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 ـ گام نخست ١

ي آن به زبان تركي در  آلمان يا در واقع اروپا بود، نخستين ترجمه ١٨٤٨خود محصول انقالب  سرمايهطور كه  همان
در امپراتوري عثماني انجام شد،  ١٩٠٨شكلي شديداً دلبخواهانه و مختصر در دوران پرهياهوي پس از انقالب 

مترجم آن  ]١[.زدعبدالحميد دوم كه مهر پاياني بر سي سال استبداد آخرين سلطان قدرتمند يعني   انقالبي مشروطه
يكي از  ١٩١٢طور كه از نامش پيداست، از يهوديان سوسياليست عثماني بود. اسرائيل در سال  بوهور اسرائيل، آن

تنه انجام داد: تمام  را منتشر كرد. او اين كار را يك ي فلسفيه ه جريدهاي فلسفي به زبان تركي با نام  نخستين ژورنال
ها قرار بود  ). اما يكي از آن١٩٩٠ي يك مقاله، نام او را بر خود داشت (آلكان،  ي اول، به جز ترجمه همقاالت در شمار

در قالب چيزي بود كه اسرائيل » اقتصاد اجتماعيه«تحت عنوان  سرمايهي مجلد نخست  تاريخي شود چرا كه ترجمه
منتشر نشد اما اسرائيل به نوشتن در مورد  ناميده بود. اين ژورنال پس از آن ديگر» ي موجز خالصه« را آن خود

و  ١٩٩٠ي سوسياليستي براي نشريات ديگر ادامه داد (آلكان  موضوعاتي مثل فلسفه، علم اقتصاد و انديشه
  الف). ٢٠١٤

، هرچند به شكلي شديداً موجز پس از انقالب سرمايهي  كه چرا نخستين ترجمه براي اين داليل خوبي وجود دارد
وجوه . اين انقالب بيش از حد و به قيمت ناديده گرفتن ساير و مترجم آن يك غيرمسلمان بودد منتشر ش ١٩٠٨

شده است. اگر بخواهيم تنها به دو نمونه  منصوب» تركان جوان«باصطالح رهبري  انقالبي بابه  ،حائز اهميت آن
آن هم نه فقط در قلمرو اروپايي و هاي عظيم مردم مشاركت داشتند،  اشاره كنيم، اين انقالبي بود كه در آن توده

شد، بلكه در شهرهاي  انقالب در آن به شدت احساس مي امر ي بالكان كه جزيره تر امپراتوري يعني شبه پيشرفته
ها و پس از آن اعتصابات  نشين. پيش از انقالب شورش عليه ماليات كارتر آناتولي و مناطق عرب ظاهراً محافظه

هاي سوسياليستي در تركيه، بيش از  بود. در چنين حال و هوايي بود كه نخستين جنبشكارگري گسترده رقم خورده 
  همه در استانبول و تسالونيكي سازماندهي يافتند.

اي و  هاي مقدونيه صاحب مقياسي اساساً چندمليتي بود. از چريك» تركان جوان«دوم، انقالب در تضاد با صفت 
در اين   هاي ديگر سر برآورده دل مليتسياسي كه از  هايي عرب و نيز جريانگرايان  تا ملياحزاب ملي ارمني گرفته 

داشتند.  جايگاهي ويژه  يستياليسوس يها جنبش نيشكل گرفتن نخست در رمسلمانانيغنقالب تأثيرگذار بودند. ا
شد يك  ميگفته «چنين گفته بود: » ]سرمايه[ ١٨٨٨ ي انگليسي مقدمه بر نسخه«گلس در ، ان١٨٨٨ترها در  پيش

ها قبل در قسطنطنيه منتشر شود انتشار نيافته است چرا كه ناشر از انتشار كتابي كه  ي ارمني كه قرار بود ماه ترجمه
انگلس -(ماركس» د ارائه دهدهراسد و مترجم هم نپذيرفته كه آن را به عنوان اثر خو نام ماركس را بر خود دارد مي

                                                           
شان در به  نويسندگان مايلند مراتب قدرداني خود را از م. آلكان، مظفر اردوست، كوركوت بوراتاو و صيحان اردوغدو به خاطر سخاوت  ١
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ي  فدراسيون انقالبي ارمني و حزب سوسيال دموكرات هونچاكيان كه هر دو در دههدو حزب ملي ارمني،  ]٢[).١٩٩٨
تأسيس شده بودند، نخستين احزاب سياسي در قلمروي عثماني بودند كه به عضويت انترناسيونال دوم  ١٨٨٠

ها و  ركحزبي چندمليتي بود كه در آن عنصر قومي يهود نسبت به ت ،درآمدند. فدراسيون سوسياليستي تسالونيكي
ترين عامل برسازنده بود. بنابراين اين واقعيت مسلّم كه يك روشنفكر سوسياليست از يهوديان عثماني  ها مهم يوناني

  شود، هيچ تصادفي نبود. به زبان تركي مي سرمايهنخستين مترجم 

  اكتبر انقالب ـ تأثير٢

باز هم  ،سرمايهي  از اقدامات براي ترجمه اي ، مجموعه١٩٣٠ي  ي بوهور اسرائيل در دهه گامانه پس از تالش پيش
. از يك سو، انقالب دارد ي اين دو زمان، دو رويداد تاريخي وجود گرفت. در فاصلهانجام  خالصه شده،به شكلي 

گر عصري جديد براي سوسياليسم و ماركسيسم  گشايش يي تاريخي در سطح جهان به عنوان يك واقعه ١٩١٧اكتبر 
اي  بلكه در سراسر جهان بود. از ديگر سو، و در چارچوب تحوالتي با اهميت منطقه ،نه تنها در موطن آن روسيه

گذاري شد. اين دو واقعه پيامد شكلي از  پايه ١٩٢٣هاي امپراتوري عثماني در  بيشتر، جمهوري جديد تركيه بر ويرانه
خواهان ترك طرفدار مصطفي كمال از جانب دولت جديد شوروي در  ي مركب بودند كه در آن جمهوري هتوسع

رغم اين  شدند. به ترشان حمايت مي شان عليه قواي امپرياليستي بريتانيا و فرانسه و غيره و دشمنان ضعيف مبارزه
ود گرفت، جنبش كمونيستي را به حزبي را به خ موضوع، اين جمهوري جديد، كه پس از چندي شكل يك دولت تك

  طرز شديدي سركوب كرد.

جنبش كمونيستي در تركيه پيوند ارگانيكي با انقالب اكتبر و نتايج آن يعني دولت شوروي و انترناسيونال كمونيستي 
نه در تركيه كه در باكو، پايتخت امروزي جمهوري  ١٩٢٠) در سال TKP(كمينترن) داشت. حزب كمونيست تركيه (

شده در سطح جهان و يكي از  يي سابق آذربايجان تأسيس شد. ناظم حكمت، شاعر ترك شناختهشورا
تحصيل كرده بود. بنا  ١٩٢٠ي  در اوايل دهه در مسكوي لنين و تروتسكيي كمونيست،  دهندگان برجسته سازمان

به زبان تركي ترجمه  هاي ابتدايي انقالب اكتبر را نخست جمعي از نويسندگان در سال سرمايهبر منابع موثق، 
با اين  گذار كمونيسم تركيه بود.  ، رهبر و بنيانترين شخصيت مصطفي سوفي كردند. در ميان اين افراد شايد مهم

و  ١٥هاي  الف، پانوشت٢٠١٤ها هنوز شواهد انضمامي به دست نيامده است (آلكان  حال، در رابطه با اين ترجمه
١٦ .(  

 ١٩٣٠ي  را تا زماني كه چنين شواهدي به دست آيند بايد در دهه سرمايههاي  بدين ترتيب تاريخ دور بعدي ترجمه
، زماني كه بورژوازي نوپاي تركيه در مواجهه با ركود بزرگ الگوي ١٩٣٠ي  هاي ابتدايي دهه در نظر گرفت. در سال

                                                           
نگاشت، اعالم كرد كه  مانيفست كمونيستي خود از  اي كه بر ترجمه در مقدمه ١٩٢٣دكتر شفيق حوسنو، رهبر متقدم كمونيسم تركيه، در   ٢

 ).٢٠٠٨ي ارمني پيشتر انتشار يافته است. با اين حال، اين ترجمه هنوز از آرشيوها استخراج نشده است (نصيح نوري ايلري  ترجمه
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هاي ترك را بر  و هم تأمين مالي بود. همين امر كمونيستريزي را اتخاذ كرد، اتحاد شوروي هم منبع الهام  برنامه
  را انتشار دهند. سرمايهآن داشت تا آثار ماركس و انگلس از جمله 

شدند. در  اين زماني بود كه روشنفكران و كارگران جوان ترك از طريق شعرهاي ناظم حكمت با ماركسيسم آشنا مي
گويد  در تعريف شعر خود مي گردد، ناظم عني روزهاي مسكو برميي ١٩٢٣، كه تاريخ آن به »شاعر« ي با عنوانشعر

ي تمام  من يك شاعرم/ و به اندازه«دهد:  انگلس است و چنين ادامه مي دورينگ آنتيي او  مورد عالقهغزل 
(ناظم  ]٣[ »موشَ حافظ كاپيتالام/ اما براي شروع شاهكار خود منتظرم تا  هاي باريده در يك سال شعر نوشته باران

  ).١١٣- ١٤، ٢٠٠٨حكمت 

ي  ها ترجمه ظاهر شدند. نخستين آن ١٩٣٠ي  در دهه سرمايهاز  شده خالصههاي  در اين بستر بود كه سلسله ترجمه
منتشر شد،  ١٩٢٣ي رفعت، كه در  نام آن زمان بود. ترجمه دان و يكي از مترجمانِ به حيدر رفعت (يورولماز)، حقوق

ي آلفرد كوستس) به زبان فرانسوي تهيه  (نسخه سرمايهجلد  ١٤دويل بود كه بر مبناي ي جرج  اي از خالصه ترجمه
ي آن دوران يعني كريم سعدي به  هاي برجسته ي رفعت از جانب يكي از كمونيست كرده بود. با اين حال، ترجمه

خود بر روي ترجمه را كم يكي از داليل اين موضوع باشد كه چرا حيدر رفعت كار  تواند دست شدت نقد شد. اين مي
و آلكان  ٢٠١١؛ ساتليگان ١٩٨٩ي هر سه مجلد بود (بيلگي  ي او ترجمه متوقف كرد در حالي كه نيت اوليه

  الف).٢٠١٤

روشنفكر  نام مستعاررا منتشر كرد. كريم سعدي  سرمايهاي از  صفحه ٣٢ي  ، يك خالصه١٩٣٦كريم سعدي خود در 
ي ا ي فرانسوي ي آلماني بر اساس نسخه ي موجز آشكارا عالوه بر نسخه مهكمونيست نوزات جراحالر است. اين ترج

  الف).٢٠١٤؛ آلكان ١٩٨٩(بيلگي  ]٤[ انتشار داده بود ١٨٩٣انجام شد كه داماد ماركس، پل الفارگ آماده كرده و در 

هاي برجسته يعني  ديگري هم از جانب يكي ديگر از كمونيست ي شده خالصهي  ، ترجمه١٩٣٦در همان سال 
يرو از مجلد  ي نسبتاً مشهور سوسياليست ايتاليايي، كارلو كافي صوفي نوري ايلري منتشر شد. اين ترجمه خالصه

اي كه ايلري براي  يرو را جيمز ويليام به فرانسه ترجمه كرده بود، نسخه ي كافي بود. خالصه سرمايهنخست 
  ي خود به تركي از آن استفاده كرد. هترجم

                                                           
كسي است كه قرآن » حافظ«قافيه است.  هاي زوج هم عر كالسيك عثماني است كه در آن مصراع بيت نخست با مصراعفُرمي در ش» غزل«  ٣

 داند. را از حفظ مي
رسد كه محمود عصات بوزكورت،  ي جالبي اشاره كرد: به نظر مي به تركي به نكته كاپيتالي  كريم سعدي در حول ترجمه ١٩٣٧در سال   ٤

 هاي گوناگون در چندين وزارتخانه مناصبي داشته است، قصد داشته وزارت اقتصاد را راضي به انتشار برجسته كه در زمان مدار كماليست سياست

). اين امر جالب ٤٣، ٢٠١٤رود كه كميسيوني از اساتيد مشخص براي ترجمه انتخاب شد (به نقل از آلكان،  كند و حتي تا جايي پيش مي كاپيتال
 هاي ماركسيستي است. ي آن با انديشه كمونيسم جمهوري نوپاي تركيه نشانگر رابطه رغم آنتي توجه است چرا كه به
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جيملي،  ترين اقدامي كه در دوران بين دو جنگ جهاني انجام شد، حكمت كيويل ، احتماالً در قالب جدي١٩٣٧در 
هاي  را از زبان آلماني بر عهده گرفت و آن را با ترجمه سرمايهي  كمونيست مستقل و انديشمند ماركسيست، ترجمه

كه در  ) به خاطر آن٥٩: ٢٠١١جيملي (ساتليگان  ابقت داد. گمان بر اين است كه كيويلفرانسوي و روسي آن مط
ي فرانسوي پيدا كرده  خطاهايي در نسخه ١٩٢٠ي  در اواخر دهه سرمايهي  طول نخستين تالش خود براي ترجمه

ي فرانسوي،  مورد نسخهي ماركس در  از توصيه به تأسيالف). ٢٠١٤بود، شروع به آموختن زبان آلماني كرد (آلكان، 
را در قالب چند بخش به منظور تالش براي رساندن آن به  سرمايهجيملي تصميم گرفت تا مجلد نخست  كيويل

  منتشر كند.» به قيمت يك روزنامه«دست كارگران 

تا  ١٩٣٣ ساله از اي پنج به زبان تركي، هرچند به شكلي موجز، كه در بازه سرمايهي  اين اقدامات پرشور براي ترجمه
ناگهان متوقف شد. تركيه براي مدتي از اتحاد شوروي فاصله گرفته و به  ١٩٣٨با چهار ترجمه همراه بود، در  ١٩٣٧

هاي جنگ جهاني دوم تداوم يافت. اين وضعيت با مجموعه  آلمان نازي تمايل يافته بود، گرايشي كه تا واپسين سال
كردن آثار  حزبي اقدام به ممنوع اعالم ، رژيم تك١٩٣٨ر حمالتي به جنبش كمونيستي به اوج خود رسيد. د

  در فهرست آثار ممنوعه بود. سرمايهها پيش منتشر شده بودند.  ماركسيستي مشخصي كرد كه سال

ميالدي بود. و هرچند حال و هواي  ٧٠و  ٦٠هاي  اي دهه ساله تا ظهور جنبش توده ٢٥ي ركود  اين آغاز يك دوره
 ،را به سمت نظامي چندحزبي سوق داد اما اين گذار شكل ليبرالي نداشت و در آن ساختاردوران پساجنگ، تركيه 

 ،تركيه كنونيِ داد كه تسامح كمتري نسبت به كمونيسم دارد، چرا كه گرايش استراتژيكيِ ميقدرت جديد نشان 
  رفتن زير چتر ناتو بود. 

 ١٩٦٥ي پس از تصميم دادگاه جديد قانون اساسي در ها بازگشت، يعن فروشي ي كتاب به قفسه ١٩٦٥تنها در  سرمايه
نخواهد » آثار علمي«به بعد شامل  كه ممنوعيت تبليغات حاكميت طبقاتي (يعني ماركسيسم)، از اين اينمبني بر 

  ي جو موجود در كشور بود. شد. اما اين تصميم دادگاه قانون اساسي تا حد زيادي نتيجه

  طبقاتي ي مبارزه جانبي محصول عنوان به تركيه به سرمايه ـ ورود ٣

ي طبقاتي در قرن  مصادف است با عصر زرين مبارزه ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي  به تركيه در دهه سرمايهعيار  ورود تمام
العاده را به وجود  خارق يوجوش اي از جنب ي ويژه دوره ١٩٨٠و  ١٩٦٠بيستم اين كشور. اين دو دهه بين دو كودتاي 

هاي مختلف  ها و اكسيون گيري تقريباً مداوم اعتصاب گردد، شاهد اوج برمي ١٩٦١غازش به سال آورد. اين دوره كه آ
ي كارگر در  جويي طبقه سنديكايي بود كه در آن مبارزه جوي جديد فعاليت رشد گرايش مبارزهگيري و  همراه با شكل

هزار كارگر عمالً كنترل شهر استانبول  ١٥٠در شرايطي به اوج خود رسيد كه بالغ بر  ١٩٧٠ژوئن  ١٦و  ١٥روزهاي 
جو  تراشي بر سر راه فعاليت سنديكايي مبارزه در اعتراض به اقدام جديد پارلمان براي مانع نو نواحي صنعتي مجاور آ
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در دست گرفتند. با اين حال، خيزش پرولتري تنها گرايش جديد نبود. در سراسر كشور مبارزات اجتماعي و را 
در امتداد وقايعي كه در  ١٩٦٨ي كُرد، و در سال  شده سياسي سر بر آوردند: در كنار كارگران، دهقانان، مردم سركوب

. تحت اين شرايط بود كه اين مبارزات پيوستند ساير نقاط جهان به وقوع پيوست، جنبش دانشجويي هم به
  روشنفكران و نيز جوانان به نظريه روي آوردند.

هاي روشنفكران كمونيست  در اين دوره با اداي احترام به تالش سرمايهي  جالب توجه است كه نخستين ترجمه
بايد يادآوري كرد كه يكي از اي حاكي از تداوم تاريخي بود.  نشانه كهمنتشر شد  ١٩٣٠ي  دهه عمدتاً منزويِ

 سرمايهي مجلد نخست  ي پرخواننده اي بود كه صوفي نوري ايلري از خالصه ترجمه ١٩٣٠ي  هاي موجز دهه ترجمه
يرو انجام داد. اكنون، به سرعت پس از تصميم دادگاه قانون اساسي، پسر ايلري يعني راسيح  به كوشش كارلو كافي
ها تحت  هايي از مقدمه و پيوست ي جديدي از همان كتاب را با حذف بخش ترجمه ١٩٦٥نوري ايلري، در سال 

  منتشر كرد.  »سرمايه: خالصه«عنوان 

انتشارات «در پنج جلد از طرف  ١٩٦٧و آوريل  ١٩٦٥بين دسامبر  سرمايه ي كامل مجلد نخست نخستين ترجمه
ترين ناشر آثار كالسيك  امروز اصلي ) منتشر شد، انتشاراتي واقع در آنكارا كه تا بهSol Yayınları» (چپ

در شكل كامل آن به زبان تركي در صدمين سالگرد  سرمايه ماركسيستي باقي مانده است. از اين رو، مجلد نخست
ي انگليسي  انتشار آن به زبان آلماني انتشار يافت! اين نسخه از اصل آلماني آن ترجمه شده بود و تا حدي با ترجمه

ي اقتصادي بود كه در عين حال مشغول  بود و مترجم آن محمت سليك، استاد تاريخ انديشه هم مطابقت داده شده
ي ارزش ماركس هم بود. بدين ترتيب، سليك بخشي از مجلد سوم را پيش از مجلد  كار بر روي تزي در مورد نظريه

در عين حال مشغول كار بر توان با اين واقعيت مسلّم توضيح داد كه مترجم  دوم ترجمه كرد (اين كنجكاوي را مي
تبديل  نخست مجلد سوم داشت كه بهي ارزش ماركس بود و بنابراين شخصاً توجه بيشتري به بخش  روي نظريه

 ١٩٧٠در » انتشارات چپ«). اين ترجمه نيز از طرف پرداخت از اين دست مي توليد و مباحثيهاي  ها به قيمت ارزش
  منتشر شد. 

انتشارات «را به وجود آورد، موجب شد تا  ي فترت دوره ١٩٧٣و  ١٩٧١هاي  بين سالي نظامي ارتجاعي كه  مداخله
صبرانه منتظر انتشار  زير ضرب برود. اين وضعيت شكافي بين مترجم و ناشر ايجاد كرد. سليك كه بي» چپ

در قالب دو جلد و  ١٩٧٤(نقطه) سپرد كه مجلد اول را در » اُداك«تأسيس  ي خود بود آن را به انتشارات تازه ترجمه
هرگز مجلد دوم و مابقي مجلد سوم را انتشار » اُداك«جلد سوم را منتشر كرد. انتشارات پس از آن بخش نخست م

  مشخص شد (بنگريد به پايين). ٢١كه سليك مجلد دوم را هم ترجمه كرده بود، بعدها يعني تنها در قرن  نداد. اين

مترجم ديگر يعني به يك  سرمايهي جديدي از  براي ترجمه» انتشارات چپ«مظفر اردوست، ناشر عصباني 
عالءالدين بيلگي متوسل شد. بيلگي، فردي خودآموخته كه در دانشگاه فلسفه خوانده بود، با شور و شوق فراوان خود 
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ساله به اتمام رساند. بدين ترتيب،  اي سه را يكي پس از ديگري در بازه سرمايهرا وقف اين وظيفه كرد و مجلدهاي 
ي بيلگي منتشر شد. در اين دوره  با ترجمه ١٩٧٨و مجلد سوم در  ١٩٧٦، مجلد دوم در ١٩٧٥مجلد نخست در 

 ها بود. فاشيستها و  ي طبقاتي و يك جنگ داخلي پنهان بين چپ هاي تركيه شاهد روزهاي خروشان مبارزه خيابان
د، نخستين و ي جديد كرده بو رغم دانش محدود و ابتدايي از علم اقتصاد، بيلگي كه خود را كامالً وقف اين وظيفه به

هاي آينده گذاشت. عالوه بر اين، بيلگي  را در اختيار نسل سرمايهي كامل  ساله تنها ترجمه ٣٠اي بيش از  در بازه
  ).١٩٩٢را نوشت، كتابي كه اينك با آن آشنايي كامل داشت (بيلگي  سرمايهاي پرخواننده از  خالصه

ي  ز شد كه ميراثش از آن به بعد در رابطه با دو ترجمهموجب بحثي تندوتي» انتشارات چپ«ي بين سليك و  مجادله
توانيم وارد جزئيات بحثي شويم  . ما در اينجا نميهاي سليك و بيلگي بر جا مانده است ، يعني ترجمهسرمايهاصلي از 

ما فقط  كرد. ي بيهوده بر سر جزئيات جلوه مي ا كه حاصل آن درگيري بود و براي ناظر خارجي همچون مشاجره
هاي آينده بايد به اختصار به اين  . در بخشي عميق را ناديده بگيريم يا پنهانش كنيم ين مجادلهخواهيم ا ينم

  موضوع بازگرديم.

  سرمايه مستقل حيات آغاز: ويكم بيست ـ قرن ٤

و اقتصاد ماركسيستي پيشاپيش در دانشگاه، در حيات روشنفكري عامه و در تخيل  سرمايه، ١٩٧٠ي  تا پايان دهه
شان بود، مستقل از  هايي كه منبع الهام و ايده سرمايهمردم جايگاه خود را به دست آورده بودند. از آن زمان به بعد، 

ب ناشي از ديكتاتوري ي طبقاتي حيات خاص خود را يافتند. حتي در جو سياسي سركو سرنوشت متفاوت مبارزه
كم براي مدتي، متوقف كرد و با خشونت  ي طبقاتي را، دست ، كه شتاب آتشين مبارزه١٩٨٠ي  نظامي اوايل دهه

هاي  در مقايسه با دوره سرمايه جو و سياست احزاب چپ را درهم شكست، هاي سنديكايي مبارزه تمام فعاليت
به شكلي  متفاوت با جريان اصليي ماركسيستي و اقتصاد سركوب پيشين فروش رفت و تدريس شد. اقتصاد سياس

) كه در دوران Bilarويژه انجمن بيالر ( فزاينده در دانشگاه جايگاه خود را يافتند. بسياري از مجامع آموزشي چپ، به
به منظور تأمين نيازهاي آموزگاران و دانشجويان سوسياليست تأسيس شدند،  ١٩٨٠ي  حكومت نظامي در دهه

  ي اقتصاد ماركسيستي ترتيب دادند. هي براي مطالعهجايگا

 Özgür( آزاد اصطالح دانشگاه ي اين نوع محيط آموزشي بعدها در قالب به ترين نمونه احتماالً برجسته

Üniversite دانشگاه از نوع خود، يك انجمن  نامش به[عنوان دانشگاه در] ) ايجاد شد، كه برخالف واقع يك ضد
خواني (كه نه فقط مجلد  هاي كاپيتال ي استانبول اين دانشگاه، گروه ويژه در شعبه سيستي بود. بهمارك آموزشي شبه

گرفت) از طرف اساتيد ماركسيست (ازجمله نويسندگان  نخست كه امري متداول است بلكه تمام سه مجلد را دربرمي
ند كه بيش از يك دهه و تا به امروز هاي مختلف تشكيل شد اين مقاله) براي تمام دانشجويان از سنين و خاستگاه

  اند. به صورت متناوب تداوم يافته
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سرمايه آميز به ميمنت صدوچهلمين سالگرد انتشار مجلد نخست  در استانبول نشستي بسيار موفقيت ٢٠٠٧ برنوامدر 
شيميايي و كارگران نفت، مواد «برگزار شد. مكان اين نشست، به شكل معناداري سالن متعلق به سنديكاي 

) بود كه در دو روز برگزاري نشست مملو از جمعيت شد. ميزگردهايي در مورد معماري و Petrol-İş» (الستيك
، تأثير سرمايهي كارگر در تركيه به  ها، ربط جنبش طبقه ي كارگر و اتحاديه ، اهميت آن براي طبقهسرمايهمنطق 

ي  ي ما، سنجش تجربي مقوالت ارزش و رابطه در زمانهمايه سرشاهكار ماركس بر علوم اجتماعي در تركيه، اعتبار 
ها و رهبران  تشكيل شد. در ميان سخنرانان اين نشست، اساتيد دانشگاه، فعاالن اتحاديه سرمايهچپ تركيه با 

در آنكارا، پايتخت تركيه، به مناسبت  ٢٠٠٨سياسي چپ حضور داشتند (قرار بود نشستي مشابه در سال 
  برگزار شود).  مانيفست كمونيسترد انتشار صدوشصتمين سالگ

د، چه در سطح جود ندارو سرمايهي  ي جريانات گوناگون سياسي چپ با مطالعه هاي زيادي در مورد رابطه پژوهش
ي شاهكار ماركس براي استراتژي و برنامه استخراج شوند، چه در سطح  توانند از طريق مطالعه هايي كه مي ايده

هايي وجود دارند  ي. طبق شواهد درجه دومي كه نويسندگان در اختيار دارند، به تازگي نشانهآموزش مبارزان مردم
هايي كه همچنان اهميت زيادي براي كار سياسي در صفوف  ويژه آن مبني بر اينكه جريانات سياسي مشخص، به

را براي مبارزان جوان سرمايه هاي موجود در  پرولتاريا قائلند و ادعاي وفاداري به ماركسيسم كالسيك دارند، ايده
كنند. به همين ترتيب، جالب توجه است كه پس از دو نشست در مورد  كم به شكلي ابتدايي تدريس مي خود دست

برگزار  سرمايه، كنفرانسي بزرگ از جانب چپ سياسي در همان سالني كه نشست مانيفست كمونيستو  سرمايه
ي طبقاتي ترتيب  هاي آن براي مبارزه و داللت» بحران مالي جهاني«اصطالح  در باب به ٢٠٠٩شده بود، در سال 

ي قابل توجه در اينجا اين بود كه بسياري از جريانات حاضر در اين نشست كوشيدند تا تحليل و  يافت. نكته
  بندي كنند.  مطرح شده، صورت سرمايهطور كه در  هاي ماركس، آن هاي خود را بر مبناي ايده استدالل

منتشر شد (اكوموش  الز كاپيتالدر تخيل عموم به چنان حدي رسيد كه كتابي فُكاهي تحت عنوان  ايهسرمنفوذ 
انگيز دارند و در بخش شرقي درياي سياه تا مناطق شمالي  الزها مردماني هستند كه خاستگاهي بحث ]٥[.)٢٠٠٦

و با خصوصيات خود ان شهرت دارند هايش مزاج و فكاهي كنند. الزها به خاطر شخصيت دمدمي تركيه زندگي مي
داري و نقد تمام  در معناي نقد هجوآميز سرمايه كاپيتال الزكنند. بنابراين  بيش از هر كس ديگري شوخي مي

گرايان سابقي بود كه پس از شكست تجارب قرن بيستمي در راستاي احداث سوسياليسم باور خود به  چپ
هاي  ي اين كتاب براي ايراد سخنراني در بسياري از نشست نويسنده ماركسيسم را از دست داده بودند. دعوت از

  بود. سرمايهگرايان حاكي از محبوبيت  چپ

                                                           
  غفلت كند. الز كاپيتالو س كاپيتال داخواننده نبايد از شباهت آوايي   ٥
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ابعاد جديدي يافت.  ٢٠٠٨در سال » بحران مالي جهاني«اصطالح نشست  پس از برگزاري به سرمايهجايگاه 
بزرگ يك دانشگاه برگزار شد. يكي  در سالن ٢٠١١در سال  سرمايهي جديد  روزه به مناسبت نسخه كنفرانسي يك

كرد صفي معمولي مثل  از نويسندگان اين سطور كه صفي طوالني را در نزديكي ورودي دانشگاه ديده بود و فكر مي
به حدي كاپيتال بينيد،  مي«هاست، به شوخي به دوستانش كه در كنار او بودند چنين گفت:  دانشكده  صف غذاخوري

براي  هم سپس مشخص شد كه صف مذكور به واقع». ايستند ند برايش در صف ميآي محبوب است كه مردم مي
  تشكيل شده بود! كاپيتال

ي طبقاتي نبود.  ي مبارزه گيري تازه نيازي به انتظار براي اوج سرمايهي جديد  بنابراين اين بار به منظور انتشار نسخه
ي كامل از آلماني را  ي جديد نسخه ي ترجمه ي بلندپروازانه ، با همكاري نيل ساتليگان، پروژه»يوردام«انتشارات 

شروع كرد. ساتليگان كه به چند زبان تسلط داشت و متخصص زبان انگليسي و آلماني بود همچنين يكي از 
و ساتليگان تصميم گرفتند از » يوردام«آمد. انتشارات  ي نسل خود به حساب مي اقتصاددانان ماركسيست برجسته

ي سليك از مجلد يكم را  ي موجود محمت سليك از آلماني استفاده كنند. ساتليگان مصمم بود ترجمه ترجمه
يشتر سليك آن را ترجمه كرده بود، نظر از بخش نخست كه پ ويرايش كند. مجلد دوم و مابقي مجلد سوم، صرف

ي نهايي به نوعي متفاوت بود. ساتليگان مجلد يكم را ويرايش كرد و  قرار شد از جانب ساتليگان ترجمه شود. نتيجه
ي  را براي نخستين بار از نسخه» ي توليد واسطه نتايج فرآيند بي«با عنوان » ي ششم فصل منتشرنشده«اصطالح  به

ي انگليسي موجود بود، بنگريد به  اي از نسخه ند (اين فصل در زبان تركي پيشتر با ترجمهاصلي آلماني برگردا
انتشار يافت. نيازي نبود كه ساتليگان مجلد دوم را ترجمه كند زيرا  ٢٠١١). اين مجلد در سال ١٩٩٩ماركس 

اجرا در كشوي يك ميز وجويي پرم ي سليك از اين مجلد، پس از جست ي تا آن روز ناشناخته اي از ترجمه نسخه
ي مابقي مجلد  ي ترجمه منتشر شد. با اين حال، همچنان مسئله ٢٠١٢در سال » يوردام«كشف و از طرف انتشارات 

چشم از دنيا فروبست، اين وظيفه بر دوش  ٢٠١٣سوم از آلماني به قوت خود باقي بود. زماني كه ساتليگان در 
ي  ي تلفيقي سليك و اوزالپ از نسخه ، ترجمه٢٠١٥وزالپ. در سال تر افتاد؛ اركين ا مترجمي از يك نسل جوان

ي اقتصاد نقش مهمي در مطابقت  آلماني مجلد سوم منتشر شد. براي هر سه مجلد، اكتار تورل، استاد بازنشسته
  ي انگليسي آن ايفا كرد.  دادن ترجمه با نسخه

معرفي » بيلگي -سل«ي انتشارات  ا بديل نسخهبود كه خود ر سرمايهي كامل و جديدي از  در نتيجه، اين نسخه
شان ارزش قائل بود اما  اگرچه براي مترجمان و ناشران پيشين به خاطر نقش پيشگامانه» يوردام«كرد. انتشارات  مي

ي اصلي آلماني بود. اين  ي آن از نسخه گرفت چرا كه ترجمه ي انتشاري خود اولويت بيشتري در نظر مي براي نسخه
واقع مجلد يكم و  اقشات گذشته را مجدداً احيا كرد. اصل مسئله بر سر اين مناقشه بود كه آيا سليك بهوضعيت من

ي انگليسي، يعني زباني كه گفته  ي آلماني ترجمه كرده بود يا از روي ترجمه بخشي از مجلد سوم را از روي نسخه
ادعا كرده بود كه  سرمايهي خود از  ترجمه ي در نسخه» سل«شد تسلط بيشتري بر آن دارد. هرچند انتشارات  مي
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ي آلماني انجام داده، بعدها حرف خود را پس گرفت و گفت كه ترجمه در واقع از  سليك ترجمه را مبتني بر نسخه
اند. همچنين ما  ي انگليسي انجام شده است. هيچ يك از طرفين شواهد كاملي را در اين رابطه ارائه نداده روي نسخه

توان  چه به يقين مي ها بعد كشف شد، از چه زباني به تركي برگردانده شده است. آن ه مجلد دوم، كه دههدانيم ك نمي
، جايي كه ساتليگان پرداخت نهايي را در مجلد يكم انجام داده و »يوردام«ي انتشارات  گفت اين است كه نسخه

كم تا حدي از زبان آلماني ترجمه  شته دستشان را بر عهده دا هايي از مجلد سوم كه اوزالپ مسئوليت ترجمه بخش
كم تا حدي از متن اصلي ترجمه شده و با زبان انگليسي هم  دست» يوردام«ي انتشارات  اند. از اين رو، نسخه شده

تماماً از روي متن انگليسي برگردانده شده و با » سل«ي انتشارات  مطابقت داده شده است، در حالي كه نسخه
  و روسي مطابقت يافته است.  هاي فرانسوي نسخه

  مكتب سه و نسل چهار: سرمايه فكري پذيرشـ  ٥

سزايي بر حيات فكري چپ تركيه داشته است. اقتصاد سياسي ماركسيستي، يا به بيان ديگر، نقد  تأثير به سرمايه
توان چهار نسل از  به بعد يك سنت حائز اهميت بوده است. به طور كلي مي ١٩٦٠ي  اقتصاد سياسي از دهه

  بندي كرد.  لف دستهبه بعد در قالب سه مكتب مخت ١٩٥٠ي  اقتصادانان ماركسيست را از اوايل دهه

 ي ارتجاعي در كشور حاكم بود، آن ي سنجر ديويتچي گامانه تالش پيشطور كه در  اوغلو، در زماني كه جو
 ١٩٥٠ي  ي خود در دههاباال ذكر كردم، شايان توجه است. او كسي بود كه به هنگام كار بر روي تز دكتر

 ؛)٢٠١٢اوغلو،  ر آن دوران آموخته بود (ديويتچيهاي ماركسيستي زد كه د در فرانسه دست به تبليغ آموزه
  اي بسيار پرخواننده در نشريهرابر كينز در بحثي منتشرشده اوغلو به خاطر دفاعش از ماركس در ب ديويتچي

ي توليد آسيايي  ). او يكي از دو مدافع اصلي ربط مفهوم شيوه٢٠٠٧شود (بوراتاو  شناخته مي ١٩٥٥در 
عمر، دوست و همكار او در دانشگاه استانبول يعني جايي  د ديگر ادريس كوچوكماركس به تركيه بود. فر

ها بر اين مبنا ديدگاه بديلي در مورد عثماني و تاريخ تركيه ارائه  بود كه هر دو مقام استادي داشتند. آن
ي سرافايي/نوريكاردويي در ميان  ترين مدافع نظريه عمر سرسخت ، كوچوك١٩٧٠ي  دادند. در دهه

اوغلوي متأخر علناً از  به بعد، ديويتچي ١٩٨٠ي  تصاددانان ماركسيست تركيه بود. از اواسط دههاق
 ماركسيسم دست كشيد.

 شناخته شدند. بوراتاو  ١٩٦٠ي  اند كه در دهه كوركوت بوراتاو و يالچين كوچوك دو اقتصاددان ماركسيستي
ي  ي وي در دهه خود پوشش داده است. مداخله هاي هاي اقتصاد ماركسيستي را در نوشته تقريباً تمام عرصه

-از برندگي بحث فرانك كمي دستي توليد دهقاني  ي توليد و مشخصاً شيوه در بحث ماهيت شيوه ١٩٦٠
ريزي سوسياليستي (در كتاب  الكالئو در همان دوره ندارد. بوراتاو عمدتاً مطالعات و آثاري در مورد برنامه

)، اقتصاد كالن، بحث سرافا، يك كتاب بسيار پرخواننده در ١٩٧٣، ياليستيريزي سوس تحوالتي در برنامه
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) و نوليبراليسم دارد. در ٢٠٠٤، ١٩٠٨-٢٠٠٢تاريخ اقتصاد تركيه: ي مدرن ( مورد تاريخ اقتصادي تركيه
وچرا پيشكسوت اقتصاددانان ماركسيست تركيه لقب داد.  چون زمان نگارش اين مقاله بوراتاو را بايد بي

طور مستقيم در  گذارد، او بيشتر اهل جدل و غالباً به چين كوچوك نيز تصوير ديگري را به نمايش مييال
داري و هم  ريزي، هم در ساختارهاي سرمايه برنامه ي دربارهسياست مشاركت دارد. آثار اقتصادي او 

ي  ن كتاب او مجموعهتري اند. پرخواننده ي اقتصادي تركيه متمركز بوده هاي توسعه سوسياليستي، و پويش
 ) است.١٩٧٨(كوچوك  تزهايي در باب تركيهچند مجلدي 

 ي بحث و جدل شديد ميان اقتصاددانان ماركسيست در تركيه و نيز بسياري از كشورهاي  دهه ١٩٧٠ي  دهه
ي نوريكاردويي در تركيه نيز همانند ساير كشورها به شدت انعكاس يافت. چندين  ديگر بود چرا كه مناقشه

ي همين فصل در كنار نيل ساتليگان فقيد، بخشي از نسل جديد  صاددان ماركسيست، از جمله نويسندهاقت
ي  دافع نظريهناپذيري م قائل بودند و به نحو سازش سرمايههايي بودند كه اهميت عظيمي براي  ماركسيست

رمايه بسط داده بود. فرد فهم س ي روش منحصربه ي بودند كه ماركس آن را به مثابها ارزش و ارزش اضافي
المللي حول  ي دكتراي خود را در مورد سرافا نگاشت سهم زيادي در بحث بين سونگور ساوران كه رساله
). توناك همراه با ١٩٨٤، ١/١٩٨٠، ١٩٧٩ي ماركسيستي ارزش داشت (ساوران،  نقد نوريكاردويي از نظريه

اي بر مبناي  كار كرد و همراه با او كتابي نوشت كه مطالعه ،گيري مقوالت ارزش انور شيخ بر روي اندازه
ي اقتصاد اياالت  ). توناك عالوه بر مطالعه١٩٩٤بود (شيخ و توناك  خاص اين دو نويسندهشناسي  روش

و نرخ ارزش اضافي، هم در اياالت » دستمزد اجتماعي«گيري  متحد در آن كتاب، آثار زيادي در باب اندازه
 سرمايهركيه داشت. ساتليگان كه او را اخيراً در قاموس يكي از مترجمان ويراست جديد متحد و هم در ت

اي بر  ي ماركسيستي تجارت خارجي نوشت، رديه ي خود را در مورد نظريهاي دكتر شناسيم، رساله مي
ع وجود ي نابرابري در واق داد چنين مبادله كه نشان مي »ارگيري امانوئل«» ي نابرابر مبادله«ي  نظريه

وجوي  در جستي خود را در كتابي به نام  صنعتي. هر سه فرد آثار عمده نداشته است مگر در سطحي درون
 ) منتشر كردند. ٢٠١٢(ساوران، ساتليگان و توناك،  سرمايه

ي  بهجان ، از كاربرد همهسرمايهشناخته شدند اما آثار نسبتاً مهمي در رابطه با وجوه گوناگون  ٢١نسل چهارم در قرن 
 ]٦[.اند گيري تجربي مقوالت ارزش نگاشته ديالكتيك گرفته تا اندازه

                                                           
  المللي است: هايي در سطح بين ها نمونه اين  [٦]

Benan Eres, ٢٠١٢. “Components of Differential Profitability in a Classical/Marxian Theory of Competition: A Case 
Study of Turkish Manufacturing”, J.K.Moudud, C.Bina ve P.L.Mason (eds), Alternative Theories of Competition, 
Cornwall: Routledge, pp. ٢٢٩٢٦٦. (with S.Bahçe); Yiğit Karahanoğulları, ٢٠١٤, "Convergence of Monetary Equivalent 
of Labour Times (MELTs) in Two Marxian Interpretations", Cambridge Journal of Economics ,  March . pp.. ١٣- ١ . 
(with Ümit Akınc). 
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  توان سه مكتب فكري را مشخص كرد: به بيان كلي، مي

 ي  مسئله«اصطالح  اوغلو بود كه باور داشت به ها سنجر ديويتچي ترين مدافع آن ها: اصلي نوريكاردويي
از ماركسيسم دست كشيد زيرا عقيده داشت  ي آشيل اقتصاد سياسي ماركسيستي بود و پاشنه» تبديل

 شكست خورده است.» مسئله«هاي خود براي حل آن  ماركسيسم در تمام تالش

 ها: ييلماز آكيوز، ارينچ يلدان، شوكت پاموك و چاغالر كيدر (در دوران اوليه) و يالچين  كينزي-گرايان توسعه
كس را به عنوان رشد خطي اقتصاد سياسي كم در قسمتي از آثار خود) اقتصاد سياسي مار كوچوك (دست

ي  و توسعه توزيع محصول توليدشده (درآمد)كنند و  كالسيك، تنها در سطح باالتري از انسجام تلقي مي
 پردازد. ها مي گيرند كه اقتصاد سياسي به آن ي مسائلي غايي در نظر مي اقتصادي را به منزله

 اوران، نيل ساتليگان، احمد توناك و بخش زيادي از افراد كار: سونگور س-مدافعان رويكرد مبتني بر ارزش
هاي اقتصاد كالسيك در اَشكال  ي گذار از محدوديت نسل چهارم نقد اقتصاد سياسي ماركس را به مثابه

ي كه بايد در ا ي توليد به عنوان وحدت تاريخي هي شيو اسميتي و ريكاردويي آن تلقي كرده و به مطالعه
د نه توزيع درآمد بين طبقات گوناگون (كه خود مشتق از چيزي ديگري است) مركز توجه قرار گير

 پردازند. مي

ي نوريكاردويي او  ي مناقشه هاي دوم و سوم قرار داد. در رابطه با مسئله بندي توان بين دسته كوركوت بوراتاو را مي
بندي دوم نيز جاي  ي دسته وسعههمواره ارتدوكس بوده است. از سوي ديگر، او در رويكرد مبتني بر توزيع و ت

  گيرد. مي

  دار آينده ـ كتابي ٦

به عنوان يك سرمايه گذشته است،  ١٩٦٥-١٩٦٧رفته، در نيم قرني كه از انتشار كامل مجلد نخست در  هم روي
ي  ي عمده از مجموعه آثار موجود است. يكي ترجمه  سير موفقي در تركيه داشته است. اينك دو ترجمه كتاب خط

منتشر كرد و پس از آن به دفعات تجديد چاپ شد.  ١٩٧٠ي  (چپ) در دهه سلالدين بيلگي است كه انتشارات عالء
طور ناقص  ديگري محصول مشترك محمت سليك، نيل ساتليگان و اركين اوزالپ است كه در مراحل گوناگون و به

به شكل كامل در قالب  ٢١منتشر شدند و تنها در قرن  ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي  در دهه اوداكو سل از طرف انتشارات 
ي پيشين  انتشار يافت. داستان اين ترجمه به سرراستي داستان ترجمه يوردامويراستي جديد از جانب انتشارات 

ي او را عالوه  جمهانجام داد، در حالي كه ساتليگان و اوزالپ تر ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي  نيست. سليك ترجمه را در دهه
  هايي كه او هرگز به پايان نرسانده بود، ويرايش كردند.  ي بخش بر ترجمه
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و آوريل  ١٩٦٥در دسامبر  سل ي سليك از مجلد نخست را انتشارات هاي مجدد، ترجمه با توجه به ارقام چاپ و چاپ
جانب رژيم  گويد زماني كه از شر، ميهزار نسخه منتشر كرد. مظفر اردوست نا ٥در قالب پنج جلد با تيراژ  ١٩٦٧

دانيم كه سليك اين ترجمه را در  ها به فروش رسيده بود. مي ير شد، تقريباً تمام نسخهدستگ ١٩٧١نظامي در مي 
در قالب دو مجلد منتشر كرد اما متأسفانه اطالعاتي در مورد تيراژ اين نسخه وجود ندارد. اگر اين فرض  ١٩٧٤

توان نتيجه گرفت كه نخستين  بوده است، مي سلي انتشارات  يراژ اين نسخه همانند نسخهمحتمل را بپذيريم كه ت
ي  نسخه انتشار يافت و همان اندازه هم فروش داشت. با ترجمه ١٠٠٠٠ي كامل مجلد يكم در قالب  ترجمه

به شكل قابل توجهي  اين رقم يوردامساتليگان در نشر -ي سليك و بعدها، ترجمه سلعالءالدين بيلگي در انتشارات 
ده هزار نسخه براي چاپ نخست و پنج هزار نسخه براي آخرين سل جايي كه انتشارات  افزايش داشته است. از آن

 ١٣٠٠٠اعالم كرد كه در مجموع نُه چاپ مجدد  يوردامكه نشر  چاپ (چاپ يازدهم) منتشر كرده است و به خاطر آن
 ٢٠١٦و  ١٩٧٥ي بين  نتيجه گرفت كه رقم نشر (و فروش) براي دوره توان نسخه از كتاب به فروش رفته است، مي

تيراژ داشت. تا سال  ١٠٠٠٠) ١٩٧٥ي بيلگي ( نسخه بوده است. نخستين ويراست مجلد دوم با ترجمه ٧٣٠٠٠حدود 
به  ٢٠١٢ ، اين انتشارات از ساليوردامهزار تيراژ) رسيده است. در رابطه با نشر  ٥اين ترجمه به چاپ نهم (با  ٢٠١٦

توان  نسخه را به فروش رسانده است. از اين رو، مي ٦٥٠٠بعد پنج ويراست از مجلد دوم را منتشر كرده و در مجموع 
ي آن به فروش رفته  نسخه منتشر شده و همه ٥٦٥٠٠رفته در قالب  هم بندي رسيد كه مجلد دوم روي به اين جمع

تيراژ  ٣٠٠٠) ده هزار و آخرين چاپ آن (چاپ هشتم) ١٩٧٨(ي بيلگي  است. نخستين ويراست مجلد سوم با ترجمه
منتشر شد، اينك به چاپ دوم رسيده و شش  ٢٠١٥كه نخست در سال  يورداماوزالپ نشر -ي سليك داشت. ترجمه

در تركيه به  سرمايهتوان استنتاج كرد كه كل فروش مجلد سوم  هزار نسخه از آن به فروش رفته است. بنابراين، مي
  نسخه رسيده است. هزار ٣٧

ي  در طول تجربه سرمايهتوان نتيجه گرفت كه  راحتي مي به نسبت ارقام فروش تخميني ساير آثار علوم اجتماعي به
واقع  تر از آن، در كشوري كه اعتبار سوسياليسم و به خود در تركيه كتابي پرفروش بوده است. اما مهم ي قرنه نيم

توان گفت كه  دارد ميسرمايه ناپذيري كه  ت، با فرض جايگاه تقريباً خدشهطور كلي فروكش كرده اس ماركسيسم به
 سرمايهاي  توان اميد داشت كه خوانندگان تركيه ي درخشاني خواهد داشت. تنها مي شاهكار ماركس در تركيه آينده

  كند و مسئله بر سر تغيير آن است. متوجه شوند كه تفسير جهان كفايت نمي
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  هاي كامل مجلد اول كاپيتال ترجمه

  هاي افزوده يادداشت  تيراژ  ترجمه از   شهر  انتشارات  مترجم  سال
محمت   ١٩٦٥-٧

  سليك
ي  مجلد اول در قالب پنج كتاب؛ به گفته  (هر كتاب) ٥٠٠٠  آلماني/انگليسي  آنكارا  سل

ناشر، تنها كتاب اول از زبان آلماني و مابقي 
از انگليسي ترجمه شدند (مترجم كتاب 
محمت سليك اين گفته را رد كرده و 

گويد تمام متن از آلماني ترجمه شد و تنها  مي
ي انگليسي رجوع  براي مشورت به نسخه

  شده است. 
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مت مح  ١٩٧٤
  سليك

  مجلد اول در قالب دو كتاب  نامعلوم  آلماني  آنكارا  اوداك

عالءالدين   ١٩٧٥
  بيلگي

ي انگليسي مور و آولينگ،  بر مبناي ترجمه  هزار (چاپ اول) ١٠  انگليسي  آنكارا  سل
  نسخه) ٥٠٠٠( ٢٠١٥چاپ يازدهم در فوريه 

نيل   ٢٠١١
ساتليگان 

و محمت 
  سليك

 ٩هزار (مجموع  ١٣  آلماني  استانبول  يوردام
  چاپ)

ي  واسطه بيپيامدهاي فرآيند با يك ضميمه (
اي براي اصطالحات  نامه واژه) و توليد

فرانسوي؛ چاپ نهم -انگليسي-تركي-آلماني
  ٢٠١٦امبر در نو

  

  هاي كامل مجلد دوم كاپيتال  ترجمه

  هاي افزوده يادداشت  تيراژ  ترجمه از   شهر  انتشارات  مترجم  سال
عالءالدين   ١٩٧٦

  بيلگي
انتشارات  ١٩٧٤ي انگليسي  بر مبناي نسخه  هزار (چاپ اول) ١٠  انگليسي  آنكارا  سل

 ٢٠١٥پروگرس، مسكو؛ چاپ نهم در سپتامبر 
  عدد)  ٥٠٠٠(

محمت   ٢٠١٢
  سليك

 ٥(مجموع  ٦٥٠٠  آلماني  استانبول  يوردام
  چاپ)

  ٢٠١٦امبر چاپ پنجم در نو

  

  هاي كامل مجلد سوم كاپيتال ترجمه

  هاي افزوده يادداشت  تيراژ  ترجمه از   شهر  انتشارات  مترجم  سال
عالءالدين   ١٩٧٨

  بيلگي
 ١٩٧٤ي انگليسي  بر مبناي نسخه  هزار (چاپ اول) ١٠  انگليسي  آنكارا  سل

ات پروگرس، مسكو؛ چاپ هشتم انتشار
  هزار عدد)  ٣( ٢٠١٥امبر در نو

محمت سليك و   ٢٠١٥
  اركين اوزالپ

استانبو  يوردام
  ل

 ٥(مجموع  ٣٠٠٠  آلماني
  چاپ)

  ٢٠١٦چاپ دوم در ژانويه 

  

  هاي ناقص مجلد اول كاپيتال ترجمه

ترجمه   شهر  انتشارات  مترجم  سال
  از 

  هاي افزوده يادداشت  تيراژ

بوهور   ١٩١٢
  اسرائيل

  ي اول ژورنال. مجموعه منتشره در شماره  نامعلوم  فرانسوي  استانبول  ي فلسفيه ژورنال جريده
  .كاپيتالهايي از بخش ابتدايي  گزيده

ي تفيز،  كتابخانه  رفعتحيدر   ١٩٣٣
مجموعه فرهنگ، 

اي از كاپيتال اثر گابريل  ي خالصه بر مبناي ترجمه  نامعلوم  فرانسوي  استانبول
به شدت از جانب كريم  رفعتي  دويل. ترجمه
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خود را  سعدي انتقاداتسعدي نقد شد. پس از آنكه   ٧شماره 
دست از  رفعتي مجزا منتشر كرد،  در سه جزوه
  ترجمه كشيد.

ي انسانيت،  كتابخانه  كريم سعدي  ١٩٣٦
  ٢٦شماره 

آلماني و   استانبول
  فرانسوي

. كاپيتالاحتماالً بر مبناي كتاب پل الفارگ در مورد   نامعلوم
كاپيتال  چاپ سنگيحاوي تصاويري از كتاب 

   .كارل ماركس
صوفي نوري   ١٩٣٦

  ايلري
ي ايلري،  كتابخانه
  ١شماره 

يرو از  ي مشهور كارل كافي بر مبناي خالصه ترجمه  نامعلوم  فرانسوي  استانبول
هايي از  به همراه مقدمه و يادداشتكاپيتال 

يرو به قلم  يرو، جستار كوتاهي در مورد كافي كافي
 چاپ سنگيجيمز ويليام و تصاويري از كتاب 

  . كاپيتال كارل ماركس
حكمت   ١٩٣٧

  جيملي كيويل
هاي فرانسوي و روسي نيز رجوع شده  به ترجمه  نامعلوم  آلماني  استانبول  ي زحمتكش كتابخانه

هاي  هايي با يادداشت در قالب قسمتاست. 
ي  تصاويري بر روي جلد و پاسخ به نامهتوضيحي، 

خوانندگان منتشر شد. پس از قسمت هفتم انتشار 
  آن متوقف شد.

نصيح نوري   ١٩٦٥
  ايلري

تر و فاقد مقدمه،  ي پدرش كوتاه ي او از نسخه نسخه  نامعلوم  فرانسوي  استانبول  انتشارات سوسيال
يرو، جستار ويليام و  گفتار كافي پيشگيري،  نتيجه

  تصاوير گالر بود.
  .٢٠٠٨. چاپ دوم در كاپيتالي اوتو روله از  خالصه  نامعلوم  انگليسي  استانبول  آگاهي تاريخ  نامعلوم  ٢٠٠٤

  

  هاي ناقص مجلد سوم كاپيتال ترجمه

  هاي افزوده يادداشت  تيراژ  ترجمه از   شهر  انتشارات  مترجم  سال
محمت   ١٩٧٠

  سليك
  قرار بود در دو مجلد منتشر شود اما فقط مجلد اول منتشر شد.  هزار ٥  آلماني  آنكارا  سل
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