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TUrkiyedeki antimarksist cephe, fikrlyat sahasında,
sÖlA.hiyettar bir ork6,nı harbiyei umumiye reisi kazanmış
bulunuyor: Prof. Dr. Gerhard Kessler!

Dr. Kessler, derslerinde ı,e mülAkatlarında antimark-
sist olduğunu haber vermekle işe başladı. Muhterem
profesör, Maıx'ın .büyük 6,1im» olduğunu lütien kabul
buyurmakla berabor, fikirlerine aleyhtar olduğunu söy-
liyor; .m,arkşist fikirlere muarızı bulunduğunu illn edi-
yor.

Mülga Darülfünun da bhzamanlar İçtimaiyat kürsü-
sünü işgal edeı Ziya GokAlp te, fırsat buldukça, mark-
sizmden bahseder ve Marx'a ulu orta çatmaktan çekin-
mezdi, Fakat Darülfünun İçtimaiyat Müderrisi GOkilp'-
le Üniversite Sosyoloji Profesörü Dr. Kessler arasında
şu fark'var ki, birincigi Marx'tan tek satır okumadığı
halde, bazı fransız müettiflerinin sözüne itimat cderok
Marx'ı ezberden intikada savaşırdı; ikincisi ise, Marx'ı
alel'usul okuduğu halde, anlamak zahmetini ihtiyar et,
meden tenkit ediyor!

Biz, bu risalede,. marksizme gelişi güzel ateş açan
müşarünileyhin Marx'ı niçin anlamadığına kısaca işaret
ettikten oonra, prejüjelorle yüklü bir dimağın yarattığı
hayreto şayan safsatalaiı redde - heyhat! - mecbur
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olacağız. Bu suretle, batıda yıkıtan içtinai nizamın bün-yesini tamire gayri muktediİ ve 

'"p"-uo iflas etmişistismarcı bir ilmin enkazını ,"alae İJmatah gibi satılı-ğa çıkaıan mürtaci burjuva,prot".1.l"rl tarafından müte-madi hücumlara hedef olan *url."İr.lo bu çeşit hü_cumlardan kat'iyven mtıtecsslİ-or-ldre, kenailiglinOentebatliz edecektii" 
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1. DR. KESSLER,iN KARAKTERİSTİĞİNB VE
*SOSYOLOJİ» NİN SINIFİ MA_HİYETİNE DAİR

O. Prof. Dr. G. Kessler'in «Sosyoloji, namr altında-
ki takrirlerini [1], kemali lezzet|e, mutalaa eden bahti-
yarlardan biri de ben oldum. MuhtereT profesör, bu
Alimane takrirlerile, bizc her şeyden evvel, temaşaya

şayan bir portre taktim ediyor.
Üstadın kendi elile çizdiği bu portreye göre, felse-

de <lüalist ve antideterminist olan müşarünileyh şahsi
mülkiyet mebdeine ve bahusus kuçnk burjuva mülkiye-
tine delicesine Aşık; sosyalizme ve «ilim lisanında komü-
nizm denilen müfrit sosvalizm, e şiddetle aleyhtar; hal-
kı afyonlıyan dine ve.hususile ıstihsal edici kitlenin
ağzına şaman yerine mukaddes kitap sokan kiliseye
nuhabbetk6,r; Lenin'den tabiatile mütene{fir; kapitalist
memleketlerdeki Hayır Cerniyetlerine meftun; buna
nukabil oldukça muannit ve kAfi derecede dar kafalı
bir Sovyet düşmanı; - velhasıl üitrareaksiyoner ve ilik,
lerine kadar kontrrevolüsyoner bir antimarkşisttir!

Prof. Dr. Keşslerin takrirlerindeki leitmotiu şu :

«Marx bütün tarihi bir sınıf mücadelesi addediyor.
Bu fikir YANLIŞ tır.» (S. 90)... oYunan mütefekkirleri-
nin, harp herşeyin babasıdır, rrlealindeki maruf sözü
cemiyet hayatı hususunda doğru değilCir.» [2] .Sınıf
mücadolesi devleti tahrip eder. İhtilAl ve inkillp_ hukuk
nizamını bozar., (S. 73)... uKarl llarx comiyeti sıde
kapitalizm sahasına hasretmektedir. Bu daha çok DAR
BlR DÜŞÜNÜŞ tür.» (S. 27)..; .Kadınlar ile erkekler
arasındaki farklar ve tezatlar bertaraf edilemez.» «sos-












