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"EKONOMIClLtK,, EFSANESi
Marluistler "yalnız ekonomicin mi dirler ?

Tarihi materyalizm meselelerine yabancı olmıyanlar bi
lirler ki, burjuva bilginleri, eskidenberi, markıizıııi cpsi- •
şik ve ideal momanları• inkar etmekle suçlandırmaktan
hoşlanırlar. Halbuki, bu momanlann büyük tesir yaptıt,nı
m.ırksistler, hiç bir zaman, inkir etmemişlerdir. Bunların
sosyal inkişaf seyrinde şüphesiz büyük tesirleri vardır.
Likin, bu momonlar da. ötekiler gibi, istihsal kuvvetleri-
nin inkişafı neticesidir. Muayyen bilgiler, muayyen fikir•
ler, muayyen özleyişler istihsal kuvvetlerinin muayyen bir
inkişaf konafında meydanıı gelebilir. Engels'in Conrad
Schmid'e yazdığı mektupta (27 birinciteşrin 1690) tasrih
ettiti ıribi, ideolojiler de mütekabilen ekonomi temeli üze
rine tesir yapmakta, maddi yaşayış şartları üzerinde ehem
miyetli surette iz bırakmaktadır. Esasen, marksizmin in·
kir ve reddettiti de bu detildir. Onun inkir ve reddet
titi, ancak, •tarihi inkişafta psişik faktôrünıı müstakil
ehemmiyete malik olduğudur. Marksistler muhtelif «kuv
vetler» in tesirini inkar etmezler, bunlann karşılıklı tesiri·
ni de kabul ederler. Yalnız, pek haklı olarak. bu karşılıklı
münuebetleri karşılıklı tesir yapan kuvvetlerin menşei
gibi anlamaktan imtina ederler. Bu karşılıklı münasebetler,
ancak, muayyen esas üzerinde mümkündür. Bu esas da
ekonomik esastır, Ekonomi temeli öyle bir temeldir ki,
aosyal hayatın karşılıklı tesir yapan en muhtelif cihetle
rinde tezahür eder.

Hakikat böyle olduğu halde,
Öledenberi, marksisteri dünyada

marksizmin muarızları,
uiktisadiyatt tan başka
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hiç bir şey tanımam.ıkla ithama sa~aşmışlardır. Ruııyada 90
yıllarında tamamile düşkün bir hale gelen halkcı İiteratü
ründe, marksistleri •psihikaD yı inkar etmekle, istihsal
müoasebetlerinden başka hiç bir sosyal münasebet tanı·
mamakla ilham ediyorlardı. Lenin «Halk. Dostları» adın·
daki eserinde, •narodnik• lerle münakaşa ederken, M,rx'

• la E.ngels'in ileri sürdükleri esas miiddeayı göstermiştir.
Bu esas müddea şundan ibarettir: Sosyal münasebetler
maddi ve ideolojik münasebetlere bölünür. İdeolojik mü·
nasebetler « ... insanların irade ve şuuruna tabi olmıya·
rak meydana gelen maddi münasebetler üzerine temel at·
mış bir Üstyapıdır• . Marksistler istihsal münasebetlerin•
den ve istihsal kuvvetlerinden başka Devlet, hukuk, ilim,.
din, ar ve ilh. ın mevcudiyetini pek ırüzel anlıyorlar; bun·
)arın büyük ehemmiyetini herkesten iyi takdir ediyorlar.
Buna rağmen, bazı muarızların, bili, ,ekonomicilik• efh·
nesine veda etmeyişi isli2'raba şayan değil midir?

"Fikir tarihimizde bir yıldız gibi parlwscak olan Türk
ahlak ve içtlmaiyatcısı» , •mümtaz mütcfeltkiu Ziya Gölk
alp'm himmetiyle DarülfOnun muhitine yayılan bu efsanenin
akislerine, bizde de, arasıra, tesadüf olunduğu vakidir. Mi·
·sal olarak Yeni• Adam'ın • (sabık içtimaiyat profesörü, ıun
des eleves de l'ecole de Göka/p11, t H. Baltacıoflu)
marksistleri «yalnız ekonomici» olmalcla itham eden sa·
tırlarını zikredebiliriz:

• ... l.ttıeraüstter gilıi yalnız fikirci, Marksistler gibi yalnız
ekonomici olmamak, lakal her sosyiil kuruma aynı znmantla
selıep, aynı zamanda netice değerim vermek. sosyal hııyaıın hl\·
birinde hegeınonya tanımamak, fakat hepsine birden chemmryet
vermek. 811 antayış en ilmi anlayıştır ve m0slıelsos)0olojiniıı an
layışına uygundur .>

Bu satırlar, sosyetenin inkişafı balckındalci marksiat
teoriye karşı 1Cfaktörler nazariyycsiıı adını alan bir teori·
den mülhem görünmektedir. ııF.:ıktörler nuariyyesi• ne
göre, sosyal inkişafın muhtelif veçhelerini harekete reti•
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ren bir sıra faktörler ve bir sıra kuvvetler vardır; ve bu
kuvvetler arasında da karşılıklı tesir mevcuttur. Bu na
zariyye sosyal inkişaf kuvvetlerinden biri olan ekonomik
inkişah da, muayyen derecede, kabul etmektedir. Fakat
onu muhtelif faktörlerle - ırki, siyasi, jenetik, dini vl'!
ilb. gibi muhtelif faktörlerle - bir tutuyor. Bu çok taraflı
nazariyye Mıırx'ın uünilat"ral• telakkisine yani •bir taraf•
Jı, marksizm anlayışına karşıdır. Güya, markscılılt yalnız
.-ekonomik- faktörü tanıyormuş gibi...

Filvaki, bazılarına göre, ekonomik vakıalıırın etüdiyle
rözleri perdelenen Marx ancak bu çeşit vakıııların inkişaf
kanununu aramakla u2raşmış ve Üstyapıların tekimülünü
tamamile ihmal etmiştir. Üslyapılar, sadece, temeli akset·
tirdifine göre marksist telakki «vabidülcanipııtir; tanı
realiteyi hesaba katmaz; Üstypıların rolünü ve ehemmi·
yetini k.imilen ihmal eder. Tarihi maddeciliğin muarızlı•
nndan Hcnri See «Le materiallsm« historique• adındaki
kitabında: •Tarihi materyalizmin büyük batısı bir taraflı
oluşudur» diyor. Bu müellife göre, tarihi materyalizm hu·•
kulti ve ideolojik hadiseleri biçe ı.sydıfı için eşyanın yal
nız bir cephesini görür; realite ise Marx'ın tasavvur etti
findcn çok daha komplcksdir.

Marksist metodun ufr.ıdığı bu çeşit kaba t:ıbrillerin
buan vukufsuzluktan doğdutunu, bazan da hususi bir
kut ile yapıldığını son zamanlarda marksizme iltihak eden
Fransız profesörlerinden dinlemek cidden istifadeli olu
yor {A la lumiire du marxisnıe, tome /).

Marksizme çatanlar marksist telakkinin sôade ubir ta·
ra(lıı olduğunu kabul ettikten sonra onlara artık diyalek
tik materyalist adını deR"ii, belki sadece uiktisadi mater
yaliatD adını veriyorlar. Çünkü - onlara göre - mark
siıtler her şeyi ekonomik faktörden ibaret bilmektedirler.

Cenevre Üniversitesinde profesör Mile jeanne Duprat
sosyal inkişafın bütün diier faktörlerini hariç tutan ınüb-
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hem bir «ekonomizm• gibi tefsir edilmiş diyalektik mad·
deciliğe dair birçok satırlar karalıyor. Mile Duprat'ya
göre, markaizm ekonomik faktörlerin teıirini diğ'er bütün
faktörleri tanımıyacak derecede mubalafa 'etmekte ve aoı·
yetelerin hayatı üzerinde moral faktörlerin yaplıfı tesiri
inkar eylemektedir. Matmu:elin bu ibaresini nakleden Ar•
mand Cuvillier: cMaalesef, diyor, diyalektik materyaliz·
min münhasıran eekcncmicihk» suretinde tefsiri Mile
Duprat'nın yedi inhisarında defildir»; ve B. Bougle gibi
cdaha ciddi müellifler» de de buna rastlandı~ını söyliyor.
Halbuki, diyalektik materyalizmin eksklüzi! hir ekonomi·
eilik, gibi ve hususile bir fatalizm gibi tefsiri Marx'la En·
gela'in en formel metinlerine zıttır. Alman ideolojisi (1845
•1846) nde Marx, tarihteki muhtelif faktörlerin o-karşılıklı
tesir» inden - Devlet, din, felsefe, ahlak, ilh. gibi sos·
yetenin muhtelif veçhelerinin yekdiğeri üzerinde yaptıfı
cmütekabil aksiyona dan - b.hıeylediği iİbİ, Eng-els 1890
ve daha sonra yazdıfı mektuplarda, bilhassa jeseph Blo-

• ch'a yazdıa,ı 21 eylül 1890 tarihli mektubunda böyle bir
tefsirin maniaızlıfını teine nichtssagende, abstralcte, ab&ur·
de Plırase) açıkça söylemiştir (A la lumiere, il).

Görülüyor ki, «faktörler nuariyyesiı müdafaa edilemi·
yecek bir vaziyettedir. Bu teorinin hatası bir ııra tahrife
yol açmasında, markıiımi sahteleştirmesinde ve markscı·
lıfın kabul etmediği bir şeyi zorla onun boynuna geçir•
mek isteaıesindedir. •Faktörler nazariyyeıi,, her şeyden
önce, çok eklektiktir. Çünki, bütün sebepleri bir araya
topluyor ve bunların içersinden ana sebebi - geride kalan
diğer bütün illetleri şartlandıran esas illeti - ayırmıyor.



EKLEKTlZME DAiR
(Prof. Dr, S. N. heri'nin düşünüş vetiresine tez bir bakış)

Feodal iıtibsal tarzının Kürd isyanı şeklinde lezabur
eden mukavemeti de 925 ıonunda kırıldıktan ıonra, tarihi
ehemmiyeti pek küçük olan mevzii buı depremeler istis
na edilirse, memleketin arbk stabl bir devreye girdiğini
kabul etmek ieabeder. Her tarihi merhale, kendini daha
evvelki merhalelerden fark ve temyiz eden, bir takım ka•
rakteriıtilderc maliktir. Elbette bu merhalenin de kendine
bu karakteristikleri vardır. Biz bu yazımızla işte bu için
de bulunduğumuz tarihi merhalenin yalnız bir tek karak
tcristiti üzerinde durarak onu izaha çalışacağız.

Bu devrenin en dikkata şayan vasfı burjuva münevver
lerinin geçirditi ideoloji buhranıdır. Neşriyat dünyamızda
bu noktaya hemen her gün ya dofrudan dotruya veya
bilvasıta temas edildifini görmek mümkündür. Bu bakım·
dan bugünkü Türk sosyetesi Tarihi mukaddeslerin anlatdıtı
bir Beni lsrail manzarası arzelmektedir. Hemen her eli
kalem tutan peyfamberlik iddiasında. Bunların içinde Pe
yami Safa gibi sermest, kadrocular gibi mürtcd alanlan
bir tarafa bıraksak dahi fikri yoksulluklarını kürsülerinin
verdifi azametle örtmete çalışan Ord. Pr. Mustafa Şekip, '-...
Dr. Ziyaeddin Fahri, Pr. Dr- Supbi Nuri ileri gibi olanla·
rı da vardır.

Mustara Şekip, clşıı in üçüncü cild ikinci sayısında,
«Memleketimizde felsefenin inkişafı• başlıklı yazısıodn «de
rin düşünceleriniıı neşrederken bizde niçin filozof yetişmi·
yor? sualine şöyle cevap veriyor :

«Felsefe iptidai medeniyetlerin eser] değildir» binaen
aleyb cpeıızinde medeniyetlerin kabusundan kurtulup Ziya
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Gökalp gibi şeniyet hükümleriyle kıymet hükümlerinin mOs•
tekillen inkişaf etmesini istemekten vaz geçerek milletimi•
zin «din.ımik11 temayülüne dayı,narak müessese, fikir, biı,
ve iradelerimizi yeniden bir bütün halinde taazzuv ettir·
memiz icabeder.» «Felsefe ve ilimde yaratıcı olmanın vaıfı
yalnız metod, mantık ve batta irade değ-ildir;ı belki ebun
ların tarihlerini, içtimai şartlan, pisikolojilı: ve tesadüfi
halleri de düşünmek lazımdır.ıı Bunun için cfelaefi bütün
vesikaları türkçcleştirelim.ı •Pratik ihtiyacları bertaraf ede
rek ilim ve felsefenin bütün mazisini toplamış kütüphane•
lere de muhtacız.» «Bundan başka umumi hayat ve kültür
seviyesi yükselmiş ve zenginleşmiş olması lazımdır.» cAl
manyada oldufu gibi ırki tereddileri tufiye etmek, ıenç·
leri bir seleksiyona tabi tutdukdın sonra bunlan devletin
nezareti ve terbiyesi altında ayrıca bir ekol normal süpe·
riyörde yetişdirmek lazımdır., «Enstitü, akademilerimiz ol
madığı gibi bunlardan ölenleri de bir araya toplayan bir
paoteonumuz da yoktur.s <rPisikolojik şartları da unutma
yalım, mütefekkirlerin kıymetlerini bilelim, hüriyetleriae
hürmet edelim, heykellerini dikelim, bıraktıkları ıayn mat·
bu yazıları, mektupları, ve kütüphaneleri muhafaza edilmek
haklarındaki neşriyat ;,c tedkildcri toplayacak cemiyetler
kurulmak ister.s

Görülüyor ki üniversitenin ordinaryüs profesörü ma
kalesinin başında ortaya .ıltıfı suale cevap vermek için,
bir hayli çabaladıktan sonra, ya • iptidai bir medeniyet"
gibi vag, yahud tesadüf, refah, umumi kültür, irki tereddi·
lerin tasfiyesi, seleksiyon gibi süperstrOktürel sebeplere
dayanıyor; ve yahud da 937 Pıris Felsefe Kongru ı müna·
sebetlyle edindiği intibaları fevkalade mekanik bir tarzda;
bize de bir panteon lazırndır, alimlerimize hürmet edelim,
el· yazılarını, mektuplannı neşrederek hatıralarını taziz 'ede
lim, diye vecd içinde anlatmaktan başka bir şey yapmı·
yor. Halbuki cemiyet ilimlerinde her hangi bir hükme va·



). rabilmck için evvela tedkik edilmek istenilen sosyetenin
bir zaman mesafesi içindeki, strüktürünü izahla işe baş•
lamak icabedcr. Yoksa tabiattaki yağmur hadisesini izah
etmek için, bava bulutlu olunca yağmur yaA-ır, demekle
her halde bir profesör sıfatiyle biç bir şey izahetmiş olmayız .

•••
•Sosyetenin maddi istihsal kuvvetleri inkişaflarının mu

ayyen bir derecesinde, mevcut istihııal münasebetleriyle
veya aynı vakıanın hukuki ifadesinden başka bir şey olma
yan mülkiyet münasebetleriyle, o vakte kadar sinesinde in
kişa( ettikleri münasebetlerle, çatışırlar. Bu münasebetler
istihsal kuvvetlerinin inkişaf ettirici şekilleri iken onlara
engel olurlar. işte o zaman sosyal inkılap, devri hulQI
eder.s]"]

işte bu suretle cemiyet içinde kcmmi tcrakümlar, key·
fi tahavvullar yaparak ihtilallar, katastroflar devri açılınca
artık hakim sınıf ideolojisi mücadelenin keskinleştiği nis
bctte ve yavaş yavaş butün terakki vasıflarını kaybederek,
kül halinde milrtcci bir idolojinin karakterlerini arzctmeğe
başlar. Meseli feodal istihsal devrinin başlıca karakteristi
ği ferdi istihsaldir. Binaenaleyh böyle bir istihsal mekaniz
masına malik bir cemiyetin sosyal nizamı, mülkiyet hakkı
na hürmet eden bir nizam olması ve bunun neticesi ola·
rak da sanntda, Ielselede, ferdiyetçi bir temele dayanması
pek tabiidir. Şimdi bu istihsal· münasebetlerini inkişaf et
tirerek kapitalist istihsıİI devrine geçelim. Bu devrede is
tihsal kollektifdir. Halbuki tarihi kanlı mücadelelerin getir
diği küçük reformları hariç tutacak olursak cemiyet ferdi
istihsal devrine has sosyal nizamını muhafaza etmiştir. Te
zadların kendiliğinden tasliyesine imkan yoktur. Zira ikti
darı elinde tutan sınıfın yeni hayat şartlarına intibak de-

, p) Ekonomi politığiıı ıenkidi, muknddl~c: Kari Marx.



-8-

mek, bu sınılın ancak ortadan lcalkmııı, yani kollektif
bir istibsıle tekabül eden lcollelttif bir miilkiyetin kabulü
demektir. Binaenaleyh işte Marx'ın istihsal kuvvetle
riyle istihsal münasebeUerinin ç.ıtışht"t devir diye tavsif
ettiği tarihi merhale. Bu merhalede pek tabii olarak yeni
istihsal temeline dayanan sosyal ilimler ( hukuk, felsefe,
ablilc, bediiyat v. ı.) hayatın diyalektik inkişalile müvaıi
olarak inkişaf edeceti gibi hakim ıınıf ideolojislnm yerine
geçmek için de daimi bir mücadele idame ettirecektir. Di
ter taraltan ise bakim sınıf ideolojisi, tabi oldutı,ı sınıf
iibi, mevkiini muhafaza etaıek kaygııiyle, bütün terakki
amillerini red ve inkar ederek, tutunmata çalıpcaktır. Or
ta çiğda enıizisizon mahkemeleri, yirminci asır Alm:uıya·
ıında temcr~liz kampları, şehir meydanlarında ki!ap yak•
ma siyaseti böyle bir ibtiyacın doğurdutu zaruretlerden
dir. Bunıı binaen dir ki bu merhalede hakim sınıf arhk ye
ni manevi kıymetler yaratmaktan temamiyle mahrumdur.

Her cemiyetde bu iki konsclcan sınıltan (yüksek fi•
nans burjuvazisi - proletarya) maada aradaki boşlutı,ı
dolduran ve ehemmiyetleri bulundukları memleketin tarihi
ve sosyal şartlarına ıöre az veya çok olan orta sınıflar da
vardır. Bu sınıl da diğerleri gibi mütefekkir, filozof, artiıt
yetiştirecektir. Yalnız bu sınıf entellektüelleri, menıub ol
dukları sosyal sınıf gibi, kararsız, mütereddit ve eklektik
dirler. Daima ve her yerde mürteci sınıfın ölü moral kıy·
metlerini yeni hayat şartlarının retirdiği normlarla telife
çalışarak üstün bir sentez ve yeni bir muvazene yarata·
calclarına inatıırlar. Bu hal ilci konsekan ,ınıftan birinin
diktatörlüğünü ilan edinceye kadar devameder. Çünkü
her cemiyetde orta sınıflar ilci kutuptan birisine inzimam
edinceye kadar mütemadiyen sağa sola sallanırlar. AJroaıı·
ya Fransa ve ispanya da orta sınıfların bu nevi tezahür
lerine bereketli misaller bulmak mümkündür. Almanyada
nasyonalsosyaliam orta sınıflara dayanarak yüksek linaas.
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bujııvazisinin diktatörlüfilnü kurmadı mı? Fransa ve lıı•
panya da ise Almanyanın akaine olarak orta sınıflar istik•
bAla hikia:ı proletarya ile beraber ayni saft.s dövüşüyor.
Ve işte bunun içindirk! bugünkü nasyonal-sosyaliat Alman•
yasında •raaizm mubalifalıdır, Yahudilere de biraz olsun
hürmet edelim» yolunda mutal.iada bulunacak bir mütefek•
kire rastlamak mümkün değildir. Ve yarın proletarya dik•
taturasını tahıılckuk ettirecek bir Fransa ve ispanyada d~
ayni suretle küçüle mülkiyet sahiplerini toplayacak bir
patron ııendikuının yapılmasını ortaya· sürecek bir mütc·
fekkirin tasavvuru bile muhaldir.

Bize ııelince, muhtelif tarihi ve sosyal amillerin tesiri
ıltıada 11] Burjuvazi prpte oldug-u gibi bir inkişafa mazhar
olamamıştır. Bilikis, uzun seneler, garp kapitalizminin tazyiki
albnda yaşamak istiranndı kalmıştır. Politik ve ekonomik
i.ıtiklilıne kavuştuğu zaman ise cihan kapitalizmi y:ıratdıfı
kontradiksiyonlar içinde, artık beşeriyete yeni bir şey va·
detmek şöyle dursun getirdi lelerinden bir kısmını da yakup
yıkacak kadar mürteci bir manzara arzetmefe başlamışb.
Bir istihsal sisteminin dofurdufu hakim sınıf proğreııif bir
karakter t~ıdıfı bir merhaleyi geçtikten sonra, yani lstib
ıal ltuvvetJerile istihsal münasebetleri tezad haline gelmeğe
başlayınca artık rötardater olan diğer memleketlerin hi
ltim sınıflarını mukallid olmak ,ıfatı bekler. Bu rötardatu
ıınıflar kendilerinden evvel aşılmış olan marbalcleri süratta
aşarak iktisadi mekanizmıll!,rıoın icabettirdiğ'i son mu·
halede yer alırlar. Ve pek tabiidir ki artılc. bu marhalcdc

. biç bir yaratıcı kudret ıösteremczler.
Böyle bir memlekette terakki bayrağını yukarda tut

muı icabcden diğer komıelcin sınıf biç şüphesiz proleter
sınıfıdır. Bu sınıf bugün hemen bütün fikri inkişaf vasıta
lanndan mahrum olmaaına rafmen, üstün metod ve üstün

[1) Bu noktayı hazırlamakta olduğumuz ( 908 ihtilalinin eke
. nornlk ıcmeli) adlı etüdümüzde iıalıa çalışocatız.
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bit felsefenin mümessili olduğundan, fikir ve ıanat alanın
da daha şimdiden tefevvuku ele geçirmiş bulunuyor.

Orta sınıflara gelince bizde bu sınıflar 908 den b~i
muhtelif tarihi ve iktisadi amiller neticesinde buıün ıarp
de olduğu gibi kendini bissetirecek bir ehemmiyet anetme•
yor. Binaenaleyh bu sınıf cntelleklilelleri bahda oldutu
gibi eklektik bir zihni faaliyete dahi malik olamıyacaklar
dır. Çünkü eklektik bir mütefekkir az çok bir sentea
yapmak cehdini gösterebilen bir entellektüeldir. Halbuki
bizde ister istemez eklektik ismiyle adlanabilecek kim•
seler o gün ellerine tesadüfen düşen kitap, mecmua, veya
raıeteyi yaşarlar. Bu mevzuda ıayct tipik misal isteyen•
lere Pr. Suphi Nuri ileriyi gösterebiliriz.

Profesör •Kooperatifler• ['l adlı yazdıtı kitapta «Evve•
la faşizim bir ihtilaldir. Faşiziın ltalyan tarihinin fidişini
değiştirdi, insanları bambaıka yaptı. Faşizim ltalyanlar fibi
etlenceli, alaycı, hüriyeti, mizahı ve iılirahalı seven bir
ulusu aynizamanda ateşli, intizamlı, cefakir, fedakar ve
vatan için hayatını vermete hazır bir ulus haline koydu•
'·"· 76) •Faşizim ltalyayı müthiş bit intizamsızlık ve anarşi
içinde buldu ve hemen devleti taıızimetdi, idare mekaniz
masının gidişini düzeltti ve trenlerle postaları muntazam
işletdi» (S. 77) •Musolini ahenkli, intizamlı, parlak
iradeli ve çok zekalı, insaniyetli ve mantıklıdır• (S. 74).
Bu satırları gördükten sonra,. mutlaka bir hükme varmak
istersek, Pr. Suphi Nuri ileri yi, liberalizm ve demokraıi
ye .1ğız dolusu küfreden, korporasiyonlıırın dotrulufuna
ilahi bir söz gibi imancden ve Habeş ovalannı, bindiği
tek sahhlı tayyareden, ölüm yafdırmaiı bir esalet nişanesi
olarak göğüsünde taşıyan kara römlekli bir ltalyan faşiıti
olarak ilin etmemiz Icsbeder. Fakat h0kmüm0zdc acele

ı •J Kooperatifler: Supbt Nuri lıerı, Bozkurt Dasunevl 936
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etmeyipde sabırla kit~bı kanşlırmağa devaıııcdebilirııek 63
üncü sahifede şu satırlara tesadüfederiz. «Liberalizm öl
memiştir. insaniyet liberalizmin aleyhinde bulcnduğu içi~
cezasını çekiyor. İcabına göre belki siyasaya kumanda
edilebilir. Fakat ekonomiye asla. Kendilerinden daha bil·
yük bir hakemlik beklenilen bazı adamların devletleştiril
miş korporasiyonda elde ettikleri yerin temelleştiğlnl
zannetmeleri pek tehlikelidir. Teşebbüsün azaldığı, zarar
biasinin kayboldu2'J, işin karşl!llnda cesaretin kırıldıtı bir
cemiyet ölüme pek yakındır.> Ve işte on dokuzuncu asrın
küflü aahilelerinden başını kaldıran liberal bir anglisakııon
rahibi. Fakat yine acele etmeyelim. Profesörümüz bir can
bazın trapez hünerlerini gösterecek kadar marifetlidir.

ıı:Faşiıim finans kapitalizminin en şoven, en emper
yalist \lnturlarının açık terrorist diktatorasıdır» ıı [1]
•Dünyaya faşizmin gelmesini kolaylaşdırmış sosyal-demok
rasi denilen yalancı, reformiat, uzlaşıcı sosyalislerin prole
tıryanın inkılapçı karakterini anlamadıkları kadar faşizmin
sınıli mahiyetini de anlamıyarak ona karşı komünistlerle be
raber cebbe almadılarıı cKilise ve büyük sermaye elinde
inleyen lspanyol kitlileri...ıı ı ... Franko, nun kapitalist ve
derebeyi ispanyası namına zencire vurmak istediği geniş
halk yığınları .•. • •batmış bir rejimin son ve hayvani ifadesi
olan faşizm... ı

işte bir tımıftan ,batmış bir rejimin son ve hayv.ıni
ifadesi olan faşizmin baynkdarl12"ını yaparken öbür taraf
tan Mene Mektebine, sosyal demokratlara bile hücumede·
eek kador sadokat gösteren Pr. Dr, Suphi Nuri heri
ne faşist, ne liberal ve nede marksist; belki eklektik bir
küçük burjuva cntellektüelidir. Prolösörün ııon zamanlarda

fl) ispanyada sınıf kavgası Suph I Nuri lilcri
Keza
Keza

s. 1-4
s. 22
s. 35
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ispanyada sınıf kavrasın, yazacak kadar sol bir teD'l&Jvl
göstermesi memleketin hakiki münevverlerini pek baldı
olarak sevindirmişti. Fakat Proförümüz mevcut atmosfer
içinde irade kudreti göstererek bir defa daha mezhep
defiştirmek suretiyle, faşist rejimler mümessillerini ı-ö«•
lerc çık:ırmamış olıaydı.- N. Giirpıı

20/1/38
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Aristo'dan miras kılan formel lojig'in kanunlarına itaat·
la, loıilleşmiş miislüınan • feodal dGşünüş çerçevesi için
de, asırlarca müddet mantık cambulıklarından başka bir
şeyde telerrüd edcmiyen medreseeilerin enkazı bir ke
nara bırakılır da Tanzimaıtan sonraki fikir tarihine bakı
lırsa, Oımanlı lınparatorlu2unun geniş sınırlarını aşan bir
tek biiyük filozof siması görülemez.· Kant ve Hcgel çapın·
da bir «hakikat arayıcısı• aramayınız. Hatta, medeniyet
diinyasında mcşale tutan üç garp ulusuna mensup orijinal
filozofların - modern lıııiliz, Fransız ve Alman filozofla•
rının - bizde ltılya ve Rusyadaki hakiki şakirtleri bile
yetişmemiştir. Zaman zaman, bazı meşhur burjuva filozof ve
90syologlannın Rouıııeau ile Hippolyte Tainc'in, Spencer'Ie
Compte'un, Büchner'le Fouillee'nin, Demolins, Durkheim
veya Bcrgıon'un kitaplanna karşı coşkunluk duyarak «usu
liyatta, onlardan •mülhem:ıı olan ve «Avrupadan gelen
fikir ceryanlarınııı , u veya çok muvaffakiyetle, nakle ça
lışan küryozite sahibi ekteketik şahsiyetler belirmedi değil.
Fakat bunlardan hiç biri. tarihi ehemmiyeti gittikçe artan,
inkişafa müstait bir batı· felsefe mektebini derinden deri
ne etüd ederek, iltihak ettiği mektebin esaslarııia sadık
kalmak şartiyle, ıiıtemli ve konsekan bir tefekkür idame
cıtiremcdi.

Türkiyedc, şimdiyedelt, niçin otantik bir burjuva filo
zofu yetişmedi? Ve bundan sonra da doğacak burjuva
•düşünücüıı leri niçin bir sakıt ceninden başka bir şey ola•
mu? Bunun illetlerini burada iz;ha, girişecek değiliz. Yal-
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nız şunu kayd ile iktifa edeceiiı: Tarih sahnesine çok reç
relen Türkiye burjuvazisinin batıda karşılışhfı manzara,
doğuş ve yükseliş sıfbasınd.1 yarattığı hakiki mütefekkir•
terle idcologlııra yüz çevirmiş bulunan buriuva sınıfının
çöküş ve yıkılış manzarası oldu. Katastrofik bir ilemin
minyatürünü işlemek veya bir yangını model ittihıız ederek
bina yapmağa kalkışmak abestir. Bundan ötürüdür ki, te
melleri sarsılan ve çöken kapit:ılist rejimini korumak ve
iıfüım:ırcı düzenin adalete uygun ve layezal oldufunu halk
yığınlarına telkin etmekle muvauaf- ve hükmedici mürteci
sınıfların dört elle sanldığı - konservatör batı burjuva
ıııekteblerini, sosyalist tenkidin proletarya namına indirdi
ti darbelerle tahrip edilmiş bu köhne ideoloji kalelerini
reride bırakarak Marks mektebini buluş bizde mesud bir
dev adımı sayılmalıdır. Büyük bir zaman ekonomisi
bahşeden bu dev adımını da münferid bir düşünücüniln
mütcbchbirane cebitlerinden ziyade tarih lıadiıelerinin diya·
lcktik seyrine - ileri memleketlerin peşine takılmış bir
ülkeyi aradaki bir çok konakları atlayarak temessüle icbar
eden «tırihen geri bir durumun bah~ettifi imtiyaz• a -
borçluyuz.

Marksizm Türlciyeye, şematik ve bir taraflı meltanist
yani antidiyalektilt ve yanlış bir ırörüşe kurban gidenle·
rin iddia ettiğ-i gibi, •teltnifin:ı ıırlında - ve burjuva
Iikriyatımn zirvesinde - değil, cihan savaşının peşi ııra
relen ve dünya emekçi kitlelerinde bir -zelzele sarıııntm•
yapan ilk muzaffer proleter ihtilalinin akıised.ıııı gibi Jir
di: Kauıları enperyalist iıtilinın demir çizmelerile yıkılan
memleket bütün bızile milli kurtuluş savaşına atılırken•..

Bu giriş marksizmi entellelttüel .!abadı temsil etmek
vazifesini yüklenenleri ufuk ve teori noktai nazarından ile
ri, fakat buna mukabil teknik hazırlık bakımından son de
rece geri bir vaziyette bırakmıştı. Eski Roma imparator.•
lutu ıribi, büyük ölçuae filozof yerine büyük mıkyasta fO.
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tulıatcı verdikten sonra, iptidai ve sedanter bir ekonomi
temeli üzerinde uzun bir inhitat ve inhilal devresi geçirerek,
yarı· koloni halinde kapitalizmin istismarcı pençesine dü
şen memleketin yakın maı.isindcn ancak fikir yoksulluğuna
tevarüs edebildikleri halde muazzam bir ınarksiııt litera
tür karşısında kalan bu mümessiller. hem tarihde Ön safı
tutan ihtilalci sınıfın ideolojisi olmak itibarile markscılıfa
ıınlmış bulunuyorlar, hem de umumiyetle materyalist mele·
teplere ve hususiyle XVIII inci yüzyılın fransız maddecili
fine ve XIX uncu yüzyılda ldisik alman felsefesi, klasik
İngiliz politik ekonomisi ve lransız sosyalizmi adındaki üç
biiyük insani hazineye emeşru varis» diye tavsif edilen
markıizmin tarihi köklerine k.ırşı mutl:ılc-- denecek bir ya•
hancılık muhafaza ediyorlardı. Muhtelif tekamül safhaları•
nın kombinezonunu gösteren durum nazikti. Maddeciliğin
en olgun ş~kli diye kabul edilen ve cihan görüş tarzı
olarak üstünlilğü ıabit olan marksizmi genç toprağa kök
teştirmck iradesini taşıyanlar için başlıca tehlike geçmiş
teki büyük fikir sistemlerinin mabadettabiiyati negasyo•
ııundan çıkın mücerrcd ve mutlak nihlizme saplanmak ve
klişe halinde kalıyı yerleştirilmiş basit bir kaç formül sa·
yeıinde gasbcdilecck oımarksistı etiketini bütün giiç·
lükleri çözebilecek bir hlıaım telakki etmek safdcrunluğu
olacaktı.

Hiç şüphe edilemez ki, faşizmle komünizm arasındaki
cihantlimul çatışmanın keskinleştiği bir devirde bir yandan
komşu savyet realitesini aydınlık içinde ırörmek ve sal·
dıncı faşist emperyalizminin husuııiyetlerini karakterize et·
aıck ihtiyacı, öteyandan emekcilerin dileklerine zamimetcn
endüslrinin kuruluşu ve modern manada bir proleter smı
fının teşekküle başlamasiyle zaruri olarak ortaya çıkacak
meseleler Türkiyedc marksizme karşı uyanmış alakayı git•
tikçe genişletecek mahiyettedir. Beynelmilel sosyalist ihti
lilioio inkişafına tabi olan yannın Türk problemi, ilmi ola·
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rak, ancak marksist metodoloji ile tahlil edilebilir. Likia,
ilmi tefekkür alanında, mazinin eliyle yığılmış bütün bir
inkişafın mahsulü olan markıizmin temin ettifi bu iekı
lipcı, feyyaz ve kompleks metodoloji l:ıyıkiyle hızım ve
temsil edilmek şarliyle. Bunun için de, tabiidir ki, her şey
den önce Marl.s'la Engelı'in ve başta Lenin olmak öure
büyük şakirtlerinin eserleri bibakkin tetebbu edilmek gerek
tir. ~Marksizm Biblioteti• nin cLudwig Feuerbacbı tereü
mesinde verdiği acıklı ve ibrete defer örnek satlım bir
felsefe kültilrile ciddi bir hazırlıktan mahrum kalındıkça
ister istemez böyle bir tetebbu imkanına da kavuşulamı•
yacağını, ve netice itibariyle, ideoloji alanında, hiç bir za
man, tam bir se)).hiyetle, rehberlik yapılamıyacaı,nı, kifi
bir açıklıkla, isbat etmiyor mu?

. 15-4-9S7
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İnsaniyet Kiltilphaneainin çıkardıfı broşürlerden bazıları •
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Namık Kemal
F: 20

Tarihe Maddeci Bakış
F: 15

Kapital •Tercümesi Hakkında
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Kar] Marks
F:.,.10

Marks-Engels- Lenin Enstitüsüne
Açık Mektub •
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Felsefenin Sefaleti
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