
•

. \
. \

İNSANİYET KÜTUPHANESl . \
-- • Jı

Edebiyatı Cedide'nin •
Kahramanları·

VE •

Hüseyin Cahid'e •
Cevap

•
Kerim SADi .

Bozkurt Matbaası
• İstanbul , 193S



' if

•

•

-



•
-1

Knçnkau'daki arlmgihında ebedi iıtirahata dalan
Ric.izade Ekrem B. merhum bi; damla hodbin gözy~ıdır.
Halbuki pkirtleri ıayılan Edebiyatı Cedidecilerde tesanüt
duyguıu çok daha fazlaydı : Edebiyatı Cedidecilcr, ikinci
Aptülhamit'in zulmline hrşı, gıpta edilecek bir teıınütle
el ele verdiler ve Serveti Fünun'un kanadı artınd.ı muaz
um bir fuhuş epopesi vücuda getirdiler!

Edebiyatı Cedide'niu bütün o· pembe beyaz neşriyatı
ukuındaki terane şudur : Medeniyetin şahikası mavi
atla■ döşeli bir yatık oduı 1

Gümüş ayaklı Tetiıı'in oilu ilihi Abilevı, Hektor'un
ceıedini Trova'nın surları etrafında dolaştırmıştı. Kaleva
la'da olıun, Şehname'de olsun kahramanlann mübareze
ıahneleri hevlengiz bir tabiatın vahşi bafrıdır. Edebiyatı
Cedide'nin kahramanları ise, daima, mavi şahikalarda
eenkleştiler ve en büyük zaferleri yatak odalarının bari
ıııinde kazandılar 1

Edebiyatı Cedide kahramanlarının bir tek ilahı vardı:
Eros. Ve bir tek ciddi meşgaleleri : Zina 1
• Edebiyatı Cedidenin her romanı , ıütrei nezahet •
altında, fiziyolociyai bir milnuebctin menkabeıi detil de
~edir?

Ekaeriyeti iri ile şaheaer payeıiue yükaeltilen •Afkı
..mnuı u al&lım :

-··- .. , .... -· ..
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Firdevs,H. Bihter iımindeki ıarııın kıırafına zengin bir
müşteri aramakla meşgu! mülevves bir mah\Oktur. Büyük
Aıta'da mahun ıandalla müsademeyi andıran tesadüflerden
SQnra irat Hhibi yaşlı bir ut kafeıleniyor. Miru prenaipi
ıayesinde - ve London'un dediR"i gibi - •ölülerin ayak
larile• yürüyen bu muhterem burjuvanın adı Adnan Bey.

Kadının tenasül cihazı il:ıı:erinde erkete mülki
yet hakkını bahşeden niltih merasımını müteakip ,
debdebe ve darat içinde, dütün dernek yapılıyor. Adnan
B. le Bihter ıerdeR-e giriyor.

Fakat, ihtiyar uzviyet şer'i kontratla mülkiyetine ıeçen
genç kadının ruhunu tatmin edemiyor; ve yeni relin
tabiatile heran terü taze bir uman• -Türkçeıi 20 • 2S
yaşlahında bir zanpaıa - bekliyor.

Bu sırada Adnan B. in yeteni Behlül konafa misafir
gelmiştir. Bu çapkın delikanlı sahnede görünür görünmez
Bihter acaip bir dilem kaqıııında kalıyor: Ya garizi va...
lıtını botarak eskisi ~bi münhasıran kocasile mC4rıı
fuhuşa devam etmek, yahut aşkı memnu• inkıyat ile Beh
lül'On koynunda gayrımeşru fuhşa başlamak.

Genç kadın bu kıyası mukıssim karşısında ikinci
şıkkı ihtiyar ediyor. Lakin fıtratan poliıam olan ve Epi
kür mezhebinin en bayafı minida ıaliklerinden bulun&n
hercai meşrep delikanlı, aradan münasip bir zaman geçince.
yengesine kanıkııyor; ve bu aefer metresinin üvey kızına,
difer bir tabirle amca:udeıinin bekaret gışaıına_$ÖZ
dikiyor. Uehlül'ün amcazadeıi Nihal'e gelince, bu, çok
hassas ve nazenin bir mahlOktur. Babaııının limonlutunda
yetişmiş, bilvasıta veyahut bili.vasıta istihıalden u:ıı:alc,
mesleksiz, tufeyli ve binnetice ruhen mariz bir kız, Ayni
zamanda cinsi münasebet çax-ında. Ve bu ç.afdaki bntüıı
burjuva kJzJan gibi lhımgelen hazırlıfı da tamamlamıı :



Yani, mGrebbiyeaile bülbül gibi Fransızca konuşuyor,
Chopin'in noktürnlerile saatleri katletmesini biliyor ve
erkekleri kudurtmak için nıaıl giyinecefini şeytani tefer
nıatile, m6kemmelen mGdrik..

Buraya kadar romanın yiizlerce yapratı çevrildi. Daha
da öniimQzde yiizlercıı ıahifıı var.

Derhal itirafa mecburuz ki «Servetifilnun nesrinin
babııı• bu •en olgun» eserinde cidden müstesna ve
nefiı tablolar yaratmıştır : Meıeli, endam aynası karşı
ıında Havva tablosu gibi 1

Ahlikı tuııup derecesine vardıran ba.zı • kimseler
,Aşkı memnu• u zengin bir galeri haline getiren bu ren
&'İn tabloların memlekete hiç bir faydaııı dokunmamıştır,
tarzında zahiren haklı bir iddia ıerdedebilirlerıe de biz
şahsen bu kanaatte defiliz. Zira, refah içinde yaşıyan
ailelerin çocuklan Dariilfiınun Garp Edebiyatı Tarihi
müderriıi Halit Ziya 8. in halkai tedrisinden fcyz almadan
çok zımaıı evvel • ~kı memnu » mllbdiinden felsefei
ameliye meşk etmişti. Fecri ati şairlerinin •emir• i, harbı
umumi senelerinde, Behlül'e Löbon'da tesadüf etdiAini,
Nihılin'de Heıe'den piyano dersi aldıflnı söylüyor ki ya•
lan defildir.
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Franıız romanlarında bir zamanlar revaç bulmuş do
lambaçlı ve yavan ruh tahlillerini ilıtadane bir itina ve
mllfrit bir ıayreti tuannuperdazane ile kopya eden Ede
biyatı Ce:lidecilerin nazınnda en ideal tip enıeıi katmerli
zevltpereıt bir frenk ııermaycciııi ve zarafetin erişilmez
timsali de buldog suratlı madamlaıdı.

Bediiyatta Taine isimli mGrteci pedanıa lı.uyrutundan



bir türlü aynlamıyan Ahmet Şuayp B. cHayat ve kitaplar»
ın kapa~na elinde Fransız kapitalistlerinin cerideaile otu
ruyor; rahiplerden diploma alan Uşaki Zade'nin damarla•
rında Avrupaya halı ihraç eden eski bir bezirgan ailesinin
kanı dolaşıyordu. «Tezat• milellifi izzet Melih Bf. nin
aylığı Rejinin kuaaından frank heıabile tediye edilirdi.
ıHayal içinde• yüzen kavgacı muharrirlere gelince, on·
lar da sonradan, temettu getirmiyen hülyaları terkederek
•siyaset patırtıları• ortasında daha pratik bir yol tutmuş
lır ve cehennemi bir sistem halinde Şark ölkelerini be
fan «Düyunu umumiye• nin yükaek malcamlanna aalıip
olmuşlardı.

Edebiyah cedideciler, kemali gurur ve ifiibarla, uzun
seneler, garp sermaye.ine ajanlık ve komisyonculuk ya·
panların, huıuıi ticaretgih sahil şehirlerinde biriken itba•
lit ve ihracat tacirlerinin hikiye ve şiir vadiıinde mfi•
meıailliğini deruhte etmişlerdir.

Claude Farrere tarafından garp medeniyetinin halcilc:i
pu,nnier leri diye tavsif edilen • skolastik manhkla mn
cehbez • papazlan, fabrika mamulih ve Musıet'nin gece
leri ile, kapitillaıyonların himayesinde, Türkiye'ye ayale
basan korsan zadelerin kozmopolit mihmandarları onlardı.

Bu sebeptendir ki, bir Edebiyatı Cedide: kahramanının
indinde en büyük fazilet adabı muaşeret kitaplarını mad0

de bemadde ezberlemek, güniln her saatinde en son mo•
daya göre günag(ln tuvaletler değiştirmek ve araııra,
piyanoda alafraDfôl parçalar çalınırken :

Poü«, prends ton luth et me donne un baiser
Diye inledikten sonra, prlldomvari bir eda ile, bnn,ır

hüngür atlamaktır.
cSalon köşeleri• nin necip kahramanı, baloda raatrel

difi kibirli miılere parmak ısırtacak derecede güzel d...
etmeıini ötrenebilmiı udef bıyıklı bir delikanlı itli.
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Bo(iiıı, «Salon köşeleri• nden hayli uzaktayız. Müs•
temleke ve yarı· müstemlekeler uyanıyor; Tarih diyalek
tik teltimülüoe devam ediyor; ve bir ibtililcinin dedifi
ribi, •Tarihin zenberefi sonuna kadar boşanacakhr.•

Yakın Şark'ın baritaıını açalım ve milli kurtuluş
b.veketine sahne olan Türkiye'ye tez bir nazar etfedelim.

Her tarafı lacivert bir kuşalcla ıanlmış bulunan bu
reniş ülkede ne görüyoruz?

Çin Seddi gibi yük.elen gümrilk kapılannda iatiklil
bayrağı dalgalanmakta, «Yerli Mallar Seriiıi• ,ni tavaf
edenlere cıınai heyecann ıunulaıaktadır. Milliyet fikir
leri, 1055 numaralı Teşviki Sanayi kanununun nüvaıi,
leri altındı, yerli burjuvazinin açhfı fabrika adedile mep
ıuten mütenııip olarak inkişaf ediyor.

1932 de, ipekli mensucat fabrikalannın iıtihıalitı iki
buçuk milyon metreye balit olmuştur. •Kösele imalitı•
mıı, 4,105,000 kiloya çıkmıştır. Ayni senede 129,000 ton
çimento iıtibıal edilmiştir. "Ayancık, Bafra, Rize, Bartın
gibi yerlerde kereste aanayiinin dev adımlarile ilerledifi
görülmektedir.• «Üzüm ve incirlerin ambalajlarına mah
ıuı kutuluk keresteler de bugün tamamen vatanımızdaki
ormanlardan temin edilmektedir.» •Umumiyetle pres eşya·
ıı, kapı tokmakları, sobalar ve döküm eşyası, emaye ve
nikelaj işleri, çatıl, kaşık, anahtar, kilit, demir ve bronz
karyolalar tamamile memleketimizde yapılmaktadır».

Mecidiyf! köyünde likör fabrikaııı açan İnhisar idare·
sinin Tekirdafındaki şarapbanesinde •nefis şaraplar• istih
ıal olunduğu gibi, lıtatistik Müdüriyeti umumlyesinin
reklamlarına röre, sanayi müeııeselerinde çalışan amele
miktarının yekOnu da aiir'atle kabarıyor; Yani proletarl-
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ıaııyon devam ediyor. •Celil 8, 1931 senesinde yalnız
mensucat ıanayiinde 68 bin işçi ç.alıştıfıaı, 933 ıoneainde
bu miktann 127 bine çıktığını ıöylemiştir.•

Velhasıl «A -Deri, ipek aıenaucat, çorap, nebati yaf,
sabun, fanila, çimento, kereste, mobilye, un, makarna, irmik,
biıküvi, çikolata, konıerva, şekerli mamulat, trikotaj ve
lastik mamulat: tamamen;

B - Yün, pamuk mensucatı; madeni eşya ve diğer
müteferrik sanayi: ltısııun; memlekatin mamtll ihtiyacatını
tatmin etmektedir.•

Difer taraftan markıist iktisat literattlril, tarihin ma•
teryalist teliklcisi ve genç bir proletar edebiyatı, şu veya
bu şekilde, •hakki hayatı istiyor,

iş kuvvetini ilmifi bir paraya paura çıkarın lıparta
kızlıriİe Uşak kadınlannı «tarihi do~tlanmız• ın ruğan
iıkarpinleri altında kayıtsız şartsız çiğneten ıUbudu
atiku yırtılmış, •Fani Tesellrlera unutulmuş, ,Linei Me
lalı bozulmuş; fazla kıymetler babya doğru göç edecek
yerde kısmen istikamet değiştirerek ay yıldızlı bankalar
da teraküme başlamış; •Hariıtan ve Gülüıtan• dafılmıf,
•Leyali ırizan• ebediyen avdet etmemek llzere muinin
hiç)ifine kanşmıştır.

Aynlan ellerimiz bir daha blrlqmiyecelt. ..
• Artık, Pariı'in buluvar mecmualarından kesilmiş resim•

lerin altına Ferhengi Şuuri'den ve arapça kamuı'tın top
lanan traşide kelimelerle tumturaklı ıoneler işlenmiyecekl

Şimendifer imtiyazlan, Pıllida iıproketi ve misyoner
teşkilatı ile •Devleti Aliyei Osmaniyeyi• iıtili eden ecnebi
ıermayesi,-Loti'nin halisane temennilerine rafmen- kan·
ıızın dişlerini eskisi kadar kolaylıkla mevadı iptidaiye
kaynaklarına reçiremiyecek...
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Efıuı, efıuı iti o devir tekrar gelmiyecelc. Herşey
değişip akıyor. Hakimin dediii gibi, ayni nehrin sularında
iki defa yılı.anmak mümkün değildir.

Elkuip Habibulih levhası altında ilhım beldiyen
uzun aaçlı şairleri, pomadalı üslübile ıaşb edebiyahmııa
heykel gibi diken• daül'efrenç mUtahassısları ve •Eylülıde
Eflatuni şehvetle sevişen iki sevdaıedenin ıukutunu gör·
memek için kundakçıların ukubetine razı olduğu halde
menınp olduğu edebi neslin tahtenuurunu «Zanbak•
teklinde teşhirden çekinmiyen samimi hikiyecilerile o de
vir, bir daha ıelmiyecekl..

Hamiş - Servetifünunculara tabsiı edilen bir yazıda
Tevfik Fikret'in hiç anılmayışı hayret ve itirazla karşıla
nabilir.

1) Acaba Fikret, köprüdeki dilencilere ıadaka datıt·
mıkla, kollektif fuhuş destanına iştirak ıuçundan tama·
~ile m,berra mı sayılmalıdır?

2) •Rübabı şikeste• de Froydizme mevzu olabilecelt
her hangi bir aşkın izine rulamak o kadar aiiç bir iş mi?

3) Yoksa, ıAşiyanı a kapanan bu kadife takkeli hır
cın kuşun eski arkadaşlarile kavga edip onlardan mad·
deten ve manen ayrılııı kendiıine bütlln tenkit ve hiciv
oklarının maverasında bir mümtuiyet mi bahşediyor?

Yukarki üç sorgu ayrı ayn varit olmakla beraber,
•Edebiyatı cedidenin kahramanları• nda Fikret'ten bahset
meyişimizin asıl sebebi bu delildir. Muharrir, •Hanı yat•
ma• şairi için ayri bir riıale neşretmek istiyor. Sulhper·
ver, beynelmileliyetçi ve hatta proleter Jairi denilen
Fikret'in, devrin edebi simaları araıında ihmal edilemi
yecelt bir buıusiyeti vardı.



HÜSEYİN CAHİD'E
CEVAP

Antimarkaiıt cepheye namdar bir mllcahit daha ilti
hak etti : Hnıeyin Cahit.

Müşir Etem Pş. kumandaıındaki imparatorluk ordusu
nun Atina üzerine muzafferane yiirüdilQil devirlerde Mu•
allim Naci taraftarlarile cenge tutuşan ve o tarihten iti
baren bir çok gazalara girip oldulcça ehemmiyetli kazılar
savuşturan bu yaşh kalem, nihayet, Marx'ı da hançerle
mefe muvaffak oldu : Hem de, filantrop bir nikap altında
ve kirpiklerine bir kaç damla göz yaşı takarak..

«Ben Cari Marx'ın Tarihle maddecilik nazariyelerini(III)
de sansürün gözünden kaçırarak Servetifünuna yazdım..
Onun için,· bugün ayni ruhi haıtalıta tutulan ıençlerin
hiılerini ve vaziyetlerini pekili bilirim. Onların g,eçirdik•
leri hummalarla uyku.ııuz kalmış bir eski müııap sıfatilo
onlara acırım.• ıArada sırada, gazetelerde ıördütilm bir
havadis yürefimi sızlatır... ~

Hüseyin Cahit B. in makalesini - benim ıibi lezzet
ve allkayla- okuyan naçiz bir vatandaş çıkıa da: ıMuh•
terem Cıhit Bf., dese, ıen lci bir fiirkii barandideaia,



aen de ıızlıyacak yiirek var mı ? Sen de zerrece ~efltıt
ve merhamet olıaydı, hım madde istibııal edici kitlelerin
derisini siyah tımaklarile • yüzen Düyunu Umumiyede
dayinler vekileti ribi şerefli bir mevkie kurulabilir miydin?•

Evet, bir vatandaş çıkııa da böyle dese, acaba, eski··
kurt buna ne cevap verirdi? Herhalde, kuvvetli bir maı,.
tıkla, kendisini şöyle müdafaa ederdi :
- «Ben de, ıençken ve (metelikıızken) bir aralık bu

hislere ıürUklenmiştim. Hayatı muhayyel müşterek bir
hayat hikayesidir, bir sosyalistlik tecrübesidir. Bu sadece
bir hayalden ibaret defildi. Uzak ülkelere gidilerek tat•
biki düşünülen bir ideal idi. Maddi imkanın bulunmayışı
bu teşebbüıU yalnız bir tasavvur halinde bırakmıştı.• işte
ben bu maddt imltı&nı bulabilmek içindir ki her şeyden
evvel para kazanmanın yolunu aradım. Ve bugün, lehül
hamd, her cihetçe mUreffeh ve mes'ut bir bayat sürüyo
rum. Esuen komllnizmin de nibayetilnnibaye insanlara
vıdetti2'i mUreffeb ve mes'ut bir hayat detil midir?

İşte Hilseyin Cahit Yalçın o gafil vatandaşa böyle
ilzam edici bir cevapla mukabele ederdi; ve kendisine hak
vermemek mümkün olmudı.

Fransa lhtilili Kebirinin büyük prensiplerine meftıın
ıöriindüğü halde, maroken ltoltufa gömülerek, abir inıan
cemiyeti içinde içtinabı imkansız olan ·müaavatsızlıklırla
haksızlıklar• dan kemali ıükOnetle bahseden bu müheykel
ıinizme ben kendi hesabıma hak veriyorum 1

Hüseyin Cahit 8. makaleıinde, komünizmi yalnız, «hül
ya peşinde koşan zavallı• ları •uçurumlar» a ıllrükliyea,
•ruhi ve fikri bir delilet• şeklinde telakki etmekle kal·
mıyor; ,,fakat bu hülyalar devam ediyor ve mahvettiti
kimseler çofalıyor• dl'ye eaeflendikten sonra, ıoayaliıtiRt
ve komünistliği frengi, çocuk düşürme, alkolizm vs. ribi
içtimai baıtalıldır araııına ■okuyor ve diyorld:
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«içtimai bıfzısııbba ile meşgul olan doktorlar nuıl
reııçliği bazı içtimai haıtalıklardan kurtarmak için bllyOk
gayretler ıarfetmete lllzum hissediyorlarsa bu ıoıyaliıtlik

. ve komünistlik fikirlerini de ayni ıurette harap edici,
felaket verici bir cemiyet haıtalıtı telikki ederek onlara
tutulmamak çaresini ve tutulanlara iyi olmak yollarını
göıtermete ihtiyaç vardır.•

Yani, reami ve liberal ilmin yaptıtı gibi, ücretli kö
kliti, şu veya bu şekilde konımata ihtiyaç vardır; bu
çeşit kölelite amansız bir ıavaı açan markıcılıtı bot·
mata ihtiyaç vardır...

Zavallı Marxl Hen6z eserlerini bile tanımıyan bir
memlekette mefer ne kadıır çok dllşmanın varmış!

Keaik bir ağaç ıövdeıi üzerinde bir mevta başı tap•
yan fersude profeaörlerden tut ta Üniversiteye yeni ayak
baıan ve heybetli sakalından başka oyuncak bulımıyan
çocukları kadar herkes ıeni taşlıyor.

Eski Liman Şirketi Müdürü B. Ahmet Hamdi bir kon
feranıta, beşeriyete buineler bırakın muazzam kelleni
futbol topu yaptı.

Mezar taşına:
Kanar bul lralıri fidd•tiadu
Mevtimde :ıeıııi■ ile unıaaıa
Toprıktı vücüdümü bırakma
At haricin• f11 ıııımaıııa

lut'aıını oyduracak kadar iıtirap çeken Şairi Mader
:ıat lımail Safa'nın otlu fıkralarında sana çatıyor. Terbiye
doktoru Halil Fikret fırsat buldukça diılerini Ana p·
çiriyor.

Heidelberg ve Berlin'den çifte çifte diplomalarla
dönen ve tuvaletini dev aynuında"yapan ahmaklar ıenden
iatikam almak ıevduına kapılıyor; senaryo milıabakuında
bet yilz lira kuanan mqbur «ldeoloı• Şevket Si-
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reyya, ıendea kapbtJ iıtiliblarla, ıeni mat etmete çaba
lamaktadır...

Ve fellketin dereceıine bak ki, biltnn bu irili ufaklı
pehli-ıanlar yetmiyı,rmuı aibi, ıimdi de, Henri B~aud'nun
pnlı mütercimi, •Fikir Hareketleri• nde, yine ıana karıı
-yani kapitaliıt cemiyetinin inkişaf kanunlarını teıpit eden
dehaya ltarıı - pıılı hançerini ııyırmış bulunuyor..

Zavallı Marx, aınıfııı bir cemiyette bile ne kadar
dilşınanın var!



Tevfik Fikret
Sulhperver

Beynelmileliyetçi
veya proleter

Şairi mi dir?
Yazan: Kerim Sadi

Prof. KöprülUzade Mehmet Fuat, 1918 de, cTevfilt
Fikret ve ahlaluı unvanlı kırk sahifalık bir broşür neşretti.
Şairi wtel'in ve tekfir• edenlere karşı müdafaa için yaııl
mış olan bu broşürde, müellif esesas itibarile şunu iıbıta
çalışıyor: Fikret dinıiz deiildi. Bilaltiı "muum ve lekeıiz
vicdanile Allahın [•J rahmetine kavuşan bu namus ve

(1) Din buıuııında müfrit ortodokı ıörüaeıı Köprülüude'oiıı
lcur'aa müellifine k•Tfl da pa7aıuıııt bir mulıalıbat ~ılediti aalaıılyor:
•Hazreti peyrımbcre kartı baıa ıilmme lıaşi (ıyııeıı!II) eo ufak bir
lıürmetaidikte bulUDın ıalııı, bu milletin mukaddeutıııa huçer
ıaplayııı bir cani nıeıabeıindedir,. ve "lıar tiirlii tel'lae miiatalıaktır..,
(Tnfik Fikret ve ahlila, S: 4)

~
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fuilet beykello •eserleri ve hayatile rençlife kutıiyet
ıaygılan (ayııi dini duygular!) telkinine çalışan bir ahlilc
aiirşidiydi.•

Hikayeyi Köprülll:udeden dinliyelim: •Fikretin ruhu
ıevimli bir iÖle benziyor,.... llih.

•• •
Fikretin ahliltı meıeleıinde, allame m6verrihimizi

dinledik. Şimdi de daha yüksek bir makamın, filozof-pey
fımber Ziya Gökalp'ın mütaleasıoı alalım:

cBizde ablak buhranı niçin dog,uyor?, sualine Gökalp,
bermutat, kateiorik bir cevaplı mukabele ediyor: «Çünki,
diyor, Fikret seciyesinde bir filozofumuz, bir ablakcımız,
bir içtimıiyatcımız hen6z yoktur.ı ;Harııımızın başlta ıaba
lannda Fikret'lerimiz olsaydı bu ırilnkü ablak buhranı
mevcut olmıyacaktı•. Ve tezini ispat makııadile ilive
ediyor: «Başka milletlerin bu gibi büyük ruhlu adam
ları olduğu içindir ki bizim buıriin geçirmekte oldu~
ııııız buhranları kolayca feçirmişler (1) ve az zamanda
normal (ili) bir bale ielmişlerdir.• (Yeni Mecmua, 23
atuıtos 917).

Böyle oluncada, meselenin halli ıayııı milyonlara va
rın ahlikıızlır aürüsQ içinde bir iki ahlak kahramanınıa
yetiştirmesine batlı demektir. Bu kahramanlıır yetişecek,
umumi meydanlarda kürsülere çıkıp halka va'zü naıihatta
bulunacak ve karanlıklar içinde puyan olan kitleler, bü•
tin ahlikıızlıklanna nedametle, bunlann peşine takılarak
ıalmetten nura kavuşacaklardır. Nerede o bahtiyar ana
lar ki bir an evvel bu kahramanları dofurup emzırıın.
Aksi taktirde, felaket ayaklarımızın dibinde derinliti
i'111lemez bir uçurum halinde açılacaktır.

Fakat, biz, bu uçurumun baı döndürücü derinliklerlae
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kendimizi çarçabuk kaptırmıyalım da, aotuk kanlılıR1m1•
zt muhafaza ederek, tekrar ablik sahasını dönelim.

Burada, şakirtle üstadın, KöprülOzadeyle Gökalp'ın
birleştiti nokta şudur ki: Ablak mutlak bir nesne olup
gökten ilahi ve yekpare bir cevher halinde maşeri vie
dana iner; yahut bazı müstesna kahramanların alnına
yald~lı bir levha gibi doğarken çakılır. Bu, şu, demek
tir: Beşerin tabiatı daima aynidir; insanın ihtiyaçları biç
deırşmez; hukuki, bedii, ahliki ve ilih.. Telakkiler - haklı
hılcsız, d~ru yanlış, güzel çirkin, faydalı muzır, iyi veya
fena gibi mefhumlar - ezeli ve ebedidir.

Halbuki, biraz derinleşince, hakikatin başka merkezde
oldutu ıörfilecektir. Umumiyetle fikrlerin, ıhlik telikkt
lerinin-meıeli iyi, fena ilah, gibi mefhumların - kaynat,
maddi ihtiyaçlardır. Bu ihiyıçlar durmadan detişir ve
bu değişmeler iktiıadi şeraitin, iııtihıal şartlarının
defişmesinden dofar. Yani, teknik ilerliyor, istihsal
şartlan ve iktiıadi şerait deeişiyor. Değişince maddi
ihtiyaçlarda ıabit kalmıyor, onlar da beraber defişiyor.
Ve ıblik telakkileri - iyi, fena llib. ıibi mefhumlar •
bu ihtiyaçlara uyarak yenileşmek meceuriyetinde kılıyor.

Basit bir misalle bu noktayı aydınlatalım:
Bir memlekete kapitalist iıtihsal tarzı yani fabrika

istihıali yerleşti diyelim. Kapitaliıt iıtibıal tarzında, bu
iıtibaal tarzında, bu iıtibaal münasebetlerine tabi olan iç
timai ıınıflu vardır: Sermayeciler, proleterler llih..

Sermıyedarsız, proletersiz kapitalist istihsal tarzı olmaz.
Kapitalist iıtihııal tarzı ne yapacaktır? Bu adamlarda

yani bir fabrikatörle veya bir amelede yeni ihtiyaçlar do•
ıuracıktır. Bu yeni ihtiyaçlar, feodal iıtihıal tınının

. bekıyaıına baflanmış fertlerdeki ihtiyaçlardan • büyük
eru:i ve irat sahiplerinin, .ustalann çıraldann lıih. ihti
yaçlardan - büıbOlün başkadır.
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işte bu yeni ihtiyaçlarla beraber yeni ahlak telakkile
rinin de dotdutunu görürüz.. Yani faydalı, muzır iyi fena
ve lllh. g,bi mefhumlar bu sefer bu yeni ihtiyaçlara
uygun d6şmek mecburiyetinde kalacaklardır. Velhasıl bir
SlNlF AHLAK\ teessüs edecektir; ve fertler - hususile
ideologlar, şairler- ister iat·emez. bu ahlakı benimsiyecek
lerdir.

Binaenaleyh, Fikret'in ahlakı meselesinde, Köprülüz.ade
nin etetine yapışarak şairin vicdanında dolaşmakla hiç bir
ıey keşfedilemiyeceti aşikardır. Ahlakbuhranının köklerine
gelince bunu da, Gökalp'ın yaptı2ı gibi, fikir ve ahlak
kahraman\annın yoklutunda deti\ iktisadi haytın obiektif
ıartlannda aramak icap eder.

•



Profesörlerimiz Marx'ı nasıl
anlıyor?

lıtanbul Yüksek Ticaret Mektebi sosyal ve genel
ökonomi prof~örü M. Vehbi Sarıdıl'ın lktiıat ve

• Ticaret Mecmuasında çıkan Tarihi Maddiyetçilik
serlevhalı yazısı milnaıebetile

Yazan: Kerim Sadi

Kantizm ve
neo- kantizm

1 Demokrit ve Epikür

•



,..

,,

•



~,amı
Çin
Ahm
F'els
Tari
K:arl
Bir ş za.lımşt,ır~
Bir -zal'mi§şir<~
Bir m·

Şe"' e
eüz : 4 ( Tere _

Şevket SQreyya a
azalmıştır Cüz: 1 m

~~E""-t
BiR PR0FE

Y:azan:
İstanbul Üniversitesi İk
l~fül~ye Nİekte0i {' ..,d,.

Beyin"Mark
(10 ~.,)

NTİ
21Krr.


