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başkasının sa'yını kendi hükmü altına almak iktidarını
kaldırır.

İleri sürülen itiraztardan biri de şahıi mülkiyetin
ilgasile her türlü faaliyetin duracağı, umumi bir tem-
belliğin herkese sirayet edeceğidir.

Boyle olsaydı, burjuva cemiyeti çoktan tembellik
içinde mahvolur gidordi. Zira, bı cemiyotto çalışanlar
zengin olmadığı gibi zenginler do çalrşmıyor. Bütün
itiraz şu totolojiye varlyor: Artık §erınayo olmayınca
ücretli iş te olmıyacaktır.

İştirakciliğin maddi mahsulleri istihsal ve dağıtnİıa
tarzına karşı yapılan ithamlar. aynen fikri eserlefinkine
karşı da yapılıyor. Nasıl ki, burjuva nazarında. sınrf
mülkiyetinin ortadan kalkması büttİn istihsalin ortadan
kalkmasına muadilse, ayni suretle, sınrf medeniyetinin
ortadan kalkması, onun nazarınd,a, bnttlİı me<ieniyetin
ortadan kalkması demektir.

Onun ziyaına acıdığı kültür, muazzam ekseriyetin
makinaya bağlanmasından ve hakiki ahenktar torbiye-
don mahrum kalmasından ibarot.

Şayet burjuva mülkiyetinin ilgasına hürriyet, hars,
hukuk ve İlh. gibi burjuva mefhumtarınızın ölçüsünü
tatbik edecekseniz, bizimlo münazaa boyhudedir. Fikir_
loriniz bizzat burjnva ihtihsal ve mütkiyet rejiminden
doğmamış mı ? Nasıl ki, hukukunuz da sınıfinızın ka_
nun haline sokulmuş iradesinden başka birşey değil.
O irade ki muhteyası sınıfrnızın madtii yaşayış şarttarile
tayin editmiştir.

İstihsal ve mülkıyet tarzınızd.an doğan içtimai mü_
nasobetleri - istihşal seyrınin zovale mahküm kıldığı
geçici münasebetleri - tabiatın ve aklın ebedi kanunları
şekline sokturan menfaat gözetici telAkki, bugün tarih
sahnesinden çekilmiş bulunan bütün hekim sınıflarda da
vardı. Kadim mülkiyetin doğuşunu ve batışını, kabul
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ediyorsunuz. Burjuva mülkiyeti için bunu kabul eı.leme-
moğe mahkfimsunuz.,

GOrilltlyor ki, burjuvalar için sermaye halk eden
ücretli iş, proleter için, büyük veya küçük hiç bir mülk
yaratamıyor.. Buna mukabil, mülkiyet namına «bir tezek
parça§tna» bile malik olmayanların sayı§ınl artırıyor.

Malimdur ki, vaktile, feodal cemiyetlerdeki ticaret
va zanaat ehli derebeğlere karşı burjuva mülkiyeti için,
ticarat .ve muva§ala yolları şerbestisi içia, İlh. mücadele
ediyordu. Burjuvazinin inkişafile beraber, mülkiyet git-
tikçe mahdut ellere munhasır kalmaktadır. Kapitalist
cemiyetinde proleterler mülkiyet hakkından tabiatile mah-
rumdur. Memleketlerinin servetiude onların hiç bir payı
yoktur. Diğer taraftao, sermayenin istihlsali gittikçe
müşterek bir emek talep etmekte, §ermaye içtimaileş-
mektedir.

Ve işte bunun içindir ki, proletarya, - Dr. Kessler
cenaplarınrn halisane tavsiyesine rağmen - hususi mül-
kiyet için, yarım dönüm tarla ile iki ıryoz keçi için,
mücadele edemez. Ancak, içtimai istihıal vasıtalarrnı
ve içtimai mahsulleri müşterek yapmak için çırpışabi-
lir. Proletayanrn hedefi, ister istomez, burujuva mülki-
yet şekillerinin ilgısı ve onun ycrine müşterek mülki-
yetin ikamesidir. Tırihi zaruretle mülklerinden sökül-
müş, zincirlerle yüklü bir sınr{a ihtildlin dehşotinden ve
masallarda olduğu gibi altın yumurta yumurtlayan ta-
vuklardan bıhsedilebilir mi?

III. DR. KESSLER,İN ASGAnt sExİz STNIFINA.
VE MARX,IN .rtri#r3İ?"ulEsİ NAZARİYE_

«Karl Marx kapitalist memteketlerdo en nihayet
burjuvazi ve proletarya gibi iki sınıfın kalacağını vo
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bunlardan burjuvazinin proletarya tarafından mahvedile-
ceğini ve geri kalan proleterler ile de sınıfsız bir ce-
miyet teşkii edileceğini zannetmişti. Bu büyük bir hata_
dır. Avrupanın Kİpitalist memleketlerinde bugün asgari,
8 sınıf mevcuttur:

1 - Eski asılzadeler bakıyesi;
2 - Büyük müteşebbisler sınıfı;
3 _ Memurlar sınıfı, bu da dakik olarak a) yüksek

memurlar, b) orta ve küçük memurlar;
4 - KUçUk müteşebbisler ve eski el sanayii baki-

yesi;
5 - Kapitalistlerin memurlarr yani hususi müessese

memurları;
6 _ Çiftçiler; i
7 - Fabrika ameleleri;
8 - Ziraat ameleleri.» ( Sosyoloji; S. 92 ) Zavallı

Marxl Sermayeci memleketlerde iki sınıf kalacağını zan-
nediyor ve günün birinde İstanbul Üniversitesino şeref
bahşeden Gerhard I{essler isminde bir profesörün «as-
gari 8 srnrf, la karşısına çıkıp kendiıini mat edeceğini
hiç hesaba katmryor!

Prof. Kessler'in hiç bir veçhile ilmi bir tasnif mah-
sulü olmıyan bu «asgari 8 sınıf, ı, gerçekten, kapitaliz-
min esaslı sınıfları mıdır?

Bu suale, hayır demeden evvel kapitalizmdo asti ve
esasi sınıfların ne olduğunu anlayalım.

Kapitalist cemiyetinin karmakarışık faaliyeti içinde
yaşıyan insanlara sathi ve mutlak surette müşahhas
bir bakışla baktığınız zatnan, bunların atınlarında, tabia-
tile, çeşme tarihi gibi, sermayedar ve proletar yazılr
lavhalar göremeyiz. Yani, bu insanları, haricen, serma-
yeci ve ecir diye ikiye aylr.amayfl. HülAsa, cemiyetin
tasnifi sırf tecrübi bir tarzda tahakkuk ettirilemez. İçtimai
bir tasnif yapabilmek için, hayvanat, nebatat ve madeniyat
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tasni{inde otduğu gibi, muayyeı bazı karekterlere baş
vurmak ve yapılacak tasnifi bu karekterler üzerine bina
otmek lAzımdır. Bunun için de, kapitalist comiyetini il-
kin tecrit etmek ve mücerret bir enmuzeç olarak tahlil
eylemek gerektir ki, cemiyetin iktisadi - maddi temele
dayandığınI nazaü itibare alarak iktisadi vakraları esas
tutau Marx'ın yaptığı da'budur.

Filhakika, kapitalist cemiyetini saf bir içtimai şekil
haline getirmedikçe asli ve esasi sınıf ları . bulamayız.
Zira, cemiyet, hiç bir zıman, kimyevi bir safiyet arzet-
mez. "Kapitalist cemiyeti rnai mukattar yani ınbıktan
geçirilmiş bir su değildir ki tortu ve mevadı ecnebiye
bırakmadan oH 2, ile «Oı ya ayrılsın.

Bi|iarz, sermayedar cemiyetinde derebeğlik iktisa-
diyatından miraş kalan büyük erazi ve emlAk sahipleri,
feodal bakıyesi sınrflar vardır; cemiyetin daha önce ge-
len şeklinden intikal etmiş kümeler vardır. Lakin bu
kümeler camit değildir,. inhilAt halindedir. Bu küme-
ter hiç durmaclan dağıtır ve a;ırılrr ve istihsald e zıt tol,
ler alan muhtelif sınrflara menşe olur: Kesslar'in dör-
düncü ve altıncı sınıfları gibi.

Filvaki, kapitalist çemiyetinde derebeğlik rejiminin
armağanı olan küçük zanaat erbabile koylUler bir. ta-
raftan proleter diğer taraftan buıjuva unsurlarını do-

ğurmaktadır. Çıfçi ,veya koylü, kapitalizmde, mütemadi-
yen muhtelif tabakalara inhilAl eder; diferansiyasyona
uğrar. Bir kısmr, müsait şaitlar buluverince, burjuvala-

şır; en ehemmiyetli kısmı da tedricen fakirleşerek, ökü-
zünü tarlasını sattıktan ve bir müddet eski toprağında
ırgatlık ettikten sonra - amele olur, proloter saflarına
dökülür.

İşte, kapitalist istihsal tarzının hüküm sürdüğü cemi-
yet şeklindeki esaslı sıDıflar bu suretle meydana geli-
yor. Bu a§ll ve esısi sınıflar, doğrudan doğruya istih-
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salo iştirak eden yani istihsal sahasında yer tutan ve
istihsal vetiresi etrafında kutuplaşan srnıflardır ki ikiye
irca olunur.

1 - Sermayeciler.
2 _ Ecirler
Ve Marx'a göre, bu vakıa kapitalist

differentia sPecifica sını teşkil etmektedir.
über don Mehrzpert, cilt il )

istihsalinin
(Theorien

Biriıci sınıfa giren insan kategorisi istihşal vetire-
sinde Amir mevkiinde bulunau ve ayni zamanda istihsal
vasıtalarrnı mülkiyetinde tutanlardır ki, bunların başlıca
gelir kaynağı sermayedir.

İkinci sınıfa dahil olanlar ise istihsal prosesinde ka_
pitalistlerin emri altında çalışan,'-ve ijtihsal;vasıtaalrından
mahrum olduğu için iş kuvvetini satanlardır ki bunların
da biricik geçim kaynağı iş üçreti yani gündeliktir.

Prof. Kessler'in tamamile iadi bir rnahiyet irae eden
tasnifindeki yedinci ve sekizipci sınıfları, fabrika ame-
lelerile ziraat amelelerini alalım.

Acaba, bunları biribirinden tamamile müstakil vo
ayrı birer sınrf telhkki etmeğe imkin var mı? İlmi Uir
tasnifin esaslarrndan ayrılmağa razr olmadığımız tak-
dirde, hayır. Zira, fabrikada çalışan amele gibi çiflikte
traktör başında çalışan amele de yukarda gösterilen
muayy€n ve müşterek bazı karakterler gösterir ki bu
müşahede bizi Kessler'in "tasnif, indoki ? inci ve 8 inci
«sırrıf» ları bir tek ve aynı"sınrfa ithale mecbur etmek-
tedir.

Prof. Kessler, «ihtisas işile bilgiye ihtiyaç hisset:
tİımiyen kaba iş arasında, ve gösterme işi ile gösteri-
leni yapma işi ( kalfa ile dülger ) arasınde ve kapita-
lişt memloketlerde İnahtar sanayiı denilen ( kuvvot, de-
mir ve kömür istihsali ) sanayiindeki ışlerle imal 'saıayii
işleri ıraıında, bundan maada idare işleri, ziraat §ana-
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yii, münakale işleri arasında mevcut gayri kabili icti-
nap farklardan bahsediyor. Fakat, gayet tabiidir ki, bu
gayri kabili içtinap farklar bize bunların herbirini ayrı
bir sınrf addetmek selAhiyetini veremez, Zira, bı taktir-
de,. muhterem profesörün «asgarİ 8 srnıf , ını azamİ 88 e

çıkarmak mantıksızlığına düşeceği.miz aşikirdır!
Kapitalist cemiyetindeki muhtelif insan gruplarını

tasnif ederken karşılaşacağımız ademi .tecanüs bizi şa-

şırtmamalı. Ve unutmamalıyız ki, srnrflar, daima, tah,
teşsınıflara ve tabir caizşe nevilere ve cinşlere ayrrlır.
Sermayedar cemi,yetinde,sanayi burjuvazisi, ticaret bur-
juvazisi. bankerler, İth. ayrı ayrı birer sınıf teşkil etmi-
yerek doğrudan ıloğruva hAkim sınıfa yani burjuvaziye
ınensup oldukları gibi kalifiye amelelerle kara amele-
ler, dimağ işçilerilo kol işçileri, İlh. ae proleter sınıIın-
dandırlar.

§ "Hochka\italismııs, devresine ulaşan cemiyetteki
iki esaslı sınıfı te§pit ettikten sonra -bu iki şınıf arasın-
da mevcut derin ve uzlaşmak bilmez zıttıyetlerin do-

ğurdıığu sınıf kavgasında duralım.
İçtimai hayatın tezat|ar|a dolu olduğunu, in§an ce

miyetinin iktisadi, siyasi, milli,, dini, fikri vo felseii mü-
nazaa|ar içinde çalkandığını herkes kolayca görebilir.
Taıih, bize, akvam ve çemiyat arasında, kavimler ve

cemiyetler içinde geçen mücadeleleri anlatıyor; sülhle
harbin, ihtilaUe irticaın, buhranlarla terakki veya inhi,
tatın ard arda zincirlendiğini tasvir ediyoruz. Bu da
herkesin bildiği bir şey. Asil ehemmiyetli olan mes'ele
ise şu: I enin'in tabirile bu *labirent ve bu zabiti igvza
içinıte hükmünü yürüten muayyen birtakım kanunlar
var mı? Varsa, bunu nasıl keşfedebiliriz? Marx birinci
sorguYa, evet,, dıyor; ikincisine de şu,cevabı veriyor:
sınıf mücadelesi .nazariyesi ıle.
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. ._İŞte, 
Kessler, premarksist bir sosyolog gibi, Marx'rntarih sahasındaki en mühim hizmetlerinden biri, olan buıazariyeyi yan çizmiş; ve, muğalata yoluna saparekgözleri geride duelloya kull.rş-rğtr..

Filhakika, Prof. Kessler .Manİfestı deki birinci mep-hasın ilk ibaresini kat'iyyen anlamamış görünmektedir.Bu ibare, herşeyden evvcl, in§an cemlyJtinİo ;;;;_lUlde sınıfların oyna<lığı muazzam role işaret ediyor. Sı-nıflar üzerine kurulmuş bir cemiyette bizzat içtimaibünyeyi tayin eden cemiyetin .rnfl"r" bölünüşü, busınıfların karşıIıklı münasebetleri, llh..dgğit mi? Cemi-yet hayatındaki her ehemmiyetli değişiklık, şu voya butarzda, sınıf kavğasına bağlıdır. 
*Srnrfıar 'uru.*outİ

kan_lı savaşlar olmasa cemiyeİ bir şÖl.ilaon diğer birşekle geçemez. ( Buharin'jn tefsiri 1 
'--

_ Kessler, tarih sıufların kavğasİdır, fikrine itiraz e-
9:|uk, bu fikir yanlıştır, diyor. bakat unutuyor ki, bufikir yanlıştır, diyebilmek için «sınıf mücadelesinin millive dini tezatlarla memzuç» olduğunu, umUcadetelere
hedef olan» sınıfların «ekseriya 

""JuUi veya başka din-den bulnnduğunu» söylemek İ.atl .l"gilair. «Manifest,deki
ibareyi cerh edebitmek için, şansl Jultiyetin t6e§§ü§ün-
den ve cemiyetin sınıflara lıoİtlnOılğtl zamandan itibaren
kapitalizme kadar insan cemiyetlerinin tarıni sıJ-;
cadeleleri tarihi değildir, gibi bugün artık müdafaasr
imkAnsızlaşan bir iddiayı sarih olarik ileri sürmek ve bu-nu da ispat etmek lAzımdır. Yaıi, yazı|ı tarihte hür a-damla esirin, patrisiyenle plebin, feodal asılzadelerle
1u.fl:.ll, ustalarla çırakların, mütemadi bir zıttıyet için-de giıli veya açık bir savaşa tutuşmadıklarını ispat'et-
mek l6zımdır.

. §essler, şimdiye kadar bütün cemiyet tarihinın zem-bereğı yani muharrik kuvveti muhtelif devirlerde muh-telif şekillere bürünen srnıf zıttr_vetleri olmuştur, kaziy-
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yesini müdellelen çürütmek istiyorsa, faıtazisine uya-
rak, beşer taribinin hakiki çehresini değiştirmekteı vaz-
geçmelidir.

Manifestin .burjuvalarla proleterler» başlığını taşı:
yan birinci mephası, proletaryanın burjuvaziye karşı
giriştiği savaşın muhtelif safhalarınr umumi hatlarla çiz-
meden evvel, cemivetin daha önceki merhalelerine tez
bir bakış atfediyor ve esir,medeniyeti ile derebeylikteki
karaktoristik sınıf kavğalarının kısa bir panorama§ını
veriyor:

«Bugüne kadar bütün iısan cemiyetlerinin tarihi
sınıfların mücadelesi tarihidir.

Hür insan vo esir, patriçi ve plep, derebeği ve top-
rak köleşi, lonca ustasr ve çırak ntllİ". ezenler ve ezi-
lenler ardr arası kesilmez bir niza içinde, kih gizli k6h
açık fasılasız bir cenk idame ettirdiler, bir cenk ki dai-
ıDa ya bütün cemiyetin itıtilAlle altüst olmasr yahut ta
cenkleşen iki sınıfın mahvile nihayete eriyordu.

Tarihin zamanımızdao önco gelen devirlerine ba-
karsak, hemen her yerde, cemiyetin meratip silsilesi
irae eden bir teşkilAtını, içtimai mevkilerin kademe kade-
me yükseldiğini görürüz. Eski Rornada zadegl"n, şöval-
yeler, avam, esirler, Orta zamanda derebeğler, vassaller,
ustalar, çıraklar, memlükler ve bu srnıfların horbirinde
hususi teşrifat buluruz.

Derebeğlik cemiyetinin barabeleri üstünde yükse-
len muasır burjuva cemiyeti sınıf zıttıyeİlerini ortadan
kaldırmadı. Eskilerin yerine veni sı ıflar, yeni tazyık
şartları, yeni mücadele şekilleri ikame etti.

Rununla beraber, devrimizin, burjııvazi devrinin
ayırd edici vasfı sınıf zıttiyetlerini basitleştirmesidir.
Cemiyet, gittikçe, birbirinin kzııırrıa su§amış iki geniş
ordugAha, doğrudan doğruya düşman iki büyük sınıfa
bölünüyor: Burjuvazi ve proletarya.ı
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Yazihen görülüyor ki, muhterem burjuva profesörüDr. Kess|er cenaplarr, u*bu.lura <iüşmanı bir ibtilAlciıolan Marx'a ulu orta saldırırken, gözlerini siyah birkin bulutile bağlamış; 

"" h"; ç;;;t maadi menfaatlerin
çamurile sınıf kavgalarııın kanİı bataklığı fevkinde İe_kesiz kanatlarla uçan beyaz ve ma§um bir kuğu _ yanisaf ve rnusaffa iliote uğİaş"o tlt.r'.t bir içtimaiyatçı!-olduğunu unutarak, ;baJeOe -U"au.lç maıAyı anlamakzahnetinden kondisini müstağni 

"aaut-lştrr. 1O;
_ 

Dr.Kessler, Marmaranın mavi kollarında uvuyan altınadalarla yeşi! memeli Bosfordan fevkalAde hoşlandığınıizhar eden bir miilAkatında, Kr.l Marx hakkındaki fi_kri sorulduğu zaman, şöyle demişti3 «Qnuıı tahlillerinigözdeır geçirmeden lehinde uuy. .loyhioO" ,oyliy"oİ"_rin cehaletini tedavi etmek lAzırodır!,
Bu sözlerin mahzı hakikat olOuğunu teslim etme-mek, ve önümüzdeki ders senesi z]t,rnau M;;r;;dair daha mufassal takrirler yaıt eden aziz doktorumuza,pek hakl ıolarak, terlavi tavsiyesinJ" uuırr-u-ak müm-kün mü ?

NOTLAR :

[1] Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesl Talebesi CemiyetiNeşri_vatından. Doçent Hikmet S"İ' ;"; tercümesi. SeldmetMatbaası, 1934.

[2] Keİsler'in zehirli okları, görüyorsunuz, Marx'ın diyalek-tiğlnt.çürütmelr için, asıiları uşu.İk 6;İŞ;lektısıyenlerir; k;;;,- r,rıyor, Kessl.. u,,;T:;:Jİ.,ilİ'i::san cemiyeti diyalektik kanunlara 
'rnİ 

İ"İİlal.; yani tezatlarınearpışmasile inkişai etmez. sinaenaıeyıı ;i;;i;.'#;,XŞil;makuldür; ihtilAlciler mecnundur, hh....

,"",jİLYilT,':Şiildi,.aıektik 
esaslarına tarrıamiıe 

_aykırı diişen
vurmaktanr,uo"il,uİr'T# j,H"J'h;İ"ı?§;x'rj"lr"ji*
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YukarLi ibareyi, Hegel diyalektiğinden mülhem olan ve bu diya.
lekttğin yardımile sosyalizmin iormasyon kanunlarını düsturlaş-
tıran Marx'in hangi eserlerine istinaden, takrir buyurmuşlardlİ?
Ve cevap beklemeden Marx'ın tarih tet6kkisinln teşekkülü dev-
resine ait ilk eserlerinden birini ( Die Heilige Familie, 1844 ) uza-
tıyoruz. t(endlsini Hotantoların arasında iarzeden proiesör cenap-
ları mezkür eserin, c]ördüncü mephasının IV üncü paragraiını
açmalı; ikinci notta proletar3ıanın cihanşünıul ve tarihi rolüne
tealluk eden satırları kemali, ibretle naza,, mutalaadan geçirmeli
ve - profesyonel bir şarlatan vaziyetine düşmek istemiyorsa-
bundan böyle Marx'a çatarken daha ciddi hareket etmek zaru-
retini idrak eylemelldir.

_ L4] Saisataperdaz Proiesörün determinizmi nasıl anladığına,'daha doğrusu ne tadar budalaca tahrif ettiğtne, ktlçtlk- btr
ınlsal :

« Determinizm şayanı kabul değildir. ( Determinizm<le ) aynı
şartları tatbik ettiğlmiz zaman ayni netieeleri alırsınız. Halbuki
bundan 

'00, 
300 sene evvel vaki oian bir hadise bugün ayni su-

retle vaki olmuyor. Binaenaleyh bunda bir kanuniüik ğOreml-yoruz.(S:16)
Sorarım ı aklı başında hangi detcrminist ve hususile hangi

marksist, muayyeniyetcillk namı altında, bu azim manösızlığı
irtik6p etmiştir ?

[5] lbarenin aslı ve doğrusu .Manifest>>.in IV üncu mepha.
sındadır: « İştirakiyyun, fikirlerini ve tasavvurlarını saklamağa
tenezzil, etmezler.]AçıLça il6n ederler üi, gayelerine ancak bütün
ananavi cemiyet düzeninin şiddetle yıkılmasile varllacaktlr. Bir
komünist ihtildli olaca.k diye hıikim sınıilar titresin ! proleterlerin
bu ihtildlde zincirlerinden;i başka kaybedecek birşeyleri yoktur.
İhtiliil onlara bir dünya kazandıracaİtır.

Bütün memleketlerin proleterleri, blrleşiniz!»
[6] Nitekim, *... Burjuvazinin proletarya taraİından mahve-

dileceğini ( yani fabrlkada amelelik etmiyen kim varsa çoluk
çocuk, genç ihtiyaç kadın erkek - bila tefrikü cinsü mezhep kı-
lıçtan geçirileeeğini!) ve gerl kalan proleterler ile de (yanİ ha-
tisüddem iabrika amelelerinln bir tali eseri sağ kalanıaiiıe de!
şınıisız bir cemiyet teşkil edileceğtni zannetmiştl» derken pek
şaşı bir görüşe kurban gtttiği aşikdrdır.Zlra, «Maniiest» in ikinci
mephası şu ibarelerle nihayet bulur: «proletarya siyısi üstünlü-
günü yavaş yavaş bütüa sermayeyi burjuvazinin e|lnden almak,
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tekmii istihsal aletlerlnl devletin yani hdklm sınıf olarak teşek-ko|, 

"'pJu 
proletaryanın elinde terrİerı.tır.ttı"-et ve lstihsal kuv.vetlerini mümkün olduğu taau. çanol. 

".r"r.*rt hususunda kul-lanacakhr", İnkişaı seyrinde sınıı zıttiyetleri zail oıunea, ntttin
irli|:il" iştirak etmiş fİrtlerın al"a" İ..İ..İrz ettiğlne göre, dev.let iktidarı siyasi karakte,.lnl 

.tayUeae"]-6r".' iktidar, hakikatte,bİr sınıİın diğer sınıfla.rı tazyik etm..lne-y"a.ıyan, teşkildt altınaalınmış iktidardır, Proietaryi, br.r;;;;;"' iarşı mticadelesinrle,zaruri olatak sınıİ hallnde teşetktiı 
"oij a""nı. ihtİl,l ile hdkimsınıı vaziyetine geçince ve hdkim sınıtiıa.at, eski istihsal reii-mini şlddetle yıktığı zaman bu istihsal *ı.rıı" n.lrn.l']-]ı')jr-diyetlerini doğuran şartlarr ou 

'ut.ip-.oi'"ei, umrmıyetıe sınıi-'ları ve bu suretle d,e bizzat l<enai tıİl<ffiİİlrlr, .,n,tl karakteri_ni ortadan kaldıracakhr. Sınıiları 
"":.,r,İr,Ulyetlelini bağrındataşıyan eski Burjuva cemiyetl yeıine İşİİ.İ1.1''"*u* tutan öyle bircemlyet şekli gelecektir kİ orada, n".'."ruoo serbest lnkişaiı u-mumun serbest inklşaiının şartı olacaktır.»

<< Batan Dünya »ı dan

. Mubakkak olan cihet şudur :

Felsefi düşünceler toplu yaşayıştan, bu yaşayışın
icabatından ve cemiyetteki mücadelelerden büsbütün
ayrı ve müstakil bir şey olamaz. Felsefi konstrüksiyon-
lar diriltici özünü içtimai topraktan alır. K6inatı görüş
tarzlarında muasır içtimai hayatın muhtelif amillerine
ait izler bulunmasın, kabil mi? Felsefe manzumelerı iç-
timai bilgilere sıkı sıkıya bağlıdır; felseii telakkiler ce-
miyet havatına zincirleomiştir.

Gerçekten, felsefe içtimai ikti§at ve teknik zemini
üzerine temel atar. Yani cemiyetin tekni,k teknmülüne
ve maddi istihsal kuvvetlerinin seviyesine tabidir.

Bir insan cemiyetinin varlığı neye istinat eder, dü-
şünelim? Cemiyet hayatının dayandığı temel nedir? Mark_
sın materiellen n Produktivkıiifte » dediği maddi istih-
sal kuvvetleri, yani maddi istihsale yarayan vasıtalar
değil mi?

İstihsalin olmadığınr farzedelim. Bu takdirda, ortada
felsefe mekteplerinden, filosoflardan ve felşeil kültür-
den eser kalır mı?

Maddi istihsal iukişaf edecek, insanın ta,biata karşı
hakimiyeti artacak ve boşer sayinin semere verişi fazla-
laşacak ki insanların düşünmeğe, fikir nesaisine ve bir
« felsefi kültür ı yaratmağa vakitleri olsun.

Demek ki maddi istihsalin inkişafı felsefi kültürün
«oturum»u oluyor.

Bundan, felsefe ve istlhsal kuvvetleri doğrudan
doğruya 'birbirine yapışıktır, « üst yapı » ile « Basis,
araİındaki .münasebetler vastasrzdır, manasını mı çıka-
tacağız ? hayır. . Arada, tabiatile, baglayıcı bir takım
halkalar var.
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Misal olarak feodal ideolojiye karşı felsefe saha-

sında amansız bir harp açan 18 nci asrın Fransız mateı-
yalizmini alalım i

Buharinin. dediği gibi, o devr için fevkallde inkı-
lApçı olan bu felsefenin kaynağı o zamanki burjuvazinin
inkılApçı vaziyeti idi. Burjuvazi, siyaset ve iktisat saha-
§ında, derebeylikle boğuşuyordu. yükselen burjuva
sınıfı derebeylik Alemini otoriteleri, a-nanesi, kiliseşi,
dini, teolojik ve mahaiazak6"r felsefesile beraber - yık.
mıştl .

Burjuvazinin bu inkılipçılığını nasıt izah edebiliriz?
18 nci asır cemiyetinin ekonomisi ve iştihsal kuvvet-
lerinin derecesile.

O zaman ki rejimde iştihsal }uvvetlerinin inkişafı
muazzam ve hevbetli bir manıaya çarpıvor«iu. Ve bu
manra burjuvazi, küçük burj.uvazi, zanaatk'ar|ar ve yarı
proleterler tarafrndan yıkılnıak zaruretinde idi.

Yani, büyüyen istihsal kuvvetleri eski çerçevesini
parçalamak isteyor; eski kılıf artık mengene gibi dar
geliyor; mazrui zarfa sığamıyor.

" Cemiyetin istihsal kuvvetleri mevcut iktisadi mti-
nasebetlerle ( mülkiyet münasebetlerile ) çatışıyor. » bu
münasebetler istihsal kuvvetlerinin inkişafın a y aravacak
yerde inkişafa engel oluyor, istihsal kuvvetlerinin mad-
di akışı önüne çıkan seddin biran evvel yıktlmasını
emir ediyor. Noticede, görüyoruz ki, « içtimai inkılAp
devri , açrlmış, burjuvazi, tarihin bu devrinde, zeruri
olarak, inkıldpçılaşmıştır.

Ve bu revolüsyonarist sınıf pisikolojisi de, ateşten
u§aresile, La Mettrie, Holbach, }relvetius, Diderot gibi
materyalist tıurjuva filosoflarının felsefesini beslemek-
tedir .

tıir misal daha :

Roma imparatorluğunun inhitat devresini alalım.
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Bu devrin felsefesinde, muayyon bir içtima1 sınıfa has
olan pisikoloji'nin .in'iklslarını görürüz; ve basit bir
tahlil ile anlarız ki, bu pisikolojiyi doğuran o devrin
iktisadi ve içtimai şartlarıdır. Halbuki Marx'in " dahi_
yane formülü » ne göre, içtimai yaşayışın seyrinİ tayin
eden iştihsal tarzıdır. İstihsal tarzı ise istihsal kuvvet-
lerine perçemlenmiştir.

*
rt {<

İşte, tesis ettiği « Mektebi Hikmet , le, her biri
birer hikmet definesi olan eserleri ve Darmstad celse-
lerile bütün cihında ün alan Harmann Kayserling,
1927 de İstanbul Drülfünununda kürsüye çıktığ za-
man yukarki tekAmül safhalarından geçmiş ve zikredi_
len istihaleleri geçirmiş bulunuyordu. Yene Kendi tah-
minine göre de, bu yeni istihalo devresi ihtiyarlığından
evvel nihayete ermiyecek.

Şerefine çay ziyiieti verilen Kont cenaplarını
memleketia güzidelerine tanıtmak saadoti, hiç şüphesiz
Ruhiyat müderrisi muhteremi Prof. Mustaia Şekip Bf.
ye düşmektedir.

Bergsonist prefesör Mustafa Şekip Bf. yirminci as-
rın bu en orjinal hakimini türk münevverlerine taktim
etmişler; bilyük metafizikcinin akidesini, lutfon ve mü-
rüvveten, izah buy.urmuşlardır.

Bize gelince, maksadımız, ayni filozofun bazı ana
fikirlerine sadece, tez bir tenkit gözile bakmaktan
ibaret.

Vakıa, iiermann Keyserling'in intikadi noktai na-
zatdan hoşlanmadığını, eserlerinin tenkit edici bir go-
rUşle değİl vecdü istiğrak içinde okunmasını Inusrrren
talep ettiğini biliyoruz. Fakat ne çare ki, bir marksist
için anti - marksist bir müollifi - bu müellif ister bir ha-
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kim, isterae evliya olsun _ meditatif bakımdan mutalaa
etmek mümkün olamıyacağı gibi faydalı bir neşgale de
sayılamaz.

Sermayedar medeniyetinin bütün temellerini verin_
den oynatan, tarihte misli gorülmemiş m:uazzam bir ik-
tisadi . içtimai buhran karşısında, dekadan sınıfın filo-
zoflarına düşen rol nedir ?

Elbette ki : Süpra - lojik sahalarda perendebazlık
yapmak, süpra - ümenle temas etmek, bir mabadet-
tabiiyatİ şeeniyetin mevcudiyetini kabul ile süpra - te.
restr Alemlerde dolaşmak, kozmosun yaratıcı kudret-
lerilo samimen kaynaşarak dünyevi normaların ınave-
rasrnh, çıkmak, süpra -'endividüel hudutlar içinde süpra
natürele iştirak eylemek, süpra _ entellektüel derinlik-
lere dalıp süpra - personel cevherler aramak; aıı'andvi
din akidelerinin minAsına. uygun tefsirlerle ve keoali
ciddiyetle Allahtan, uluhiyetten ve hikmeti rabbaniye-
den bahsettikten sonra, nihayet, saçlarına yabani kuş-
ların yuva yaptığı Hint fikirlerinin ilhamile, arzın ka-
nunlarrnı feshederek ... . Ölumü yenmek!

İşte, 1914 - 18 enperyalist harbinden bir seno sonra
. misyonuna şuur peyda eden ı yani. kendişine bir nevi
nübüvvet gelon ve « ruh naınrna ameli iıllhatcılığa ı
kalkışan Dermstad hakimi ve schule der weisheit
müessisi Hermann Keyserting'in . 6rijina1 » felsefesi ! ı

,ı(
*r.

ixsırıiyET KUTUpHANESinin
Çıkaracağı kitaplardan bazıları

Freud ve Einstein'ın
müçterck bir riıalcine dair

Yazıınz Kerirn SADİ

Hilmi Ziya B"y
TERCÜME YANLIŞLARI

VE
TEFEKKÜRATİ FELSEFİYESİ

Yazanı KerimSADİ

Basılmşı olan

Bir Mütercimin Hataları
Haydar Rifat B. in G. Deville'den tercüme ettigi

<<Sermayo» unvanlı eserin hatalarına dair

Yazan: Kerim SADİ


