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Türk Kleopatrası _ -
Plehanof, Materialismus militans 'ın birinci mektu·

bunda, Rusyadaki • intelfgensia ,, yı Kant'dan Henri Poln
care ve Bergson'a kadar bir sürü sevdalıları olan sinirli ve
hercai bir kadına benzetir ; ve, <Kleopatra'nın çok aşıkları
vardı 1 , sözünü tekrarlar.

Bizde de, Müslüman Doğuya has düşünüş tarzının kolla·
nndan sıyrılmağa çalışan Birinci ve ikinci Meşrutiyet " mü·
nevverliği , haremden kurtulan bir kadın gibi, Batıda ve.
hususile "nuranfır belde,, de moda olan fikirlerin büyüsüne
kendisini kolayca kaptırmış ; ve rüyalarında Spencer'den
Tain'e Auguste Comte'dan Le Bon ve Bergson'a kadar bir
sürü işık sayıklamıştır.

Bu hadiseyi de hayretle karsılamamak lazımgelir. Zira,
4' münevverler sınıfı ,, başlı başına ve esaslı bir sınıf teşkil
etmediğine göre, • münevver ,, etiketini taşıyan tip, ister is
temez sınıflar arasında dolaşır ; ve en platonik düşüncele
rinde bile, bağlandığı sınıfın menfaatlerini ifade eder. En
tellektüellerin felseti tefekküratı sosyetedeki muhtelif sınıf
ların tandanslarını aksettiren eir aynadır.

Mutlak surette cahili bulunduğu Hegel'in filozofisini
" lafazanlık ,, la ve • zevzek bir felsefe , diye . tavsife kal
kışan bir filozof mukallidi - misli az bulunur bir lafazan ve te
hammülfersa bir zevzek olan " Feylesof Rıza Tevfik > -,
bilhassa, <Kitabül'usul nam eseri muteberin > müellifi Her
bert Sperıcer ile • muasırın' i hükemadan ,, < feylesof ' u
şehir > Cohn Stuart Mill'e flört yapmıştı.

Rıza Tevfik, Jön-Türk hareketinin modem liberal dev
let idealini temsil eden lngiltereye siyasi senpati beslediği
bir devirde ( ı ),'' lngili1. milleti necibesinin rehberi ikıli ve
hürriyetin müdafi ve nigehban: cesi.ıru olan feylosoflar,, a,
" mürebbii fikir ve vicdanı olan bu büyük adamlar > a
h.ayrandı ..Müşarünileyh, - Spencer, Kant vs. ile beraber -:
" dünyanın eil büyük mütefekkirininden, en benam feyle
soflarından madut olan ,, '« hakimi meşhur ,, Mill'in " bil-
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cümle memaliki medeniyye mütefekkirinine hürriyet bah
sinde rehber olmuş, büyük bir kıymeti marieviyeyi haiz,
risalei mutebere n sini - son yıllarda Hüseyin Cahit tara
fından çevrilen On liberty yi - haşiyelerle · benzeyor
" hürrıyetin manayı hakikisini ve türlü türlü suretlerini, sa
fahatı tarihiyesini, içtimai esaslarını gayet derin ve nafiz bir
nazarla tetebbü, eden "dürendiş ,, ve " dakikaşinas feyle
sof ,, un simasını pembe bir nurla çevreliyordu. Rıza Tev
fik'in nazarında, " feylosofu hürriyetperver ,, Mill'in kale
minden çıkan " her kaziyye bir düsturu hikmet ,, ti; ağzın
dan dökülen her söz " bir düsturu hikmeti natık ,, dı.

" Sosyolojiyi hemen icat etmiş denilecek derecede fü
nunu içtimaiyedc behre ve malümat izhar etmiş ve o fennin
usulünü vazeylemiş olan; ve fazla olarak ta "herkesten derin
düşünen, herkesten ince gören feylesofu meşhur Spencer'in ihraz
ettiği mevki ise, Mill'inkine nisbetle, çok daha yüksekti. "Hürri
yeti şahsiyenin en metin, en haysiyetli müdafii olan bu
muhterem feylosof n un " fikirleri artık birer düstilr şekli
ne girmişti ve zamanımızın felsefei içtimaiyesince ahkamı
esasiyeden ,, sayılıyordu, Evet 1 •

" Üsliıb"u heyecanengiz ,, ile yazılan " mekalatında bir
dehayı hürriyetperverane bidar olan,, " mezhebi tekamülün
reisi ,, Spencer'in sözleri " hürriyet. ve hukuk ve hikmeti
siyasiye bahsinde pek mühim bir hakikatın düsturu beyanı
idi ve bunu bütün hükemayı ahrar tasdik ve teslimde te
reddüt etmiyorlardı.çô sözler ehikmeti siyasiyenin temel ta
şı hükmünde ,. idi. Rıza Tevfik'in ifadesine göre, " her tür
lü istibdadın rehgüzarına dikilmiş büyük bir kuvvei mane
-viyenin timsali müşahhası ,, olan • bu alicenap feylesof >
içinde bulundukları muhitf değiştiren " erbabı dehanın ,,
< dühhatm en kaviyyüttesir olanlarından biri ve zamanımı
za nisbet edilirse elbette birincisidir.> < Hürriyet ve hakkın
Spencer'den metin, ondan azimperver • bir koruyucusu
olamazdı..< Hürriyetin ve hukuku şahsiyenin bu koca dahi
-den büyük ve ondan haysiyetli müdafıi yoktu,> Velhasıl•
.c asrımızın en büyük feylesofu > oydu. (2)

Henri Poincare'nin mütercimi Salih Zeki, gene o devir-
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de, <Comte'un usulü tahlili tarihisi . ile ulümu tabiiyeye
mahsus olan felsefei müsbetesi namını ilel' ebet ipkaya, ma
aziyadetin, kafidir,, diyerek pozitivizm müessisine karşı
beslediği derin meftuniyeti izhardan geri kalmıyordu.

• ,Hayyami?'yun>dan sKehhalül'uyün, Dr. Apdullah Ceıı- •
det, "Hürriyetin Mekkesi,, denilen Parisi her ziyaretinde a
ziz ve sevgili Le-Bon'un ikametgahını tavaf etmeği en mu
k_a~d~_s v~ziJe bilmiş ve üstadın hediye ettiği hikmet incile
nnı, omrunun sonuna kadar, vefakar sinesinde taşımıştı.(3)

Bütün bu misallerde göze çarpan müşterek bir karakter
var ki; o da, "güzide münevverler,, imizin batıdaki burjuva
tefekkürünün reaksiyoner bataklığına boylu boyunca uaan-
mış bulunmalarıdır. .

Ahmet Şuayb, XX inci asrın başlangıcında, "illeti haki-
me olarak ırk, muhit, an nazariyesini ortaya atan,, ve "ha~ : -~i-
disatı avamili selaseye atfeden Taine'in cazibesinden bir
türlü kurtulamamıştı. eŞuayb kendisine Taine'i üstat adde-
der ve onun için kalbinde daimi bir ra'şei ihtiram muhafa-•
za ederdi ... Onun indinde Taine alemi ilm-ii faziletin mabudu
idi.,. (4) Bugün, bu mürteci ve mal0matfüruş . akademisyene
tapınan Ordiner Profesörlerimiz yok değildir. Bir Babansa- •
de, onu hala, tarih felsefesi sahasında erişilmez merhale sa-
yıyor; ve, Tanzimatı izah için ondan başka istimdat edile-
cek otorite bulamıyor. (5).

<Felsefe yapısını sağlam temeller üzerine oturttuğu., ri
vayet edilen Bergson'a gelince, galip emperyalizmin çoktan
beklenilen bir miras sofrasına çöktüğü karanlık mütareke
günlerinde, Dergah'ta gönül verdiğimiz <bu büyük, felsefe
dehası> nın ziyaına Yakındoğudaki eklektik şakirtleri hep
birden şuursuz gözyaşları döktüler. Nazist ideolojinin mü
dafaasını yüklenen Mustafa Şekip'ten antifaşist kanaat taşı
dığını ilan eden Baltacıöğlu'na kadar en coşkun Türk eberg-
soncu> (arının gayretile bir kaç gazete ve mecmua yaprağı
soluk matem tüllerine büründü; ve, "akıl şuurunun • alemi • ·~·'
tanımak hususundaki yetkinsizliğine inandıktan sonra onu
kalb şuurile tamamlıyan>, <asrımızın en büyük feylesofu>
(6) - Marksistlerin haklı olarak tezyif ettiği. Calotin _y_af~.
talı bu monden profesôr-, ikinci emperyalist savaşın ıkıncı
yılında, ebedi medfenine sahte hıçkmklarla uğurlandı.
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< Hayatı seniyei Muhammediyenin ali ve ince hikmetlerle
mali , tafsilatına dalmakta erişilmez bir saadet bulan süp
rafanatik bir müderris, 1927 de "kızıl" dinsiz Tevfik Fik
retin Tarihi Kadim'ini okuyup c ruhan zehirlenen gençli
ğin selamet ve ismeti fikriyesini muhafaza o> maksadile,
uzun bir reddiye kaleme almıştı. (7)

Bu reddiyenin en garip hususiyetlerinden birisi de, Ta
rihi Kadim'in ihtiva ettiği c üç fikri esasi > den en mühimmi
olan ateizme karşı mücadelede, müderrisin büyük alim
Charles Darwin'i bir silah gibi kullanmağa çalışmasıdır.
'' Hayatı uhreviyenin mevcudiyetile ruhun bekasına itikad"
eyliyen ve " vacibi tealayı ispat eden delaili " toplamak
için bin dereden su getiren antimateriyalist ve antiateist
müderris, temaşagerlere hitab eden mağrur bir artist eda-
sile, şunları söylüyor : .

" ... Vakıa şurada burada münkirler vardır. Fakat ulema
ve hukemanın ekseriyeti mutlakası zatı akdesı ahadiyeti teb
cil ve "tazim etmektedir, Bunların şu mesleki kavim ve müs
takimlerine tebaiyet daha ziyade muvafıkı hikmet ve ihtiyat
olduğu halde, niçin bir kaç fasidin fikri sakimlerini iltizam

• -edeyim? l'azla olarak, tervic ve izah ettiği tekamüliyye
• I'evolutionisme nazariyatile bizi en ziyade şaşırtan Darwin'in
bile Allaha iman etmekte, hayatla kainattaki kuvvetlerin
Allah tarafından halkolduğunu teslim etmekte olduğunu gö
rürsem artık bir daha tereddüt eder miyim ? Bu hususta
Darwin'in en mühim eseri ilmisi olan Aslül'enva c Origin
of species ,, in on dördüncü faslının 5 inci ve 6 ınci bend
lerine bakarsanız elverir.

Zamanımızın büyük bir filozofu addolunan Bergson'un
tasnifatı müteaddidesinin hiç ·birinde doğrudan doğruya
ülühiyet meselesine temas ettiğini görmüyoruz. Fakat mumai
leyh bilhassa l'Evolution creatrice unvanlı eserinde : "Halik
ve ef'alinde muhtar, hem maddenin ve hem hayatın mev
Iüdu olan ve cehdi tekvini, hayat cihetinde, envaı hayvani
ye ve nebatiyenin tekamiil ve tehavvülü ve insani şahsiyet-

• lerin teşekkülü .._vasıtasile devam eyliyen bir Allah fikri i:s~
tinbat olunabilecegini ,, [tiraf etmiştir.
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Fakat efendim bizim kendi aklımız yok mu ? Vicdanı
mızın her an şehadet ettiği bir hakikati Darwin veya Berg
son'un şehadetlerile tevsika neden lüzum görelim ? Bu bi
zim istiklali fikrimize mugayir ve. haysiyeti insaniyemizi
muhildir.,, (8)

Medrese görüşünün dar ufkunu ve. köhne ortaçağ te
lakkilerini aşamıyan Mehmed Ali Ayni, hiç şüphe etmiyo·
ruz ki, c bizi (yani ültrareaksiyoner kampı) en ziyade şaşır
tan ,, Darwin'in ilimde ciddi bir çığır _açan muazzam eseri
ni anlayacak seviyede değildir. Mütaleasını tavsiye ettiği
on dördüncü mephasın 5 inci ve 6 ıncı bendlerinl • bizzat te:
tebbü kudretini gösteremediği de bizcemuhakkaktır, Muh
terem müderris, öteden beriden toplanmış malumat parçala
rını birbirine ekliyerek muhteşem bir libasa bürünmek ve
kendisine binazir bir allame ve eşsiz bir mütefekkir süsü
vermek istiyor. •

Darwin'in eserinde Halik kelimesinin geçtiğini nasılsa
duymuş olan talihsiz polemist bunun son mephasta olduğu
nu tahkike bile muvaffak olamamış ve eline antiateist mü-

'kemmel bir silah geçtiğini görünce sevincden . çılğına dön-
müştür. (9) • •

Halbuki, Charles Darwin, ortaya atlığıdoktrinle ilahi
yatçılara en müthiş ve sersemletici darbeleri indirmiş olan
adamdır. Rahibler ve teologlar Darwinizmin ilahiyat için
ne büyük bir tehlike olduğunu anlamakta gecikmediler. Dar
win'in temel kitabı (10)1859. da intişar ettiği zaman büyük ali
min önüne yalnız reaksiyoner muharrirler çıkmadı; ayni za
manda kilise, düşman sıfatile, karşısına dikildı. İlim dünya
sında yeni bir devir açan eser din için bir hakaret sayılı
yordu.

Mehmet Ali Ayni istiyor ki, sırf dinsiz bir sairi tepelemek
için, 1859 un dahi müellifini •1831 de· elinuen İncili bırakmı
yan tecrübesiz gencin yerine oturtalım. Buna imkan var mı?
Darwin 1836 ile J839 arasında din meselesi üzerinde uzun
uzun düşünmüş ve artık Mukaddes Kitaba inanmaz olmuştu.
Otobiyografisinde, imansızlığın kendisini yavaş yavaş ve
çok geçmeden tamamen nasıl. kapladığ)nı anlatan satırlar
dikate şayandır. Darwin'in şüphesi, daha sonra büsbütün

',.
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artmış ve kuvvetlenmiştir. Hayatının sonuna doğru, kendi.
sine ate değil, ağ'nastik diyordu.

. Filhakika, yaşayış tarzı ve sosyal düşünceleri itibarile
lnkılabcı olmıyan v~ ln.giliz burjuvazisine mensub bulunan
Darwin ağnostisizrne bağlanıp kalmış; yani idealizm ile ma
teryalizm arasında sallanın ıştır.

' Bu münzevi ilim adamı. köklü bir materyalizme kadar
gidemedi. ilmi çalışmaları v~ keşifleri • oğlunun d ~diği gibi -
onu dinden şüphe ettirmiş, fakat ruhun layemutluğu ile Al
lah hakkındaki şüpheleri daima şahsi kalmıştır.

eKant'la Laplace'ın astronomide. Hutton ile Lyell'in je
olojide yaptığına müşabih olarak biyoloji ilmine devrinin,
beklediği kat't adımı attıran, (11) ve fakat sosyal mücade
leden ve inkılapçı savaştan çok uzakta yaşayan~ Darwin;ha
kiki ve dövüşücü bir ateist değildi.

Darwin kendi ilminden ateist bir rıoktal nazar çıkarmış
da değildir. Fakat kendilerine Allahsız diyenlerle tamamen
hemfikirdi. 28 eylül 188l de Edvard Eveling ve Ludwig Bü
chner kendisini ziyaret ettikleri zam ın, Darwin onlara so
ruyor: -Kendiniz e niç,n ateist diyorsunuz?, Onlar da cevap
olarak Allahın mevcudiyetine dair ortada hiçbir delil bulun
madığını ve insan bilgisinin tabiatin hududlarını aşarnıyaca
ğını söylüyorlar. Nihayet Darwin: < Ben de aynen sizin •gibi
düşünüyorum, diyor, yalnız ben buna ateist değil, ağnostlk
diyorum» (Edward Eveling'in Charles Darwin adlı eserinden)

Bu kısa izahat gösteriyor ki, organik tabiatin inkişaf ka
nununu bulan Darwin'i ateizme ve altahsızlara karşı bir si
ta.h gibi kullanmağa kalkışmak-cahllüne ve boş bir çabala-

. madır. Reaksiyon, ,Allaha ilanı harb dalaleti. ni gösteren
<lemi la.ilahi• Fikret'in şahsında ateizmi tekrar tekrar öldür
mek istiyorsa silahlannı, başka yerlerden tedarik etsin. Teo- .
logların tabiat hakkındaki nazariyelerini yıkan ve, zooloji ile
botanikte Allalıla ilişiği olmıyan yeni bir teori yayarak, tan
rıyı tabiatin sınırları dışına sürgün eden Darwin'in:kapisı°
onlara kapalıdır ve ebediyen kapalı kalacaktır.
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BA~ON D':-IOLBACH
lil

BiR ESERi
Milli Eğilim Bakanlığı neşriyatından Ak!-ı ~elim'in (12)

iç kapağında şunları okuruz:

" J. MESL!ER
nin

Le Botı Sens
isimli meşhur kitabının haşiyeler ilavesile tercümesidir.,,
Ve, yaprağı açınca, karşımıza Jean Meslier'nin resmi

çıkar. Eseri çeviren Dr, Abdullah Cevdet, 547 inci sahifede
< Akl-! Selinı sahibi J. Meslier'nin (13) Vasiyetnamem un
vanlı büyük kitabı ,, içinde " Akl ı Selim'in mütemml-
dir ,, demiş. •

Tercümesi 1927 de biten Akl-i Selim, ilkin, lçti/ıat'ta
tefrika suretile basılmağa başlamıştı. Müteecim, 16 şubat
1920 de şanları yazıyordu:

" insanlara behimi bir istirahat bile teinin etmiyen ki
tip ve hurafeye karşı, yüreğinde büyük bir isyan ateşi
yıınmış olan rahip (Jan Mesliye) nin Akl-ı Selim -Bon Sens)
inden bazı sahifelerin tercümesini [İçtihad) a nakledeceğiz.s

Es.erin <çok dikkat ve haz ile okunduğuna dair· Anado
lunun hücra yerlerinden aldığı mektuplarda Akl-ı Se
lim'm kitap şeklinde basılması niyaz olununca antirelıjiyö
mücadelesile tanınmış doktor, ,tefrikayı 234 numaralı İçti
hat'ta kesti; ve şöyle haykırdı: «Akl-ı Selim kutsi bir isyan
dır ve bunu gönüllerde gezdirmek aşkının ateşi hiç bir za-
man söndürülemiyecektir. > .

Halbuki, aşağıda açıklıyacağımız gibi, Bon • Sens Rahip
J. Meslier'nin değil, XVIIL yüzyılın maddeci filozoflarından
Baron d'Holbach'ındır. Doktoru ve Bakanlığı bu hataya
sürükliyen de XIX. yılın başında editörlerin Akl-ı Selimi Ra
hibe mal etmeleri ve Vasiyetname ile Akl-ı Selim'in bir a- .
rada basılagelmesidir ,

Filvaki, tabi tarafından 'yazılan önsözde Voltaire'in mek
tuplarından alınari parçalara dikkat edilirse, bahis mevzuu..
nun hep Vasiyetname hülasası (14) olduğu görülür. • Akl-ı
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Selim Iatin harflerile • basılırken bu önsöz könmuş; fakat
ortada Vasiyetnameden bir iz bile bulunmadığı düşünülme
miş! Akl-ı Selim tercümesini sunduğumuz okuyucuya bu
eser hakkında bir fıkir vermek gerekirken, bilmediği ve
görmediği Vasiyetname'den uzun uzadıya söz açmak garip
düşmez mi? • .

İş bu kadarla kalsa iyi. Ônsözden sonra "Voltaire'e na
.zaran J. Meslier'ı.in tercüme-i hali,, geliyor ki, on sahife tu-
• tan bu biyoğrafide yine hep Vasfyetname'den bahsedilmek
tedir; ve, - tabiatile- Akl-ı Selim hakkında tek kelime yok!

•*•
Akl-ı Selim'in 1772 deki ilk basılışında, "Systeme de la

Nature müellifi tarafından,, kaydi vardı: eLe Bon Sens, ou
Idees naturelles opposees aux idees surnaturelles, par l'au
teur du Systeme de la Nature. (Detexit quo doloso vatici
nandi furore. sacerdotes mysteria, illis saape ignota, audaco
ter publicant. P~tronii Sayricon.) (15)

Eser ayni tarihte Londrada basılmıştır. [Ônsöz; metin nu
maralanmış 206 parağraftıj başlıklar 1830 daki yeni basılış
tan itibaren ilave edilmiştir.] 1773 ve 1774 te yeniden tabe
dildiği gibi, sonradan sık sık, Voltaire tarafından yapılan
Testament du cure Meslier'nin Resume'sile bir arada basıl-

• mıştır. (1791, 1792, 1802, 1830, 1831,. 1833, 1834, iki defa),
1865 (Geneeve], 1905 (Garnier], 1930 (Paris). (16).

Esasen, basit bir karşılaştırma gösterecekti ki bu eser,
Systerae'in hül4sasıdır.

XVIII. yüzyılın başında, Fransada, elden ele dolaşan giz
li materyalist literatür arasında d'Holboch'a müessir olan
kitapların başında Testameot gelir. Bu bakımdan, Rahip
Meslier, Baron d'Holbach'ın müjdecileri arasında sayılıyor;
yani, Ak! ı Selim adlı eser, Vasiyetname müellifinin tesirin
de kalan bir filozofun kalem mahsulüdür. (17)

Ahmet Şuayb ve Gustave Le Bon .
ikinci Meşrutiyetin ilanından sonra intişara başlıyan Ulu

mu İktisadiye ve içtimaiye Mecmuası, iktisatta eserbestil
mübadele siyaseti ilmiyesini müdafaa edecek> ve cesatizei
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ulumu içtimaiy enin neşriyati feyyazanelerini esas ittihaz
ederek bu ilimlerin kaffei şuabatına dair mufassal makale-
leri muhtevi> bulunacaktı. "

Dikkate şayandır ki, çökmek üzere olan imparatorluğua
maddi servet kaynaklarını ve istihsal başındaki yığınların
hayat usaresini muhtelif kanallarla . insafsızca sömürmeğe
devam eden batı emperyalizmi, menfaatlerin1n sadık ifadesi.
olan ekonomik doktrin yanında antisosyalist fikriyatı da,
ithale çalışıyor; ve, yabancı sermayenin düşünce alanında
ki· komisyonculuğunu deruhte eden Osmanlı mUnevverlerini: •·
bu iş için hazır buluyordu. Mecmua, daha ilk sayısının ilk•
yazısından itibaren, Ahmet Şuayb'ın kalemile, sosyalizm ku
rucularına karşı cephe açrnağı ihmal etmemişti. (18)

Rıza Tevfik ve Cavit'le beraber mecmuanın • müessisle
rinden olan Ahmet Şuayb, Yirminci Asırda Tarih başlıklı
makalesinde, "tarihin teolojik ve romanesk tarzı telakkisinin
terk edilmiş, bulunduğunu, "cereyanı eşyayı izah için baş-
ka sebepleri keşfetmek icabettiğini,, söylüyor; ve, tarih ha
diselerini doğuran faktörlerin en ehemmiyetlisini aradığı
şırada, Taine ile Fustel de Coulange'ı muhabbetle selamlıya-e
rak, bir çöl yolcusunun susuzluğu ile, Le Bon'un taşkın il
ham pınarlarına yanaşıyordu:

"Hadisatı tarihiyeyi tevlit eden avamil meyanında en
mühimi psıkölojik avamildir... Halk ve akvamın pisikolojisi en.
mühim hadisatı tarihiye-i maziye ve müstakbelenin miftahını
camidir.,,

Ahmet Şuayb, mademki, geçmiş ve gelecek en mühim.
tarih fenomenlerinin cihandeğer anahtarını eulumıı içtimai
yede ihtisas-ı fevkaladesile iştihar etmiş bir kakim-i yekta
nın> elinden alan bahtiyar kullardan biri idi; o halde niçin.
bizde de hararetli taraftarlar kazanacak batıl bir dine kar-
şı en müessir silahları ondan tedarik etmes.in?l . . .

Filvaki "beşeriyete muhalledatı meşhurei tarıhıye ve ıç
timaiye,, armağan eden "mütefekkirin•i meşhu_r~den Doktor
Gustave Le Bon., Fransadaki antisosyalist fıkır savaşının
bu ünlü bayraktarı, Sosyalizmin Psicholojisi adlı eserin~e- _
bahse mevzu olan bu din aleyhine toplanmış çok keskin
bir takım silahlar da verıyordu.



12 -

Le Bon, altıncı kitapta (birinci mephas, paragraf 2) ser
. mayenin gittikçe sayısı çok ellerde dağılmaya müncer olduğu
mı ve büyük mülkiyetin de, ekonomik kanunların tesirile,
dağılmağa mahküm bulunduğunu isbata cehdeder. Fakat,
'büyük arazi sahipleri ekonomik kanunların tekamülüne kur
ban gidecek diye fazla esef etmemeli; zira, yarınki sosyete
ler için bu çok faydalıdır. Le Bon'a göre, bundan çok
büyük bir politik istikrar doğacak, böyle sosyetelerde sos-
yalizm için hiç bir muvaffakiyet ihtimali kalmıyacaktır.

Sosyalizmin dini itikatlar sınıfına girebileceğini göster
meğe çalışan Gustave Le Bon, bu yeni dinin mensupları
tarafından kabul edilen prensiplerle bu prensipleri açıktan
açığa nakzeden vakıalardan bahsetmiş; ve, eserinin üçüncü
basılışına yazdığı ön sözde, şöyle demişti:

<40 yıl önce sosyalizmin esas teorisine göre sermayeler
ve arazi sayısı gittikçe mahdut ellerde temerküz edecekti.
Bugün, muhtelif memleketlerin istatistikleri bunu kat'iyyen

• tekzip etmiştir. Filvaki bu istatistikler, sermayelerin ve top
rağın temerküz etmek şöyle dursun bilakis sayısı muazzam
bir yekün tutan fertler arasında son derece hızla dağıldığı
nı göstermektedir.,,

Ahmet Şuayb'a gelince, o, Le Bon'u ve eserini zikre
bile lüzum görmeden tekrarlıyor:

"İstatitik ilimi vaktile doğru zannolunan şeylerin yanlış
olduğunu isbat etti. Ezcümle sosyalizmin müessislerine göre·
sermaye ve arazi peyderpey mahdut eller içinde toplandığı
kaidesini vesaiki ihsaiye kamilen mahvetti. A'dat isbat
etti ki sermaye v.e toprak bil'akis daha ziyade ellerde de-
veran ve intişar ediyor.,, •

Avrupalı sahibinden öğrendiği kelimelerin dışına çıka
_mıyan zavallı papaganın bu sözleri pek de mevsimsiz de
ğildi. Çok geçmeden, Sultanın ülkesinde de, grev hareket
leri baş gösterecek, <10 temmuz yevmi mübeccelindens son
ra kısa bir müddet için zincirleri çözülen matbuatta <sosya
lizm bayrağı açılacak>; Jaures Türkiyeli biraderlerine selam
gönderir ve Osmanlı·Sosyalist Fırkası programını hazırlar-
ken, Maliye Nazırı Cavit bey hançeresiuin bütün kuvvetile,
<sosyalizmin terakkisi beşeriyetin mahvı demektir> diye
haykıracaktır.
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BERGSONJZM

Bergson seksen yaşına bastığı yıl, La Pensee mecmuası
~- Politzer'~n _im~a:ile, bir kronik neşretmişti (19) Muhar
rır, bu yıldonumunun hemen hiç kimsenin dikkatine ilişme- ·
den geçtiğini söyledil<ten sonra fakat, diyordu . bu kayıt
sıziığı felsefenin uyandırdığı alakanın- azlığı ile' izah etmek.
için insanın Labriola adını taşıması ve I'Evolution ere
atrice müellifinden başka filozof tanımaması lazımdır. Filva•
ki, kayıtsızlık artık unutulmak üzere bulunan bergsonizme
karşıdır.

Ne garip manzaradır ki, kuzgun bir felsefi irticaın dili
olan bergsonizm kendi yurdunda nisyana gömülürken bizde
•güzide mütefekkirler, in bunak tercümeleri ve yavan met
hiyelerile, diriltme teşebbüslerine mevzu olmuştur.

Filvaki, TUrkiyede Üniversite argosunu kullanan bir
•münevver> zümre, bergsonizmin •yeni bir Ielsele., müjde
lediği devirde onaslakayd kaldı; ve, parlayıp sönen bu re-

• aksiyoner filozofiye ancak çöküş yıllannda bağlanmak lü
zumunu duydu.

Sözü, bergsonizmin karakteristiğini bir iki kısa çizgiye
toplayan.. kronik muharririne bırakalım:

Bergsonizm çok şeyler vait etti, bir felsefenin vait ede
bileceği şeylerin hepsini getireceğini- söyledi.

M. Le Roy, Une philosophie nouvelle adile 1903 te' neş
rettiği küçük bir risalede, üstadı Bergson işin, şöyle diyor
du:

Bugün her yere nam salmış bir filozof vardır ki, onunla
münakaşaya girişen ve fikirlerine muarız olan felsefeciler
bile, onun en büyük filozoflarla mukayese edilebileceği hük
müne varmışlardır. Mütefekkir olduğu kadar iyi yazıcı olan,
bu filozof, teknik sınırların konvansiyonunu yıkarak, mek
teplerin dışında ve içinde kendisini okutmak sırrım bulmuş
tur,

. Bergsonizmin ilerleyişini ve çöküşünü izah için • yalnı~
Fransız fdsefeşinin tarihini değil, son yarım asır zarfındaki
Fransız tarihini de incelemek gerektir.

Her halde muhakkak olan şu ki, M. Le Roy tarafından.
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yeni felsefenin tahta çıkışı ilan edildikten yirmi dokuz yıl
.sonra, bergsonizm, Matiere et Memoire'ın dirnağsız düşün
-cesinden geçerek Deux Sources de la Morle et dela Religi-
-on, un metapsişi sine ulaştı.

Felsefesinin tekevvününden bahsederken Bergson şöyle
-diyor:

"Bir Comte'un pozitivizmini ve bir Spencer'in ağnostisiz
·mini bırakanlar bilginin izafiyetine ait kantçı telakkiyi red-

• -de cesaret edemiyorlardı.,,
Halbuki, Bergson'a göre, be izafiyeti reddetmek gerek

ti; zira, "metafiziğin ilerleyişini,, durduran oydu.
Bu, şu manada doğrudur ki, Bergson, XIX uncu asrın

sonunda Fransada da, bilhassa Komunadan sonra, ge
lişen felsefi reaksiyonun "Mihverinde,, bilfiil yer almaktadır.
Bergsonizm· bu felsefi reaksiyonu daha müfrit şekilde tem
.sil eder.

Bergson, Ravisson, Lachelier, Boutroux soyundan bir fi
fozoftur. Fakat bahis mevzuu, artık, ilimle dini uzlaştırmak
değildir. idealizm daha saldırıcı . oluyor; ilmin kanatlarını
kırpmakla iktifa etmiyor, onu divana çekiyor. Ve işte, Berg
son tarafından, felsefesinin ön safına konulan şey de budur
yani ilmin suçlu sandalyasına oturtuluşudur,

Bergson, ilme hüküm geydirmek ve "metııfiziğ,, ini kur
mak için, irrasyonalizm temalarının XIX. yüzyılın ilk yarısın
<la gelişmiş şekillerinden pek çok şeyler aldı. Felsefi plan
da, kantçı izafiyetin inkAri ve "metafiziğin ilerlemesi,, dis
kürsif bilginin entüvitif bilgi tarafından aşılması suretinde
.sunulmuştur.

Bergson'dan önce ve .onunla ayni zamanda, diğer filo
zoflar - yeni kantçılar arasında dahi-, < bilgi izafiyeti> ni
aşrnağa çalışıyorlar, fakat ortodoks akideler ileri sürüyor
Iardı, Bergson, ruhun ölmezliği gibi, esas teolojik temalara
yeniden sarıldı; fakat, akidelerin lafzı üzerinde durmadı,
lrrasyonalizmi de, açıkca imanın formüllerine bağlaınaksızın
tekrar ele aldı. Bu suretle, Bergson'un mistiği, materyalizm

-derı korkmıyacak kadar değil de Kiliseye açıkça katılmak
istemiyccek kadar dayiks ölanlara sunulacak hale geliyor
du. Bergson, böylece, Dine kadar gerilemiyecek görünebi-
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len bir mistik vücude getirmek için, sonraları daha fazla
gerilemek istiyecek mistiklerin malı olrnağa namzet temalar
üzerinde israr etmek zorunda kaldı.

Bergson, dimağa düşüncenin içinde yer vermek maksa-.
dile dimağdaki düşünceyi inkar ettiğine göre, teorik bakım
dan, idealisttir. Ve felsefesinin esaslı işi materyalizme kar
şı savaştır. Fakat Bergson,: mensup olduğu bu felsefi reak
sionun hemen bütün mümessilleri gibi, kendisini açıktan
açığa idealist olarak takdim etmez. idealizm ile materyalizm
arasındaki bu zıddiyeti hem <le -bu zıddiyetin muhtelif veç
helerini pençelerneğe çalışır. Gerek statikle dinamigitı zıddi
yeti ve gerekse mekanik ve canlı, tout fait ve se faisant
üst kabuk ve derin realite, mücerret ve müşahhas, ilh. gibi
diğer bergsoncu oppozisyonlar buna ayrılmıştır.

Bu oppozisyonların vazifesi de her defasında irrasyona
lizmi ve mistiği idealize etmektir.

Bundan çıkan netice ise bu oppozisyonlann prensipsiz
kullanıldıkları ve en sonu bir frazeoloji teşkil ettikleridir;
öyle bir Irazeoloji ki, felsefi reaksiyonu idealize etmeğe ya

,· radıktan sonra daha başka işler de görecektir.
Bergson, bunu bizzat ispat etti. _21 sonkanun 1919 da,

Moral ve Politik ilimler Akademisinde harpten bahsederken
şöyle diyordu:

cBir yanda satha yayılmış kuvvet, öte yanda derinliğine
kuvvet vardı. Bir yanda mekanizm, kendi kendisini· onar
mayan, olmuş bitmiş şey, öte yanda hayat, her an kendi
sini yapan ve yeniden yapan yaratış kudreti. Bir yanda
aşman, öte yanda aşınmıyan. Filvaki, makina aşındı. Uzun .
zaman dayandı, ağır ağır eğildi, sonra birdenbire parça-
landı.,

Bergson'da, böylece mekanik' olarak eşyanın' ve fikirle
rin üstüne kaplanan bir takım hazır paraleller vardı.

Bunun içindir ki, bergsonun sözleri Rosenberg tarafın
dan yadırganmamıştır. Fakat, bu sefer aşılmaz bul~nan,
derinliğine kuvvet Hitlercl Almanya oldu; ve Fransa ıle de
mokrasi ise mekanizm, aşınan, kendi kendisini onarmayan,
1olmuş bitmiş şey gibi gösterildi.
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Felsefi reaksiyonun ve bütün -reaksiyon şekillerinin' sem
patisini Bergson'a kazandıran sey ilmi suçlu sarıdalyasına
oturtuşu ve hiç olmazsa kısmen icat ettiği jargondur. Obs

_kürantizmi hazırlamak için çok gayret ·sadeden Bergsorı'a
karşı irtica minnet ve şükran borcunu ifade etmiştir.

M. Le Serme onun takdlrkandır. M. Brunschvicg de Ber
gsonun liyakatını materyalizme ve ilme karşı mücadelesinde
görüyor.

ilerleyici bir felsefe, sınırlarına rağmen, daima tutunur; .
zira, kendisini aşan düşüncenin müteakip merhalelerinde sü
rüp gider. Descartes'ı bunun için seviyoruz. Brunschvicg
ve Bergson'un ebediyyen unutulmuş sandığı XVIII inci asır
materyalizminin etüdüne yeniden bunun için koyuluyoruz.

Fakat reaksiyoner bir felsefe bır an devam eder. Bugün
bergsonizmde adım atacak derman kalmamıştır. Bergson'un
belirsiz mistiği artık yetmiyor: Kilise resmi mensubiyyet
istiyor. Reaksiyon için mesele yalnız ilmi itibardan düşür
mek değil, belki aksiyonu da felce uğ_ratmaktır.

MARX'LA DURKHElM'ın
«AKRABALIĞI> MESELESİ

Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Yeni Adam'da çıkan
"Kerim Sadi., başlıklı bir yazısında, marksistlerle dürkaym- ,
cılar anısındaki "ayrılık ve birleşiklik,,i şöyle izah ediyordu:

"Kerim Sadi'nin sosyolojik cinsten bilimsel kanaatleri bi
zimkinin aynı değildir. O sosyal yaşayımda ekonominin
temel olduğuna inanır, çünkü sosyolojisi marksist bir sos
yolojidir. Biz bu sosyal yaşayımda morfolojik bünyenin· (nü
fus, onun hacmı, kesafeti, hareket ve akınları) temel oldu
duğıına inanırız. Çünkü biz Durkheim'cıyız. Ama Kerim'le
birleştiğimiz noktalar çoktur. Her ikimiz de sosyal zaruret
lere ve sosyal bilime inanırız ve sosyali sosyalle (ister· eko
nomi ister sosyal morfoloji olsun) anlamıya çabalarız. işte
aramızdaki ayrılık ve birleşiklik.,,

Signal'dan aynen aldığı ibarelere imza koyicak kadar
asalet gösteren muharrire (20), -,, felsefi ve içtimai prob
lemler üzerinde çok düşünen,, bir nazist "arkadaş,, ına, ce
vap verirken de şöyle diyor:. ,
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"Peyamı Safanın çok şayanı dikkat bulduğum hükümle·
rinden biri de benim sol ideolojinin peşinden gitmekte oldu
ğumu iddia eden satırları içerisindedir. Eğer Peyamı Safa
benim solluğumu o makalemden çıkarıyorsa Türkler arasın·
da sol tarafta görünebilecek olan yalnız ben değilim; mil- •
ycnlarca insan daha!...

Sol ideolojisinden maksat marksizm ise, iş başkalaşıyor.
Tarih ve Terbiye adlı son kitabımda da uzun uzadıya yaz
dığım gibi, Marksizm dinci, metafizikçi, ırkçı, fertçi, türlü
tarih felsefesi teorileri arasında en ilmi-sosyal determinizmi
en çok tanıyıcı-olanıdır, kanaatindeyim. Ancak Kari Marx'ın
tarihi ekonomi kurumunun evveliyeti ve hegemonyası ile
izaha çalışan sosyal mantığını • içinde hakikatin pek büyük
hissesi bulunmakla beraber • aynen kabul etmem. Çünkü
ben de Durkheim gibi • ekonomik kurum da içinde olarak
bütün sosyal kurumların değişmesindeki müessiri sosyete
nin nüfus ve hacmında • sosyalmorfolojisinde- bulurum, Ancak
insan bir defa Durkheim'cı olunca marksist izahlara yaban
cı kalamaz. Çünkü o mekteple bu metot anısında akrabalık
vardır, hem de pek yakın. Mecbur olursam bu yakmlığıda
isbat edeceğim.,, (21)

Görülüyor ki, "Durkheirn'cı., olduğunu söyliyen Baltacı
oğlu, marksist sosyolojinin ilmt karakterini büsbütün inkar
etmiyor. Halbuki, bilindiği gibi, tarihi maddeciliğe karşı
biricik "argüman,, olarak marksizmin ilmi sosyalizme olaş
tığını ileri süren Durkheim •. mektebi, sosyalizmin ilmt olabi
leceğini kabul etmek istemediği için, marksist sosyolojinin
ilmi karakterini de inkar eder.
• Şu halde, mektebin marksizme karşı esas durumu 'ile
Türk şakirdin bu husustaki telakkisi arasında keskin bir
tenakuz var.

Filvaki, Baltacıoğlu. marksiım hakkında tam bir cehil
muhafaza eden ve onunla hiç bir zaman ciddi bir polemige
girişemiyen Ourkheim mektobi gibi Marx'ı tanımamakla be
raber, • tarihi maddeciliğe hüküm geydiren "müspet sosyo
lojl., saliklerine uyarak- doğrudan doğruya marksist sosyo
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lojinin negasyorıuna da iştirak etmek istemiyor. Sosyal sı
nıflan, ve sosyal sınıflar arasındaki savaşları redde çalışa
cak yerde, bilakis, fakat taoiatile Cumhuriyet sınırlan dı
şında - sınıfi izahlara doğru yönelmiş görünüyor.

"Açıktan açığa ve bütün olarak faşist zihniyetinin düş
-manı., olduğunu ilan eden .makalesinde şu satırlar var:

"Faşizm.dincidir, dincilere dayanır..... Onun için her din
<:İ; her papazcı ve softacı politikayı iktidar yerini bırakma
mak için eski mürteci sınıflara sanlan bir gerilık hamlesi
ve cehdi olarak anlanm.,; "Faşist ırkcı!ığı insanlık için @n

korkunç inançlardan birini teşkil eder... Irk nazariyesi yan·
lış tefsir edilen biyoloji donelerine bürünmüş bir sınıf ve
müsavatsızlık iddiasıdır, emperyalizmin ideolojik bir cep
hesidir.. Böyle olduğu ve böyle anladığım içindir ki faşiz
min d üşmanıyım.; (22)

Bu anlayışın pek te "diirkhaymcı., elmadığım dürkhayım
cımız da anlamış olacak ki, bize büyük bir hakikati ifşa
mecburiyetini duyuyor: "İnsan, diyor, bir defa Durkheim'cı
olunca marksist izahlara yabancı kalamaz.,, Niçin? Çünkü,
proleter rıazariyecisi ile burjuva profesörü arasında, şimdi
ye kadar kimsenin bilmediği, pek yakın bir akrabalık var-
dır! .,.

Başka. bir ifadeyle:
a) "Antifaşist., mücadeleye ~ Durkheim mektebi yıkılıp

çöktüğü sırada - dürkhaymcı (ve fazla olarak ta - yalnız
Bergsorı'un değil, bergsonizmin de öldüğü devirde - berg
soncu) olarak katılmak mümkündür,

b) Marx'ın materyalist sosy olojisile Durkhelrrı'm idea
list sosyolojisini - uzlaşmak bilmez bu iki hasmı - uzlaştır
mak lazımdır. Yani, Gökalp çağından yadigar kalmış köhne
fikir malzemesile revaçtaki yeni fikriyatı çarçabuk eklemek;

. ve, bu suretle de, orijinal şahsiyetimizi korumak gerektir! •
İşte, ilmi bir sosyoloji olmak . iddiasile ortaya· atıldığı

halde gerçekten. ilmi sosyolojiye karşı dövüşen Durkheimın
idealist metodu ile marksizm arasında "pek· yakın akraba
lık,, bulunduğu tezi, ancak, böyle "orijinal,,. bir .._şahsiyetin
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ve en sığ manada eklektik bir dimağın. mahsulü olabilirdi •
ki, Baltacıoğlu'nun bize sunduğu enteresan örnek re. bun
dan başka bır şey değildir.

NOTLAR
(l}Cf. Rosa Luxeınburg: Sosyal demokrasinin Buhranı, mephas IV.

(2) Ulümu İktisadiye ,·e içtimaiye Mecınuası'nda Mill ve Spen
cer hakkında yazrlığı makalelerden.

Mehmet Ali Ayni de, 1907 de yazdığı mektuplarda,
Spencer'i "asr-ı ahirin en müddekkik, en azim bir filozofu,,
sayıyor; valiliklerde dolaşırken, "filozof-u a 'zam Spencer'in
asar·ı muteberesini., yanında tasıyordu.

(3), Baha Tevfik gibi Madde ve Kuvvet tercümesile gar-
bın felsefe hareketlerini ·

Tanıtmağa kabiliyetli bir kalem adanıımn değil de alelade
bir okuyucunun seviyesine bile ulaşamadığını ispat eden
"miitefekk irçler ise, memlekette bir "teceddüdü ilmi ve edebi,. ya~
nıak için • " Fraasamn en büyük mütefekkirlerinden Emile Fagııet
ele dahil olınık üzere -"Avrupa feylesoflarının en yeni ve en beğenil- '
miş nazariyelerini. topluyor; ve, "kitabın üzerine, asıl fikir sahiple-
rinden sarfinazar ederek yalnız ismini yazmağa, mecbur kaldığını;
söylüyoı-du. (Teceddiidü ilmi ,·e edebi Kütüphanesi: adet l,s,3)

(4) Ulüıııu İktisadiye ve İçtimaiye :ııecmuası : No. 11-23,s. 1015.
(5)" Taine' in Les Origines 'de la France conteınporaine (Muas

ı.r Fransanın Menşe ve esasları) eseri, İhtilali kebiri bu kadar te
Ierruat Ye :1nütı ile, eski rejimlerin küçük ve büyük vak'a ve şe
eniyctlerinde istihraca çahşaeaktır., (Tanzimat, yüzüncü yıldönümü
münasebetile, s.234 : İstanbul 1940). '

(6) Yeni Adam, No: 3:17 (23 iklneikünun 1941).
(7) Mehmet Ali Ayni: Reybilik, Bedbinlik, lail,Ahilik ne

dir? (İstanbul, 1927)
(8) Ayni eser : S. 69 - 67 •
(9) Ali Ayni, senelerdenberi, "Le Dantec gibi zındıklar,,a

ateş püskürüyor; "dinsiz imansız nice erbabı fen Allah ile
haşa e~leniyorlar,, diye vaveyla koparıyordu. Talebeyi "ifa-
yı ubudiyet ve secdei rahmana sevk ve imale etmenin be- '
hemehal lazım olduğunu., beyan ile "Meşihatı celileye yol
gösteren ve Sultanilerle Darülmuallimini aliye imamlarını
vazifeye davet ederek "mekteplerde ibadetin büs_bütiin ihma-
le uğradığını teessüflerle arz., eden de oydu. (Bk. İntikat

. ve Mülahazalar, s. 196 ve 202).,
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(10) On the Origin of species by means of natura! se
lection, or the preservatic-n of favoured races in the strug
gle for life. •

(11) Cf, Marcel Prenantı Darwin, s. 52 ve 132 - 133
(Patis, 1938).

(12) İstanbul, Devlet Matbaası, ·1929. .
(13) Düştüğü haşiyelerde, Meslier'nin sözlerile hatırla

dığı kıt'alaunı kaydeden Abdullah Cevdet (s. 436), metin
deki "nefis ve selis fikirlerin,, Guyau tarafından "yüksek
ve samimi bir ahenk ve rikkatle ifade,, edildiğini söylediği
gibi (s. 139); genç yaşında ölen burjuva düşünücüsüne ait
bazı tenkitlerin "MesHer'in, daha mutlak ve mücerret tabir
le Akl-ı Selim'in muhakemesi ve mantığı • ile ne kadar
ahenktar ve mütecanis olduğuna dikkati., çekiyor (s.407-8).

(14) Hıristiyan dinine çatan Testamerıt, galip bir ihtimal
le, 1723 ten sonra yazılmıştır. Tam metin ilk. defa 1764
te Hollandalı bir libre penseur tarafından basıldı: Testa
mcnt de Jean Meslier (Amsterdam, 3 cilt). Voltaire, Extra
it'nin üç ayrı nushasını bastı; ve deist olarak kaldığı için,
natüralist maddeciliğin işlendiği müspet kısmı kasden çı
kardı.

(15) Tercümenin 27 inci sahifesi ise şöyle tertiplenmiştir:.
Rahip Meslier'nin

AKLI SELiM

FevkaUabii fikirlere karşı tabii fikirler
Detexit puo doloso vaticinandi furore sacerdotes mys

teria, ilis soepe ignota, audacter puplicant,
Tercümesi: İğfalkar bir tarzda keramctfuruşluk etmek

man iyalarile rahipler ekseriya bilmedikleri "sır Mys.tere,,
!eri cüretkarane ilan ve işae ederler,

Petron. Satyr.
1733

(16) lı;ıgilizce çevirmeler (U. S. A) 1833, Common Sen-
se; 1878, Superstition in all Ages, 1890, 1910; Almancası
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1857, 1859 (her ikisi Ballimor'da). Rusca tercüme, 1924
(Moskova).

(17) Bk. P. Naville: Paul Thiry d' Holbach et laphilosop
hie scientifique" au XVIII siôcle (Paris, 1945)

(18) Burada hatırlanması icap eden cihet, bu "münzevi.,
muharririn· •'o nesle mensup bir çokları gibi,, gençliğinde
bir müddet sosyalizm cereyanının tesirlerine tabi oluşudur.
Ölümünden sonra, yazı arkadaşlarından Asaf Nef'], onun
hakkında şunları yazıyor: ":.. Mamafih zenginleri imha ede
rek saadeti beşeriyeyi de tesis etmek kabil olamıyacağına
kanidir. Biz onu sosyalizm efkarına karşı pek şiddetli bu
luyoruz. On sene evvel dimağı sosyalizm nazariyatile meş
bu olan Şuayb 'ın efkarında bir kaç sene içinde bir- tebed
dül görüyoruz. Hukuk Darülfünunundaki tedrisatında Hak
kı paşanın sosvalizm hakkındaki tenkidatına iştirak etmez,
.marnafih devri hamldinin tazyikatı sebebile sosyalizm lehin
de beyanı efkardan da ihtiraz ederdi. Ahmet Şuayb 'sosya.
lizmin meshufii hülyası olmaktan kendini kurtararak müfek
kiresinin kuvvetli projektörlerini ruhu cemiyete tercih etmiş
ve onun umk-u hakıkislni görmek istiyor,, (No. 11-28, s. 1021).

Şunu da ilave edelim ki, burjuvazinin bu en ağır başlı
fikir mecmuasında, sosyalizme karsı kılıç sallıyan yalnız A.
Ş. değildi. Le Bon'un Asaf Nef't müstear adile yazı yazdı
ğı (!) mecmuada, "sosyalizmin aleyhiode pek şiddetli idarei
kelam eden,, Spencer'ci Rıza Tevfik mibusların İngiltereye
yaptığı seyyahat vesilesile "sosyalizm meselesinin bilfiil na
sıl halledileceğini., gösterir fikirler ortaya atmış; marklizmin
Türkiyedeki belli başlı ilk muarızı Cavit bey "iktisadi pren
sipleri, eserleri ve tedrisati!e,, sosyalistliğe düsman olduğu
nu ilan zarurelini duymuş; • İştirak'in "zuhur., undan sonra
da bu anlisosyalist alaya Ali Karni gibi "sosyalizm hakkın
da tenkidat,, yapan muharrirler iltihak etmiştir.

(19) La Pensee dergisinde bu kroniği neşreden genç Fı
ransız marksistlerinden, felsefe agrejesi George Politzer 1942· J
mayısında nazller tarafından kurşuna dizilmiştir.
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Fransanın kurtuluşundan sonra yeniden çıkmağa başlı
yan dergi, birinci sayısında Politzer'e bir yazı ayırdığı gibi;
"Kahramanların Hatırası,, başlığını taşıyan sahifelerde, bu
''Aktif ve militan filozof,, u da andı (yeni seri, sayı: 3).

(20) Signal'ın 5 inci sayısında (15 haziran 1940,) Dieter
'Hermann'ın Bunca altın bugünde bir, servet midir? ünvanlı
makalesini P. S. nin Cumhuriyet'de çıkan 'Altına veda baş
lıklı yazisı ile karşılaştırınız.

(21) Kadın ideali: Yeni Adam, No: 191, 26 ağustos 1937
(22) Niçin antifaşislim? Yeni· Adam, No: 192 ,2 eylül 1937

Politik Ekonominin Tenkidi
(1859)

(Kari Marx, 1859 da basılan, Zur Kritik der, politischen
Ôkonomie'nin meşhur ön sözünde tariht görüşünüıı ana çiz
gilerini formülleştirmişti. Materyalist tarih görüşünün bu
temel ,formülleri, bizde, ders kitaplarına girdiği gibi, şimdi
ye kadar, otuza. yakın müellif tarafından, muhtelif tarihlerde
ve ayrı ayrı vesilelerle, kısmen veya tamamen nakledilmiş
tir. Yusuf Akçora, Yusuf Kemal, Şükrü Kaya, Necmeddin
Sadak, Vehbi Sandal, Şevket Süreyya, Haydar Rifat, Ka
zım Nami, Alaeddln Cemil, H. Kıvılcımlı, Mahmut Esat Boz
kurt, Haşim Nahit Er-Bil, 1. Altay, Peyami' Safa, İsmail
Hakkı Baltacıoğlu, Suphi Nuri İleri, Kerim Sadi, Hilmi Ziya,
Ziyaeddin Fahri iındıkoğlu, Suut Kemal Yetkin, Zühtü
Uray, Hüseyin Cahit Yalçın, Sadri Maksudi, Babanzade
Hüseyin Şükrü, Nurettin Şazi, . Muhlis Ete, Prof. Ali Fuat
Başgil ve imza taşımıyan tercümeler. llh)..

Benim meslek tahsilim hukuktu, bununla beraber onu
felsefe ve tarihe ilaveten tali bir disiplin gibi takip ettim.
1842 - 43 yıllarında, Rheinische Zeitung'un redaktörü sıfa
tile, ilk defa, sözde maddi menfaatler hakkında mutalaka
beyan etmek gibi müşkül bir mecburiyet karşısında kaldım.
Ren Diyet Meclisinin ormandan ağaç kesme, odun çalma
,vesaire gibi suçlar v~ toprak mülkiyetinin küçük parçalara
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bölünmesi hakkındaki müzakereleri, o zaman Ren eyaleti
Başbakanı olan Herr von Schaper'iu Mozel köylülerinin ge
çim şartlarına dair Rheinische Zeitung'la giriştiği resmi po
lemik, nihayet mübadele serbesttsi ve gümrük himayesi '
hakkında cereyan eden münakaşalar ekonomi meselelerile
uğraşmama vesile oldu. Diğer taraftan "ileri atılma,, gibi
halisane bir arzunun ekseriya hakiki bilgiye galebe çaldığı
bu devirde, Fransadaki sosyalizm ve komünizm cereyanları,
soluk ve belirsiz bir felsefi renk altında, Rheinische Zeitung
_da akisler bulunmuştu. Ben bu -çırpıştırma işin aleyhinde
bulundum, fakat ayni zamanda Allgemeine Augsburger
Zeitung'la yaptığım bir münakaşada açıkca itiraf ettim ki,
o zamana kadar yaptığım mesai Fransadaki cereyanların

• mahiyeti hakkında herhangi bir hüküm vermeme müsait de
ğildir. Rheinische Zeilung'u idare edenlerin gazeteleri hak
kında verilen idam hükmünü, daha mutedil bir yol tutarak
değiştirebilecekleri zehabına kapılmaları bana "politika ve .
matbuat sahnesini., terk ile çalışma odama çekilmek fırsa
tını :verdi.

Zihnimi saran tereddütleri gidermek için ilk başladığım .
etüt Hegel'in hukuk Ielselesinin kritik bir revizyonu oldu .
ki, methal kısmı 1844 te Pariste intişar eden Deutsch-Franz
ösische Jahrbücher'de çıkmıştır. Araştırmalarım beni şu
neticeye ulaştırdı ki: Devlet şekilleri gibi hukuk münase
betleri de ne kendi kendilerire izah edilir, ne .. de insan Es
pirisinin sözde umumi inkişafile. Bunlar Hegel'in 18. yüzyıl
İngiliz ve Fransız müelhflerine uyarak "sivil sosyete,, dedi
ği maddi hayat şartlarının mecmu heyetine kök salar; sivil
sosyetenin anatomisini de politik ekonomide aramak gerek•
tir. Pariste başladığım politik ekonomi tetebbularına Mös
yö Guizot'nun sınır dışına çıkarılmam için verdiği karardan
sonra yerlestiğim Brükselde devam ettim. Vardığım umumi
netice -ki daha sonraki etütlerimde bana kılavuzluk etmiş.
tir - kısaca şöyle Iormülleştirilebilir ı

Hayatlarının sosyal istihsalinde insanlar muayyen, za
ruri, iradelerine tabi olmayan münasebetlere, istihsal müna-
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sebetlerine girişirler ki bu münasebetler maddi istihsal kuv
vetlorinin muayyen bir inkişaf derecesine uygun düşer. Bu
istihsal münasebetlerinin mecmu heyeti sosyetenin ekono
mik strüktürünü.reel temeli teşkil erler ki bu temel üzerinde
hukuki ve politik . bir üst yapı yükselir ve muayyen şuur
şekilleri yine ona uygun düşer. Maddi hayatm istihsal tarzı
umumiyetle sosyal, politik ve entel!ektüel hayat prosesini
şartlandırır. Realiteyi tayin eden insanların şuuru değildir,
bunun aksine olarak insanlarm şuuruna tayin eden sosyal
realitedir. Sosyetenin maddi istihsal kuvvetleri inkişafları
nın muayyen bir derecesinde mevcut istihsal münasebetle
rile veya hukuk dilini kullanmak istersek mülkiyet münase-
betlerile - o vakte kadar gelişip serpilmelerini çerçeveleyen
münasebetlerle- tenakuza düşerler. Bu münasebetler is'. ihsal
kuvvetlerinin inkişaf şekilleri iken birer zincir haline gelir.
O zaman bir sosyal ihtila! devri açılır. Ekonomik temelde
vukua gelen değişme, az veya çok hızla, bütün muazzam
üstyapıyı büyük tahavvüllere uğratır. Bu çeşit · tahavvülleri
tetkik ederken ekonomik istihsal şartlarında vuku bulan ve
tabiat bilgilerindekine benzer· bir kat'iyetle • isbata elverişli
olan maddi inkılab ile insanların çatışmaya şuur peyda ve
onu mücadele ile halletmelerine (yani oaşarrnalanna) yara-

• yan hukuki, politik, dini, artistik veya felsefi, bir kdimey.=- -,)
le ideolojik şekilleri daima ayırd etmek lazımdır. Bir kim
senin kendisi için beslediği fihe bakılarak hakkında hüküm
verilemediği gibi bir inkılap devri hakkında da o devrin
kendisi lçin edindiği şuura göre hüküm verile-nez; bilakis
bu şuur maddi hayatın tenakuzlarile, sosyal istihsal kuv
ve.leri ve ıstihsal münasebetleri arasındaki çatışma ile izah
edilmelidir. Bir sosyal formasyon ihtiva edebileceei bütün
istihsal kuvvetleri inkişaf etmeden·evvel asla ortadan kalk-
maz. \'e hiç bir zaman daha yüksek yeni istitısal münase
betleri, bu münasebetlere ait maddi yaşayış şartlan eski

. sosyetenin bağrında olgunlaşmada:ı önce, eskilerin yerine
geçemez. Bunun içindir ki beşeriyet ancak halledebileceği
problemleri vazeder; zira dikkat edilirse, açıkça görülür ki
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problemin kendisi ancak halline yarayacak maddi şartlar
esasen mevcut olduğu yahut hiç değilse oluş seyrinde bu·
lunduğu zaman doğar. Ana çizgileri g·öz önünde tutmak
şartile, asyai, antik, feodal ve modern burjuva istihsal tarz
ları ekonomik sosyal formasyonun' progresif devirleri ola
rak gösterilebilir. Burjuva istihsal münasebetleri sosyal is·
tihsal prosesinin - ferdi antagonizma manasında degi! de •
fertlerin sosyal hayat şartlarından doğan antagonizma ma
nasında- son antagonik ·şeklidir,-rakin burjuva sosyetesinin
bağrında gelişen istihsal kuvvetleri ayni zamanda bu anta
gonizmaları halledecek maddi şartları da yaratır. Demek
bu sosyal formasyonla beraber insan sosyetesinin tarih-
öncesi de kapanmış olacaktır. •

Mukaddes Aile
(1845)

(1845) şubatında basılan ve Bruno Bauer'Ie kardesi Ed
gar Bauer'm tenkidine tahsis edilen Mukaddes Aile Marx
ve Engels'in müşterek imzasını taşıyordu. Fakat eserin
yalnız ilk sahifeleri Engels'in kaleminden çıkmıştı.

Burada verdiğimiz çevirmeler Marx'a aittir. Marx'a ~e:
Endüstri durumunu, doğrudan, doğruya istihsal şartlaruu,
insan hayatının maddi şeraitini, maddi ihtiyaçlarını giderme
prosesinde insanlar arasında kurulan münasebetleri tanıma
dıkça yaşanılan devrin tarihinden hiç bir . şey anlamak ka
bil değildir.

Hegelden bir türlü ayrılamıyan eski hocası ve mücadele
arkadaşı Bruno Bauerin tarih telakkisine karşı Marx şunları
yazıycr:

Zannediyor mu ki insanın tabiatla teorik ve pratik.mü
nasebetlerini yani tabii bilgilerle endüstriyi tarih· hareketinin
dışında bıraktığı müddetçe tarihi realiteyi biraz olsun anla
yabilecektir? Yoksa, herhangi bir devri, bu devrin endüs
trisini, bizzat hayatı doğrudan doğruya istihsal tarzını tanı
madan kavrayacağını mı sanıyor? Spritüalist ve teolojik
olan intikadi Kritik, hiç değilse tasavvurlarında, tarihin bü-
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yük siyasi, edebi ve teolojik hadiselerinden başka bir şey
tanımıyor. Düşünüşü maddeden, ruhu bedenden, kendi ken
disini dünyadan ayırdığı gibi tarihi de tabii bilgilerden ve
endüstriden ayırıyor. Ona göre, tarihin doğuş sahnesi yer
yüzünde yapılan kaba ve maddi istihsal değil de gökyüzü
nün. sisli, bulutlu alemleridir.
• (Fikrin kuvvetine inanan fakat kitlede hiç bir aksiyon

<kabiliyeti göremiyen Bruno Bauer'e göre, Tarihdeki bütün
büyük aksiyonların şimdiye kadar kayaya çarpışındaki se
bep ihtiva ettikleri fikrin- kitle alkışını hesaba katrnağa
mecbur olacak kadar-sathi oluşudur, Buna Marx şöyle
cevap veriyor:)

Tarihin bütün büyük aksiyonlarına kitlelerin menfaatleri
ilham kaynağı olmuştur. Ve fıkirler, bu menfaatleri temsil
ettikleri nisbetle, f,il haline geçebilmiştir. B°u olmayınca,
fikirler antuziyazr:: uyandırabilir, fakat her hangi bir aksi
yonu kati'yen doğuramaz. ,Fikir, reel menfaatlerden uzak
laştıkça daima muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. Diğer taraf
tan, her kollektif menfaatin, dünya sahnesinde ilk defa gö
ründüğü zamanki fikri şekil altında, hakiki sınırlarım fazla
dan fazlaya aştığım ve beşeri menfaatle az çok karışhğını
anlamak kolaydır. Faraza, Fransız ihtilali, menfaati namına
büyük aksiyonlar başardığı burjuvaziyi sürüklemekle kal
madı, kendilerine hiç bir şey veremeyeceği emekçi kitle
leri de heyecana getirdi. Demek ki, tarihde, fikirler sınıf
menfaatlerine tercüman oldukları nisbette devamlı muvaf
fakiyet kazanır. Böyle fikirlerin diğer sınıflarda da antuzi
yazm uyandırışı bu fikirlerin, umumiyetle beşeri kurtuluşu
lemsi! ettiğı vehminden doğar.»

Teori, yığınların malı olunca maddi kuvvet olur.
(Marx, Fransız maddeciliği hakkında sunları yazıyor:)
"Gerçek ve prozaik manada, 18. yüzyılın Fransız felse-

fesi ve hususile Fransız maddeciliği yalnız mevcut politika
müesseselerine karşı, mevcut dine ve teolojiye karsı bir
savaştan ibaret değildi; bundan başka ve ayni derecede
onyedinci yüzyılın metafiziğine karşı ve bütün metafiziğe
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karşı, bilhassa Descartes, Malebbranche Spinoza ve Leibniz
inkine karşı açık, haykırıcı bir savaştı. Feuerbach nasıl, fel
sefesini kurarken, ilk defa, Hegel'e karşı sarih bir vaziyet
aldığı zaman makul fe!sef eyi aşırı spekülasyona karşı koy
duysa, öylece metafiziğin karşısına felsefe çıkarıldı. Yerini
18. yüzyılın Fransız felselesine ve hususile Fransız madde
ciliğine bırakmak zorun da kalan 17. yüzyıl metafiziğinin
muzafferane ve özlü restorasyonu Alman felsefesinde ve
hususile Alman speküla tif felsefesinde olmuştur. Hegel, da
hiyane bir tarzda, onu bütün eski metafiziğe ve Alman
idealizmine bağladıktan ve üniversel bir metafizik saltanatı kur
duktan sonra, teolojiye karşı hücumu, 18. yüzyılda olduğu gibi,
spekülatif metafiziğe ve bütün metafiziğe karşı hücum kar
şıladı. Metafizik, spekülasyon çalışmasile tamamlanmış ve
ümanizme uygun maddeciliğin önünde kat'! surette yıkıla
caktı; Nasıl ki Feuerbach teori alanında ümanizme uygun
maddeciliği temsil ederse, Fransız ve İngiliz sosyalistliği ve
komünistliği de pratik alanda ayni şeyi temsil _eder.

"Gerçek ve prozaik münada, Fransız rnaddeciliğinde iki
cereyan vardır: Biri kaynağını Descartes'dan,· öteki Locke'
dan alır. ikincisi· Fransız kültürünün gelişmesini belli başlı
hedef tutar ve doğrudan doğruya sosyalizme ulaşır. Birinci
si, mekanik materyalizm, hakiki Fransız tabii bilgilerine ka
rışır gider. İki cereyan inkişaf seyrinde çaprazlaşır. Burada
ne doğrudan doğruya Dcscartes'dan başlıyan Fransız mad
deciliği, ne de Newton'un Fransız ekolü ve Fransız_ tabii bil
gilerinin umumi gelişmesi üzerinde duracak değilız. .

O halde şununla iktifa edelim:
Descartes, fiziğinde, maddeye kendi kendini yaratıcı .bir

kuvvet izafe etmiş ve mekanik hareketi onun hayati fi'li te
Jakki etmişti. O, fiziği ile metafiziğini tamamile ayırmıştı.
Onun fiziğinde biricik cevher, varlığın ve marifetin biricik
temeli maddedir.

Mekanik Fransız mateı:yalizmi Descartes'ın metafiziğine
zıt ·olarak fiziğine bağlandı. Şakirtleri meslekten antimetafi
z.isiyenler yani fizikciler oldu.

- .
•
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Bu ekol hekim Leroy ile başlar, hekim Cabanis'le en
yüksek noktasına varır; merkezide hekim Lamettrie'dir. Des
cartes daha hayatta iken, Leroy • 18. yüzyıldaki Lamettrie
gibi . insan ruhuna karteziyen hayvan konstrüksiyonunu
tatbika koyuldu; ruh bedenin bir modus'undan başka bir sey

• değildir ve fikirler mekanik hareketlerdir dedi. Hatta, Le
roy öyle sanıyordu ki Descartes. hakiki fikrini gizlemiştir.
Descartes buna itiraz etti. 18. yüzyılın sonunda. Cabanis,
"Rapports du physique et du moral de l'homme,, adlı ese·
riyle, maddeciliğe son şeklini veriyor.

Karteziyen maddecılik, bugünedek, Fransada v•arlığını mu·
halaza etmiştir. Bu maddecilik, mekanik tabiat bilgilerinde
büyük başarılar kazanmıştır ki bu bilgilere, gerçek ve pro-
zaik manada, romantizm isnat edilemez. •

Bilhassa Fransada Descartes tarafından temsil edilen 17
yüzyıl metafiziği, ilk andan itibaren, karşısından muarız ola·
rak maddeciliği buldu. Descartes bu muanza şahsen, Epi
kür maddeciliğinin restoratörü Gassendi'de rastladı. İngiliz ve
Fransız materyalizmi Demokrit ve Epikür ile daima sıkı bir
rabıta göstermiştir. Karteziyen metafiziğin diğer bir hasmı
da lngiliz materyalisti Hobbes'dur. Gassendi ve Hobbes,
ölümlerinden çok sonra, muarızlarına karşı - hatta bu mu-
arız bütün Fransız ekollerinde resmen saltanat sürdüğü sı
rada - muzaffer olmuşlardır.

Voltaire, 18. yüz yıl Fransızlarının jezüvitlerle [ansenist
lerin kavgalarına karşı takındıkları kayıtsızlığın sebeplerini
felsefeden ziyade Law'ın mali spekülasyonlarında aramak ge-
rektiğine işaret eder. Demek 'ki 17. yüzyıl - metafiziğinin su
kutu 18. yüzyıl matearyalist teorisile izah edilemez. Bahusus
ki, du teorik hareketin kendisi o zamanki Fransı~ sosyete
sinin pratikte aldığı şekille aydınlanmak zorundadır. Sosye
te hayatının peşinde koştuğu gaye dünyevi yaşayışa ait zevk
!er ve menfaatlerdi. Bu hayatın antiteolojik, antimetafizik ve
materyalist pratiğ::-ıe ister istemez- antiteolojik, antimetafizik
ve materyalist bir teori uygun düşecekti. Metafiziğin pratik
te hiç itibar kalmamıştı. Burada, teorik tekamülü kısaca
göstermekle iktifa edeceğiz.

•
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17. Yüzyılın metafiziğinde (Bak: Descarles, Leibniz, etc.)
hala profan ve müsbet nnsurlar karışık bulunuyordu. O,
matematikte, fizikte, ve diğer buna benzer bilgilerde keşif
ler yapıyordu. Lakin, .18. yüzyılın başlangıcından itibaren
bu zevshir artik kayboluyor, Müsbet bilgiler metafizikten
.aynlmış ve kendilerine has alemleri yaratmıstı. Metafiziğin
bütün hazineleri fikirler dünyasına ve semavi şeylere irca.
edilmiş bulunuyordu: Tam da reel varlıklarla dünyevi şey
lerin bütün alakayı çektiğl anda. Metafizik tatsızlasmışn. 17.
yüzyılın son büyük Fransız metafizikçileri olan Malebranche
ve Arnauld'nun öldüğü .yıl Helvetius ve Cond:llac doğuyor.

ANNENKOFA MEKTUP (1846)
(Marx'ın, dostiarından birine, münekkit P. Annekof'a Bü

rükselden yazdığı fransızça mektup 28 aralık 1846 tarihini
taşıyor. Mektubun Almança tercümesi 1913 de Neue Zeit'da
Riyazanof tarafından basıldı ve dokümanın büyük ehemmi
yetine işaret edildi. Marx, Miseden önce • bu doküman
da tarih görüşünü 'teksif etmişti, Allahlaştırdığı kategorile
rin profan menşe ve tarihini anlamak hususunda Proudhon
un gösterdiği kabiliyetsizliği belirten Marx'ın burada yeni

• olarak ileri sürdüğü tezler şunlardır:
insanlar arasında kusulan münasebetlerin temeli maddi

münasebetlerdir; ve insan tarihinin temeli istihsal kuvvet
leridir. Etapolitik sivil sosyeteye, sivil sosyete istihsal, tica-
ret ve istihlak derecesine, ticaret ve istihlak şekli de istih
sal kuvvetlerine uygun düşmek zorundadır. lstihsaı kuvvet-
leri değişince, istihsal ta!~ı ve istihsal tarzı_ değişinc_e .eko,
nomik münasebetler değişir. Ekonomık sekiller geçıcı ve
tarihi olduğa gibi bu şekillere uygun düşen sosyal müna
sebetler ve bu münasebetlerin ideal mücerret ifadeleri c)ap
kategoriler de tarihi ve geçicidir.) ·

Şekli her ne olursa ölsun, sosyete nedir? İnsanların kar
şılıklı faaliyetlerinin m_ah~u!ü. İnsan ş~ yeya ~u sosyal şek
li seçmek hususunda ıhtıyara sahip mıdır? Asia, insanların
istihsal kuvvetlerinin muayyen bir inkişaf derecesini alırsak,
ticaret ve istihlükin buna uygun düşen bir şeklini el. e et-
miş oluruz. İstihsalin, ticaret ve istihlakin muayyen bir inki-
•
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şat derecesini alalım, buna uyan bir sosyal konstitüsyon
şekli, ailenin, zanaatlann, sınıfların muayyen bir organiza~-

. yonu, bir kelime ile o inkişaf derecesine tevafuk eden bır
sivil sosyete elde edilmiş olur. Böyle bir sivil sosyete far
zedildiği takdirde de bu sivil sosyetenin resmi ifadesinden
başka bir şey olmayan ve ona uygun düşen bir politik dev
let karşısında kalırız. İşte, M. Proudhonu'un hiç bir zaman
anlayamıyacağı budur. Zira o, devletten sosyeteyi yani sos
yetenin resmi hülasasından resmi so syeteyi çıkarttığı zaman
büyük bir şey yaptığına sahip oluyor. .

Şunu da ilave etmek icabeder ki, insanlar bütün tarihle
rinin temeli olan istihsal kuvvetlerine mutlak surette hüküm
yürütemezler, zira her istihsal gücü kazanılmış bir kuvvet
tir, daha önce gelen bir faaliyet mahsulüdlr. Böylece, istih
sal kuvvetleri insanların pratik enerjilerinin neticesi oluyor,
fakat bizzat bu pratik enerji insanların içinde bulundnkları
ahval ve şerait tarafından tayin edilmiştir, o vakte kadar
kazanılmış istihsal kuvveplerile inütenasiben, kendilerinin ya
ratmadıkları ve fakat daha önceki neslin mahsulü bulunan
ve kendilerinden evvel mevcut sosyal şekille mütenasiben,
Her neslin daha önceki nesil tarafından kazanılmış istihsal
kuvvetleri • yeni bir istihsal için iJk madde işini gören kuv
vetler - karşısında bulunması gibi basit vakıa dolayısile
beşeriyet tarihinde bir ittisal husule gelir ve bir insanlık
tarihi meydan alır ki bu tarih insanların istihsal kuvvetleri
ve netice itibarile sosyal münasebetlerf teksif edildiği nis-
bette insanlığın hakiki tarihi olacaktır. Bunnn zaruri neli
cesi sudur: insanların sosyal· tarihi, suur peyda etsinler ·et
mesinler, ferdi inkişaflannın tarihinden başka bir şe·y de
ğildir. insanların maddi münasebetleri bütün münasebetle-
rinin temelini teşkil eder. Bu maddi münasebetler öyle za
rurI şekillerden ibarettir ki insanların maddi ve ferdi faali
yetleri o şekiller içinde gerçekleşir., insanların istihsal, is-

• tihiak ve mübadelelerini çerçeveleyen ekonomik şekiller ge-
çici ve tarihi şekillerdir. insanlar kazanılmış yeni istihsal
kuvvetleri sayesinde, istihsal tarzlarını değiştirirler ve'istih
sa! tarzı ile beraber, bu muayyen istihsal tarzının zaruri
munasebetlerinden başka bir ,ey olmayan bütün ekonomik

1.
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münasebetleri değiştırirler.. insanların yün kumaşları, bezi ve
ipeklileri imal etliğini pek iyi anlayan M. Proudhon şunu
anlamıyor ki, insanlar, fakültelerine göre, yün knmaş ve
bez istihsalini çerçeveliyerı sosyal münasebetleri de meyda-

• na getirirler. M. Proudhorı'un bundan daha az anladığı bir
şey varsa o da şudur: Maddi prodUktivitelerioe uygun ola
rak sosyal münasebetlerini yaratan insanlar fikirleri, kate
gorileri, yani bu sosyal münasebetlerin ideal mücerret ifa
delerini de yaratırlar. Böylece, ifade ettikleri münasebetler
nasıl ebedi değilse bu kategoriler de ebedi değillerdir: Ta-
rihi ve geçici mahsullerdir. .

KARL MARX .
(F. Engels'in 1878 de yazdığı bir makaleden) Marx, -adı

nı ilim tarihine bir çok mühim keşiflerle yazmıştır. Biz bura
da bunların başlıcalarını zikrile iktifa edeceğiz: '

Bu keşiflerden birincisi onun, cihan tarih telakkisinde
yaptığı inkilaptır. Evvelce şöyle düşünüyorlardı Tarihteki
bütün değişikliklerin son illetleri insanların değişen Iikirle-
rinde aranmalıdır; ve tarihteki bütün değişmelerin en ehem
miyetlileri, bütün tarihe hakim olanlar, siyasi değişmelerdir.
Fakat, fikirlerin insanlara nereden geldiği ve siyasi değiş
meleri tayin eden illetlerin neden ibaret olduğu suali hatıra
gelmiyordu. Yalnız, Fransız müverrihlerinin yeni ekolü: ve·
kısmen de, İngiliz tarihçileri şu kanaata varmışlardı ki, hiç..
değilse ortaçağdan itibaren, Avrupa tarihinin kımıldat~cı
gücü sosyal ve siyasi hakimiyet için burjuvazi ile feodalıte
·arasında inkişaf eden savaşta idi. Fakat, simdi yedek, bü
tün tarihin sınıf savaşları tarihi olduğunu; çeşit çeşit ve ka
rışık siyaşi mücadelelerin hepsinde ancak şu veya bu sim-
fın sosyal ve siyasi hakimiyeti mevzubahs bulunduğunu, ve '.
işin nihayet eski sınıf için bu hakimiyeti muhafaza ve yük-
selen sınıflar için iktidarı zaptetmek meselesine dayandığını
isbat eden Marx olmuştur.

• Fakat bu sınıflar nasıl doğar ve tutunur? Bu sınıflar,
daima, muayyen bir sosyetede hayat için zaruri olan şey
leri istihsal ve mübadele işini çerçeveleyen maddi, elle do-
kunulur şartların icabına göre doğarlar ve tutunurlar. Orta
çağın feodal hakimiyeti. hemen bütün istihlak mahsullerini

. bizzat istihsal .eden, mübadele namına .aşağı .yukarı bir .şey
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bilmeyen ve yabancıya karşı, kendilerine milli veya hiç de
ğilse siyasi bir insicam veren muharip asılzadeler tarafın
dan himaye edilmiş küçük köylü komünotelerinin ekono
misi üzerine dayanıyordu. Şehirler büyüyüp de ilkin sırf
milli, sonra da milletlerarası dir ticarete yol açan -ayrı bir
artizan endüstiri teşekkül edince, şehir burjuvazisi serpildi;
ve asilzadelere karşı savaşarak, hususi haklardan istifade
eden sosyal sınıf sıfatile, feodal rejimde yer aldı. Fakat,
XV inci asrın ortasın+an itibaren, yeni ülkelerin keşfi bur
juvaziye daha geniş bir iş sahası açtı; ve, netice itibarile,
endüstrisine yeni bir hız verdi. En mühim şubelerde meti
yenin yerine manifaktUr geçti ve bızzat bu manifaktür, ge-
çen asırda, buhar makinesinin icadından sonra, büyük en
düstri tarafından arka plana atıldı. Diğer taraftan büyük
endüstrinin de • geri memleketlerde el işinin yerine geç
mek, daha ileri memleketlerde bugünkü ulaştırma vasıtala
rını, buhar makinalarını, şimendiferleri ve elektrik telgra
fını tesis suretile - ticaret üzerinde mukabil tesiri g-örüldü.
Burjuvazi, böylece, sosyal servet ve kuvvet namına ne var
sa hepsini elinde topluyordu. Bununla beraber, asilzadelerin
va asılzadelere dayanan kıralhğın elinde tuttuğu siyasi ikti-

. dara daha uzun müddet yaklaşamadı. Fakat, muayyen t.ir
inkişaf derecesinde - mesela, Fransada, büyük ihtilalden
sonra - burjuvazi iktidarı da eline geçirdi ve bu sefer, pro
letarya ile küçük köylülerin karşısında, idare edici sınıf o oldu.

Şayet - tarih mütehassıslarımız tarafından ihmal edilen -
sosyetenin ekonomik durumu hakkında kafi bir bilgi edinil
mişse, bütün tarih hadiselerini bu bakımdan anlamak müm-
kün olacaktır. Her devrin fikirleri ve itikatları da, keza, ö
devrin ekonomik yaşayış şartları ve bu şartlara kök salan
sosyal ve politik münasebetlerle pek kolay izah edilir. An
cak bu telakki sayesindedir ki tarih, ilk defa olarak hakiki
temelini bulmuş oluyordu. insanlar her şeyden önce yerler~
içerler, çalı altında barınırlar ve giyinirler ve • iktidar için
mücadele etmeden, politika, din ve felsefe ile uğraşmadan.
evvel iş yapmağa mecburdurlar. Şimdıye kadar tamaınile
ihmal edilmiş bulunan bu bedihi' vakıa nihayet tarihde me
deni hukuk kazandı.
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