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Özet: Bugün dünyayı meşgul eden büyük işlerin birisi de şüphe yok ki “Türk Meselesi”dir; lâkin
bunu bilhassa son safhasında ne biz ne de Avrupalılar tamamiyle anlayamadık. Türk Meselesi tec-
rit edilmiş bir şekilde değil de, “hey’et-i umumiye” halinde yani muhat olduğu (kuşatıldığı) diğer
bütün vekayi’le beraber mütalaa edilmek istendiği zaman evvelemirde dünyanın bugünkü vazi-
yetini bilmek icap eder; çünkü Türkler yeryüzünde yalnız başına yaşamıyor, onun alâkadar oldu-
ğu bir âlem, hatta âlemler var. Bunun en mühim rüknü, daha doğrusu başlıcası Avrupa’dır. Her
şeyden evvel bunu ve bunun istihdaf ettiği istikameti bilmek iktiza eder ve bu suretle “muamma”
ikileşir. Sonra Avrupa’nın kendi medeniyet dairesi haricindeki akvama (topluluklara) karşı bir va-
ziyeti var. Hem bu vaziyeti, hem de mukabil cihetteki akvamın halini, yani “Şark Meselesi”ni az
çok mütalaa etmelidir; ve görülüyor ki “muamma” üçleşti.
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Three Problems: Western Issue, Eastern Issue, Turkish Issue-I
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Abstract: Nowadays one of the major issues that the world is concerned with is undoubtedly “Turkish
Issue”; however,  neither Europeans nor we could realize it completely especially in the last phase. When
Turkish issue is intended to be examined not in an isolated way but with the all other events that surro-
unded it as an “aggregate”, first of all it is necessary to know the current conditon of the world.  Becau-
se Turks don’t live alone on the earth, there is a universe, even universes related to them. The most impor-
tant element of this is essentially Europe. Above all, it is necessary to know this and the direction it pur-
poses; thus the “problem” is duplicated. Then Europe has a situation towards the communities outside the
civilization circle. More or less Europe should examine both this situation and the condition of the com-
munities in the similar direction-that is “Eastern Issue”; so we have three “problems” now.
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Mu kad di me

Dün ya nın bu gün kü me se le le rin den bir çok la rı nın ami ya ne, hat ta yan lış
mu ha ke me edil di ği ni gö rü yo ruz. Bil gi nin ha ta lı ol ma sı, esa sen “zih ni -

yet”in ha ta lı ol ma sın dan ile ri ge lir.
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Her  “ha di se”nin karşı sın da,  -ni çin, ne den?-  su ali ni irad edip onun “il -
let”ini araş tır mak has sa sı nın mu hi ti miz de te kâ mü lü nü ter viç et me ğe tâ
mek tep sı ra la rın da baş la dık. Dâ rül fü nun’da te sis et ti ği miz “Te teb bu” mec -
mu asiy le baş la yan fik rî ha ya tı mız bu na şe ha det eder. 

Ka ri le ri mi ze şu nu da te min et mek is te riz ki bah se de ce ği miz me se le le ri si -
ya si bir nok ta-i na zar dan tet kik et me ye ce ğiz; za ten si ya set de ni len şey iç ti mai
ha di se le rin za hi ri il ca atı na (gö rü nür de ki zor la ma la ra) uy gun bir “nâ zım” gö -
rün me si ne rağ men ha ya tı ida re eden eze li ka nun la rın her za man ak si ne ve
zıd dı na bir ne vi ha re ket tir. Ve bi zim na za rı mız da si ya si ler, bu za val lı ha re ke -
tin asıl ha ya tı gör mez ve duy maz alet le ri dir ler. Biz ken di mi ze, ha di se le ri tas -
nif et me si ni ve on lar dan bir ne ti ce çı kar ma sı nı bi len ak lı reh ber it ti haz edi yo -
ruz. Mem le ke ti miz den, Av ru pa’dan bah se der ken, Av ru pa me de ni ye ti ni teh dit
eden ve şark lı ru hu muz la pek çir kin ve aşa ğı gör dü ğü müz mad di yet çi lik ce -
re yan la rı nın, ya ni sos ya lizm, bolşe vizm, ilah... ha re ket le ri nin şüp he siz le hin de
bu lu na ma ya ca ğız. Ha ki ka ti araş tı ran la ra te vec cüh eden va zi fe, ha di se le rin na -
sıl ol ma sı la zım ge le ce ği ni de ğil, na sıl ol du ğu nu gös ter mek ten iba ret tir. 

Med hal

Bu gün dün ya yı meş gul eden bü yük iş le rin bi ri si de şüp he yok ki “Türk
Me se le si”dir; lâ kin bu nu bil has sa son saf ha sın da ne biz ne de Av ru pa lı lar ta -
ma miy le an la ya ma dık.

Biz ek se ri ya ken di işi mi zi “mü cer ret” ola rak düşü nü yo ruz. Av ru pa lı la rın
da ic ra at ve ya ta sav vu rat ha lin de bir ne vi an la yış la rı var; fa kat bu an la yış
tar zı po li ti ka cı la rın ve ka zanç iş le riy le meş gul olan la rın dır ki her ha di se yi
yal nız başı na ve ya hut dar bir hu dut içe ri sin de hem de sat hın dan gör mek ten
iba ret ol du ğu için Türk Me se le si ade ta bir “mu am ma” ha li ni alı yor. Ta bii bu
hu sus ta ser de di len fi kir ler, söy le nen söz ler iti ma da la yık de ğil dir. 

Türk Me se le si ve ya hut her han gi bir iç ti mai ha di se hak kın da öy le bir an -
la yış tar zı na iti mat edi lir ki “ta bi at-ı eş ya”ya mu va fık ol sun. Çün kü dün ya -
da ha ya tî, iç ti maî bü tün ha di se ler baş ka bir ta kım ha di se le re mer but tur lar
(bağ lı dır lar) ve iş te “ilim” de ni len şey an cak ha di se le rin bir bir le riy le mü na -
se bet ve alâ ka la rı müşa he de ve tes pit edil di ği za man mey da na ge lir. Şim di
eğer il me, ya ni ta bi at-ı eş ya ya uy gun bir nok ta-i na zar la Türk Me se le si mü -
ta la a edi lir se, is tik ba le ait hü küm ler keş fe dil me se bi le, hiç ol ma sa bu “mu -
am ma” hal ve izah edil miş olur.

Türk Me se le si tec rit edil miş bir şe kil de de ğil de, “hey’et-i umu mi ye” ha -
lin de ya ni mu hat ol du ğu (kuşa tıl dı ğı) di ğer bü tün ve ka yi’le be ra ber mü ta la a
edil mek is ten di ği za man ev ve le mir de dün ya nın bu gün kü va zi ye ti ni bil mek
icap eder; çün kü Türk ler yer yü zün de yal nız başı na yaşa mı yor, onun alâ ka -
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dar ol du ğu bir âlem, hat ta âlem ler var. Bu nun en mü him rük nü, da ha doğ -
ru su baş lı ca sı Av ru pa’dır. Her şey den ev vel bu nu ve bu nun is tih daf et ti ği is -
ti ka me ti bil mek ik ti za eder ve bu su ret le “mu am ma” iki leşir. Son ra Av ru -
pa’nın ken di me de ni yet da ire si ha ri cin de ki ak va ma (top lu luk la ra) karşı bir
va zi ye ti var. Hem bu va zi ye ti, hem de mu ka bil ci het te ki ak va mın ha li ni, ya -
ni “Şark Me se le si”ni az çok mü ta la a et me li dir; ve gö rü lü yor ki “mu am ma”
üç leş ti.

Ar tık biz de Türk Me se le si ni, müt te hi dü’l-mer kez (tek mer kez li) üç da ire -
nin çer çe ve si içe ri sin de tet kik ve na çiz mü ta la ala rı mı zı ar ze de ce ğiz. Bun da
isa bet ol ma sa bi le il mî bir müşa he de tar zı na zi hin le ri cez bet mek de fay da sız
ol maz iti ka dın da yız.  

I - Garp Me se le si

Av ru pa’nın bu gün yer yü zü ne ha ki mi ye ti da ha iyi yaşa mak tan iba ret olan
in sa nî ga ye ye git tik çe da ha zi ya de ta kar rüp et me siy le (yak laş ma sıy la) ta hak -
kuk edi yor du. Bu nun en va zıh de lil le ri “mad di” te rak ki ve te kem mül (ol -
gun laş ma) eser le ri dir!..

Şu nok ta-i na zar dan bu gün kü in san la rın me se la ku run-i vus tâ da ki ler den
(Or ta çağ da ki ler den) da ha mü te rak ki ol du ğu hak kın da me de ni yet âle mi nin
bir ka naa ti var. Bu gün kü le rin dün kü ler den “ma nen” ve ya “ha ki ka ten” da ha
me sut olup ol ma dı ğı nı mü na kaşa et mek sa de di miz ha ri cin de dir. Ve di ye bi -
li riz ki Av ru pa’nın yer yü zün de ca ri olan ha ki mi ye ti ni ma dem ki bu mad di
te rak ki yat la bu na mu va zi (pa ra lel) olan “teş ki lat” te min edi yor. Şu hal de te -
fav vuk et ti ği ka vim le re ve baş ka bir ta bir le es ki me de ni yet le re fa ik tir (üs tün -
dür); çün kü on la ra ha kim dir! (Ame ri ka mem le ket le ri ni Av ru pa me de ni ye ti
da ire si da hi lin de ad de di yo ruz. On dan ay rı ca bah set me ye lü zum yok tur)

Av ru pa böy le ha kim bir mev ki de iken ken di me de ni yet da ire si ha ri cin de -
ki mem le ket le ri is ti mar et mek le (sö mür ge leş tir mek le) de kuv ve ti ni ar tı rı yor -
du. Der ken Umu mi Harp baş la dı.

Har bin sa fa ha tı nı ve mu ha rip le ri tah rik ve teş vik eden fi kir le rin muh te lif
şe kil le ri ni bu ra da mü na kaşa ede cek de ği liz. Yal nız şu na dik kat et tik ki her
iki ta raf da da va sı nı “in sa nî” ga ye le re is ti nat et me ye ça lış tı. Lâ kin en zi ya de
ga rip olan şey, har bin de vam et ti ği müd det zar fın da ne ti ce nin ne ola ca ğı na
da ir beşe ri ye tin gös ter di ği zih ni yet idi. İn san la rın “mu aka le” (akıl yü rüt me)
sis te mi hak kın da bi ze sa rih bir fi kir ve ren şu ha li bir kaç cüm le de tel his et -
mek ten ken di mi zi ala ma dık:

Mu ha re be nin ne za man ve na sıl bi te ce ği hak kın da en bü yük si ya si ler, hat -
ta en bü yük mü te fek kir ler bi le ken di le ri ni ol sun ik na ede cek bir söz söy le ye -
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me di ler. Kâi nat hak kın da, arz dan bil mem kaç bin se ne uzak sey ya re ler hak -
kın da ma lu mat ser de den le rin, göz önün de ce re yan eden şu ha di se karşı sın -
da öy le afal la nıp kal ma sı ne ka dar, ne ka dar gü lünç idi!..

Hal bu ki ac zin se be bi pek aşi kâr dır: Ma lum dur ki “rai son ne ment/mu aka -
le”nin bir tür lü sü de “ana lo gi e/kı yas” ta ri kiy le olur. Zi hin, il let ve ne ti ce si
ken di sin ce ma lum olan bir ha di se den ikin ci ve ay nı ha di se yi is tin taç eder
(so nuç ola rak el de eder).

Mu ka ye se ame li ye si ni böy le ce müşa be het im kâ nı karşı sın da ya pa bi len
in san la rın ka fa sı, bü tün ta rih te böy le bir har bin bir mis li ni da ha gör me miş
ol du ğu için “kı yas”ını ya pa mı yor. Türk çe si, ne ti ce hak kın da doğ ru düşü ne -
mi yor du. Ve ilim de ni len şey, mü te ces sis ruh la rın üs tü ne lü zum suz bir ağır -
lık gi bi çök tü. Mu ha re be “res men” bit ti ği gün, ka fa sın da ki düşün mek ma ki -
ne si nin iti yat la rı na ta bi olan in san, yi ne gü lünç bir zih ni yet gös ter miş ti:

Uzak he sap la ra is ti nat eden en ih ti yat kâr bed bin ler bi le vu ku a ge len za -
yi at ve tah ri ba tın te lâ fi si için beş-on se ne ça lış mak la zım ge le ce ğin de müt te -
fik idi ler. Es ki bü yük mu ha re be le rin so nun da da böy le ol ma mış mı idi? İn -
san ve eş ya ca vu ku a ge len za yi at, beş-on se ne son ra te lâ fi edi le cek, on dan
son ra her şey ta bii sey ri ni ta kip ede cek... Hal bu ki ya vaş ya vaş na zar la rı cez -
be den asıl “rèalitè/şe’ni yet” bam baş ka bir ma hi yet te idi ve ta bii dir ki tah -
min edil di ğin den büs bü tün fark lı is tin taç la ra da mü sa it tir:

Mu ha re be ni zam ve in ti za mı nın çe lik çem be ri gevşe yin ce san ki in san lar
fe na bir rü ya dan uyan mış da ken di ne gel miş gi bi mü te mer kiz (bir nok ta ya
top lan mış) bir şu ur la hep ken di ni düşü nü yor ve ha ya tın dan mem nun ol ma -
dı ğı nı bü tün sa mi mi ha re ket le riy le iz har edi yor. San ki mu ha re be, ha ya ta
karşı vu ku bu lan taz yik le ri bü tün ağır lı ğıy la his set tir me ye ve si le ol muş. Ak -
sü la mel (tep ki) his si o ka dar de rin ki ma zi ye ait hiç bir te lâk ki yi, hiç bir ese ri
şöy le ayak üs tün de gör me ye kim se nin ta ham mü lü yok. Or ta da bir tek ar zu
var: “Men fa at!”. 

Men faa tin art ma sı ne ye mal olur sa ol sun onu el de et me ye hiç bir en dişe
ma ni ol mu yor. San ki ha yat na mı na is te ni len bü tün hak lar bir tek ke li me de
top lan mış.

Me de ni yet de di ği miz ve “ke mal”e doğ ru gö rü len ta hav vül ve te rak ki ler,
in san la rı “ga ye” na mı na mad di men faa te mi sü rük le ye cek ti?

Lâ kin or ta da bir “ha ki kat” var ki onu gör me mek, in kâr et mek müm kün
de ğil; çün kü bu o ka dar va zıh ve o ka dar te’yi da ta maz har ki bu nu ol du ğu
gi bi ta nı mak tan baş ka ça re yok tur:

Fil ha ki ka mad di men faa tin mü te med din in san lar için bir ide al ol du ğun -
da ar tık şüp he kal ma dı. Mes le kî ce mi yet le rin fert le ri ara sın da ki te sa nü dün
ca zi be ve mu ka ve met kuv ve ti bu dur. Taş yı ğın la rı nı mi ma ri şe kil le rin de ve
bir ara da tu tan mal ze me nin bi na lar da ki mev kii ne ise bu gün fert le ri böy le
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kit le ha lin de tu tan ve is te nil di ği za man ma ki ne gi bi ha re ket et ti ren mad di
men fa at de odur.

Mes le kî ce mi yet le re ha kim olan pren sip le rin ve ay nı pren sip le ri fii le kal -
be de bil mek için ya pı lan teş ki lâ tın nis pi mu ha le fe ti ha ki ki ga ye nin ma hi ye ti -
ni as la de ğiş tir mi yor.

İd di a mı zı is pat için va ka la ra is ti nat ede ce ğiz: Ma lum dur ki Av ru pa’nın her
ta ra fın da, ik ti sat na za ri ye ci le ri nin fi lan ve ya fa lan fik ri ni ken di le ri ne bir “um -
de” (il ke)  it ti haz ede rek onun et ra fın da top la nan ve onu ha ya ta ha kim kıl mak
is te yen in san kü me le ri ya ni ame le ve sai re ce mi yet le ri var; bun lar en ufak bir
işa ret le de ni zin sat hın da gö rü nen dal ga lar gi bi kay naşı yor, ha re ket edi yor lar.

Bun la rı ha re ke te ge ti ren “um de”le rin is tih daf et ti ği ga ye ne dir? İk ti sa dî
teş ki lâ tın esas la rı nı de ğiş tir mek le halk kit le si nin re fah ve sa ade ti ni te min et -
mek da iye sin de bu lu nan ik ti sat na za ri ye ci le ri nin cilt ler do lu su söz le ri ni bir
hü la sa edi niz; ni ha yet gö re cek si niz ki muh te lif un van lar alan mes lek sa hip -
le ri ay rı ay rı ke li me ler söy le me le ri ne ve do lam baç lı yol lar da do laş ma la rı na
rağ men hep ay nı şe yi söy lü yor lar, hep bir nok ta da top la nı yor lar: “Mad di
men fa at!..”

Böy le ce ga ye de it ti hat et tik le ri hal de men faa tin tak si mi hu su sun da kul la -
nıl ma sı lâ zım ge len ve sai tin in ti ha bın da (araç la rın se çi min de) na za ri ye ci le -
rin bir bir le ri ne mu ha lif gö rün me le ri nin, son ra on la rın ar ka sın dan gi den halk
grup la rı nın men faa ti ve men faa tin tak si mi tar zı nı muh te lif tarz lar da te lak ki
et me le ri nin se be bi de şu dur:

Bir ke re sa’y (emek) ile ser vet ara sın da na za ri ye ci le rin te sis et mek is te di -
ği nis pet, her mil le tin te fek kür tar zı na, iç ti mai teş ki lâ tı na, an’ane si ne ve nis -
pe tin tat bik sa ha sı na gö re de ğişi yor. Lâ kin böy le ce di ma ğî, iç ti ma î, mad dî
ilâh... te sir ler al tın da muh te lif şe kil le re gir me si, ga ye nin asıl hü lâ sa sı nı, lüb -
bü nü, ru hu nu de ğiş tir mi yor: “mad di men fa at!” sa bit, dai ma sa bit ka lı yor.
Mad di men faa tin Umu mi Har bin ye gâ ne ami li ol du ğu da bü tün ke tu mi yet -
le re (sus kun luk la ra) rağ men ta hak kuk et miş gi bi dir.

Şim di ar tık su gö tür mez bir hal de ayan olan bu ga rip zih ni ye tin se be bi ni
araş tı ra lım:

Mu kad di me de de miş tik ki Av ru pa me de ni ye ti es ki me de ni yet le re fa ik tir,
çün kü bi rin ci si, ikin ci si ne ha kim dir. Şim di bu sa de ve man tı kî ka zi ye yi
(öner me yi) tev si et mek (ge niş let mek) mec bu ri ye tin de yiz. Bi na ena leyh ga rip
bul du ğu muz bu zih ni ye tin ric’î si re ti ni (kö ke ni ni) ta kip ile onun mem baı na
ka dar git mek icap eder ki bu, Av ru pa me de ni ye ti nin ma hi ye ti ni araş tır mak -
tan baş ka bir şey de ğil dir.

Av ru pa ni çin böy le ya rışı yor?
İş te bu sua le ce vap ve re bil mek an cak, Av ru pa me de ni ye ti nin ne ol du ğu -

nu an la ma ya te vak kuf eder. Biz de bu müş kül işi başar ma ya ça lışa ca ğız.
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Va kı a “me de ni yet” ke li me si nin ifa de et ti ği mâ na yı va zıh bir ta rif ha lin de
or ta ya koy mak güç, çün kü bu, muh te lif ilim ve sa nat mün te sip le ri ne gö re
baş ka baş ka ola bi lir. Biz bu va zi fe yi ka mus çu la ra bı ra ka ca ğız ve me de ni yet
ke li me si nin alem ol du ğu ta hav vül ve te rak ki le ri umu mi hat lar la şöy le çi zi -
ver me ye ça lışa ca ğız:

Bu gün kü Av ru pa, es ki me de ni yet le rin te râ küm et miş (bi rik miş) ve ken di -
si ne in ti kal eden bil gi le ri ni te kem mü le ça lış tı; bir çok ta bii ha di se le rin il let ve
ne ti ce le ri ni tem yiz et ti ği alâ ka la rı iti ba riy le tas nif ve “ka nun”la rı nı keş fet me -
ye mu vaf fak ol du. 

Müs pet ilim le rin müşa he de ve tec rü be usul le ri ne is ti na den “mad di yat”
sa ha sın da vu ku a ge tir di ği ta hav vül ler pek bü yük tür: Se mer li hay van lar ye -
ri ne şi men di fe ri, kol ve ba cak ye ri ne bu har ma ki ne le ri ni, yel ken li ye ri ne va -
pu ru ika me et miş; elek trik kuv ve ti ni, in san ve eş ya ha mal lı ğın da, ses le rin ve
ha re ket le rin uzak me sa fe le re in ti ka lin de kul la nı yor; ye me ye iç me ye, el bi se -
ye, ika met gâ ha ait eş ya nın şe kil le rin den tu tu nuz da ce mi yet le rin maişet ve
mu aşe re ti ne ait en hur da şey le re ka dar he sap sız ma ki ne ler, âlât ve ede vat
icat et miş. Ha yat ve sıh ha tin mu ha fa za sı na ait bir çok ilâç lar ve alet ler bul -
muş. “Teş ki lât” ke li me siy le ifa de ede bi le ce ği miz beşe ri hu ku ka ve ce mi yet -
le rin asa yiş ve in ti za mı na ait şey le ri de ilâ ve eder sek akıl ve ze kâ mah sul le -
ri nin ye kû nu nu şöy le ce gös ter miş olu ruz ve -bü tün bun la rı bir ke li me de top -
la mak is ter sek- “con fart/mad di hu zur ve ra hat” es ba bı nı Av ru pa çok te rak -
ki et tir miş tir, di ye bi li riz. Şim di “me de ni yet”in mah sul le ri ni ya ni mad di keşif
ve ih ti ra la rı (bu luş la rı) bir ta ra fa bı ra kıp asıl bun la rı hu su le ge ti ren mu aka le
sis te mi üze rin de te vak kuf ede lim: De miş tik ki mü te med din Av ru pa ha di se -
le rin il let ve ne ti ce le ri ni, tem yiz et ti ği alâ ka la rı iti ba riy le tas nif ve ka nun la rı -
nı keş fet me si ni bi li yor du. Hik met, kim ya, ta ba kat, hay va nat, ne bat ilâh... fen
şu be le ri ne in kı sam eden (ay rı lan) ha di se le rin her ne vi ne mah sus “müşa he -
de” ve “tec rü be” usul le ri ni o şu be ye ait mük te sep ma lu mat ile be ra ber ta mi -
me (yay gın laş tır ma ya) çok ça lış tı.

Tı baa tin ica dı, maa rif teş ki lâ tı, tah si lin mec bu ri ol ma sı, mü na ka le ve sa ir
ve sai tin ço ğal ma sı bu na yar dım et ti. Garp mem le ket le ri ne ait is ta tis tik le re
gö re ora lar da oku yup yaz ma sı nı bil me yen ler git tik çe aza lı yor. Ya ni in san lar -
da “mu aka le” has sa sı ar tı yor. Bi li yo ruz ki bu mu aka le sis te mi her han gi bir
ha di se nin il let ve ne ti ce si ni araş tır mak zih ni ye tin den iba ret tir. Baş ka bir ta -
bir le, in san lar da “es prit cri ti qu e/ten kit has sa sı” art mış tır de ne bi lir. 

Bu nok ta da başı mı zı tek rar ta ri he çe vir me ye mec bu ruz: 
Beşe ri yet ta ri hi nin te fer rua ta ait azim ke sa fet sis le ri içe ri sin de ha fif bir

lem’a gi bi giz le nen ve pek na dir na zar la rın se çe bi le ce ği bir ha ki kat var: İn -
san la rın ce mi yet ha lin de yaşa dık la rı ve bil has sa bü yük din le rin (bü yük sı fa -
tı nı nü fuz ve şü mul sa ha sı iti ba riy le din le re ve ri yo ruz. İh ti va et tik le ri aki de -
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le re gö re de ğil) zu hur et ti ği gün den be ri beşe ri ye ti vah de te doğ ru sevk et me -
ye ça lışan iki mü es se se var: Din, sal ta nat! Her din, âlem-şü mul ol mak da iye -
sin de bu lun muş ve her sal ta nat hu du du nu ge niş let mek is te miş tir.

İkin ci de gö rü len te ves sü te mâ yü la tı (ge niş le me eği li mi) da şüp he siz yi -
ne bi rin ci den ge li yor; çün kü di ne is ti nat et me yen sal ta nat yok tu. Siz
“din”in is mi ni de ğiş ti rip ona “me de ni yet” de yi niz. Fa kat işin ma hi ye ti yi -
ne de ğiş mez; çün kü her me de ni yet ha ya ta ve kâ ina ta karşı bir hu su si sis -
tem dir ve hu ku ki, iti ka di, ik ti sa di, ah lâ ki, be di i, ilâh... ka ide le ri ih ti va eden
bir “din” de böy le bir sis tem den baş ka bir şey de ğil dir. Bu gün ilim ve sa -
nat şu be le ri ara sın da gör dü ğü müz tak sim-i a’mâl (iş bö lü mü) es ki den mev -
cut ol ma dı ğı için bü yük din le rin “me de ni yet” mef hu muy la ka rışık bir hal -
de ol du ğu ko lay lık la an laşı lır.

Din mü es se se si nin muh te lif in san küt le le ri ni mut lak bir vah de te doğ ru
sevk et me ye ça lış tı ğın da şüp he yok tur. Bu, muh te lif mi sal ler le te yid olu na -
bi lir. Asıl bah set ti ği miz Av ru pa böy le bir ce re ya nın ta hak kü mü ve ak sü la -
mel le riy le çok de fa bir bi ri ne ka rış tı. Ni ha yet Es ki Yu nan-Ro ma me de ni ye ti
bir çok mü ca de le ve is ti ha le ler den son ra Hı ris ti yan lık la im ti zaç et ti ve bu -
gün kü Av ru pa me de ni ye ti mey da na gel di.

Lâ kin bi raz dik kat edin ce gö rü lür ki Ka to li siz min vah det te si si hak kın da -
ki mü ca he de si nin Pro tes tan lı ğın zu hu run dan son ra ol sun ni ha yet bul ma sı
ay nı di nin muh te lif mil li yet le rin ma ne vi hü vi yet le ri ne gö re az çok ta hav vül
ede rek ten in ti bak et me si de mek tir.

Her ne hal ise es ki den halk kit le le ri, nü fu zu nu din den alan sal ta nat na mı -
na, bir ku zu sü rü sü ita atiy le in zı bat al tı na gi rer di. Çün kü te si ri ne mün kad
ol du ğu (bo yun eğ di ği) nü fuz es ra ren giz bir şey di, on da iyi-kö tü inan dı ğı
mu kad des bir “ide al” var dı. Onun aş kı na, zul me bi le ta ham mül eder di, ma -
ne vi ya tı nın kuv vet ve sa la be ti karşı sın da mad di mah ru mi yet le rin, azap la rın
hiç hük mü yok tu. Bu nun la be ra ber hük mü ne mün kad ol du ğu ma ne vi nü fu -
zun ma hi ye ti ni tah lil ede bi le cek ka bi li yet te de ğil di. Se vi ye nin böy le dûn
(aşa ğı) bir de re ce sin de in san her han gi bir amel ve ha re ket tar zı na mün kad
olur, çün kü her em rin ar ka sın da ay nı nü fu zun giz li kuv ve ti ni his se der.

Şim di yu ka rı da izah et ti ği miz mu aka le sis te mi ni o es ki din dar ve mu ti (ita -
at kâr) hal kın zih ni ne sok ma ya ça lışı nız; ne ti ce ken di li ğin den mey da na çı kar: 

Bu gün in san la rın ek se ri si em re den bir kuv vet le karşı karşı ya ge lin ce, ya -
hut ha yat ve ma işe ti üze rin de bir taz yik his se din ce es ki si gi bi on da es ra ren -
giz lik fa lan gör mü yor, onu tah lil et me ye ça lışı yor. Ak lın te kâ mül ese ri ola rak
“ni çin, ne den?” su al le ri der hal zih ni ne te ba dür edi yor (ge li yor). Ak lın keş fet -
ti ği o müşa he de ve tec rü be usul le ri yok mu idi, ve bu mad di yat sa ha sın da
doğ muş bü yü müş de ğil mi idi? Ta bii dir ki ak lî mu ha ke me ler in sa nın zih ni -
ni ay nı sa ha ya sü rük le ye cek ti, ni te kim de öy le de ol du.
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Bu gün kü in san nü fuz ve te si ri ni id rak et ti ği her han gi bir kuv vet ve ami li
ka fa sın da ki ay nı usu lün çer çe ve si içi ne sok ma ya ça lışı yor ve uy gun suz lu ğu -
nu gö rün ce lü zum suz lu ğu na hük me di yor ve iş te akıl ve ze kâ nın te kâ mü lü
mu va ce he sin de es ki kut si mü es se se le rin nü fuz ve kud ret le rin den her gün
bir par ça sı nı kay bet tik le ri ni gö rü yo ruz.

Ma ne vi kıy met le rin yer le ri ni mad di kıy met ler is tih laf edi yor (ye ri ni alı -
yor)! İn san kit le le ri mu hay yel bir saa det için her gün de niz gi bi çal ka nı yor,
saa det de di ği şey de mad di bir men fa at tir. Son mu ha re be in san la ra saa det
va ad eden fi lan ve ya fa lan di ni vic dan la ra ha kim kıl mak için ya pıl ma dı.

Sa tı lık em ti a için faz la müş te ri bul mak, fa lan ma de ni iş let mek gi bi ik ti sa -
di da iye le rin (se bep le rin) mu ha re be amil le ri ara sın da ol du ğu nu biz zat Av ru -
pa lı lar bi ze ha ber ver di ler. De mek ki akıl ve ze kâ nın te kâ mü lü, baş ka bir ta -
bir le bu gün kü me de ni yet ma ne vi nü fuz la rın if la sı na mal ol du. Bu gün Av ru -
pa bir kâr ve bir zi ya nın or ta sın da dır.

-  Aca ba mad di men fa at fert ler ve ce mi yet ler ara sın da bir ahenk ve ni zam
te min ede bi lir mi?

Mad di men faa tin tak si mi im kâ nı nı tah kik et mez den ev vel bu na ce vap
ver mek müm kün de ğil dir. Hal bu ki bun dan da ha ev vel biz zat in san lı ğın hü -
vi ye ti iti raz kâr bir va zi yet le karşı mı za çı kı yor: İn san, sa de hay va nî bir ha yat
sa hi bi de ğil dir, onun bir de ma ne vi kıs mı var. Mad di men fa at onun hay va nî
ih ti yaç la rı nı tat min et se de in sa ni ve ma ne vi kıs mı nı ne su ret le tat min et mek
müm kün ol du ğu nu te em mül et mek (düşün mek) icap eder.

Fa kat ma dem ki me de ni yet de di ği miz mu aka le sis te mi in sa nı mad di yat
sa ha sı na çe kip gö tür müş ve ma dem ki mad di men fa at onun için ide al ol -
muş tur, bu nu bir em ri va ki gi bi te lak ki ede rek ten işi tet kik ede ce ğiz ve müş -
kü la tın ya rı sı nı bu su ret le at lat mış ola ca ğız; lâ kin karşı mı za ikin ci ve çok
mü him bir müş kül da ha çı kı yor: Mad di men faa tin tak si mi fik ri ne he men he -
men mü te ra fık (eş za man lı) ola rak “mü sa vat” fik ri te ba dür eder.

İn san lı ğa çok tan mal edil miş bu hak kı on dan nez et me ye (elin den al ma ya)
im kân yok tur. İn sa nın hü vi ye tin den “ma ne vi” sı fa tı nı haz fe din ce ay nı mi de ye
ve ay nı ha ya ti va zi fe ye ma lik hay van-in san la rın mad di men faa ti mü te sa vi yen
(eşit ola rak) is tî fa et me si (el de et me si) pek mu hık (hak lı) bir id di a olur. Eğer
“ada let” fik ri mev cut ol ma say dı bi le böy le bir va zi yet karşı sın da bu nu icat et -
mek za ru re ti ha sıl olur du. Sa de bir man tık la is tin taç olu na cak ne ti ce bu ola bi -
lir; lâ kin ma at te es süf böy le bir mu ha ke me tar zı nı teh zil eden bir na za ri ye da -
ha karşı mı za çı kı yor. Bu, kâ ina tın te kâ mü lü hak kın da biz zat mü te fek kir beşe -
ri ye tin or ta ya koy du ğu ve asır lar dan be ri te râ küm et miş bil gi le ri ne is ti nat
eden bir na za ri ye dir. İş te bu “te kâ mül na za ri ye si”ne gö re kâ ina tın te ca nüs ten,
adem-i te ca nü se doğ ru git mek le te kâ mül et ti ği an laşı lı yor. Fil ha ki ka ha ya tî va -
ka lar da bu nu te yit eder. Ya pı lan il mî tah kik le re gö re ip ti dai ka bi le ve ka vim -
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le rin fert le ri şek len bir bir le ri ne çok ben zer ler, mü te med din de di ği miz il let le rin
fert le rin de ise ak si hal müşa he de edil mek te dir. Bi rin ci le rin gö rüş, du yuş, an la -
yış tar zı mah dut, ba sit ve ni ha yet mü te ca nis tir. İkin ci kı sım in san la rın ki ise va -
si (ge niş), mü te nev vi, de rin ve ni ha yet gayr-ı mü te ca nis tir. Adem-i te ca nüs le
mü te ra fık olan tak sim-i a’mâl te za hü ra tı da bu nu te yit et mek te dir. Bi na ena -
leyh is ter bün ye vi ol sun, is ter ma ne vi ol sun, te ca nü sün ip ti dai lik; ve adem-i te -
ca nü sün de te kâ mül ese ri ol du ğun da şüp he yok tur. Beşe rî ce mi ye tin ha ya tî ta -
hav vül le rin den alı nan bu mi sal ler bi zi ik na ya kâ fi dir. Şu hal de di na mik olan
ve ta hav vül den ta hav vü le uğ ra yan in sa nî ha ya ta na bit bir “mü sa vat” ka ide si
tat bik et mek asıl ha ya tın ak si ne ve zıd dı na bir ha re ket olur; çün kü adem-i te -
ca nü sü ya pan biz zat in sa nın di ma ğı dır, ve kuv ve ti ni bun dan alan ha ya tî mü -
ba re ze ler (ça tış ma lar) is ter is te mez “ıs tı fa” (ele me) ka nu nu na is ti nat ede rek
onun mü za he re ti ne de na il olur.

Şu hal de Sos ya lizm, Bolşe vizm, Ko mü nizm ilâh... gi bi ik ti sa di mes lek le -
rin men fa at tak si min de is tih daf et ti ği mü sa vat, ada let ga ye le ri yu ka rı da bah -
si ge çen din ve sal ta nat gi bi vah de te ça lışan gayr-i ta bii ce re yan la rın akı be ti -
ne mah kum dur.

Mi de le ri ay nı gı da ile do yur mak ka bil ol sa da ze kâ la rı bir se vi ye ye in dir -
mek müm kün ol ma dı ğı için kol la rıy la, ba cak la rıy la ça lış mak ken di le ri ne
mu kad der olan la rın ya nı başın da dai ma bir efen di sı nı fı yaşa ya cak. Lâ kin
mu hak kak ki müm taz sı nı fın is mi ve hü vi ye ti de de ğişe cek tir.

İn san la rın -ka bi li yet iti ba riy le- mü sa va tı nı te min et mek im kân sız lı ğın -
dan; yal nız men faa tin fert ler ve ce mi yet ler ara sın da in ti zam te mi ni ne kâ fi
gel me ye ce ği ne ti ce si ni çı kar mak pek ta bii olur. Bu nun la be ra ber ha di se le ri
müşa he de ve tec rü be sis te mi in san la rın ka fa sın da ha kim ol du ğu na ve bu sis -
te min te si riy le mu kad de sa tın nü fu zu nu kay bet ti ği ne ba kı lır sa, bir çok hu ku -
ki ve ik ti sa di teş ki lâ tı da tâ te me lin den yı ka ca ğın da şüp he yok tur:

Bu gün kü zih ni yet le en çok te zat ha lin de bu lu nan şey, an’ane dir; çün kü
hal kın ken di ha yat ve ma işe ti üze rin de en çok taz yi ki ni his set ti ği ve ıs lâ -
hı nı is te di ği teş ki lât, nü fu zu nu hep an’ane den alı yor. De mok ra si den aris -
tok ra si ye, ame le nin ser ma ye da ra karşı mu ha sım bir va zi yet al ma sı nın se -
be bi ve ra set ve mül ki yet gi bi hak la rın on la ra te min et ti ği im ti yaz ve ser -
vet tir. Ve hü kü met ler bu an’ane le ri ida me ye ça lış tı ğı için dir ki mu ha sım -
la rın hü cu mu na ma ruz ka lı yor. Hu su met he de fi nin bu su ret le ta ay yün et -
me si nin bir se be bi de son mu ha re be dir; çün kü bu kan lı hai le (tra je di) in -
san la rın ha yat ve hu zu ru na vu ku bu lan te ca vü zü çok şid det le his set tir di.
Ve bu nun ak sü la me li de asıl te ca vü zü his se den şu u run te mer küz et me sin -
den iba ret ol du.

Bu te mer küz et miş şu ur la ha ile nin mü seb bip le ri araş tı rıl dı ğı za man, ilk
saf ta hü kü met adam la rı nı gör dü ler. Al man ya İm pa ra to ru Gi yom, Rus ya Ça -
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rı Ni ko la, Bul gar Kra lı Fer di nand ilâh... gi bi hü küm dar lar ha ne dan la rıy la be -
ra ber ıs kat, teh cir ve kat le dil di ler.

Bu, in san zih ni ye ti nin bir sır rı nı da faş edi yor: İn san lar mü cer re da ta vü -
cut ve şah si yet ver mek iti ya dın da dır lar, onun için fe na lı ğı bu adam la rın şah -
sı na is nat et ti ler. Hal bu ki bun lar ha ile yi ika et mek kud re ti ni ken di şa hıs la rın -
dan de ğil; an’ane nin on la ra ver di ği ha ki mi yet mev ki in den is tia re et miş idi -
ler. He ye can dev re si geç tik ten son ra dır ki o bil di ği miz mu aka le sis te mi ken -
di ni gös te re cek ve ta bi atıy la hu su met adam la ra de ğil, on la ra o nü fu zu ve ren
ida re tarz la rı na te vec cüh ede cek idi, ni te kim öy le de ol du.

An’ane nin mağ lup olup ol ma ya ca ğı bah si ne ge lin ce, mi sa li mi zi yi ne ta rih -
ten ala ca ğız: An’ane ye müs te nit mut la kı ye te karşı cum hu ri yet tar zı, şüp he yok
ki de mok ra si nin ilk za fe ri dir; fa kat böy le bir tarz-ı ida re ye ta bi baş ka mil let ler -
le yan ya na mu ha rip ler sa fı na gir me si, bu ida re te bed dü lü nün (de ğişik li ği nin)
sırf şek lî bir ma hi ye ti ha iz ol du ğu nu mey da na koy du. Bi na ena leyh bu, ümit ve -
re cek bir mi sal teş kil ede mez. Bi zim bu bap ta is ti nat ede bi le ce ği miz şey, mü cer -
ret ida re şe kil le ri de ğil, ha ya tî va ka lar ol ma lı dır. Gö rü yo ruz ki mü te med din
mem le ket ler de ki mes le ki ce mi yet ler gün den gü ne ta az zuv (ay rış ma) ve te kâ -
mül edi yor ve ida re sis tem le rin de az çok ta di lat ic ra sı nı icap et ti ri yor. Kuv ve ti -
ni ese rin den is tid lal et ti ği miz bu ta di lat te ma yül ve ar zu su nun mem baı bi ze
meç hul de ğil dir: Ma dem ki mü te med din beşe ri ye tin mu aka le sis te mi in san kit -
le le ri ni men faa tin tak si mi ga ye si ne sevk ede cek ma hi yet te dir, ve ma dem ki bu
ga ye ye mü te vec cih ha re ket ler da hi baş la mış tır, şu hal de an’ane ye müs te nit hu -
ku ki ve ik ti sa di teş ki lâ tın in hi la li are fe sin de yiz, de ni le bi lir.

Ne ti ce 

Fert ler ve ce mi yet ler ara sın da in zı ba tı te min eden es ki kuv vet le rin mu -
hak kak olan in hi la li karşı sın da bir çok ih ti mal ler va rit ola bi lir, an cak bi zim
şah si is tid la li miz şu ve cih le dir: “Ta hav vül” bu kâ ina tın en ba riz ka rak te ri dir.
Sa bit olan “şey”in ken di si de ğil, onun mün kad ol du ğu “ka nun”dur. Yal nız
bu de ğiş mi yor, fa kat her şey de ğişi yor. Ta hav vü lün beşe rî ce mi yet te ki tar zı
te ca nüs ten adem-i te ca nü se doğ ru ha re ket ha lin de dir. İp ti dai bir ka bi le nin
fert le riy le as ri bir mil let ef ra dı nın ken di ca mi ala rıy la olan ra bı ta la rı nı mu ka -
ye se edi niz; bi rin ci kıs mın ki ne ka dar az, ba sit ise, ikin ci si nin ki o ka dar çok
ve mü rek kep tir. Fer di ce mi ye te bağ la yan ra bı ta la rın böy le ço ğal ma sı, bu ta -
hav vü lün bir te kâ mül ese ri ol du ğu na bi zi ik na eder. An cak, bu gün muh te lif
mes le ki ce mi yet ler le ida re tarz la rı ara sın da vu ku a ge len ve dün ya yı düşün -
dü ren ih ti lal ha re ket le ri, fert le rin ken di ce mi yet le riy le olan ala ka la rı nın azal -
ma sın dan de ğil, bu gün kü mu aka le sis te mi nin es ki ida re tarz la rı na uy gun
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gel me me sin den neşet edi yor. Baş ka bir ta bir ile, bu gü nün zih ni ye ti “ma zi”
ile onun ha ya ta ta hak küm eden “an’ane”le riy le mü ba re ze edi yor (ça tışı yor)
ve ma zi nin ga lip gel me ye ce ği şim di den kes ti ri le bi lir.

İs tik ba lin sal ta nat tah tı na göz di ken hü küm dar, so yu so pu bel li siz olan,
mes le ki ce mi yet ler ara sın da ki te sa nüt ola cak. Ha di se le rin ce re ya nı iş te bu nu
gös te ri yor.

“Fonc ti on”un uz vu ya rat tı ğı hak kın da ha yat il mi nin or ta ya koy du ğu ha -
ki ka ti iç ti mai ha ya tın te cel li le ri da ha vu zuh la bi ze gös ter mek te dir. Bi na ena -
leyh her ce mi ye tin ken di hu su si yet le ri ne gö re uh de si ne bir ta kım fonk si yon -
lar ver di ği ve bi zim “hü kü met” de di ği miz ma ki ne nin ye ri ne iç ti mai te sa nüt
(top lum sal da ya nış ma), ye ni bir ma ki ne ika me ede cek. Ta bii dir ki bu nun
şek li fonk si yon la rın ma hi ye ti ne gö re ta ay yün ede cek tir. Şim di mu hak kak
olan şu dur: Yer yü zün de mev cut in san kit le le ri ne git tik çe da ha zi ya de si ra -
yet eden ve hu zu run da bu lun du ğu muz azim bir in kı lap buh ra nı, kuv ve ti ni
ma zi den alan ne ka dar teş ki lât var sa hep si ni is tih daf edi yor (he def li yor). On -
la rın her bi riy le ola cak mü sa de me nin şid de ti, bu gün kü iç ti mai ha ya ta ic ra et -
ti ği te sir ile meb su ten (et raf lı ca) mü te na sip ola cak tır.

Lâ hi ka 

Fran sa’nın ma ruf mu har rir le rin den (alim, fi lo zof, mu har rir ke li me le rin -
den so nun cu su nu mü na sip gö rü yo ruz) Dok tor Gus ta ve Le Bon’un Pa ris
mec mu ala rın dan bi rin de Bolşe vizm aley hin de bir ma ka le yaz dı ğı nı Türk çe
ga ze te ler den bi ri ha ber ver di. Biz ma ka le nin as lı nı ara dık, Les An na les’ın 21
Teş ri ni sa ni 1920 ta rih li nüs ha sın da bul duk. 

Mu har rir, in san la rın ha yâ lâ tı nı mü fid ve mu zır di ye iki sı nı fa ayı rı yor ve
Ce nab-ı Hakk’a iman et miş bir mü mi nin, öl dük ten son ra cen ne te gi re ce ği ne
inan ma sı nı fay da lı bir ha yal ad de di yor, çün kü bu ha yal ha ya tı gü zel leş ti ri -
yor, di yor. Top lar dan da ha zi ya de tah rip eden ikin ci sı nıf ha ya le Bolşe viz mi
mo del gös te ri yor. Mu har rir, Sos ya lizm, Sen di ka lizm, Ko mü nizm gi bi muh te -
lif şe kil le rin ar ka sın da müş te rek bir ha yal ve müşa bih his ler gö rü yor. Ha yal
şu dur: Ame le, hü kü me ti ve sı naa ti ha vas tan (seç kin ler den) da ha iyi ida re
ede bi le ce ği ne gö re mev ki-i ik ti da ra geç me si la zım. Ame le yi sevk ve ida re
eden baş ta ki ler de müs mir bir mev ki ih raz et mek hır sı, bu ha ya le ina nıp on -
la rın ar ka sın dan gi den ame le nin ser vet, ze kâ gi bi fa iki yet le re karşı duy duk -
la rı kıs kanç kin his si ya tın esa sı nı teş kil edi yor. Te sis et mek is te dik le ri dik ta -
tör lük yal nız adet ler (sa yı lar) ka nu nu na de ğil, ame le nin mef ruz rüç ha nı na
(var sa yı lan üs tün lü ğü ne) is ti nat edi yor. Bu ye ni düs tu ru ta mim eden yal nız
Rus ko mü nist le ri de ğil, bir çok mem le ket le rin sos ya list le ri dir. Şim di ki iç ti mai
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he yet le ri tah rip için en mü es sir gör dük le ri va sı ta umu mi grev ile ha ya ti fa -
ali ye ti ta ma miy le mef luç bı rak mak tır.

Mu har rir, İtal ya’da is tih sa lâ tın (üre ti min) iş çi ler elin de tan zi mi kül li bir ata -
le ti in taç et ti ği ni, Al man ya’da Sos ya lizm ce re yan la rı nın ban ka la rı, şe hir le ri
soy mak de re ce si ne var dı ğı nı ve İn gil te re’de Ko mü nizm ce re ya nı nın Bri tan ya
İm pa ra tor lu ğu’nu Le his tan’a yar dım et me ye ve Sov yet hü kü me ti ni ta nı ma ya
sevk et mek le be ra ber kö mür ma den le ri ni sos ya li ze et mek is te dik le ri ni izah tan
son ra, ve ba has ta lı ğı na ben zet ti ği bu ce re ya na bir ilâç, bir ted bir gös te ri yor.

Dok tor Gus ta ve Le Bon’a gö re ame le ye şu nu an lat mak la zım: “İs tih sa lâ -
tın sos ya li ze edil me si müm kün olur sa ame le nin gün de li ği bi raz ar tar, bu
müm kün ol maz sa de rin bir se fa le ti in taç eder. Son ra, ken di le ri ni sevk eden
adam lar, mev kii ni kay bet miş ve ih ti lal ha re ket le ri nin başı na, an cak bun dan
is ti fa de için ko yul muş ha vas tan iba ret tir ler!”

Mu har rir, ame le yi, ken di le ri ni sevk eden le rin aley hi ne tah rik et me li, di -
yor. Ve fab ri ka sa hip le ri ne de, ame le ye is tih sal teşeb bü sün de gün de lik ver -
me le ri lü zu mu nun an la tıl ma sı nı mu va fık bu lu yor.

Hü lâ sa ser ma ye, ze kâ, iş ara sın da bir ahenk te sis et mek su re tiy le sı nıf lar
ara sın da ki mü ba re ze nin men edil me si ka bil ol du ğu nu tas dik edi yor.

Dok tor Gus ta ve Le Bon eğer bir alim, bir fi lo zof olay dı, gö zü önün de ce re -
yan eden “iç ti mai buh ran” ha di se si ni ken di si ne tet kik sa ha sı it ti haz eder, bun -
la ra ait va ka la rı tah lil ve tev sik ile sıh hat ve kıy met le ri ne gö re tas nif ede rek on -
lar dan bir hü küm çı ka rır dı. Buh ran ha di se si da ha mu kad dem bir ta kım ha di -
se le re mer but ol mak hay si ye tiy le ev ve le mir de bun la rı araş tı rıp mey da na koy -
mak icap et ti ği hal de bu nu yap ma mış. Gus ta ve Le Bon, ve ba has ta lı ğı na ben -
zet ti ği bu fe na ce re ya nın zih nî bir si ra yet ta ri kiy le mem le ket ten mem le ke te
geç ti ği ni ve bu nun ilk ön ce Rus ya step le rin de ki mu jik ler de baş la dı ğı nı söy lü -
yor; alâ!.. Lâ kin böy le tah rip kâr bir ha yal mu jik le rin ka fa sın da na sıl doğ du ve
ay nı ha yal Av ru pa lı la rın ka fa sı na ne den böy le uy gun ge li yor?

Mü te med din mil let le rin di ma ğın da ki bu is ti da dın menşei ne dir? 
Gö rü lü yor ki bi zim bü yük fi lo zof ta nı dı ğı mız Gus ta ve Le Bon, il mî bir

müşa he de ve tah kik usu lü nün ken di si ne tah mil et ti ği va zi fe yi yap ma mış.
Gös ter di ği ted bir le re ge lin ce, bun da asıl ce re ya nın is tih daf et ti ği ve bi zim yu -

ka rı da izah et ti ği miz “men faa tin tak si mi” ga ye si ni Gus ta ve Le Bon bi raz mü -
him ce sez miş tir, de ni le bi lir. Ser vet, ze kâ, sa’y ara sın da bir ahenk te si si lü zu mu -
nu ile ri ye sü rü yor. Fa kat bu ted bir sı nıf lar ara sın da mü ba re ze yi men et me ye kâ -
fi mi dir? Bu sua le karşı “evet” ce va bı nı ver mek cü re ti ni hiç kim se gös te re mez.

Son ra ali min va zi fe si iç ti mai ha di se le rin ne yol da bir is ti ka met al ma sı la -
zım ge le ce ği ni ta yin de ğil, ha di se nin ne su ret le vu ku a gel di ği ni tes pit et mek -
tir ki bu nok ta-i na zar dan Gus ta ve Le Bon’un gös ter di ği ted bi re il mî bir kıy -
met ver mek im kâ nı yok tur.

Haşim Nahit Erbil
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