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Kapitalist uretim tarzA nA n egemen oldugu toplumlarA n
zenginligi, "e;muazzam bir meta birikimi"e; olarak kendini gosterir,

bunun birimi tek bir metadA r. ArastA rmalarA mA zA n, bu
nedenle, metaA n tahlili ile baslamasA gerekir.Meta, her AYeyden
nce, bizim dA AYA mA zda bir nesnedir ve, taAYA dA AYA

zellikleriyle, AYu ya da bu trden insan gereksinmelerini gideren bir
AYeydir. Bu gereksinmelerin niteliAYi, rneAYin ister mideden, ister

hayalden kmA AY olsun, bir AYey deAYiAYtirmez. Burada
nesnenin, bu gereksinmeleri, geim aracA olarak doAYrudan

doAYruya mA , yoksa retim aracA olarak dolaylA yoldan mA , nasA
l giderdiAYi de bizi ilgilendirmemektedir.Demir, kaAYA t vb. gibi
her yararlA AYeye, iki grAY asA ndan, nitelik ve nicelik asA ndan
bakA labilir. Her yararlA AYey, birok zelliklerin bir btndr ve bunun
iin eAYitli ynlerden yararlA olabilir. Azeylerin eAYitli kullanA

mlarA nA bulup ortaya karmak tarihin iAYidir. YararlA nesnelerin
niceliAYini lmek iin toplumca benimsenen lleri saptamak da byledir.

Bu llerin farklA oluAYunun nedeni, kA smen llecek nesnelerin
niteliklerinin farklA oluAYu, kA smen de alA AYkanlA klardA r.Bir
AYeyin yararlA lA AYA , onu, bir kullanA m-deAYeri haline getirir.
Ama bu yararlA lA k, belirsiz bir AYey deAYildir. MetaA n fiziksel



zellikleriyle sA nA rlA olduAYu iin, o, metadan ayrA bir varlA AYa
sahip deAYildir. Demir olsun, buAYday olsun ya da elmas olsun, bir
meta, bu nedenle, maddi bir AYey olduAYu iin, bir kullanA m-
deAYeridir, yararlA bir AYeydir. MetaA n bu zelliAYi, o metaA n
yararlA niteliklerinden yararlanmak iin gerekli olan emek miktarA
na baAYA mlA deAYildir.Karl Marx, "e;Das Kapital'i bundan
yaklaAYA k 150 yA l nce yazdA . Bugne kadar zerinde yzlerce

yorum yapA lA p binlerce kitap yayA nlandA . Peki ama, Karl Marx
Das Kapital'de gerekte neyi ve hangi sistemi anlatmaya alA AYA

yordu? Yahudilikle baAYlantA larA neydi? ddia edildiAYi gibi bazA
byk bankerlerle ve bizatihi Kapitalizmin kendisiyle bir iliAYkisi var
mA ydA ? Karl Marx'a ait olduAYu iddia edilen nl yahudi banker
ailesi, Rothschild ailesinden geliyor olduAYunu iddia eden bir soy
aAYacA izimi gerekte var mA ydA ? HalihazA rda "e;Komunizm"e;

ve paralelindeki "e;Marksizm"e; ve buna paralel olan
"e;Sosyalizm"e;; tarihte Kapitalizm'e karAYA bir karAYA devrim
hareketi olarak, bir Anti-Tez olarak, yine bu byk bankerler ve tm
dnya genelinde ana kapital'i kontrol eden bu yahudi aileleri tarafA

ndan mA ortaya kartA lmA AYtA ve Marx, bunun
gerekleAYmesinde nc bir rol m oynamA AYtA ?Bu eseri yazarken,
Bundan sonraki drt yA l boyunca, byk yapA tA btnlAY iinde beAY
altA kez st ste okudum. Marx'A n baAYvurduAYu geniAY ekonomi
literatrnn de iine daldA m. Marx'a yneltilen burjuva, akademik ve

sosyal demokrat eleAYtirileri inceledim; Kautsky, Lenin, Hilferding,
Luxemburg, Buharin ve baAYkalarA nA n Das Kapital'e iliAYkin
geliAYtirdikleri yorumlarla da tanA AYtA m. BaAYlangA noktam
olan AYiir ve estetiAYi gerilerde bA rakarak, tm entellektel tutkumu,

ticari dolaAYA m, toprak rantA , tarA mda sermayenin
yoAYunlaAYmasA , kr oranA nA n dAYmesi ve iAYi sA nA fA nA
n yoksullaAYmasA na iliAYkin mali doktrinlere ve bu bahtsA z

bilimin diAYer ynlerine ynelttim. Ricardo, Sismondi, Sombart, Bhm-
Bawerk ve Keynes'in ilk zamanlarA ndaki alA AYmalarA ndan,
tekrar ve tekrar Das Kapital'e dndm ve bu sistemleri ve bilimsel

uzantA larA nA bu eserde das kapital'e gore yeniden yorumladA m.
Tm bu yorumlamalar ve bunlara iliAYkin kafanA zdaki pek ok soru
iAYaretinin cevaplarA nA bu eserde bulacaksA nA z.. KA saca Karl
Marx [1818-1883]Karl Marx, 5 mayA s 1818 doAYumlu filozof,
siyaset bilimci ve devrimci karakter. Tam adA yla Karl Heinrich
Marx, komnizmin fikri babasA ve teorideki kurucusu kabul edilir.
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