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ENGELS in HAYATI
Çıkmak üzeredir.



Profesörlerimiz Marks'ı
nasıl anlıyor?

Kurtuluş Mecmuasında, sosyalizme dair neş
rettiği tercümelerle kendisini tanıtan Prof. M.
Vehbi Sarıda!, on beş on altı yıl sonra, yeniden
bu cazip mevzua döndü; ve ''İktisat v;e 'ificaret
Mecmuası,, nda "Tarihi Maddiyetcilik,, başlığı
ile iki makale çıkardı (Sayı 8,9)

......-~
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Bu makaleler ıöyle bitiyor:
[Tarihi maddiyetçiliğin vazii (Karl Marka)

tır. (1818 - 1883).
Binaenaleyh bu mevzu üzerinde Kari

Marks'ın eserlerinde ne yazmış ve söylemiş
olduğunu da burada zikretmek muvafık olur.

Marks (Felsefenin sefaleti) "Misere de la
philosophie,, diye Fransızca yazmış olduğu
eserinde şöyle demiştir. "Yeni yeni istihsal
kuvvetlerini elde etmekle insanlar istihsal
tarzlarını değiştirirler. İstihsal tarzının değiş
mesi ile kendilerine )Azım olan maddelerin
elde edilme tarzı da değişmiş olur. Ve neti
cede de onların içtimai münasebetleri de
bizzarure değiştr.;

Sermaye, (ilmi iktisadın tenkidi. Das
kapital, Kritik der Politischen Ökonomie adlı
eserinin başlangıcında da (S. Xl) şöyle ya
zıyor: "iktisadi esasın değtşmesile bütün mu
azzam bünyeler yavaş yavaş veyahut süratle
değişir.,,

Beyannamenin başında da şöyle diyor :
"Şimdiye kadar bütün cemiyetin tarihi sınıf
mücadeleleri tarihidir.,,

Ve nihayet yine (Felsefenin sefaleti) adlı
eserinde diyor ki: "İçinde bulundukları içti
mai vaziyete uyarak istihsal vasıtalarını tesis
eden ayni insanlar bu içtimai vaziyetlerine
uygun olan prensipleri ve fikirleri koyarlar.
Bu prensipler ve bu fikirler içinder. zuhur
etmiş oldukları münasebetler gibi ayn
ayrı değillerdir.

İstihsal kuvvetlerinde daimi bir hareket
vardır. Ayni suretle içtimai vaziyet ve mü
nasebetlerin değişmesinde, fikirlerin teşekkül
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ve tahavvülüode de böylece daimi bir hare
ket mevcuttur."]

İıtanbul Yükıek Ticaret Mektebi genel ve
ıoıyal ökonomt profeıörü Vehbi Sarıdal'ın bu
satırlarını okuduktan ıonra aıağıkt neticelere
varmamak kabil olamaz:

1) Profesör, bibliyoğrafya ıahaıında, Marlu'ın
eserlerini birbirine karııtıracak kadar acemidir.

2) Profeıörün markıist terminolojiden haberi
yok.

3) Profeı&r tarihi materyalizmin eıaılarını
kavramamıı,

4) Nthayet,Profeıör metni de deıtfre edemiyor.
I

PROF. SARIDAL, "DAS KAPITAL., iLE "ZUR
KRiTiK., i BiRBiRiNE KARIŞTIRIYOR.

Prof. Vehbi Sarıdal'ın rivayetine gör~, Markı
en mühim eseri olan "Sermaye,, nln baılangı:
eında ve bu baılangıcın Xl inci sahifeıinde şu
ibareyi yazıyormuı:

• iktisadi esasın değiımeılle biltün muazzam
bünyeler yavaı yavaı veya suretle de,tlılr.,,

Rivayeti tahkik için, "Sermaye,, nin baılangı•
cını açalım. İyi amma, hangi baıılangıcını? Elimiz·
de bulunan nuıhalardan 1903te Hanburg'ta basılan
beılnci tabı'da dört baılagıç var! Bunlardan 25
temmuz1867tarthini taııyan ve büyük Floransahnın.

Sugui il ıuo corso, et lascia dir le geoti!
ııarile biten birinci tab'ın önsözü (Vorwort zur

ereten: A ufla ge) IX uncu sahifede kalıyor, Buna
binaen, zahmet edip le yukarki ibarenin aılınt
burada aramıyahm. XI inci sahife, yine Kari
Marks tarafından yazılan, ikinci önıöze düıüyor.
Bu ıabtfeyt okuyalım:

•
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...... (die) Politische Oekonomie nurWisse

nschaft bleibeo, so lunge der KJassenkampf laten
bleiben oder ıich in nur verelnzelten Erıcbelnung
offenbart • . . . . . . . . • •

. . . . . . . . . . . . .
Der siclı in Frankreich hinler dem Gegenı

atz von Parcelleneigenthum ond grossen Grun
dbesitz verbıırg,..... ,, . . . . . . . .

Göriilüyor ki, arad1ğun1z ibaranln aılı burada
yoktur. Acaba, Engels tarafından yazılan üçünc(l
ve dördüncü önsözlerde olmasın? Heyhat ki
hayn! İbarenin aılı J 883 ve 1890 da yazılan bu
iki önıöz~e de yok. Şu halde? ....

Şu halde, Marks'ın "Sermaye,, den ıeklz
ıene önce baıbğı bit' eserin yapraklarını ·karııtı·
rahm; yani, "Zur Kritik der politischen Ökono
mie,, nln önıözüne göz gezdirelim. Iıte bulduk:

"Mit der Veranderung der ökonomischen
Grundlage Wö1zt sich der ganze ungeheure
Überbau langsamer oder rascher um.,,

2.

ÜBERBAU "BÜNYE,, DEMEK DEÔILDIR
Markı'ın eserlerine olduğu gibi iıtiblihlarma

da bigane olan pek muhterem Prof. Vehbi Sa-
• rıdal, melindeki Übcrbau kelimeıinl bünye diye
tercüme ediyor. Fakat bir ıanlye olsun dütünmİ·
yor ki "bünye,, kelimesi burada hiç bir ıey
ifade etmez; ve bir iıtiliih ta olamaz. Zira,·
marksfıt termtnologiyada büyük yeri olan "Üher
bau,, bünye olmayıp iktisat bünyeıl üzerinde
yüluelen ıüperıtrüktürdür yani evvelce "Fevka
ni mi'ieueıe,, dahi denilen ÜST YAPl dır. lKerlm
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Sadt'nln Şevket Süreyya hakkındaki kUabına
bakınız: cüz .4, S. 20)

3.
SAHTE MARKS'A GÖRE iNSANLAR iÇTiMAi
VAZiYETE UYARAK iSTiHSAL VASITALARl•
NI KURARLAR; HAKiKi MARKS'A GÖRE iSE
BUNUN TAMAMILE TERSiNE OLARAK...

Prof. Sarıdal'ın sahneye çıkardığı sahte Marx'a
göre: "insanlar içinde bulundukları içtimai vazt·
yete uyarak lıtıhıl'l vasıtalarını tesis ederler."
Habulki, "Felsefenin sefaletin nl yazan hakiki
Marka'a göre, insanlar fıtlhıal ıevlyelerlnin de·
recesine uygun olan içtimai mfinaıebetlerl teıis
etmektedirler.

Profeıöriln ibaresini şerhe çalııahm :
"içtimai vaziyet,, nedir? "Bir milletin muay

yen bir zaman içinde bulunmakta ve yıışamakta
~lduğu sınıf nizamı bir (içtimai vaziyet) tir.,, Şu
halde. profesöre göre, SlNIF NİZAMlNA UYA
RAK tsTtHSAL VASlTALARlNl KURACAĞIZ!
Halbuki, profeıör(imilziln hülasatan tercümesini
taktim ettiği Der historische meterialisnıus
nam eserin müellifi Yoliyan Borghadt'a göre:

"Tarihi maddlyetçtlik der ki: İstihıal vasıta·
larmın değtşmeslyledirki neUcede cemiyetin
nizamı da değlılyor. Bu onu takip eder. Yuka·
rıda ıöyledJğlmtz gibi cemiyetin nizamı bir mil-
let içinde ıınıfların muayyen bir tarzda gurup
laımaaı demektir.

İatthnl vasıtaları ve usulleri değtılnce cemi
yetin bu nizamı da değifmiye mecburdur,,.

"Göriilüyorki insanların itin vertmltliğint ar·
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tırmak huıusundaki devamlı mesaileri tarihi
yapan ve tarihi süren bir Amil mahiyetindedir.
Yani bu amil (cemiyeti kuran) bir imtldlr, bay
le bir kudreti haizdir.

Dalma yeni ıınıflar doğuyor.·Daima aınıflann
karıdıklı vaziyetleri değiılyor, bir kelime ile
(cemiyetin nizamı) dalma değlıiyor.

O halde demek oluyorki içtimai deflıtkltk
lerln sebebi iktisadi münasebetlerdir·,,

Bundan başka, "tarihi maddiyetçilJftn dOıünce
tarzını,. ıu suretle toplamıyor mıydık: "İhtiyaç
ların durmak bilmez surette artması ve değlı
meıl insanları mütemadiyen tıln verlmlilifinf
artırmak çarelerini aramafa aevketmektedir.
Bunun için dalma yeni it vasıtaları, yeni istih
sal usulleri bulunur. Umumi lstihıal tarzlarının
daima değtımesl zaru·ridlr. Bu yilzden içtimai
vaziyetler de değiıirler.,, • •

Ve bu taktirde insanlar "içinde bulunduktan
içtimai vaziyete uyarak., istihsal vasıtalarını na·
aıl kurabilirlerdi? Tabii, kuramazlardı. "Felıe•
fenln sefaleti,. ni açalım:

"Les msmes hommcs qni etabliseent Ies rap•
ports sociaux conformemenı a leur producıivitr'
materielle, produisent aussi les principes, Ies
idees, les categories, conformcment ıi Ieurs
rapports sociaux.,. (Misere de la pbilosaphie,
Ch l l, 1.)
PROF. SARlDAL'IN METNi DEŞiFRE EDEMEDIClNI

iSPAT EDELiM
Yukarıdaki izahattan sonra muhterem pro

fesörümüzün franıızca metni çözemediğini de pek
basit bir misal ile hpat etmek ve bu 'milnaıe-
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betle metne karıı HJ(l istemek lOzumıuz olur
mu bilmem?

• Markı, zikredilen tbareılne ıöyle devam eder:
"Ainsi ces idees, ces categories sont aussi

peu eternelles que les relations qu'elles expri
ment. Elles sout des produits historiques et
transitoires,,.

Sarıdal'ın tercGmeıtnt okuyalım:
"Bıi prenıipler ve bu fikirler içinden zuhur

etmiı oldukları münaıebetler gibi ayrı ayrı de·
ltllerdtr.,.

Tefıtri:
1) MGnaıebetler yani içtimai münaıebetler

ayrı ayrıdırlar. Halbuki prensipler, fikirler· bu
içtima' münaıebetler gibi ayrı ayrı değildirler!

2) İçtimai münasebetler naaıl ayrı aıyrı olma·
yıp yani mAnferlt olmayıp mücıemt lıe yani
toplu tae prenılpler ve fikirler de tıpkı onlar
gibi ayrı ayn yani münferit yani tek tek de~il·
lerdir,.?!

Kudretli bir tefatrct ihtimal ki Sandal'ın ter·
cOmeılnden daha derin (!) manalar çıkarabile·
cektlr: Biz· ancak bu kadarını l.ecerebtldtk!

METNIN MEALi
İnıanlar maddi iıtlhsallerlnln verimliliğine

yani maddi iıtihıal ıahaıınAa aay'larının müs
mlrtyet dercesine velhasıl btthıal kabiliyetlerine
uygun olarak içtimai münasebetlerini teslı ettik·
lerl gibi içtimai münasebetlerine uygun olan
prenıtpleri, fikirleri, kategorileri de yaratnlar.

Böylece, ifade ettikleri münasebetler naııl
ebedi değilıe bu fikirler, bu makuleler de ebedi
dafildir. Hepıl de tarlhi ve geçici mahsullerdir.
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yani, insanlar hem tıtlhıal seviyelerinin de

recesine uygun düşen cemiyet münasebetlerini
kurarlar; hem de bu müoaıebetlere uyan mebadiyt,
fikirleri, makuleleri meydana getirirlt>r, Yani
topluluk münasebetlerini ve bu münasebetlere
uygun prenıiplerl, fikirleri, kategorileri yaratan
hep ayni ioıanlardır.

Bunun içindir kl bu fikirler, bu kategoriler
tıpkı ifade ettikleri münasebetler gibi, ebedi
olamazlar. Yani gerek o münasebetler,· gerek
fikirler ve kategoriler hiç bir suretle ebedi deiilcltr.

İş ücreti nedir?
lıçtlere: Aldığınız lı ücreti nedir? diye ıorul

ıa, biri " patronum bana bir lira gündellk ve- .
riyor ,.; bir diğeri "günde iki lira alıyorum" İllh.
şeklinde cevap vereceklerdir [ı]. Böylece, men
sup oldukları lı ıubelerlne göre, muayyen bir
itin çıkarılması için, mesela, bir arşın bezlo
dokunması için. yahut bir forma yazınıo dizil·
mest içtn, patronlarından aldıkları l?e.ra tutarını
göstereceklerdir [2). Verilen rakkamların ayrı
ayrı oluşuna rağmen, Işçilerin hepsi bir noktada
birleşeceklerdir [3;. O nokta da ıu: lı ücreti,
muayyen bir tı müddeti için, yahut muayyen
bir itin. çıkarılmaıı için sermayeclnln verdtil
para tutarıdır.

Şu halde demek ki sermayeci amelelerin iti·
nl parayla satın alıyor ve ameleler l§lerlni para
mukabilinde ona satıyorlar! Halbuki bu yalnız
görünüşte böyledir: hakikatte, sermayectye para
mukabilinde sattıkları iş kuvvetleri dir, Serma-
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yecl bu it kuvvellnl btr günlüğüne, bir hafta-·
lıtına. bir aylığına, İlh. satın alır. Ve ıatın al
dıktan ıonra, tıçtyi karerleştmlen müddet zar·"fında çalıştırarak, o tı kuvvetini kullanır.

İt kuvvetinin ıatın alınmasına ayırdığı meb-
lafla, meıeli iki Hra ile, sermayeci dört kilo
ıeker veya baıka herhangi bir matadan mu·
ayyen bir miktar ıatm alabilirdi. Mukabilinde
dört kilo şeker ıatın alacağı iki lira dört kilo
şekerle fiatıdır [4]. On iki saat zarfında it
kuvvetinin kullamlışmı sahn almak için • verdlğt
lki llrıı. on 1kt saatlik itin fiatıdır. Demek iş kuv
veli tıpkı şeker gibi bir emtiadır.• Btrlnciıl ıa
atle ölçülür, ikincisi terazi ile.
lıçller ıahip oldukları emti~yı, it kuvvetle

rini sermayecinln emtlaıı ile, para ile mübade
le ederler. Bu mübadele muayyen bir ntııbet
daireıinde yapılır: ıu kadar ise ( if kuvvetinin
ıu kadar kullamlışma) bu kadar para. On iki
saatlik dokuma iti için iki lira verilir,
bu iki lira onunla ıatın alabileceğim bütün diğer
emtiayı göstermez ımi ? Filvaki işçi emtiasını, tı
gücilnü her çeııt emtldya karıı muayyen bir
niıbet dahilinde mübadele etmiştir. İıçiyc iki
Ura vermekle ıermayecl, bir günlük itine mu
kabll, ona tkl Uralık et, elbise, odun, ışık, ilh...
vermiı olur. Şu halde iki lira, iş kuvvetinin
'emtia ile mübadeleıindekl nlsbett ifade eder.
it kuvvetinin ııuibadele de{jerint ifade eder.
Bir emtianın para ile ifade edilen mübadele
değerine o emtianın fiatı denir IS]. Demek ki
iş ücreti, iş kuvvetinio fianna, ancak insanın
etinde ve kanında bulunan bu hususi emtianın
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fiatına, ayrıca verllmiı bir hlmden batka blrteJ'
değildir.

tferhangl bir lıçlyl, meıeli bir dokumacıyı
.alalım (6). Sermayeci ona tezgahla lplift tedarik
eder. Dokumacı tıe koyulur ve iplik bez haline
gelir. Sermayeci bu beze sahip çıkar, •e dly~llm
ki 20 liraya satar. Dokumacının aldığı it Gereli
dokunan bezden htueılne dOtmilt bir pay, 20
liradan bir pay, çıkardıfı itlen bir pay mıdır?
Kat'iyyen. Bez ıahlmaden çok eTiel, halli
belki de dokuıımaıı bitmeden evvel tıçi günde-
liğini almııtır. Demek ki sermayeci it ücretini
bezin ıatııındsn çıkaracağı para ile ödemiyor,
ihtiyat akçestle (önceden biriktirdiği parayla)
ödeyor. Patronun dokumacıya tedarik eltili
tezgahla iplik naııl dokumacının malı deillıe,
iıçtnln kendlılne haı mata. mukabilinde, it gücü
mukabilinde elde etliği emtia da öyltce doku-
macının mahsulü deftldtr. Olabilir ki patron
bez için müıterl bulamaz, yahut bu bezin ıatı·
tından it ücretini bile çıkaramaz; naııl kl bezi,
dokumacının gündeliğine nts6etle çok kirlı bir
şekilde ıatmaıı da mümkündür (7). Biltiln bun
lar lıçlyl hiç alakadar etmez. Sermayeci, doku·
macının :ı kuvvetini, elinde bulunan ıervetln
bir kıımı ile, sermayeılnin bir kumı ile ıabn
alır; bu sermayenin diğer bir kıımı ile ham·
madde (iplik) ve it aleti (dokuma tezgahı) ,atın
aldığı gibi. Bu alım IJi - bezin lstlbsalt için
-zaruri olan it güc'lnü de ıatın aldığı ıeylere
katınız - bittikten ıonra, artık ıerıuaytcl yalnız
kendisine ait olan bam· maddeler ve iş aletleri

1
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vaııtaıı ile lıtlhıal yapar. Bu aletler meyanına
bizim babacan dokumacıyı da sıralamak lazım·
dır; o dokumacıki mahsulde yahut mahsul flahnda
dokuma tezgahının naııl payı yoksa onun da
payı yoktur.

Demek ki İ§ ücreti {8) işcinin istihsal ettiği
emtiadan kendisine düşen bir pay değildir. 11
ücreti zaten mevcut emtianın kıımıdır ki serma
yeci onunla İfçlnln müstahıll it gücünün muay
yen bir mıktarını, kullanmak üzere ıatın alır.

Demek it kuvveti bir emtiadır ki sahibi, ecir
onu sermayeye satar. Niçin ıatar? Yaıamak için.

Fakat if kuvveti ltçinin kendisine has hayat
faaliyettnl teıkil eder. lıçi, onun vaıntaılledlr ki
hayatını tezahfir ettirir. Böylece, muhtaç olduğu
geçim vaııtalannı lemin için hayat faaliyetini
bfr fiçfincü ıahsa satar. Demek ki hayati faaliyet,
tıçl için, yaıamasını temine yarayan bir vasıta·
dan baıka bir ıey değildir. • O, yaıamak için
çahıır. Keodiıi için iı, hayatının bir lcumı değil·
clir (yani onun hayatına dahil ıayıl&.ma:ı); I§ daha
ziyade, hayatının feda edtllştdir. Bir üçüncü
ıahıa haraç mezat sattığı bir emtiadır. Bunun
içindir ki l§çinin faaliyetinden meydana gelen
mabul faaliyetinin gayesi değildir. İıçinin kendisi
için thtıhsal ettiği, dokuduğu ipekli kumaş de·
fildir; çıkardığı altın madeni veya inşa ettiği
ıaray değildir. Onun kendisi için iıtlhıal elliği
iş ücretidir (8). İpek, altın, ıaray işçi için, • ine
ine muayyen bir mıktar geçim vasıtasına, belki·
kısa bir tı gömleğine, bir kaç bakır sikkeye,
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barındığı bir bodrum katına tahavvül eder (9).
On iki saat müddetle dokuyan, eflren, torna
yapan, l~fa eden, toprak dolduran, taıları yon
tan, onları taııyan, llh.. lıçlye gelince biitün
bunlar onun için hayatın bir tezahürü müdQr,
onun nazarında hayatı mı teıkll eder? Hiç de
ğH bllaktı, fıçl için hayat bu faaliyet durunca
başlar. O ıofradaykeo, meyhanedeyken yahut
yataktayken yaıar, İıçi için, 12 ıaat müddetle
çahımak dokumak, eğirmek, delmek, ilh.. de
ğildir; sofrayı, meyhaneyi, yatafı kazanmaktu(l0).
Şayet ipek böceği tırtıl olarak hayatını idame
çini koza örseydt mükemmel bir ecir olurdu (11).
h kuvveti daima bir emtia değildi. İt daima

ücretli ıı, yani serbest iş değildi. Öküz naııl gör•
düğü iti köylüye satmıyorsa köle de öylece ı,
gücünü efendisine satmıyordu. Köle lı kuvveti de
dahil olduğu halde efendisine bir defa ıatıhr. Köle
bir efendinin elinden bir diğerinin eline geçebilen
bir emtiadır. Kölenin kendisi bir emtiadır, fakat
kölenin· iş kuvveti onun kendi emtiaıı değildir.
Serf (yani toprak kölesi) iı kuvvetinin ancak bir
parçasını ıatar. Toprak ıabibi ondan bir haraç
alır; o toprak sahibinden bir fş ücreti almaz.

Serf toprağa aittir ve bu toprağın sahibine
gelir temin eder ( 12 ] . Serbest işçi iıe, bilaklı
kendisini satar ve perakende olarak. Her gün
hıtyatının 8, 10, 12 ve 15 saatini milzayedeye çıka
rır ve müzayedede en fazla arttırana, ham mad
delerle it aletlerinin ve geçim vasıtalarının sahibi
ne, ıermayecfye takdim eder. lıçi (eikı zamanlar-
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daki köle gibi) bir efendiye ait değildir. (Orta Za
manın toprak kölesi gibi) araziye bağlı değildir;
likin bergünlük hayatının 8, !O, 12 ve 15 saati
onları ıatın alana aittir. hçi iıterıe kendiıini kira
ile verdiği aermayeciden ayrılır. Sermayeci de,
gönlü ne zaman dilerse, iıçiden artık kar çıkarma
maia yahut umduğu kadar çıkarmamağa baılayın
ca, ona yol verir. Fakat bütün gelir kaynağı iı
kuvvetinin satımından ibaret olan amele, ayni
zamanda kendi hayatını tehlikeye koymadan
(yani yaşama hakkından vazgeçmeden) kendisini salın
alanların mensup olduğu bütün sınıfı bütün ıerm ayeci
ıınıfını bırakamaz. O, ıu veya bu ıermayeciye
ait defildir. Kapitalist sınıfına aittir. Ve bu tak·
dirde bir satın alıcı aramak ve bulmak ona düşer.

[Kari Markt : ÜcreUi iş ve sermaye'deo]
Notlar

[1] «Jıçllere: Gündeliğinizin tutarı nedir? Diye
ıorulursa, onlardan birisi: Beni işleten burjuvadan,
patronumdan bir it gündeliği için I lira alıyorum.
Ôteklıi : 2 lira alıyorum. Ve ilh diye karşılık ve
receklerdir cdiyen metnin karıılığlnı iyice vereme
miı [Hikmet Kıvılcımı ret).

[?) "... bir yaprak matbaa harfi dizmesi için..,,
diyen manayı doiru dizememiı [Hikmet Kıvılcımı
ret].

[3) 11Btlcllrdll<lerinin baıkalıkları ne olurıa olıuo.,
diyen eyi bildirememiı [Hikmet Kıvılcımı ret].

[4] Hikmet Kıvılcım, tercümesinde, bu cümleyi
kimilen atlamıı. Bu takdirde dört satır aşııığıda
"iı gücü tıpkı şeker gibi bir matahtır,, dediğimiz
zaman okuyucu haklı olarak : "Niçin iş ııücü
TIPKI ŞEKER GİBi bir matah olsun?., dly_e sora-
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maz mı? iki liranın dört kilo şeker flatı oldufunu
nereden keşfetain ? Müellif diyor ki, iki lira dört
kilo şekerın fiatı olduğu gibi on iki saatlik itin de
ftatıdır. Şu halde İ! kuvveti de tıpkı şeker gibi
bir emtiadır. Ancak, ıeker terazi ile tartıldıtı
halde iş gücü ıaatle ölçülür.

[5] "Akçe ile değerlenen bir mataın defiı tokuı
değerine, o malan: fiatı denilir.,, diyen deierlt bir
tercüme verememiş [Hıkmet Kıvılcım'ı ret).

[6] "ilk önümüze çıkan bir emekciyi, meıela bir
dokuma iıçiıini elimize alalım.,, diyen acaip hayal
ıahibi imiı.

(71 "Olabilirki burjuva bezi dokumacıya verdifi
ücrete bekarak adam akıllı istifadeli bir surette
satar.,, diyen metne dikkatle bakmamıı (Hikmet
K.ıvılcım'ı ret).

(81 Hikmet Kıvılcım, (Gündelikli it ile Sermaye)
de, iı ücreti yerine sadece «ücret• diyor. Yı ücre
tinin ne olduğunu izah eden bir yazıda bu iıtilah1
«ücret-Ie kanştırmal. mıyız? Ücretli asker denilen
para ile tutulmuş askere gördüğü vazifeye muka
bil ücret verilirdi. Hh:metkara da ücret verilir.
Bundan baıka maeşla değil de ücretle çalışan
memurlar var ve telefon mükaleme ücreti deniyor.
Buna binaen umumi man&da kullanılan ücretle
markıisl terminolojideki İl ücreti (Arbeitslohn)araıın-
da fark gözetmeğe mecburuz. Ücret, görülen her
hangi bir iıe veya hizmete •erilen para olduğu
halde io ücreti tarihi bir makule olan "ıermaye.
mefhumu ile alakadardır.

[9] "Ve ipek, altın, ıaray dediğin nesneler, iıçi
için döner dolaşır belli bir miktar geçim vaııtala
rın a, belki bir yün fantleve, bir mangırlık bir ak
çaya ve bir izbe mah2eo barınağına düıer• diyen
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manadan aykırı düımüı (Hikmet Kıvılcım', ret).

[10] Yani sofraya, meyhaneye, yatağa gidebil
meıinl temin edecek olan nesneyi kazanmaktır.

"Hayır, bü,tün bütüne tenine olarak, içıi için.
yaıayış (ifçl hayatı), bu hamaratlığın, bu faaliye
tin bittiği yerde başlar; yani masa başında, sofra
da,kulübesinde, yalağında başlar. Tersine, on iki saat
ıüren tı tıçinin üzerinde hiçte bir dokuma, değirme,.
delme ve ilah. duygusu bırakmaz. Bir duygu,
bir hiı bırakır, fakat bu duygu masa başına, kulü
besine, yatağına aitmesi için i&çiye elveriıli olıın.
ne,neyi kazanmak duygusudur.,, ıeklinde periıan
bir tercüme verip le ıofra yerine maıa baş), mey·
hane yerine kulübe diyen luğalten bibehre oldu
tunu gösterdiği gibi müellifin maksadını da karan
lığa gömmüştür. Dünyanın en büyük hec cavların-
dan biri olan Marx, burada, bir iki çelik çizgi
ile, milyonlarca metre ipeklileri dokuduğu, dağ
aibi altınları yığdıfı ve en muhteşem sarayları
kurduğu halde yük beygiri gibi, kürek mahkümu
gibi ölmiyecek kadar yiyecekle çalııtırılan ve·
ihtiyat iıılzler ordusuna yazılmak üzere nesil ye·
Uştiren proleter ımıfının sefalete dayanabilmek
için, şuurunu boğmak ve avunmak için kendisini
alkole nasıl verdiğini, tereddi uçurumuna _nasıl
yuvarlandığını taıvir ediyor. "Ana" daki itçilerin.
hayatını okuyunuz; dev kalemile ölmez sahifeler
yaratan Zola'nın "Germinal,, deki muazzam tablo
larını temaıa ediniz: görecek,iniz ki, kapitalist
rejiminde, meyhaneılz amele mahalleıi yoktur..

[il) İpekbôceğl tırtıl halinde iken (yani halk:
arasında ipekböceği veya kozaböceği denilen bö-·
cek halinde iken) hayat ve maiıet vaııtalarını ya-
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ni geçim vaııtalarını temin için koza 6rıeydi it •
ücreti İnukabilinde ipek dokuyan yani it Ocretlle

• ,çalışan bir iıçiden farkı olmazdı.
[12] «Toprak bent toprağa ait, topraiın malıdır

ve toprağın sahibi için bir münasebetin özü olur.,.
-dlyerek, franıızca ibaredeki "rapporte,, kelimeıinln
rapporter maıdarından geldiğini anlamayıpta rap·
port yani "miinıuebet,. maniıına alan; yahutta
rapport ke:limeıinio "münasebet,, ten baıka bir
manaya da gelebileceğini havıalaıına ııfdıramıyan
yaman «dilçevirgen,, imfı! .

HAMİŞ - "Ba§ı yukarda gezenler,, e "aıai•·
lara, temellere bir göz atımını bile çok görenler.e
yani "inıanı yarım hekimin candan eltili gibi din·
den imandan eden yarım markıizm,. in mümeaıll
lerine kartı büyük iddialarla ortaya konan bu Oç
beı ıahifelik tercümeden ıonra, "ıermaye,, nto
•uydurmasını değilde aılını,.(yani "bu büyQk eıerin
dört ciltlik ilk tomu,, nu!) çevirmekle iktifa etml
yerek Osmanlı ve lılam tarihlerinden baıka din
tarihinin de (marteryalizmi) ni vermeğe hvırlanao
Hikmet Kıvılcım'a ıoruvoruz: (Dağrudao dofruya
Markı'm ve dolayııile Engelı'ln ıözü) bu mudur?
Mukıcılığın temeli olroıyacafı aıikar bulunan
(Edebiyatı cedidenia otopıiıf) ne bir nevi ilrizgib
teıkil eden «falsolardan uzak• «kiipküçQcülc bre
filr• ün önıözünde Tiirkiyeye girlıi tamamlleme
kanik ve gayridiyalektık bir görüıle izah
edilen markdzmin (ökonoml temelinin en
,özenli köıe taşım anlattıfına zahip olan; ve
•,ermayeci şenltk (medeniyet) çağının köıe taıını,,
"hem de erlerinin ağzından" öğrettiğini vehmeden
:Hikmet Kıvılcım'a, tıp tahsilini bitırmlı ve uzun
seneler marluizmle uğra~mıı bu kıymetli mütetebbie
bütün samimiyetimizle, soruyoruz «Mark,,. doktrini
nin birinci meıeleıi {I?!) bu mudur? "Ortodokı,,
(özakiydeci) ıöz,, bu mudur?
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