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Türkiye’de Marksizm ve Das Kapital macerasına bakacağız. Bu macerada benim iki yıl önce 
yayınlanan bir kitabım var, 150. Yılında Das Kapital. Bu kitapta ben Marx’ın ve 
sosyalizmin/Marksizm’in en temel eserinin Türkiye’deki izini sürmeye çalıştım. Bunun nasıl 
algılandığı, nasıl yansıdığı, ne tür polemikler yapıldığı, ne tür eleştiriler yapıldığı konusunda 
bir tür izlek çıkartmaya çalıştım. Bunu çıkartırken de fark ettim ki aslında Türkiye’de Das 
Kapital’in çevrilme macerası, Türkiye’deki sosyalizm tarihinin de Marksizm tarihinin de 
gerçekten ilginç dipnotlarından biri. Kendimden de biliyorum, taşradan Ankara’ya gitmiş, 
Siyasal’a başlamış Kapital’in adını duymuştum ama bana 1. sınıfta Das Kapital okur musun 
deselerdi korkardım. O yüzden de birinci dönemin sonuna doğru gizlice istedim 
kütüphaneden. Çünkü geç okuduğum düşünülebilirdi, elimde görüp de soru sorabilirlerdi ve 
ben cevap veremeyebilirdim. Darbe dönemiydi, bu ürkütmüyordu ama böyle bir mahcubiyet 
olabilirdi benim gözümde. Gizli saklı okumaya başladım ve öncesinde psikolojik hazırlık 
yaptım. Başlayınca da şaşırdım çünkü Marx da belirtiyor işçiler için yazdığını. Öyle olmakla 
beraber bazı yanlarını çok kolay anladım, bazı yerlerini hala anlayabilmiş, çözebilmiş 
değilim. Matematiğimin, ekonomik birikimimin yetersiz kaldığı yerler oldu. Sonradan 
anladım ki gerçek manada emek verip okuyan herkes yaşıyor bu sıkıntıyı. Herkesin Kapital 
için bir yol göstericiye ihtiyacı var okunmasında. Dünyada Kapital’in özetleri Kapital’den 
daha çok rağbet görmüş durumda. Yetkin özetler de var çünkü bir yanı çok teknik bir yanı da 
siyasal, toplumsal ve ekonomik bir çözümleme aynı zamanda. 

1867’de yayınlanıyor. Das Kapital’in orijinalini görmemiştim. Fakat sonra geçen yıl British 
Library’de orijinalini görmek mümkün oldu. 1848 baskı Komünist Manifesto’yu vermediler, 
tek nüsha vardı. Başına bir şey gelebilir diye paylaşmaya korkuyorlar kitabı. Yayınlandıktan 
sonra başta Avrupa olmak üzere dünyada çok rağbet görüyor.  Ve galiba dünyanın en çok 
çevrilen kitapları arasında. Marx’ın sağılığında bir cildi yayınlanıyor sonra da o cildin 
Fransızcası yayınlanıyor. O yüzden de o cildin hem Almancası hem Fransızcası makbuldür 
çünkü Fransızcası Marx’ın elinden geçiyor. Türkiye’de bu Fransızcası çevrilmedi.  



 

Bu kitabı yazarken bir de aslında Das Kapital’in macerasıyla Türkiye’de sosyalizmin 
macerasının da biraz birbirine paralel gittiğini fark ettim.  Das Kapital Türkiye’de ilk 
Abdülhamit döneminde kimi iktisat kitaplarında bir referans olarak var fakat bir ayrıntı yok. 
İlk kez 2. Meşrutiyetle beraber sosyalist hareket Osmanlı Sosyalist Fırkası olarak 
örgütlendiğinde ve onun yayın organı İştirak’te çıktığında artık orada yavaş yavaş Marx’tan 
ve onun sermaye kitabından söz edilmeye başlandığını görüyoruz. Burada hem çeşitli 
yazıların içinde geçiyor hem de örneğin 1910 yılında dönemin Yahudi sosyalistlerinden çok 
aydın biri olan Bohor İsrail, bir temenni olarak Kapital’in çevrilmesinin çok iyi olacağını 
İştirak’te bir yazısının sonunda belirtiyor. Sonrasında da Bohor İsrail, 1912’de Ceride-i 
Felsefiye adlı bir mecmua çıkartıyor. Bu bizdeki çok önemli ve ilginç bir felsefe dergisidir ve 
bu dergide Bohor İsrail imzasıyla ilk defa Kapital’in bir bölümünün çevrildiğini görüyoruz. 
Aslında ben bunu ilk gördüğümde fark etmemiştim. Çünkü başlangıçta söz etmiyor, belli bir 
noktadan itibaren Marx’ın ünlü eseri Sermaye’nin çevirisinin bir kısmı olduğunu ifade ediyor 
ve orada şöyle bir ifade kullanıyor Bohor İsrail: “hülâsatül hülâsa” (özetin özeti). Anlaşılan o 
ki, o da bir Fransızca özetten Kapital çevirisinin yapılmasına girişilmiş. Yaptığı bu çeviri 
İktisâd-ı İctimâî başlığını taşıyor.  

Tabi Marx’ın Kapital kitabının çok ilginç bir yanı var: Marx birçok sözcüğü farklı anlamda 
kullanıyor çünkü Kapital bir soyutlama eseri aynı zamanda. Okunmasının zor olmasının 
nedenlerinden biri de bu soyutlama durumu. Ve bir kısım kavramı da Marx uyduruyor, ilk 
defa kendisi kullanıyor. Çünkü derdini anlatacak sözcük bulamıyor o dönem itibariyle. Bazı 
sözcükleri de kendi anlam vererek kullanıyor. Tabi bu Kapital’i okumak ve anlamakta da bir 
güçlük yaratıyor ister istemez çünkü yeni bir terminolojiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben 
bu konuda çevirilerde de aynı güçlüğün yaşandığını fark ettim. Çevirenler de o sözcüğü kendi 
dillerine nasıl aktaracakları konusunda bir ıstırap yaşamışlar. Bu ıstırap ilk çeviri girişiminden 
itibaren kendini gösteriyor. Örneğin Hikmet Kıvılcımlı Almanca’dan çevirmeye kalkıştığı 
kendi Kapital çevirisini yaparken kendisi de bazı sözcükler uyduruyor. Kimi kavramlarla ilk 
kez karşılaşınca bunu Türkçeye aktarmanın ıstırabını yaşamış, o yüzden de fasikül fasiküldür 
onun kitabı. Her fasikülün sonuna kullandığı kavramın karşılığını yazmak zorunda kalmış.  

1910-12 yılı Das Kapital’den söz ettim, Osmanlı’nın baharı bu kadardır zaten. 1912 yılından 
sonra İttihat Terakki’nin tek parti yönetimi kurulacak, 1918’e kadar devam edecek. 
Sonrasında sosyalist akımlardan, sosyalizmden söz etmek mümkün olmayacak.  İkinci defa 
mütareke dönemi ve Cumhuriyet’in başlarında sosyalizm biraz daha görünür, tartışılır ve 
örgütlenebilir bir halde olacak. Orada da Das Kapital’den de söz edildiğini, Komünist 
Manifesto’nun da çevirilerinin (örneğin Şefik Hüsnü) yapıldığını görüyoruz. Onun da bir 
Türkiye macerası var, 1980’lerde bir türlü ele geçiremediğimiz Ermenice bir çevirisi olduğu 
söyleniyor fakat henüz bulamadık onu. Ama asıl 1930’ların ilk yarısında -ki Cumhuriyet’in 
ilk baharıdır birçok anlamda- tekrar sol sosyalist Marx çevirilerin yapıldığını, kimi örgütlerin 
faaliyet gösterdiğini, dergilerin çıktığını görüyoruz. Onlardan biri Mülkiyeliler Mecmuası. Ve 
Suphi Nuri (Rasih Nuri İleri’nin babası) daha 1933 yılında Mülkiye’ye “Karl Marx ve 
Sermaye” başlıklı bir yazı yazacak ve bu kitabın, hem dünya tarihi hem de ekonomi tarihi 
açısından çok önemli olduğunu, bir an önce çevrilmesinin yararlı olacağını belirtecek. Bu 
sırada dönemin önemli çevirmenlerinden ve entelektüellerinden biri de Haydar Rıfat 



 

Yorulmaz. Bir yandan avukatlık yapıyor, bir yandan Fransızcadan çeviriler yapıyor ve onun 
yaptığı çeviri Türkiye’de “Sermaye” adıyla çevriliyor. Önsözünü de kendisi yazıyor. Sonuçta 
anlıyoruz ki Haydar Rıfat bunu, yaklaşık on dört kitaplık bir serinin ilk kitabı olarak çevirmiş. 
Yani Das Kapital, üç cilt ve her biri bir kitap olarak geçiyor Türkiye’de. Mehmet Selik birinci 
cildini 1966-67’de beş kitap olarak çevirdi. Haydar Rıfat bunu yayınladıktan sonra o dönemin 
Akım gazetesinde Bülent Nebil imzasıyla çok acımasız bir eleştiriyle karşılaşıyor. Bülent 
Nebil kimsenin tanımadığı bir isim fakat eleştirileri çok yerinde ve acımasız. Anlaşılıyor ki 
konuyu bilen biri. “Kitabın başına dönemin çok önemli isimlerini sıralamışsın, onlardan akıl 
danışmış yardım almışsın diye ama keşke almasaydın da çevirmeseydin” gibi bir yere giden 
çok ağır bir eleştiri. Sonrasında bu ismin kim olduğunu bir broşür yayınlandığında anlıyoruz, 
eleştiriyi yapan uslanmaz muhalif Kerim Sadi’ymiş. Türkiye sosyalizm tarihinin en özgün, en 
çarpıcı isimlerinden biridir. Çok bağımsız ve acımasız bir karakteri vardır. Bu “Bir 
Mütercimin Hataları”nı okuduğunuzda görüyorsunuz ki Bülent Nebil aslında Kerim Sadi, 
orada takma isim kullanmış. Ve bu sert eleştirileri Haydar Rıfat Bey’e yapmış, Haydar Rıfat 
Bey de bu eleştirileri aldıktan sonra  “çok birikimlisiniz, tekrar bakacağım” gibi nazik bir 
cevap vermiş, birkaç tane eleştirisine de itirazda bulunmuş. Onun üzerine bu teşekkür 
mektubundan sonra Kerim Sadi tekrardan “Bir Mütercimin Hataları” diye üç risale halinde 
neredeyse Haydar Rıfat’ın yazdığı kadar büyük bir eleştiri yazısı yazıyor. 1936 yılında Kerim 
Sadi “Karl Marx’tan Kapital ve Kapital’den Hülasalar” diye bir kitap çeviriyor. Çok titiz bir 
araştırmacı. “Türkiye’de sosyalizmin tarihine katkı” diye 1976’da o konudaki yazılarını bir 
araya topladı. Türkiye’deki sosyalizm tarihinin de ilk yazarıdır, derleyicisidir. Bu dönemde 
Kapital’den söz eden başka önemli bir isim Suphi Nuri İleri. 1932’de “Koperativler”in ilk 
baskısında Komünist Manifesto’yu çevirip araya sıkıştırıyor. Manifestonun üçte birini kendi 
kitabına koyuyor.  Normalde yayınlatması suç fakat iktisat kitabı olan Koperativler kitabında 
Marx’tan söz edilir, Marx’tan söz edilirken Komünist Manifesto da araya sıkıştırılır. 
Komünist Manifesto yerine “Manifesto” diyerek idare ediyor durumu. Aynı şeyi 1935 
baskısında da yapıyor. Bu kitapta da Kapital çevirisinden küçük küçük parçalar alıyor. O 
arada da kendisi bir müjde veriyor, kendi çevirisiyle yakında bir Das Kapital kitabı 
yayınlanacak. O kitap da yayınlanıyor, Carlo Cafiero’dan bir çeviri bu. Carlo Cafiero aslında 
bir anarşist. Marx’la beraber sosyalizm yoluna çıkmış sonra yolunu ayırmış, kendisi anarşizmi 
sosyalizmden daha çok önemseyip o konuda gayret sarf etmiş, hapishaneye düşmüş bir 
İtalyan. Marx’ın Kapital’inin herkes tarafından anlaşılmadığını görmüş ve onun üzerine 
Kapital’i okuyup bir özet yapmak ve İtalyanca okuyucuya o özeti sunmak gayretine girmiş. 
Bu kitap çevrildiği gibi Fransızcaya ve İngilizceye de çevriliyor. Bu kitabın önsözü pek 
güzeldir. Küçük bir bölümünü ekleyelim:  

Musa gibi, İsa gibi, Muhammed gibi Karl Marx da dünyaya mutluluk vermek için 
geldi. Onlar gibi kitap da getirdi. Onlar gibi havarilere, ümmetlere malik oldu. Eskiler 
ahretle uğraştılar ve mazlumlara, bedbahtlara, fakirlere ölümden sonra mutluluk 
vadettiler. Bu yenisiyse ahirette değil dünyada iyilik vardır, ben size o iyilikten 
vereceğim dedi. Eskiler ruha dayandılar, yenisi maddeciliği ileri sürdü. Hâsılı eskiler 
mülkiyeti ve zenginliği kabul ediyorlardı, yenisi mülkiyeti inkâr etti ve fikirleri başa 
çıkarttı. Ve hepsi birden insanlara bir din, bir iman, bir ümit ve bir gaye verdiler. 
Bütün bu şeyler eskiler için yarın ve ahiret içindi. Yenisi bugün ve dünya içindir. 



 

Marx’ın Kapital’i her dile çevrildiği halde henüz Türkçeye çevrilmemiştir. Belki bu 
eserden daha uzun yıllar mahrum olacağız. Ben burada bu eserin birinci cildinin 
hülasasını temize çeviriyorum. Hiç olmazsa şimdilik Türkler de bu kadarını okumuş, 
bilmiş, anlamış olsunlar.  

1936, Suphi Nuri İleri. 

Bundan sonra Cumhuriyetin sosyalizm açısından bu baharında bir önemli çeviri girişimi 
başlıyor. Hikmet Kıvılcımlı’nın Almanca’dan Kapital çevirisi. Diğerleri Fransızca özetleriydi.  
Kapital’in kendisi de 1867’de forma forma çıkmıştır. Kıvılcımlı da ona da atfen forma forma 
kitap yayınlamaya başlıyor ve 1 Mayıs 1937’de çevirinin ilk formasını piyasaya sürüyor. Bu 
kitabın bir tarafı sözlük kısmıdır. O güne kadar İktisat literatüründe olmayan, kullanılmayan 
kavramlar açıklanır burada. Bunun da çevirisini yapar. Farizyen, emek pelteleşmesi, 
pıhtılaşmış iş ücreti gibi enteresan kavramlar vardır burada. Kıvılcımlı, Kapital’i 
yayınladıktan sonra ona bir önsöz yazıyor. Bu kitabın yayınlandığı, gazetelerde ilan edildikten 
sonra Kerim Sadi bu çevirisine de müthiş ve muazzam bir eleştiri yazıyor. Ne Almanca ne de 
Rusça bildiğini, onun bir faşist olduğunun farkında olmadığını söylüyor. Bütün bunlar 
olurken Marx ve marksizm o sıralarda hala rağbette 1936-37’de.  Bir de bunu hayal 
edebilmek için şunu hatırlamak lazım: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan sonra Türkiye-
Sovyetler Birliği ilişkisi yakınlaşmaya başlıyor. Türkiye 1. ve 2. Sanayi planını Sovyetler’den 
aldığı yardımla yaptı. Türkiye’de büyük yatırımlar yapıldı Sovyetler Birliği desteğiyle. Bu iyi 
ilişki 1936-37’ye kadar da devam etti. Bu dönemde sosyalist külliyat oluşmaya başladı ve 
biraz varlığını bu iyi ilişkiye borçluydu. Sonra bu iyi ilişkiler bozulacak, bozulduğu gibi de 
Türkiye’de balyoz gibi inecekler sosyalistlerin tepesine. Hatta onun da bir eseri olarak CHP 
genel sekreterliği, parti örgütüne bir genelge yayınlayarak başta Kapital olmak üzere bütün bu 
kitapların hepsi bütün illerde yasaklanacak. Yani 1938 yılı tam manasıyla Türkiye sosyalizm, 
marksizm tarihinde bir kırılma noktasıdır. Ta ki 1965’e kadar küçük bir istisna dışında bu 
konuda herhangi bir yayın olamayacak. Bu istisna da 1950’deki Yeni Baştan dergisindeki 
Kapital ve Karl Marx hakkındaki yazı dizisi. Önce şunu belirteyim: Demokrat Parti 1946’da 
kurulduğu zaman dönemin sosyalistleriyle de bir dirsek teması içindeydi. Hatta Sabiha 
Sertel’in ön ayak olduğu Gerçek Dergisi’nin yazarları arasında Celal Bayar ve Adnan 
Menderes sayılmıştır. Yani bir sosyalist dergisinin yazarları arasında iki eski CHP’li, yeni 
liberal DP’li iki isim var. Yani sosyalistler ve liberaller, CHP tek parti yönetiminin aynı 
zamanda muhalifleridir ve bir dayanışma içindeler. Fakat bu çok kısa sürecek. 14 Ocak 
1950’de DP seçimleri kazandıktan sonra sosyalistler biraz rahat olduklarını düşünecekler 
çünkü seçimlerden hemen iki hafta sonra Yeni Baştan dergisi çıkmaya başlayacak. Ve burada 
Türkiye’deki sosyalizmin, Karl Marx’ın ve Kapital’in tarihinden söz eden bir yazı dizisi 
başlayacak. 1912 Ceride-i Felsefiye’de yayınlanan Bohor İsrail’in yaptığı çevirinin bir kısmı 
burada da yer alacak ve bu dergi 1912’deki o çevriyi yayınladığı için komünizm propagandası 
yaptığı gerekçesiyle kapatılacak.  

Sonrasında Türkiye’de 4. Dalga Kapital çevirisi 1965’e denk düşüyor. Bu çok kritik bir tarih 
çünkü Türkiye’de 1938 yılından 1965 yılına kadar doğru düzgün bir sosyalist yayın 
yapılamadı. Yalnızca Kızıl Komünistler diye başlayan kitaplar yazabilirsiniz, her türlü 
eleştiriyi yapabilirsiniz, polis istihbaratına dayanarak komünizm tarihini yazabilirsiniz. Bu 



 

çok yapılmıştır; Fetih Tevetoğlu, İlhan Darendelioğlu bunlar arasındadır. Kullandıkları hep 
polis istihbarat raporlarıdır. Bu sebeple Türkiye’de gerçek anlamda solun tarihi Mete Tunçay 
ile başlar. İlk defa kendisine polis raporu verilmemişti diğerlerine verildiği gibi. Kendisi 
tamamen birinci el kaynaklardan Türkiye’nin sosyalizm tarihini yazmıştır. 65’lı yılların 
başlarında siyasi şubenin verdiği evraklarla Türkiye’de komünizmin tarihini yazan sağcılara 
çok rastlanır.  

1965’te ne oldu da bir anda Kapital çevirisi tekrar çıkıyor? Aslında Türkiye İşçi Partisi’yle 
ilgili bir hikâyedir bu. Zaten 1961-71 Türkiye solu tarihinin en önemli partisi Türkiye İşçi 
Partisidir ama yalnızca 1961-71 dönemi. O dönemde başardıklarını Türkiye solu, sosyalizmi 
ve TİP bir daha tekrar edemedi. Türkiye’nin müthiş bir fırsatıydı bu.  On iki sendikacının 
kurduğu Türkiye İşçi Partisi; aydınlarıyla çok güzel diyalog kurmuş, çobanından işçisine, 
öğretim üyesinden memuruna kadar çok geniş bir yelpazeye hitap edebilmiş bir işçi partisi ve 
bu işçi partisinin Türkiye’de açtığı bir sola rağbet durumu var. Öyle bir rağbet ki, CHP bile 
İşçi Partisi’nin gördüğü rağbetten pay alabilmek için kendisini 1965’te ortanın solunda 
tanımlamak zorunda kaldı. Peki ne oldu da Kapital serbest bırakıldı? 

Cumhuriyet senatörlerinden biri Niyazi Ağırnaslı TİP kurulduktan sonra parti değiştirerek 
CHP’den TİP’e geçiyor. Sonrasında TİP bir anda mecliste bir senatör kazanmış oluyor.  
Anayasa Mahkemesine dava açabilir hale geliyor çünkü mecliste bir temsilcisi var artık 
TİP’in. Ağırnaslı da Anayasa Mahkemesine dava açıyor. Davanın konusu, bilimsel nitelikteki 
eserlerin propaganda eseri olarak kabul edilmemesi gerektiği oluyor. Dolayısıyla Marx, Lenin 
ve Engels’in kitaplarının da bilimsel nitelikte kitaplar olduğu, dolayısıyla bunların propaganda 
malzemesi sayılamayacağı, Anayasa Mahkemesinin önüne bir dava olarak götürülüyor ve 
Anayasa Mahkemesi de ön karar olarak bunu kabul ediyor. Hemen daha önce 1936 yılında 
Suphi Nuri İleri’nin yayınladığı bu Kapital özeti, oğlu Rasih Nuri İleri tarafından gelen 
eleştiriler dikkate alınarak yeniden yayına hazırlanıyor. Hemen 1965’te Kapital’i tekrar 
piyasaya sürülecek ama daha önemlisi, Kapital’in yayınlanışının tam yüzüncü yılında 
Kapital’in birinci cildinin tamamı beş kitap halinde yayınlanmış olacak. Arkasından ikinci cilt 
yayınlanmıyor,  üçüncü cildin birinci kitabı yayınlanıyor ve bu şekilde kalıyor. Kitabın 
çevirilerini o dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İktisat Bölümü’nde Marksist Değer 
Teorisi adında bir doçentlik tezi hazırlayan Mehmet Selik yapıyor. Yani bunun sebebi bu 
kısımların doçentlik tezi için işine yarayacak olmasıymış. Tezinin ikinci baskısında kendi 
tezine katkısı olacak bölümleri çevirdiğini itiraf ediyor. Aynı kitap daha sonra 1974’de Odak 
Yayınları’ndan da yayınlanacak aynı şekilde. Fakat işte bütün bunlar Türkiye’de aslında 
büyük bir tartışmanın başlamasına sebep olacak. Ama bu eksik çeviriyi Sol Yayınları, 
dolayısıyla Muzaffer Erdost, o dönemde Alaattin Bilgi’den rica ediyor, sonuçta Alaattin Bilgi 
1975-78 arasında Kapital’in üç cildinin tamamını çevirmiş ve hakikaten de okuyucuya 
kazandırmış oluyor yaklaşık yüz on yıl sonra. Sonra yine bir durgunluk ve ikinci defa 
1990’larda tekrardan Türkiye’de sol ve sosyalizm bir canlılık gösterdi. Karl Marx ve Kapital 
özet ve kılavuzu yayınladı -ki herhalde Türkiye’de bunu yayınlama hakkı olan en önemli 
isimlerden biridir, bu çeviriye çok emek vermiş durumdadır. Aynı dönemde Rasih Nuri İleri, 
1965’te biraz önce bahsettiğim kitabın yeni baskısını yaptı Kapital, Kapital Özet şeklinde. 
Hesaplaşma ve polemik de 1997 yılında başlıyor. 1966-67’de Mehmet Selik’in çevirdiği 



 

Kapital’in birinci cildi, üçüncü cildin birinci bölümünün yayınıyla ilgili ilk defa Muzaffer 
İlhan Erdost burada bu geçmişe dönük polemiği yeniden canlandırıyor. Mehmet Selik 1966-
67’de bu kitabı çevirip Erdost’a getirdiğinde her ne kadar Anayasa Mahkemesinin kararı olsa 
da her an yeni bir karar çıkar korkusundan dolayı bu Kapital’i yayınlayacak yayıncı bulmak 
zor fakat Erdost bu riski göze alıyor. Hatta bu sebeple yıllarca hapis de yatıyor. Kardeşi Onur 
Yayınları’nın sahibi İlhan Erdost işkencede ölen bir insan. Ne yapmışlar diye baktığımızda 
gördüğümüz tek şey kitap basmış olmaları. Bir kitap bulundurmak nedeniyle çok dayak 
yedildiğini, işkence görüldüğü uzak gelse de bir dönemin çok ağır gerçekleriydi bunlar. Sol 
Yayınları’ndan yayınlanan Kapital kitapları 1974’te Odak Yayınları’nda ikinci defa basılıyor. 
Bu sırada Erdost 12 Mart döneminde hapiste. Bu kitapta Mehmet Selik tarafından çevrilmiş 
görülüyor fakat Selik bunu istediği gibi başka bir yayınevine götüremez, buna hakkı yok. 
Bunun iki sebebi olduğunu söylüyor: birincisi bunu Selik tek başına çevirmedi, Erdoğan 
Başer/ Berktay yardım etti. İkincisi kendisi düzeltmiş. Dolayısıyla bu kitap aslında üç kişinin 
eseridir fakat Erdost kendi ismini koymuyor, Erdoğan Berktay da takma isim kullanıyor. 
Çünkü o da bunu akademik yükselmesinde kullanacaktı, diyor. Hatta hocalarından biri ona, 
biz Erdoğan ile ortak isim koymasını istedik birinci cilt için, çünkü beraber çevirdiler sonuçta, 
diyor fakat Selik’in hocası bir çeviride yalnızca onun isminin görülmesi gerektiğini söylüyor. 
“Ama kolektif bir eser olmasına rağmen 12 Mart’ın faşizminin hışmına uğramışız, içeri 
atmışlar bizi, bu arada şöyle bir haber çıkmış: Sol Yayınları satışa çıktı, 12 Mart 1972-73 
döneminde. Böyle bir hava oluşunca adeta Odak Yayınlarına götürmesi meşrulaşmış gibi 
gözüküyordu ama buna hakkı yoktu, bana danışmalıydı” şeklinde anlatıyor Erdost. 1997’de 
polemiği yeniden başlatıyor, Mehmet Selik’in çok büyük bir hata yaptığını, bu kitap kolektif 
bir çeviri halindeyken kendi çevirisiymiş gibi davrandığını ve başka bir yayınevine götürüp 
bastırdığını aktarıyor. 2006’da da bunu tekrar ediyor ve unutturmak istemiyor Erdost. Tam o 
arada 1937’de yayınlanan Kıvılcımlı’nın Almanca’dan çevirdiği Kapital’in yedi formasının 
tıpkıbasımı yapıldı. O yapıldıktan sonra 2008’de hesaplaşma ve polemik de devam etti. 
Erdost, Marx’ın Kapital’ini ilk Sol Yayınları’nın çevirdiğini, sonra Selik’in bunu haksız bir 
şekilde Odak Yayınları’na götürdüğünü ve sonra kendisinin bunu Alaattin Bilgi’ye tekrar 
verdiğini, ilk üç cildinin tamamının da böylece okuyucuya sunulduğunu başka bir vesileyle 
tekrardan anlatıyor.  

Dönemin son Kapital’i Yordam Yayınları tarafından büyük bir emek eseri olarak yayınlandı. 
Bütün bu taraflarla konuştum çeşitli vesilelerle. Bir kısmını not aldım fakat Mehmet Selik’e 
yetişemedim. O yüzden ona dair söylenen birçok şeyi ben yazmadım çünkü ona soramadığım 
için haksızlık olurdu. Ve son Kapital 2011’de yayınlanıyor. Aynı yıl Erdost, Yordam’ın 
bastığı kitabın da aslında o kitabın aynısı olduğunu ifade eden bir yazı yazıyor. Yordam 
bunun böyle olmadığına dair nazik bir cevap veriyor. 2011’de birinci, 2012’de ikinci, 2015’de 
üçüncü cildi yayınlandı ve polemik yeniden başladı. Ama sonuçta geldiğimiz nokta şu: 
Türkiye solu, sosyalizmi bir paragraf yazı için bile birbirleriyle didişmeye hazır ama daha iyi 
bir çeviri derdi için. Herkes adeta birbiriyle yarış halinde ve Erdost ile bu son görüşmemizde, 
kendisi 2017 itibariyle Kapital’in Fransızcasından tam çeviri yaptırdığını ve onu da 
yayınlamak üzere olduğunu söyledi fakat henüz çıkmadı.  

 


