ürününde tekrar ortaya çýkan deðiþmeyen sermaye-deðerin toplamýna eþittir. Bu toplam deðer, deðer olarak ifade edildiðinde,
Iin üretim sürecinden önceki bir iþgününün üçte-dördü ile, IInin üretim
sürecinden önceki bir iþgününün üçte-ikisine, toplam, iki toplam iþgününe
eþittir.
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Yýllýk toplumsal ürün ile ilgili güçlük, bu yüzden, deðerin deðiþmeyen kýsmýnýn, bu deðiþmeyen kýsmýnýn deðerine eklenen ve tüketim
mallarýyla temsil edilen d+a yeni deðerinden tamamen farklý bir ürünler sýnýfý üretim araçlarý tarafýndan temsil edilmesi olgusundan ileri
gelir. Böylece, deðer açýsýndan, tüketilen ürün kitlesinin üçte-ikisinin,
toplum tarafýndan üretimleri için herhangi bir emek harcanmaksýzýn,
yeni bir biçim içerisinde ve yeni bir ürün olarak tekrar bulunduðu þeklinde
bir görüntü yaratýlmaktadýr. Oysa bireysel sermayede durum böyle deðildir. Her bireysel kapitalist, kendine özgü üretim araçlarýný bir ürüne
dönüþtüren, belirli somut türden bir emek kul1anmaktadýr. Örneðin bu
kapitalist bir makine yapýmcýsý olsun; yýl boyunca harcanan deðiþmeyensermaye 6.000s, deðiþen-sermaye 1.500d, artý-deðer 1,500a ürün 9.000,
diyelim herbiri 500 deðerinde 18 makine olsun. Burada ürünün hepsi,
ayný biçimde, makineler biçiminde bulunmaktadýr. (Eðer çeþitli türde
makineler üretirse, her tür ayrý hesaplanýr.) Meta-ürünün tamamý, yýl
boyunca makine yapýmýnda harcanan emeðin sonucudur; bu, ayný tür
somut emekle, ayný üretim araçlarýnýn bir bileþimidir. Ürünün deðerinin
çeþitli kýsýmlarý, bu nedenle, kendilerini ayný maddi biçimde ortaya koyarlar: 12 makine 6.000syi içerir, 3 makine 1.500dyi, 3 makine 1.500ayý.
Ele alýnan durumda, 12 makinenin deðerinin 6.000sye eþit olmasý, bu
12 makinede, yapýmlarý sýrasýnda harcanan emeðin deðil, yalnýzca bu
makinelerin yapýmlarýndan önce harcanan emeðin ona katýlmýþ olmasýndan ötürü olmadýðý açýktýr. 18 makineye ait üretim araçlarýnýn deðeri
kendiliðinden bu 12 makineye dönüþmüþ olmayýp, bu 12 makinenin
deðeri (4.000s + 1.000d + 1.000adan oluþan deðeri), 18 makinede bulunan deðiþmeyen-sermayenin toplam deðerine eþittir. Makine yapýmcýsý,
bu nedenle, 18 yeni [sayfa 456] makinenin yeniden-üretimi için gereksinme
duyduðu bu harcanmýþ deðiþmeyen-sermayesini yerine koymak için 18
makineden 12sini satmak zorundadýr. Harcanan emek salt makinelerin
yapýmýnda kullanýldýðý halde, bunun tersi düþünülseydi, durumun açýklanmasý olanaksýzlaþýrdý ve sonuç þöyle olurdu: Bir yanda, 1.500d +
1.500aya eþit 6 makine, öte yanda, 6.000s tutan bir deðerde, demir, bakýr, vidalar, kayýþlar vb. yani maddi biçimleri içerisinde makinelerin üretim araçlarý; bildiðimiz gibi, bireysel makine yapýmcýsý kapitalist, bunlarý
kendisi üretmez, dolaþým süreci aracýlýðý ile yerine koymak zorundadýr.
Ve gene de ilk bakýþta, toplumun yýllýk ürününün yeniden-üretimi bu
saçma sapan biçimde oluyormuþ gibi görünür.
Bireysel bir sermayenin, yani toplumsal sermayenin kendine ait
hayatý olan ve baðýmsýz iþlev yapabilen her parçasýna ait ürünü, þu ya da
bu türde maddi bir biçime sahiptir. Burada tek koþul, bu ürünün, kendisine, metalar dünyasýnýn dolaþýma muktedir bir üyesi damgasýný vuran
bir kullaným-biçimine, bir kullaným-deðerine gerçekten sahip olmasýdýr.
Ürün olarak çýktýðý ayný üretim sürecine, üretim aracý olarak tekrar girebilip girememesi önemsizdir ve raslantýya baðlýdýr; bir baþka deyiþle, bu
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ürünün deðerinin, sermayenin deðiþmeyen kýsmýný temsil eden parçasýnýn, deðiþmeyen-sermaye olarak fiilen tekrar iþlev yapabilecek maddi bir
biçime sahip olup olmamasý önemsizdir ve raslantýya baðlýdýr. Eðer bu
maddi biçime sahip deðilse, ürünün deðerinin bu kýsmý, satýþ ve satýnalma yoluyla, kendi maddi üretim öðelerinin biçimine tekrar çevrilir ve
böylece deðiþmeyen-sermaye, iþlev yapabilecek maddi biçim içerisinde
yeniden üretilir.
Toplam toplumsal sermayenin ürünü için ise durum böyle deðildir. Yeniden-üretimin bütün maddi öðeleri, kendi maddi biçimleri içerisinde, bu ürünün kýsýmlarýný oluþturmak zorundadýr. Sermayenin tüketilen deðiþmeyen kýsmý, ancak, sermayenin üründe tekrar ortaya çýkan tüm deðiþmeyen kýsmýnýn, gerçekten deðiþmeyen-sermaye iþlevini
görebilecek yeni üretim araçlarýnýn maddi biçimi içerisinde tekrar ortaya çýkmasý ölçüsünde toplam üretim tarafýndan yerine konulabilir. Þu
halde, basit yeniden-üretim varsayýldýðýnda, ürünün, üretim araçlarýndan oluþan kýsmýnýn deðeri, toplumsal sermayenin deðerinin deðiþmeyen
kýsmýna eþit olmalýdýr.
Ayrýca: Bireysel olarak düþünüldüðünde kapitalist, ürünün [sayfa 457]
deðerinde, yeni eklenen emek aracýlýðý ile yalnýzca deðiþen-sermayesi
ile artý-deðerin toplamýný üretir, oysa, deðerin deðiþmeyen kýsmý ürüne,
bu yeni eklenen emeðin somut niteliði nedeniyle aktarýlýr.
Toplumsal açýdan düþünüldüðünde, toplumsal iþgününün, üretim araçlarýný üreten, dolayýsýyla bunlara yeni bir deðer kattýðý gibi, yapýmlarý sýrasýnda tüketilen üretim araçlarýnýn deðerini de bunlara aktaran
kýsmý, kesim I ve IInin her ikisinde eski üretim araçlarý biçiminde tüketilenin yerine konulmasý için ayrýlan yeni deðiþmeyen-sermayeden baþka
bir þey yaratmaz. Ancak, o, üretken tüketim için ayrýlan ürünü yaratýr. Bu
ürünün tüm deðeri, demek ki, deðiþmeyen-sermaye olarak yeniden iþlev
yapabilecek, deðiþmeyen-sermayeyi kendi maddi biçimi içerisinde ancak geri satýn alabilecek ve bu nedenle, toplumsal açýdan düþünüldüðünde, kendisini ne deðiþen-sermayeye ve ne de artý-deðere ayrýþtýrabilecek
tek deðerdir.
Öte yandan, toplumsal iþgününün, tüketim mallarý üreten kýsmý,
toplumsal yerine koyma sermayesinin herhangi bir kýsmýný üretmez.
Yalnýzca o, maddi biçimleri içerisinde, I ve IIdeki, deðiþen-sermayenin
deðeri ile artý-deðeri, gerçekleþtirmeye ayrýlan ürünleri yaratýr.
Toplum açýsýndan ele alýndýðýnda ve bu nedenle, hem toplumsal
sermayenin ve hem de bireysel tüketimin yeniden üretilmesini kapsayan toplumun toplam ürünü düþünüldüðünde, Proudhonun burjuva iktisatçýlarýndan kopya ettiði tavrý benimseyerek, bu konuya, kapitalist üretim
biçimine sahip bir topluma, en bloc, bir bütün olarak bakýldýðýnda, bu
kendisine özgü tarihsel ve ekonomik niteliðini sanki yitiriyormuþ gibi
bakmamalýyýz. Hayýr, tam tersine. Bu durumda, biz, toplu haldeki kapitalistleri ele almak zorundayýz. Biraraya gelmiþ sermaye, bütün bireysel
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kapitalistlerin ortaklaþa sermaye stoklarý gibi görünür. Bu anonim þirketin,
öteki pek çok anonim þirketlerle ortaklaþa, yani herkesin buraya ne
koyduðunu bildiði halde, ondan ne alacaðýný bilmemesidir.
IX. ADAM SMÝTH, STORCH VE
RAMSAYA TOPLU BAKIÞ

Toplumsal ürünün toplam deðeri 6.000s + 1.500d + 1.500a olmak
üzere, 9.000dir; yani 6.000i üretim araçlarýnýn deðerini yeniden üretmekte, 3.000i de tüketim mallarýný. Toplumsal gelirin deðeri [sayfa 458]
(d+a), demek ki, toplam ürünün deðerinin ancak üçte-birine ulaþmakta
ve tüketicilerin tamamý, emekçilerde kapitalistlerde, toplam toplumsal
üründen, metalarý, ürünleri ancak bu üçte-bire ulaþan miktar kadar çekebilirler ve kendi tüketim fonlarýna katabilirler. Öte yandan, 6.000, ya
da ürünün deðerinin üçte-ikisi; aynî yerine konulmasý gereken deðiþmeyen-sermayenin deðeridir. Öyleyse, bu miktarda üretim aracýnýn tekrar üretim fonuna katýlmasý gerekir. Storch, bunu, tanýtlayamadýðý halde,
esas olarak kabul etmektedir: Þurasý açýktýr ki, yýllýk ürünün deðeri, kýsmen sermayeye ve kýsmen de kârlara bölünmekte, ve yýllýk ürünün deðerinin bu kýsýmlarýnýn herbiri, hem sermayesinin devamý ve hem de tüketim fonunun yerinin doldurulmasý için ulusun gereksinme duyduðu
ürünlerin satýn alýnmasýnda düzenli olarak kullanýlmaktadýr. ... Bir ulusun sermayesini oluþturan ürünler tüketilemez. (Storch, Considerations
sur la nature du revenu national, Paris 1824, s. 134-135, 150.)
Ne var ki, Adam Smith, bugüne kadar inanýlan bu þaþkýnlýk verici
dogmayý, yalnýz daha önce sözü edilen biçimiyle, yani toplumsal ürünün
tüm deðerinin kendisini gelire, ücretler artý artý-deðere, ya da, onun deyiþiyle ücretler artý kâr (faiz) artý toprak rantýna ayýrdýðýný yaymakla kalmadý, daha da popüler biçimiyle, tüketicilerin eninde sonunda (ultimately) üreticilere ürünün tüm deðerini ödemek zorunda olduklarýný
da yaygýnlaþtýrdý. Bu, bugüne kadar, sözde ekonomi politik bilimin, iyice
yerleþmiþ beylik sözlerinden, ya da, daha çok ölümsüz gerçeklerinden
birisidir. Bu, þu akla yakýn biçimde bir örnekle anlatýlmýþtýr: Herhangi bir
malý, diyelim bir keten gömleði alalým. Önce, keten ipliði eðiricisi, keten
yetiþtiricisine, ketenin tüm deðerini ödemek zorundadýr; yani keten tohumunun, gübrenin, kullandýðý hayvanlarýn yemlerinin vb. deðerini ve bir
de, bu keten yetiþtiricisine ait binalar, tarým araçlarý vb. gibi sabit sermayeden ürüne aktarýlan deðer kýsmýný; ketenin üretiminde ödenen ücretleri; ketende nesneleþen artý-deðeri (kârý, toprak rantýný); ensonu, ketenin
üretildiði yerden eðrileceði yere kadar olan taþýma giderlerini ödemelidir. Ardýndan, dokumacý, keten ipliði eðiricisine, yalnýz bu ketenin fiyatýný deðil, makinelerin, binalarýn vb. kýsacasý sabit sermayenin ketene
aktarýlan kýsmýnýn deðerini de ödemelidir; ayrýca, eðirme sürecinde tüketilen bütün yardýmcý maddeler, iplikçilerin ücretleri, artý-deðer vb. ve bü-
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tün bunlar, aðartýcýya, keten bezinin taþýma giderlerine [sayfa 459] ve ensonu, kendisine yalnýzca hammadde saðlayan daha önceki bütün üreticilerin tüm fiyatýný ödemek zorunda olan gömlekçiye kadar sürer gider.
Gömlekçinin elinde, kýsmen gömleklerin yapýmýnda, emek aletleri, yardýmcý maddeler vb. biçiminde tüketilen deðiþmeyen-sermayenin deðeri
ve kýsmen de, gömlekçilerin ücretlerinin deðeri ile gömlek imalatçýsýnýn
artý-deðerinin toplamýný buna ekleyen emek harcamasý aracýlýðý ile, bir
deðer eklemesi daha olur. Þimdi, diyelim: gömlekler biçimindeki, bu
ürünün tamamý 100 sterlin olsun ve bu miktar, toplum tarafýndan gömleklere harcanan toplam yýllýk ürünün deðerinin bir kesiri olsun. Gömlek
tüketicileri bu 100 sterlini öderler, yani gömleklerde, içerilmiþ bulunan
bütün üretim araçlarýnýn deðerini, ücretlerin deðerini ve keten yetiþtiricisinin, iplikçinin, dokumacýnýn, aðartýcýnýn, gömlek imalatçýsýnýn ve bütün
taþýyýcýlarýn artý-deðerini öderler. Bu, tamamýyla doðrudur. Bunu, aslýnda
bir çocuk bile görebilir. Ne var ki, ardýndan þöyle diyor: durum, öteki bütün metalarýn deðerleri bakýmýndan da böyledir. Þöyle demesi gerekirdi: durum, bütün tüketim mallarýnýn deðeri yönünden, toplumsal ürünün
tüketim fonuna geçen kýsmýnýn deðeri yönünden, yani toplumsal ürünün deðerinin, gelir olarak harcanabilecek kýsmý bakýmýndan iþte böyledir. Gerçekten de bütün bu metalarýn deðerlerinin toplamý, bunlarda
tüketilen bütün üretim araçlarýnýn deðeri (sermayenin deðiþmeyen kýsmý) ile, son eklenen emek tarafýndan yaratýlan deðerin (ücretler ile artýdeðerin toplamýnýn) toplamýna eþittir. Þu halde, bir bütün olarak tüketiciler, bu tüm deðerler toplamý için ödeme yapabilirler, çünkü her bireysel metaýn deðeri s+d+adan oluþtuðu halde, tüketim fonuna geçen
bütün metalarýn deðerlerinin toplamý, en üst düzeyinde alýndýðýnda, ancak, toplumsal ürünün, kendisini d+aya ayrýþtýran kýsmýna, bir baþka
deyiþle, yýl boyunca harcanan emeðin, mevcut üretim araçlarýna eklediði deðere, yani deðiþmeyen-sermayenin deðerine eþit olabilir. Deðiþmeyen-sermayenin deðerine gelince, bunun, toplumsal ürünler kitlesinden
iki yönlü biçimde yerine konduðunu görmüþ bulunuyoruz. Önce, tüketim mallarý üreten IIdeki kapitalistler ile bunlar için üretim aracý üreten
Ideki kapitalistler arasýnda bir deðiþimle. Birisi için sermaye olan, bir
baþkasý için gelirdir sözünün kaynaðý iþte budur. Ne var ki, gerçek durum böyle deðildir. 2.000 deðerinde tüketim mallarý biçiminde bulunan
2.000s, IInin kapitalist sýnýfý için, deðiþmeyen bir sermaye-deðer oluþturur.
Bunlar, iþte bu yüzden, bu [sayfa 460] deðeri, ürün, maddi biçimi içerisinde
tüketime ayrýldýðý halde, tüketemezler. Öte yandan, 2.000 I(d+a) Ie ait
kapitalist sýnýf ile iþçi-sýnýfýnýn ürettiði ücretler ve artý-deðerdir. Bunlar
,üretim araçlarýnýn maddi biçimi içerisinde, deðerlerinin tüketilmesi
olanaksýz þeyler halinde bulunurlar. Öyleyse önümüzde, 4.000 tutarýnda
bir deðerler toplamý var; bunun yarýsý, sözkonusu deðiþimden önce ve
sonra yalnýzca, deðiþmeyen-sermayenin yerini alýr, öteki yarýsý ise ancak
geliri oluþturur.
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Sonra, kesim Iin deðiþmeyen-sermayesi, kýsmen Ideki kapitalistler arasýnda deðiþim, kýsmen de her bireysel giriþimdeki aynî yerine
koymalar ile, aynî olarak yerine konur.
Tüm yýllýk ürünün deðerinin, en sonunda tüketici tarafýndan ödenmesi gerektiði þeklindeki tümce, ancak, eðer tüketicinin birbirinden çok
farklý iki türü kapsadýðý kabul edilseydi, doðru olurdu: bireysel tüketiciler
ile üretken tüketiciler. Bununla birlikte, ürünün bir kýsmýnýn, üretken
biçimde tüketilmesi gerektiði, ürünün sermaye olarak iþlev yapmasý, ve
gelir olarak tüketilmemesi gerektiði anlamýndan baþka bir anlam taþýmaz.
Biz, eðer, 9.000e eþit toplam ürünün deðerini, 6.000s + 1.500d +
1.500a þeklinde böler ve 3.000(d+a)ya yalnýz gelir niteliði açýsýndan bakarsak, o zaman, tersine, deðiþmeyen-sermaye ortadan kalkýyormuþ ve
sermaye, toplumsal bir ifadeyle, yalnýz deðiþmeyen-sermayeden
oluþuyormuþ gibi gözükür. Bu yüzden, aslýnda 1.500d olarak görünen
sermaye, kendisini, toplumsal gelirin bir kýsmýna, ücretlere, iþçi-sýnýfýnýn
gelirine ayrýþtýrmýþ olur ve böylece de, sermaye niteliði yok olup gider.
Gerçekten bu sonuç Ramsay tarafýndan çýkartýlmýþtýr. Ona göre, sermaye, toplumsal açýdan alýndýðýnda, yalnýz sabit sermayeden oluþmuþtur;
ama sabit sermaye ile, o, deðiþmeyen-sermayeyi, bu üretim araçlarý,
ister emek aletleri, ister hammadde, yarý-mamul ürün, yardýmcý maddeler vb. gibi emek malzemeleri olsun, üretim araçlarýndan oluþan bir
deðerler toplamýný kastediyor. Deðiþen-sermayeye, o, döner sermaye
diyor: Döner sermaye, yalnýzca, emeklerinin ürünü tamamlanmadan
önce iþçilere verilmiþ olaný geçim araçlarýný ve öteki gerekli nesneleri
içerir. ... Yalnýzca sabit sermaye, döner [sermaye -ç.] deðil, gerçek anlamda bir ulusal gelir kaynaðýdýr. ... Döner sermaye üretimde dolaysýz
bir öðe olmadýðý gibi, onun için esas bir öðe de deðildir, ama yalnýzca,
halk yýðýnlarýnýn acýnacak yoksulluðuyla zorunlu hale gelmiþ bir servet
aracýdýr. ... Ulusal görüþ açýsýndan yalnýz [sayfa 461] sabit sermaye, üretim
maliyetinin bir öðesini oluþturur. (Ramsay, l.c., s. 23-26, passim.) Ramsay, sabit sermayeyi, ki bununla deðiþmeyen-sermayeyi kastetmektedir,
þu sözcükler ile daha açýk olarak tanýmlamaktadýr: Emeðin (yani herhangi bir meta üzerinde harcanan emeðin) ürününün herhangi bir kýsmýnýn, sabit sermaye olarak varolduðu zaman süresi; yani bu kýsmýn,
gelecekteki metalarýn yaratýlmasýna yardým etmekle birlikte, emekçilerin bakýmlarýný saðlamadýðý biçim içerisinde bulunduðu zaman süresi.
(Ibid., s. 59.)
Adam Smithin deðiþmeyen ve deðiþen sermaye arasýndaki ayrýmla, sabit ve döner sermaye arasýndaki ayrýmý birbirine karýþtýrmakla
yolaçtýðý felaketi burada bir kez daha görüyoruz. Ramsayýn deðiþmeyensermayesi emek aletlerini, döner sermayesi geçim araçlarýný içeriyor.
Bunlarýn her ikisi de, belli deðerde metalardýr. Bunlardan birisi, ötekinden daha çok artý-deðer yaratamaz.
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X. SERMAYE VE GELÝR: DEÐÝÞEN-SERMAYE
VE ÜCRETLER49

Tüm yýllýk yeniden-üretimi, bir yýlýn tüm ürünü, o yýlýn yararlý emeðinin ününüdür. Ama bu toplam ürünün deðeri, bu deðerin, yýllýk emeðin, o yýl boyunca harcanan emek-gücünün katýlmýþ olduðu kýsmýnýn
deðerinden büyüktür. Bu yýlýn deðer-ürünü, bu dönem boyunca metalar
biçiminde yeni yaratýlan deðer, ürünün deðerinden, bütün yýl boyunca
imal edilen metalar kitlesinin toplu deðerinden küçüktür. Yýllýk ürünün
toplam deðerinden, bu ürüne o yýl harcanan emek tarafýndan eklenen
deðerin çýkartýlmasý ile elde edilen fark, gerçekte yeniden üretilen bir
deðer olmayýp, yalnýzca, yeni bir varlýk biçimi içerisinde tekrar meydana
çýkan bir deðerdir. Bu, daha önce varolan bir deðerden yýllýk ürüne
aktarýlan bir deðer olup, o geçmiþteki yýlýn toplumsal emek-sürecine
katýlan deðiþmeyen-sermayeyi oluþturan öðelerin süreðenliðine baðlý olarak, daha önceki ya da daha sonraki bir tarihe ait olabilir; dünyaya bir ya
da birkaç yýl önce gelen üretim araçlarýnýn deðerinden doðabilen bir
deðerdir. Her ne olursa olsun bu, daha önceki yýllardan, bu yýlýn ürününe aktarýlan bir deðerdir.
Þemamýzý alalým. Buraya kadar incelenen öðelerin I ile II arasýnda ve II içerisinde deðiþiminden sonra durum: [sayfa 462]
I. 4.000s + 1.000d+ 1.000a (son 2.000, IIsnin tüketim mallarýnda
gerçekleþtirilmiþtir) = 6.000.
II. 2.000s. (I (d+a) ile deðiþim yoluyla yeniden-üretilmiþtir)
+500d+500a = 3.000.
Deðerler toplamý =9.000.
Yýl boyunca yeni üretilen deðer, yalnýz d ve ada içerilmektedir.
Bu yýlýn deðer-ürününün toplamý, bu nedenle, d+anýn toplamýna ya da,
2.000 I(d+a) + 1.000 II(d+a) = 3.000e eþittir. Bu yýlýn ürününün geri kalan
bütün deðer kýsýmlarý, yalnýzca, yýllýk üretimde tüketilen daha önceki
üretim araçlarýnýn deðerlerinden aktarýlmýþ olan deðerlerdir. Þimdiki yýllýk emek, bu 3.000 dýþýnda herhangi bir deðer üretmemiþtir. Bu, onun
tüm yýllýk deðer-ürününü temsil eder.
Þimdi, daha önce gördüðümüz gibi, 2.000(d+a) sýnýf II için kendisine ait 2.000 IIsyi, üretim araçlarýnýn maddi biçimi içerisinde yerine koyar. Demek ki, kategori Ide harcanan yýllýk emeðin üçte-ikisi, IInin
deðiþmeyen-sermayesini, hem tüm deðeri ve hem de maddi biçimi ile
yeni üretmiþ oluyor. Toplum açýsýndan, yýl boyunca harcanmýþ olan emeðin üçte-ikisi, kesim IIye uygun düþen maddi, biçim içerisinde gerçekleþen yeni deðiþmeyen sermaye-deðeri yaratmýþ oluyor. Þu halde, toplumun yýllýk emeðinin büyük bir kýsmý, tüketim mallarýnýn üretiminde,
harcanan deðiþmeyen-sermayenin deðerini yerine koymak için, yeni
49
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deðiþmeyen-sermayenin (üretim araçlarý biçiminde bulunan sermayedeðerin) üretiminde harcanýyor. Bu durumda, kapitalist toplumu, vahþi
bir topluluktan ayýran þey, Seniorun50 düþündüðü gibi, vahþi insanýn emeðini, zaman zaman, kendisine, gelire, yani tüketim mallarýna ayrýþtýrabilir
(deðiþilebilir) herhangi bir ürün saðlamayacak þekilde harcama ayrýcalýðý ve özelliði deðildir. Hayýr, bu ayrým þuradadýr:
a) Kapitalist toplum, mevcut yýllýk emeðinin çoðunu, ücretler ya
da artý-deðer biçiminde, gelire ayrýþmayacak, ama ancak sermaye olarak iþlev yapabilecek üretim araçlarýnýn (dolayýsýyla, deðiþmeyen-sermayenin) üretiminde kullanýr.
b) Vahþi insan, yay, ok, taþ çekiç, balta, sepet vb. yaptýðý [sayfa 463]
zaman, böyle kullandýðý zamanýný, tüketim mallarýnýn üretiminde harcamadýðýný çok iyi bilir, ama böylece, gereksinme duyduðu üretim araçlarýný biriktirmiþ olur, baþka bir þey deðil. Üstelik, bir vahþi, zaman kaybýna
hiç kulak asmamakla, korkunç bir ekonomik günah iþlemiþ oluyor, ve
Tylorun51 bize anlattýðýna bakýlýrsa, bir tek yay yapmak bazan bütün bir
ay sürüyor.
Bazý ekonomi politikçilerin, teorik güçlüklerden, yani gerçek iç
baðýntýlarýn birisi için sermaye olanýn bir baþkasý için gelir olmasý, ya da
bunun tersi gibi kavranýlmasýnda karþýlaþýlan güçlüklerden kendilerini
kurtarmak için baþvurduklarý halihazýr düþünce þekli, ancak kýsmen doðru
olup, buna evrensellik niteliði verilir verilmez büsbütün yanýltýcý olmaktadýr (ve bu nedenle, yýllýk yeniden-üretim sürecinde yer alan deðiþim sürecinin tamamýnýn yanlýþ anlaþýlmasýna ve dolayýsýyla, kýsmen doðru olan
gerçek temelin de yanlýþ kavranmasýna yolaçmaktadýr).
Þimdi biz, bu anlayýþýn kýsmi doðruluðuna dayanan gerçek baðýntýlarý özetleyeceðiz ve böyle yapmakla bu baðýntýlar, konusundaki yanlýþ
düþünceler su yüzüne çýkmýþ olacaktýr.
1) Deðiþen-sermaye, kapitalistin elinde sermaye olarak ve ücretliiþçinin elinde gelir olarak iþlev yapar.
Deðiþen-sermaye, önce kapitalistin elinde, para-sermaye biçiminde bulunur; ve onunla, emek-gücü satýn alarak, para-sermaye iþlevini
yerine getirir. Kapitalistin elinde para biçiminde kaldýðý sürece, para biçiminde varolan belli bir deðerden baþka bir þey deðildir; þu halde, deðiþen
deðil, deðiþmeyen bir büyüklüktür. Emek-gücüne çevrilebilir olmasý nedeniyle ancak potansiyel bir deðiþen-sermayedir. Ancak para-biçiminden soyunduktan sonra, kapitalist süreçte, üretken sermayenin bir kýsmý
olarak iþlev yapan emek-gücüne çevrildikten sonradýr ki, gerçekten deðiþen sermaye halini alýr.
50
Vahþi insan, ok yaptýðý zaman, bir iþ yapmýþ olur, ama tutumlu hareket etmiþ olmaz.
(Senior, Principes fondamentaux de lEconomie Politique, trad. Arrivabene, Paris 1836, s. 34243.) Toplum ne kadar ilerlerse, o kadar çok perhiz yapmayý gerektirir. (Ibid., s, 312.) (Cf, Das
Kapital. Buch I, Kap. XXII. s. 19.) [Kapital, Birinci Cilt, YirmidördüncÜ Bölüm, Üçüncü Kesim, s.
635.]
51
E. B. Tylor, Researches into thýe Early History of Mankind. etc.. London 1865, s. 198-99.
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Ýlk kez, kapitalist için, deðiþen-sermayenin para-biçimi olarak iþlev
yapan para, þimdi emekçinin elinde, ücretlerinin para-biçimi olarak iþlev
yapar, emekçi bunu geçim araçlarý karþýlýðýnda deðiþir; yani, kendisine
ait emek-gücünün sürekli yinelenen satýþýndan elde edilen gelirin parabiçimi olarak iþlem yapar.
Burada, alýcýnýn, bu durumda, kapitalistin parasýnýn, satýcýnýn, bu
durumda emek-gücü satýcýsýnýn, emekçinin eline geçtiði [sayfa 464] þeklindeki basit olgudan baþka bir þey görmüyoruz. Bu, deðiþen-sermayenin,
kapitalist için sermaye ve emekçi için gelir þeklinde çifte bir olanak içerisinde iþlev yaptýðý bir durum deðildir. Önce kapitalistin elinde kendisine ait deðiþen-sermayenin para biçimi, yani potansiyel deðiþen-sermaye
olarak bulunan ve sonra, kapitalist bunu emek-gücüne çevirir çevirmez
emekçinin elinde, sattýðý emek-gücünün eþdeðeri olarak hizmet eden
hep ayný paradýr. Ama, ayný paranýn satýcýnýn elinde, alýcýnýn elindekinden baþka bir yararlý amaca hizmet etmesi olgusu, bütün metalarýn alým
ve satýmýna özgü bir görünüþtür.
PE (bu, PMye eþittir) dolaþým hareketi, kapitalist alýcý yönünden EP hareketi olan (bu, MPye eþittir) paranýn emek-gücüne çevrilmesi, satýcý emekçi yönünden emek-gücü metaýnýn paraya çevrilmesi
sýrasýnda olup bitenlere dikkat etmeden, gözlerimizi yalnýzca bunlar üzerine dikip kaldýðýmýzda, en açýk bir biçimde görüleceði gibi, mazur gösterici iktisatçýlar, sorunu yanlýþ bir tarzda sunmaktadýrlar. Þöyle diyorlar:
Ayný para burada iki sermayeyi gerçekleþtiriyor; alýcý kapitalist parasermayesini, üretken sermayesi ile birleþtirdiði canlý emek-gücüne çevirmektedir; buna karþýlýk satýcý, emekçi kendisine ait metayý, emekgücünü, gelir olarak harcadýðý paraya çevirmekte ve bu ona kendi emekgücünü tekrar satma ve böylece onu devam ettirme olanaðýný saðlamaktadýr. Demek ki, emekçiye ait emek-gücü onun için, kendisine sürekli
gelir saðlayan, meta-biçimindeki sermayesini temsil etmektedir. Emekgücü, gerçekten onun (durmadan kendisini yenileyen, yeniden-üretilen) malýdýr, ama onun sermayesi deðildir. Bu, onun, satabileceði ve
yaþamak için sürekli satmak zorunda olduðu tek metadýr ve ancak alýcýnýn, kapitalistin elinde sermaye (deðiþen) olarak iþ görebilecek bir
metadýr. Bir insanýn, kendi emek-gücünü, yani kendisini bir baþka adama sürekli satmak zorunda bulunmasý olgusu, bu iktisatçýlara göre, onun
bir kapitalist olduðunu tanýtlar; çünkü bu adamýn elinde satýþ için sürekli
olarak (bizzat) metalar bulunmaktadýr. Bu anlamda, bir köle de, bir
baþkasý tarafýndan meta olarak bir defada ve temelli satýldýðý halde bir
kapitalisttir; çünkü, bu metaýn, iþ gören bir kölenin sahip bulunduðu
nitelik nedeniyledir ki, onu satýnalan kendisini yalnýz her gün yeniden
çalýþtýrmakla kalmaz, ona, sürekli çalýþmasýný saðlayan geçim araçlarýný
da verir. (Bu noktada, Sismondi ve Sayý, Malthusa yazýlan mektuplarda
karþýlaþtýrýnýz.*) [sayfa 465]
2) Ve böylece, 1.000 Id+1.000 Ianýn 2.000 IIs karþýlýðýnda
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deðiþiminde, bir taraf için (2.000 IIs) deðiþmeyen-sermaye olan, öteki
tarafý için, deðiþen-sermaye ile artý-deðer, yani genellikle gelir oluyor; ve
bir taraf için deðiþen-sermaye ile artý-deðer, yani genellikle gelir olan þey
(2.000 I(d+a), diðerleri için deðiþmeyen-sermaye halini alýyor.
Önce, emekçi açýsýndan baþlayarak, Idnin IIs karþýlýðýnda
deðiþimine bir gözatalým.
Ideki kolektif emekçi, Iin kolektif kapitalistine kendi emek-gücünü 1.000 karþýlýðýnda satmýþtýr; bu deðeri, ücretler biçiminde ödenen
para olarak alýr. Bu para ile IIden, ayný deðer tutarýnda tüketim mallarý
satýn alýr. Emekçi, örneðin yukarda 400.** sayfada gördüðümüz gibi, 500
IIdnin deðiþiminde yaptýðý þekilde kendi kapitalistinden satýn almada
bulunsa bile, IIdeki kapitalist, onun karþýsýna, yalnýz ve yalnýz bir meta
satýcýsý olarak çýkar. Bu metaýn, emek-gücünün içinden geçtiði dolaþým
biçimi, salt gereksinmelerin karþýlanmasý, tüketim amacý için yapýlan
basit meta dolaþýmýnýn biçimidir: M (emek-gücü)PM (tüketim mallarý,
IInin metalarý). Bu dolaþým hareketinin sonucudur ki, emekçi, Ideki
kapitalist için emek-gücü olarak kendisini devam ettirir ve bu kendi
kendisini devam ettirmesinin sürekli olmasý için de, E (M)PM sürecini
sürekli yenilemek zorundadýr. Ücretleri, tüketim mallarýnda
gerçekleþtirilir, gelir olarak harcanýr, ve iþçi sýnýfý bir bütün olarak alýnýrsa, tekrar tekrar gelir þeklinde harcanýr.
Þimdi de, Idnin IIs karþýlýðýnda bu ayný deðiþime, bir de kapitalist
açýsýndan bakalým. IInin tüm meta-ürünü, tüketim mallarýndan, yani
yýllýk tüketime girmek üzere ayrýlan þeylerden, þu halde, birisine ait, bu
durumda Ideki kolektif emekçiye ait, gelirin gerçekleþmesinde hizmet
etmek üzere ayrýlan ürünlerden oluþmaktadýr. Ama, IIdeki kolektif kapitalist için, kendisine ait meta-ürünün 2.000e eþit bir kýsmý, þimdi, üretken sermayesinin deðiþmeyen sermaye-deðerinin metalara çevrilmiþ
biçimidir. Bu üretken sermayenin, bu meta-biçiminden tekrar bir üretken sermayenin deðiþmeyen kýsmý olarak hareket edebileceði maddi
biçimine yeniden çevrilmesi gerekir. Buraya kadar IIdeki [sayfa 466] kapitalistin yaptýðý þey, metalar (tüketim mallarý) biçiminde yeniden-üretilmiþ
bulunan kendi deðiþmeyen sermaye-deðerinin (1.000e eþit) yarýsýný Ideki
emekçilere satmak suretiyle tekrar para biçimine çevirmekten ibarettir.
Þu halde, deðiþmeyen sermaye-deðer IIsnin birinci yarýsýna çevrilmiþ
bulunan deðiþen-sermaye Id deðil, I için emek-gücü deðiþiminde parasermaye olarak iþlev yapan ve böylece emek-gücü satýcýsýnýn eline geçen
paradýr, ve bu, emek-gücü satýcýsý için sermayeyi deðil para biçiminde
geliri temsil eder, yani tüketim mallarýnýn satýn alýnmasýnda bir araç
olarak harcanýr. Bu arada, Ideki emekçilerden IIdeki kapitalistlerin eli* Marx, J. B. Sayýn Letters à M. Malthus sur differents sujets déconomie politique, notamment
sur les causes de la stagnation générale du commerce, Paris 1820, adlý yapýtýný söylemek istiyor.
-Ed.
** Bu yapýtýn 428. sayfasý. -Ed.
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ne geçen 1.000 tutarýndaki para, IInin üretken sermayesinin deðiþmeyen
öðesi olarak iþlev yapamaz. O, þimdilik, yalnýzca, deðiþmeyen-sermayenin sabit ya da döner kýsmýna dönüþecek olan meta-sermayesinin parabiçimidir. Böylece, II, metalarýnýn alýcýsý olan Ideki emekçilerden almýþ
olduðu para ile, Iden, 1.000 tutarýnda üretim aracý satýn alýr. Deðiþmeyen
sermaye-deðer II, bu þekilde, kendi toplam tutarýnýn yarýsý ölçüsünde,
maddi biçimi içerisinde yenilenmiþ, bir kez daha üretken sermaye IInin
bir öðesi olarak iþlev yapabilecek hale gelmiþtir. Bu örnekte, dolaþým,
MPM yolunu izlemiþtir: 1.000 deðerinde tüketim mallarý 1.000 tutarýnda para 1.000 deðerinde üretim aracý.
Ama, MPM, burada, sermayenin hareketini temsil eder. M,
emekçilere satýldýðýnda, Pye çevrilmiþ ve bu P, üretim araçlarýna
çevrilmiþtir. Bu, metalarýn, bu metaýn yapýldýðý maddi öðelere yeniden
çevrilmesidir. Öte yandan, kapitalist IInin, I karþýsýnda yalnýz bir meta
alýcýsý olarak hareket etmesi gibi, kapitalist I de, II karþýsýnda yalnýz bir
meta satýcýsý gibi hareket eder. Baþlangýçta I, deðiþen-sermaye olarak
iþlev yapmak üzere ayrýlan para þeklinde bulunan 1.000 ile, 1.000 deðerinde emek-gücü satýn almýþtýr. Demek ki, para biçiminde harcanan
1.000d karþýlýðýnda bir eþdeðer almýþtýr. Bu para, þimdi, IIden yaptýðý
satýn almalarla bunu harcayan emekçiye aittir. Böylece, IInin kasasýnýn
yolunu tutan bu parayý, I, artýk, ayný deðerde meta satmak suretiyle
tekrar buradan alýp çýkartmaksýzýn ele geçiremez.
Önce Iin elinde, deðiþen-sermaye olarak iþlev yapacak olan 1.000
tutarýnda belli bir miktar para vardý. Para, bu iþlevleri, ancak, ayný deðerde emek-gücüne çevrilmekle yapar. Ama emekçi, ona, üretim sürecinin bir sonucu olarak, 6.000 deðerinde bir meta, kitlesi (üretim araçlarý)
saðlamýþtýr ve bunun altýda-biri, [sayfa 467] yani 1.000i para olarak yatýrýlan
sermayenin deðiþen kýsmýnýn eþdeðeridir. Bu deðiþen sermaye-deðer,
þimdi, bu meta-biçimi içerisinde, deðiþen-sermaye olarak daha önce
para biçimi içerisinde olduðundan fazla iþlev yapamaz. Bu iþlevi, ancak,
canlý emek-gücüne çevirdikten sonra, ve ancak bu emek-gücü üretim
sürecinde iþlev yaptýðý sürece yerine getirir. Deðiþen sermaye-deðer para
biçimindeyken, ancak potansiyel deðiþen-sermayeydi. Ne var ki, doðrudan emek-gücüne çevrilebilir bir biçim içerisindeydi. Ayný deðiþen sermaye-deðer, meta biçimindeyken henüz potansiyel para-deðerdir ve
ancak bu metalarýn satýþý, ve bu nedenle, IInin 1.000 karþýlýðýnda Iden
metalar satýn almasý sonucudur ki, ilk para-biçime dönmüþ olur. Dolaþým
hareketi burada þöyledir: 1.000d (para)1.000 deðerinde emek-gücü
 metalar þeklinde 1.000 (deðiþen-sermayenin eþdeðeri)1.000d (para);
þu halde, PM ... MP (PE ... MP dolaþýmýna eþit.) M ... M arasýnda,
araya giren üretim sürecinin kendisi, bu dolaþým alanýna dahil deðildir.
Yýllýk yeniden-üretime ait çeþitli öðelerin karþýlýklý deðiþiminde, bu
deðiþim, üretken sermayenin bütün öðelerinin, hem deðiþmeyen ve hem
de deðiþen öðelerinin (emek-gücünün) yeniden-üretimini içerdiði hal-
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de, bu süreç ortaya çýkmaz. Bu deðiþime katýlan herkes, ya alýcý, ya da
satýcý, ya da her ikisi olarak görünür. Emekçiler yalnýz meta alýcýlarý,
kapitalistler, bir alýcý, bir satýcý olarak, ve belli sýnýrlar içerisinde, ya yalnýz
meta alýcýlarý ya da yalnýz meta satýcýlarý olarak ortaya çýkarlar.
Sonuç: I, bir kez daha, sermayesinin deðiþen deðer-öðesine, doðrudan emek-gücüne çevrilebilir para-biçiminde sahip olmaktadýr; yani bu
deðiþen sermaye-deðere, üretken, sermayesinin deðiþen bir öðesi olarak gerçekten yatýrabileceði biricik biçim içerisinde sahip olmaktadýr.
Buna karþýlýk, emekçi, tekrar meta alýcýsý olarak hareket etme olanaðýna
kavuþmadan önce, yeniden, bir meta satýcýsý, yani kendisine ait emekgücünün satýcýsý olarak hareket etmek zorundadýr.
Kategori IIdeki deðiþen-sermayeyi (500 IId) ilgilendirdiði kadarýyla,ayný sýnýfa ait kapitalistler ile emekçiler arasýndaki dolaþým süreci
dolaysýz olarak yer alýr, çünkü biz, buna, kolektif kapitalist II ile kolektif
iþçi II arasýnda yer alýyormuþ gözüyle bakýyoruz.
Kolektif kapitalist II, ayný deðerde emek-gücü satýn almak için
500d yatýrýyor. Bu durumda, kolektif kapitalist bir alýcý, kolektif [sayfa 468]
emekçi bir satýcýdýr. Bunun üzerine, emekçi, emek-gücünün satýþý iþlemiyle, kendi ürettiði metalarýn bir kýsmýnýn alýcýsý olarak ortaya çýkar.
Burada, kapitalist, bu nedenle bir satýcýdýr. Emekçi, kapitaliste, kendi
emek-gücünün satýn alýnmasýnda ödenen parayý, IIde üretilen metasermayenin bir kýsmý, yani metalar þeklinde 500d aracýlýðý ile yerine koymuþ oluyor. Kapitalist, emek-gücüne çevrilmeden önce para biçiminde
sahip olduðu ayný dye, þimdi metalar biçiminde sahip bulunmaktadýr,
oysa buna karþýlýk, emekçi, kendi emek-gücünün deðerini para olarak
gerçekleþtirmiþtir ve þimdi, o da, bu parayý, kendisi tarafýndan üretilen
tüketim mallarýnýn satýn aldýðý kýsmýnda, kendi geliri olarak kendi tüketiminde ödemek üzere harcayarak gerçekleþtirir. Bu, emekçinin, para
biçimindeki gelirinin, kendi ürettiði metalarýn bir kýsmý karþýlýðýnda, yani
kapitaliste ait 500d karþýlýðýnda deðiþilmesidir. Bu yoldan, bu para, kapitalist IIye, deðiþen-sermayesinin para-biçimi olarak dönmektedir. Gelirin deðerinin para biçiminde, bir eþdeðeri, burada, deðiþen sermayedeðeri, metalar, biçiminde yerine koymaktadýr.
Kapitalist, emekçiye emek-gücünün satýn alýnmasýnda ödediði
parayý, eþdeðer miktarda metalarý ona sattýðý zaman ondan geri almakla, servetini artýrmýþ olmaz. Eðer emekçiye önce emek-gücünü satýn
aldýðý için 500 ödemiþ olsa, sonra da ek olarak, emekçilerin onun için
üretmiþ olduklarý, 500 deðerinde bir metalar kitlesini bunlara bedava
vermiþ olsa, emekçiye iki kez 500 deðerinde ödeme yapmýþ olurdu.
Tersine, eðer emekçi, kapitalist için 500 deðerinde emek-gücünün fiyatý
karþýlýðýnda 500 deðerinde metalar biçiminde bir eþdeðer üretmiþ olsa,
kapitalist, bu alýþveriþten öncekinden daha iyi durumda olmazdý. Ama
emekçi, 3.000 deðerinde bir ürünü yeniden-üretmiþtir. Emekçi, ürünün
deðerinin deðiþmeyen kýsmýný, yani üründe tüketilen 2.000 deðerindeki
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üretim aracýnýn deðerini yeni bir ürüne çevirerek aynen korumuþtur. Bu
deðere, bir de, 1.000(d+a) deðerinde belli bir deðer eklemiþtir. (Kapitalistin, para olarak 500'ün geri akýþý ile artý-deðer kazanarak zenginleþtiði
konusundaki düþünce, bu bölümün XIII. kesiminde ayrýntýlarý ile gösterildiði gibi, Destutt de Tracy tarafýndan geliþtirilmiþtir.)
Emekçi II tarafýndan, .500 deðerinde tüketim nesnesi satýn alýnmasýyla kapitalist II önce metalar biçiminde sahip bulunduðu 500 IInin
deðerini, baþlangýçta yatýrdýðý biçimde, para [sayfa 469] olarak tekrar elde
etmiþ olur. Bu alýþveriþin doðrudan sonucu, baþka herhangi bir meta
satýþýnda olduðu gibi, belli bir deðerin, metalar biçiminden para biçimine çevrilmesidir. Paranýn böylece kendi çýkýþ noktasýna doðru yaptýðý
geriye akýþta da, öyle özel bir yan yoktur. Kapitalist II de, eðer, para biçiminde 500 ile, kapitalist Iden metalar satýn almýþ olsaydý, ve sonra da
kapitalist Ie 500 tutarýnda metalar satsaydý, bu 500, ayný þekilde, kendisine para biçiminde dönerdi. Para biçimindeki bu 500lük miktar, ancak, bir metalar kitlesinin (1.000) dolaþýmýna hizmet etmiþ olur ve daha
önce açýklanan yasa gereðince, bu para, bu miktar metaý deðiþim amacý
ile dolaþýma sokan kimseye dönmüþ olurdu.
Ne var ki, kapitalist IIye para olarak geri akan 500, bir ve ayný
zamanda, para-biçimde yenilenmiþ. potansiyel deðiþen-sermayedir. Bu,
niçin böyledir? Para ve bu nedenle para-sermaye, salt emek-gücüne
çevrilebilir olduðu için böyledir ve o ölçüde potansiyel deðiþen-sermayedir. 500 sterlinin para olarak kapitalist IIye dönmesine, emek-gücü
IInin pazara dönmesi eþlik eder. Bunlarýn her ikisinin karþýt kutuplara
dönmesi yani ayný zamanda para biçimindeki 500'ün yalnýz para olarak
deðil, para-biçimde deðiþen-sermaye olarak da tekrar ortaya çýkýþý bir
ve ayný sürece baðlýdýr. 500e eþit paranýn kapitalist IIye dönmesinin
nedeni, IIdeki emekçilere, 500 miktarýnda tüketim mallarý satmýþ olmasýdýr, yani bu emekçinin ücretlerini, kendisinin ve ailesinin ve böylece de kendi emek-gücünün devamý için harcamasýdýr. Yaþamýný sürdürebilmesi ve tekrar meta alýcýsý olarak hareket edebilmesi için, emekgücünü tekrar satmak zorundadýr. Para olarak 500'ün kapitalist IIye
dönüþü, bu yüzden, ayný zamanda, para olarak 500 ile satýn alýnabilir bir
meta niteliði içerisinde, emek-gücünün bir geri dönüþü ya da ayný yerde
kalmasý ve böylece, para biçimindeki 500'ün, potansiyel deðiþen-sermaye olarak bir geriye dönüþüdür.
Lüks mallar üreten, II[b] kategorisine gelince, d (II[b])d halinde
durum ayný Idde olduðu gibidir. II[b]deki kapitalistler için, deðiþensermayelerini para biçiminde yenileyen para, bunlara II[a]daki kapitalistler aracýlýðý ile dolambaçlý bir yoldan geri akmaktadýr. Bununla birlikte,
emekçilerin kendi geçim araçlarýný doðrudan emek-güçlerini sattýklarý
kapitalist üreticilerden satýnalmalarý, ya da ancak aracýlýk yoluyla, bu
parayý, dolambaçlý bir yoldan bu birincilere geri döndüren bir baþka kategorideki [sayfa 470] kapitalistlerden satýn almalarý arasýnda bir fark vardýr.
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Ýþçi-sýnýfý kýtý kýtýna yaþayan insanlar olduklarý için, ellerinde para bulunduðu sürece satýn alabilirler. Ama durum, örneðin, 1.000 IIsnin 1.000 Id
ile deðiþiminde olduðu gibi, kapitalistler için farklýdýr. Kapitalistler kýtý
kýtýna yaþayan insanlar deðildir. Onun için itici güç, sermayesinin en
büyük ölçüde kendi kendini geniþletmesidir. Eðer akla gelebilecek herhangi bir durum, kapitalist IIye, deðiþmeyen-sermayesini derhal yenilemek yerine, parasýný ya da bu paranýn hiç deðilse bir kýsmýný bir süre
için elinde tutmasýnýn daha büyük bir yarar saðlayacaðý izlenimini veriyorsa, 1.000 IIsnin (para olarak) Ie dönüþü, ve böylece 1.000dnin tekrar
para biçimine gelmesi de gecikir; ve kapitalist I, ancak yedek akçesinden bir kýsmýný elden çýkartarak iþini ayný ölçekte sürdürebilir; ve, genel
bir deyiþle, deðiþen sermaye-deðerin para biçiminde geriye akýþýndaki
çabukluk ya da yavaþlýk dikkate alýnmaksýzýn, iþin kesintisiz sürüp gidebilmesi için, para biçiminde yedek bir sermayeye gereklilik vardýr.
O yýlýn yýllýk yeniden-üretiminin çeþitli öðelerinin deðiþimi araþtýrýlmasý gerektiðinde, bir önceki yýlýn, zaten sonuna eriþilmiþ bulunan
yýlýn emeðinin sonuçlarýnýn da araþtýrýlmasý gerekir. Bu yýllýk üründe sonuçlanmýþ bulunan üretim süreci geride kalmýþtýr; ürününe katýlmýþ geçmiþin bir þeyidir bu, ve, üretim sürecinden önce gelen ya da ona paralel
olan dolaþým sürecinde, potansiyel deðiþen-sermayenin gerçek deðiþensermayeye çevrilmesinde, yani emek-gücünün alým ve satýmýnda, bu
daha da çok böyledir. Emek-pazarý, þimdi önümüzdeki durumda olduðu gibi, artýk meta-pazarýnýn bir kýsmý deðildir. Emekçi, burada, yalnýz, emek-gücünü satmýþ olmakla kalmýyor, artý-deðerin dýþýnda, bir de,
emek-gücünün fiyatýnýn bir eþdeðerini, metalar biçiminde ikmal etmiþ
de oluyor. Üstelik o, ücretini cebine koymuþtur, bir meta (tüketim mallarý) alýcýsý olarak yalnýzca deðiþim sýrasýnda boy gösterir. Öte yandan,
yýllýk ürünün yeniden-üretimin bütün öðelerini içermesi, üretken sermayenin bütün öðelerini, her þeyden çok da en önemli öðesi olan deðiþen-sermayesini yerine koymasýdýr. Ve gördüðümüz gibi, aslýnda, deðiþensermaye bakýmýndan deðiþimin sonucu þudur: Ücretlerini harcamak,
satýn alýnan metalarý tüketmek suretiyle, meta alýcýsý olarak emekçi kendi emek-gücünü satmak zorunda bulunduðu bu biricik metaýný devam
ettirir ve yeniden-üretir. Týpký, kapitalist tarafýndan, emekçinin [sayfa 471]
emek-gücünün satýn alýnmasýna yatýrýlan paranýn kendisine geri dönmesi gibi, emek-gücü de, para karþýlýðýnda deðiþilebilir bir meta niteliði içerisinde emek-pazarýna geri döner. Özel olarak ele alýnan 1.000 Id örneðinde sonuç þudur ki, Ideki kapitalistler, para olarak, 1.000dyi ellerinde
bulundururlar ve Ideki emekçiler bunlara emek-gücü olarak 1.000 arzederler ve böylece Ideki tüm yeniden-üretim süreci yenilenebilir. Bu,
deðiþim sürecinin bir sonucudur.
Öte yandan, Ideki emekçilerin ücretlerinin harcanmasý, llde 1.000s
tutarýnda tüketim mallarým serbest býrakmýþ, bunlarý meta-biçimden parabiçime dönüþtürmüþtür. Kesim II, bunlarý, Iden 1.000dye eþit rnetalar
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satýn almak suretiyle, kendi deðiþmeyen-sermayesinin maddi biçimine
tekrar çevirmiþ ve böylece Ie, deðiþen-sermayesinin deðerini para-biçimde tekrar geri vermiþtir.
Ie ait deðiþen-sermaye, yýllýk ürünün deðiþiminde ya hiç kendisini göstermeyen ya da þöyle böyle görünebilen üç baþkalaþýmdan geçer.
1) Ýlk biçim, ayný deðerde emek-gücüne çevrilmiþ olan para olarak 1.000 Iddir. Bu çevrilme, kendisini, I ile II arasýndaki meta deðiþiminde
ortaya koymaz, ama, sonucu, iþçi-sýnýfý I, para olarak 1.000 ile, meta satýcýsý IInýn karþýsýna çýkmasý olgusunda görülür; týpký iþçi-sýnýfý IInin para
olarak 500 ile, meta biçiminde 500 IIdnin sahibi meta satýcýnýn karþýsýna
çýkmasý gibi.
2) Ýkinci biçim, deðiþen-sermayenin gerçekten deðiþtiði, deðiþensermaye biçiminde iþlev yaptýðý, deðer yaratýcý kuvvetin, kendisiyle deðiþilen belli bir deðerin yerinde göründüðü biricik biçimdir, ve tamamýyla
arkamýzda kalmýþ bulunan üretim sürecine aittir.
3) Deðiþen-sermayenin, üretim sürecinin sonucunda, deðiþen-sermaye olarak kendisini ortaya koyduðu üçüncü biçim, yýllýk deðer-üründür ve I. halde 1.000d artý 1.000aya, yani 2.000 I(d+s)ya eþittir. Para olarak
kendi ilk 1.000 deðeri yerine þimdi bu miktarýn iki katý bir deðer, yani
metalar biçiminde 2.000 vardýr. Metalar biçiminde 1.000 tutarýnda deðiþen
sermaye-deðer, bu nedenle, üretken sermayenin bir öðesi olarak deðiþensermayenin ürettiði deðerin ancak yarýsýdýr. Metalar biçiminde 1.000 Id, I
tarafýndan baþlangýçta yatýrýlan ve toplam sermayenin deðiþen kýsmý olmasý düþünülen 1.000dnin para olarak tam bir eþdeðeridir. Ama, [sayfa 472]
metalar biçiminde bunlar, ancak potansiyel paradýrlar (satýlana kadar
fiilen para halini alamazlar) ve doðrudan deðiþen para-sermaye olmalarý
daha da az sözkonusudur. Bunlar, en sonunda, 1.000 Id metaýnýn IIsye
satýlmasýyla ve emek-gücünün, satýn alýnabilir bir meta, para olarak
1.000in deðiþilebileceði bir madde olarak erken yeniden ortaya çýkýþý
ile, deðiþen para-sermaye halini alýrlar.
Bütün bu dönüþümler sýrasýnda kapitalist I, bu deðiþen-sermayeyi sürekli elinde tutar: 1) önce para-sermaye olarak; 2) sonra, üretken
sermayesinin bir öðesi olarak; 3) daha sonra, meta-sermayesinin deðerinin bir kýsmý olarak, dolayýsýyla meta-deðer biçiminde; 4) ensonu bir
kez daha, deðiþilebileceði emek-gücü ile tekrar karþý karþýya gelmiþ olan
para olarak. Emek-süreci boyunca kapitalist, deðiþen-sermayeye, belli
büyüklükte bir deðer olarak deðil, aktif deðer yaratýcý emek-gücü olarak
sahiptir. Ne var ki, kapitalist, emekçiye, onun emek-gücü belirli bir süre
için iþlemedikçe asla ödemede bulunmadýðýndan kapitalistin elinde, ona
ödeme yapmadan önce, zaten bu emek-gücünün kendisinin yerine geçmek üzere yarattýðý deðer artý artý-deðer bulunmaktadýr.
Deðiþen-sermaye daima þu ya da bu biçimde kapitalistin elinde
kaldýðý için, bunun herhangi bir kimse için kendisini þu ya da bu yoldan
gelire çevirdiði iddia edilemez. Tersine, metalar biçiminde 1.000 Id,
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deðiþmeyen-sermayesinin yarýsýný aynen yerine koyduðu IIye satýþý ile
kendisini paraya çevirir.
Kendisini gelire ayrýþtýran þey, deðiþen-sermaye I ya da para olarak 1.000d deðildir. Bu para, emek-gücüne çevrilir çevrilmez, deðiþensermaye Iin para biçimi olarak iþlev yapmaktan çýkar; týpký herhangi bir
meta alýcýsýna ait paranýn, bunu, baþka herhangi bir satýcýnýn metaý karþýlýðýnda deðiþmesi üzerine artýk kendisine ait bir þeyi temsil etmekten çýkmasý gibi. Ücret olarak alýnan paranýn, iþçi-sýnýfýnýn elinde uðradýðý deðiþiklik, deðiþen-sermayenin çevrilmesi deðil, paraya çevrilmiþ emekgüçlerinin deðerinin çevrilmesidir; týpký, emekçinin yarattýðý deðerin (2.000
I(d+s) çevrilmesinin yalnýzca kapitaliste ait bulunan ve emekçiyi ilgilendirmeyen bir metaýn çevrilmiþ olmasý gibi. Bununla birlikte, kapitalist, ve
ondan da fazla teorik yorumcusu ekonomi politikçi, emekçiye ödenen
paranýn, hâlâ onun, yani kapitalistin parasý olduðu düþüncesinden kendilerini ancak büyük bir güçlükle [sayfa 473] kurtarabilmektedirler. Bu kapitalist, eðer bir altýn üreticisi ise, deðerin deðiþen kýsmý yani emeðin satýn alýnma fiyatýný yerine koyan metalar biçimindeki eþdeðer kendisini
doðrudan para biçiminde ortaya koyar ve dolambaçlý bir geriye akýþ yolu izlemeksizin deðiþen para-sermaye olarak yeniden iþlev yapabilir. Ama,
IIdeki emekçiyi ilgilendirdiði kadarýyla lüks mallar üreten emekçi dýþýnda 500d, emekçinin tüketimi için ayrýlan metalar þeklinde bulunur ve
kolektif emekçi olarak kabul edilen emekçi bunlarý, kendi emek-gücünü sattýðý ayný kolektif kapitalistten doðrudan tekrar satýn alýr. Sermayedeðer IInin deðiþen kýsmý, maddi biçimini ilgilendirdiði kadarýyla,
çoðunluðu iþçi-sýnýfýnýn tüketimine ayrýlan tüketim mallarýndan oluþur.
Ama, emekçi tarafýndan bu biçim içerisinde harcanan deðiþen-sermaye
deðildir, bu tüketim mallarý içerisinde onun gerçekleþmesiyle, kapitalistin para-biçimi içerisindeki deðiþen-sermaye 500 IIdyi yerine koyan salt
ücretlerdir, emekçinin parasýdýr. Deðiþen-sermaye IId, týpký deðiþmeyensermaye 2.000 IIs gibi tüketim mallarý olarak yeniden-üretilmiþtir. Bunlardan birisi kendisini ne derece gelire çevirirse, diðeri de ancak o kadar
çevirir. Her iki halde de kendilerini gelire çeviren ücretlerdir.
Bununla birlikte, yýllýk ürünün deðiþiminde þurasý da önemli bir
olgudur ki, ücretlerin gelir olarak harcanmasý ile, para-sermaye biçimine, bir durumda 1.000 IIs, ve gene ayný þekilde, bu dolambaçlý yoldan
1.000 Id ile yukarýda sözü edilen 500 IId, yani hem deðiþmeyen ve hem
de deðiþen sermaye tekrar sokulmuþtur. (Deðiþen-sermayede, bu kýsmen doðrudan ve kýsmen de dolaylý geriye akýþ yoluyla olmuþtur.)
XI. SABÝT SERMAYENÝN
YERÝNE KONMASI

Yýllýk yeniden-üretimin deðiþiminin tahlilinde aþaðýdaki nokta
büyük bir güçlük gösterir. Konunun ortaya konulabileceði en basit biçi-
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mi alýrsak, þunu elde ederiz:
I) 4.000s + 1.000d + 1.000a +
II) 2.000s + 500d + 500a = 9.000.
Bu sonunda kendini þuna ayrýþtýrýr:
4.000 Is + 2.000 IIs + 1.000 Id + 500 IId + 1.000 Ia
+ 500 IIa = 6.000s + 1.500d + 1.500a = 9.000. [sayfa 474]
Deðiþmeyen-sermayenin deðerinin, sözcüðün kesin anlamýyla
emek aletlerini (üretim araçlarýnýn ayrý bir kesimi olarak) içeren bir kýsmý, emek aletlerinden emeðin ürününe (metaya) aktarýlmýþtýr; bu emek
aletleri, üretken sermayenin öðeleri olarak iþlev yapmaya devam ederler ve bunu eski maddi biçimleri içerisinde yaparlar. Bu, onlarýn, belli bir
dönem için sürekli iþlev yapmalarý sýrasýnda uðradýklarý eskiyip yýpranma, tedrici aþýnma payý olup, bunlar tarafýndan üretilen metalara, emek
aletlerinden emek ürününe aktarýlan bir deðer öðesi olarak tekrar ortaya çýkarlar. Bu nedenle, yýllýk yeniden-üretim bakýmýndan, yalnýzca sabit
sermayenin bir yýldan fazla ömürlü olan kýsýmlarý, baþlangýçta dikkate
alýnacaktýr. Eðer bunlar bir yýl içerisinde tamamen eskimiþlerse bunlarýn
yýllýk yeniden-üretimi ile bütünüyle yerine konulmalarý ve yenilenmeleri
gerekir ve incelenmekte olan konu ile herhangi bir iliþkileri yoktur. Makine ve sabit sermayenin diðer daha dayanýklý öteki biçimlerinde bina
ve makine bir tüm olarak çok daha uzun süre dayandýðý halde, bazý
kýsýmlarýnýn bir yýl içerisinde baþtan baþa deðiþtirilmeleri gerekli olduðu
durumlar olabilir  çoðu kez olmaktadýr. Bu kýsýmlar, sabit sermayenin
bir yýl içerisinde yerine konulmasý gerekli öðeleri ile bir kategoriye aittir.
Metalarýn bu deðer öðesinin, onarým maliyetiyle karýþtýrýlmamasý
gerekir. Meta satýldýðýnda bu deðer öðesi, bütün ötekiler gibi paraya
çevrilir. Ama paraya çevrildikten sonra, diðer deðer öðelerinden farký
görünür hale gelir. Metalarýn yeniden-üretimlerinin baþlayabilmesi (ya
da genellikle, meta üretim sürecinin sürekli olabilmesi) için, bunlarýn
üretimlerinde tüketilen ham ve yardýmcý maddelerin aynî olarak yerine
konulmalarý gereklidir. Bunlar üzerinde harcanan emek-gücünün de,
gene, taze emek-gücü ile yenilenmesi gerekir. Bu nedenle, metalarda
gerçekleþen paranýn, sürekli olarak üretken sermayenin bu öðelerine,
para-biçiminden meta-biçimine tekrar çevrilmesi zorunludur. Ham ve
yardýmcý maddeler örneðin belli aralýklarla büyük miktarlar halinde satýn alýnsa böylece üretken bir ikmal oluþtursa ve belirli dönemler boyunca yeniden satýn alýnmalarýna gerek kalmasa, gene de durum deðiþmiþ
olmaz; ve bu yüzden bu ham ve yardýmcý maddeler bulunduðu sürece, metalarýn satýþýndan gelen para, bu amaca ayrýldýðý için birikebilir
ve deðiþmeyen-sermayenin bu kýsmý, geçici olarak, fiili iþlevine bir süre
için ara vermiþ [sayfa 475] para-sermaye olarak görünebilir. Bu, bir gelir-sermaye deðildir; para-biçimde askýya alýnmýþ üretken sermayedir. Üretim
araçlarýnýn yenilenmeleri, bu yenilenmenin dolaþým yönünden biçimi
deðiþiklik göstermekle birlikte, her zaman sürüp gitmek zorundadýr. Yeni
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satýn almalar, bunlarýn yenilendiði ya da yerine konduðu dolaþým iþlemi,
daha uzun ya da kýsa aralýklarla olabilir ve bir defada büyük bir miktar
yatýrýlarak buna tekabül eden üretken bir ikmal ile telafi edilebilir, ya da,
satýn almalar arasýndaki aralýklar kýsa olabilir; küçük miktarlarda para
harcamalarý, küçük miktarlarda üretken ikmaller hýzla birbirini izleyebilir. Bu, durumun kendisini deðiþtirmiþ olmaz. Emek-gücü için de ayný
þey geçerlidir. Üretimin, yýl boyunca ayný ölçekte sürdürülmesi halinde 
tüketilen emek-gücünün yerine, sürekli olarak yenisinin konmasý gerekir. Ýþin mevsimlik olabildiði ya da, iþlerin farklý kýsýmlarýnýn, tarýmda
olduðu gibi, farklý dönemlerde uygulandýðý durumlarda, emek-gücü satýn alýnmasý da buna uygun olarak bazan küçük bazan büyük miktarlarda yapýlýr. Ama metalarýn satýþý ile gerçekleþmiþ olan gelirler, meta-deðerin sabit sermayenin aþýnma ve yýpranmasýna eþit kýsmýný paraya çevirmeleri ölçüsünde, üretken sermayenin deðer kaybýný karþýladýklarý kýsmýna tekrar çevrilmiþ olmazlar. Üretken sermayenin yaný baþýna yerleþirler
ve para biçiminde kalmaya devam ederler.
Paranýn bu durgunluðu, deðiþmeyen-sermayenin sabit öðesinin,
üretim sürecinde kendi eski maddi biçimi içerisinde iþlev yapmaya devam ettiði az ya da çok sayýda yýllarý içeren yeniden-üretim dönemi
geçene kadar yinelenir. Binalar, makineler vb. gibi sabit öðeler iyice
eskiyip de üretim sürecinde artýk iþlev yapamaz hale gelir gelmez, deðerleri, çökelmiþ bulunan paralarýn toplamý tarafýndan tamamýyla yerine
konmuþ halde bu öðenin yaný sýra mevcuttur; bu deðerler, sabit sermayeden, üretimlerine katýldýðý metalara yavaþ yavaþ aktarýlmýþ ve bu metalarýn satýþý sonucu para biçimini almýþtýr. Þimdi bu para, sabit sermayeyi
(ya da çeþitli öðeleri farklý süreðenliklere sahip olduðu için bunun öðelerini) aynî olarak yerine koymaya ve böylece, üretken sermayenin bu
kýsmýnýn gerçekten yenilenmesine hizmet ederler. Bu para, demek ki,
deðiþmeyen sermaye-deðerin bir kýsmýnýn, yani onun sabit kýsmýnýn parabiçimidir. Bu para-yýðma oluþumu, kendi baþýna, kapitalist yeniden-üretim sürecinin bir öðesidir; sabit sermaye, yaþamýný sona erdirene ve dolayýsýyla bütün deðerini [sayfa 476] ürettiði metalara aktararak þimdi aynî
olarak yerine konma zorunluluðu ortaya çýkana kadar, sabit sermayenin
ya da bu sermayenin birkaç öðesinin deðerinin para biçiminde yeniden üretilmesi ve bir yana yýðýlmasýdýr. Ne var ki, bu para, sabit sermayenin yaþamý sona eren öðelerini yerine koymak üzere yeni öðelere
tekrar çevrilir çevrilmez, bu yýðýlý biçimini kaybeder ve dolaþýmýn meydana getirdiði sermayenin yeniden-üretim sürecindeki faaliyetine yeniden baþlar.
Týpký basit meta dolaþýmýnýn hiç bir þekilde, ürünler arasýndaki
basit deðiþimle özdeþ olmamasý gibi, yýllýk meta-ürünün çevrilmesi de
hiç bir zaman kendisini çeþitli öðelerinin salt bir aracýsýz karþýlýklý deðiþimine çözüþtüremez. Para, bunda, özellikle sabit sermayenin deðerinin
yeniden-üretimi biçiminde ifadesini bulan özgül bir rol oynar. (Üretimin
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kolektif olmasý ve meta üretimi biçimini taþýmamasý halinde, konunun
kendisini ne kadar farklý bir þekilde ortaya koyacaðý daha ilerideki bir
tahlile býrakýlmýþtýr. )
Temel þemamýza dönecek olursak, sýnýf* II için þunu elde ederiz:
2.000s + 500d + 500a. Bir yýl boyunca üretilen bütün tüketim nesneleri,
bu durumda, deðer olarak 3.000e eþittir; toplam metalar kitlesindeki
farklý meta öðelerinin herbiri, deðeri bakýmýndan, 2/3s + 1/5d + 1/6a ya
da yüzde olarak, 662/3s + 162/3d + 162/3a bileþimindedir. Sýnýf IInin çeþitli
türdeki metalarý, farklý oranlarda deðiþmeyen-sermaye içerebilir. Ayný
þekilde, deðiþmeyen-sermayenin sabit kýsmý da farklý olabilir. Sabit sermayenin kýsýmlarýnýn süreðenliði ve dolayýsýyla yýllýk aþýnýp yýpranma ya
da, bunlarýn üretimlerine katýldýklarý metalara pro rata aktardýklarý deðerin oraný da farklý olabilir. Ama bunun burada önemi yoktur. Toplumsal
yeniden-üretim sürecine gelince, bu, yalnýzca sýnýf II ve I arasýnda bir
deðiþim sorunudur. Bu iki sýnýf burada birbirlerinin karþýsýna yalnýz kendi
toplumsal, kitle iliþkileri içerisinde çýkarlar. Bu nedenle, meta-ürün IInin
deðerinin s kýsmýnýn orantýlý büyüklüðü (þimdi irdelenmekte olan sorunun sonuçlarýndan ancak bir tanesi) eðer sýnýf IIye giren bütün üretim
kollarý kapsanmýþ ise ortalama oraný verir.
Toplam deðeri, 2.000s + 500d + 500a ifadesi altýnda sýnýflanan [sayfa
477] her tür meta (ve bunlar çoðunlukla ayný türdendir), bu nedenle deðer olarak 662/3s + 162/3d + 162/3a ifadesine eþittir. Bu, ister s, d ya da a
altýnda sýnýflansýn, metalarýn her 100'ü için uygulanýr.
2.000snin katýlmýþ bulunduðu metalar, deðer olarak ayrýca þu
þekilde de bölünebilir:
1) 1.3331/3s + 3331/3d + 3331/3a =2.000s;
benzer þekilde 500d de þöyle bölünebilir:
2) 3331/3s + 831/3d + 831/3d = 500d;
ve ensonu 500a da þu þekilde bölünebilir:
3) 3331/3s + 831/3d + 831/3a = 500a.
Þimdi, eðer biz, 1), 2) ve 3)teki sleri toplarsak, 1.3331/3s. + 3331/3s
+ 3331/3s. = 2.000 elde ederiz. Ayrýca 3331/3d + 831/3d + 831/3d = 500. Ve a
için de ayný þey. Toplam, yukardaki gibi ayný toplam 3.000 deðerini verir.
3.000lik bir deðeri temsil eden, metalar kitlesi IInin içerdiði tüm
deðiþmeyen sermaye-deðer, demek ki, 2.000sde bulunmakta ve, ne
500d ve ne de 500a bundan bir zerre bile taþýmamaktadýr. Ayný þey,
sýrasýyla d ve a için de doðudur.
Bir baþka deyiþle, meta kitlesi IInin, deðiþmeyen sermaye-deðeri
temsil eden ve bu nedenle de, ya kendi maddi biçimine ya da parabiçimine tekrar çevrilebilir kýsmýnýn tamamý, 2.000sde bulunur. IIdeki
metalarýn deðiþmeyen deðerinin deðiþimi ile ilgili her þey, bu yüzden,
* Burada sýnýf I ve sýnýf II ile gene kesim I ve kesim II kastedilmektedir. Ýngilizce
metinde class (s. 467), Almanca metinde klasse (s. 459), Fransýzca metinde section (V. s.
111). -ç.
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2.000 IIsnin hareketi ile sýnýrlýdýr. Ve bu deðiþim, ancak, I (1.000d +
1.000a) ile yapýlabilir.
Ayný þekilde, sýnýf I bakýmýndan da, bu sýnýfýn deðiþmeyen sermaye-deðerinin deðiþimi ile ilgili her þey, 4.000 Isnin dikkate alýnmasý ile
sýnýrlý olacaktýr.
1. Para Biçiminde Deðerin Aþýnan ve Yýpranan
Kýsmýnýn Yerine Konmasý

Ýþe baþlamak için eðer,

II.

4.000s + 1.000d + 1.000a

}

I.

. . . . . . . . . . . 2.000s + 500d

+ 500a

[formülünü -ç.] alýrsak, 2.000 IIs metalar kitlesinin, ayný deðerde I
(1.000d + 1.000a) metalarý ile deðiþimi, 2.000 IIsnin tamamýnýn, I tarafýndan üretilen IInin deðiþmeyen-sermayesinin doðal öðelerine ayni olarak tekrar çevrilmesini öngörür. Ama bu [sayfa 478] sonuncunun bulunduðu
meta-deðer 2.000, sabit sermayenin deðer kaybýný telafi eden bir öðeyi
de içerir; deðer kaybýný karþýlayan bu öðenin derhal ve aynî olarak yerine konulmasý gerekmemekte, paraya çevrilerek, sabit sermayenin maddi
biçimi içerisinde yenilenmesi zamaný gelene kadar bir toplam içerisinde yavaþ yavaþ birikmektedir. Her yýl, þu ya da bu bireysel iþte veya þu ya
da bu sanayi kolunda sabit sermaye kaybý görülür. Bir ve ayný bireysel
sermayede bile, çeþitli kýsýmlarýnýn farklý süreðenliðe sahip olmalarý nedeniyle, sabit sermayenin þu ya da bu kýsmýnýn yerine konmasý zorunluluðu vardýr. Yýllýk yeniden-üretimi, basit boyutlarý içersinde, yani her türlü
birikimi dikkate almaksýzýn incelediðimiz zaman iþe ab ovo* baþlamayýz.
Ýncelenmekte olan yýl, birçok yýllardan bir tanesidir; kapitalist üretimin
doðumundan sonraki ilk yýl deðildir. Sýnýf IIye ait çok yanlý üretim kollarýna yatýrýlmýþ bulunan çeþitli sermayeler, bu yüzden, yaþça farklýdýrlar.
Týpký bu üretim kolunda görev yapan kimselerden bir kýsmýnýn her yýl
ölmesi gibi, sabit sermayenin bir kýsmýnýn da her yýl ömrü tükenir ve
bunlarýn, birikmiþ para fonundan aynî olarak yenilenmeleri gerekir. Ýþte
bu nedenle, 2.000 IIsnin 2.000 I(d+a) karþýlýðýnda deðiþimi, 2.000 IIsnin
kendi meta-biçiminden (tüketim mallarýndan), yalnýz ham ve yardýmcý
maddeleri deðil, ayný zamanda, sabit sermayenin, makineler, aletler,
binalar vb. gibi doðal öðelerini de içeren asýl öðelere çevrilmesini kapsar. 2.000 IIsnin deðerinde para olarak yerine konulmasý gereken aþýnma
ve yýpranma, bu yüzden hiç bir zaman iþlemekte olan sabit sermayenin
tutarýna tekabül etmez, çünkü bunun bir kýsmýnýn her yýl aynî olarak
yerine konulmasý zorunluluðu vardýr. Ama bu durum, bu yerine koyma
* Baþlangýçtan itibaren. -ç.
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iþi için gerekli paranýn, sýnýf II kapitalistleri tarafýndan önceki yýllarda
biriktirildiðini varsayar. Ne var ki, iþte bu koþul, önceki yýllar için olduðu
kadar, içinde bulunulan yýl için de ayný ölçüde geçerlidir.
I (1.000d + 1.000a) ile 2.000 IIs arasýndaki deðiþimde, önce þurasýný
dikkate almak gerekir ki, I(d+a) deðerler toplamý, herhangi bir deðiþmeyen
deðer öðesini, dolayýsýyla da aþýnma ve yýpranmayý yerine koyacak bir
deðer öðesini, yani deðiþmeyen-sermayenin sabit kýsmýndan, maddi biçimi içerisinde d+anýn varolduðu metalara aktarýlmýþ bulunan bir deðeri
içermez. Buna karþýlýk, bu öðe, IIsde vardýr ve, varlýðýný sabit sermayeye
[sayfa 479] borçlu bulunan para-biçiminden maddi biçimine hemen çevrilmemesi gereken ve önce para biçimini korumak zorunda olan, deðer
öðesinin iþte bu kýsmýdýr. Ýþte bu nedenle I (1.000d + 1.000a) ile 2.000 IIs
arasýndaki deðiþim derhal þu güçlüðü gösterir: 2.000(d+a)nýn maddi biçimi içerisinde varolduðu Ie ait üretim araçlarý, IIye ait tüketim mallarý
biçiminde bir eþdeðer karþýlýðýnda 2.000in tam deðeri ile deðiþilmek
zorunda olduðu halde, öte yandan 2.000 IIs tüketim mallarý, I (1.000d +
1.000a) üretim araçlarý karþýlýðýnda, kendi tam deðerleri üzerinden
deðiþilemez, çünkü bunlarýn deðerlerinin aþýnma ve yýpranmaya ya da
sabit sermayenin yerine konulmasý gerekli deðer kaybýna eþit kýsmý,
ilkin, incelemekte bulunduðumuz mevcut yýllýk yeniden-üretim dönemi
boyunca dolaþým aracý olarak artýk iþlev yapmayacak olan para biçiminde birikmek zorundadýr. Ama meta-deðer 2.000 IIs içerisine katýlmýþ bu
aþýnma ve yýpranma öðesini ödeyecek para, ancak I. kesimden gelebilir, çünkü II, bu parayý kendisi ödeyemez, ama kendi mallarýnýn satýþý
yoluyla bu ödemeyi saðlar ve çünkü, varsayýmlý olarak, I(d+a) meta 2.000
IIsnin tamamýný satýn alýr. Þu halde, sýnýf I, bu satýnalma aracýlýðý ile, bu
aþýnma ve yýpranmayý II için paraya çevirir. Ama daha önce açýklanan
yasaya göre, dolaþýma sürülen para, daha sonra, eþit miktarda metalarý
dolaþýma süren kapitalist üreticiye döner. Açýktýr ki, IIs satýn almakla I,
Ilye, 2.000 deðerinde metalar ile birlikte bir de fazladan bir parayý
karþýlýksýz. olarak (deðiþim yoluyla ayný miktarý almaksýzýn) veremez.
Aksi halde I, meta kitlesi IIsyi deðerinin üzerinde satýn almýþ olur. Eðer
II, kendisine ait 2.000syi I (1.000d + 1.000a) karþýlýðýnda fiilen deðiþiyorsa,
Iden baþka bir talepte bulunamaz ve bu deðiþim ile dolaþan para, kendisini dolaþýma sokana baðlý olarak, yani ilk kez alýcý olarak hareket
eden kimseye baðlý olarak ya Ie ya da lIye döner. Ayný zamanda II,
kendi meta-sermayesinin tüm deðerini, üretim araçlarýnýn maddi biçimine tekrar çevirmiþ olacaktý, oysa varsayýmýmýza göre, satýþtan sonra
bunun bir kýsmýný, þimdiki yýllýk yeniden-üretim dönemi boyunca para
biçiminden, deðiþmeyen-sermayesinin sabit kýsmýnýn maddi biçimine
tekrar çeviremezdi. Eðer II, Ie 2.000 deðerinde satýþ yapsa ve ondan,
2.000den az, diyelim 1.800 deðerinde satýn almada bulunsa ancak o
zaman kendi lehine bir para fazlalýðý olurdu. Bu durumda Iin kendisine
dönmeyecek olan para olarak 200 deðerindeki borç fazlasýný telafi et-
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mesi gerekirdi, çünkü 200e [sayfa 480] eþit bir meta kitlesini dolaþýma sürerek, yatýrmýþ olduðu parayý dolaþýmdan çekmemiþ olurdu. Böyle bir
durumda, II için, sabit sermayesinin aþýnma ve yýpranmasý, hesabýna
konulmuþ bir para fonu bulunurdu. O zaman da, diðer yanda, Iin tarafýnda 200 miktarýnda bir üretim aracý, üretim fazlasý olurdu ve, üretimin çeþitli kýsýmlarý arasýnda tam bir oranýn varsayýldýðý þemamýzýn esasý,
yani ayný ölçekte yeniden-üretim bozulmuþ olurdu. Bir baþkasýný ve daha
da beterini yaratmak için güçlüklerin ancak bir tanesinden kurtulmuþ
olurduk.
Bu problem özel güçlükler gösterdiði ve ekonomi politikçiler tarafýndan þimdiye deðin hiç ele alýnmadýðý için, olasý (hiç deðilse olasý
görünen) bütün çözümleri ya da daha çok, bu problemin formüle ediliþini
seriatim* inceleyeceðiz.
Ýlkin, biraz önce, IInin Ie, 2.000 deðerinde metalar sattýðýný, ama
ondan ancak 1.800 deðerinde satýn almada bulunduðunu varsaymýþtýk.
Meta-deðer 2.000 IIs, aþýnýp yýpranmayý yerine koymak için, para olarak
biriktirilmesi gerekli 200 içermektedir. Demek oluyor ki, 2.000 IIsnin
deðeri, üretim araçlarý ile deðiþilecek 1.800 ile aþýnma ve yýpranmanýn
yerini alacak ve (2.000snin Ie satýþýndan sonra) para biçiminde saklanacak 200e ayrýlabilir. Deðer olarak ifade edildiðinde 2.000 IIs, 1.800s +
200s (d)ye eþittir; burada d. décheti** belirtmektedir.
Bu durumda bizim aþaðýdaki ifadeyi incelememiz gerekiyor:
Deðiþim
I. l.000d + 1.000a
1.800s + 200s (d).

Emekçilere, emek-güçlerinin karþýlýðý ücret olarak verilen 1.000
sterlin ile I, tüketim mallarý 1.000 IIs satýn almaktadýr. II, bu ayný 1.000
sterlin ile üretim aracý 1.000 Id satýn almaktadýr. Böylece Ideki kapitalistler, deðiþen-sermayelerini para biçiminde geri almakta ve gelecek yýl,
ayný miktar emek-gücü satýn almada kullanabilmektedirler, yani üretken sermayelerinin deðiþen kýsmýný aynî olarak yerine koyabilmektedirler.
Ayrýca, yatýrýlan 400 sterlin ile II, üretim araçlarý Ia satýn almakta ve
Ia, bu ayný 400 sterlin ile tüketim mallarý IIs satýn almaktadýr. IIdeki
kapitalistler tarafýndan dolaþýma sokulan [sayfa 481] 400 sterlin, böylece
kendilerine dönmekte, ama yalnýz, satýlan metalarýn eþdeðeri olarak.
Þimdi I, yatýrýlan 400 sterlin ile tüketim mallarý satýn almakta; II, Iden
400 sterlin deðerinde üretim aracý satýn almakta ve bu 400 sterlin bunun
üzerine Ie geri akmaktadýr. Öyleyse buraya kadar hesap þöyledir:
* Sýrasýyla. -ç.
** Yýpranma ve aþýnma. Almanca metinde (s. 452), Engels, bu sözcüðün yanýna Verschleiss
(Aþýnma) yazmýþtýr. -ç.

Karl Marks
Kapital II

399

I, dolaþýma, metalar biçiminde 1.000d + 800a sokmaktadýr; dolaþýma ayrýca ücretler için para olarak 1.000 sterlin ve II ile deðiþim için
400 sterlin sürmektedir. Deðiþim yapýldýktan sonra I, para olarak 1.000d,
800 IIs (tüketim mallarý) karþýlýðýnda deðiþilen 800a ve para biçiminde
400 sterline sahiptir.
II, dolaþýma, metalar biçiminde (tüketim mallarý) 1.800s ve para
olarak 400 sterlin sürüyor. Deðiþimin tamamlanmasý üzerine, Iin metalarý (üretim araçlarý) olarak 1.800 ve para olarak 400 sterline sahiptir.
Geride, hala, Iin tarafýnda 200a (üretim araçlarý olarak) ve IInin
tarafýnda 200s (d) (tüketim mallarý olarak) vardýr.
Varsayýmýmýza göre 1.200 sterlin ile, 200 deðerinde s (d) tüketim
mallarý satýn alýyor. Ama II, bu 200 sterlini elde tutmaktadýr, çünkü, 200s(d)
aþýnma ve yýpranmayý temsil etmekte olup, hemen üretim araçlarýna
tekrar çevrilmeyecektir. Bu nedenle 200 Ia satýlamaz. Yerine konulmasý
gerekli artý-deðer Iin beþte-biri gerçekleþtirilemez, yani üretim araçlarýnýn maddi biçiminden tüketim mallarýnýn maddi biçimine çevrilemez.
Bu, yalnýz, bizim, basit ölçekli yeniden-üretim varsayýmýmýzla
çeliþmiyor; bu, kendi baþýna, 200s(d)nin paraya dönüþümünü açýklayabilecek bir varsayým da deðildir. Bu, daha çok, bunun açýklanamayacaðý
anlamýna gelir. Çünkü, 200s(d)nin ne þekilde paraya çevrilebileceði gösterilemeyeceðine göre, yalnýzca kendi 200asýndan geriye kalanýný paraya çeviremediði için, Iin, zorlandýðý varsayýlmýþtýr. Bunu, deðiþim
mekanizmasýnýn normal bir iþleyiþi diye kabul etmek, 200s(d)yi düzenli
olarak paraya çevirmek için her yýl 200 sterlinin gökten düþtüðünü
düþünmekle ayný þeydir.
Ama böyle bir varsayýmýn saçmalýðý, eðer Ia, bu durumda olduðu
gibi kendi ilkel varlýk biçimi içerisinde yani üretim araçlarýnýn deðerinin
bir kýsmý, dolayýsýyla kapitalist üreticilerinin, satýþ yoluyla paraya çevirmek zorunda olduklarý metalarýn deðerinin bir kýsmý olarak görünmek
yerine, bu kapitalistlerin ortaklarýnýn elinde, örneðin toprak sahiplerinin
elinde toprak rantý, [sayfa 482] tefecilerin elinde faiz olarak göründüðü zaman hemen göze çarpmýyor. Ama eðer sanayi kapitalistinin, bu artý-deðerin öteki ortaklarýna, toprak rantý ya da faiz olarak vermek zorunda
bulunduðu metalarýn artý-deðerinin bu kýsmý, uzun bir süre bu metalarýn
satýþý yoluyla gerçekleþtirilemez ise, rant ve faiz ödemesi de sona erer
ve toprak sahipleri ile faizciler, rant ile faizi harcamak suretiyle, yýllýk yeniden-üretimin belli bir kýsmýný diledikleri gibi paraya çevirmek için dei
ex machina* olarak hizmet edemez hale gelirler. Ayný þey, hükümet
memurlarý, doktorlar, avukatlar vb. ve kamunun üyeleri olarak, ekonomi-politikçilerin açýklamadan býraktýklarýný açýklamak suretiyle bunlara hizmet eden diðerleri gibi, üretken olmayan emekçiler denilen kim* Makine ile gelen tanrý.  Eski Yunan tiyatrosunda, hiç bir kurtuluþ olasýlýðý kalmadýðý bir
anda, sahneye, yukardan kurtarýcý olarak indirilen tanrý. -ç.
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selerin harcamalarý için de doðrudur.
I ile II arasýnda, kapitalist üreticilerin bu iki ana kesimi arasýnda
doðrudan deðiþim yerine bu iþe aracý olarak tüccar da girse ve parasý
ile bütün bu güçlüklerin üstesinden gelmeye yardým etse; durumda gene
de bir iyileþme olmaz. Örneðin, ele alýnan durumda 200 Ianýn kesenkes
IIdeki sanayi kapitalistlerine verilmesi gerekir. Bu, bir dizi tüccarýn elinden geçebilir, ama bunlardan sonuncusu, bizim varsayýmýmýza göre kendisini IInin karþýsýnda, týpký baþlangýçta Ideki kapitalist üreticilerin ayný
kötü durumunda bulur; yani bunlarýn 200 Iayý IIye satmalarý olanaksýzdýr. Ve satýn alýnan bu saplanýp kalmýþ miktar, I ile ayýn süreci yenileyemez.
Buradan da görüyoruz ki, gerçek amacýmýzdan ayrý olarak, toplumsal yeniden-üretim süreci, karmaþýk somut biçimi içerisinde bir tahlil konusu yapýlýr yapýlmaz, bilimsel bir tahlil görüntüsü veren yapmacýk-lardan kurtulmak için, yeniden-üretim sürecini ufak tefek belirsiz
durumlardan arýnmýþ kendi asýl biçimi içerisinde gözden geçirmek
zorunluluðu kaçýnýlmazdýr.
Yeniden-üretim sürecinin (ister basit, ister geniþlemiþ ölçekte olsun) normal olarak yürümesi halinde, kapitalist üretici tarafýndan
dolaþýma sokulan paranýn (ister kendi parasý, ister borç aldýðý para olsun), çýkýþ noktasýna dönmesi gerektiði konusundaki yasa; 200 IIs(d)nin,
I tarafýndan sürülen para aracýlýðý ile paraya çevrildiði varsayýmýný bütünüyle dýþtalar. [sayfa 483]
2. Sabit Sermayenin Aynî Olarak Yerine Konmasý

Yukarýda ele alýnan varsayýmý bir yana itince, geriye, yalnýzca,
aþýnma ve yýpranma payýnýn para alarak yerine konmasý dýþýnda, ayný
zamanda tümüyle ölü hale gelmiþ sabit sermayenin aynî olarak yerine
konmasýný da içerdiði þeklindeki olasýlýklar kalmaktadýr .
Buraya kadar varsaymýþtýk ki,
a) I tarafýndan ücretler biçiminde ödenen 1.000 sterlin, emekçiler tarafýndan, ayný miktarda IIs için harcanýr; yani emekçiler bu para ile
tüketim mallarý satýn alýrlar.
Bu 1.000 sterlinin I tarafýndan para olarak yatýrýlmýþ olmasý, yalnýzca bir olguyu ifade etmektedir. Ücretlerin, ilgili kapitalist üreticiler tarafýndan para olarak yatýrýlmasý gerekir. Sonra bu para, emekçiler tarafýndan
tüketim mallarý için harcanýr ve tüketim mallarý satýcýlarýna, kendi deðiþmeyen-sermayelerini meta-sermayeden üretken sermayeye çevirmede,
dolaþým aracý olarak hizmet eder. Gerçekte, bu para bir çok yollardan
(bizzat emekçinin gereksinmesi olan, bakkallar, ev sahipleri, vergi tahsildarlarý ve doktorlar vb. gibi üretken-olmayan emekçilerden) geçer ve
dolayýsýyla, Ideki emekçilerin elinden kýsmen doðrudan sýnýf IIdeki kapitalistin eline akar. Paranýn akýþý, azçok gecikebilir ve kapitalistin bu
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yüzden yeni yedek paraya gereksinmesi olabilir. Bütün bunlar, bu temel
biçim içerisindeki incelemeye girmez.
b) Bir seferde Iin, IIden satýnalma için para olarak diðer bir 400
sterlin yatýrdýðý ve bu paranýn kendisine döndüðü, oysa bir baþka sefer
IInin Iden satýnalma için 400 sterlin yatýrdýðý ve ayný þekilde bu parayý
geri aldýðý varsayýlmýþtý. Bu varsayýmý yapmak gerekir, çünkü kapitalist
sýnýf I ya da IInin, kendi metalarýnýn deðiþimi için gerekli parayý tek taraflý olarak yatýrmalarý gerektiði yolundaki ters bir varsayýmý kabul etmek keyfi olurdu. Çünkü, 1. arabaþlýk altýnda gösterdiðimiz gibi, 200
IIs(d)yi paraya çevirmek için Iin dolaþýma ek para sürmesi varsayýmýnýn saçma diye reddedilmesi üzerine geriye, yalnýzca IInin metalarýnýn deðerinin, sabit sermayesinin aþýnma ve yýpranmasýný telafi edecek
kýsmýný paraya çevirecek bir miktar parayý dolaþýma gene kendisinin
sürmesi gibi, görünüþte daha da saçma bir varsayým kalýr. Örneðin, Bay
Xe ait iplik makinesinin, üretim sürecinde kaybettiði deðer kýsmý, ipliðin
deðerinin bir kýsmý olarak tekrar [sayfa 484] ortaya çýkar. Ýplik makinesinin
uðradýðý deðer kaybýnýn, yani aþýnýp yýpranmasýnýn, öte yanda, iplikçinin
elinde para olarak toplanmasý gerekir. Xin, Yden 200 sterlinlik pamuk
satýn aldýðý ve böylece dolaþýma para olarak 200 sterlin sürdüðü kabul
edilirse, Y de bu durumda ondan 200 sterlinlik iplik satýn alacak ve bu
200 sterlin þimdi Xe, makinesinin aþýnma ve yýpranmasýný karþýlayacak
fon olarak hizmet edecektir. Durum basitçe þuna indirgenebilir: X, yaptýðý üretimden, kendisine ait üründen ve bu ürünün satýþýndan baþka,
iplik makinesinin deðer kaybýný kendisi adýna karþýlamak üzere 200 sterlini in petto alýkor; yani makinesinin deðer kaybý yoluyla kaybettiði 200
sterline ek olarak, en sonunda yeni bir iplik makinesi satýn alabilmek
için, kendi cebinden her yýl para olarak bir baþka 200 sterlin daha ayýrmak zorundadýr.
Ne var ki, bu saçmalýk ancak görünüþtedir. Sýnýf II, sabit sermayeleri çok farklý yeniden-üretim aþamalarýnda bulunan kapitalistlerden
oluþmuþtur. Bunlardan bazýlarýnda sabit sermaye, aynî olarak tümüyle
yerine konulmasý gerekli aþamaya ulaþmýþ durumdadýr. Diðerlerinde
ise, bu aþamadan þu ya da bu kadar uzaktýr. Bu grubun bütün üyeleri
için ortak nokta, sabit sermayelerinin fiilen yeniden-üretilmiþ olmamasý,
yani ayný türün yeni bir çeþidi tarafýndan in natura* yenilenmemiþtir,
ama deðeri, para olarak ardarda birikmiþtir. Birinci grup, iþe baþladýðýnda,
para-sermayesinin bir kýsmýný deðiþmeyen (sabit ve döner) sermayeye,
bir kýsmýný da emek-gücüne, deðiþen-sermayeye çevirmek üzere pazara geldiði zaman, tamamen ayný (ya da neredeyse ayný durumda olmasýnýn burada önemi yoktur) durumdadýr. Bunlar, bir kez daha, bu
para-sermayeyi, yani hem deðiþmeyen sabit ve döner sermayeyi ve hem
de deðiþen-sermayenin deðerini dolaþýma yatýrmak durumundadýrlar.
* Doðal olarak. -ç.
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Þu halde, eðer biz, kapitalist sýnýf II tarafýndan I ile deðiþim için
dolaþýma sokulan 400 sterlinin yarýsýnýn, yalnýz kendi metalarýnýn aracýlýðý ile, döner sermayeye iliþkin üretim araçlarýný deðil, ayný zamanda,
paralarý aracýlýðý ile de, sabit sermayelerini aynî olarak yenilemek zorunda bulunan sýnýf IIdeki kapitalistlerden geldiðini, oysa bu sýnýftaki kapitalistlerin öteki yarýsýnýn, paralarý ile ancak deðiþmeyen-sermayelerinin
döner kýsmýný aynî olarak yerine koyduklarýný, ama sabit sermayelerini
aynî olarak [sayfa 485] yenilemediklerini varsayarsak, bu geriye dönen 400
sterlinin (Iin bunun karþýlýðýnda tüketim mallarý satýn almasý üzerine,
geriye dönen bu 400 sterlinin), IInin bu iki grubu arasýnda çeþitli þekilde
daðýldýðýný söylemekte herhangi bir çeliþki yoktur. Bu para, sýnýf IIye
döner, ama ayný ellere geri gelmez, bir kesimden diðerine geçerek bu
sýnýf içerisinde çeþitli biçimde daðýlýr.
IInin bir grubu, uzun sürede, üretim araçlarýnýn bir kýsmýnýn kendi metalarý tarafýndan karþýlanmasý yanýnda, para olarak 200 sterlini,
sabit sermayenin yeni öðelerine ayni olarak çevirmiþtir. Ýþin baþlangýcýnda,
böylece harcanan para, bu gruba, bu sabit sermaye tarafýndan üretilecek olan metalarýn deðerinin aþýnma ve yýpranma kýsmý olarak, birkaç
yýl sonra ancak yavaþ yavaþ dolaþýmdan geri döner.
Ne var ki, IInin öteki grubu, 200 sterlin karþýlýðýnda Iden herhangi bir meta almamýþtýr. Ama I, bunu, IInin birinci grubunun, sabit sermayesinin öðeleri için harcadýðý para ile öder. IInin birinci grubu, kendi
sabit sermaye-deðerine bir kez daha yenilenmiþ maddi biçimi içerisinde sahip olduðu halde, ikinci grup, sabit sermayesinin daha sonraki aynî
olarak yerine konmasý için para olarak biriktirilmesi ile meþguldür.
Daha önceki deðiþimlerden sonra, þimdi bizim üzerinde ilerleyeceðimiz esas, metalarýn henüz her iki tarafça deðiþilmemiþ bulunan kýsmýdýr: I tarafýndan 400a ve II tarafýndan 400s52 IInin, 800 tutarýnda olan
bu metalarýn deðiþimi için para olarak 400 yatýrdýðýný varsayýyoruz. 400'ün
yarýsý (200'ü), her ne olursa olsun, aþýnma ve yýpranma deðeri olarak
para olarak 200 biriktiren ve bu parayý sabit sermayesinin maddi biçimine çevirecek olan, II. grubu tarafýndan yatýrýlmak zorundadýr.
Týpký, deðiþmeyen sermaye-deðer, deðiþen sermaye-deðer ve artýdeðerin meta-sermaye II ve meta-sermaye Iin deðerinin bölünebileceði bu kýsýmlar sýrasýyla, II ve Ie ait metalarýn özel orantýlý paylarý tarafýndan gösterilebileceði gibi, deðiþmeyen-sermayenin kendi deðeri içerisinde, sabit sermayenin maddi biçimine henüz çevrilmeyen, ama
þimdilik para biçiminde biriktirilmiþ bulunan deðer kýsmý da ayný þekilde
gösterilebilir. Belirli bir miktar meta II (ele alýnan örnekte geriye kalan
metalarýn yarýsý, ya da 200), burada, yalnýzca, deðiþim yoluyla para olarak birikmek [sayfa 486] zorunda bulunan bu aþýnma ve yýpranma deðerinin
52
Bu rakamlar, gene daha önce varsayýlmýþ olanlarla çakýþmamaktadýr. Ama salt bir orantýlar
sorunu olduðuna göre, bunun bir önemi yoktur. -F.E.
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bir aracýdýr. (Sabit sermayeyi aynî olarak yenileyen IIdeki kapitalistlerin
birinci grubu, bu þekilde burada yalnýzca geri kalanýyla hâlâ boy gösterdiði, metalar kitlesinin aþýnan ve yýpranan kýsmý ile kendi aþýnma ve
yýpranma deðerlerinin bir kýsmýný bu yolla zaten gerçekleþtirmiþ olabilirler, ama para olarak hâlâ 200'ü gerçekleþtirmeleri gerekir.)
Bu son iþlemde II tarafýndan dolaþýma sokulan 400 sterlinin (200e
eþit) ikinci yarýsýna gelince, bu, Iden, deðiþmeyen-sermayenin döner
kýsýmlarýný satýn alýr. Bu 200 sterlinin bir kýsmý, IInin her iki kesimi ya da
yalnýz, sabit sermaye deðerini aynî olarak yenilemeyen kesimi tarafýndan dolaþýma sokulmuþ olabilir.
Bu 400 sterlin ile, demek ki, Iden þunlar alýnmýþtýr: 1) yalnýzca
sabit sermayenin öðelerini içeren, 200 sterlin tutarýnda metalar; 2) IIye
ait deðiþmeyen-sermayenin döner kýsmýnýn yalnýz doðal öðelerini yerine
koyan 200 sterlin tutarýnda metalar. Böylece I, tüm yýllýk ürününü, IIye
satýlabilecek kadarýyla satmýþtýr, ama bunun beþte-birinin deðeri, 400
sterlini, þimdi Iin elinde para olarak bulunmaktadýr. Ne var ki, bu para,
tüketim mallan için gelir olarak harcanmasý gereken paraya çevrilen
artý-deðerdir. Demek oluyor ki, I, bu 400 sterlini ile IIye ait 400e eþit
tüm meta-deðeri satýn almaktadýr; yani bu para, IIye, kendisine ait metalarý harekete geçirmek suretiyle geri akmaktadýr. .
Þimdi biz üç ayrý durumu varsayacaðýz ve, sabit sermayelerini
aynî olarak yerine koyan kapitalist II grubuna grup 1, ve sabit sermayedeki deðer yýpranmasýný para olarak biriktirene grup 2 diyeceðiz. Bu
üç durum þöyledir: a) metalar biçiminde bir bakiye olarak IIde hâlâ
bulunan 400'ün bir kýsmý, 1 ve 2 gruplarý için, deðiþmeyen-sermayenin
döner kýsýmlarýnýn bazý bölümlerini yerine koymak zorundadýr (diyelim
herbiri için yarýsýný); b) grup 1 bütün metalarýný sattýðý halde, grup 2
henüz 400'ü satmak durumundadýr; c) grup 2, yýpranma deðerini taþýyan
200 dýþýnda hepsini satmýþtýr.
Demek ki, þu daðýlýmý elde ediyoruz:
a) 400s meta-deðerin, 100'ünü grup 1, 300'ünü grup 2 olmak üzere, II, hâlâ elinde tutmaktadýr; bu 300den 200'ü, aþýnma payýný temsil etmektedir. Bu durumda, grup 1in para halindeki 400 sterlininin ilk olarak
yatýrdýðý 300'ü þimdi IIden metalar almak üzere 1 tarafýndan geri çevrilmiþtir, Iden, yani aynî olarak sabit [sayfa 487] sermayenin öðelerini saðlamak için para halinde 200 ve I ile meta deðiþimini gerçekleþtirmek için
para halinde 100'ü geri çevirmiþtir; Öte yandan grup 2, 400'ün ancak
¼ünü, yani 100'ü, ayný þekilde I ile meta deðiþimini saðlamak üzere
yatýrmýþtýr.
Grup 1, öyleyse, para olarak 400'ün 300'ünü, grup 2, 100'ünü
yatýrmýþtýr.
Bu 400'ün dönüþü, ne var ki, þöyle olmaktadýr:
Grup 1e 100, yani yatýrdýðý paranýn ancak üçte-biri. Ama öteki 2/3
yerine, yenilenmiþ 200 deðerinde bir sabit sermayeye sahip olmaktadýr.
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Grup 1, 200 deðerinde sabit sermaye öðeleri için Ie para vermiþ, ama
daha sonraki metalarý vermemiþtir. Para olarak 200'ü ilgilendirdiði kadarýyla, grup 1, kesim Iin karþýsýna, yalnýz alýcý olarak çýkmakta, daha
sonra satýcý olarak çýkmamaktadýr. Ýþte bu yüzden, bu para, grup 1e
dönemez; aksi halde, sabit sermayesinin öðelerini Iden, bir hediye olarak almýþ olmasý gerekirdi.
Yatýrdýðý paranýn son üçte-biri bakýmýndan grup 1, önce deðiþmeyen-sermayesinin döner kýsýmlarýnýn alýcýsý olarak hareket etmiþtir.
Ayný para ile I, ondan, metalarýnýn 100 deðerindeki geri kalan kýsmýný
satýn almaktadýr. Bu para, o zaman, kendisine (II. kesimin 1. grubuna)
geri akmaktadýr, çünkü satýn alýcý olarak hareketinden hemen sonra
satýcý olarak hareket etmektedir. Eðer bu para geri dönmeseydi, II (grup
1) 100e ulaþan metalar için 1e önce para olarak 100, sonra da metalar
olarak tekrar cabadan 100 vermiþ olurdu, yani II, metalarýný, Ie hediye
olarak vermiþ olurdu.
Öte yandan, para olarak 100 yatýran grup 2, para olarak 300 geri
almaktadýr: önce bir alýcý olarak dolaþýma para halinde 100 sokup bunlarý satýcý olarak geri aldýðýndan ötürü 100; ancak bu miktar kadar metaýn bir satýcýsý olarak iþlev yapýp bir alýcý olarak iþlev yapmadýðýndan
ötürü 200. Demek ki, paranýn Ie geri akmasý olanaksýzdýr. Sabit sermayenin yýpranma payý böylece II (grup 1) tarafýndan, sabit sermayenin
öðelerinin satýn alýnmasýnda dolaþýma sürülen para ile dengelenmektedir. Ama bu, grup 2nin eline, grup 1in parasý olarak deðil, sýnýf Ie ait
para olarak gelmektedir .
b) Bu varsayýma göre, IIsnin geri kalan kýsmý, grup 1 para olarak
200 ve grup 2 meta olarak 400 sahibi olacak biçimde daðýlmýþtýr. [sayfa 488]
Grup 1, bütün metaýný satmýþtýr, ama para olarak 200, aynî olarak
yenilemek zorunda olduðu deðiþmeyen-sermayesinin sabit kýsmýnýn
dönüþmüþ bir þeklidir. Þu halde o, burada, yalnýz alýcý olarak hareket
etmekte ve kendi parasý yerine, sabit sermayesinin doðal öðeleri biçiminde ayný deðerde meta I almaktadýr. Grup 2 (eðer I, I ile II arasýndaki
meta deðiþimi için herhangi bir para sürmemiþ ise) dolaþýma en fazla
yalnýzca 200 sterlin sürmek zorundadýr, çünkü kendi meta-deðerinin
yarýsý için, Iden alýcý deðil, yalnýzca Ie karþý satýcýdýr.
Grup 2ye dolaþýmdan 400 sterlin dönmektedir: alýcý olarak sürdüðü ve metalar olarak 200'ün satýcý olarak bunlarý geri aldýðý için 200;
Iden herhangi bir eþdeðer almaksýzýn, Ie 200 deðerinde metalar sattýðý
için de 200.
c) Grup 1, para olarak 200e, meta olarak 200sye sahiptir. Grup 2,
meta olarak 200s(d)ye sahiptir.
Bu varsayýma göre, grup 2, para olarak herhangi bir yatýrýmda
bulunmak durumunda deðildir, çünkü Iin karþýsýnda artýk alýcý deðil,
yalnýzca satýcý olarak hareket etmekte, dolayýsýyla kendisinden birisi satýn almada bulunana kadar beklemek zorundadýr.
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Grup 1, para olarak 400 sterlin yatýrmaktadýr: I ile karþýlýklý meta
deðiþimi için 200, Iden salt alýcý olarak 200. Para olarak son 200 sterlin
ile, sabit sermaye öðelerini satýn alýr.
Para olarak 200 sterlin ile I, grup 1den 200 miktarýnda metalar
satýn almakta ve grup 1, böylece, bu meta deðiþimi için yatýrdýðý 200
sterlini para olarak tekrar ele geçirmektedir. Ve I, ayný þekilde, grup
1den aldýðý öteki 200 sterlin ile, grup 2den 200 deðerinde metalar satýn
almakta, böylece, grup 2nin sabit sermayesinin yýpranma ve aþýnmasý,
para biçiminde birikmektedir.
Eðer c) halinde, sýnýf II (grup 1) yerine, sýnýf Iin mevcut metalarýn
deðiþimini saðlamak için para olarak 200 sürmüþ olduðu varsayýlsaydý,
durumda hiç bir deðiþiklik olmazdý. Bu durumda Iin, sýnýf II grup 2den,
bu grubun, geriye, satmak için ancak bu metaya sahip bulunduðu varsayýmýna dayanarak, metalar olarak önce 200 satýn alsaydý, bu 200 sterlin, Ie dönmezdi, çünkü II grup 2, tekrar alýcý olarak hareket etmemektedir. Ama sýnýf II grup 1, bu durumda, satýn almada harcamak üzere
para olarak 200 sterline ve deðiþim amacý için metalar biçiminde 200e,
yani I ile alýþveriþ için toplam 400 tutan bir deðere sahiptir. Para [sayfa 489]
olarak 200 sterlin, bunun ardýndan II grup 1den, Ie döner. Eðer I, tekrar,
sýnýf II grup 1den metalar biçiminde 200 satýn almada bu parayý harcarsa, sýnýf II grup 1, metalar biçimindeki 400'ün ikinci yarýsýný Iin elinden
alýr almaz, bunlar Ie geri dönerler. Grup 1 (II), salt sabit sermaye öðelerinin alýcýsý olarak para biçiminde 200 sterlin harcamýþtýr; bu nedenle bu
para ona dönmeyip, 200syi, sýnýf II grup 2nin geriye kalan metaýný paraya dönüþtürme hizmeti görür; oysa, I tarafýndan metalarýn deðiþimi için
sürülen para, 200 sterlin, sýnýf II grup 2 yoluyla deðil, sýnýf II grup 1
yoluyla Ie döner. 400lük metalarý yerine, kendisine, þimdi, 400 tutarýnda bir meta eþdeðer dönmüþtür; onun, metalar biçiminde 800'ün deðiþimi
için para olarak sürdüðü 200 sterlin de ayný þekilde ona dönmüþtür. Bu
nedenle her þey yolundadýr.


}

Deðiþimde,
I.
1.000d + 1.000a
II.
2.000s
[formülünde -ç.] karþýlaþýlan güçlük, bakiyelerin deðiþimindeki
güçlüðe indirgenmiþti:
I. . . . . 400a.
II. (1) Para olarak 200 + metalar olarak 200s + (2) metalar olarak
200s. Ya da, sorunu daha açýk hale getirmek için:
I. 200a + 200a.
II. (1) Para olarak 200 + metalar olarak 200s + (2) metalar olarak
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Sýnýf II grup 1de, metalar olarak 200s, (metalar olarak) 200 Ia
karþýlýðýnda deðiþildiðine ve I ile II arasýnda meta olarak 400'ün bu
deðiþiminde dolaþan bütün para, onu yatýrmýþ olana, I ya da IIye döndüðüne göre, I ile II arasýndaki deðiþimin bir öðesi olan bu para, aslýnda,
bizi, burada rahatsýz eden sorunun bir öðesi deðildir. Ya da, farklý bir
biçimde göstermek gerekirse: 200 Ia (metalar) ile 200 IIs (sýnýf II grup
1in metalarý) arasýndaki deðiþimde, paranýn, satýnalma ve dolayýsýyla
sözcüðün dar anlamýyla dolaþým aracý olarak deðil, ama bir ödeme
aracý olarak iþlev yaptýðýný varsayarsak, 200 Ia metalarý ile 200 IIs (grup 1)
in, deðer büyüklükleri olarak eþit olmalarý nedeniyle, 200lük üretim
aracýnýn, 200lük tüketim mallarý ile deðiþildiði ve paranýn burada yalnýzca ideal olarak iþlev yaptýðý ve taraflardan hiç birisinin, [sayfa 490] herhangi
bir hesap bakiyesini ödemek için dolaþýma gerçekten bir para sürmediði açýktýr. Þu halde, biz, her iki yandan da, I ve IIden, 200 Ia metalarý ile
bunlarýn eþdeðerini, yani 200 IIs (grup 1) metalarýný ancak düþtüðümüz
zamandýr ki, sorun kendisini saf biçimi içerisinde ortaya kor.
Birbirini dengeleyen eþit deðerde bu iki miktar metaýn (I ve II)
hesap-dýþý edilmesinden sonra, geriye, deðiþim için, problemin kendisini berrak bir biçimde ortaya koyduðu bir bakiye kalýr, þöyle ki,
I. Metalar olarak 200a.
II. (1) para olarak 200s, artý (2) metalar olarak 200s.
Burada, açýktýr ki, sýnýf II grup 1, para olarak 200 ile sabit sermayesinin parçalarýný, 200 Iayý satýn alýr. Böylece, sýnýf II grup 1in sabit sermayesi aynî olarak yenilenmiþ oluyor ve Iin 200lük artý-deðeri, metabiçimden (üretim araçlarý ya da daha doðrusu sabit sermayenin öðelerinden) para-biçime çevriliyor. Bu para ile I, II grup 2den tüketim mallarý
satýn alýyor ve II için sonuç, grup 1in deðiþmeyen-sermayesinin sabit
kýsmýnýn aynî olarak yenilenmiþ olmasý ve grup 2 için de (sabit sermayenin aþýnmasýný telafi eden) diðer bir kýsmýn para-biçim içerisinde birikmiþ
olmasý oluyor. Ve bu, her yýl, bu son kýsým da aynî olarak yenilenmesi
gerekene kadar sürüp gidiyor.
Burada görülen durum açýkça þudur: deðiþmeyen-sermaye IInin,
deðeri tamamýyla tekrar paraya çevrilmiþ olan ve bu nedenle her yýl aynî
olarak yenilenmesi gereken (grup 1) bu sabit kýsmý, eski maddi biçimi
içerisinde iþlev yapmaya devam eden ve aþýnma ve yýpranmasý, üretimine katýldýðý metalara aktarýlan deðer kaybýnýn önce para olarak telafi
edilmesi gereken deðiþmeyen-sermaye IInin öteki sabit kýsmýnýn yýllýk
deðer kaybýna eþit olmalýdýr. Böyle bir denge, ayný ölçekte yeniden-üretimin bir yasasý gibi görünmektedir. Bu, üretim araçlarý üreten sýnýf Ide,
emeðin orantýlý olarak bölünmesinin deðiþmeden kalmasý gerektiðini
söylemekle ayný þeydir, çünkü bu sýnýf, kesim IInin bir yandan deðiþmeyen-sermayesinin döner kýsmýný, öte yandan da sabit kýsmýný üretmektedir.
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Bunu daha yakýndan tahlil etmeden önce, IIs (1)in bakiyesinin,
IIs (2)nin bakiyesine eþit olmamasý, daha büyük ya da daha küçük
olmasý durumlarýnda, problemin alacaðý þekli görmemiz gerekir. Þimdi
bu iki durumu sýrasýyla inceleyelim. [sayfa 491]
BirinciDurum

I. 200a.
II. (1) 220s (para olarak) artý (2) 200s (metalar olarak).
Bu durumda, IIs (1), para olarak 200 sterlin ile, 200 Ia metalarý
satýn almakta ve I, bu ayný para ile, 200 IIs (2) metalarý, yani sabit sermayenin para olarak birikecek kýsmýný satýn almaktadýr. Bu kýsým böylece paraya çevrilmiþ olmaktadýr. Ama para olarak 20 IIs (1), aynî olarak
sabit sermayeye tekrar çevrilemez.
Öyle görünüyor ki, bu talihsizlik Ianýn bakiyesinin 200 yerine 220
olarak saptanmasýyla giderilebilir, böylece, daha önceki deðiþim ile 2.000
Iin 1.800'ü yerine, yalnýzca 1.780 elden çýkartýlmýþ olur. Buna göre durum þudur:
I. 220a.
II. (1) 220s (para olarak) artý (2) 200s (metalar olarak).
IIs grup 1, para olarak 220 sterlin ile 220 Ia satýn almakta ve ardýndan I, 200 sterlin ile, metalar olarak 200 IIs (2) satýn almaktadýr.
Ne var ki, þimdi, Iin elinde para olarak 20 sterlin, yani tüketim
mallarý için harcayamadýðý ve ancak para biçiminde tutabileceði, artýdeðerin bir kýsmý kalmaktadýr. Güçlük, böylece, yalnýzca IIs grup 1den,
Iaya aktarýlmýþ olmaktadýr.
Þimdi de, IIs grup 1in, IIs grup 2den, küçük olduðunu varsayalým;
o zaman durum þudur:
ÝkinciDurum

I. 200a (metalar olarak).
II. (1) 180s (para olarak) artý (2) 200s (metalar olarak).
Para olarak 180 sterlin ile II (grup 1), 180 Ia metalarý satýn alýr. Bu
para ile I, IIden (grup 2) ayný deðerde metalar, yani 180 IIs (2) satýn alýr.
Geriye bir yanda satýlmasý olanaksýz 20 Ia, öte yanda da 20 IIs (2) -40
deðerinde paraya çevrilmesi olanaksýz metalar kalýr.
Iin bakiyesini, 180e eþitlemenin bize bir yararý olmaz. Gerçi o
zaman Ide bir fazlalýk kalmayabilir, ama gene eskisi gibi IIs (grup 2)de,
satýlmasý ve paraya çevrilmesi olanaksýz 20lik bir fazlalýk kalýr.
II(1)in, II(2)den büyük olduðu birinci durumda, IIs (1) [sayfa 492]
tarafýndan para-biçimde ve sabit sermayeye çevrilemeyen bir fazlalýk
kalýr; ya da, Ianýn bakiyesi, IIs (1)e eþit varsayýlýrsa, Ianýn tarafýnda, parabiçimde ve tüketim mallarýna çevrilemeyen ayný fazlalýk kalýr.
IIs (1)in, IIs (2)den küçük olduðu ikinci durumda, 200 Ia ve IIs (2)
tarafýnda bir para açýðý kalýr ve her iki tarafta da buna eþit bir metalar
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fazlalýðý bulunur, ya da, Ianýn bakiyesi IIs (1)e eþit kabul edilirse, bir para
açýðý ile IIs (2) tarafýndan bir metalar fazlalýðý kalýr.
Biz, eðer Ianýn bakiyelerinin daima IIs (1)e eþit olduðunu varsayarsak üretim sipariþlerle belirlendiðine ve II ve Ie ait deliþmeyen-sermayelerin, bir yýl sabit kýsýmlarýnda ve onu izleyen yýl döner kýsýmlarýnda
daha fazla bir üretim yapýlmasýyla yeniden-üretimde herhangi bir deðiþiklik olmadýðýna göre birinci durumda Ia, tüketim mallarýna, ancak,
eðer I, bununla, IInin artý-deðerinin bir kýsmýný satýn alýrsa ve II, bunu
tüketmek yerine para olarak biriktirirse, tekrar çevrilebilir; ikinci durumda ise, duruma ancak Iin parayý harcamasý halinde çare bulunabilir ki,
biz, bu varsayýmý yukarýda reddetmiþtik.
Eðer IIs (1), IIs (2)den büyükse, Iadaki para-fazlalýðýný gerçekleþtirmek için yabancý metalarýn ithal edilmesi gerekir. Yok tersine, IIs
(1), IIs (2)den küçükse, IIsnin üretim araçlarýnýn aþýnma payýný gerçekleþtirmek için, IIdeki metalarýn (tüketim mallarýnýn) ithali gerekecektir. Sonuç olarak, her iki durumda da, dýþ ticaret gereklidir.
Deðiþmeyen ölçekte yeniden-üretimin incelenmesi için, bütün
sanayi kollarýndaki üretkenliðin, dolayýsýyla da bunlara ait metalarýn orantýlý deðer iliþkilerinin sabit kaldýðý varsayýmýna kesin gözüyle bakýlsa bile,
IIs (1)in, IIs (2)den büyük ya da küçük olduðunun sözü edildiði son iki
durum, bu durumlarla karþý karþýya gelinilmesinin kaçýnýlmaz olduðu
geniþlemiþ ölçekli üretim için, gene de, daima ilginç olacaktýr.
3. Sonuçlar

Sabit sermayenin yerine konulmasý ile ilgili olarak þu noktalar
dikkate alýnmalýdýr:
Eðer diðer bütün þeyler ve yalnýz üretimin hacmi deðil, bütün
bunlardan önce emeðin üretkenliði ayný kalmak kaydýyla IIsnin sabit
öðesinin bir yýl öncesine göre daha büyük bir kýsmýnýn [sayfa 493] ömrünü
tamamlamasý ve dolayýsýyla, daha büyük bir kýsmýnýn aynî olarak yenilenmesinin gerekmesi halinde, sabit sermayenin henüz ömrünü tamamlamak üzere bulunan ve bu arada son günü gelene kadar para olarak
yerine konacak kýsmýnýn ayný oranda azalmasý gerekir; çünkü, IIde iþlev
yapan sermayenin sabit kýsmýnýn toplamýnýn (ve deðerlerinin toplamýnýn)
ayný kaldýðý varsayýlmýþtý. Ne var ki, bu, kendisi ile birlikte þu koþullarý da
getirmektedir: Birincisi: Eðer meta-sermaye Iin daha büyük bir kýsmý,
IIsye ait sabit sermayenin öðelerinden oluþuyor ise, buna tekabül eden
daha küçük kýsmý, IIsnin döner kýsýmlarýndan oluþur, çünkü Iin, IIs için
toplam üretimi deðiþmeden kalýr. Bu kýsýmlardan birisi artýyorsa diðeri
azalýr, ve bunun tersi. Öte yandan, sýnýf IInin toplam üretimi de ayný
hacmi korur. Ama eðer hammaddeleri, yarý-mamul ürünleri, yardýmcý
maddeleri (yani IIye ait deðiþmeyen-sermayenin döner öðeleri) azalýyorsa bu nasýl mümkün olur? Ýkincisi: Sabit sermaye IIsnin, para-biçimi
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almýþ daha büyük bir kýsmý, tekrar para-biçimden kendi maddi biçimine
çevrilmek üzere Ie akar. Böylece, I ile II arasýnda salt kendi metalarýnýn
deðiþimi için dolaþan paradan baþka, Ie doðru daha büyük bir akýþ
vardýr; karþýlýklý meta deðiþimini gerçekleþtirmekte aracýlýk etmeyen, ama
satýnalma aracý olma iþlevinde yalnýzca tek taraflý hareket eden daha
fazla para bulunur. Ama o zaman, aþýnma ve yýpranma eþdeðerinin taþýyýcýlarý olan IIs metalar kitlesi ve böylece, Ie ait metalar ile deðil, ancak bu sýnýfa ait para karþýlýðýnda deðiþilmesi zorunlu II metalar kitlesi
de orantýlý olarak daralacaktýr. Salt satýnalma aracý olarak IIden Ie daha
fazla para akabilecek ve Iin yalnýzca bir alýcý olarak iþlev yapmasý durumuna baðlý olarak, metalar kitlesi IIde bir azalma görülecektir. Ianýn
daha büyük bir kýsmý, Id zaten, IInin metalarýna çevrildiði için bu nedenle, IInin metalarýna çevrilebilir durumda olmayacak, ama para biçiminde kalacaktýr.
Sabit sermaye IInin belli bir yýlda ömrünü tamamlayan kýsýmlarýnýn yeniden-üretimlerinin daha az, ve buna karþýlýk aþýnan kýsmýn daha
fazla olduðu, bu karþýt durumun daha fazla tartýþýlmasýna gerek yoktur.
Deðiþmeyen ölçekte yeniden-üretim olduðu durumda, bir bunalým bir aþýrý-üretim bunalýmý olur.
Kýsacasý, basit yeniden-üretim ve diðer deðiþmeyen koþullar altýnda özellikle emeðin üretken gücü, toplam hacmi ve yoðunluðu [sayfa
494] deðiþmemek üzere eðer, ömrü dolan (yenilenmesi gerekli) sabit
sermaye ile, eski maddi biçimi içerisinde iþlevini henüz sürdüren (ürünlere yalnýzca aþýnma payýný karþýlayan bir deðer ekleyen) sabit sermaye
arasýnda deðiþmeyen bir oran varsayýlmamýþ ise, bir durumda, yenidenüretilmesi gerekli döner kýsýmlarýn kitlesi ayný kaldýðý halde, üretilmesi
gerekli sabit kýsýmlarýn kitlesi artacaktýr. Bu nedenle, Iin toplam üretimi
artmak zorunda kalacak ya da hatta, para iliþkileri dýþýnda, yenidenüretimde bir açýk olacaktýr.
Öteki durumda, eðer aynî olarak yeniden-üretilecek sabit sermaye IInin hacminin orantýlý olarak azalmasý gerekiyorsa ve dolayýsýyla sabit sermaye IInin þimdi yalnýz para olarak yerine konulmasý gerekli kýsmý ayný oranda artmak durumunda ise, I tarafýndan yeniden-üretilen deðiþmeyen-sermaye IInin döner kýsýmlarý deðiþmeden kaldýðý halde, sabit
sermayenin yeniden-üretilecek kýsýmlarý azalýr. Þu halde, Iin toplam üretiminde bir azalma ya da fazlalýk (ki bu daha önceki durumda bir açýktý), ve paraya çevrilemeyecek bir fazlalýk olacaktýr.
Gerçi, birinci durumda, ayný emek, artan üretkenlik, geniþleme
ve yoðunlaþma yoluyla, daha fazla ürün üretebilir ve açýk böylece kapatýlabilir. Ama Ie ait üretimin bir kolundan ötekisine sermaye ve emek
nakledilmeksizin böyle bir deðiþiklik yapýlamayacaðý gibi, bu gibi aktarmalar geçici aksaklýklara yolaçabilir. Üstelik, (emeðin yaygýnlaþmasýnýn
ve yoðunlaþmasýnýn artmasý ölçüsünde) I, IInin daha az deðerine karþýlýk
daha çok deðer deðiþmiþ olacaktýr. Böylece, Iin ürününde bir deðer

410

Karl Marks
Kapital II

kaybý olacaktýr.
Ýkinci durumda bunun tersi olacak, I, üretiminde, kendi emekçileri ile kapitalistleri için bunalým yaratabilecek bir kýsýntý yapmak zorunda kalacak, ya da gene bunalýmý davet edecek bir fazlalýk üretecektir.
Böyle bir fazlalýk kendi baþýna bir felaket deðil avantajdýr, ama kapitalist
üretimde bu bir felaket olmaktadýr.
Her iki durumda da dýþ ticaret yardýmcý olabilir: birinci durumda
Iin para biçiminde tuttuðu metalarý tüketim mallarýna çevirmek için;
ikinci durumda, meta fazlalýðýný elden çýkarmak için. Ne var ki, dýþ ticaret salt bazý öðeleri (deðer bakýmýndan da) yerine koymadýðý için, bu,
çeliþkileri yalnýzca daha geniþ bir alana aktarýr ve bunlarýn boyutlarýný
artýrýr.
Kapitalist yeniden-üretim biçimi bir kez ortadan kaldýrýlýnca, sorun,
yalnýzca, birbirini izleyen çeþitli yýllarda deðiþiklik gösteren [sayfa 495] sabit
sermayenin (örneðimizde, tüketim mallarýnýn üretiminde iþlev yapan
sermayenin) ömrü dolan ömrü dolan ve bu nedenle aynî olarak yeniden-üretilmesi gereken kýsmýnýn hacmi sorunu olur. Herhangi bir yýlda
bu çok büyük olunca (insanlarýn durumunda ortalama ölüm oranýnýn
aþýlmasý gibi), bunu izleyen yýl, bu, kuþkusuz, o oranda küçük olacaktýr.
Tüketim mallarýnýn yýllýk üretimi için gerekli hammadde, yarý-mamul
ürün ve yardýmcý madde miktarý diðer þeyler eþit kalmak kaydýyla bunun sonucu azalmaz. Þu halde, toplam, üretim araçlarý üretimi, bir durumda artacak, diðerinde azalacaktýr. Bu, ancak, sürekli bir göreli aþýrýüretim ile karþýlanabilir. Bir yandan, doðrudan gerekli olandan fazla üretilmiþ belli bir miktar sabit sermaye bulunmasý gereklidir; öte yandan ve
özellikle, doðrudan yýllýk gereksinmelerden fazla bir hammadde vb. ikmali bulunmalýdýr (bu, özellikle geçim araçlarý için geçerlidir). Bu tür bir
aþýrý-üretim, toplumun kendisine ait maddi yeniden-üretim araçlarý üzerinde denetim sahibi olmasý demektir. Ama, kapitalist toplumda bu, bir
anarþi öðesidir.
Deðiþmeyen ölçekte yeniden-üretim esasýna dayanan bu sabit
sermaye örneði çarpýcýdýr. Sabit ve döner sermayenin üretimleri arasýndaki oransýzlýk, bunalýmlarý açýklamada iktisatçýlarýn gözde dayanaklarýndan birisidir. Böyle bir oransýzlýðýn, sabit sermayenin Yalnýzca. olduðu
gibi korunduðu zaman bile ortaya çýkabileceði ve çýkmak zorunda olduðu, zaten iþlev görmekte olan toplumsal sermayenin basit yeniden-üretim esasýna göre ideal normal üretim varsayýlsa bile, bunun böyle olabileceði ve olmak zorunda bulunduðu, bunlar için yeni bir þeydir.
XII. PARA MALZEMESINÝN
YENÝDEN-ÜRETÝMÝ

Buraya kadar, etmenlerden birisi tamamen konu-dýþý býrakýlmýþtýr:
altýn ve gümüþün yýllýk yeniden-üretimi. Salt lüks mallar, kaplama vb.
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malzemesi olarak, bunlarýn burada özel olarak sözünün edilmesinin,
herhangi baþka bir ürünün sözünün edilmesi ne kadar az gerekliyse, bu
da o kadar az gereklidir. Ne var ki, bunlar, para malzemesi ve dolayýsýyla
potansiyel para olarak önemli bir rol oynarlar. Yalýn olmasý amacýyla
burada, para malzemesi olarak yalnýz altýný alýyoruz.
Eski verilere göre, yýllýk tüm altýn üretimi, 800.000-900.000 [sayfa 496]
libreye ulaþmakta ve yuvarlak hesap 1.100 ya da 1.250 milyon mark
tutmaktadýr. Ama Soetbeere53 göre bu üretim, 1871 ile 1875 ortalamasý
esas alýnarak ancak 170.675 kilo tutmaktadýr ve yuvarlak hesap 476
milyon mark deðerindedir. Bu miktarýn, yuvarlak hesap 167sini Avustralya, 166sýný Birleþik-Devletler ve 93 milyon markýný Rusya saðlamaktadýr. Geriye kalaný, her biri 10 milyon marktan az olmak üzere, çeþitli
ülkeler arasýnda daðýlmaktadýr. Ayný dönem boyunca, yýllýk gümüþ üretimi, 2 milyon kilodan daha az bir miktara ulaþmakta ve deðeri 354½
milyon mark etmektedir. Bu miktarýn yuvarlak hesap 108ini Meksika,
102sini Birleþik-Devletler, 67sini Güney Amerika, 26 milyonunu Almanya vb. saðlamaktadýr.
Kapitalist üretimin aðýr bastýðý ülkeler arasýnda yalnýzca BirleþikDevletler altýn ve gümüþ üretmektedir. Avrupanýn kapitalist ülkeleri, altýnlarýnýn hemen tümünü ve gümüþlerinin de bundan da büyük bir kýsmýný
Avustralyadan, Birleþik-Devletlerden, Meksikadan, Güney Amerikadan
ve Rusyadan saðlamaktadýr.
Ama biz, altýn madenlerinin, yýllýk yeniden-üretimini burada incelemekte olduðumuz kapitalist üretim biçimine sahip bir ülkede bulunduðunu kabul ediyoruz, ve bunu da þu nedenle yapýyoruz:
Dýþ ticaret olmaksýzýn kapitalist üretim varolamaz. Ama normal
yýllýk yeniden-üretimin belirli bir ölçekte olduðu varsayýlýnca, ayný zamanda, dýþ ticaretin deðer baðýntýlarýný etkilemeksizin, dolayýsýyla, üretim araçlarý ile tüketim mallarýnýn karþýlýklý deðiþimlerinde iki kategori
arasýndaki deðer baðýntýlarýný, ya da, bu kategorilerin her birinin ürünlerinin deðerinin bölünebileceði deðiþmeyen-sermaye, deðiþen-sermaye ve
artý-deðer arasýndaki baðýntýlarý etkilemeksizin, yalnýzca yerli ürünlerin
yerine baþka kullaným mallarý ya da maddi biçimlerin konulmasýný saðladýðý da varsayýlmýþ olur. Ürünlerin yýllýk yeniden-üretilen deðerlerinin
tahlilinde, dýþ ticaretin iþe karýþtýrýlmasý, bu nedenle, probleme ya da bu
problemin çözülmesine yeni bir katkýda bulunmaz, olsa olsa problemi
karýþtýrýr. Bu nedenle, bunun bütünüyle, konu-dýþý tutulmasý gerekir. Ve
dolayýsýyla da, altýn da, burada, deðiþim yoluyla dýþardan ithal edilen bir
meta öðesi olarak deðil, yýllýk yeniden-üretimin doðrudan bir öðesi olarak ele alýnacaktýr.
Altýn üretimi, genellikle madenlerin üretimi gibi, sýnýf Ie, [sayfa 497]
üretim araçlarýnýn üretimini kapsayan kategoriye dahildir. Yýllýk altýn üre53
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timinin 30a eþit olduðu varsayýlsýn (kolaylýk olsun diye böyle alýnmýþtýr.
yoksa bu sayý, þemamýzdaki öteki sayýlara göre çok yüksektir). Bu deðer, 20s+5d+5a þeklinde bölünebilir olsun; 20s, Isnin öteki öðeleri ile
deðiþilecek ve bu daha sonra incelenecektir;* 5d+5a (I), IIsnin öðeleri,
yani tüketim mallarý ile deðiþilecektir.
5dye gelince, her altýn-üretici kuruluþ, emek-gücü satýn almakla
iþe baþlar, Bu, bu belirli giriþim tarafýndan üretilen altýn ile deðil, ülkenin
para-ikmalinin bir kýsmý ile yapýlýr. Emekçiler bu 5d ile IIden tüketim
mallarý ve II de bu para ile Iden üretim araçlarý satýn alýr. II, meta malzemesi, vb. (deðiþmeyen-sermayesinin kýsmý) olarak Iden, 2d miktarýnda
altýn satýn alýyor olsun, bu durumda 2d zaten dolaþýma dahil olmuþ para
biçiminde altýn üreticileri Ie geri akar. Eðer II, Iden daha baþka malzeme satýn almazsa, I, IIden, kendi altýnýný, dolaþýma para olarak sürerek
satýn alýr, çünkü altýn her metaý satýn alabilir. Aradaki tek fark þudur ki, I,
burada satýcý olarak deðil, yalnýzca alýcý olarak hareket eder. Altýn madencileri I, daima metalarýný elden çýkartabilirler; bu meta, daima, doðrudan deðiþilebilecek bir biçim içerisindedir.
Bir iplik üreticisinin, kendisi için artý-deðerden ayrý olarak 5e
eþit bir iplik ürünü yaratan emekçilerine karþýlýk olarak 5d ödediðini kabul edelim. Bu 5 ile emekçiler IIsden alýmda bulunurlar ve o da Iden
para olarak 5 karþýlýðýnda iplik alýr, ve böylece 5d iplikçiye para olarak
geri akar. Varsayýlan bu durumda Ig (altýn üreticileri için g diyoruz)
emekçilerine, daha önce dolaþýma dahil olan 5dyi para olarak verir.
Emekçiler, bunu tüketim mallarý için harcar, ama 5ten ancak 2si IIden
Igye döner. Gene de Ig yeniden-üretim sürecine, týpký iplik üreticisi gibi
yeniden baþlayabilir. Çünkü, emekçileri ona altýn olarak 5 saðlamýþlardýr;
bunun 2sini satmýþ ve 3'ü hâlâ elindedir; yapacaðý tek þey bunlarý sikke
haline getirmek54 ya da, IIyi daha fazla iþe karýþtýrmaksýzýn, tüm deðiþensermayesini tekrar doðrudan elinde para-biçimde bulundurmak için kaðýt paraya çevirmektir.
Yýllýk yeniden-üretimin bu ilk süreci bile, fiilen ya da özünde [sayfa
498] dolaþýma dahil bulunan para miktarýnda bir deðiþiklik yapmýþtýr. Biz,
IIsnin, malzeme olarak 2d(Ig) satýn aldýðýný ve Ignin tekrar deðiþen-sermayesinin para-biçimi olarak II içerisinde 3 yatýrdýðýný varsaymýþtýk. Þu
halde, yeni altýn üretiminin saðladýðý para kitlesinden 3'ü, II içerisinde
kalmýþ ve Ie dönmemiþtir. Varsayýmýmýza göre, II, gereksinmelerini altýn malzemesi olarak karþýlamýþtýr. 3, onun elinde, bir yýðýlý altýn olarak
durmaktadýr. Bunlar onun deðiþmeyen-sermayesinin herhangi bir öðesini oluþturamayacaklarýna ve II, daha önce, emek-gücü alýmý için yeter
para-sermayeye sahip olduðuna göre; ayrýca, bu ek 3g, aþýnma payý
54
Önemli miktarda bir altýn külçesi ... sahipleri tarafýndan San Franciscodaki darphaneye
doðrudan götürülmüþtür, (Reportus of H.M. Secretaries of Embassy and Legation. 1879, Part III,
s. 337.)
* Bkz: Engelsin s. 500deki 55 nolu dipnotu. -Ed.
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öðesi dýþýnda, bir kýsmý ile deðiþildiði IIs içerisinde yerine getireceði bir
iþlev yoktur (bunlar olsa olsa, IIs(1)in raslansal olarak IIa(2)den küçük
olmasý halinde pro tanto, aþýnma payý öðesini karþýlama hizmeti görebilirler); ancak öte yandan, yani aþýnma payý öðesi dýþýnda, tüm metaürün IIsnin, üretim araçlarý I(d+a) karþýlýðýnda deðiþilmesi gerekir  bu
para, tümüyle IIsden IIaya aktarýlmalý, ister yaþam gereksinmeleri, ister
lüks mallar halinde bulunsun, ya da tersi olsun, buna tekabül eden metadeðer, IIadan IIsye aktarýlmalýdýr. Sonuç: Artý-deðerin bir kýsmý, yýðýlýpara olarak biriktirilir.
Yeniden-üretimin ikinci yýlýnda, ayný oranda yýllýk altýn üretiminin
malzeme olarak kullanýlmasý koþuluyla, 2, tekrar Igye geri akacak ve 3
aynî olarak yerine konacak, yani II içerisinde tekrar yýðýlmýþ olarak serbest kalacaktýr, vb..
Genel olarak deðiþen-sermaye ile ilgili olarak: Kapitalist Ig, öteki
bütün kapitalistler gibi, emek-gücü alýmý için bu sermayeyi sürekli para
olarak yatýrmak zorundadýr. Ama bu, d sözkonusu olduðu ölçüde, bunu
IIden satýn almak zorunda olan kapitalist deðil, onun emekçileridir. Ýþte
bu nedenle kapitalistin hiç bir zaman, IInin giriþimi olmaksýzýn IIye altýn
süren bir alýcý olarak hareket ettiði görülemez. Ama, IInin ondan malzeme almasý ve deðiþmeyen-sermaye IIsyi altýn malzemesine çevirmek
zorunda olmasý ölçüsünde, (Ig)dnin bir kýsmý, Ideki öteki kapitalistlere
olduðu gibi IIden kendisine geri akacaktýr. Ve, durum böyle olmadýðý
sürece, altýn olarak dyi, doðrudan kendi ürününden yerine koyar. Ne
var ki, para olarak yatýrýlan dnin, IIden kendisine geri akmamasý ölçüsünde, zaten mevcut bulunan dolaþým araçlarýnýn bir kýsmý (Iden alýnan
ve Ie geri verilmeyen kýsmý), IIde yýðýlý paraya çevrilir ve bu nedenle,
artý-deðerin bir kýsmý [sayfa 499] tüketim mallarýna harcanmaz. Sürekli olarak yeni altýn madenleri açýldýðý ya da eskileri tekrar açýldýðý için, Ig tarafýndan dye yatýrýlacak paranýn belli bir kýsmý, daima yeni altýn üretiminden
önce varolan paranýn bir kýsmýdýr; bu para, Ig tarafýndan kendi emekçileri aracýlýðý ile IIye sürülmüþtür ve IIden Igye dönmedikçe orada parayýðýna oluþumunun bir öðesini oluþturur.
Ama, (Ig)aya gelince, Ig, burada, daima alýcý olarak hareket edebilir. Kendisine ait ayý, altýn biçiminde dolaþýma sürer ve karþýlýk olarak
oradan tüketim mallarý IIs çeker. Altýn, IIde, kýsmen malzeme olarak
kullanýlýr ve böylece, üretken sermayenin deðiþmeyen kýsmý, snin gerçek bir öðesi olarak iþlev yapar. Durum böyle olmadýðýnda, para biçiminde kalmaya devam eden IIanýn bir kýsmý olarak, bir kez daha parayýðma oluþumunun bir öðesi halini alýr. Öyleyse görüyoruz ki, daha sonraki bir tahlile býraktýðýmýz55 Is dýþýnda, asýl birikimi, yani geniþletilmiþ
yeniden-üretimi dýþtalayan, basit yeniden-üretim bile zorunlu olarak, pa55
Kesim Iin deðiþmeyen sermayesi içerisinde yeni olarak üretilen altýnýn deðiþiminin
incelenmesi, elyazmalarýnda yer almamaktadýr. -F.E.
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ranýn biriktirilmesini ya da yýðýlmasýný içermektedir. Ve bu, her yýl yinelendiði için, bu durum, kapitalist üretimin tahlilinde hareket noktamýz
olan varsayýmý, yani yeniden-üretimin baþlangýcýnda, metalarýn deðiþimine
tekabül eden bir para ikmalinin, kapitalist sýnýf I ve IInin ellerinde bulunduðunu açýklamýþ olur. Böyle bir birikim, dolaþýmdaki paranýn aþýnmasý
ile yiten altýn miktarý düþüldükten sonra bile yer alýr.
Söylemeye gerek yok ki, kapitalist üretim ne kadar ilerlemiþse,
bütün ellerde o kadar fazla para birikir ve bu nedenle, bu yýðýlmaya böylece eklenen mutlak miktar oldukça önemli olmakla birlikte, yeni altýn
üretimi ile eklenen yýllýk miktar o kadar daha az olur. Tookeye karþý
öne sürülen itiraza,* genel anlamda bir kez daha dönüyoruz; uzun vadede, kapitalist sýnýfýn kendisine, dolaþýma sürülen bütün paranýn kaynaðý
olarak bakmak gerektiðine göre, nasýl oluyor da, her kapitalist, yýllýk
üründen, para olarak bir artý-deðer çekiyor, yani sürdüðünden daha fazla parayý dolaþýmdan çekebiliyor?
Daha önce (Onyedinci Bölümde) geliþtirilmiþ bulunan düþünceleri
özetleyerek yanýtlýyoruz:
1) Burada esas olan varsayým, yani yýllýk yeniden-üretim [sayfa 500]
kitlesinin çeþitli öðelerinin deðiþimi için genellikle yeter para bulunduðu,
meta-deðerin bir kýsmýnýn artý-deðerinden oluþmasý olgusu ile hiç bir
þekilde deðiþmez. Üretimin tamamýnýn emekçilerin kendilerine ait bulunduðu ve bunlarýn artý-emeðinin bu yüzden, kapitalistler için deðil yalnýzca kendileri için artý-emek olduðu varsayýlsaydý, dolaþýmdaki
meta-deðer miktarý ayný olurdu ve diðer þeyler eþit olmak kaydýyla, bu,
bunlarýn dolaþýmý için ayný miktar parayý gerektirirdi. Bu nedenle sorun,
her iki durumda da, yalnýzca þudur: Bu toplam meta-deðerlerin dolaþýmýný
saðlayan para nereden gelmektedir? Sorun hiç bir zaman þu deðildir:
artý-deðeri paraya çeviren para nereden gelmektedir?
Bir kez daha dönecek olursak, her bireysel metaýn s + d + adan
oluþtuðu, ve tüm metalar kitlesinin dolaþýmýnýn, bu yüzden bir yandan
sermaye s+dnin dolaþýmý için belli bir miktar parayý, ve öte yandan
kapitalistlerin gelirinin, artý-deðer anýn dolaþýmý için baþka bir miktar
parayý gerektirdiði doðrudur. Bireysel kapitalist için olduðu kadar, tüm
kapitalist sýnýf için de, sermaye olarak yatýrdýklarý para, gelir olarak harcadýklarý paradan farklýdýr. Bu sonuncu para, nereden gelmektedir, Yalnýzca kapitalist sýnýfýn elindeki para kitlesinden, þu halde, büyük çapta,
toplumda bulunan ve bir kýsmý, kapitalistlerin gelirini dolaþtýran toplam
para kitlesinden gelir. Yukarda gördüðümüz gibi, yeni bir iþ kuran her
kapitalist, artý-deðerini paraya çevirmeye hizmet eden para olarak kendi
yaþamý için tüketim mallarýna harcadýðý parayý, iþleri oldukça rayýna oturduktan sonra geri almýþ olur. Ama genel olarak söylemek gerekirse,
bütün güçlük iki yerden kaynaklanýr:
* Bkz: s. 349. -Ed.

Karl Marks
Kapital II

415

Birincisi, eðer biz, yalnýz sermayenin dolaþýmýný ve devrini tahlil
eder, böylece, kapitaliste, bir kapitalist tüketici, zevkine düþkün bir insan
gözüyle deðil, yalnýzca bir sermaye kiþileþmesi olarak bakarsak, gerçekten de kendisinin, artý-deðeri, kendi meta-sermayesinin bir kýsmý olarak
durmadan dolaþýma sürmekte olduðunu görürüz, ama parayý onun elinde bir gelir biçimi olarak hiç bir zaman görmeyiz. Onu, hiç bir zaman,
dolaþýma, artý-deðerinin tüketimi için para sürerken görmeyiz.
Ýkincisi, kapitalist sýnýf, dolaþýma, gelir þeklinde bir miktar para
sürecek olursa, sanki toplam toplumsal ürünün her kýsmý için bir eþdeðer
ödüyormuþ ve bu kýsým böylece artý-deðeri temsil etmekten çýkýyormuþ
gibi görünür. Ne var ki, artý-deðerin [sayfa 501] temsil edildiði artý-ürün, kapitalist sýnýfa hiç bir þeye mal olmamýþtýr. Sýnýf olarak kapitalistler, buna
bedavadan sahip olurlar ve bundan bedava yararlanýrlar; paranýn dolaþýmý,
bu gerçeði deðiþtiremez. Bu dolaþýmýn meydana getirdiði deðiþiklik ancak þu olguda yatar ki, her kapitalist, artý-ürününü aynî olarak tüketeceði
yerde ki bu genellikle olanaksýz bir þeydir elde etmiþ bulunduðu artýdeðer miktarýnda her türden metaý toplumun yýllýk genel artý-ürün stokundan çeker ve kendisine mal eder. Ama dolaþým mekanizmasýnýn
gösterdiði gibi, kapitalist sýnýf, dolaþýma, bir yandan gelirini harcamak
amacýyla para sürerken ayný zamanda da bu parayý dolaþýmdan çeker
ve ayný süreci, tekrar tekrar sürdürebilir; öyle ki, bir sýnýf olarak ele alýndýðýnda kapitalistler, daha önce olduðu gibi, artý-deðerin paraya çevrilmesi için gerekli miktarda paraya sahip olarak kalýrlar. Þu halde, kapitalist,
eðer artý-deðerini meta pazarýndan, kendi tüketim fonu için metalar biçiminde çekmekle kalmayýp, ayný zamanda, bu metalar için ödediði parayý da geri alýyor ise, bu metalarý, dolaþýmdan herhangi bir eþdeðer
ödemeksizin çektiði apaçýktýr. Bunlar için para ödediði halde, bunlar,
gene de ona hiç bir þeye mal olmamaktadýr. Eðer ben, bir sterlin tutarýnda metalar satýn alýr ve meta satýcýsý, bana hiç bir þeye mal olmayan artýürün için bu bir sterlini geri verirse, bu metalarý bedavadan aldýðým besbellidir. Bu iþlemin sürekli yinelenmesi, benim sürekli metalar çektiðim
ve bu metalarý almak için geçici olarak ayrýlsam bile bu sterline sürekli
sahip olduðum gerçeðini deðiþtirmez. Kapitalist, kendisine hiç bir þeye
mal olmayan artý-deðerin para eþdeðeri olarak bu parayý sürekli geri alýr.
Adam Smithte, toplumsal ürünün tüm deðerinin kendisini gelire,
d+aya ayrýþtýrdýðýný ve böylece, deðiþmeyen sermaye-deðerin sýfýra indirildiðini görmüþ bulunuyoruz. Bundan, zorunlu olarak þu sonuç çýkar
ki, yýllýk gelirin dolaþýmý için gerekli para, ayný zamanda, tüm yýllýk ürünün dolaþýmý için de yeterli olmak zorundadýr ve bu yüzden, örneðimizde, 3.000lik tüketim mallarýnýn dolaþýmý için gerekli para, 9.000lik tüm
yýllýk ürünün dolaþýmý için de yeterlidir. Bu, gerçekten de Adam Smithin
düþüncesidir ve Th. Tooke tarafýndan da yinelenmiþtir. Gelirin gerçekleþmesi için gerekli para miktarýnýn, tüm toplumsal ürünün dolaþýmý için
gerekli para miktarýna olan oraný konusundaki bu yanlýþ kavram, toplam
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yýllýk ürünün çeþitli maddi öðeleri ile deðerinin [sayfa 502] yeniden-üretilmesi ve yýllýk olarak yerine konmasý konusunda gösterilen anlaþýlmaz ve
düþüncesiz anlayýþ biçiminin kaçýnýlmaz bir sonucudur. Ýþte bu, bu nedenle daha önce çürütülmüþtü.
Smith ile Tookenin kendilerini dinleyelim.
Smith, Kitap II, böl. 2de diyor ki: Her ülkenin dolaþýmýnýn farklý
iki kola ayrýldýðý düþünülebilir: tüccarlarýn birbirleri arasýndaki dolaþým
ve tüccarlar ile tüketiciler arasýndaki dolaþým. Ýster kaðýt olsun, ister
madeni, bir ve ayný para, bazan birinde, bazan da öteki dolaþýmda kullanýlabilir; ama bunlarýn her ikisi de, ayný zamanda sürüp gittiði için, bunlarýn herbiri, bu iþi devam ettirmek için þu ya da bu türden belli bir miktar paraya gereksinme gösterir. Farklý tüccarlar arasýnda dolaþan eþyanýn
deðeri, hiç bir zaman, tüccarlar ile tüketiciler arasýnda dolaþan eþyanýn
deðerinden fazla olamaz; tüccarlarýn aldýðý her þey, eninde sonunda
tüketicilere satýlmaya mahkumdur. Tüccarlar arasýndaki dolaþým toptan
yapýldýðý için, her belirli iþlem, genellikle oldukça büyük miktarý gerektirir. Tüccarlar ile tüketiciler arasýndaki dolaþým ise, tersine genellikle perakende yapýldýðý için bir þilin ya da hatta yarým peninin çoðu kez yeterli
olmasý gibi çok küçük miktarlarý gerektirir. Ama, küçük miktarlar, büyüklerden çok daha hýzlý dolaþýr. ... Bütün tüketicilerin yýllýk satýn almalarý bu
nedenle hiç deðilse [bu hiç deðilse pek güze!!] deðer olarak bütün
tüccarlarýnkine eþit olduðu halde, bunlar, genellikle, çok daha küçük.
miktarda para ile yapýlabilir. vb..
Th. Tooke, Adam Smithin bu pasajýna deðiniyor (An Inquiry into
the Curreney Principle, London 1844, s. 34-36, passim): Hiç kuþkusuz
burada yapýlan ayrým esas olarak doðrudur ... tüketicilerin baþlýca olanaklarýný (the principal means) oluþturan, ücretlerin ödenmesini de içerisine alan tüccarlar ile tüketiciler arasýndaki deðiþim. ... Tüccarlar ile tüccarlar arasýnda yapýlan bütün iþlemler ki, bununla, üreticinin ya da ithalatçýnýn yaptýðý, ara yapým süreçlerinin bütün aþamalarý aracýlýðý ile yürütülen ya da perakendeci tüccara veya ihracatçý tüccara yapýlan bütün
satýþlar anlaþýlmalýdýr, sermaye hareketlerine ya da transferlerine ayrýþtýrýlabilir. Bu sermaye transferleri, ticari iþlemlerin, büyük çoðunluðunda
transfer anýnda para, yani kaðýt para ya da sikke kullanýlmasýný hayali
deðil maddi olarak demek istiyorum zorunlu olarak varsaymadýðý gibi,
aslýnda fiilen de gerektirmez. ... Tüccarlar ile tüccarlar arasýndaki toplam
iþlem miktarý, son çare [sayfa 503] olarak, tüccarlar ile tüketiciler arasýnda
yapýlan [iþlem -ç.] miktarý ile belirlenmek ve sýnýrlandýrýlmak zorundadýr.
Bu son tümce kendi baþýna alýndýðýnda Tookenin, tüccarlar arasýndaki deðiþimler ile tüccarlar ve tüketiciler arasýndaki deðiþimler, bir baþka
deyiþle, toplam yýllýk gelirin deðeri ile, bu ürünün üretildiði sermayenin
deðeri arasýnda bir oran bulunduðunu belirtmekle kaldýðý sanýlabilir. Ama
durum böyle deðildir. Adam Smithin görüþünü bütünüyle onaylamakta-
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dýr. Bu nedenle, onun dolaþým teorisinin özel bir eleþtirisi gereksizdir.
2) Her sanayi sermayesi, iþin baþlangýcýnda, sermayesinin tüm
sabit kýsmý için dolaþýma tek bir defada para sürer ve bunu, yýllýk ürünlerinin satýþýyla ancak yýllar geçtikçe yavaþ yavaþ geri alýr. Demek ki, baþlangýçta dolaþýma, ondan çektiðinden daha fazla para sürer. Bu, tüm
sermayesinin aynî olarak her yenilenmesinde yinelenir. Bu, sabit sermayesini aynî olarak yenileyecek olan birkaç giriþim için her yýl yinelenir.
Her onarýmda, sabit sermayenin her kýsmi yenilenmesinde, bu,
parça parça yinelenir. Demek oluyor ki, bir yandan dolaþýmdan ona
sürülenden fazla para çekiliyor, öte yandan da bunun tersi oluyor.
Üretim dönemi çalýþma döneminden ayrý olarak, uzun bir süreyi kapsayan bütün sanayi kollarýnda, kapitalist üreticiler tarafýndan bütün
bu dönem boyunca, kýsmen kullanýlan emek-gücünün ödenmesi, kýsmen de tüketilecek üretim araçlarýnýn satýn alýnmasý için dolaþýma sürekli para sürülür. Üretim araçlarý böylece meta-pazarýndan doðrudan ve
tüketim mallarý iþe, ücretlerini harcayan emekçiler tarafýndan kýsmen
dolaylý olarak ve kýsmen de, pazara ayný anda eþdeðer metalar sürmedikleri halde, hiç bir þekilde tüketimlerini ertelemeyen kapitalistler tarafýndan doðrudan çekilir. Bu dönem boyunca, bunlarýn dolaþýma
sürdükleri para, taþýdýðý artý-deðer de dahil, meta-deðeri paraya çevirmeye hizmet eder. Bu etmen, kapitalist üretimin ileri aþamasýnda, anonim þirketler vb. tarafýndan giriþilen, örneðin, demiryollarý, kanallar, doklar,
büyük belediye yapýlarý, demir gemi yapýmý, büyük-ölçekte toprak akaçlamasý gibi uzun süreli giriþimlerde çok önemli hale gelir.
3) Öteki kapitalistler, sabit sermaye yatýrýmý dýþýnda, emek-gücü
ve döner sermaye öðeleri satýn almak için dolaþýma sürdüklerinden
daha fazlasýný çektikleri halde, altýn ve gümüþ üreten [sayfa 504] kapitalistler, dolaþýmdan yalnýzca meta çekiyor olmalarýna karþýn, hammadde
olarak hizmet eden deðerli madenlerin dýþýnda dolaþýma yalnýzca para
sürerler. Aþýnan kýsmý dýþýnda deðiþmeyen-sermaye, deðiþen-sermayenin büyük bir kýsmý ve artý-deðerin tümü, kendi ellerinde birikebilecek
yýðýlma bir yana býrakýlýrsa, hepsi de, dolaþýma para olarak sürülür.
4) Bir yandan, toprak parçalarý, evler vb. gibi o yýl içerisinde üretilmeyen her türden þeyler meta olarak dolaþýmda bulunurlar; ayrýca, hayvan sürüleri, kereste, þarap gibi üretim dönemleri bir yýlý aþan mallar da.
Bu ve diðer olgu nedeniyle, o andaki dolaþým için gerekli para miktarýndan ayrý olarak, daima, belli bir miktarýn, bir dürtüyle harekete geçebilecek, iþlev yapmayan gizil durumda bulunduðunu saptamak önemlidir.
Üstelik, bu gibi ürünlerin deðeri, evlerin birkaç yýllýk kiralar içerisindeki
deðeri gibi çoðu kez parça parça ve yavaþ yavaþ dolaþýrlar.
Öte yandan, paranýn dolaþýmýyla, yeniden-üretim sürecinin bütün
hareketleri etkilenmez. Tüm üretim süreci, öðeleri bir kez saðlandý mý,
dolaþýmýn dýþýnda kalýr. Üreticinin kendisinin, ister bireysel, ister üretken
bir biçimde olsun doðrudan tükettiði bütün ürünler de gene dolaþým-
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dýþý kalýr. Tarým emekçilerinin aynî olarak beslenmeleri de bu baþlýk
altýna girer.
Bu nedenle, yýllýk ürünü dolaþtýran para miktarý, toplumda, yavaþ
yavaþ birikmiþ þekilde bulunur. Belki de, sikkelerin aþýnmasýndan ileri
gelen kaybýn telafisinde kullanýlan altýn dýþýnda, belirli bir yýl boyunca
üretilen deðere bu dahil deðildir.
Sorunun bu biçimde serimi, yalnýz deðerli madenlerin para olarak dolaþtýðýný ve bu dolaþýmda, nakit alým ve satýmlarýn en yalýn biçimini öngörür  para da bir ödeme aracý olarak iþlev yapabildiði ve basit
madeni sikke dolaþýmý esasýna göre bile tarih boyunca fiilen böyle yaptýðý halde ve bir kredi sistemi ile bu sistemin mekanizmasýnýn bazý yanlarý
bu temele dayandýðý halde.
Tooke ile ona baðlý okulun olduðu kadar, bunlara karþý olanlarýn
da, kaðýt paranýn dolaþýmý ile ilgili tartýþmalarýnda, daima, yalnýz madeni
sikke dolaþýmý varsayýmýna dönmek zorunda kalmalarý gerçeðinin de
gösterdiði gibi, bu, varsayým, yöntem düþünceleri önemli olmakla birlikte salt bunlara dayanýlarak yapýlmamýþtýr. Bunu post jestum yapmak
zorunda kalmýþlar, ve kaçýnýlmaz olarak çok üstün körü yapmýþlardýr,
çünkü onlarýn tahlillerindeki çýkýþ noktasý böylece salt arýzî bir nokta
rolünü oynamýþtýr. [sayfa 505]
Ama, para dolaþýmýnýn, en ilkel biçimi içerisinde sunulan en basit
incelenmesi bu ilkel biçim, burada, yýllýk yeniden-üretim sürecinin
doðasýnda bulunan bir öðedir þunlarý ortaya koyar:
a) Ýlerlemiþ kapitalist üretim, ve dolayýsýyla ücret sisteminin egemen oluþu varsayýldýðýnda, para-sermaye, açýkça baþta gelen bir rol oynar, çünkü bu, deðiþen-sermayenin yatýrýldýðý biçimdir. Ücret sisteminin
geliþmesiyle birlikte bütün ürünler metalara dönüþmüþlerdir ve bu yüzden birkaç önemli istisna dýþýnda hareketlerinin bir aþamasý olarak
dönüþüm yoluyla bütünüyle paraya çevrilmek zorundadýrlar. Dolaþýmdaki
para miktarýnýn, metalarýn böylece paraya çevrilmesi için yeterli olmasý
gerekir ve bu kitlenin büyük bir kýsmý, sanayi kapitalistleri tarafýndan,
emek-gücünün ödenmesinde deðiþen-sermayenin para-biçimi olarak
yatýrýlan ve emekçilerin elinde, genel bir deyiþle yalnýzca dolaþým aracý
(satýnalma aracý) þeklinde iþgören ücretler biçiminde saðlanýr. Bütün
baðýmlýlýk sistemleri (serflik dahil) altýnda, egemen olan doðal ekonomide ve baðýmlýlýk ya da kölelik koþullarý olsun ya da olmasýn, azçok
ilkel olan topluluklarda daha da çok olmak üzere, durum bunun tam
tersidir.
Kölelik sisteminde, emek-gücünün satýn alýnmasýna yatýrýlan parasermaye, kölenin yaþamýnýn faal dönemi boyunca, ancak yavaþ yavaþ
yerine konan sabit sermayenin para-biçimi rolünü oynar. Bu nedenle
Atinalýlar arasýnda, köle sahibinin, kölesini sýnai iþlerde çalýþtýrmak suretiyle doðrudan ya da onu, öteki sanayi iþverenlerine (örneðin madencilikte olduðu gibi) kiralamak yoluyla dolaylý olarak elde ettiði kazanç,
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yatýrýlan para-sermaye üzerinden (aþýnma payý ile birlikte) faizden ibaret
olarak görünürdü; týpký kapitalist üretimde sanayi kapitalistinin, artý-deðerinin ve sabit sermayesinin aþýnma payýnýn bir kýsmýný, faiz ve sabit sermayesinin yerine konmasý hesabýna dahil etmesi gibi.
Sabit sermayesini (evler, makineler vb.) kiraya veren kapitalistlerde de kural budur. Ýster gerekli hizmetleri yerine getirsinler, ister gösteriþ
için lüks olarak bulundurulsunlar, salt ev iþi yapan köleler burada dikkate alýnmamýþtýr. Bunlar, modern hizmetliler sýnýfýna tekabül ederler. Ama
bu köle sistemi de Yunan ve Romanýn ileri devletlerinde olduðu gibi,
tarýmda, manüfaktürde, denizcilikte vb. üretken emeðin egemen bir
þekli olduðu sürece doðal ekonominin bir öðesini muhafaza eder. Köle
pazarý, emek-gücü metaý ikmalini, savaþ, korsanlýk vb. ile sürdürür ve
[sayfa 506] bu yaðmayý teþvik eden þey, dolaþým süreci deðil, baþkalarýna ait
emek-gücünü, doðrudan zor kullanarak fiilen ele geçirmektir. BirleþikDevletlerde bile, Kuzeydeki ücretli-emek eyaletleri ile, Güneydeki köle
eyaletleri arasýndaki tampon bölgenin, Güney için köle üreten bir kesim
haline getirilerek, pazara sürülen kölenin, bizzat, yýllýk üretimin bir öðesi
haline gelmesinden sonra, bu uzun süre için yeterli olmamýþ ve Afrika
köle ticareti, pazarý doyurmak için elden geldiðince devam etmiþtir.
b) Kapitalist üretim temeli üzerinde, yýllýk ürünlerin deðiþiminde
paranýn akýþý ve geriye akýþýnýn ayný zamanda yer almasý; sabit sermayelerin deðerlerinin tamamýnýn bir seferde yatýrýlmasý ve bu deðerin yýllar
boyunca dolaþýmdan ardarda çekilmesi; bir baþka deyiþle, bunlarýn, yýllýk para-yýðýlmalarýn buna paralel olan ve yýllýk yeni altýn üretimi temeline dayanan para-yýðýlmalardan özünde farklý olan para-yýðmalarýn
oluþumu ile bunlarýn yavaþ yavaþ tekrar para-biçime getirilmesi; metalarýn üretim döneminin uzunluðuna baðlý olarak, paranýn farklý sürelerde
yatýrýlma zorunluluðu ve dolayýsýyla, metalarýn satýþý ile dolaþýmdan tekrar çekilmeden önce durmadan yeniden yýðýlý-para halini almasý; yalnýzca üretim yerlerinin, pazarlardan farklý uzaklýklarda bulunmasýndan ileri
gelse bile, paranýn yatýrýlmasý gerekli sürelerin farklý uzunlukta olmalarý;
ayrýca, çeþitli iþkollarýnda ve ayný iþkolunun bireysel giriþimlerinde, üretken ikmallerin durumuna ve nispi büyüklüðüne baðlý olarak, büyüklükteki ve geriye akýþ dönemindeki farklýlýk ve dolayýsýyla, deðiþmeyen-sermaye öðelerinin satýn alýndýklarý dönemlerin uzunluklarýnýn farklý oluþu
 bütün bunlarýn yeniden-üretim yýlý boyunca olmasý: iþte, kendiliðinden
hareketin bütün bu farklý yanlarýnýn, kredi sisteminin mekanik uygulamalarýnýn yöntemli olarak kullanýlmasýna ve mevcut ödünç verilebilir
sermayelerin aranýp bulunmasýna olanak saðlamak için belirtilmesi ve
deneyimlerden çýkartýlarak belirtilmesi ve ortaya konmasý gerekirdi.
Buna, bir de, üretimleri tersi durumda, normal koþullar altýnda
ayný ölçekte sürüp giden iþkollarý ile, tarým gibi yýlýn farklý dönemlerinde
çeþitli miktarlarda emek-gücü kullanan iþkollarý arasýndaki farký eklemek gerekir. [sayfa 507]
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XIII. DESTUTT DE TRACYNÝN
YENÝDEN-ÜRETÝM TEORÝSÝ56

Toplumsal yeniden-üretim sürecini tahlil eden ekonomi politikçilerin karmakarýþýk ve ayný zamanda övüngen düþüncesizliklerini,
Ricardonun bile ciddiye aldýðý ve çok seçkin bir yazar dediði (Principles,
s. 333.) büyük mantýkçý Destutt de Tracy (Cf. Buch I, s. 146, Not 30)*
örneði ile ortaya koyalým.
Bu seçkin yazar, tüm toplumsal yeniden-üretim ve dolaþým süreci konusunda aþaðýdaki açýklamalarý veriyor:
Bu sanayi giriþimcilerinin böyle büyük kârlarý nasýl yapabildikleri
ve bunu kimlerden saðlayabildikleri sorulabilir. Vereceðimiz yanýt, ürettikleri her þeyi, bunlarý üretmek için mal olduklarýndan daha fazlasýna
satarak saðladýklarý ve ürettiklerini þunlara sattýklarý þeklinde olacaktýr:
1) bunlar, kârlarýnýn bir kýsmý ile ödedikleri kendi gereksinmelerini karþýlamak için ayrýlan tüketimlerinin bütün kýsmý için birbirlerine
satýþ yaparlar;
2) bunlar, hem kendilerinin ve hem de atýl kapitalistlerin ödemede bulunduklarý ücretli-emekçilere satýþ yaparlar; böylece bu ücretliemekçilerden, bazan küçük tasarruflarý dýþýnda bütün ücretlerini çekip
alýrlar;
3) bunlar, kendilerine, gelirlerinin, doðrudan çalýþtýrdýklarý ücretli-emekçilere henüz ödemedikleri kýsmý ile ödemede bulunan atýl kapitalistlere satýþ yaparlar; böylece, yýllýk olarak bunlara ödedikleri rantýn,
tamamý, bu ya da baþka þekilde kendilerine geri akmýþ olur, (Destutt
de Tracy, Traité de la volonte et de ses effets, Paris 1826, s. 239.)
Bir baþka deyiþle, kapitalistler, artý-deðerlerinin, kendi bireysel tüketimleri ya da gelir olarak tüketimleri için ayýrdýklarý kýsmýnýn
deðiþiminde birbirlerini karþýlýklý olarak aldatmak suretiyle kendilerini
zenginleþtirirler. Örneðin, eðer artý-deðerlerinin ya da kârlarýnýn bu kýsmý
400 sterline eþitse, bu 400 sterlinlik miktar, her 400 sterlinlik hissedarýn
bu hissesini bir baþkasýna diyelim yüzde 25 fazlasýna satmak suretiyle,
500 sterline çýkarttýðý varsayýlmaktadýr. Ne var ki, hepsi de ayný þeyi yaptýklarý için, sonuç, birbirlerine gerçek deðerleri üzerinden sattýklarýnda
elde [sayfa 508] ettikleri sonuç ile ayný olacaktýr. Bunlarýn, 400 sterlin deðerindeki metalarýn dolaþýmý için para olarak 500 sterline gereksinmeleri
vardýr ve toplam servetlerinin büyük bir kýsmýný yararsýz dolaþým aracý
þeklinde tutmaya zorladýðý için, bu, kendilerini zenginleþtirmekten çok
yoksullaþtýrma yöntemi gibi görünmektedir. Her þey þuna indirgenmiþ
oluyor ki, metalarýnýn fiyatýndaki çok yanlý nominal yükselmeye karþýn,
kapitalist sýnýfýn elinde, kendi bireysel tüketimleri için aralarýnda paylaElyazmasý IIden, -F.E.
* Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 187, not 31. -Ed. 21*[22*] Alman mizahçýsý Fritz Reuterin
(1810-74) yapýtlarýndan bir karakter. -ç.
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þacaklarý ancak 400 sterlin deðerinde meta vardýr, ama bunlar, birbirlerine, 500 sterlin deðerinde metalarý dolaþtýrmak için gerekli bir miktar
para aracýlýðý ile 400 sterlin deðerindeki metalarý dolaþtýrma iyiliðini gösteriyorlar.
Ve bu, kârlarýnýn bir kýsmý ve dolayýsýyla, genel olarak, içerisinde kârlarýn bulunduðu bir meta-ikmali olgusundan tamamen ayrý olarak
burada varsayýlmaktadýr. Ama Destutt, bu kârlarýn nereden geldiðini bize
anlatmaya kalkýþýyor. Kârý dolaþtýrmak için gerekli para miktarý, çok ikincil bir sorundur. Ýçersinde kârýn temsil edildiði metalar kitlesinin kaynaðýnýn, kapitalistlerin, bu metalarý, yalnýzca birbirlerine satmakla kalmayýp,
bu kadarý bile güzel ve yeterli olsa bile çok yüksek fiyatla satmalarýndan da ileri geldiði anlaþýlýyor. Böylece, þimdi biz, kapitalistlerin servet
kaynaklarýndan bir tanesini öðrenmiþ oluyoruz. Bu buluþ, Entspektor
Bräsigin,* büyük yoksulluðun, büyük pauvretéden** ileri geldiði konusundaki gizemi ile ayný deðerdedir.
2) Ayný kapitalistler, ayrýca, hem kendilerinin ve hem de atýl
kapitalistlerin ödemede bulunduklarý ücretli-emekçilere satýþ yaparlar;
böylece bu ücretli-emekçilerden, bazan ufak tasarruflarý dýþýnda bütün
ücretlerini geri alýrlar.
Mösyö Destutta göre, öyleyse, kapitalistlerin, emekçilere ücretlerini ödedikleri biçim olan para-sermayenin geriye akýþý, bu kapitalistlerin zenginleþmelerinin ikinci kaynaðý oluyor.
Demek ki, kapitalistler, emekçilerine, ücret olarak sözgeliþi 100
sterlin öder ve bu ayný emekçiler gene bu ayný kapitalistlerden, ayný 100
sterlin deðerinde metalar satýn alýr ve böylece, kapitalistlerin emek-gücü
alýcýlarý sýfatýyla yatýrdýklarý 100 sterlin, emekçilere 100 sterlin deðerinde
meta sattýklarý zaman geri döner, böylelikle kapitalistler daha
zenginleþmiþ olurlar. Olaðan saðduyuya sahip herkese, bu durum, bu
kapitalistlerin, bu iþlemden [sayfa 509] önce sahip bulunduklarý 100 sterline
tekrar kavuþtuklarý gibi görünecektir. Ýþlemin baþýnda bunlar para olarak
100 sterline sahiptiler. Bu 100 sterlin ile emek-gücü satýn alýrlar. Satýn
alýnan emek, para olarak bu 100 sterlin karþýlýðýnda, deðeri bildiðimiz
kadarýyla 100 sterlin tutan metalar üretir. 100 sterlin deðerindeki bu
metalarý kendi emekçilerine satarak kapitalistler para olarak 100 sterlini
tekrar elde ederler. Öyleyse kapitalistlerin elinde bir kez daha para olarak 100 sterlin ve emekçilerinde de 100 sterlin deðerinde kendi ürettikleri metalar vardýr. Bunun, kapitalistleri nasýl olup da daha zengin ettiðini anlamak zordur. Eðer para olarak 100 sterlin kendilerine geri akmamýþ olsaydý, önce emekçilere, emeklerinin karþýlýðý para olarak 100 sterlin vermek zorunda kalacaklar ve sonra, bu emeðin ürününü, 100 sterlin
deðerindeki tüketim mallarýný onlara bedavadan vermek zorunda kala* Alman mizahçýsý Fritz Reuter'in (1810-74) yapýtlarýndan bir karakter. -ç.
** Yoksulluk. -ç.
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caklardý. Paranýn bu geriye akýþý, bu yüzden, olsa olsa, kapitalistlerin bu
iþlem ile niçin daha yoksullaþmadýklarýný açýklar, niçin zenginleþtiklerini
asla deðil.
Kapitalistlerin, nasýl olup da bu 100 sterline sahip olduklarý ve
emekçilerin kendi hesaplarýna metalar yapmak yerine niçin emek-güçlerini bu 100 sterlin karþýlýðýnda deðiþmek zorunda kaldýklarý, kuþkusuz
baþka bir sorundur. Ne var ki, bu, Destutt çapýnda bir düþünür için apaçýk bir þeydir.
Destuttun kendisi de, bu çözüm ile tam tatmin olmuþ deðildir.
Ne de olsa, o, bize, bir kimsenin, bir miktar parayý, yüz sterlini harcamak
ve sonra da 100 miktarýnda bir parayý tekrar geri almakla, dolayýsýyla,
yalnýzca para olarak bu 100 sterlinin niçin kaybolmadýðýný gösteren 100
sterlinlik bir geriye atýþ ile zengin olduðunu söylemiyor. O, bize, kapitalistlerin, ürettikleri her þeyi, bunlarý üretmek için mal olduklarýndan
daha fazlasýna satarak zenginleþtiklerini söylüyor.
Dolayýsýyla, kapitalistler, ayný zamanda, emekçileriyle olan
alýþveriþlerinde, onlara da pahalýya satarak zenginleþiyor olmalarý gerekir. Çok güzel! Bunlar ücret öderler ... ve bütün bunlar, bunlara [ürünlere] kendilerine [kapitalistlere] ücretler þeklinde malolduðundan daha
fazlasýný ödeyen bütün bu kimselerin harcamalarý yoluyla onlara geri
döner. (Ibid., s. 240.) Bir baþka deyiþle, kapitalistler, emekçilere ücretler þeklinde 100 sterlin ödüyor ve ardýndan bu emekçilere kendi ürünlerini 120 sterline satýyorlar, böylece yalnýz kendi 100 sterlinlerini geri
almakla kalmýyor, [sayfa 510] bir de 20 sterlin kazanýyorlar? Bu olanaksýzdýr.
Emekçiler, ancak, ücretler biçiminde aldýklarý para ile ödeme yapabilirler. Kapitalistlerden eðer ücret olarak 100 sterlin alýyorlar ise, bunlar, 120
sterlin deðerinde deðil ancak 100 sterlin deðerinde satýn almada bulunabilirler. Demek ki bu sökmüyor. Ama gene de bir yol daha var. Emekçiler kapitalistlerden 100 sterlin karþýlýðýnda metalar satýn alýyorlar, ama
aslýnda yalnýz 80 sterlin deðerinde metalar almýþ oluyorlar. Demek ki,
mutlak olarak, 20 sterlinlik aldatýlmýþ oluyorlar. Ve kapitalist de, kesenkes, 20 sterlin kazançlý çýkýyor, çünkü emek-gücü için o, aslýnda, onun
deðerinden yüzde 20 eksik ödüyor ya da nominal ücretleri, dolambaçlý
yoldan yüzde 20 kesiyor.
Kapitalist sýnýf, baþlangýçta eðer emekçilere ücret olarak yalnýz 80
sterlin ödese ve daha sonra, para olarak bu 80 sterlin karþýlýðýnda, fiilen
80 sterlin deðerinde metalar vermiþ olsa, gene ayný sonuca ulaþmýþ
olurdu. Kapitalistler sýnýfý bir bütün olarak alýndýðýnda, bu, normal yol
olarak görünür, çünkü, Mösyö Destuttun kendisine göre, iþçi sýnýfýnýn
yeterli ücret almasý gerekir (s. 219), çünkü bunlarýn ücretleri hiç deðilse kýt kanaat geçimlerini saðlamak üzere (s. 180) varlýklarýný ve çalýþma
kapasitelerini sürdürmeye yeterli olmalýdýr. Eðer emekçiler, böyle yeterli
ücretler almazlarsa, gene ayný Destutta göre, bu sanayiin ölümü (s.
208) demektir. Ve bu nedenle, kapitalistlerin zenginleþebilecekleri bir
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yol olarak gözükmemektedir. Ama, kapitalistlerin, iþçi-sýnýfýna ödedikleri ücretlerin yüksekliði ne olursa olsun, bunun belli bir deðeri, örneðin 80
sterlinlik bir deðeri vardýr. Eðer, kapitalist sýnýf, emekçilere 80 sterlin
ödeyecek olursa, o zaman, bu 80 sterlin karþýlýðýnda, onlara, 80 sterlin
deðerinde metalar vermek zorunda kalacak ve 80 sterlinin geri akýþý, bu
sýnýfý zengin etmeyecektir. Eðer bunlara, para olarak, 100 sterlin öder ve
bu 100 sterlin karþýlýðýnda, onlara, 80 sterlin deðerinde metalar satarsa,
normal ücretlerinden yüzde 25 fazlasýný para þeklinde ödemiþ, karþýlýðýnda
yüzde 25 eksik meta vermiþ olur.
Bir baþka deyiþle, kapitalist sýnýfýn genel olarak kârlarýný elde ettiði fonun, emek-gücüne sahip olduðu deðerden daha azýný, yani ücretliemekçiler olarak normal yeniden-üretimleri için gerekli geçim araçlarýnýn
deðerinden daha azýný ödemek suretiyle normal ücretlerinden yapýlan
indirimlerden oluþtuðu varsayýlýyor. Demek ki, normal ücretler ödenmiþ
olsa ki, Destutta göre [sayfa 511] durum böyle oluyor ne sanayi ve ne de
atýl kapitalistler için kâr fonu diye bir þey olamaz.
Bu duruma göre, Destutt, kapitalist sýnýfýn nasýl zenginleþtiði konusundaki bütün gizemini, þuna indirgemeliydi: ücretlerden yapýlan bir
indirim ile. Bu durumda, 1) ve 3) altýnda deðindiði öteki artý-deðer fonlarý varolmazlardý.
Demek oluyor ki, emekçilerin para olarak ücretinin bir sýnýf olarak geçimleri için gerekli tüketim mallarýnýn deðerine indirgenmesinin
gerektiði bütün ülkelerde, kapitalistler için, ne tüketim fonu, ne birikim
fonu ve dolayýsýyla, kapitalist sýnýf için ne varolma fonu ve ne de kapitalist sýnýf olurdu. Ve, Destutta göre, eski bir uygarlýða sahip bütün zengin
ve geliþmiþ ülkelerde durumun böyle olmasý gerekirdi, çünkü bunlarda,
bizim eski toplumlarýmýzda, ücretli-emekçilerin bakým fonu ... neredeyse deðiþmeyen bir büyüklüktür. (Ibid., s. 202.)
Ücretlerden bir indirim yapmakla, önce emekçiye para olarak
100 sterlin ödeyip, sonra da kendisine bu 100 sterlin karþýlýðýnda 80
sterlin deðerinde metalar saðlamakla, ve böylece, 80 sterlin deðerindeki
metalarý, yüzde 25 fazlasý, 100 sterlin aracýlýðý ile fiilen dolaþtýrmakla kapitalist zenginleþmiþ olmaz. Kapitalist, artý-deðerden ürünün, artý-deðeri temsil eden kýsmýndan baþka, bu ürünün, emekçinin ücretler
biçiminde almasý gereken yüzde 25lik kýsmýna da elkoymak suretiyle
zengin olur. Kapitalist sýnýf, Destuttun düþündüðü aptalca yöntemle hiç
bir þey kazanamaz. Emekçiye ücret olarak 100 sterlin öder ve sonra da
bu 100 sterlin karþýlýðýnda, ona 80 sterlin deðerinde kendi ürününü geri
verir. Ama bir sonraki iþlemde, ayný iþ için tekrar 100 sterlin yatýrmasý
gerekir. Böylece, para olarak 80 sterlin yatýrýp, bunun karþýlýðýnda meta
olarak 80 sterlin saðlayacak yerde, para olarak 100 sterlin yatýrýp,
karþýlýðýnda meta olarak 80 sterlin vermek gibi hiçbir yarar saðlamayan
bir iþle uðraþýp du- rur. Yani deðiþen-sermayesinin dolaþýmý için gerekli
olandan yüzde 25 fazla bir para-sermayeyi sürekli olarak boþu boþuna
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yatýrýp durur; ki bu, pek acayip bir zenginleþme yöntemidir.
3) Ensonu, kapitalist sýnýf, doðrudan çalýþtýrdýklarý ücretli-emekçilere henüz ödemedikleri kýsmý ile ödemede bulunan atýl kapitalistlere
satýþ yaparlar; böylece, yýllýk olarak bunlara (atýl olanlara) ödedikleri rantýn tamamý, bu ya da baþka þekilde kendilerine geri akmýþ olur. [sayfa 512]
Yukarda gördüðümüz gibi, sanayi kapitalistleri, kârlarýnýn bir kýsmý ile ödedikleri kendi gereksinmelerini karþýlamak için ayrýlan tüketimlerinin tamamýný öderler. Bu durumda, kârlarýnýn 200 sterline eþit olduðunu kabul edelim. Ve bunun, diyelim 100 sterlinini, bireysel tüketimlerinde kullanmýþ olsunlar. Ama öteki yarýsý, 100 sterlini kendilerine ait
deðildir; bu, atýl kapitalistlere, yani toprak rantý alanlara ve faizle para veren kapitalistlere aittir. Böylece,bu 100 sterlini, bunlara ödemek zorundadýrlar. Bu kimselerin, bu paranýn 80 sterlinine kendi bireysel tüketimleri
için, 20 sterlinine de hizmetkarlar, vb. tutmak için gereksinmeleri olsun.
Bu 80 sterlin ile, bunlar, sanayi kapitalistlerinden tüketim mallarý satýn
alýrlar. Demek ki, bu kapitalistler, 80 sterlin deðerinde metalarý elden
çýkartýrken, para olarak 80 sterlini, yani atýl kapitalistlere, rant, faiz vb. adý
altýnda ödemiþ olduklarý 100 sterlinin beþte-dördünü geri alýrlar. Ayrýca,
hizmetkarlar sýnýfý, atýl kapitalistlerin doðrudan ücretli-emekçileri, efendilerinden 20 sterlin almýþlardýr. Bu hizmetkarlar da, ayný þekilde, sanayi
kapitalistlerinden 20 sterlin tutarýnda tüketim mallarý satýn alacaklardýr.
Bu þekilde, 20 sterlin deðerinde metalarý elden çýkaran bu kapitalistlere,
atýl kapitalistlere, rant, faiz vb. için ödedikleri 100 sterlinin son beþte-biri,
20 sterlin para olarak geri dönmüþ olacaktýr.
Bu iþlemin sonunda, sanayi kapitalistleri, atýl kapitalistlere, rant,
faiz vb. olarak ödedikleri 100 sterlini para olarak geri almýþlardýr. Ne var
ki, artý-ürünlerinin, 100 sterline eþit yarýsý, bu arada onlarýn elinden, atýl
kapitalistlerin tüketim fonuna geçmiþtir.
Þimdi tartýþýlmakta olan sorun için, 100 sterlinin, atýl kapitalistler
ile bunlarýn doðrudan ücretli-emekçileri arasýnda bölüþülmesini þu ya
da bu þekilde ele almak tamamen gereksizdir. Sorun basittir: bunlarýn
rantý, faizi, kýsacasý, bunlarýn 200 sterline eþit artý-deðerdeki paylarý, bunlara, 100 sterlin tutarýnda para olarak sanayi kapitalistleri tarafýndan
ödenmiþtir. Bu 100 sterlin ile, doðrudan ya dolaylý olarak sanayi kapitalistlerinden tüketim mallarý satýn almaktadýrlar. Böylece, para olarak 100
sterlini bunlara geri vermekte ve onlardan 100 sterlin deðerinde tüketim
mallarý almaktadýrlar.
Bu, sanayi kapitalistlerinin atýl kapitalistlere ödediði 100 sterlinin
geri akýþýný tamamlamaktadýr. Paranýn bu geriye akýþý, [sayfa 513] Destuttun
hayal ettiði gibi, sanayi kapitalistlerini zenginleþtirmenin bir yolu mudur?
Bu iþlemden önce, bunlarýn elinde, 100'ü para ve 100'ü tüketim mallarý
olmak üzere, 200 sterline ulaþan bir deðerler toplamý vardý. Ýþlemden
sonra ise, bu ilk deðerler toplamýnýn ancak yarýsý var. Para, olarak gene
100 sterline sahipler, ama þimdi atýl kapitalistlerin eline geçmiþ bulunan,
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tüketim mallarý olarak 100 sterlini kaybetmiþlerdir. Bu duruma göre 100
sterlin zenginleþmek yerine, 100 sterlin yoksullaþmýþlardýr. Eðer önce
para olarak 100 sterlin ödeyip, sonra para olarak bu 100 sterlini, 100
sterlin deðerinde tüketim mallarý karþýlýðýnda geri almak gibi dolambaçlý
bir yol izleyeceklerine, rantý, faizi vb. doðrudan kendi ürünlerinin maddi
biçimi içerisinde ödeselerdi, dolaþýmdan kendilerine para biçiminde geri
akan 100 sterlin olmazdý, çünkü bu miktar parayý dolaþýma sürmüþ olmayacaklardý. Ödeme aynî olarak yapýlmýþ olsaydý, sorun, þu yolu izlemiþ
olurdu: bunlar, 200 sterlin deðerindeki artý-ürünün yarýsýný kendilerine
alýkoyarlar ve öteki yarýsýný, karþýlýðýnda herhangi bir eþdeðer olmaksýzýn
atýl kapitalistlere verirlerdi. Destutt bile bunu bir zenginleþme yolu olarak
ilan etmeye kalkýþamazdý.
Kuþkusuz, sanayi kapitalistleri tarafýndan atýl kapitalistlerden ödünç
alýnan ve karþýlýðýnda, kendilerine ait artý-deðerin bir kýsmýný, toprakrantý, faiz vb. olarak ödemek zorunda bulunduklarý toprak ve sermaye,
kendileri için kârlýdýr, çünkü bu, genel olarak meta üretiminin ve, ürünün, artý-ürünü oluþturan ya da içersinde artý-deðerin temsil edildiði kýsmýnýn üretiminin koþullarýndan bir tanesini oluþturur. Bu kâr, ödünç alýnan
topraðýn ve sermayenin kullanýmýndan gelir, bunlara ödenen fiyattan
deðil. Bu fiyat, daha çok, bu kârdan bir indirim oluþturur. Aksi takdirde,
kiþi, sanayi kapitalistleri, eðer, artý-deðerlerinin öteki yarýsýný, baþkasýna
vermek yerine kendilerine alýkoyabilselerdi, bunlarýn zenginleþmek deðil, yoksullaþtýklarýný ileri sürmek zorunda kalýrdý. Bu, paranýn geriye akýþý
þeklindeki dolaþým olayýný, salt bu dolaþým olayýnýn meydana getirdiði
ürünlerin, daðýlýmý ile karýþtýrmaktan ileri gelen bir karýþýklýktýr.
Ve ayný Destutt, þunu söyleyecek kadar kurnazdýr: Bu atýl kesimin gelirleri nereden gelmektedir? Bu gelirler, bunlara ait sermayeleri
çalýþtýran, yani bunlarýn fonlarý ile, maliyetlerinden daha fazla üreten
emeðe ödemede bulunanlarýn, tek sözcükte, sanayi kapitalistlerinin kârlarýndan kendilerine ödenen ranttan ileri [sayfa 514] gelmiyor mu? Bütün
servetin kaynaðýný bulmak için daima bunlara geri dönmek zorunludur.
Gerçekte, bu birincilerin çalýþtýrdýðý ücretli-emekçileri besleyen onlardýr. (s. 246.)
Böylece þimdi bu rant vb. ödemesi, sanayi kapitalistlerinin kârýndan bir indirimdir. Oysa daha önce, bunlarýn kendilerini zenginleþtirdikleri
bir araç idi.
Bizim Destuttumuza hiç deðilse bir teselli kalýyor. Bu iyi yürekli
kapitalistler, birbirlerine ve emekçilerine nasýl davranýyorlarsa, atýl kapitalistlere de öyle davranýyorlar. Bütün metalarý, bunlara, diyelim yüzde
20 daha pahalý satýyorlar. Þimdi, iki olasýlýk var. Ya, atýl kapitalistlerin,
sanayi kapitalistlerinden her yýl aldýklarý 100 sterlin dýþýnda baþka para
kaynaklarý vardýr ya da yoktur. Birinci durumda, sanayi kapitalistleri, 100
sterlin deðerindeki metalarý, bunlara, diyelim 120 sterlin fiyatla satýyorlar. Dolayýsýyla, metalarýný satmakla yalnýz atýl olanlara ödedikleri 100
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sterlini geri almakla kalmýyorlar, bir de, kendileri için gerçekten yeni bir
deðer oluþturan 20 sterlin almýþ oluyorlar. Þimdi durum nasýldýr? Meta
olarak 100 sterlini bedavadan vermiþlerdir, çünkü metalarý için kendilerine kýsmen ödenen para biçimindeki 100 sterlin zaten kendi paralarý
idi. Demek ki, kendi metalarý, kendi paralarý ile ödenmiþ oluyor. Þu halde, 100 sterlin kaybetmiþ bulunuyorlar. Ama bunlar, ayrýca, metalarýnýn
fiyatý içerisinde, bu metalarýn, deðerinin üzerinde bir de 20 sterlinlik bir
fazlalýk almýþlardýr. Böylece20 sterlinlik kazanmýþlardýr. Bunu, 100 sterlinlik kayýptan düþersek, gene de 80 sterlinlik bir kayýp vardýr. Hiç bir zaman artmýyor, daima, eksiliyor. Atýl kapitalistlere karþý uygulanan dalavere,
sanayi kapitalistlerinin kaybýný azaltmýþtýr, ama hiç bir zaman bunlarýn
servetlerindeki küçülmeyi bir zenginleþme aracýna dönüþtürmemiþtir.
Ne var ki, bu yöntem, sonsuza kadar böyle sürüp gidemez, çünkü atýl
kapitalistler, yýllar yýlý para olarak yalnýzca 100 sterlin aldýklarý halde, para
olarak 120 sterlin ödemeye devam edip gidemezler.
Geriye öteki yaklaþým kalýyor: Sanayi kapitalistleri, atýl kapitalistlere para olarak ödedikleri 100 sterlin karþýlýðýnda 80 sterlin deðerinde
meta satýyorlar. Bu durumda da gene önceki gibi, 80 sterlini, rant, faiz
vb. olarak bedavadan vermiþ oluyorlar. Bu dalavereli yoldan sanayi kapitalistleri atýl olanlara verdikleri haracý azaltmýþ oluyor, ama gene de bu
haraç varlýðýný sürdürdüðü gibi bu atýl olanlar fiyatlarýn, satýcýlarýn iyi niyetlerine [sayfa 515] dayandýðýný öne süren ayný teori gereðince gelecekte,
topraklarý ve sermayeleri üzerindeki rant, faiz vb. için daha önce olduðu
gibi, 100 sterlin yerine gelecekte 120 sterlin talep edecek durumda bulunuyor.
Bu parlak tahlil, bir yandan Adam Smithten, emeðin, her türlü
zenginliðin kaynaðý olduðunu (s. 242), sanayi kapitalistlerinin, sermayelerini, bir kâr ile birlikte yeniden üreten emeðin karþýlýðýný ödemek için
kullandýklarýný (s. 246), kopya eden, ve öte yandan da, bütün öteki
insanlarý besleyen bu sanayi kapitalistlerinin, genel serveti artýran ve
bütün zevk araçlarýmýzý yaratan biricik kimseler olduðu (s. 242), emekçiler tarafýndan beslenenlerin kapitalistler olmayýp, emekçilere ödenen
paranýn, kendi ellerinde kalmaksýzýn, sürekli olarak, emekçiler tarafýndan üretilen metalarýn ödenmesinde kapitalistlere döndüðü yolundaki
parlak bir nedene dayanarak, kapitalistler tarafýndan beslenenlerin olduðu sonucuna varan bu derin düþünüre tamamen layýktýr. Bunlarýn
yaptýklarý tek þey, bir elle aldýklarýný, öteki elleriyle geri vermektir. Bunlarýn tüketimlerine, bu nedenle, bularý kiralayanlar tarafýndan yaratýldýðý
þeklinde bakmak gerekir. (s. 235.)
Toplumsal yeniden-üretimin ve tüketimin, paranýn dolaþýmý tarafýndan meydana getirildiði þeklindeki bu çok ayrýntýlý tahlilden sonra,
Destutt, devam ediyor: Servetin bu perpetuum mobileini* kötü
* Herhangi bir enerjiyi gerektirmeksizin hareket eden ütopik bir makine. -ç.
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anlaþýlmýþ olmakla birlikte [mal connu* desem yeridir!] haklý olarak
dolaþým denilen bu hareketi yetkinleþtiren þey iþte budur. Bu gerçekten de bir dairedir ve daima çýkýþ noktasýna dönmektedir. Bu, üretimin
tamamlandýðý noktadýr. (s. 239 ve 240.)
Destutt, that very distinguished writer,** membre de lInstitut de
France et de la Société Philosophique de Philadelphie,*** ve aslýnda,
vülger iktisatçýlar arasýnda bir ölçüde bilgili olan bu kimse, sonunda,
toplumsal sürecin yolunu gözler önüne serdiði olaðanüstü açýklýða, konuya getirdiði ýþýk seline okurunu hayran kalmaya çaðýrýyor ve bütün bu
aydýnlýðýn nereden geldiði konusunda okurlarýna bilgi vermek alçak
gönüllülüðünü bile gösteriyor. Bunu aslýndan okumak gerekir:
On remarquera, fespère, combien cette manière de [sayfa 516] considérer la consommation de nos richesses est concordante avec tout ce
que nous avons dit à propos de leur production et de leur distribution et
en même temps quelle clarté elle répand sur toute la marche de la
société. Doù viennent cet accord et cette lucidite? De ce que nous avons
rencontré la vérité. Cela rappelle leffet de ces miroirs où les objets se
peignent nettement et dans leurs justes proportions, quand on est placé
dans leur vrai point-de-vue, et où tout paraît confus et désuni, quand on
en est trop près ou trop loin.**** (s. 242 ve 243.)
Voilà le cretinisme bourgeois dans toute sa béatitude!****** [sayfa
517]

* Kötü anlaþýlmýþ. -ç.
** Bu seçkin yazar. -ç.
*** Fransýz Enstitüsü ve Philadelphie Felsefe Derneði üyesi. -ç.
**** Servetimizin tamamlanmasýnýn bu tarzda incelenmesinin, onun üretimi ve daðýlýmý
ile ilgili olarak söylediklerimizle ne kadar uyumlu olduðunun ve ayný zamanda toplumun tüm
gidiþ yoluna ne denli ýþýk saçtýðýnýn farkedileceðini ümit ederim. Bu uyum ve berraklýk nereden
geliyor? Hakikat ile karþý karþýya gelmiþ olmamýzdan. Bu, insana, doðru ve yerinde bakýldýðý
zaman, içerisinde her þeyin tam ve gerçek oranlarý ile yansýdýðý ve ama çok yakýn ya da çok
uzak durulduðu zaman her þeyin karmakarýþýk ve kopuk göründüðü aynalarýn etkisini
hatýrlatýyor.
***** Ýþte size bütün güzelliði içerisinde burjuva budalalýðý!
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YÝRMÝBÝRÝNCÝ BÔLÜM57

BÝRÝKÝM VE GENÝÞLETÝLMÝÞ
YENÝDEN-ÜRETÝM

KÝTAP Ide, bireysel kapitalist için birikimin nasýl olduðu gösterilmiþti. Meta-sermayenin paraya çevrilmesi ile, içerisinde artý-deðerin temsil
edildiði artý-ürün de paraya çevrilmektedir. Kapitalist, böylece baþkalaþmýþ
artý-deðeri, üretken sermayesinin ek doðal öðelerine tekrar çevirir. Bunu
izleyen üretim çevriminde, artmýþ olan sermaye, artan bir ürün saðlar.
Ama bireysel sermaye durumunda olan þeyin, bütünüyle yýllýk yenidenüretimde de kendisini göstermesi gerekir; týpký, basit yeniden-üretimi
tahlil ederken meydana geldiðini gördüðümüz gibi, yani bireysel sermaye durumunda sabit sermayenin kullanýlan kýsýmlarýnýn, yýðýlý-para
biçimindeki ardarda meydana gelen birikiminin, ayný zamanda toplumun yýllýk yeniden-üretiminin içinde de ifadesini bulmasý gibi.
Eðer belli bir bireysel sermaye 400s+400dye ve yýllýk artý-deðeri
100e eþitse, o zaman, meta-ürün, 400s+100d+l00a olur. Bu 600, paraya
çevrilir. Bu paradan gene 400s deðiþmeyen-sermayenin [sayfa 518] doðal
biçimine çevrilir, 100d emek-gücüne, ve artý-deðerin tamamýnýn biriktirilmesi koþuluyla 100a da üretken sermayenin doðal öðelerine dönüþ57

Buradan baþlayarak sonuna kadar, Elyazmasý VIII. -F.E.
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mek suretiyle, ek deðiþmeyen-sermayeye çevrilir. Bu durumda varsayýlmýþtýr ki: 1) bu miktar, belli teknik koþullar altýnda ya iþlev yapmakta
olan deðiþmeyen-sermayenin geniþlemesine, ya da yeni bir sanayi giriþiminin kurulmasýna yeterlidir. Ama artý-deðerin paraya çevrilmesi, ve bu
paranýn bu süreçten önce, yani gerçek birikimden, üretimin geniþlemesinden önce, çok daha uzun bir süre yýðýlmasý gerekebilir; 2) geniþletilmiþ üretim, zaten fiilen yürürlüktedir. Çünkü, paranýn (para-biçim olarak
yýðýlan artý-deðerin), üretken sermayenin öðelerine çevrilebilmesi için,
bu öðelerin pazardan metalar biçiminde satýn alýnabilmesi gerekir. Bunlarýn, tamamlanmýþ ürünler olarak satýn alýnmayýp, sipariþ üzerine yapýlmýþ
olmalarý hiç bir þeyi deðiþtirmez. Bunlarýn bedelleri, bunlar varolana kadar ve her durumda, bunlarý ilgilendirdiði kadarýyla, geniþletilmiþ yeniden-üretim, o güne kadarki normal üretimde bir geniþleme fiilen yer
alana kadar ödenmez. Bunlarýn üretimlerinin gerçekten yer almasý için
bir sipariþ dürtüsü, yani metalarýn fiilen varolmazdan önce satýn alýnmalarý ve satýþ beklentisi yeterli olduðuna göre, bunlar, potansiyel olarak,
yani kendi öðeleri içerisinde varolmak zorundaydýlar. Bir yandaki para,
þu halde, öbür yanda geniþletilmiþ yeniden-üretimi davet eder, çünkü
bu üretimin olasýlýðý, para olmaksýzýn mevcuttur. Çünkü, paranýn kendisi, gerçek yeniden-üretimin bir öðesi deðildir.
Örneðin, ardarda ürettiði metalarýn belli bir miktarýný bir ya da
birkaç yýlda satan ve böylece, bu metalarýn artý-deðerin artý-ürünün
taþýyýcýlarý olan kýsmýný ya da baþka bir deyiþle, meta-biçimde ürettiði
artý-deðerin kendisini de paraya çeviren kapitalist A, bunu, yavaþ yavaþ
biriktirir ve böylece kendisi için yeni potansiyel kapasitesi ve görevi
gereði, üretken sermayenin öðelerine çevrileceði için potansiyel parasermaye oluþturur. Ne var ki, aslýnda o, yalnýzca, fiili yeniden-üretimin
bir öðesi olmayan basit para-yýðma iþine girmektedir. Baþlangýçta faaliyeti, yalnýzca, dolaþýmdaki parayý ardarda bu dolaþýmdan çekmekten
ibarettir. Kendisi tarafýndan böyle, kilit altýnda tutulan dolaþan paranýn,
dolaþýma girmezden önce, bir baþka para-yýðmanýn bir kýsmý olmasý
pekala mümkündür. Yeni bir potansiyel para-sermaye olan Anýn bu
para-yýðmasý, tüketim mallarýna harcandýðýnda [sayfa 519] nasýl toplumsal
servete bir ek olmayacak idiyse, þimdi de deðildir. Dolaþýmdan çekilen
ve bu yüzden de daha önce dolaþýmda mevcut bulunan para, daha
önceleri, bir para-yýðma parçasý olarak saklanmýþ olabilir; ücretlerin parabiçimi olmuþ olabilir; üretim araçlarýný ya da baþka metalarý paraya çevirmiþ olabilir ya da deðiþmeyen-sermayenin döner kýsýmlarý ya da bir
kapitalistin geliri olmuþ olabilir. Bu, paradan daha fazla yeni bir deðer
deðildir, ve metalarýn basit dolaþýmý açýsýndan düþünülürse yalnýzca kendi
fiili deðerinin deðil, ayný zamanda, bunun on katý bir deðer taþýyýcýsýdýr,
çünkü günde on kez devir yapmýþtýr ve on deðiþik meta-deðeri gerçekleþtirmiþtir. Metalar onsuz da vardýr ve ister bir, ister on devir yapsýn,
gene kendisi olarak kalýr (ya da aþýnma yüzünden daha da azalýr). Yalný-
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zca altýn üretiminde mademki altýn ürün, bir artý-ürün, bir artý-deðer taþýyýcýdýr yeni bir servet (potansiyel para) yaratýlýr ve bu yeni potansiyel
para-sermayelerin para malzemesini, ancak, tüm para-ürün dolaþýma
girdiði ölçüde artýrýr.
Para biçiminde yýðýlmýþ bu artý-deðer, ek yeni toplumsal servet
olmasa bile, yýðýlmýþ bulunduðu iþlev nedeniyle, yeni, potansiyel parasermayeyi temsil eder. (Yeni para-sermayenin, artý-deðerin yavaþ yavaþ
paraya çevrilmesinden baþka bir yolla da ortaya çýkabileceðini daha
ilerde göreceðiz.)
Daha sonra satýn almada bulunmaksýzýn, metalarýn satýþý yoluyla
para, dolaþýmdan çekilmiþ ve yýðýlarak bir yana konulmuþtur. Bu iþlem,
genel bir süreç diye kabul edilecek olursa ve genel olarak kabul edilmelidir, çünkü her bireysel sermaye, birikim süreci içerisinde bulunabilir,
alýcýlarýn nereden gelecekleri açýklanamaz hale gelir, çünkü bu süreç
içerisinde, herkes para-yýðmak için satmak isteyecek, ama kimse satýn
almak istemeyecektir.
Yýllýk yeniden-üretimin çeþitli kýsýmlarý arasýndaki dolaþým sürecinin düz bir çizgi boyunca yer aldýðýný kabul edersek ki, bu yanlýþ olur,
çünkü, birkaç istisna dýþýnda o, daima, karþýlýklý olarak karþýt hareketlerden oluþur, iþe, satmaksýzýn, satýn almada bulunan altýn (ya da gümüþ)
üreticisinden baþlamamýz ve diðer herkesin ona satýþ yaptýðýný varsaymamýz gerekir. Bu durumda, tüm yýllýk toplumsal artý-ürünün (tüm artýdeðer taþýyýcýsýnýn) onun eline geçmesi ve öteki bütün kapitalistlerin,
doðal olarak para biçiminde bulunan ve artý-deðerinin altýn içerisindeki
doðal cisimleþmesi olan bu artý-ürünü aralarýnda pro rata [sayfa 520]
bölüþmeleri gerekirdi. Çünkü, altýn üreticisinin ürününün, faal sermayesini karþýlayacak kýsmý zaten baðlanmýþ ve elden çýkartýlmýþ bulunmaktadýr. Altýn üreticisinin, altýn þeklinde yaratýlmýþ olan artý-ürünü, bu
duruma göre, öteki bütün kapitalistlerin, kendi yýllýk artý-ürünlerini paraya çevirmek için malzeme saðlayacaklarý biricik fon olacaktýr. Bunun
deðerinin büyüklüðü, öyleyse, önce bir yýðma kýlýðýna bürünmesi gereken, toplumun yýllýk artý-deðerinin tümüne eþit olmasý gerekir. Bu varsayýmlar saçma olduðu gibi, ayný zamanda, genel bir yýðma oluþumu
olanaðýný açýklamaktan öte bir iþe yaramayacaklar, ve yeniden-üretimi
de, altýn üreticisi dýþýnda, bir adým ileri götürmüþ olmayacaklardýr.
Bu sözde güçlüðü çözmeden önce, kesim Ideki (üretim araçlarýnýn üretimi) birikim ile kesim IIdeki (tüketim mallarýnýn üretimi) birikimi birbirinden ayýrdetmemiz gerekir. Ýþe kesim I ile baþlayacaðýz.
I. KESÝM IDE BÝRÝKÝM
1. Yýðmanýn Oluþumu

Açýktýr ki, hem sýnýf [yani kesim, -ç.] Ii oluþturan sayýsýz sanayi
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dallarýndaki sermaye yatýrýmlarý ve hem de bu sanayi dallarýnýn herbirindeki farklý bireysel sermaye yatýrýmlarý, hacimlerinden, teknik koþullarýndan, piyasa koþullarýndan vb. tamamen ayrý olarak, yaþlarýna, yani,
iþlev yapmýþ olduklarý zaman süresine göre, para-sermaye, ister faal
sermayenin geniþlemesine hizmet etsin, ister yeni sanayi giriþimlerinin
kurulmasý için kullanýlsýn bunlar, üretimin geniþlemesinin iki biçimidir
artý-deðerin ardarda potansiyel para-sermayeye dönüþüm sürecinin farklý aþamasýndadýrlar. Kapitalistlerin bir kýsmý, uygun bir büyüklüðe ulaþmýþ
bulunan potansiyel para-sermayelerini, durmadan üretken sermayeye
çevirmekte, yani artý-deðerin paraya çevrilmesiyle yýðýlan para ile, üretim araçlarý, ek deðiþmeyen-sermaye öðeleri satýn almaktadýrlar. Kapitalistlerin bir baþka kýsmý ise, bu arada hâlâ potansiyel para-sermaye yýðmakla uðraþmaktadýr. Bu iki kategoriye giren kapitalistler karþý karþýya
geliyorlar: bazýlarý alýcý, ötekiler satýcý olarak, ve bu ikisinden herbiri yalnýz bu rollerden birisi içerisinde.
Örneðin, A, Bye (B, birden fazla alýcýyý temsil ediyor olabilir) 600
(=400s+100d+100a) satmýþ olsun. A, metalar olarak 600'ü [sayfa 521] para
olarak 600e satmýþtýr, bu paranýn dolaþýmdan çekmiþ olduðu ve para
biçiminde yýðdýðý 100'ü artý-deðerdir. Ama para olarak bu 100, 100lük
bir deðeri taþýyan artý-ürünün para-biçiminden baþka bir þey deðildir.
Para-yýðmanýn oluþumu, hiç bir zaman üretim olmadýðý gibi, üretimde
bir artýþ da deðildir. Kapitalistin buradaki hareketi, yalnýzca, kendisine ait
artý-ürünün satýþý ile elde ettiði para olarak 100'ü dolaþýmdan çekmek ve
ona sýký sýkýya sarýlarak kilit altýnda tutmaktýr. Bu iþlemi yerine getiren
yalnýz A deðildir; dolaþým alanýnýn çeþitli noktalarýnda hepsi de eþit bir
gayretle bu tür bir para-yýðma oluþumunun peþinde olan baþka kapitalistler de, A, A, A vardýr. Paranýn dolaþýmdan çekildiði ve sayýsýz bireysel para-yýðmalar ya da potansiyel para-sermayeler olarak biriktiði bu
sayýsýz noktalar, dolaþým için bir yýðýn engeller olarak görünür, çünkü
bunlar parayý hareketsiz hale getirmekte ve bir süre için onu dolaþým
yeteneðinden yoksun býrakmaktadýr. Ama þunu da unutmamak gerekir
ki, para-yýðýna, metalarýn basit dolaþýmýnýn kapitalist meta üretimine dayanmazdan çok önce de yer almaktadýr. Toplumdaki mevcut para miktarý, koþullara baðlý olarak çoðalýp azalmakla birlikte, fiilen dolaþýmda
bulunan miktardan daima daha fazladýr. Biz, burada, gene ayný parayýðmalarý ve ayný para-yýðma oluþumlarýný görüyoruz, ama artýk bunlar
kapitalist üretim sürecinin içkin bir öðesidirler.
Kredi sistemi içerisindeki bütün bu potansiyel sermayelerin, bankalarýn vb. ellerinde yoðunlaþarak, artýk gerçekten de pasif ve geleceðin
türküsü olmaktan çýkýp, durmadan büyüyen faal sermayenin iþe yarar,
borç verilebilir sermaye, para-sermaye, haline gelmesinden duyulan
zevki anlaþýlabilir bir þeydir.
Bununla birlikte, A, bir para-yýðýna oluþumunu, ancak, yalnýzca
satýcý olarak hareket ettiði, daha sonra alýcý þeklinde hareket etmediði
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ölçüde ve kendisine ait artý-ürünü ilgilendirdiði kadarýyla baþarmaktadýr.
Kapitalistin, ardý ardýna artý-ürünler üretmesi kendisine ait artý-deðeri
paraya çevirecek taþýyýcýlarý üretmesi bir para-yýðmayý oluþturmasýnýn
önkoþuludur. Bizim yalnýzca kategori Ideki dolaþýmý incelediðimiz þimdiki
durumda, artý-ürünün maddi biçimi, bir parçasýný oluþturduðu toplam
ürününki gibi deðiþmeyen-sermayenin bir öðesinin maddi biçimidir, yani
üretim araçlarý üreten üretim araçlarý kategorisine dahildir. Bunun, B, B,
B vb. alýcýlarý elinde hangi duruma girdiðini ve [sayfa 522] hangi iþlevi yerine getirdiðini birazdan göreceðiz.
Bu noktada her þeyden önce þu nokta vurgulanmalýdýr ki, dolaþýmdan, kendi artý-deðeri miktarýnda para çekmekle ve onu yýðmakla
birlikte, A, öte yandan dolaþýma, karþýlýðýnda baþka metalar çekmeksizin metalar sürer. B,B, B vb. kapitalistleri, böylelikle, dolaþýma para
sürme ve dolaþýmdan yalnýzca metalar çekme olanaðýný elde ederler.
Ele alýnan durumda bu metalar, maddi biçimlerine ve gidecekleri yere
baðlý olarak, B, B, B vb. kapitalistlerinin deðiþmeyen-sermayesine sabit
ya da döner öðe olarak girerler. Artý-ürün alýcýsýný, B, B, B vb. kapitalistleri ele aldýðýmýzda, biraz sonra, bu konu üzerinde tekrar duracaðýz.

Bu arada þunu da belirtelim: Basit yeniden-üretimde olduðu gibi
burada da bir kez daha görüyoruz ki, yýllýk ürünün çeþitli kýsýmlarýnýn
deðiþimi, yani bunlarýn dolaþýmlarý (ayný zamanda sermayenin yenidenüretimini ve aslýnda onun, deðiþmeyen, deðiþen, sabit, döner, para-sermaye ve meta-sermaye gibi çeþitli belirleyicileri olarak tekrar yerine konulmasýný da kapsamasý gerekir), ekonomi politiðin, özellikle de fizyokratlardan ve Adam Smithten beri serbest ticaret okulunun varsaydýðý
gibi, hiç bir zaman, metalarýn birbirleriyle fiilen katýksýz bir deðiþimi olsun diye daha sonraki bir satýþla tamamlanan salt bir meta alýmýný, ya da
daha sonraki bir alýmla tamamlanan bir satýþý öngörmez. Biliyoruz ki,
kendisi için bir kez harcama yapýlan sabit sermaye, iþlev yaptýðý bütün
süre boyunca yerine konmayýp, deðeri yavaþ yavaþ para biçiminde birikirken, o, eski biçimi içerisinde hareketine devam eder. Þimdi gördük
ki, sabit sermaye IIsnin (I(d+a) deðerinde öðelere çevrilen, tüm sermayedeðer IIsnin) dönemsel yenilenmesi bir yandan, kendisine salt Ianýn
satýþýnýn tekabül ettiði, para biçiminden kendi maddi biçimine tekrar
çevrilmiþ olan IIsnin sabit kýsmýnýn salt alýmýný öngörür; ve öte yandan
da, kendisine salt Ianýn alýmýnýn, tekabül ettiði, salt IIsnin, deðerinin,
para olarak biriken sabit (deðer kaybeden) kýsmýnýn satýþýný öngörür. Bu
durumda, deðiþimin normal olarak yer alabilmesi için, IIsnin salt alýmýnýn, deðer büyüklüðü olarak, IIsnin salt satýmýna eþit olduðunun, ve
ayný þekilde grup 1deki Ianýn IIsye, salt satýmýnýn, grup 2deki IIsden
yaptýðý salt alýma eþit olduðu (s. 516-517) [sayfa 523] varsayýlmalýdýr. Aksi
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takdirde, basit yeniden-üretim aksar. Buradaki salt alýmýn, oradaki salt
bir satýþla dengelenmesi gerekir. Ayný þekilde, bu durumda gene, Ianýn
A, A, ve A nün para-yýðmalarýný oluþturan kýsmýnýn salt satýmýnýn, Ianýn,
B, B ve B nün para-yýðmalarýný, ek üretken sermaye öðelerine çeviren
kýsmýnýn salt alýmý ile dengelendiði varsayýlmalýdýr.
Dengenin, alýcýnýn, daha sonra ayný miktarda deðerin satýcýsý olarak hareket etmesi ile ve bunun tersinin olmasý ile yeniden saðlanmasý
ölçüsünde, para, alým için yatýran tarafa ve tekrar alýmda bulunmazdan
önce satýþ yapan tarafa geri döner. Ama fiili denge, metalarýn deðiþimini,
yýllýk ürünün çeþitli kýsýmlarýnýn deðiþimini ilgilendirdiði kadarýyla, birbirleriyle deðiþilen metalarýn deðerlerinin eþit olmasýný gerektirir.
Ama, mademki, bir yanda bir dizi salt alým, ve öte yanda da bir
dizi salt satým olmak üzere yalnýz tek taraflý deðiþimler yapýlýyor ve
gördük ki, kapitalist temel üzerinde, yýllýk ürünün normal deðiþimi böyle
tek taraflý baþkalaþýmlarý zorunlu kýlmaktadýr, o zaman denge, ancak,
tek taraflý alýmlarýn deðer tutarýnýn, tek taraflý satýþlarýn deðer tutarýna
eþit olduðu varsayýmý ile saðlanabilir. Meta üretiminin, kapitalist üretimin
genel biçimi olmasý gerçeði, burada paranýn yalnýz dolaþým aracý rolünü
deðil, para-sermaye rolünü de oynadýðý, ve bu üretim biçimine özgü
bazý normal deðiþim koþullarýný ve dolayýsýyla, ister basit ister geniþletilmiþ
olsun yeniden-üretimin normal akýþýnýn koþullarýný salladýðý anlamýna
gelir; bu koþullar, bu dengenin kendisinin, bu üretimin kendiliðinden niteliði yüzünden bir raslantý olduðu için, bu kadar çok anormal hareket
koþullarý, bu kadar çok bunalým olasýlýklarý haline gelir.
Ayrýca gördük ki, Idnin, buna tekabül eden bir deðer tutarýndaki
IIs ile olan deðiþiminin sonunda, tam IIs için, buna eþdeðer olan metadeðer I tarafýndan, IIye ait metalar yerine konmuþtur ve bu nedenle,
kesim IIdeki kapitalistlerin tümünün kendi metalarýnýn satýþý, Iden ayný
deðer tutarýndaki metalarýn alýmý ile tamamlanmýþtýr. Bu, kapitalist I ile
II arasýnda deðiþim deðil, karþýlýklý metalarýnýn deðiþiminde yerine koyma iþlemidir. IIs, metalarýný, Ideki iþçi-sýnýfýna satar. Bu sýnýf, onun
karþýsýna tek taraflý, meta alýcýsý olarak çýkar ve IIs de iþçi-sýnýfýnýn karþýsýna
gene tek taraflý, meta satýcýsý olarak çýkar. Böylece elde edilen para ile
IIs, Ideki kapitalistlerinin tümünün karþýsýna tek taraflý, [sayfa 524] bir meta
alýcýsý olarak ve Ideki kapitalistlerin tümü de onun karþýsýna tek taraflý,
ve Id tutarýnda bir meta satýcýsý olarak çýkar. Ýþte ancak bu meta satýþý
yoluyla, I, en sonunda deðiþen-sermayesini para-sermaye biçiminde yeniden üretir. Mademki sermaye I, sermaye IInin karþýsýna, tek taraflý olarak Is tutarýnda meta satýcýsý þeklinde çýkýyor, Ideki iþçi-sýnýfýnýn karþýsýna
da, bunlarýn emek-gücünü satýn alan meta alýcýsý olarak çýkar. Ve mademki, Ideki iþçi-sýnýfý, IIdeki kapitalistin karþýsýna tek taraflý, bir meta
alýcýsý olarak (yani geçim araçlarý alýcýsý olarak) çýkýyor, Ideki kapitalistin
karþýsýna da tek taraflý bir meta satýcýsý, yani kendi emek-gücünün satýcýsý olarak çýkar.
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Ideki iþçi-sýnýfý tarafýndan yapýlan sürekli emek-gücü arzý, metasermaye Iin bir kýsmýnýn, deðiþen-sermayenin para-biçime tekrar çevrilmesi, meta-sermaye IInin bir kýsmýnýn, deðiþmeyen-sermaye IIsnin doðal
öðeleri tarafýndan yerine konmasý  bütün bu zorunlu öncüller birbirlerini gerektirirler, ama bunlar, birbirinden baðýmsýz olduklarý halde içiçe
geçen üç dolaþým süreci de dahil olmak üzere, çok karmaþýk bir süreç
meydana getirir. Bu süreç öylesine karmaþýktýr ki, anormal bir iþleyiþ
için sayýsýz neden yaratýr.
2. Ek Deðiþmeyen-Sermaye

Artý-deðer taþýyýcýsý artý-ürün, bunu ele geçirenlere, Xdeki kapitalistlere hiç bir þeye malolmaz. Bunlar, asla, bunu elde etmek için herhangi bir para ya da meta yatýrmak zorunda deðillerdir. Fizyokratlar için
bile, bir yatýrým, üretken sermayenin öðelerinde bulunan genel bir deðer
biçimiydi. Þu halde, Ideki kapitalistlerin yatýrdýðý þey, kendi deðiþmeyen
ve deðiþen-sermayelerinden baþka birþey deðildir. Emekçi, emeði ile
yalnýz bunlarýn deðiþmeyen-sermayelerini korumakla kalmaz; yalnýz bunlarýn deðiþen-sermayelerinin deðerini, buna tekabül eden metalar biçimindeki yeni yaratýlan bir kýsým deðer ile yerine koymakla kalmaz; kendi
artý-emeði ile bunlara, bir de, artý-ürün biçiminde varolan bir artý-deðer
saðlar. Bu artý-ürünün ardarda satýþý ile bunlar bir yýðýlý-para, ek potansiyel para-sermaye oluþtururlar. Ýncelemekte olduðumuz durumda, bu
artý-ürün, daha baþtan, üretim araçlarýnýn üretim araçlarýndan oluþur.
Ancak, B, B, Bvb. (I)in eline ulaþmasýyladýr ki, bu artý-ürün, ek
deðiþmeyen-sermaye olarak iþlev yapar. Ama o satýlmadan önce bile,
yýðýlý-para [sayfa 525] biriktiricilerinin, A, A, A vb. (I)in elindeyken bile, iþte
bu virtualiterdir.* Eðer yalnýzca, Iin yeniden-üretiminin deðer tutarýný
gözönünde bulunduracak olursak, hâlâ basit yeniden-üretimin sýnýrlarý
içerisinde bulunuyoruz demektir, çünkü bu virtualiter ek deðiþmeyensermayeyi (artý-ürünü) yaratmak için hiç bir ek sermaye harekete geçirilmediði gibi, basit yeniden-üretimde olduðundan daha büyük miktarda
bir artý-emek de harcanmýþ deðildir. Buradaki fark, yalnýzca harcanan
artý-emeðin biçiminde, kendine özgü yararlý niteliðinin somut doðasýndadýr. Bu emek IIs yerine Is için üretim araçlarýna, tüketim mallarýnýn
üretim araçlarý yerine, üretim araçlarýnýn üretim araçlarýna harcanmýþtýr.
Basit yeniden-üretim durumunda, tüm artý-deðer Iin, gelir, yani IInin
metalarýna harcandýðý varsayýlmýþtý. Demek ki, artý-deðer, yalnýz deðiþmeyen-sermaye IIyi, maddi biçimi içerisinde yerine koyacak üretim
araçlarýndan oluþuyordu. Basit yeniden-üretimden geniþletilmiþ yenidenüretime geçiþin olabilmesi için, kesim Ideki üretimin II için daha az, I
için ise bir o kadar daha fazla deðiþmeyen-sermaye öðesi üretecek du* Gücül olarak, °bilkuvve. -ç.
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rumda olmasý gerekir. Her zaman kolay olmayan bu geçiþ, Ie ait bazý
ürünlerin, her iki kýsýmda da üretim aracý biçiminde hizmet edebilmesi
ile kolaylaþtýrýlmýþ olur.
Bundan þu sonuç, çýkar ki, konu yalnýz deðerlerin hacmi açýsýndan düþünülürse, geniþletilmiþ yeniden-üretimin maddi temeli, basit yeniden-üretim içerisinde yaratýlmýþtýr. Bu yalnýzca iþçi-sýnýfý Iin, üretim araçlarýnýn üretiminde, özünde ek sermaye I olan sermayenin yaratýlmasýnda doðrudan harcadýðý artý-emektir. A, , A ve A (I) tarafýndan herhangi
bir kapitalist para harcamasý olmaksýzýn, kendi artý-ürünlerinin ardarda
satýlmasýyla oluþan özünde ek para-sermayenin oluþturulmasý, bu nedenle yalnýzca ek olarak üretilen üretim araçlarý Iin para-biçimidir.
Dolayýsýyla, ele aldýðýmýz durumda, özünde ek sermayenin üretimi (bunun büsbütün baþka bir biçimde de oluþabileceðini daha sonra
göreceðiz); bizzat üretim sürecinin bir olgusundan, üretken sermayenin
öðelerinin, özel bir biçim içerisinde üretilmesinden baþka bir þeyi ifade
etmez.
Özünde ek para-sermayenin büyük bir ölçekte ve dolaþým alanýnýn birçok noktasýnda üretilmesi, meydana gelmesi sanayi kapitalisti
tarafýndan ek bir harcamayý gerektirmeyen özünde ek [sayfa 526] üretken
sermayenin çok çeþitli üretimlerinin bir sonucundan ve ifadesinden baþka
bir þey deðildir.
A, A, A vb. (I) tarafýndan, kendi artý-ürünlerinin birbirini izleyen
satýþlarý ile dolayýsýyla, bunu tamamlayan bir satýnalma olmaksýzýn, ardarda tek taraflý meta satýþlarý ile meydana gelen bu özünde ek üretken sermayenin, özünde para-sermayeye (yýðýlý paraya) ardarda dönüþmesi, dolaþýmdan tekrar tekrar para çekilmesi ve buna tekabül eden bir
para-yýðma oluþumu ile tamamlanýr. Alýcýnýn, bir altýn üreticisi olmasý
durumu dýþýnda, bu para-yýðma hiç bir zaman deðerli madenler biçiminde ek servet anlamýna gelmeyip, yalnýzca, daha önce dolaþýmda
bulunan paranýn iþlevinde bir deðiþiklik demektir. Az önce, bir dolaþým
aracý olarak iþlev yapmaktaydý, þimdi ise bir para-yýðýna, oluþum süreci
içerisinde, özünde yeni para-sermaye olarak iþlev yapmaktadýr. Demek
oluyor ki, bir ülkedeki ek para-sermaye oluþumu ile, mevcut deðerli
madenlerin miktarý, birbiriyle herhangi nedensel bir baðýntý içerisinde
deðildirler.
Öyleyse bir de þu sonuç çýkmaktadýr: Bir ülkede zaten iþlev yapmakta olan üretken sermaye (bunun içinde yer alan emek-gücü, artýürünün üreticisi de dahil olmak üzere) ne denli büyük olursa, emeðin
üretken gücü ve böylelikle de, üretim araçlarýnýn üretiminin hýzlý geniþlemesi için teknik olanaklar ne denli fazla geliþmiþse ve dolayýsýyla, hem
deðeri ve hem de bu deðerin temsil edildiði kullaným-deðeri miktarý
bakýmýndan, artý-ürün miktarý ne denli büyükse,
1) A, A, A vb. elinde bulunan artý-ürün biçimindeki özünde ek
üretken sermaye ile,
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2) paraya çevrilmiþ bulunan bu artý-ürünün miktarý ve dolayýsýyla,
A, A, A nün elindeki özünde ek para-sermayenin miktarý da o denli
büyük olur. Örneðin Fullartonun, olaðan anlamda aþýrý-üretimin sözünü
etmeyip, yalnýzca sermayenin, yani para-sermayenin aþýrý-üretiminden
sözetmesi, en iyi burjuva iktisatçýlarýnýn bile, kendi sistemlerinin mekanizmasýný ne kadar az anladýklarýný bir kez daha ortaya koymaktadýr.
A, A, A (I) tarafýndan doðrudan üretilen ve elkonulan artý-ürün,
B, B , B vb. (I)in eline ulaþana kadar, bu kimlik içerisinde fiilen iþlev
yapmamakla birlikte, sermaye birikiminin, yani geniþletilmiþ yenidenüretimin gerçek temeli olduðu halde, paranýn krizalit aþamasýnda bir
para-yýðma ve tedrici oluþum [sayfa 527] süreci içerisindeki özünde parasermaye olarak, tersine, hiç bir þekilde üretken deðildir, ve bu biçim
içerisinde, üretim süreci ile paralel gider, ama bunun dýþýnda kalýr. Bu,
kapitalist üretimin darasýdýr (dead weight). Özünde para-sermaye olarak birikmekte olan bu artý-deðerden, kâr ya da gelir saðlama amacýyla
yararlanma isteðine, kredi sistemi ve kaðýtlar (Papierchen) ile kavuþur.
Para-sermaye, böylece, baþka bir biçim içerisinde, kapitalist üretim sisteminin gidiþi ve heybetti geliþmesi üzerinde pek büyük bir etki kazanýr.
Özünde para-sermayeye çevrilen artý-ürün, kendisini meydana
getiren ve zaten iþlev yapmakta bulunan sermayenin toplam tutarý ne
kadar büyük olursa, o kadar büyük bir hacime ulaþýr. Her yýl yeniden
üretilen özünde para-sermayenin hacmindeki mutlak artýþ ile bölünmesi de kolaylaþýr ve, ya ayný kapitalistin, ya da baþkalarýnýn (miras kalan
bir mülkün bölüþülmesinde olduðu gibi aile üyelerinin) elinde, herhangi
bir iþe yatýrýlmalarý hýzlanýr. Para-sermayenin bölünmesi ile, yeni bir parasermaye olarak, yeni ve baðýmsýz bir iþe yatýrýlmak üzere, ana sermayeden tamamen ayrýlma anlatýlmak istenmiþtir.
Artý-ürün satýcýlarý, A, A, A vb. (I), bunu, basit yeniden üretim için
gerekli olan deðiþmeyen ve deðiþen sermaye yatýrýmý dýþýnda herhangi
bir dolaþým hareketini öngörmeyen bir üretim sürecinin dolaysýz bir ürünü olarak elde ettikleri halde; ve bunlar, böylece, geniþletilmiþ bir yeniden-üretimin gerçek temelini oluþturduklarý ve aslýnda, özünde ek
sermayeyi ürettikleri halde, B, B, B vb; (I)in tutumlarý farklýdýr. 1) B, B,
B vb. (I)in eline ulaþana kadar, A, A, A vb.nin artý-ürünü, ek deðiþmeyen-sermaye olarak fiilen iþlev yapmayacaktýr (üretken sermayenin öteki öðesini, ek emek-gücünü, baþka bir deyiþle, ek deðiþen-sermayeyi
þimdilik inceleme-dýþý býrakýyoruz). 2) Bu artý-ürünün, bunlarýn eline ulaþabilmesi için, bir dolaþým hareketine gerek vardýr  onlarýn bunu satýn
almasý gereklidir.
Nokta 1 ile ilgili olarak þurasýný dikkate almak gerekir ki, artýürünün büyük bir kýsmý (özünde ek deðiþmeyen-sermaye), A, A, A (I)
tarafýndan belli bir yýl içerisinde üretilmiþ olmakla birlikte, B, B (I)in
elinde, bir sonraki yýla hatta daha sonrasýna kadar, sanayi sermayesi
olarak iþlev yapmayabilir. Nokta 2 ile ilgili olarak þu soru ortaya çýkar:
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Dolaþým süreci için gerekli para nereden gelmektedir? [sayfa 528]
B, B, B vb. (I) tarafýndan yaratýlan ürünler, aynî olarak kendi süreçlerine tekrar girdiklerine göre, söylemeye gerek yok ki, kendi artýürünlerinin pro tanto bir kýsmý, doðrudan (dolaþýma herhangi bir müdahale olmaksýzýn) kendi üretken sermayesine aktarýlýr ve deðiþmeyen-sermayenin ek bir öðesi halini alýr. Ve pro tanto bunlar, A, A vb. (I)in artýürününün paraya çevrilmesini etkilemezler. Bunun dýþýnda, para nereden gelmektedir? Bildiðimiz gibi, B, B, B vb. (I) kendi para-yýðmasýný,
A, A vb. gibi ayný þekilde, kendilerine ait artý-ürünlerini satarak oluþturmuþlardýr. Þimdi bunlar, kendi yýðýlmýþ, yalnýzca özünde para-sermaye
olan sermayelerinin, ek para-sermaye olarak etkin bir biçimde iþlev yapacaðý noktaya ulaþmýþlardýr. Ama bu, yalnýzca bir daire içerisinde dolaþmak demektir. Soru hâlâ yerinde duruyor: B (I)in daha önce dolaþýmdan
çektiði ve biriktirdiði para nereden geliyor?
Basit yeniden-üretimin tahlilinden bildiðimiz gibi, kapitalist I ve
IInin, kendi artý-ürünlerini deðiþebilmek için elde belli bir miktar para
bulundurmalarý gereklidir. Bu durumda, tüketim mallarýna harcanmak
üzere yalnýzca gelir biçiminde hizmet eden para, kendi metalarýnýn
deðiþimi için yatýrmýþ bulunduklarý ölçüde bu kapitalistlere dönmüþtür.
Burada ayný para tekrar ortaya çýkýyor, ama farklý bir iþlevi yerine getirerek Alar v,e Bler (I), artý-ürünü özünde ek para-sermayeye çevirmek
için birbirlerine sýrayla para saðlamakta ve yeni oluþmuþ para-sermayeyi
sýrayla satýnalma aracý olarak tekrar dolaþýma sokmaktadýrlar.
Bu durumda yapýlan tek varsayým, sözkonusu ülkedeki para miktarýnýn (dolaþým hýzý vb. sabit olmak üzere) hem faal dolaþýma ve hem
yedek yýðýlý-paraya yetecek kadar olduðudur. Gördüðümüz gibi, bu, metalarýn basit dolaþýmý durumunda yapýlmasý gerekmiþ olan varsayýmýn
aynýsýdýr. Ancak þimdiki durumda yýðýlý-paranýn iþlevi farklýdýr. Üstelik,
mevcut para miktarýnýn daha büyük olmasý gerekir, çünkü, birincisi,
kapitalist üretim altýnda bütün ürünler (yeni üretilen deðerli madenler
ve üreticinin kendisinin tükettiði birkaç ürün dýþýnda) metalar biçiminde
yaratýlýr ve bu nedenle paranýn krizalit aþamasýndan geçmek zorundadýrlar; ikincisi, kapitalist bir temel üzerinde, meta-sermaye miktarý ile
bunun deðer büyüklüðü, yalnýz mutlak olarak daha büyük olmakla kalmayýp, ayrýca nispeten daha yüksek bir hýzla [sayfa 529] da büyür; üçüncüsü, durmadan geniþleyen bir deðiþen-sermayenin daima para-sermayeye
çevrilmesi gerekir; dördüncüsü, yeni para-sermayelerin oluþumu, üretimin geniþlemesi ile ayný hýzda gittiðinden, buna tekabül eden parayýðma oluþumu için malzeme hazýr bulunmak zorundadýr.
Bu, kredi sisteminin bile çoðu zaman madeni para dolaþýmý ile
birlikte yürüdüðü kapitalist üretimin ilk aþamasý için genellikle geçerli olduðu gibi, madeni dolaþýmýn bunun temeli olarak kalmasý ölçüsünde,
kredi sisteminin en çok geliþkin evresi için de geçerlidir. Bir yandan ek
deðerli maden üretiminin, sýrasýyla bol ya da kýt oluþu, burada, meta fi-
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yatlarý üzerinde, yalnýzca uzun deðil, ama ayný zamanda çok kýsa dönemler için de bozucu bir etki yapabilir. Öte yandan, tüm kredi mekanizmasý, fiili madeni dolaþýmý, bir takým iþlemler, yöntemler ve teknik
araçlarla nispi olarak gitgide düþen bir asgariye indirmek için sürekli
çaba gösterir. Mekanizmanýn tamamýndaki yapaylýk ve normal gidiþinde
bir bozulma olasýlýðý ayný ölçüde artar.
Özünde yeni para-sermayeleri, faal sermaye olarak iþlev yapmaya baþlayan farklý Bler, B ler, B ler vb. (I) kendi ürünlerini (artý-ürünlerinin kýsýmlarýný) birbirlerinden almak ya da birbirlerine satmak zorunda
kalabilirler. Bunlarýn kendi artý-ürünlerinin dolaþýmý için sürdükleri pro
tanto para, normal koþullar altýnda, farklý Blere, kendi metalarýnýn dolaþýmý için yatýrmýþ olduklarý ayný oranlarda geri akar. Ancak paranýn bir
ödeme aracý olarak dolaþým yapmasý halindedir ki, karþýlýklý alýmlar ve
satýmlarýn birbirlerini karþýlamamalarý ölçüsünde hesap bakiyelerinin
kapatýlmasý gerekir. Ama, her yerde olduðu gibi, burada da her þeyden
önce, madeni dolaþýmýn en yalýn ve en ilkel biçimi içerisinde varsayýlmasý önemlidir, çünkü o zaman, akýþ ve geriye akýþ, hesap bakiyelerinin
kapatýlmasý, kýsacasý, kredi sistemi altýnda bilinçle düzenlenen süreçler
olarak görünen bütün öðeler, kendilerini, varlýklarý bu kredi sisteminden
baðýmsýzmýþ gibi ortaya koyarlar ve durum, daha sonraki yansýmýþ biçim
yerine ilkel biçim içerisinde görünür.
3. Ek Deðiþen-Sermaye

Buraya kadar biz, yalnýz, ek deðiþmeyen-sermaye ile ilgilendik.
Þimdi de dikkatimizi, ek deðiþen-sermayenin gözden geçirilmesine yöneltmemiz gerekiyor. [sayfa 530]
Kitap Ide, emek-gücünün, kapitalist üretim sisteminde daima
varolduðunu ve kullanýlan emekçi sayýsý ya da kullanýlan emek-gücü
miktarý artýrýlmaksýzýn, gerektiðinde daha fazla emeðin akýcý hale getirilebileceðini, uzun uzadýya açýklamýþ bulunuyoruz. Bu nedenle, bu konuya daha fazla girmek gereksinmesini duymaksýzýn, yeni yaratýlan
para-sermayenin, deðiþen-sermayeye çevrilebilir kýsmýnýn, her zaman,
dönüþebileceði emek-gücünü hazýr bulacaðýný varsayýyoruz. Belli bir sermayenin, herhangi bir birikim olmaksýzýn kendi üretim hacmini belli
sýnýrlar içerisinde geniþletebileceði gene Kitap Ide açýklanmýþtý. Ama
biz, burada, özgül anlamýnda sermaye birikimi ile ilgileniyoruz ve bu
bakýmdan, üretimin geniþlemesi, artý-deðerin ek sermayeye çevrilmesi
ve dolayýsýyla da, üretimin temelini oluþturan sermayede bir geniþleme
anlamýna gelmektedir.
Altýn üreticisi, kendi altýn halindeki artý-deðerinin bir kýsmýný, özünde para-sermaye olarak biriktirebilir. Bu, yeterli miktara ulaþýr ulaþmaz,
önce artý-ürününü satmak zorunda kalmaksýzýn doðrudan yeni deðiþensermayeye çevrilebilir. Ayný þekilde, bu, deðiþmeyen-sermayenin öðele-
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rine de çevrilebilir. Ama bu son durumda, altýn üreticisi, deðiþmeyensermayesinin maddi öðelerini hazýr bulmak zorundadýr. Buraya kadarki
serimimizde varsaydýðýmýz gibi, her üreticinin, stok yapmak için çalýþmasý
ve ürünlerini pazara bundan sonra getirmesi ya da sipariþleri karþýlamasý
önemli deðildir. Üretimin fiilen geniþlemesi, yani artý-ürün, her iki durumda da varsayýlýþtýr; bir durumda fiilen mevcut olarak, diðerinde ise
özünde mevcut teslim edilebilir durumda.
II. KESÝM IIDE BÝRÝKÝM

Biz, buraya kadar, A, A, A (I)in artý-ürünlerini ayný kesim le
dahil olan B, B, B vbye sattýðýný varsaydýk. Ama A (I)in kendi artýürününü, kesim IIdeki bir Bye satmak suretiyle paraya çevirdiði varsayýlabilir. Bu, ancak, A(I)in, daha sonra tüketim mallarý satýn almaksýzýn,
B(II)ye üretim araçlarý satmasý yoluyla, yani A tarafýndan yalnýz tek taraflý bir satýþ ile yapýlabilir. Oysa þimdi, IIs meta-sermaye biçiminden,
üretken deðiþmeyen-sermayenin maddi biçimine, yalnýz Id deðil, hiç
deðilse Ianýn bir kýsmý, tüketim mallarý biçiminde bulunan IIsnin bir
kýsmý karþýlýðýnda deðiþilmedikçe çevrilemez; ama þimdi A, kendi Iasýný
paraya, bu deðiþimi yaparak deðil, daha çok, Iasýný [sayfa 531] tüketim mallarý IIs ile deðiþmek yerine, onu satarak, IIden elde ettiði parayý dolaþýmdan çekmek suretiyle çevirir  bu durumda bizim A(I)de gördüðümüz
þey, gerçektende, özünde bir ek para-sermaye oluþumudur, ama öte
yandan,B(II)nin deðiþmeyen-sermayesinin eþit deðer büyüklüðündeki
bir kýsmý, meta-sermaye biçiminde baðlanmýþ olup, kendisini, üretken
deðiþmeyen-sermayenin maddi biçimine dönüþtüremez durumdadýr.
Bir baþka deyiþle, B(II)nin metalarýnýn bir kýsmý, gerçekten de prima
facia bunlarýn satýþý olmaksýzýn deðiþmeyen-sermayesini tümüyle üretken biçime tekrar çeviremeyeceði bir kýsmý, satýlamaz hale gelmiþtir. Bu
kýsmý ilgilendirdiði kadarýyla, demek ki, aþýrý-üretim vardýr ve gene ayný
kýsmý ilgilendirdiði kadarýyla, bu aþýrý-üretim ayný ölçekte olsa bile, yeniden-üretimi týkamaktadýr.
Bu durumda, A(I)in özünde ek para-sermayesi, gerçekten de,
artý-ürünün (artý-deðerin) paralaþtýrýlmýþ bir biçimidir, ama artý-ürün (artýdeðer) bu haliyle dikkate alýndýðýnda, burada, henüz geniþletilmiþ yeniden-üretimin deðil, basit yeniden-üretimin bir görüngüsüdür. Bunun her
durumda anýn bir kýsmý için geçerli olduðu I(d+a)da, sonuçta IIsnin yeniden-üretiminin ayný ölçekte yeralabilmesi için, IIs karþýlýðýnda deðiþilmesi
gerekir. B(II)ye kendi artý-ürününü satmakla A(I), ona, deðiþmeyensermayenin deðerinin buna tekabül eden kýsmým kendi maddi biçimi
içerisinde saðlamýþtýr. Ama ayný zamanda da, dolaþýmdan para çekmek
kendi satýþýný daha sonraki bir satýnalma ile tamamlayamamak suretiyle, B(II)ye ait metalarýn eþdeðer bir kýsmýný satýlamaz hale getirmiþtir.
Þu halde, hem I ve hem de IIdeki kapitalistleri kapsayan tüm toplumsal
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yeniden-üretimi inceleyecek olursak, A(I)in artý-ürününün, özünde parasermayeye çevrilmesi, B (II)nin eþit miktarda bir deðeri temsil eden
meta-sermayesinin üretken (deðiþmeyen) sermayeye tekrar çevrilmesinin olanaksýzlýðýný ifade eder; dolayýsýyla, geniþletilmiþ bir özünde üretimi deðil, basit yeniden-üretimin engellenmesini ve böylece de basit
yeniden-üretimdeki bir yetersizliði ifade eder. A(I)in artý-ürününün
oluþumu ve satýþý, basit yeniden-üretimin olaðan görüngüleri olduklarýna göre, burada basit yeniden-üretim temeli üzerinde bile birbirleriyle
baðýntýlý þu görüngüleri buluyoruz: Sýnýf Ide özünde ek para-sermayenin
oluþmasý (þu halde, II açýsýndan düþük tüketim); sýnýf IIde, üretken sermayeye çevrilemeyen meta-ikmallerin yýðýlmasý (þu halde, IIde nispi
aþýrý-üretim); Ide [sayfa 532] para-sermaye fazlalýðý ve IIde yeniden-üretim
yetersizliði.
Bu nokta üzerinde daha fazla durmaksýzýn, yalnýzca, basit yeniden-üretimin tahlilinde, I ve IInin tüm artý-deðerinin, gelir olarak harcandýðýný varsaydýðýmýza iþaret edelim. Ne var ki, aslýnda, artý-deðerin
bir kýsmý gelir olarak harcanmakta, diðeri sermayeye çevrilmektedir.
Fiili birikim ancak bu varsayýma dayanarak yeralabilir. Genel deyimlerle
ifade edilen, birikimin tüketim pahasýna yer almasý gerektiði yolundaki
sözler, kapitalist üretimin doðasýna ters düþen bir yanýlsamadýr. Çünkü
bu, kapitalist üretimin amaç ve itici gücünün, artý-deðerin elde edilmesi
ve bunun sermayeleþtirilmesi, yani biriktirilmesi deðil, tüketim olduðuna
kesin gözüyle bakmaktadýr.

Þimdi, kesim IIdeki birikime daha yakýndan bir gözatalým.
IIs ile ilgili ilk güçlük, yani bunun, meta-sermaye IInin bir parçasýndan, tekrar deðiþmeyen-sermaye IInin maddi biçimine çevrilmesi,
basit yeniden-üretimi ilgilendirir. Daha önceki þemayý alalým:
(1.000d + 1.000a) I,
2.000 IIs karþýlýðýnda deðiþilmektedir.
Þimdi eðer, örneðin, Iin artý-ürününün yarýsý, dolayýsýyla 1.000a: 2,
yani 500 Ia, deðiþmeyen-sermaye olarak tekrar kesim Ie katýlýrsa, Ide
alýkonan artý-ürünün bu kýsmý, IIsnin herhangi bir kýsmýný yerine koyamaz. Tüketim mallarýna çevrilmiþ olmak yerine (ve burada, I ile II arasýndaki dolaþýmýn bu kesiminde deðiþim aslýnda karþýlýklýdýr, yani Ideki
emekçiler tarafýndan 1.000 IIs yerine 1.000 Idnin konmasýnýn tersine metalarýn konumlarýnda ikili bir deðiþiklik vardýr), Iin kendisinde, ek üretim aracý olarak hizmet ettirilmiþtir. O, bu iþlevi, I ve IIde ayný zamanda
yerine getiremez. Kapitalist, kendisine ait artý-ürünün deðerini, hem tüketim mallarý karþýlýðýnda harcayýp, hem de bu artý-ürünü üretken bir
þekilde tüketemez, yani üretken sermayesine katamaz. Bu yüzden, 2.000
I(d+a) yerine yalnýzca 1.500, yani (1.000d+500a) I, 2.000 IIs karþýlýðýnda de-
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ðiþilebilirdir: 500 IIs, meta-biçimden, tekrar üretken (deðiþmeyen) sermaye II haline çevrilemez. Þu halde, IIde, Ideki üretim geniþlemesi
hacmine eþit bir aþýrý-üretim olacaktýr. IIdeki bu aþýrý-üretim, I üzerinde
öylesine bir tepki yaratabilir ki, Ideki emekçilerin, IInin tüketim mallarýna [sayfa 533] harcadýklarý 1.000in geri akýþý ancak kýsmen yer alabilir, öyle
ki bu 1.000, Ideki kapitalistlerin eline deðiþen para-sermaye biçiminde
dönmez. Bu kapitalistler, böylece kendilerini, deðiþmeyen ölçekte bir
yeniden-üretim bile yapamayacak durumda bulabilirler ve bu salt onu
geniþletme çabasýnýn bir sonucu olarak meydana gelmiþtir. Ve, bu konuyla ilgili olarak þurasýný dikkate almak gerekir ki, Ide yalnýzca basit
yeniden-üretim fiilen yer almýþ ve bunun öðeleri, þemamýzda gösterildiði gibi, gelecekte, diyelim önümüzdeki yýl geniþleme gözönüne alýnarak yalnýzca farklý bir biçimde gruplandýrýlmýþlardýr.
Bu güçlük þu þekilde atlatýlmaya çalýþýlabilir: Aþýrý-üretim olmak
þöyle dursun, kapitalistler tarafýndan stokta tutulan ve hemen üretken
sermayeye çevrilemeyen 500 IIs, tersine, yeniden-üretimin bizim þimdiye
kadar ihmal ettiðimiz zorunlu bir öðesidir. Gördük ki, bir para-ikmalin
birçok noktalarda toplanmasý ve bu nedenle paranýn, kýsmen Ide yeni
para-sermaye oluþturma olanaðýný saðlamak amacýyla ve kýsmen de
yavaþ yavaþ deðer yitiren sabit sermayenin deðerini geçici olarak para
biçiminde tutmak için dolaþýmdan çekilmesi gerekir. Ama þemamýzý
çizerken, bütün paralarý ve metalarý daha baþtan bütünüyle kapitalist I
ve IInin eline teslim ettiðimize göre ve burada ne tüccar, ne sarraf, ne
banker ve ne de salt tüketen ve doðrudan üretmeyen sýnýflar bulunduðuna göre, yeniden-üretim mekanizmasýný iþler durumda tutmak için,
burada, kendi üreticilerinin elinde sürekli bir meta birikiminin olmasý
kaçýnýlmazdýr. IIdeki kapitalistler tarafýndan stok halinde bulundurulan
500 IIs, bu nedenle, yeniden-üretimde öngörülen ve burada bir yýldan
öteki yýla geçiþ anlamým taþýyan tüketim sürecinin sürekliliðini saðlayan,
tüketim mallarýnýn meta-ikmalini temsil eder. Henüz, ayný zamanda onun
üreticileri de olan satýcýlarýnýn elinde bulunan tüketim fonu, bir sonraki
yýl sýfýrdan baþlamak için bu yýl sýfýr noktasýna düþemez, týpký böyle bir
þeyin bugünden yarýna geçiþte olamamasý gibi. Bu gibi meta-ikmaller,
deðiþen hacimlerde olmakla birlikte, sürekli yeni baþtan takviye edilmek zorunda olduðu için, IIdeki kapitalist üreticilerimizin elinde, daima, meta-sermayelerinin bir kýsmý geçici olarak metalar þeklinde
baðlandýðý halde, üretim süreçlerini sürdürebilmeleri için yedek bir parasermaye bulunmalýdýr. Bizim varsayýmýmýza göre, bunlar, tüm ticaret
iþini üretim iþiyle birleþtirmiþlerdir. Þu halde, bunlarýn emrinde, bir [sayfa
534] de, yeniden-üretim sürecindeki bireysel iþlevlerin ayrýldýðý ve çeþitli
türden kapitalistler arasýnda bölündüðünde tüccarlarýn eline geçecek
olan ek bir para-sermaye bulunmasý gerekiyor.
Buna: þu itiraz öne sürülebilir: 1) Bu gibi ikmallerin oluþturulmasý
ve bunu yapma zorunluluðu, hem Ideki ve hem de IIdeki bütün kapita-
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listler için geçerlidir. Salt meta satýcýlarý olarak düþünülürse, bunlar, yalnýz farklý türde metalarý satmalarý bakýmýndan ayrýlýrlar. IIye ait bir metaikmali, daha önce Ie ait bir meta-ikmalini öngörür. Eðer biz, bir yandaki
bu ikmali dikkate almazsak, öte yandakini de dikkate almamamýz gerekir. Yok eðer, her iki yandakini de hesaba katýyorsak, sorunda herhangi
bir deðiþiklik olmaz.
2) Bir yýl, nasýl ki, II yönünden, gelecek yýl için bir metalar ikmali
ile kapanmýþ ise; ayný yanda, bir önceki yýldan devralýnan bir metalarikmaliyle açýlmýþtýr. En soyut biçime indirgenmiþ yýllýk yeniden-üretimin
tahlilinde, bu nedenle, bunun her iki durumda da üzerini çizmemiz gereklidir. Eðer, belli bir yýla, gelecek yýla teslim edilecek meta-ikmal de
dahil olmak üzere, bütün üretimi býrakýr ve ayný zamanda, ona bir önceki yýldan aktarýlan meta-ikmali bundan düþersek, tahlilimizin konusu
olarak ortalama bir yýlýn fiili toplam ürününü elde ederiz.
3) Basit yeniden-üretimin tahlilinde, çözmek durumunda olduðumuz güçlükle karþýlaþmamýþ olmamýz basit gerçeði salt, Ie ait öðelerin
(yeniden-üretim ile ilgili alarak)farklý gruplanmasýndan, o olmaksýzýn
geniþletilmiþ yeniden-üretimin hiç bir zaman yer alamayacaðý deðiþik
bir gruplamadan ileri gelen özgül bir olgu ile karþý karþýya bulunduðumum tanýtlýyor.
III. BÝRÝKÝMÝN ÞEMATÝK SUNUMU

Þimdi, yeniden-üretimi, aþaðýdaki þemaya göre inceleyeceðiz.
I.
Þema a) II.

4.000s + 1.000d + 1.000a
1.500s + 376d + 376a

= 6.000
= 2.252

} Toplam 8.252

Her þeyden önce, yýllýk toplumsal ürünün toplam miktarýný, yani
8.252nin, birinci þemadaki 9.000den daha küçük olduðunu görüyoruz.
Bunu, çok daha büyük, diyelim on kez daha büyük bir miktar da pekala
varsayabiliriz. Geniþletilmiþ yeniden-üretimin (burada yalnýzca daha
büyük bir sermaye yatýrýmý ile yürütülen bir üretim olarak görülmektedir), ürünün mutlak hacmi ile [sayfa 535] hiçbir iliþkisi bulunmadýðýný, belli
bir miktar meta için bunun yalnýzca belli bir ürünün çeþitli öðelerinin
farklý bir düzenlenmesi ya da iþlevlerinin farklý tanýmlanmasý anlamýna
geldiðini, bu yüzden de, ürünün deðeri sözkonusu olduðu kadarýyla bunun basit yeniden-üretimden baþka bir þey olmadýðýný apaçýk ortaya
koymak için, birinci þemamýzdakinden daha küçük bir miktarý aldýk.
Burada deðiþen þey, basit yeniden-üretimin belli öðelerinin nicel deðil
nitel belirlenmesi olup, bu deðiþiklik, daha sonraki geniþletilmiþ yeniden-üretimin maddi öncülüdür.58
58
Bu Kitap Ide baþka bir açýdan tartýþmasýný yaptýðýmýz (Kap. XXII, 5, not 64) [Kapital,
Birinci Cilt, Yirmidördüncü Bölüm, Beþinci Kesim. s. 627. dipnot 70] James Mill ile S. Bailey
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Deðiþen ve deðiþmeyen sermaye arasýndaki oraný deðiþtirerek
bu þemayý deðiþtirebiliriz. Örneðin þöyle:
I.
Þema b) II.

4.000s + 875d + 875a
1.750s + 376d + 376a

= 5.750
= 2.502

} Toplam 8.252

Bu þema, artý-deðer biriktirilmeyip gelir olarak bütünüyle tüketildiðine göre, basit ölçekli bir yeniden-üretim için düzenlenmiþ gibi görünmektedir. Her iki durumda da, hem a)da ve hem b)de, ayný deðer
büyüklüðünde bir yýllýk ürün buluyoruz, ancak b)de bunun öðeleri,
iþlevsel olarak öyle gruplandýrýlmýþlardýr ki, yeniden-üretim ayný ölçekte
baþlar, oysa a)da, iþlevsel gruplandýrma, geniþletilmiþ yeniden-üretimin
maddi temelini, oluþturur. b)de (875d + 875a) I, yani 1.750 I(d+a) herhangi bir fazlalýk olmaksýzýn, 1.750 IIs karþýlýðýnda deðiþildiði halde, a)da,
2.000 I(d+a)ya eþit olan (1.000d + 1.000a) Iin 1.500 IIs karþýlýðýnda
deðiþilmesi, sýnýf Ide birikim için 500 Ialýk bir fazlalýk býrakýr.
Þimdi a) þemasýný daha yakýndan tahlil edelim. I ve IInin her
ikisinin de, artý-deðerinin yarýsýný biriktirdiklerini, yani bunu gelir olarak
harcamak yerine ek sermayelerinin bir öðesine çevirdiklerini varsayalým. 1.000 Ianýn yarýsý, yani 500, þu ya da bu biçimde biriktirileceði, ek
para-sermaye biçiminde yatýrýlacaðý, yani ek üretken sermayeye çevrileceði için, ancak (1.000d + 500a) I gelir olarak harcanýr. Þu halde, burada,
yalnýz 1.500, IIsnin normal büyüklüðü olarak ortaya çýkmaktadýr. Daha
önce basit yeniden-üretim baþlýðý altýnda incelenmiþ olduðu için, 1.500
I(d+a) ile 1.500 IIs arasýndaki deðiþimi daha fazla incelemeye gerek yoktur. [sayfa 536] 4.000 IIsnin üzerinde durulmasýna da gerek yoktur, çünkü
bunun, yeni baþlayan yeniden-üretim (ki bu kez geniþletilmiþ ölçekte
meydana gelecektir) için tekrar düzenlenmesi gene, basit bir yenidenüretim süreci olarak irdelenmiþti.
Mademki incelememiz için geriye kalan tek þey 500 Ia ile (376d +
376a) IIdir, bu, bir yandan hem I ve IInin iç baðýntýlarý ve öte yandan
bunlar arasýndaki hareket sorunudur. Çünkü biz, IIde de ayný þekilde,
artý-deðerin yarýsýnýn biriktirileceðini, burada 188in sermayeye çevrileceðini ve bunun dörtte-birinin,* yani 47sinin, yuvarlak hesap alýrsak
48inin deðiþen-sermaye olacaðýný ve deðiþmeyen-sermayeye çevrilmek
üzere geriye 140 kalacaðýný varsaymýþtýk.
Burada, gene, varlýðý, bir tür metalarýn baþka türden metalar
karþýlýðýnda, ya da metalarýn para, ve ayný paranýn baþka türden metalar
ile deðiþileceði görüþüne sahip kimselere pek acayip gelecek yeni bir
sorun ile karþýlaþýyoruz. 140 IIa, üretken sermayeye, ancak, bunlarýn yeriarasýnda sermaye birikimi konusundaki kavgaya, yani büyüklüðünü deðiþtirmeksizin, sanayi
sermayesinin iþlemesini geniþletme olasýlýðý ile ilgili kavgaya kökünden bir son vermiþtir. Buna
ilerde tekrar deðineceðiz.
* Bu, besbelli ki bir kalem sürçmesidir; beþte-bir olmasý gerekirdi; ne var ki bu, sonal
sonuçlarý etkilememektedir. -Ed.
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ne ayný deðerdeki Ia metalarý konularak çevrilebilir. Ianýn, IIa karþýlýðýnda
deðiþilmesi gereken kýsmýnýn, ya hem I ve IInin ya da yalnýzca IInin
üretimine girebilecek üretim araçlarýný içermesi gerektiði pek doðaldýr.
Bizim henüz incelemediðimiz 500 Ialýk tüm artý-ürün, I içerisinde birikim amaçlarýna hizmet edeceði ve dolayýsýyla IIdeki metalar karþýlýðýnda
deðiþilemeyeceði için, bu yerine koyma, ancak, II tarafýndan yapýlacak
tek yanlý bir alýmla gerçekleþtirilebilir; bir baþka deyiþle, bunun, I tarafýndan ayný zamanda hem biriktirilmesi ve hem de tüketilmesi olanaksýzdýr. Bu yüzden II, bu parayý daha sonra Ie yaptýðý meta satýþý ile tekrar
geri almaksýzýn nakit karþýlýðý 140 Ia satýn almalýdýr. Ve bu, geniþletilmiþ
yeniden-üretim olduðu sürece, kendisini her yeni yýllýk üretimde sürekli
yineleyen bir süreçtir. Bunun para kaynaðý IIde nerededir?
II, daha çok, fiili birikime eþlik eden ve kapitalist üretim altýnda
bunu zorunlu kýlan ve baþlangýçta kendisini aslýnda basit para-yýðma
olarak ortaya koyan yeni para-sermayenin oluþumu için çok verimsiz bir
alanmýþ gibi gözükmektedir.
Baþlangýçta 376 IId vardý. Emek-gücüne yatýrýlmýþ bulunan parasermaye 376, IIdeki metalarýn satýn alýnmasý yoluyla, para-biçimde
deðiþen-sermaye olarak durmadan kapitalist IIye döner. [sayfa 537]
Baþlangýç noktasýndan, kapitalistin cebinden ayrýlýþ ve gene ayný yere
dönüþ þeklindeki sürekli yinelenen bu hareket, bu daire üzerinde dönüp
duran paraya herhangi bir þey eklemez. Öyleyse bu, para birikiminin bir
kaynaðý deðildir. Ne de bu para, yýðýlmýþ, özünde yeni, para-sermaye
oluþturmak üzere dolaþýmdan çekilebilir.
Ama bir dakika! Burada az da olsa bir kâr yapma þansý yok mudur?
Unutmamalýyýz ki, sýnýf II sýnýf I üzerinde bir üstünlüðe sahiptir, ve
bu da kendi emekçilerinin, kendi ürettikleri metalarý ondan geri satýn
almak zorunda olmalarýdýr. Sýnýf II, bir emek-gücü alýcýsý ve ayný zamanda da, çalýþtýrdýðý emek-gücünün sahiplerine meta satýcýsýdýr. Bu nedenle sýnýf II:
1) ücretleri düpedüz normal ortalama düzeylerinin altýna düþürür
 ve bu, onlarýn sýnýf I kapitalistleriyle olan ortak yanýdýr. Bu yoldan,
deðiþen-sermayenin para-biçimi olarak iþlev yapan paranýn bir kýsmý
serbest kalýr ve eðer bu süreç durmadan yinelenecek olursa, normal bir
para-yýðma ve dolayýsýyla sýnýf IIde ek özünde para-sermaye kaynaðý
halini alabilir. Sermayenin normal oluþumunu ele aldýðýmýz. için, burada, kuþkusuz sýradan bir kâr dolandýrýcýlýðýna iþaret etmiyoruz. Ama unutmamak gerekir ki, fiilen ödenen normal ücretler (ki, ceteris paribus*,
deðiþen-sermayenin büyüklüðünü belirler), kapitalistler tarafýndan iyi yüreklilikleri nedeniyle ödenmeyip, belli iliþkiler altýnda ödenmek zorundadýr. Bu, yukardaki açýklama yöntemini konu-dýþý býrakýr. Eðer 376dnin
* Öteki koþullar ayný kalmak üzere. -ç.
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sýnýf II tarafýndan yatýrýlacak deðiþen-sermaye olduðunu varsayacak olursak, salt yeni ortaya çýkan bir sorunu aydýnlatmak için, 376d yerine 350d
ödeyebileceði varsayýmýna sýðýnmaya hakkýmýz yoktur.
2) Öte yandan, bütünüyle ele alýndýðýnda sýnýf II, I karþýsýnda,
yukarýda sözü edilen üstünlüðe sahiptir, yani bir emek-gücü alýcýsý olduðu gibi, ayný zamanda, kendi emekçilerine kendi metalarýnýn satýcýsýdýr da. Her sanayi ülkesi (örneðin Ýngiltere ve ABD) bu üstünlükten
yararlanma yollarýnýn en elle tutulur tanýtlarýný vermiþlerdir: normal ücretleri nominal olarak ödemek, ama metalar biçiminde herhangi bir eþdeðer
vermeksizin bunun bir kýsmýný geri almak, yani çalmak; ayný þeyi, ya
takas sistemi ya da dolaþým aracýnda (yasa için belki de çok kaçamaklý
olan bir [sayfa 538] yoldan) hileye baþvurarak becermek. (Bu düþünce üzerinde bazý uygun örnekler ile ayrýntýlý olarak durmak için bu fýrsattan
yararlan.) Bu l)deki iþlemin aynýdýr, ancak gizlenmiþ ve dolambaçlý
þekilde yürütülmüþtür. Bu nedenle týpký ötekisi gibi bunun da kabul
edilmemesi gerekir. Biz, burada, nominal olarak deðil, fiilen ödenen
ücretlerle ilgilenmekteyiz.
Gördüðümüz gibi, kapitalizmin mekanizmasýnýn nesnel bir tahlilinde, kendisine olaðanüstü bir inatla yapýþmýþ bulunan bazý lekeler, bazý
teorik güçlüklerin üstesinden gelmek için bahane olarak kullanýlamaz.
Ama ne gariptir ki, beni eleþtiren burjuva eleþtirmenlerin büyük çoðunluðu, örneðin Kapital Kitap Ide, kapitalistin emek-gücüne gerçek deðeri
üzerinden ödeme yaptýðýný çoðu kez yapmadýðý bir þey varsaymakla,
kapitalistlere haksýzlýk etmiþim gibi beni azarlýyor! (Burada, bana yakýþtýrýlan yüce gönüllülüðün bir miktarýný ortaya koyup, Schliffieden aktarma yapmak uygun olacaktýr.)
Böylece, 376 IId ile, sözünü ettiðimiz amaca bir adým bile yaklaþamayýz.
Ama, 376 IIa daha da kuþkulu durumda gözükmektedir. Burada
yalnýzca, ürettikleri tüketim mallarýný karþýlýklý alýp satan ayný sýnýftan
kapitalistler karþý karþýya bulunmaktadýr. Bu iþlemler için gerekli olan
para, yalnýz dolaþým aracý olarak iþlev yapmakta ve ayný yolu tekrar tekrar katetmek için, normal koþullar altýnda dolaþýma sokulduklarý ayný
oranlarda ilgili taraflara geri akmak zorundadýr.
Bu paranýn, özünde ek sermaye oluþturmak üzere dolaþýmdan
çekilebilmesinin yalnýz iki yolu var gibi görünüyor. Ya, IIdeki kapitalistlerin bir kýsmý ötekileri aldatýr ve paralarýný hýrsýzlar. Yeni para-sermaye
oluþumu için, dolaþým aracýnýn ön geniþlemesine gerek olmadýðýný biliyoruz, Gerekli olan tek þey, taraflarýn bazýlarýnca paranýn dolaþýmdan
çekilerek yýðýlmasýdýr. Bu para çalýnmýþ olsaydý, ve bu yüzden de, IIdeki
kapitalistlerin bir kýsmý tarafýndan ek para-sermaye oluþturulmasý, öteki
kýsým kapitalistler için mutlak bir para kaybýna neden olsaydý, durum
deðiþmezdi. Dolandýrýlan IIdeki kapitalistler daha az tatlý bir yaþam sürmek zorunda kalýrlardý, hepsi bu.
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Ya da, yaþam gereksinmeleri tarafýndan temsil olunan IIanýn bir
kýsmý, kesim II içerisinde doðrudan yeni deðiþen-sermayeye çevrilmiþtir.
Bunun nasýl yapýldýðýný, bu bölümün sonunda (n° IV altýnda) inceleyeceðiz. [sayfa 539]
1. Birinci Örnek

A. Basit Yeniden-Üretim Þemasý
I.
II.

4.000s + 1.000d + 1.000a
2.000s + 500d + 500a

= 6.000
= 3.000

} Toplam 9.000

B. Geniþletilmiþ Yeniden-Üretim Ýçin Baþlangýç Þemasý
I.
II.

4.000s + 1.000d + 1.000a
1.500s + 750d + 750a

= 6.000
= 3.000

} Toplam 9.000

B þemasýnda, artý-deðer Iin yarýsý, yani 500 biriktirildiði varsayýlýrsa, önce, 1.500 IIs tarafýndan yerine konulacak (1.000d + 500a) I, yani
1.500 I(d+a) elde ederiz. Bu durumda Ide geriye þunlar kalýr: 4.000s ile
biriktirilmek üzere 500a, (1.000d + 500a) Iin 1.500 IIs tarafýndan yerine
konmasý, daha önce incelenmiþ bulunan bir basit yeniden-üretim sürecidir.
Þimdi, 500 Ianýn 400'ünün deðiþmeyen-sermayeye, 100'ünün
deðiþen-sermayeye çevrileceðini kabul edelim. Sermayeleþtirilecek olan
400anýn I içerisindeki deðiþimini daha önce incelemiþ bulunuyoruz. Bu
nedenle, bunlar, daha fazla hadise çýkarmaksýzýn Isye eklenebilirler ve
bu durumda I için þunu elde ederiz:
4.400s + 1.000d + 100a (bu sonuncu 100dye çevrilecektir).
II de, birikim amacý ile Iden (üretim araçlarý biçiminde bulunan)
100 Ia satýn alýr ve þimdi, bu, ek deðiþmeyen-sermaye IIyi oluþturur,
oysa bunlar için ödediði para olarak 100, Iin ek deðiþen-sermayesinin
para-biçimine çevrilir. Bu durumda I için 5.500 tutarýnda, 4.400s + 1.100d
(sonuncusu para olarak) bir sermaye elde ederiz.
Þimdi II, deðiþmeyen-sermayesi için 1.600s sahibidir. Bu sermayeyi çalýþtýrmak için, yeni emek-gücü satýn almak üzere para olarak bir
50d daha yatýrmak zorundadýr, öyle ki deðiþen-sermayesi 750den 800e
çýkar. IInin deðiþmeyen ve deðiþen sermayesindeki bu toplam 150lik
geniþleme, kendi artý-deðerinden saðlanýr. Þu halde, IIdeki kapitalistler
için tüketim fonu olarak 750 IIadan geriye yalnýzca 600a kalýr, ki bunlarýn
yýllýk ürünleri þimdi þöyle daðýlmaktadýr:
II. 1.600s + 800d + 600a (tüketim fonu), eþittir 3.000.
Tüketim mallarý olarak üretilen ve burada (100s + 50d) IIye
çevrilmiþ bulunan 150a, bütünüyle, maddi biçimleri içerisinde emekçilerin tüketimine gider; yukarýda açýklandýðý gibi, 100'ü, [sayfa 540] I (100 Id)nin
iþçileri ve 50si de II (50d)nin iþçileri tarafýndan tüketilir. Aslýnda, toplam

Karl Marks
Kapital II

447

ürünü birikime uygun biçimde hazýrlanan IIde artý-deðerin, gerekli tüketim mallarý biçiminde, 100 kadar daha büyük bir kýsmý yeniden üretilmek zorundadýr. Yeniden-üretim gerçekten geniþletilmiþ ölçekte
baþlayacak olursa, deðiþen para-sermaye Iin 100'ü kendi iþçi-sýnýfýnýn
aracýlýðýyla IIye geri akar, oysa II, 100ayý meta-ikmal biçiminde Ie aktardýðý gibi, ayný zamanda 50yi de gene meta-ikmal biçiminde kendi iþçisýnýfýna aktarýr.
Birikim amacýyla deðiþtirilmiþ bulunan düzenleme þimdi þöyledir:
I.
II.

4.400s + 1.100d +
1.600s +
800d +

500 tüketim fonu =
600 tüketim fonu =
Toplam, önceki gibi,

6.000
3.000
9.000

Bu miktardan þu aþaðýdakiler sermayedir:
I.
II.

4.400s +
1.600s +

1.100d (para)
800d (para)

=
=

5.500
2.400

}=

7.900

5.000
2.250

}=

7.250

oysa üretim þöyle baþlamýþtý:
I.
II.

4.000s +
1.500s +

1.000d =
750d =

Þimdi eðer, fiili birikim bu temel üzerinde yer alacak olursa, yani
eðer üretim gerçekten bu geniþletilmiþ sermaye ile devam edecek olursa, gelecek yýlýn sonunda þunu elde ederiz:
I.
II.

4.400s +
1.600s +

1.100d +
800d +

1.000a = 6.600
800a = 3.200

}=

9.800

Ideki birikimin ayný oranda devam ettiðini, ve böylece 550anýn
gelir olarak harcandýðýný ve 550anýn da biriktiriciliðini varsayalým. Bu
durumda, 1.100d önce 1.100 IIs tarafýndan yerine konur ve 550 Ia da,
IInin eþit miktarda metalarý biçiminde gerçekleþtirilmelidir, böylece toplam 1.650 I(d+a) eder. Ne var ki, yerine konmasý gereken deðiþmeyensermaye II, yalnýzca 1.600e eþittir; þu halde geriye kalan 50, 800 IIadan
tamamlanmak zorundadýr. Þimdilik para yanýný bir yana býrakýrsak, bu
iþlemin sonucu þöyledir:
I. 4.400s + 550a (sermayeleþtirilecek); ayrýca, IIs metalarý olarak
gerçekleþtirilen, kapitalistlerin ve emekçilerin tüketim fonu 1.650(d+a).
II. 1.650s (50, yukarda iþaret edildiði gibi IIadan eklenmiþtir) +
800d + 750a (kapitalistlerin tüketim fonu). [sayfa 541]
Ama eðer, eski d : a oraný IIde devam ettirilirse, 50s için ek
olarak 25d yatýnlmasý gerekir ve bu 750adan alýnacaktýr. Bu duruma
göre:
II. 1.650s + 825d + 725a.
Ide, 550a sermayeleþtirilmelidir. Eðer daha önceki oran devam
ettirilirse, bu miktarýn 440'ý deðiþmeyen-sermayeyi ve 110u deðiþen-
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sermayeyi oluþturur. Bu 110, 725 IIadan alýnabilir, yani 110 deðerinde
tüketim malý, IIdeki kapitalistler yerine, Ideki emekçiler tarafýndan
tüketilmiþ ve böylece kapitalistler, tüketemedikleri bu 110 ayý
sermayeleþtirmek zorunda kalmýþlardýr. 725 IIadan geriye 625 IIa
kalmaktadýr. Ama, eðer II böylece bu 110u ek deðiþmeyen-sermayeye
çevirirse bu da 55 tutarýnda ek bir deðiþen-sermaye gerektirir. Bunu da,
gene, kendi artý-deðerinden karþýlamak zorundadýr. Bu miktar da 615
IIadan düþülürse, IIdeki kapitalistlerin tüketimi için 560 kalýr ve bu durumda bütün fiili ve potansiyel aktarmalarý tamamladýktan sonra
aþaðýdaki sermaye-deðeri elde ederiz:
I.
II.

(4.400s +440s)
+
(1.600s + 50s + 110s) +

(1.100d + 110d) =
(800d + 25d + 55d) =

4.840s +
1.760s +

1.210d =
880d =

Ýþler normal gittiði takdirde, IIdeki birikimin Iden daha hýzlý yer
almasý gerekir, çünkü tersi durumda, IIs metalarýna çevrilmesi gereken
I(d+a) kýsmý, yalnýz kendisi ile deðiþilebileceði IIden daha hýzlý büyüyecektir.
Eðer yeniden-üretim bu temel üzerinde devam eder ve öteki
koþullar deðiþmeden kalýrsa, bunu izleyen yýl sonunda þunu elde ederiz:
I.
II.

4.840s + 1.210d +
1.760s +
880d +

1.210a = 7.260
880a = 3.520

}=

6.600
3.200
8.690

10.780

Eðer artý-deðerin bölünme oraný deðiþmeden kalacak olursa, önce
I tarafýndan gelir olarak harcanacak olan ilk þey: 1.210d ve anýn yarýsý,
yani 605, toplam 1.815. Bu tüketim fonu gene IIsden 55 kadar fazladýr.
Bu 55in 88oadan düþülmesi gerekir ve geriye 825 kalýr. Ayrýca 55 IIanýn
IIsye çevrilmesi,buna tekabül eden 27½ tutarýnda bir deðiþen-sermayenin gene IIadan düþülmesini gerektirir ve geriye tüketim için 797½ IIa
kalýr.
Iin þimdi, sermayeleþtirecek 605asý vardýr. Bunun 484'ü [sayfa 542]
deðiþmeyen ve 121i deðiþendir. Bu sonuncunun, hâlâ 797½ye eþit bulunan IIadan düþülmesi gerekir ve geriye 676½ IIa kalýr. Bunun ardýndan
II, baþka bir 121i deðiþmeyen-sermayeye çevirir ve bunun için diðer bir
60½lik deðiþen-sermaye gerekir; ve bu da ayný þekilde 676½den gelir,
geriye tüketim için 616 kalýr.
Bu durumda þu aþaðýdaki sermayeler bulunur:
I.
II.

Deðiþmeyen:
Deðiþen:
Deðiþmeyen:
Deðiþen:
Toplam:

I.
II.

4.840
1.210
1.760
880
5.324s
1.936s

+
+
+
+
+
+

484
121
55
27½

=
=
+
+

5.324
1.331
121 = 1.936
60½ = 968

l.331d = 6.655
968d = 2.904

} = 9.559
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Ve yýl sonunda ürün þudur:
I.
II.

5.324s +
1.936s +

1.331d +
968d +

1.331a = 7.986
968a = 3.872

}=

11.858

Ayný hesabý yineleyip, kesirleri atarsak, bunu izleyen yýlýn sonunda aþaðýdaki ürünü elde ederiz:
I.
II.

5.856s +
2.129s +

1.464d +
1.065d +

1.464a = 8.784
1.065a = 4.259

}=

13.043

Ve bunu da izleyen yýlýn sonunda:
I.
II.

6.442s + 1.610d +
2.342s + 1.172d +

1.610a =
1.172a =

9.662
4.686

}=

14.348

Geniþletilmiþ ölçekte beþ yýllýk bir yeniden-üretim sonunda I ve
Ilnin toplam sermayeleri 5.500s + 1.750d = 7.250den 8.784s + 2.782d =
1l.566ya yükselmiþtir; bir baþka deyiþle, 100 : 160 oranýnda. Toplam artýdeðer baþlangýçta 1.750 idi, þimdi 2.782dir. Tüketilen artý-deðer
baþlangýçta I için 500, II için 600, toplam 1.100 idi. Geçen yýl, I için 732 ve
II için 745, toplam 1.477 idi. Demek ki 100 : 134 oranýnda büyümüþ
oluyor.
2. Ýkinci Örnek

Þimdi, sanayi kapitalistleri sýnýfýnýn elinde tümüyle bir meta-sermaye olan ve deðiþen-sermayenin deðiþmeyen-sermayeye genel ortalama oranýnýn l : 5 biçiminde olduðu, 9.000lik yýllýk ürünü alalým. Bu
durum, kapitalist üretimde ve dolayýsýyla toplumsal emeðin üretkenliðinde önemli bir geliþmeyi, üretim [sayfa 543] ölçeðinde daha önce yeralmýþ
olan önemli bir artýþý ve ensonu, iþçi-sýnýfý arasýnda nispi bir fazla-nüfus
yaratan bütün koþullardaki bir geliþmeyi öngörür. Yýllýk ürün, çeþitli kesirlerin atýlmasýndan sonra þöyle bölünecektir:
I.
II.

5.000s + 1.000d +
1.430s +
285d +

1.000a =
285a =

7.000
2.000

}=

9.000

Þimdi de, kapitalist sýnýf Iin, artý-deðerinin yarýsýný, yani 500'ü tükettiðini, öteki yarýsýný biriktirdiðini kabul edelim. Bu durumda, (1.000d
+ 500a) I, yani 1.500, 1.500 IIsye çevrilmek zorunda kalacaktýr. Burada
IIs ancak l.430a ulaþtýðý için, artý-deðerden 70 eklemek gerekecektir. Bu
miktar 285 IIadan düþülürse geriye 215 IIa kalýr.
Demek ki, kapitalistler ile emekçilerin tüketim fonlarýnda:
I. 5.000s + 500a (sermayeleþtirilecek) + 1.500(d+a)
bulunacaktýr.
II. 1.430s +70s (sermayeleþtirilecek) + 285d + 215a.
Burada, 70 IIa doðrudan IIsye katýldýðý için, bu ek deðiþmeyen-
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sermayeyi harekete geçirmek için, 70/5, yani 14 tutarýnda bir deðiþensermaye gereklidir. Bu 14 de, gene 215 IIsden gelecek ve geriye 201 IIa
kalacaktýr, bu durumda:
II. (1.430s + 70s) + (285d + 14d) + 201a.
1.500 I(d+ ½a)nýn 1.500 IIs karþýlýðýnda deðiþimi basit bir yenidenüretim sürecidir ve bu konuda daha fazla bir þey söylemeye gerek yoktur. Bununla birlikte, birikmekte olan yeniden-üretimde I(d+½a)nýn yalnýzca
IIs ile deðil, IIs ve bir de IIanýn bir kýsmý tarafýndan yerine konmasý olgusundan ileri gelen bazý özelliklere burada deðinmek gerekiyor.
Söylemeye gerek yok ki, bir birikimi varsaydýðýmýz anda, I(d+a)
basit yeniden-üretimde olduðu gibi IIsye eþit deðil ondan büyüktür. Çünkü
her þeyden önce I, artý-ürününün bir kýsmýný kendi üretken sermayesine
katar ve bunun altýda-beþini deðiþmeyen-sermayeye çevirir, bu yüzden
de, bu altýda-beþi ayný anda IInin tüketim mallarý ile yerine koyamaz.
Ýkinci, olarak, I, kendi artý-ürününden, IIdeki birikimin gerektirdiði
deðiþmeyen-sermaye için malzeme saðlamak durumundadýr, týpký Ilnin
Ie, Iin artý-ürününün kendisi tarafýndan ek deðiþmeyen-sermaye olarak
kullanýlan bir kýsmýný harekete geçirecek deðiþen-sermaye için [sayfa 544]
malzeme saðlamasý gibi. Fiili ve bu nedenle ayný zamanda ek deðiþensermayenin emek-gücünden oluþtuðunu biliyoruz. IIden, yaþam gereksinmeleri ikmali satýn alan ya da, köle sahibinin yapmak zorunda olduðu
gibi, kendisi tarafýndan kullanýlmak. üzere, ek emek-gücü için bunlarý
biriktiren kapitalist I deðildir. II ile alýþ-veriþ yapan emekçilerin kendileridir. Ama bu, ek emek-gücüne ait bu tüketim mallarýna, kapitalistin, yalnýzca eninde sonunda bu kendisine ait ek emek-gücünün üretim ve
bakým araçlarý, dolayýsýyla, deðiþen-sermayesinin maddi biçimi gözüyle
bakmasýna engel olmaz. Onun, elimizdeki örnekte Iin, ilk yapacaðý þey,
yalnýzca, bu ek emek-gücünün satýn alýnmasý için, gerekli yeni parasermayeyi bir yana biriktirmekten ibarettir. Bunu kendi sermayesine katar katmaz bu para, bu tüketim mallarýný hazýr bulmak durumunda olan
bu emek-gücü için, IIdeki metalarýn satýnalma aracý halini alýr.
Yeri gelmiþken. Kapitalist ile ona ait basýn, çoðu kez, emek-gücünün kendi parasýný harcama þeklinden, bu parayý gerçekleþtirdiði IIdeki
metalardan hoþnut deðildir. Böyle zamanlarda, felsefe yapmaya baþlar,
uygarlýk taslar ve örneðin Washingtondaki Ýngiliz Elçiliði Sekreteri Bay
Drummond gibi insancýl nutuklar atar. Ona göre, The Nation (bir dergi)
geçtiðimiz 1879 Ekiminde, baþka þeyler yanýnda þu pasajlarý da içeren
ilginç bir makale yayýmlamýþtýr: Çalýþan-halk, uygarlýkta, buluþlardaki
büyümeye kültür bakýmýndan ayak uyduramamýþtýr; kullanmayý bile bilmedikleri bir yýðýn þey, üzerlerine yýðýlýp kalmýþ ve böylece bunlar için
pazar bulunamamýþtýr. [Her kapitalist, doðal olarak iþçilerin kendi metalarýný satýn almalarýný ister.] Çalýþan bir insanýn, ayný miktarda para
kazanan bir rahip, avukat ve doktor gibi ayný konfor içerisinde yaþamak
istememesi için herhangi bir neden yoktur. [Bu tür avukat, rahip ve
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doktorlar, gerçekten de, salt konfor arzusuyla yetinmelidirler!] Ne var
ki, o bunu yapmýyor. Bütün isteði, çalýþma saatlerinin azaltýlmasýnýn ötesine geçmediði için, hiç de kolay olmayan bir iþin yapýlmasý, yani rasyonel ve saðlýklý bir yoldan daha üst düzeyde bir tüketici haline getirilmesi
sorunu olduðu yerde durmaktadýr; demagoglar da onu, emek saatlerinin kýsaltýlmasý yolunda teþvik edeceklerine, akli ve ahlaki yeteneklerinin geliþtirilmesi yoluyla durumlarýný yükseltmeye teþvik etmelidirler.
(Reports of H. M.s Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures, Commerce, etc., of the Countries in which they reside, London
1879, s. 404.)
Uzun emek saatleri, akli ve ahlaki yeteneklerinin geliþtirilmesi ile
emekçilerin durumlarýný yükseltecek ve onu akýllý bir tüketici yapacak
olan akýllýca ve saðlýklý iþlemin sýrrý olarak görülüyor. Kapitalistlere ait
metalarýn akýllý bir tüketicisi haline gelebilmek için, her þeyden önce kapitalistlerin, onun kendi emek-gücünü, akýlsýzca ve saðlýksýzca tüketmelerine izin vermesi gerekiyor  ama bunu yapmasýna demagoglar engel
oluyorlar! Kapitalistin rasyonel tüketim ile ne demek istediði, baþka þeyler
yanýnda, kendi emekçilerine ev saðlamayý ve böylece ayný zamanda
kendi emekçilerinin ev sahibi olmasýný da içeren, trampa sistemi yoluyla, emekçileri ile doðrudan ticaret yapacak kadar alçakgönüllülük gösterdiði yerde açýða çýkmaktadýr.
O güzelim ruhu, kapitalistlerin, iþçi-sýnýfýnýn düzeyini yükseltme
çabalarýna meftun olan ayný Drummond, gene ayný raporda baþka þeyler
yanýnda Lowell ve Lawrence Fabrikalarýnda, pamuklu eþya yapýmýndan
sözediyor. Fabrikada çalýþan kýzlarýn barýndýklarý evler, fabrikanýn sahibi
olan þirketlere ya da firmalara ait bulunuyor. Bu evleri yöneten kadýnlar,
buralarda uygulanacak kurallarý saptayan ayný þirkette çalýþýyorlar. Gece
saat ondan sonra hiç bir kýz dýþarda kalamýyor. Dahasý da var: bu kurallara uyulmasýný saðlamak amacýyla özel bir polis devriye geziyor. Gece
saat ondan sonra hiç bir kýz eve giremez ve çýkamaz. Bütün kýzlar þirketin
binalarýnda oturmak zorunda olduklarý gibi, her ev de þirkete haftada
yaklaþýk 10 dolar kira getiriyor. Ve þimdi, rasyonel tüketiciyi bütün görkemiyle seyrediyoruz: Ýyi donatýlmýþ çalýþan kýzlar pansiyonlarýnda bir
piyano daima emre hazýr durumdadýr ve müzik, þarký ve dans, dokuma
tezgahlarýnda 10 saatlik düzenli bir çalýþmadan sonra, dinlenmeden çok,
tekdüzelikten kurtulma gereksinmesinde olan kimseler için, çalýþan kýzlarýn iltifat ettikleri þeyler arasýnda önemli bir yer tutuyor. (s. 412.) Ne
varki, emekçiyi akýllý bir tüketici haline getirmenin asýl sýrrý henüz daha
açýklanmadý. Bay Drummond, Turners Fallsýn (Conneeticut River) çatal býçak yapým yerlerini ziyaret ediyor ve buranýn saymaný Bay Oakman,
Amerikan çatal býçak takýmlarýnýn kalite bakýmýndan Ýngilizleri geride
býraktýðýný anlattýktan sonra devam ediyor: Fiyatlar yönünden de Ýngiltereyi geride býrakacaðýmýz günler yaklaþýyor; þimdi kalite olarak ilerdeyiz, bunu herkes kabul ediyor, ama fiyatlarý daha [sayfa 546] da düþür-

452

Karl Marks
Kapital II

memiz gerek, ve bunu, çeliðimizi daha ucuz ve emeðimizi daha düþük
fiyatlar ile aldýðýmýz an yapmýþ olacaðýz. (s. 427.) Ücretlerde bir indirim
ve uzun emek saatleri  kültür ve buluþlardaki büyüme bakýmýndan
üzerlerine yýðýlan þeyler için bir pazar oluþtursunlar diye emekçiyi rasyonel tüketici payesine yükseltecek rasyonel ve saðlýklý sürecin özü budur
iþte.

Dolayýsýyla, týpký Iin kendi artý-ürününden, IInin ek deðiþmeyensermayesini saðlamak zorunda bulunmasý gibi, II de ayný þekilde I için
ek deðiþen-sermaye saðlar. II, I ve kendisi için, deðiþen-sermaye sözkonusu olduðu kadarýyla, toplam ürününün ve dolayýsýyla özellikle artýürününün daha büyük bir kýsmýný, gerekli tüketim mallarý þeklinde
yeniden-üretmek suretiyle birikim yapar.
Artan sermaye temeli üzerinde yapýlan üretimde, I(d+a), IIs artý artýürünün sermaye olarak tekrar katýlan kýsmý artý deðiþmeyen-sermayenin IIdeki üretimin geniþlemesi için gerekli ek kýsmýna eþit olmalýdýr; ve
bu geniþlemenin asgarisi, o olmaksýzýn, gerçek birikimin, yani Ideki yeniden-üretimde gerçek bir geniþlemenin olanaksýz olduðu sýnýrdýr.
Þimdi son incelediðimiz duruma dönersek, orada, IIsnin I(d+½a)dan,
ürün Iin gelir olarak tüketim mallarý için harcanan kýsýmdan daha küçük
olduðu ve böylece, 1.500 I(d+a)nin deðiþiminde, IInin artý-ürününün 70e
eþit kýsmýnýn derhal gerçekleþtiði gibi bir özellikle karþýlaþýrýz. 1.430a
eþit IIsye gelince IIde basit yeniden-üretimin olabilmesi için bunun,
öteki bütün koþullar ayný kalmak üzere, eþit bir deðer büyüklüðü tarafýndan I(d+a)dan yerine konmasý gerekir ve bu bakýmdan bunun üzerinde
burada daha fazla durmamýza gerek yoktur. Ek 70 IIa için durum farklýdýr. I için yalnýzca gelir yerine tüketim mallarýnýn konulmasý, yalnýzca
tüketim amacýyla yapýlan meta deðiþimi olan þey, II için, basit yenidenüretimde olduðu gibi, yalnýzca deðiþmeyen-sermayesinin, meta-sermaye
biçiminden, kendi maddi biçimine tekrar çevrilmesi olmayýp doðrudan
bir birikim süreci, artý-ürününün bir kýsmýnýn tüketim mallarý biçiminden
deðiþmeyen-sermaye biçimine çevrilmesidir. Para biçimindeki 70 sterlin ile (artý-deðerin çevrilmesi için yedek akçe) I, eðer 70 IIayý satýn alýrsa
ve eðer II, bunun karþýlýðýnda 70 Iayý satýn almaz, ama bu 70 [sayfa 547]
sterlini para-sermaye olarak biriktirirse, bu para, tekrar üretime giren bir
ürün olmadýðý halde, gerçekten de herzaman bir ek ürün (bir kesrini
oluþturduðu IInin artý-ürünü) demektir; ama bu durumda, II tarafýndan
yapýlan bu para birikimi, ayný zamanda, üretim araçlarý biçimindeki 70
Ianýn satýlamaz olduðunu gösterir. IIdeki eþ zamanlý yeniden-üretimde
geniþleme olmamasýna karþýlýk olarak Ide de nispi bir aþýrý-üretim olur.
Ama bundan ayrý olarak: Iden para olarak gelen 70 IIa tarafýndan
70 Ia satýn alýnmasý yoluyla bütünüyle ya da kýsmen Ie dönene kadar bu
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para olarak 70, IInin elinde bütünüyle ya da kýsmen ek özünde parasermaye olarak görünür. I ve IInin metalarýnýn karþýlýklý olarak birbirlerinin yerini almasý paranýn kendi çýkýþ noktasýna dönüþünü saðlayana dek,
bu, I ile II arasýndaki her deðiþim için doðrudur. Ama iþlerin normal
gidiþi içerisinde para, bu rolü, burada yalnýzca geçici olarak oynar. Bununla birlikte, geçici olarak serbest býrakýlan bütün ek paralarýn derhal
etkin bir biçimde. bir ek para-sermaye olarak iþlev yaptýðýnýn varsayýldýðý
kredi sisteminde, böylesine geçici olarak serbest býrakýlmýþ olan parasermaye, baþka giriþimlerde orada bulunan artý-ürünleri gerçekleþtirmesi
gerekirken, örneðin Iin yeni giriþimlerinde hizmet etme zorunda býrakýlabilir. Þurasý da dikkate alýnmalýdýr ki, 70 Ianýn deðiþmeyen-sermaye
IIye katýlmasý, ayný zamanda, deðiþen-sermaye IIde 14lük bir geniþlemeyi gerektirir. Bu Ide artý-ürün Ianýn sermaye Isye doðrudan katýlmasýnda olduðu gibi IIdeki yeniden-üretimin, daha fazla bir sermayeleþtirmeye doðru bir eðilim ile zaten devam etmekte olduðu anlamýna
gelir; bir baþka deyiþle, bu, artý-ürünün, gerekli geçim araçlarýndan oluþan
kýsmýnda geniþleme olduðu anlamýna gelir.

Eðer 500 Ia sermayeleþtirilecekse, ikinci örnekteki 9.000lik ürünün, yeniden-üretim amacý için, daha önce gördüðümüz gibi þu þekilde
daðýlmýþ olmasý gerekir. Böyle yapmakla, para dolaþýmý bir yana býrakarak yalnýz metalarý dikkate almýþ oluruz.
I. 5.000s + 500a (sermayeleþtirilecek) + 1.500(d+a) tüketim fonu
eþittir metalar olarak 7.000.
II. 1.500s +299d + 201a eþittir metalar olarak 2.000. Genel toplam,
metalar olarak 9.000.
Sermayeleþtirme þu þekilde yer alýyor: [sayfa 548]
Ide, sermayeleþtirilen 500a, altýda-beþ, yani 417s artý altýda-bir,
yani 83d olarak bölünüyor, 83d, deðiþmeyen-sermaye öðelerini satýn alan
IIadan kendisine eþit bir miktar çekiyor ve bunu IIsye ekliyor. IIsdeki
83lük bir artýþ, IIdde 83'ün beþte-biri, yani 17lik bir artýþ demektir. Bu
durumda, bu deðiþimden sonra:
I.
II.

(5.000s +417a)s +
(1.500s + 83a)s +

(1.000d + 83a)d =
(299d + 17a)d =

5.417s +
1.083d =
1.583s +
316d =
Toplam . . . . . . . . . . . .

6.500
1.899
8.399

Ideki sermaye, 6.000den 6.500e çýkmýþ, yani 1/12 kadar artmýþtýr.
IIdeki sermaye 1.715ten 1.899a çýkmýþ, yani l/9luk bir artýþ bile
gösterememiþtir.
Bu temel üzerindeki yeniden-üretim, ikinci yýlda sermayeyi yýl
sonunda þuna ulaþtýrýr:
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I.
II.

(5.417s + 452a)s
+
(1.583s + 42a + 90a)s +

(1.083d + 90a)d =
(316d + 8a + 18a)d =

5.869s +
1.715s +

1.173d =
342d =

7.042
2.057

Ve üçüncü yýlýn sonunda þu ürünü elde ederiz:
I.
II.

5.869s +
1.715s +

1.173d +
342d +

1.173a
342a

Eðer I, önceki gibi artý-deðerinin yansýný biriktiriyorsa, I(d+½a)nýn
1.760a eþit 1.173d + 587(½a) saðladýðýný ve bunun da tüm 1.715 IIsnin
tamamýndan 45 fazla olduðunu görürüz. Bu da gene, böylece 45lik bir
büyüme gösteren IIsye eþit miktarda üretim aracý aktarýlarak dengelenmelidir ve bu da IIdye beþte-bir ya da 9 tutarýnda bir ekleme yapýlmasýný
zorunlu kýlar. Ayrýca, sermayeleþtirilen 587 Ia, altýda-beþ ve altýda-bir olarak, yani 489s ve 98d olarak bölünür. 98 ise IIde 98 tutarýnda yeni bir ek
deðiþmeyen-sermaye demektir, ve bu da gene deðiþen-sermaye IIde
beþte-bir, yani 20 tutarýnda bir artýþ anlamýna gelir. Buna göre:
I.
II.

(5.869s + 489a)s
+
(1.715s + 45a + 98a)s +

(1.173d + 98a)d =
(342d + 9a + 20a)d =

6.358s + 1.271d =
1.858s +
371d =
Toplam sermaye =

7.629
2.229
9.858

Üç yýlda büyüyen yeniden-üretim ile, Iin toplam sermayesi
6.000den 7.629a, IInin toplam sermayesi 1.715ten 2.229a ve toplam
toplumsal sermaye 7.715ten 9.858e yükselmiþtir. [sayfa 549]
3. Birikimde IIsnin Yerine Konmasý

I(d+a)nýn IIs karþýlýðýnda deðiþiminde böylece çeþitli durumlarla
karþýlaþýyoruz.
Basit yeniden-üretimde, bunlarýn her ikisi de eþit olmak ve birbirinin yerini almak zorundadýrlar, çünkü tersi durumda, yukarda da gördüðümüz gibi basit yeniden-üretim aksamadan ilerleyemez.
Birikimde her þeyden önce dikkate alýnmasý gereken, birikim
haddidir. Daha önceki durumlarda, Ideki birikim haddinin ½aIe eþit
olduðu ve ayrýca yýldan yýla da deðiþmeden kaldýðý varsayýlmýþtý. Biz,
yalnýzca, bu birikmiþ sermayenin, deðiþen ve deðiþmeyen sermayelere
bölünme oranýný deðiþtirdik. Böylece þu üç durum ortaya çýkmýþtý:
1) I(d+½a), IIsye eþit ve bu nedenle I(d+a)dan daha küçüktür. Bu
daima böyle olmak zorundadýr, yoksa I birikmez.
2) I(d+½a), IIsden büyüktür. Bu durumda yerine koyma, IIanýn buna
tekabül eden bir kýsmýný IIsye eklemek yoluyla saðlanýr ve böylece bu
miktar I(d+½a)ya eþit hale gelir. Burada II için yapýlan yerine koyma, kendi
deðiþmeyen-sermayesinin basit bir yeniden-üretimi deðil, bir birikimdir,
kendisine ait artý-ürünün, Iin üretim araçlarýyla deðiþilen kýsmý ile,
deðiþmeyen-sermayesindeki bir büyümedir, Bu büyüme, ayný zaman-
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da, kendi artý-ürününden IInin deðiþen-sermayesine buna tekabül eden
bir ek yapýlmasý anlamýný taþýr.
3) I(d+½a), IIsden küçüktür. Bu durumda II, deðiþim yoluyla kendi
deðiþmeyen-sermayesini bütünüyle yeniden üretmemekte ve bu açýðý
Iden yaptýðý satýnalma ile kapatmak zorundadýr. Ama bu, deðiþen-sermaye IIde, herhangi bir daha fazla birikim getirmez, çünkü ona ait deðiþmeyen-sermayenin bütünüyle yeniden üretilmesi ancak bu iþlem ile
olur. Öte yandan, Ideki kapitalistlerin yalnýz ek para-sermaye biriktiren
kýsmý, bu birikimin bir bölümünü bu iþlemle zaten tamamlamýþ bulunmaktadýrlar.
Basit yeniden-üretimin, I(d+a) IIsye eþit olduðu yolundaki öncülü,
10-11 yýllýk bir sýnai çevrimde bazý yýllarýn, bir önceki yýla göre daha
küçük bir toplam ürün gösterebileceði ve böylece, bir önceki yýla göre
basit yeniden-üretimin bile yer alamayacaðý olasýlýðýný dýþtalamamakla
birlikte, yalnýzca kapitalist üretim ile baðdaþmamakla kalmaz. Ayný zamanda, nüfustaki yýllýk doðal artýþ [sayfa 550] dikkate alýndýðýnda, basit yeniden-üretim, ancak, bu artýþa tekabül eden daha çok sayýda üretken
olmayan hizmetlilerin, toplam artý-deðeri temsil eden 1.500den pay almasý ölçüsünde gerçekleþebilir. Ne var ki, sermaye birikimi, gerçek kapitalist üretim, bu gibi koþullar altýnda olanaksýzdýr. Bu nedenle, kapitalist
birikim olgusu, IIsnin I(d+a)ya eþit olma olasýlýðýný dýþtalar. Bununla birlikte, kapitalist birikimde bile, daha önceki bir dizi üretim dönemleri boyunca birikim süreçlerinin izlediði yol sonucu, IIs yalnýzca I(d+a)ya eþit deðil
ondan büyük hale de gelebilir. Bu, IIde bir aþýrý-üretim demektir ve bu,
IInin sermayesinin bir kýsmýnýn Ie aktarýlmasý sonucunu yaratacak olan
büyük bir yýkým dýþýnda herhangi baþka bir yoldan giderilemez.
Bu, örneðin tarýmda kiþinin kendi yetiþtirdiði tohumlarý gene kendisinin kullanmasýnda olduðu gibi, deðiþmeyen-sermaye II kendisini yeniden üretse bile I(d+a) ile IIsnin baðýntýsýný da deðiþtirmez. IIsnin bu kýsmý I
ile II arasýndaki, deðiþimde Isnin alýndýðýndan daha fazla dikkate alýnacak deðildir. IInin ürünlerinin bir kýsmý, üretim araçlarý olarak Ie girebilecek durumda olsalar bile, bu, durumu gene de deðiþtirmez. Bu, I tarafýndan saðlanan üretim araçlarýnýn bir kýsmý ile karþýlanýr ve toplumsal
üretimin iki büyük sýnýfý, üretim araçlarý üreticileri ile tüketim mallarý
üreticileri arasýndaki deðiþimi katýksýz ve berrak biçimi içerisinde incelemek istiyorsak, bu kýsmýn daha baþtan her iki taraftan da düþülmesi gereklidir.
Demek oluyor ki, kapitalist üretim altýnda I(d+a), IIsye eþit olamaz,
bir baþka deyiþle, karþýlýklý deðiþimde bu ikisi birbirini dengeleyemez.
Öte yandan, Ianýn Ideki kapitalistler tarafýndan gelir olarak harcanan
kýsmý Ia/x diye alýnacak olursa, I(d+a/x), IIsye eþit, ondan büyük ya da ondan küçük olabilir. Ama I(d+a/x) daima, II(s+a)dan, IIanýn kapitalist sýnýf II
tarafýndan her türlü koþulda tüketilmesi gereken kýsmý kadar küçük
olmak zorundadýr.
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Þurasý da dikkate alýnmalýdýr ki, birikimin bu seriminde, deðiþmeyen-sermayenin deðeri, bu sermaye, üretimine yardým ettiði meta-sermayenin deðerinin bir kýsmý olduðu kadarýyla tamýtamýna ortaya konmamýþtýr. Yeni birikmiþ olan deðiþmeyen-sermayenin sabit kýsmý, bu
sabit öðelerin farklý niteliklerine göre, meta-sermayeye ancak yavaþ yavaþ
ve dönemsel olarak girer. Bu nedenle, hammaddelerin, yarý-mamul mallarýn vb. metalarýn üretimine büyük miktarlarda girdikleri durumda, metasermayenin [sayfa 551] büyük bir kýsmý, döner deðiþmeyen parçalar ile deðiþen-sermayenin yerine konulmasýndan oluþur. (Döner kýsýmlarýn kendilerine özgü devirleri nedeniyle, konunun bu þekilde sunuluþu gene de
benimsenebilir. Bu durumda, döner kýsým ile birlikte, sabit sermayenin
deðerinin buna aktarýlan kýsmýnýn, yýl boyunca, arzedilen metalarýn toplam miktarýnýn, deðer olarak, yýllýk üretime giren tüm sermayeye eþit olmasýný saðlayacak kadar sýk devrettiði varsayýlmýþtýr.) Ama makine sanayii
için, hammadde kullanýlmayýp yalnýzca yardýmcý maddelerin kullanýldýðý yerlerde, dye eþit emek öðesi, meta-sermaye içinde onun en büyük
parçasý olarak ortaya çýkmak zorundadýr. Kâr oranýnýn hesaplanmasýnda, sabit kýsýmlarýn dönemsel olarak ürüne çok ya da az deðer aktarmasýna bakýlmaksýzýn, artý-deðerin toplam sermaye üzerinden hesaplanmýþ
olmasýna karþýn, deðiþmeyen-sermayenin sabit kýsmý dönemsel olarak
yaratýlan herhangi bir meta-sermayenin deðerinin hesaplanmasýna, ancak bunun aþýnma ve yýpranma nedeniyle ürüne kattýðý ortalama deðer
ölçüsünde, dahil edilir.
IV. TAMAMLAYICI DÜÞÜNCELER

II için ilk para kaynaðý, IIsnin bir kýsmý ile deðiþilen altýn sanayii
Iin d+asýdýr. Altýn üreticisinin d+asý, IIye, yalnýzca artý-deðeri biriktirmesi ya da onu üretim araçlarýna Ie çevirmesi, yani üretimini
geniþletmesi ölçüsünde girmez. Öte yandan, altýn üreticisinin yaptýðý para
birikimi, sonuçta, geniþlemiþ bir yeniden-üretime yolaçtýðý için, altýn üretiminin artý-deðerinin gelir olarak harcanmayan bir kýsmý, altýn üreticisinin ek deðiþen-sermayesi olarak IIye geçer ve burada yeni para-yýðmalarýn oluþumunu teþvik eder, ya da doðrudan Ie satýþ yapmaksýzýn, Iden
satýn almayý olanaklý kýlacak yeni araçlarý saðlar. Altýn üretiminin bu
I(d+a)sýndan elde edilen paradan, altýnýn, IIdeki bazý üretim kollarýnýn
hammadde vb. olarak, kýsacasý, deðiþmeyen-sermayesinin yerine konulmasý için gerekli öðeler olarak, gereksindiði kýsmýnýn düþülmesi gerekir. I ile II arasýndaki deðiþimde gelecekteki geniþletilmiþ yeniden-üretim amacýyla para-yýðmalarýn ön oluþumuna ait bir öðe vardýr: I için,
eðer Ianýn yalnýz bir kýsmý, bunu dengeleyen bir alým yapýlmaksýzýn tek
taraflý olarak IIye satýlmýþ ise ve burada ek deðiþmeyen-sermaye II olarak hizmet ediyorsa; II için, ek deðiþen-sermaye konusunda I açýsýndan
durum ayný olduðunda; ayrýca, I tarafýndan gelir olarak [sayfa 552] harcanan
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artý-deðerin bir kýsmýnýn IIs tarafýndan kapsanmamasý, yani bununla IIanýn
bir kýsmýnýn satýn alýnmasý ve böylece paraya çevrilmesi halinde. Eðer
I(d+a/x), IIsden büyük ise, IIsnin kendi basit yeniden-üretimi için Iden, Iin
IIadan tükettiði metalarý yerine koymasýna gerek yoktur. IIdeki kapitalistlerin kendi aralarýndaki deðiþim ki bu deðiþim ancak, IIanýn karþýlýklý
bir deðiþimini içerebilir alanýnda ne ölçüde bir para-yýðmanýn yer alabileceði sorunu ortaya çýkmaktadýr. IIdeki dolaysýz birikimin, IIanýn bir
kýsmýnýn doðrudan deðiþen-sermayeye çevrilmesiyle yer aldýðýný biliyoruz (týpký Ide Ianýn bir kýsmýnýn doðrudan deðiþmeyen-sermayeye çevrilmesi gibi). IInin çeþitli iþkollarýndaki çeþitli yaþlardaki birikim kategorileri
ve her iþkolundaki bireysel kapitalistler için durum mutatis mutandis,*
ayný Iden gibi açýklanmýþtýr. Bazýlarý hâlâ para-yýðma aþamasýndadýr ve
satýn almaksýzýn satmaktadýr; diðerleri, yeniden-üretimin fiili geniþleme
noktasýndadýr ve satmaksýzýn satýn almaktadýrlar. Ek deðiþen para-sermaye, gerçi, baþlangýçta ek emek-gücüne yatýrýlmýþtýr, ama bu, emekçilerin tüketimine giren ek tüketim mallarýnýn yýðýlý-para sahiplerinden
geçim araçlarý satýn almaktadýr. Bu sahiplerden para, kendi yýðma oluþumlarýna pro rata çýkýþ noktasýna dönmez. Bunlar parayý yýðmaktadýrlar. [sayfa 553]

* Gerekli deðiþiklikler yapýldýktan sonra. -ç.
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ÖTEKÝ DÝLLERDEKÝ SÖZCÜK,
TERÝM VE DEYÝMLER

ab ovo  baþlangýçtan itibaren
ad notam  bilgisine
antici pando  önceden
argent des autres  baþkalannýn parasý
avances  yatýrýmlar
avances annuelles  yýllýk yatýrýmlar
avances primitives  ilk yatýrýmlar
ceteris paribus  öteki koþullar ayný kalmak üzere
change of masters  sahip deðiþtirme
cultures dérobées  bir çeþit münavebeli ekim (bkz: s. 280.)
curricuium vitale  özgeçmiþ
déchet  yýpranma ve aþýnma
dei ex machina  makine ile gelen tanrý (antik tiyatroda, karþýlaþýlan zor
durumu çözmek üzere, sahneye
dýþardan indirilen tanrýyý taþýyan
makine)
differentia specifica  ayýrdedici özellik
ecu  eski bir Fransýz sikkesi
en bloc  bütün olarak, blok halinde
eo ipso  ayný gerçekten
faux frais  üretken olmadýðý halde
zorunlu olan ikinci maliyetler; beklenmedik masraf.
implicite  dahil, içine alýnmýþ
in actu  fillen
in petto  emre hazýr, hazýr
in spe  geIecekte olan, gelen
in natura  doðal olarak
in persona  þahsen
make a profit  bir kâr yapmak
mal connu  kötü anlaþýlmýþ
mutatis mutandis  gerekli deðiþiklikler
yapýldýktan sonra
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nota bene  dikkat edilsin, önemli not
pouvrété  yoksulluk
perpetuum mobile  herhangi bir enerjiyi gerektirmeksizin hareket eden
ütopik bir makine
phlogistic  simyaçýlarýn yanma olayýnýn esasýný kabul ettikleri uçucu
madde inaný
post festum  bayramdan sonra, iþ iþten
geçtikten sonra
prima facia  ilk bakýþta
primus motor  ilk devindirici
prius  daha önce, önceden
profits de industrieux  sanayicilerin
kârlarý
pro parte  kendi hesabýna
pro rata  herkes düþen pay oranýnda,
orantýlý olarak
pro tanto  o ölçüde, o kadar
quarto  dört sayfalýk ya da çift-yaprak
kaðýt anlamýnda
quid pro quo  yanlýþ anlama
reprises  geri almalar
secundum  açýsýndan
seriatim  sýrasýyla
sic!  aynen böyle!
sine qua non  zorunlu neden
sub forma pauperis  dilencilik kýlýðý
altýnda
Tant pis pour vous!  Vah zavallý vah!
toto coelo  taban tabana karþýt
value in exchange  deðiþim-deðeri
voilâ taut  iþte hepsi bu
virtualiter  gücül olarak, °bilkuvve
yield revunue  bir gelir getirmek

AÐIRLIK, UZUNLUK, ALAN, SIÐA VE PARA
ÖLÇÜLERÝ

Tonne (ton)
Hundredweight (cwt.)
Quarter (qrtr., qrs.)
Stone
Pfund (pound)
Unze (ounce)
Pfund (troy pound)
Unze (troy ounce)
Gran (grain)
Ýngiliz mili
Yarda
Foot, ayak
Ýnch, parmak
Elle (Prusya)
acre, akr
ree
Rute
Ar
Jugerum (Mz. jugera)
SIÐA ÖLÇÜLERÝ
Bushel
Gallon
Pint

AÐIRLIK ÖLÇÜLERÝ
=
=
=
=
=
=
=
=
=
UZUNLUK ÖLÇÜLERÝ
=
=
=
=
=
ALAN ÖLÇÜLERÝ
=
=
=
=
=

=
=
=
PARALAR*
Pound sterlin (£)
=
Þilin
=
Peni
=
Farthing
=
Dolar ($)
=
Frank (fr.)
=
Centim (c. santim) (Fransýz ufaklýk para)
=
Livre (Fransýz gümüþ sikkesi)
=
Taler (1873'e kadar Prusya parasý)
=
Guinee (guinca)
=
Soverign (Ýngiliz altýn sikkesi)
=
Cent (Sent. Amerikan sikkesi)
=
Drahmi (eski Yunan gümüþ sikkesi)
=
Duka (Avrupa'da altýn sikke, Ýtalyan kökenli) =
Maravedi (Ýspanyol sikkesi)
=
Rei, reis (Portekiz sikkesi)
=

1016,05 kg.
50,802 kg.
2,700 kg.
6.350 kg.
453,592 gr.
28,349 gr.
372,242 gr.
31,103 gr.
0,065 gr.
1609,329 m.
91,439 cm.
30,480 cm.
2,540 cm.
66,690 cm.
4046,7 m2
1011,7 m2
14.21 m2
100 m2
2523 m2
36,349 1.
4,544 1.
0.59 1.

20 þilin
12 peni
4 farthing
1/4 peni
100 sent
100 santim
1 frank
30 gümüþ kuruþ
21 þilin
1 sterlin

20,43 Mark
1,02 Mark
8,51 Fenik
2,12 Fenik
4,20 Mark
80 Fenik
0,8 Fenik
80 Fenik
3,00 Mark
21,45 Mark
20,43 Mark
ca. 4,2 Fenik
ca. 9 Mark
6 Fenik
0,45 Fenik

[sayfa 837]

* Mark ve fenik üzerinden hesaplama, 1871 yýlýna aittir (1 Mark l/2790 kg. saf altýn)
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KISALTMALAR

art. (artikel)  makale
Bd. (Band)  cilt
b. (book)  kitap
Buch  kitap
cf.  karþilaþtir
ch., chap., cap. (chapter, chapitre, caput)  bölüm
d.d. (de dato)  düzenlendiði günden beri
éd., ed. (édition)  baský
edit.  yayýmlayan
Heft  fasikül
H. o. C. (House of Commons)  Ýngiliz Avam Kamarasý
ib., ibid. (ibidem)  yaný yerde
id. (idem)  ayný
Kap. (Kapitel)  bölüm
l.c. (loco citato)  adý geçen yapýt, yazý, yer
l., lib. (liber)  kitap
M. P. (Member of Parlament)  parlamento üyesi
n°, no  numara
NB (nota bene)  dikkat ediniz, önemli not
p., pag. (page, pagina)  sayfa
partie  kýsým
pass. (passim)  þurda burda, daginik olarak
sc. (scilicet)  çünkü
sect. (section)  kesim
sq. (sequens)  izleyen sayfa
sqq., seqq. (sequentes)  izleyenler, izleyen sayfalar
S. (Seite)  sayfa
t. (tom, tome)  cilt
trad. (traducteur, traduction)  çeviren, çeviri
v., vol. (volume)  cilt
bkz:  bakýnýz
c.  cilt
-ç.  çeviren
-Ed.  yayýmcý, editör
karþ:  karþilaþtiriniz
s.  sayfa
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SÝMGELER

a  artý-deðer
a  artý-deðer oraný
A  yýllýk artý-deðer oraný
d  deðiþen-sermaye
(d)  déchet, aþýnma ve yýpranma
E  emek-gücü
g  Gold prozudenten, altýn üreticileri
M  meta
m  meta
n  devir sayýsý
P  Para
p  para
R  ürün
S  Sermaye (toplam sermaye, yatýrýlan sermaye)
s  deðiþmeyen-sermaye
Z  yýl
z  devir zamaný
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