
Niçin K

B iz Tiırkler Tanzimat’dan beri 
kalkınmak istedik. Batı’nın kı

lığını. askerliğini aldık. Bir türlü 
kalkınamadık. Meşrutiyetçiler kal
kınma işini bir maarif işi olarak an
ladılar. Mektepler açtılar, yeni ders
ler koydular. Yine kalkınamadık. Zi
ya Gökalp türkün ululuğunu açıkla
dı. Dr. Abdullah Cevdet Batı hay- 
rar.hğ ::ı yaydı. Yine kalkınamadık. 
Atatürk türk yurdunu kurtardı, dev
leti yeniden kurdu, türklüğü töre, 
Avrupalılığı örnek yaptı. Yine de 
tum olarak kalkınamadık. Niçin, ne
den? ..

muyorıız
Hakkı BALTACIOGLU

9 KISA
yüzündeki uluslar da bu üç kuvvetle 
yaşıyor. Din vicdan işidir. Doğru, an
cak. onsuz vicdan olamaz, vicdansız 
da toplum olamaz. Dil bir anlaşma 
işidir. Doğru, ancak, dilsiz ulus ola
maz. Sanat zevk işidir. Doğru* an
cak, san atsız yaratıcılık olamaz. İn
san topluluğunun insan kişiliğinin 
yaratıcı özleri bunlardır. Bunlarsız 
yalnız kalkınma değil, yaşama bile 
olamaz.

13u âlemde hiçbir şey nedensiz 
olmuyor. Her olayın bir nedeni var. 
Ademoğlu ne kadar akıllı olursa ol
sun, piyano başına ilk oturuşta pi
yano çalamıyor. Hekim olmayan in
san tıp kitaplarını ne kadar okumuş 
ol uşa »!sur hastayı sağıtamıyor. 
Her işin bir bilgisi var, her bilginin 
bir uygulama şekli var. Kalkınma 
işinin de Öyie.

Kalkınmak istiyen bir ulus ola
rak ş’ indiye kadar ne yaptık? Kal- 
kıriTYuv olayının sosyal nedenlerini 
inceledik mi? Onbeş y’ırmi yıl için
de kalkınmış olan ulusların kalkınma 
giz*.erini araştırdık mı? Bu konuda 
sözü olan bilginlere, sosyologlara, 
/x• dagog 'ara. bir kere olsun, baş 
vurduk mu ? Bunlan yapmadık, 

yalnız konuştuk o kadar!...

Olan oldu. Vakit da hayli iler
ledi. Şimdi ne yapacağız? Kalkınma
lım yoidamı ne olduğunu bir kere 
öğreneceğiz. Devlet adamı, hükümet 
adamı, millet adamı olarak kalkın
manın hilımini yaparak değil, kal
kınmanın yolu yoidamı ne olduğunu 
belenlerden, bilginlerden, uzmanlar
dan öğrenerek...

Her şey dön önce öğreneceği- 
_ tâ bir gerçek şudur : Kalkınma işi 
■ knikîe^oygârglıkla başlamaz, kül
türle başlar. Uygarlık kalkınma ağa
cının kökü değil, yalnız yemişidir. 
Böyle olunca, kalkınma ağacını baş 

sağı dikmemelidir, sonra kurur!
Ş indiye kadar dikilenlerin kuruduğu, 
gibi.

Kültür deyince ne anlamalıyız? 
Şunları : Din. dil, sanat. Bunlara 
ahlâkı da katabilirsiniz. Bu üç kuv
vet yaratıcıdır. İlk toplundan vare- 
den bu üç kuvvetdir. Reforma da bu 
üç kuvvetle olmuştur. Bu gün yer-

Sapıtmıyalım, doğru düşünelim, 
açıkça söylıyehm. Din deyince, sof
tanın düşündüğünü değil, dinin ken
disini, Kur’aıı’ı anlıyoruz, apaçık 
milliyet dini, eşitlik dini, doğruluk, 
iyilik, güzellik ciiııi olan Kur’an’ı, İs
lam cinini anlıyoruz.

Dil diyerek Atatürk’ün açtığı 
yoldan yürüyerek bir hitabet dili, 
bir gösterit dili ölen öz tiirkçeyi, 
halkın türkçeşini, Yunus Emre’ierin. 
türkçesini, klasik: türkçeyi anlıyoruz. 
Bu ülkenin millî bir sözlüğü olacak
tır. Türkçe sözlük yapılmamıştır. 
Türk dili açtır, tüi'kçe sözlüğe acık
mıştır.

‘¿anat deyince lüks anlıyoruz. 
Ne kadar yanlış 1 Ba dünyada sana
t l ı  sinmediği., i yerleşmediği ¡insan 
isi, uuyunç alanı var mıdır? Sanal
sız milliyet, sanatsız yaşayış olur 

n u ? Sadist toplumun da, insan kişi
liğinin de yaratıcısıdır.

Peki ama, bütün bu işleri nerede 
yapacağız? Her yerde. Bilimini üni
versitelerde, Üniversite dışındaki bil
ginlerin çalışmalarında, okullarda, 
camilerde, radvolarda, fikir dergile
rinde, konferanslarda, görüşlerde, 
her yerde.

Bu kalkınmayı başarabilmek 
için bize yepyeni bir pedagoji de ge
rek değil midir? İşkilsiz, gereklidir. 
Peki, sen eğitimci olarak şimdiye ka
dar ne yaptın? Seksen yıldır yaşı- 
yan bir eğitimcinin yapabileceği her 
şeyi yaptım. Eğitim üzerine edindi
ğim en yeni düşüncelerim İçtimaî 
Mektep *1) adlı kitabımla Pedago
jide İhtilâl (2) adlı kitabımda dır. 
Allah türk milletinin yardımcısı ol-

1/ aç türlü tenkitçi /-ardır?
™ 1) Eseri değil /serin sahibini 

tenkit etmek için te0kit edenler
2) Eserin sahibini». tenkit et- 

nıek için eserin başarısız yer
lerini tenkit edenler.

3) Eserin başarılı ve haşarısız 
yerlerini anlamayarak tenkit eden
ler.

4) Eserin bütününü anlaı 
rak tenkit edenler.

5) Eserin bütününü^alalayarak 
tenkit -edenler.

ök eski zamanla ,d
kıigi vardı. Japonya büyücüler’ 

muhtelif surette yaptıkları istihraç
larda grafik işaret kullanırlardı Ken
dilerine müracaat edenlere bir kâğıt 
üzerine mürekkeple bir hat çizdirir 
ler, bunun uzunluğu, kalınlığı şid 
det ve istikameti delâletlerde seciye* 
leri üzerine teşhislerini koyarlardı, 

ir
K AZALAR IN  SEBEBİ? 

ürkiye yer yüzünde trafik kaza
sını en çök yapan .memleketler

den biridir!
Ankara Radyosunda <raeonlu» 

bir trafik saatimiz de vardır. İyi 
ama, kazaların, ruhî sebeplerim bu 
lan, gösteren bir bilginimiz var mı? 
B elediyeler işaret memurlarına oı
duğu kadar bu bilginlere de mubta< 

smız...

T

sun.
(1) Isma yıl Hakkı Balta cıoğlu, 

İçtimai Mektep (Millî Eğitim Bakan
lığı yönünden yayınlanmış yardımcı 
kitap).

(2) Isma yıl Hakkı Balta cıoğlu, 
Pedagojide İhtilâl (Yeni Adam Ya
yınlarından).

: i ■ ^

AŞK 1
ristan Bernard’a atfedilen söz  ̂
lerin çoğu, gerçekte ona ait de. 

ğildır.

Bununla beraber Montreal’de çı 
kan bir gazete, Bernard’m eline ge
çirdiği bir mektubunda aynen şu fik
rin yazılı olduğunu ileri sürmektedir: 

Aşklar, mantarlara benzerler. 
Zehirli veya zehirsiz oldukları iş iş
ten geçtikten sonra anlaşılır.

irI * 1
DEHA HANGİ YAŞTA BELİRİR

eha’nm hangi yaşta belirmeğe 
başladığına dair yapılan müna

kaşalar son zamanlarda bir anket 
müessesesinın dikkatini çekmiştir.

İnceleme muhtelif zamanlarda 
yaşamış ve dâhi sıfatım almış 400 in
san üzerinde teksif edilmiştir. Bu 
öâhiierden yüzde 35’ı eserlerinin bü
yük kısmım 60 ile 70 yaşları arasın
da vermişlerdir. Yüzde 23’ü 70 ile 80 
yaşlar: ıarasmda, yüzde 8’i de bu yaş- 
tan s/nra. Kayda değer büyük-eser

/
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JL loj/of bir dostuna yazdığı yazıda 
çupa demiş:

«önem li olan, söyleneni dinle
mek değil, söylenmiyeni .nnbmaıT.

/  'B ı ı  kisa^^ sözünü öğrendikten* 
'»onra Rene (ve) İVeek’in hem de psiZ 
kolog ol duğujan 1 aşılıyor . A

KISA TETKİKLER
Irrin çoğunun 60 yaşını aşmış insan
lar tarafından meydana çıkarıldığı 
bu ameli e anlaşılmıştır.

★

U YANILMAZ!
C-rtiıelot :

—  E i im yanılmaz, demişti 
Anaıole ıbance da :

■ 'J), birim yanılmaz. Ya
nılan bilginin kendisidir. - 

ir
AMİIRİKA’da BOŞANMA

A ir. - ka Birleşik Devletlerinde 
Ne t ti e VVeıssnıeyer adında bir 

kadın kocası iyi konuşamadığı için 
boşanmıştır.

' Ecel geldikçe cilıane, baş ağrısı 
baham derler ya, bu da böyle. Ka- 
djQ__kocasivle ^ sjmavnr.ağn-ıı anla
mış dilini bahane etmiş.

» F İK İR LE  KALEM
" l  'dlien Green her yazar gibi fTfc- 
O  ıin kalemi geride bırakmasın
dan yakınır dururmuş, Günün birin
de şunu demiş :

Fikirler, uçarlar. Kalemler 
yaya yürü ler. Yazarların felaketi 
bunlardan ileri gelir.

★

¿ 'ARABİ'N İN  UZ GÖRÜŞÜ 
i üıdc büyüğü Fârabî tek dünya 
* devletinin kurulmasını ilk tav

siye cae:ı diişüııücüdür. Devlet baş- 
kanının mutlaka bilgin ve feylesof 
olmasını isteyen c:e kendisidir. 

ir
B İR TAK IM  YAZILAR

teinim ek şöyle demiş :
V-D —  Birtakım yazarlar vardır, ya
zılarını gelişi güzel süslemek ister
ler. Bunlar makyaj yapmasını be
ceremeyen kadınlara benezerler.

Pudney
JOHN PUDNEY

A  meri kan şairi John 
f  \ şöyle demiş :

Dünyayı yönelten duygu
dur. Gönülle düşüncelerin baştan çı
karmak eldedir de düşüncelerle gö-
t l l  i l i l  K f%  r » *  «  m  a *  î    T ı i  •« v . ı  « •maK elcıe degıltur.

} C-k

U enöz iki buçuk yaşında idi. Yap- 
tı^ı bir insan resmini babasına 
gösterdim. Ne düşündüğünü sordum. 

Şunları söyledi:

—  Dünya çocukları resim yap-
m'iya ortalama üç buçuk yaşında 
bu şiarlar. Fadim e h e n ü z  iki buçuk 

yaşında. Sonra re sm e  henüz başla
mış olan çocukların yaptığı insan 
resimlerinde gözün bir tek çizgisi ol
duğu görülür. Oysa ki, Fadime gö
zün etrafına dört, beş çizgi koymuş. 
Dikkatimi çekti bu.

—  Peki Baltacıoğlu, bundan ne 
anlıyorsunuz?

— Besbelli ki Fadime plâstik 
sanatlar için vergili bir çocuk. Bü
yüyünce belki de ressam olur.

Aradan yıllar geçti. Fadime or
ta okul, lise öğrencisi oldu. Durma-

Samime

yjp resim yapıyordu, 
cı sınıfını bitirmek üzere idi. Babası 
bir gün bana şunu dedi :

—  Bu çocuk gece yarısından 
sonra, saat ikilere kadar ders ezber
liyor. Ders ödevi diye de kurbağa 
isk e le ti çiziyor! B öyle g iderse ona 
{.ok y a zık  olacak. Onu liseden al

m a k  istiyorum . Fadim e A.UahTm  sa
nat vergisi ile yarattığı bir çocuk
tur, sanatçı olacaktır.

Baltacıoglu’ya inanıyordum. Fa
dime’yi liseden aldık. Ezbercilikten, 
kurbağa iskeleti çizmekten kurlar
dık. Ona bir hoca lâzımdı. Bu hoca 
kim olabilirdi? Baltacıoğlu klâsik 
yolda yeni bir ressam olarak tanıdı- 
S’- Mahmut Cüda ile g®  üştü. Cûöa ~ 
haftada bir defa Acıbadem’e geliyor, 
Fadime'nin çalışmalarım görüyor, 
tenkitlerini yapıyordu.

D a k lk a ifc :
(Al+t

ir saat altmış dakikadır. Ancak saatten saata fark vardır. Radyo 
saati 60 dulüıiii değil, 10 dakikadır. Her kini ki her ııe konu üze

ri ue olursa olsun, ne rütbe hoş söylerse söylesin olağanüstü bir niteliği 
olmayan, bir konu üzerine tam 60, 50, 30, 29, dakika söz söylemek illetine 
müptelâdır, yalnız dinleyicilerin kafasını ağrıtmakla kalmaz, şöhretini 
de yiyip bitirir. Ankara radyosunda yapılan radyofonik yayınlanıl ideal 
bir örneği «Geçmişte Bu Gün» saati idi. 1) Canlı, hareketli olaylar. 2); 
Temiz Türkçe. 3) Radyofonik söyleniş. 4) Üç beş dakikalık bir zaman 
içinde olup bikuçpö) Ou buçuk gibi gecenin dinîe@miye, esinlenmeye en el
verişli bir zamajjhzıda olması. Bütün bu saatlep^Geçmişte Bu Güü»ün le
hinde idi. Saay 7,30’a konunca psikolojik şartlarının en önemlilerinden 
birini kavbetrmstL Radyo yayınlarının daybir psikolojisi vardır. ,

Baltacıoğlu.

- r-r-mr-r 3
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Yazan
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T ürk eğitimcileri... Türkiyenin 
köi'ixî insan kaynaklan sizin eii- 

ırzie. Keı di kendinize sorunuz: Bu 
kaynakları yeteri kadar işleyebili
yor muyuz? Bu kaynaklardan gere
ği gibi faydalanabiliyor muyuz? Yok- 
s.; eğitim anlayışımız, görevinin ter
sine sonuçlar mı veriyor? Eğer böy
le oluyorsa, ne duruyoruz? Kafamızı 
bu yoz anlayıştan temizleyelim. İn 
san kişiliğinin evrimini yeniden an
lamaya çalışalım. Yalnız gözümüzle, 
kafamızla değil. Yaratıcı bir insan 
yerinde bütün kişiliğimizi çalıştıra
rak, bütün lıayat deneylerimizi • se-. 
ferber ederek. Türk gençliğini artık 
okutucu, ezberietici, kişiliğim körle- 
ticı bir pedagojinin sultasından kur
taralım. A ltık  eğitimin sosyal göre
vi nedir, millî eğitim nedir, demok
rasi eğitimi nedir? anlayalım!

Türk eğitimcileri, uyanın... Tür
kiye bir millî eğitim ihtilâli bekliyor. 
Pedagojide ihtilâle doğru...

lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, yeni 
yayımlanan Peda^ıjide İhtilal adlı 
kitabında su acı gerçeği belirtiyor: 
«Yüzlerce köyde yüzlerce ilkokul 
gördüm. Acı olan gerçek şudur: ilk
okul açıldıktan sonra okul çevresin
de hemen hiçbir değişiklik olmuyor. 
Köylüler yine yıkanamıyorlar, yine 
elleriyle yiyorlar, yine tezeği dizle
rinde kırıyorlar. Demek oluyor ki ilk
okul, en yakın sosyal çevresi olan 
köy üzerinde bile hiçbir etki yapa
mamıştır. Niçin ?.->

Türkiyede yıllardanberi eğitimin 
büyük problemi şudur: SosyaL çev
renin şartlarına uygun olmakla bir
likte hem de bu çevreyi geliştirme 
yeteneğini taşıyacak' gerçekçi aydın
lar yetiştirmenin volu voldamı ne
dir? Kalkmalım, diyoruz. Kalkınma 
lâfla olmaz. Kalkınma insanı tanı
makla, ona hakettiği değeri vermek
le başlar, önce, Türkiy^n^ insan 
kaynaklarım israf edilmekten kur 
taralım.

Memleketimizin geı ¿kleri için
de ömrü boyunca yoj ulmuş olan 
Baltacıoğlu Pedagojide İhtilal adlı 
yeni eserinde yoz eğitini anlayışları
na karşı yeniden ayatyf ııyor. 1912 
yılındanberi yayımla» 
özellikle Talim ve 
la, İçtimai MektepTı

eserleriyle; 
iyede İııkılâp’- 

Öğ ret men’le,

Toplu TedrisTe, Rüyamdaki Okullar
* İr defalarca yere vurduğu

çi pedagojiye yine karşı çıkıyor. Bır- 
türlü ölmek nedir bilmeyen bu göre
rek devini seksen yaşın bütün bilim 
ve felsefe gücüyle son defa, artık di- 
rilemeyecek şekilde yere vu^yyor 

Yazar, ömrünün elli/ylıını?eği- 
tim konusuna vermiş bir insandır. 
Gençlik yıllarmdanberi , pisikoloJi, 
sosyoloji ve felsefe alanlarında (jıek^ 
çok eserler vermiştir. İçtimai Mek
tep adlı eserinde sistemleştirdiği eği
tim felsefesinin evrensel ilkelerini 
yıllarca tecrübelerinin potasında yo
ğurmuştur. Pedagojide İhtilâl bu 
uzun deneyin en canlı, en kendine 
özgü (orijinal) ürünüdür.

Amerikalı- eğitimcilerden Fay 
Kırby, türkçesi Türkiyede Köy Ens
titüleri adıyla yayımlanan değerli 
d .'klora ■ : z nde B a ltac feu hakkın- 
da şunları yazıyor: «Baltacıoğlu pek 
haklı olarak gördü ki, Türk eğitimci
lerinin Batı tarihindeki hataları te k 

rarlamasına Hizam y ok tu r... Brdta- 
cıoğîu, Batı eğitim düşüncesindeki 
hataları derhal sezdi ve Batı usul
lerini îıem pedagojik yönden, hem 
do ekonomik yönden tenkit etti... 
Flite!)ektüalist eğitim görüşünü, da
ha Köy Enstitüleri gelmeden çok 
c -vel, İsmail HaklCı Baltacıoğlu yık
mış bulunuyordu... Baltacıoğlu. Türk 
pedagojisinin babası ve uluslararası 
ölçüde bir pedagoji düşünürü olarak 
tanınmaya hak kazanmıştır.»

Bayan Kirby’yi bu hükümlerı- 
vermeye götüren neden, hiç şüphe 
yok ki, Baltacıoğlu’nuıı İçtimai Mek
tep adlı kitabıyla eğitim felsefesi 
dünyasına, getirdiği yeni anlayıştır. 
Bu felsefe sistemine yeniliğini ve
ren, herşeyden evvel, Balta cıoğlu’- 
run kişilik anlayışıdır. Büyük eği
timci bu tezini Uluslararası Sosyo
loji Derneği’nm X V ’inci- genel ku
ruluna sunduğu Conception Socio - 
psychologique de la Personnalité 
adlı bildirisinde de savunmuştur. 
Prof. Hilmi Ziya Ülkemin Sosyolo
jinin Problemleri adlı kitabında açık
landığına göre; bu tez, Durkheim ile 
Bergson arasındaki derin tezadı, ki
şiyi ve toplumu aynı kaynaktan çı
karmak isteyerek çözümleyen gö- 
revci (fonetionaliste) bir kuram
dır. .

W  İ i l  f  Ji J  | T  İ-*-» - jâ.1 m, İL* i  _ ^ ;

Baltacıoğlunun fgig^fesinin te
melinde..yatan alayiş verim
anlayışıdır. BŞ&Snomi verimi de için
de olduğir^lıgrde toplumsal değeri 
o lap^er türlü verim. Eğer eğitim 
u yerimi .veremiyorsa sosyolojinin 

gerçeklerime „ ve içinde bulunduğu 
topiumunüşartîanna uygun gerçek 
bir eğitüti
5İJîlae--rerimL^ğuran nedenler üç 
tanedir: Eğitimcinin kişilik anlayışı, 
çevre anlayışı, çahşma.^anlayışı. Bu 
üç neden, anlayışındaki noksanlık, 
ya da yanlışlık verinıin. sosyal de- 
ğeri olan verimi-^'" ¡Azalmasına yol 
açar. Birçok hallerde de sosyal de
ğeri olan bir verim hiç elde edilemez 
olur. Eğitimin sonuncu ilkesi başlat
ma (ialtiation) ilkesidir. Bir eğicim 
yurdunda alınacak eğitim, sosyal 
değer taşıyan bir kişiliği tam olarak, 

az. Ancak o kişiliği edin
memize, o kişiliğin yaratıcı sırlarını 
kendi kişiliğimizde duymamıza ya
rar. Eğitim yalnız bir başlatmadır.

İşte, Baltacıoğlunun eğitim  fel-  
fesinin ilkeleri pisikoloJinin, sosyo
lojinin. sosyo - pisikoloJinin verileri
ne dayanan bir evrim anlayışıyla bu 
b es k 6 yrıaktan çıkmaktadır: sEğiti- 
min beş evrensel ilkesi: şunlardır: 
Adam yetiştirmek insanlara ulusu
nun kültürünü, zamanının tekniğini 
kazandırmak demektir (Kişilifcııilke- 
si). Adam yetiştirmek için yapılacak 
ilk iş adamın yetişeceği çevreyi • var 
etmektir (Çevre ilkesi)Adam ;-u lu
sunun kültürünü, .zatoöamnm .tekniği
ni çevreleri içinde yaşayarak redine- 
biıir i Çalışma ilkesi.)'.: Adam kültür, 
teknik çevreleri içinde yaşayarak, 
toplumsal verim ’ vererek (yetişebilir 
(Verim ilkesi). Adam yetiştiricilerin 
işi. insanları' kültürleştirmeye, tek
nik leştirmeye, toplumsallaştırmaya
başlatmaktır (Başlatma ilkesi).

Baltacıoğlu Pedagojide İhtilâl 
adlı eseriyle dünya eğitimini saplan
tılarından . kurtarma (savaşını iyem
den açıyor. Keskin eleştirisinin neş
terini dünya pedagoji tarihine tek
rar tekrar batırıyor. Dünya eğitim
cilerinin düşüncelerini inceliyor, • ya- 
mitil anın gösteriyor. Türk eğitim fel
sefesinin ilkelerinin bu düşünceler 
karşısındaki üstünlüğünün nedenle
rini açıklıyor. Baltacıoğlu’nun eğr 
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tim felsefesi DuıVhcim’ın sosyoloji' 
de, Freud’un pisikolojide, Bergson’- 
un felsefede vardığ sonuçları yeni 
görüşle ele alan, b. murdarı bir ya
ratıcı bileşim (sentimi çıkaran bir 
felsefedir.

Pedagojide İhtilâl yalnız bir eği
tim felsefesi eseri olmakla kalmıyor. 
Baitacıoğlu’nuıı bütün bir dünya 
görüşünü ortaya koyuyor. Milliyet, 

kültür, uygarlık, gelenek, din, dil sa
nat, millî kalkınma konularını aydın
latıyor. Eğitim felsefesiyle millî kal
kınma felsefesinin birbirini nasıl ta
mamladığını da gösteriyor. Eser bu 
yanıyla da dünya milletlerini yakın
dan ilgilendirecek niteliktedir.

Pedagoji, İhtilâl hakkında Cum
huriyet, Milliyet, Tercüman, Ulus, 
Vatan gazeteleri; Kitap - Belleten 
dergisi yazılar yayımladı. Ankara 
Radyosu, İstanbul Radyosu tanıt- ^  
ma programlan yaptı. Yalnız Mill^/l 
Eğitim Bakanlığından

I. H. Baîtacıoglu aşağıdak 
üzerinde incelemeler yapm 

raporlar vermektedir

Bu yazı, bu imza salıte midir, 
i inidir?

Bu yazıda ka 
mıdır, yok mudur?

tahrif var

no-ausc, ine un oıunı Korkusu onu 
tuttuğu yoldan çevirememiştir'

Atatürk, mistik tarihçilerin ka
bul ettiği Türk milletini ölümden 
kurtulma sırrına mazlıar eden esssK^ 
Tablanda edindim. BıTtezler Batığ 
anlayışı ile çalışmaktadır. Ne olursa 
ôlsun, açık l ı y a c a ğ ı m . _______

i Ben Yeni Adam’m satışı ile ge- 1 
A çiv; iniyorum. Onun okunmasını isti- 
l\ yorum. Siz okuyucularımın bildire
li  çekleri adreslere örnek nüshaları

Bu yazının şu ik: 
zamanda mı ( yazı mis 
manda mı ? ^

hiçbir tepk;

Bu yazıya başka bir yazı katıl 
mis mıdır?

Cevlennın. Tor
■hükümetlerinin bir milliyet, kül
tür, eğitim politikası var m ıddr?  

B ir  politikanın var olup olmadı- > 
¿1 anemik aksiyona. varan d u ş /  

lardan, bu oluşların ine elsııır/-
sinden çıkarılabilir. Pedagoiuiö
İhtilâl kei’tesinde bir kültüy ve 
lelsefe eserine karşı Türk devletinin 
tepkisi ne olmuştur? Yalnız ¿u: «İh 
tilâl sözüyle ne kastediyorsunuz?» 
diye Baltacıoğlu’yu mahke/neye gön
dermek... Bu durumda, /başka bir 
şey yapma gücünde olmayan devlet 
adamlarımıza soruyorum: Milliyet 
işinde, kültür işinde, / eğitim işinde 
Türk toplumu yararina bir politika 
izleme gücüne ne zaman kavuşacak
sınız?... * ________________

B ıı p u l başka bir yerden  
tirilm iştir ?

Bu yazıyı yazan insan normal 
bir insan mıdır?

Bu mektubu yazan 
gibi temayüller vardır?

Bu yazıyı yaza, ndoğru, ahlâklı 
bir insaı nmıdır? v . ____—■r i hindeki yeri 'eskiyi tamire, yahut 

ayrı cinsleri yaklaştırmıya çabalıyan 
Tanzimat ve Meşrutiyet inkılâpçıla
rının yeis getirici çabalarından ta
mamen ayrıdır. Onun için Atatürk 
inkilâplarının ispat ettiği hakikat 
su dm*: Sueyal gelişmede büyük adam
ların rjrtü, tesiri yalnız büyük olmak
la kalmıyor. Bu rol, bu tesir bazan 
sosyal kaderciliği inkâr ettirecek, 
hattâ sosyal determinizmi dahi şüp- 

/neye düşürecek derecede iradeleşebi-

İ e * I  A < U k ü  

U l e ! *

xi c ğ-ü.vv\ /

Bu yazıyı yazan insanın düşü
nürlüğe mi, duyarlığa mı, yapıcılı
ğa mı istidadı vardır?

Bu yazıyı yazan insana nasıl 
bir meşk1*" demesini tavsiye eder- 
siniz? ¡ 4.2 '■ ———■—
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Türkler Siirrea
_kO V *

,J,ürk v Islâm Sanat'an Enstitü
sünün yıllık t- '¿lambada bu satırla-
nn taşıdığı kanaati sezdiğim sırada 
iı veler arasında bulunan değeni 
ressam, değerli fikir adam: Nurullah 
Berk «Baltacıoglu’mm sözlerine dik 
kat edin, Batı plâstik sanatları bi 
z;m hattatlık geleneklerimize değru 
gidiyor* demişti. N. Berk bu ger
çeği o ay içinde Ankara’da toplanan 
ulusl&rzsı Türk Sanatı kongresi şek- 
ıcteri’ğlne verdiği bir bildiride açık 
bmntır.

Sanat eserini sonuna kadar çö- 
2 Ümliyccfk olursak onun da bir 
varlık felsefesi olduğunu göreceğiz.
* Varlık nedir?.» sorusuna her sanat 
eseri kendine göre bir karşılık verir. 
Türk sanat anlayışına göre cardılar 
â . ünde üç gerçek göre çarpmak
tadır :

11 Canlılar geometri dışında 
olan organik varlıklardır..

2 ı Canlılar türlü organların 
türlü görevleriyle yaşarlar.

o i Bu organlar, ur. görevler ya- 
sam  butünlü-öü idadidir.

Varlığı bir canlılık âlemi ola
rak aniıyan vc bu canlılık dışında 
kalan her nesneyi, her varlığı iik ve 
sen gerçek olarak anladığı canın dö
küntüsü, kalıntısı olarak gören bu 
anlay :şa canUİ&lvitniisme) adını vc 
relim.

Sparrdf^bu anlayışla Yunan mi 
<ığuıa bakalım. Gözümüze ilk 

'curpm gerçek bu sanatın canlıdan 
kaçıcı ölüde, geometride kendini bu
lucu olmasıdır. Oysaki Türk Yu . - 
lı gibi bütün bu can mucizeleriyle do
lu organik âlemi bırakıp da, soyut 
akim düşündüğü geometri âlemine 
kapanmamıştır, tersine, tabiata yö
nelmiştir. Onu bir bilgin gibi anla
maya çalışacağına, bir feylesof gibi 
duymaya, sezmiye çabalamıştır. 0- 
ı.ü ı için Türk plâstik eserleri, her 
şeyden önce canlı birer organizma 
olarak almıştır. Sanat eserine bu 
organikiiği vermek için de elnıden 
geleni yapmıştır.

Canlılar (âleminde gördüğümüz 
gerçeklerden biri de şudur: Canlı 
varlıkların organlarından her birinin 
kendine özgii bir görevi vardır. Hiç 
bir organ görevsiz değildir. Aslanın 
yelesi, tavus kuşunun tüyleri, bülbü

lün sesi de içinde olmak üzere, hiç
tir  organ yararsız değildir. Yarar- , 
cıhk(uflitarisme) biolojinin anaya- 
ralarmdan biridir. Tabiattaki bu or
gan ve görev anlaşması, Türkün en 
kuvvetli sanat geleneklerinden b ili
dir.

Bu konuyu görevcilik (fonciio- 
naiisıne) başlığı altında incelemiş bu
lunuyoruz.

Kendimizi bir Türk mimarı, 
hattatı, bezemecisi yerine koyarak 
tabiata, ilkin bitkiler âlemine baka
lım, ne göreceğiz? Bu bitkilerde göv
de, dal yap. ak, çiçek türlü biçim, 
reni: ayrılıkları bir yana, canlı ya- 
şjyan, üreyen varlıklarda göze çar
pan en büyük gerçek nedir?

Onların eksiksiz, aksaksız kendi 
kendilerine yetici birer bütün hiçbir 
ek, hiçbir yama almayan birer canlı 
bütünlük olmaları değil mi? Şimdi 
bir de hayvanlara, bu sırada onların 
en olgun soyu olan insana bakalım. 
İnsan, da öyle, binbir parçadan, bi- 
çhnden, renkten olma, eksiksiz, ak
saksız bir bütündür.

Bu görgüde tabiat düşüncesi ile 
birlik, bütünlük düşüncesi birbirine, 
karışıyor. İrde Türkün,—böttKT'piâs- 
t-k e serler üıd^pT^baş eğdiği, tabiat,
oluş, varlık yasasftu bütünlük yasa
sıdır. Türkün camisi, medresesi, ha- 
mamı, çeşmesi, yazısı, mobilyası, 
âletleri, bezemesi, hep birer bütün
dür. Türk sanat eserlerinde hiçbir 
narçayı bütünün bütünlüğünü1 
ıııadıkça, bütünü sakatlamadıkça 
ayıı amazsınız. Tür k sanatında bütün- 
cüiük geleneğinin ne kadar kuvvetli 
bir gelenek olduğunu anlaman için 
yalnız mimarili: eserlerine değil, 
mutbak eşyasına kadar en uıak 
eserlerine bakınız.

Türkün bu tabiatçıkğı ile Batı
nın tablatçüığı arasında yine de bir 
ayrılık vardır. Şöyle ki, Batı bu ta
biatın yalnız şeklini, görünürünü 

* kopye etmiş, tabiatçı (naturaliste) 
kalmıştır. Türk ise, bu tabiatın ka
nunlarını duymuş, sezmiş, canlı var
lıklarda gelip geçici/^ olanı, manayı 
sezmiştir. Onun içb iTürk bütün sa
nat eserlerinde idealist ve sürrealist 
kalmıştır. Bö^ibce geometrieitik dışı 
kalma, organlaşma ve bütünleşme, 
bütün Tirfk plâstik sanatlarmm ana-

Hakkı BÂLTÂGIGGLÜ

yasası olmuştur. Türkün bütün gü
zel sanatları, mimarlığı, resimcikği, 
yazılan, bezemeleri bu anayasaya bo
yam eğmektedir. Türk bu yasaya o 
derece boyun eğmiştir ki, yanlış 
olarak arabesk dedikleri o geometrik 
büZv meleri bile tıpkı bir bitki,j bir 
lıayvan gövdesinin dokusu gibi or
ganlaştırmışlar.

Her ulus gibi Türk ulusunun da 
güzel bulduğu, güzel olarak benimse
diği oranlar vardır. Onları, meselâ 
nubbenin genişliği ile yüksekliği, ka
pının, pencerenin eni ile boyu ara
cında bulursunuz. Bu oranlar, yaban
cı eserlerdeki oranların tıpkısı de
ğildir. Çünkü he ruhisini oran anla
yış: kendisine göreclif. KüTb dediği 
m iz şeklin ulustan ulusa değişen 
hiçbir özelliği yoktur. Oysaki dik
dörtgen, eni, boyu, sonsuzluğa kadar 
değişen bir şekildir. Türk ve • İslam 
mimarlığında kemerler genel olarak 
kırık kemerler olmakla birlikte 
birbirinden ayrı kemerlerdir.

Şimdi oran dediğimiz bu geniş 
İik. yükseklik, en, boy, uzunluk, kı
salık uygunluğuna^ nedir?
_ ¡rÇîHGulsoruya karşılık olarair 

Herbert’in altın bölge (seetion ö’or) 
teorisini işaret edip geçmek vardır. 
Arpa k1 altın bölgenin kendisi bir
i necilerse konusudur. Bu j düğümü 
çözmek kolay değildir. Yalnız yular
dan beri İslâm ve Türk sanat yazıla
rının estetiği ile uğraşmanın verdi
ği cesaretle şu kadarını söyliyebih- 
rim ki, Türk sanat yazılarında oran, 
eltin bölge, güzellik dediğimiz öiçü- 
J?ıin tek kaynağı insan gövdesi, in
san anatomisidir. Sülüs, nesih, ta
lik, divanî, rıka gibi bütün sanat 
yazılarının ana şekilleri, insan göv
desinin, insan pozlarının estetiği ile 
ilgilidir. Türk sanat yazıları da re
sim, heykel gibi bir gövde sanatı, 
bir plâstik sanatıdır. Bu görüşten 
hareket ederek şunu sezebiliriz. Mi
marlıkta, mobilyacılıkta, bütün beze
me sanatlarında güzelliğin ölçüsü yi
ne insan gövdesi, insan duruşları

dır.
Oranın insan gövdesi ile ilinti

si olduğunu ileri sürmekle zihinleri 
karıştırmış olabiliriz. Heykel, resim 
güzelliği ile insan güzelliği arasında

{ MV ı tavusu, s
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y ı U a . l n  Eu Tablosu Üzerinde Ne Düşünüyor sunu
Banin dünyaya ün salmış oîan ressam E ffad 'in  şu tablosuna bir 

l>akuı. Dikkatle, uzun uzadıya bakın. Ne görüyorsunuz? Bir kadın res- 
J-u, de^il mi. Nasıl kadın? Güzel bir kadın! Başka ne görüyorsunuz? 
puıat eseri! Niçin sanat eseri? İnce iş, güç iş! Sanatkâr bunu yapmak 
kiıı çok emek sarietmiş. Başka? Başka... Başka bir şey görmüyorum.
Piki, sizi bu tabloda cekeıı nedir? Kadın olması, güzel kadın olması 
degıi mi? Butabloda sizi çeken, kaduıın cinsî cazibesi, albenüsi değil 
mı? Olabilir.^odin’in Panseur’ün,deki anlam bıı tabloda var mı? Yok!
Peki,^O fm çağ primitiflerindekknistiklik? O da yok! Ey.. Sfenks m 

zluğu düşündüren bakışı? Î^k , o da yok! Öyleyse, cinsi cazibeden
eserlerini oldukları gibi görejlim. 
yalnım? tabiata, şekle, figüre gif- 
li. Figfıratif ^İmayı bildi, ııondi-

baa*ka ne var bunda? Artık 
Ezperılettikleri gibi değil! 
meşini bildi. Anlama gitme 
güratifl olma3T bilmedi.

~T T-r  i ■ İT
i  - l/^!_:.LÜ  a* : ■ İÜ' 7
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Yazan: Ahmet K

B ÎR KOMPLEKS ■ W: T

S Prof- z: r̂ r-nHdüTô
'D . ' Î J 5 ' Memleketin ciddi ve 

gazetesinde o t a d u Ü ^ f 6Stek>

- W 8 r s s a r
dı>UHâİ£İUh|S,C,t ^  Mühendisi’-"
sayın hocanın İleri • . " ̂ n

mı , “iUOU«c ilim ada-

r r rt “ l;r*„sz'ü*;:
¿ y» “ e£!” S
« ” : ~ d , br rr î

_ w. dS‘~ sanlığından1 Rçrıf İm T->. 1

Yazan _S^Qfe_BüGKA 
.('e n i  İsiaTuıül

sayın hocanjn  ̂ya§‘annda bu,un^  *  * *  Üniversite a J lT T - * T  
* * £ ■ £ £  *Ç  Çe“ d hayat hi- ataa Millî Eğitim bT  ^ 0 

arzından dinliyelim; katmerli bir yobazdır n™ * **“  Ve

« d̂ t t r ° * ~  ;!me.’ ne de « ■ *  i ~ kai  Dne
kimya mühendisi olarak’L * '4““" *  ]  ^  gelse’. «§eriat isteriz!» ava.

m T e te  ü t e v T ^  ^  t a T a ^ ^ n ^ L a ^ T

d'M. Burada sekte “ f f  f rev aI‘ J * *  gelmiş oima" “r b! * ka. 
ciirp nni * iaz yıldan fazla bir /*V—T -^ l^ __~naKllr- «Devrimcilik^-

a s  s  3 r r » 2  
s e . % ;  s a r s
r z r z r  ' ¿ 5 !P  - 1 ‘t i S y s L :
f * P •K“>’ hhamlığı» yepZ^DaSa rm ,'" »“ “ ? 1" ' " '  "  ■ « • * .

¡ - * î r »K is  r  sr» s - c ^ î
t  5° ~ vl” 1 T O T O «« .,  S '  “ * r « »  « i » .

Sayın Çamdibi t r ,. z olsa bite din işlerine
Süsü msbetindetvdın y ' Ve gör' ®ayg,hd,r" Velhasıl bu iki sevi bir 
görücü bir insandır ¿ I™ **** ' ho§ }**“*  kar‘?tırmaz. Her türlü im - Te 
‘İmin her şeye m-f--' DU/lya ‘5,ermde ‘“sanrn, bir toplum içinde h is

, r  a* ■ S L ^ Z ^ S r ,» A « e .s s  S :
£ » , ¿ 5 5 5
3 “ ; , * * " - '  * i  a s  s i ı r t  * 11 *  -  -  * ■ «
kârlı bir T  ? ^endisliği gibi o «ÜÇstıyanhğm» en ateş|i
gelirli fe neden ^ ie  az k aVanma>> s\>‘ yapmıştır, ilahiyat

s a j & K *  - « * »  i r r * " t r * - * M e t

Plandır^”'"  ^  *
geçirmek yolunu bul

nnj Çevaplandırmak J 1,
kıymctiniherkese ’ , un,ani'ğw

i Z İ l  “ uz bir türlü çöze.

lâik bir in-

—t W£umuz bir +;• ... ---- — ranzan s
ligim iz, yobazca bir din J“ ?ÖZe" Smda’ bizi kurt,

V  e , U5maa' faydalar vardır.

muştur. Çünkü 
sandır.

Görülüyor ki, L  yaz, ve devlet 
adamlarımızın sahiAnYâik» olma- 
smda, bizi kurtaracak S dar büyiu.

^SeTSTmeii!lleket,erden bİrine
m em eye karar vlrdf“ “ ^ 1̂  dÖn'  
ki bu de^Prii • ’ Rasın adında-

kazanç, 20 t L T ™  0radakİ ay,lk
kat C a i  “  anm Fa'
sin T m« i P ‘ "Olu yoktu, Ra-
P m n ^  y ye <<Türkiye'deki ahlâk pıensıplermm aksi icfu -

S .  “ t i r ■“ ?
» î »  < £  S « . “ “ “

Ü«M t a " " , « " “ " " ”  »*k ta  
bulunmuyor^fakat l i f " 1 k6§İfte
fasla b i l L ; fr ' ~ t e T  Pf
yordu. Bu bir. S rçegl tekrarh- 

«büyük s e l f r T tT '1-önemllsi> Rasin

i s t e ^ r  t k e m ir "6 b°#U!maka
Türkiye’de » 1  i  San de^ildir- 
de d u t »  a-Ĵ “  endişeyi tâ canevin-
dP dUyan yU2bİnlerce insan vardır 
Rasın m  bunlardan farkı o k -

C  ”4 r « T

T r T  d T Wl  ka51§ldlr- Bu cnmle ile
T t  dSmek IStİyo™m, §u komplek

' ^ n ek. T PlekSİ fMaketten ka- 
S il,  felaket yaratan kaçıştır.

bu T~Urd , dlşma akınların başladığı 
bu devrede meseleye bir de bu acT
dan bakınız, Türk ı^dn iirk iye ’-
den kaçmış yüzbinierin yaşadığını

lâk Bunlar kendi ah-lak davalarını batağa girmemekle

“ r nl Sa,,niakta’ gafletlerini vicdan huzuru saymaktadır^J^feT

buki batak büyümekte, sırf onların 
aksiyon adamı olamayışlarmdan bü
yümektedir: Gafletleri devam ettiği 
takdirde ergeç cilan da yutacaktır.
Ve Rasin gibileri işte yutulmuştur 
bile. Onun arük ne Türkiye, n e '  de 
kendisi iç in  şansı vardır. O artık 
asırlarca süren ve milyonlarca defa 
tekrarlanan «Serseri Yahudi» traje 
dısme mahkûmdur. Kazanç ve başa
rısının tese lli gücü de bu trajedinin 
agdas, karşısında müyonlarca defa 
ilfâs etm iştir, bunu Rasin ve Ra 
ler de deneyecektir.

C  A 14-1
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A V ’U l u yji DÜNYASINDA OLANLA!
ERKEKLERLE 

ESİT1IAK

Fransız\cadıın dum ilk defa - kâ
ğıt üzerîncie kalacak bile ol

sa - erkek yatandaşları ile tam eşit
liğe erişmiştir. Medenî kanunun 
ÎVıpolyon devresinden kalma mad
delerini tâdil eden ve geçen yaz Par
lâmentoda onaylanan hükümler dün 
l ürürlüğe girmiştir. Bundan böyle 
Fransız kadını bankada kendi adına 
..e3ap açabilecek, kocasının iznini al
madan iş hayatına atılabilecek ve 
mülkünü dileğince kullanabilecektir. 
Fransız kadım yine kocasının iznini 
gösteren imzası bulunmaksızın kre
dili alış veriş yapabilecektir. Fran
sız kadını oy hakkını ancak ikinci 
dünya savaşmdan sonra elde etmiş
tir.

ile devlet dairelerinin malî ve teknik 
imkânları değerlendirilerek yol, su, 
okul, cami gibi ihtiyaçlar projelen-' 
dirilmistir.

DÜNYADA KÜLTÜR 
SEVİYESİ YÜKSELİYOR

U nesco’nun istatistik yıllığına gö
re, dünyada her geçen gün oku

ma yazma bilenlerin sayısı artmak
tadır. Yıllıktaki bazı istatistiklerden 
anlaşıldığına göre: «Dünyada oku
ma - yazma bilmeyenlerin sayısı 
1950’de yüzde 44’den bugün yüzde 
4Q:a düşmüştür. 1Ö5D yılında her çe
şit okulda 257,6 milyon öğrenci var
ken bu sayı 1969’da 433 milyona
yükselmiştir. 1950 ile 1960 arasında 
ilk okula kayıt yüzde 63, orta ve li
selere kayıt ise yüzde 89 artmış
tır.

Dekan, bu okulun, suçluların 
gerçekten İslah olmasma yardımcı 
olacağı gibi, aynı zamanda suçların 
azalmasını, cezaevinden çıkanların, 
aynı suçu yeniden işlememelerini de 
sağlayabileceğini belirtmiştir.

Türkler Surre$İzinÎrf
( j ^ r i iG ü la n d ı r

FRANSA ’DA MONOKİNÎ 
J YASA KLA N D I

Fransa’da Yüksek Mahkeme dün, 
kadınların göğüslerini kapatma

yan mayolar giymelerinin, ahlâka 
aykırı bir hareket olduğuna karar 
vermiştir. Adalet Bakanının, iki yaz- 
d:r monokini’nin, Fransız Rivierası’- 
rda vavgm olusunft) değinerek yap- 
Tgfrnüracaat üzerine, Yüksek Mah

keme, bu konuda şu kararı 
♦Heri lâJda, bi-
Liııisiı̂ _ w _ rek dola-

ir kadın, kendisini ahlâka ay
kırı bir şekilde teşhir ediyor demek
tir.»

KIYMETLİ
e s e r l e r  l ü g a t i

e Medeniyet tesis edileliden beri 
B * S meydana çıkan bütün zenginlik

leri belirten «Kıymetli eserler lügati» 
nın tanzimi için 408.000 saat ça
lışıldığı BelçiKa millî kütüphanesi 
müdürü tarafından açıklanmıştır. 
Bu eser için 25.000.000 matbaa hü- 
rufatı -Uillanılmıştır. Eser 600.000 
satırlıktır.

doğrudan doğruya bir ilinti olduğu
nu anlıyoruz. Ancak, cami, sebil, ya
zı şekilleri ,bezeme motifleri gibi 
büsbütün tabiat dışı olan şekillerle, 
insan gövdesi arasında ne ilinti ola
bilir? ileri sürdüğümüz düşüncenin 
'doğruluğunu kabul etmek için sa
nat eseri ile tabiat arasındaki ilin
tinin türlü şekilleri üzerinde biraz 
durmak gerekmektedir. Tabiat kar
şısında çalışan bir sanatçı için bu 
tabiatı özümsemenin üç yolu vardır:

O
i \ )

1) Tabiatı olduğu gibi kabul 
etmek (^abiatçıhk^(ııaturalism e

BÎR KÖYDE, TOPLUM 
KALKINMASI KURULU 

TEŞKİL EDİLDİ

Antakya, 7 (Güney İlleri Merkez 
Purosu —  Teleks) —  Altınözü 

İlçesinin «Karsu» köyü, Türkiyede ilk 
defa olarak «köy toplum kalkınma
sı kurulu» teşkil edilmiştir. Altın
özü ilçesi, toplum kalkınması yönün
den pilot bölge olarak seçilmiş, ge
çen yaz aylarından itibaren buradaki 
köylerde incelemeler başlamıştı. Çu
kurova bölge plânlama projesi ele
manları Karsu köyünün ihtiyaçları
nı tesbit etmiş, köylünün imkânları

SAN  QUENTIN H APİSHANESİN
DE FAKÜ LTE  AÇ ILACAK

Beıkeiey, California (A .A .)

C alifornia Üniversitesi tarafın
dan açıklandığına göre, ceza ve 

islâiı tarihinde ili • <. olmak üzere, 
San Quentin t ade yakında 
dört yıllık bir fakülte açılacaktır. 
Üniversitelin kriminoloji okulu de
kanı Joseph D. Lohmaıı bu konuda 
bir araştırma programını yürütece
ğini bilenmiştir.

ya da gerçekçilik ( réalisme J7
2) Tabiatı seçerek, sembolleşti

rerek taklit etmek, *> ülkücülük (idé
alisme) yahut da romatizm._________

3) Tabiatın şeklini değil, ka
nunlarını taklit ederek tabiatta ol
mayanları var etmek, üstgerçekçilik 
(surréalisme).

Bu son anlayışa göre sanatçı, 
yine de taklitçidir. Ancak taklitçili
ğin bu türMüsü, ne ikinci, ne de bi- 

litcılîk <

Program, Ford ¿Vakfı tarafın
dan finanse edilecektir. İdare fakül
te, okulun kurulacağı saha, mah
kûmların giriş şartlan, ders prog
ramı ve iaırjliği / gibi konular bu 
araştırma progrsfrnı çerçevesinde ele 
alınacakta

rinci taklitçime aegıldır. Hiç işkilsiz 
mimarlık, mobilyacılık, dekorculuk 
sanatları doğrudan doğruya taklitçi 
sanatlar değildir. Mimarlık kendisi
ni ancak, üçüncü bölümde bulan bir 
sanattır. Mimarlık birinciler, İkinci
ler gibi bir sanat olmamakla birlikte 
yine de tabiat kanunlarına göre ya- 
?atan bir sanattır. Bir minare kar
şısına geçip de cılız, bodur, güzel, 
çirkin hükümlerini niçin veriyoruz? 
Çünkü, minarede insanı arıyoruz, 
insanı düşünüyoruz, insan oranlarını

S Y E N İ ADAM 'I PARA  
§ VATANINA YARARLI 
;  ABONE YAZARSANIZ
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ELEMELER,  E L E Ş T İR M E L E R
Ş ^ C E LE R  KARŞISINDA YENİ ADAM’İN/DÜŞÜNDÜKLERİ

HAYAT NEDİR?

Bernard Şhaw’e göre :
«H ir alevdir!»

¡Bundan başka Nepelon :
«B ir kaledir!» ı

Ispanyol şairi Calderon :
«B ir rüyadır!»

İngiliz tenkitçisi W.E. Henley : 
«B ir dumandır!» 

İrlandalI romancı swift :
«Ji|r faciadır!.».

Kolej talebelerinin yarıdan a; 
Birleşik Amerikanın nüfusunu sahi 
olarak söyleyebilmişlerdir. Yüksek 
tahsil talebelerinden 4752 si an
den ancak 710’u Yugoslavya’yı/çev- 
reliyen memleketleri sayabilı/işler- 
dir.

EN ÇOK SATILAN KİTAP

T n  ünyada en çok satılan kitap in
l y  cil’di]’dir. İncil’in tamamı değil, ba- 
z\ parçaları 1136 lisana çevrilmiştir. 
Yalnız Amerika’da senelik satışı 8 
milyondan fazladır.

bulan kâşifTanganyika’vı 
(^Burton

«Bir merdivendir!»
DanimarkalI yazar Anderson :

«Bir peri masalıdır!»
Diye tarif etmişlerdir.

Yeni Adam —  Dikkat ediyor 
musunuz, hepsi hayatı hayat olma
yan başka bir şeye benzetiyorlar. 

•Onui niçin ortada «nedir?», karşılığı 
yok!

Yeni Adam —  Bu haboHn doğ
ru olduğuna hiç şüphemiz/ yoktur. 
Okulda öğrenilen şeylerin/dizde yet
miş beşi biraz sonra un/tulur. Yüz
de onu hiçbir işe yaramaz, Geriye 
kalan yüzde on beşi/de sahibinin 
okullu olduğunu anlamıaya yarar!

EISENHC LİR

T
SİNEMA VE ÇO,CUKLAR

N
talyan Hıristiyan Demokrat me-
buslardan Ezio Donatini ,Meclise 

bir önerge vererek 16 yaşından kü
çük çocukların sinemalara girmele
rinin yasak .edilmesini istemiştir. 
L. bus diyor kjQ: «Kısa bir zaman 
zarfında gösterilen filmlerde 914 

uıâl, 645 hırsızlık, 360 sarhoşluk, 
adam öldürme, 179 hırsızlık, 

-65 silâhlı tecavüz, 120 kız kaçırma, 
71 kasden yangın, 65 intihar vakası 
görülmüştür. Bunlar körpe dimağlar
da fena tesir yapıyor. Bu sebeple 
çocuklar yalnız çocuk filmjyierini sey
retmelidirler».

/ T "  eneral Eisenhower’in başlı 
v j  meziyetlerinden biri de, mes 
arkadaşlarının çalışmasından en iyi 
şekilde faydalanmağı bilmesidir. 
Onun adam seçme hususundaki ka
biliyeti bazun arkadaşlarım hayrete 
düşürür. Geçenlerde, vasat kabiüyet 
te bir generalin terfiini emretmiştir. 
Muavini, buna itiraz etmiş o gene 
ralin hiçbir işe yaramaz bir adam ol 
duğunu söylemiş. Eiserifhower 
vabı vermiş :

Incil’den sonra en çok satılan 
kitap, Dr. Spock tarafından çocuk 
bakımına dair yazılan kitaptır. 1961 
yılının sonuna kadar bu kitaptan, iı 
milyondan fazla satılmıştır.

Romanlar arasın d^-Grace Meta- 
lions tarafmdany&zilan Piyton Floce 
adındaki ropxm, 11 milyondan fazla 
satış tşmrm etmiştir .

ü Adam —  İşte Türkiye gibi 
salkınmak isteyen ülkelerin örnek 

alacağı bir gerçek. Demek kalkınma, 
ilerileme, yaşama, dinsiz, imansız, 
ülküsüz olamıyor. Bu böyledir. Ne 
olurdu, bu gerçeği bir- kere aıılasay- 
dik.

/

A

PICASSO İLE RODİN

ÇJ essam Picasso, resme ilk
sıralarda^--biı^unbüyük 

:i, yaptığı

— insanlar rakamlara benzer
ler. Tamamiyle kıymetsiz insan yok
tur. Nitekim sıfır bile pek âlâ işe 
yarayabilir. Mesele onu yerine oturt
masını bilmektedir .

resmi gösterdi.

Y em Adunıfi^GBüyük bir yapıcı 
olan Eisenlıovver’in düşüncesi çok 
doğrudur. Faydasız insan yoktur, 
insanları yerli yerinde kullanmayı 
bilmeü.

eni Adaıjç  —  Herkes cinai 
filmlerin^netîtiKİar üzerindeki kötü 
eik-iföfmi söylüyor. Ancak kimse ço
cukları cin|i/ filimleri seyretmekten 
alıkoyabilecek oluşta çocuk filmleri

ne olabileceğini ,nasıl yapılabile- 
c ğini söylemiyor. Çünk" K'Jnu bil
miyoruz.

i PEDAGOJİDE İHTİLÂL I)

—  Üstad dedij^tr^tabloyu he
nüz imzalanjadnüT Çünkü önceden si-

■ınizi almak istiyorum.
Rodin, tobloyu eline aldı, evir

di, çevirdi, muayene etti, sonra ga
yet ciddî bir tavırla :

—  Tavsiye ederim. ,imzala, oi 
lum. Hiç değilse hangi 
duvara asılacağı belli^

Yeni Adaı 
öot doğru ise şu iki 
tur : Ya  Rodin, ya da Picasso!

UjJ ? 'v-

Yazan
'Hakki Ba LTACIOĞLÜ

1/SINIF, EZBER, S IN A V  
G Ö R ENEK LER İN İ A #

ACIKU ^Ri

eçenlerde F 
V^J talebelerin 
coğrafî malûma 
bir anket yapıl 
göre ankete mr 
rin bilgi hamü- 
duğunu/kanaa
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K İTA P  Y A Y Í-

iki Eğitim Bakanlığı Basma Ya- 
zt ve Resimleri Derleme Müdürlü- 

tesbit olunduğuna göre, 1965 
yjlmda bütün Türkiye’de basılıp der
lenen eserlerin sayısı 5.442’dir. Bun
lardan 4,027 si kitap, 1.415’i broşür, 
plân ve haritadır. 4.514 telif esere 
karşılık 928 çeviri yayınlanmıştır. 
İstanbul’da 3.187, Ankara’da 1.783, 
başka yerlerde 472 eser basılmıştır. 
Konu sınıflandırması da şöyledir: 
Sosyal bilimler 1.841, uygulamalı bi
limler, ,1.011 edebiyat 864, genel ko- 
nulu^gaejjöer 428, tarih coğrafya bi- 
ografya 336, güzel sanatlar spor 

Turizm 278, n a fîıi bilimler 241, din
236, dil 116, felsefe ahlâk 91, Bütün 
bu eserlerden 242’si yabancı ve azın
lık dillerindir: İngilizce 150, Fran
sızca 37, Almanca 27, Ermenice 15, 
Arapça 8, ̂ ra^ça 2, İbranice 2, Rum-

196fyte ise tam 5.745 eser ba
la 303 aleyh’-•ıbp derlenmişti. Arafjfcla 

te bir durum vardır. Boöylece, Türki
ye’deki kitap yayınlarında, 1955’den- 
bori, ilk defa olarak bir gerileme gö* 
rürlmektedir:

EN ÇOK OKUYAN 
MİLLETLER

luslarası yeni bir istatistiğe gö- 
9 re dünyanın en çok okuyan ulus

ları şunlardır: İngilizler, Norveç
liler, Fransızlar, KanadalIlar, A l
manlar, AvustralyalIlar, İtalyanlar 
ve İsveçlilerdir.

Acaba en az okuyan uluslar 
frengileridir?_____L _ u ____ ! :. î

i —öl. rS
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TEFSİR ’in ilk kitabı

Ödemeli muamelesi yapılmaz.

Sipariş adresi

Acıbadem, Kadıköy, İstanbul

SOGUG

YERYÜZÜNDE N E L E R
EN ™  • WDAYANlKpJ/ MİLLET

S o fu ca  en da yanı in sanlar sa
ğım Eskimoîar değil, Avus

turyalIlardır.
Merkez Avustralyayı dolaşan 

Kaıuıdalı bioloji uzmanı J. Hart, 
incelemelerinde bu sonuca varmış.

AvustralyalI yerliler çok soğuk 
bir yerde bulununca, gövdelerinin ısı- 
s' da düşüyor. Böylelikle çok daha 
az enerii harcayorlar.

Bu özellik iısl olsa gerek, çün
kü şehirliler de aynı tepkiyi gös
teriyorlar.

Kertenkeleler de soğuğa ayni 
şekilde uyarlar. Zaten Avustralya- 
daki bazı masallarda insanın dedesi 
olarak kertenkele gösteriliyor.

AMERİKADA
TRAFİK

KAZALARI

Başkan Johnson, Ne\vYork baro
sunun yıink kongresine gönder

diği bir mesajda Amerikanın, Viet
nam savacından sonra karşı karşı
ya bulunduğu en vahim meselenin 
kara yollarında meydana gelen tra
fik kazaları olduğunu söylemiştir.

Tı afik kazalarındaki baş dön
dürücü ölüm nisbetiıü «mânâsız ve 
trafik bir katilam» olarak niteliyen 
Başkan, pek yakında kongreye kara 
yolları trafik yönetmeliğini düzen- 
liyen bir kanun teklifi göndereceğini 
bildirmiştir.

Amerika’da geçen yıl içinde tra
fik kazalarında! 49.000 kişi ölmüş, 
3 milyon 500 bin kişi de yaralanmış
tır. -i

G

YER YÜZÜNDE
1700000 İ k

NEBAT VAR
enova Üniversitesine bağlı Bo
tanik enistütüsü yeryüzündeki 

bütün nebatların bir katoloğunu yap-
nn ya karar vermiş. Bilginlerin ileri 
sürdüğüne göre bugün yeryüzünde 
her cinsten bir milyon yediyüz bin 
ç şit nebat bulunmaktadır. Cenova 
Botanik enistütüsünde şimdilik elli 
bin nebatın kataloga geçirilmesi 
mümkün olabilmiştir. Çünkü her bi
rinden bir örnek bulabilmek tahmin 
edildiğinden de zor ve hattâ imkân
sız olmaktadır. Bu uzun işin ancak 
ilerideki yıllarda tamamlanacağı sa
nılmaktadır.

Tribune de Geneve

BOŞANMALARA 
SEPEP OLUYORMUŞ

j  .ıgiliz kiliseleri Başpiskoposların^ 
I ian biri tarafından bir hitabede 

belirtildiğine göre, radyoların neşri
yatı boşanma sebepleri arasında mü
him bir yer tutmaya başlamıştır.

Bu rahibe göre, müzik dinlemek 
yüzünden çıkan münakaşalar, çok 
defa kavgalara ve nihayet ayrılma
lara sebeb olmaktadır

ATOM SANTRALİ 
EERN ŞEHRİNİN

§ê r -̂n(̂ ê

11 BİN DOKTORDAN 
Y ALNIZ 5 BİNİ KALDI

j ;çi Sigortaları Hekim ve Ecza-
jılar Derneğinin Yönetim Kuru

lu üyeleri dün bir basın toplantısı 
yapmış: Türkiyedeki sağlık problemi 
üzerinde durarak, özetle şunları 
söylemişlerdir.

«Türkiyede mevcut onbır bin 
hekimin beş bini yurt dışına gitmiş 
burada kalan altı binin de bini mes
lek değiştirmiştir. Çünkü doktorlar

esaslı yedilikler yapılması KaT 
rarlaştırılmıştır. Bu arada «İsviçre 
Atom Enerjisi Birliği»nden bir mü- __ 
hentİs grupu belediyeye başvurarak__^^" 
garda fyr yeraltı atom saılfralTyap^
mayı teklif etmişlerdir. 1966 da baş- 
lanacak olan bu santralde 50.000 ki
lovat kuvvetinde bir kaynar su reak
törü bulunacaktır.

kötü şadlar altında çalışmaktadırlar, 
rica Mecliste hazırlanan tam me-

sai kanun tasarısı da kifayetsizdir. 
Türkiyedeki sağlık problemi ile ne 
devlet adamlarımız ne partiler ve ne 
de Meclisinjiz ilgilenmektedir. Bu 
yüzden başlayan hekim göçünün ardı 
arkası kesilmiyecektir,» t

AYDA HAYAT 
OLMADIĞI ANLAŞILDI

İngiltere’deki Jodrell Bank Ra- 
Isathanesi, «Luna - 9» dan yeni 

sinyaller almıya başlamıştır.
Yeni sinyaller dün sabah 2,32 

ye kadar devam etmiş ve birsaat 
20 dakikalık bu yayın sırasında 
«Luna - 9» dünyaya üç fotoğraf gön
dermiştir. ^

öce yandan Moskova’da Sovyet £
yetkilileri, «Luna-9* un çekerek ;!
radyo ile yeryüzüne gönderdiği re- ¡j
simlerden üçüncüsünü de dünyaya 
açıklamıştır.

Bu resimde Ay yüzeyinde hayat 
izi görünmemektedir.  ̂ __

T-' T'i-T T
.A i*
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İNSANOĞLU, SEN
Ya .1 :1 : raıüme Baltacıoğlu

Â ilah’m büyüklüğüne inanmamak 
eklen gehr mi? Gören göz, se

zen gönül için her yerele Allah var
dır. Yeni doğar- bebeğin anasının ınc- 
mesine sarılması, ana kuş yuvaya 
de.ıünce yavru kuşların cıvıldayış- 
ları Allah ın büyüklüğünü bize daha 
çok anlatmaya yetmez mi? Bütün 
)unları up de insanoğlunun A l
lah’ın büyid. Liğünü anmaması elden 
y lir mi? B;r taraftan doğan ayı 
a'' >  taraftan batan güneşi görlip 
t e Allah’a inanmamak elden gelir 
i * i ? Gökyüzünü süslüyen küme yıl- 
d-7İan, dönülgesi üzerinden koşan ayı 
görüp de Allah'ın büyüklüğünü an
mamak elden gelir mi? Fırtına ko- 
punca, şimşek çakınca, gök gürleyin
ce, ortalık toza, dumana karışınca 
tüyler ürpermesin elde mi? Ufacık 
çekirdekten üreyen ağaçların yemiş- 
k ini yerken, Allah’a şükretmemek 
rnu tanımamak olur mu ?

A LLAH  NEDİR?

Sipariş adresi:
A cıbadem , K cd ıkc  İstanbul 

T e le fo n : 3 3  2 5 5 4

B ilg in  boruya üfürüleceğini, o 
günün çok çetin bir jĵ Ln. olacağını,

1

Y a z a n  :
ismayti Hakkı BALTACIOĞLü 

*
BÜYÜK TEFSİR’iıı ilk kitab'ı 

*
10 L İR A

Ödeme! i muamelesi yapılmaz.

İşte bu yücelikler karşısında A l
lah’ı tanımak istemeyen insanoğlu, 
sen no nankörsün!. Allah seni yok
tan var etti, seni özlü topraktan ya
rattı, sana biçim verdi, akıl verdi. 
Sana söz söylemesini öğretti, doğru 
ile eğriyi gösterdi, günah ile sevabı, 
haram ile helâli öğretti. Seni büyüt
tü, yükseltti ,şeytan ile meleği »için
de hurma ağaçları bulunan cennet iie 
içinde zakkum ağaçlan bulunan ce
hennemi bildirdi. îy i ile kötüyü nasıl 
ayıracağını öğretti. İnsanoğlu! Sen 
nasıl olur da ona inanmazsın?________

t

tadacağın o korkunç azabı hatırla
yıp ta Allah’ım sen günahlarının
A l demezsin’ , . J  . . ,

ev: Yont Eyalet Üniversitesi II-

Y e n i  i k a m  K it a p la r ı  I

. .1 Araştırmalar Enstitüsü yö
net; cisi Dr. Raymond Ewell bir Se
nato Encümenine verdiği izahat sı-

BALTACIOĞLU’NUN ESER
LE R İ

lasında doğum kontrolü. pn
nnın uyguıamnaa^-yölu ile Asya, 
Afrika ve Lffftn Amerika’da nüfus 
artışı temposunun yüzde 40 ııisbette 
azaltılabileceğini söylemiştir.

Uzman, buna rağmen besin ve 
nüfus arasında makul bir denge 
sağlanılması için tarımsal kalkınma
ya hız verilmesi gereceğin i anlat

mıştır.

Dr. Ewell doğum kontrolü prog- 
ramlarının FormoET ile Güney Ko-

'AUah Nedir? 1000
Sosyoloji 1000 »  y
Türke doğru (İkinci 1
cilt) 600 »  v
Batıya Doğru 600 »
Halkın Evi 250 »  1;

! 250 »  ÎTiyatro

PSİKOLOJİ

EĞİTİM

re’de iyi bir seyir gösterdiğini, Tür
kiye, Hindistan, Pakistan, Mısır ve 
Tunus’ta programlaira uyğulanılma-

sıııa başlanıldığını söylemiştir.

Toplu Tedris 750
Öğretmen 400
Rüyamdaki okullar 250 

Ter Diyesi zuu

«SUNİ GÜNEŞ»
YAPILDI!

f^üirrnrîüTlrr 
Talim ve Terbiyede İnkı
lâp (Arap harfleriy
le)  ̂ €-00
Gençler İçin En Büyük 
Tehlikeler _________ 250

r  y ünilı M ay-Planck Enstitüsü 
8 v i Profesörlerinden atom bügim
Schlüter ve arkadaşları tarafından 

laboratuvarda hidrojen bombasın
dan cSun’î güneş» elde edilmiştir.

Şimdiye kadar Amerikan, Sov

yet ve İngiliz bilginleri, üzerinde ça
lıştıkları bu «Atom bombasını eh
lileştirme konusunda hiç bir başarı 

elde edememişlerdi.

Proî. Schlüter ve çalışma arka
daşları hidrojen atomu çekirdeğini 
60 milyon dereceye kadar ısıtmaya 

muvaffak olmuşlardır. Bu tıpkı gü
neşteki hidrojen atomlarının parça
lanmasından açığa çıkan enerjidir.

Bu şekilde ehlileştirilen hidrojen 

atomlarından radioaktive kalıntılar 

kalmamaktadır.

Genç Kız 50 »
1) Hayatta Muvafakiye-

tin Şartları 20 »
2) İnanacaksın, Başara

caksın 20 »
3) Kendine Dön 20 »
4) Vatanını Sev, Orduya

İnan 20 »
5) Vazifeni Yap, Yapıcı

Ol 20 »
Ben Bir Türküm 25 »
îy i Çocuk 25 »

ROMAN

Batak (Roman) 750 »  
Yalmzlar (Hikâye
ler) 250 »

PİYES

DÜNYANIN  
DÖNÜŞÜ 

YAVAŞLADI

ünyanın kend ekseni etrafındaki 
dönüşü hissedilir derecede yavaşla; 

nuştır ve bilginler bu olayı zah et
mekte âciz kalmaktadırlar. Geçen yı- 

bn ^)dokuz1(aıyiicinde, günlerin 0,6 

milisaniye uzadığı tesbı

12

Ölüler 250 »

Andaval Palas 250 »

Kafa Tamircisi 250 »

Akıl Taciri 250 » 1
Kütük 250 » «*♦

Karagöz Ankara’da 250 » t
❖

Dolap Beygiri 
Burgu ( Samime Ba

50 »

oğlu) 100 »
X
. . .

R. H. Quicke, Loce 50

Halis Özgü, Aşkın Psiko
lojisi 250 »

► .A>♦ V  V  w v  **
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BİR KOÎiT^LEKS
1 eni ^)jfe(aiibııl 

Yazan : Tarık IîU G L_ 
ABANCI memleketlerden birjihe 
giden bir Türk genci yurda don- 

^memeye karar verdi. Rasiıı admda- 
kı bu değerli gencin oradaki Aylık 

ızancı 20 bin lirayı buluyordu. Fa- 
kVt kararda paranın rolü yoMu, Ra- 
siı\ Türkiye’ye «Türkiye’deki ahlâk 
prensiplerinin aksi istikâmetinde 
akanVbüyük sel felâketi /çinde bo- 
ğulmaya mahkûm» olmajitan kork
tuğu içm gelmiyecekti.

RasYı ahlâk durumı/muz hakkın 
daki bu \eşhisi ile ye/i bir keşifte 
bulunmuyor, fakat ¿Wımundan pek 
fazla bılincVı bir ge/çeği tekrarlı
yordu. Bu ftir.

İkincisi Ve asıl c/nemlisi, Rasin 
«büyük sel felâketi i/inde boğulmak» 
istemiyen tek\temiıT insan değildir. 
Türkiye'de ayni en/ıişeyi tâ canevin- 
do duyan yüzSinlferce insan vardır.
Rasin’in bunlar 
sel felâketi’»ndê

farkı o «büyük 
kaçışı değil de, 

\uıd d şına kaçıcıdır. Bu cümle ile 
şunu demek istfybrum, şu komplek
si. Rasin kompleksi felâketten ka- 
çış değil, felâjcet A ıratan kaçıştır.

Yut d dıs/na akınların başladığı 
bu devrede /neseleyfe bir de bu açı
dan bakinizi Türkiye’de Türkiye’
den kaçını/ yüzbinİerin yaşadığını 
faik edeceksiniz. Bunlar kendi ah
lâk dâvalkrını batağA girmemekle 
çözdüklerini sanmakta\ gafletlerini 
vicdan huzuru saymakftıdırarl. Hal
buki bptak büyıimekteAsırf onların 
aksiydi adamı olamayışlarından bü
yümektedir: Gafletleri deVam ettiği 
takdirde er geç onları da yatacaktır.
V e İtasın gibileri işte yutVlmuştur 
büy- Onun artık ne TürkiyeAne de 
kep dişi için şansı vardır. (V artık, 

rlarca süren ve milyonlarca defa 
rrarıanan «Serseri Yahudi» Araje 

Sisine mahkûmdur. Kazanç ve oçışa- 
rısının teselli gücü de bu tra je^ 
ağdası karşısında milyonlarca du 
iifas ekmiştir, bunu Rasin ve Rasn 
ler de deneyecektir.
\ Fakat bizi ilgilendirmesi gereken



ttu- denemeler değil" Türkiye’deki; 
Rasin’ler problemi olmalıdır. Bis 
bıkmadan, usanmadan, bilhassa yıl
madan Türkiye’deki Rasin’lere şunu 
anlatmaya çalışmalıyız:

Sırf iyi olmak, sadece kendi çer
çevesi içinde ve kendisi için iyi ol
mak kötülüğün en zararlısıdır, iy i
lik, kötülüğe karşı aralıksız bir şe
kilde savaşmaktan başka bir şey 
olamaz.

Rasin kompleksi, kötüyü bilmek, 
fakat kötüye karşı harekete geçecek 
yerde teşbih böceği gibi içine kapan
mak, kaçmaktır.

Her cemiyette ahlâk bozulur, 
bozulmuştur da, mideciler, düzen
bazlar, lâf ebeleri her cemiyette are- 
ııaya çıkmak fırsatını koparabilirler, 
koparmışlardır da. Fakat bunların 
arenada yerleşip kalmaları, ıslıkla,
yuha ile_\ çekip gitm^ferim^ancak ve 
ancak Rasin kompleksîJjKnn suç or
taklığı ile mümkün olabilmiş, kısaca- 
sı ahlâksızlık seli selden kaçanların, 
mücadeleyi göze alamayanların yü
zünden felâket halini almıştır.

Bunun için de yurd dışındaki 
Rasin ve Rasinier değil Türkiye’deki 
Rasin kompleksi. Yoksa Türkiye’de 
temizlik ve iyi niyetleri dışarı kaçan 
veya dışarda kalanlara eşit yüzbin- 
lerce Rasin vardır. Fazla olarak Tür
kiye’de, ihtiyar dünya ile yaşıt o 
ebedî savaşta, iyi ile kötünün, dü
rüstlük ile hilenin, içtimailik ile ben
ciliğin savaşmda cephelerini seçmiş 
yüzbinler de vardır. Övülecek olan 
bunlardır, kötülükten kaçanlar değil 
kötülükle dişdişe, başbaşa savaşan
lardır. Rasin kompleksi, olsa olsa, 
bu savaşçılar için ikinci bir gaile, 
ikinci bir cephedir. Rasin’ler öğün- 
mesin, utansın, f
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BUENOS AİRES, —  Beş kıtaç 
gelen 200 delegenin kat 

«Hava temi@iği> kongresi, (£ur) açıl
mıştır,

Açılış konuşmasını yapan A r
jantinli Profesör Juan Kaplan, dün
ya havasının gittikçe kirlendiğini, 
Okyanus kıyıları, veya Alp gölleri 
gibi havasının güzelliğiyle tanınan 
yerlerde bile havanm artık temiz sa- 
yılamıyacağııtı söylemiştir.

Oturumlarda, 70,den fazla bi
limsel rapor okunacaktır.

Delegelere dağıtılan broşürlerde, 
havanın ne kadar çok kirlendiğini an
latan şu örnekler vardır:

İngiltere’de bacalardan havaya 
her yıl dört milyon ton kir zerresi
dağılmaktadır._____________________

Amerikan Bilimsel İlerleme Deg  ̂
ttsburgh Çelik Endüstrisi şehri, 

günde etrafına 25 tonluk kir ver
mektedir. Bir litre havada genellikle 
35.000 ilâ 140.000 kir zerresi bulun- 
jnaktadır.

HAFIZAYI KUVVETLENDİREN 
İLAÇ

Amerikan Bilimsel İlerleme Der
neği* nin orgam olan haftalık «Sci- 
ence» dergisinin bildirildiğp göre, 
Plotnikoff ile Glasky adında iki Ame
rikan bilgini, hafızayı kuvvetlendi
ren bir ilâç bulmuşlardır. İki bil
gin, derneği 26 - 31 Aralık tarihlerin
de Berkeley’de (California) yapaca
ğı yıllık kongreye bu konuda bir ra
por sunacaklardır.

Dergi, ilâcın niteliği konusunda 
fazla bilgi vermemekte, sadece son 
yıllarda bütün dünyadaki biyokimya- 
cıların sinir hücreleri kimyasında 
yaptıkları araştırmalar gözönüne 
alınınca bu iki Amerikalı bilginin ça
lışmalarının başarıya erişmesinin 
şaşılacak bir şey olmadığım yazmak
tadır. |

» «35 YEL SONRA 3 MİLYAR
İNSAN AÇ KALACAÇTIR»

B irleşmiş Milletlere bağlı Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı (FAO ) da 

dünyadaki gıda ve nüfus meselesi ile 
ilgüi müzakerelere başlamış bulun
maktadır.

FAO Teşkilâtı Başkanı Hintli 
B. R. Sen, yapmış olduğu konuşma
da dünyanın artan nüfus karşısın
da gıda bakımından yarışı kaybet
mekte olduğunu ifade etmiştir.

Nitekim Sen, bundan 3a yıl son
ra 3 milyar insanın açlık i/inde ola
cağım, bu durumun da «tiliyük sos
yal huzursuzluklar hattâ /htilâllere» 
sebeb olabileceğini belirtmştir.

Başkan, Refah komitesinin «in
sanların açlıktan kurtulma» hürri
yetleri hususunda İnsan Hakları Be
yannamesine bir hükmün konulma
sını istemiştir. Başkan bu sayede 
bütün milletlerin insanları bir an 
önce açlıktan kurtarmak için işbirli
ği yapmaya dâvet edilmesini de işte- 
miştir.

karşısında yemeğim sindirmeye bı
rakmak için tam bir sessizlik hüküm 
sürmelidir.

Sonra, günlük işinden olduğu 
kadar programdan da yorulan İsveç
li adam, onu bütün gün beklemiş 
olan karısıyla konuşmaksızın yatnıı- 
ya gider. Daha beteri, ev kadınına 
göre kocalık görevi de yerine getiril
memektedir. K ız®  bir İsveçli ka
dın: ------ ----------- -

TELEVİZYON BOŞANMA 
SEBEBİ OLUYOR

!" sveçte televizyon önemli bir 
boşanma sebebidir. Ev kadını 

kocasını, eve televizyonun karşısma 
geçip kurulmak ve yemeğini orada 
yeyip yatmıya gitmek için gelmek
le suçlamaktadır.

Her İsveç evinde televizyon 
vardır ve herbir İsveçlinin hayatı 
televizyon tarafından düzenlenmek
tedir. Saat 22 haberleri sonuna ka
dar evin efendisini küçük ekranın

—  Bir metresi olduğunu öğren
meyi tercih ederdim! demekte tered
düt göstermemiştir.

BEKAR ERKEKLER EVDE K A L 
MIŞ K IZLARD AN D AH A FAZLA  
BEDBAT

Berkeley, California, (a.a.)', 
ekâr erkekler, evde kalmış kız
lar veya evli erkeklerden daha 

çok bedbin, hayata küskün ve âsa' 
bidir.

Ruh Sağlığı Millî Enstitüsü 
son çalışmaları sonucu bu gerçeği 
ortaya koymuştur. Berkeley’deki 
Ruh Sağlığı Enstitüsü psikiyatr İst-
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Millet oimanın ilk şartı birlik, bütünlüktür. Dinde,,/ÛMe, sanatta birlik, bütünlük.

i ;  Sünnîlerle aievüsri birlL-irine düşman iki varlık g$i gistermek Türk vatanını ikiye
{ }  . , 1  H H  T

ayırmaktır. Aleviliğin ne öldüğünü doğru olarak öğrenmeliyiz.
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SÖZE başlamadan önce, karan
lıkta kalabilecek bir noktayı ay

dınlatmak isterim. Alevîlik üzerine 
bu satırları yazan ben, bütün Balta- 
ooğuilan gibi, sünnî bir ailenin ço
cuğu olarak dünyaya gelmiş, sünni 
terbiyesi almış, sünnî kalmış bir in
sanım. Onun için burada, bilim sa
yar bir insanın bilim düşüncesi ile 
verdiği yargıların, vardığı sonuçla
rın, bir alevinin sübjektif, özel, 
şahsı, kişil düşünceleri olarak anla- 
şfjpSip) doğru olmaz. Ama^m ger
çeklerin anlaşılması^Tafk yurdunun 
birliğine, bütüj^lagune çalışmaktır. 
Bu, bcmar^îcin bir ahlâk borcudur. 
Bu^stÇİklamayı yaptıktan soma ko

ya girebiliriz.

S ÎZ DE benim gibi yıllardanberi 
«m illiyet» denilen o çözülmez 

düğümü çözmeye uğraşmış iseniz, 
Ernest Renan’ın psikolojik birliğe 
dayanan milliyet tarifini öğrenmiş, 
Ziya Gökalp’in kültür birliğinde ken
dini bulan tarifini de eleyip eleştir
miş olacaksınız. Ancak benim gibi 
siz de, aranıp bulunması ömürlere 
bedel olan bu tariflerden hiçbiri ile 
vetincmiveceksinp Neden? Yanlış 
oldukları için mi? Eksik olduklan 
İçin mi? Hayır, «m illiyet» denilen 
sosyal gerçek çok geniş, çok girift, 
bu tariflSer de çok dar, çok yüzde oi- 

için... .

O zaman ne yapacaksınız? Kitap
lara kapanıp kalacak mısınız, yoksa 
Rönesans insanları gibi olaylara mı

yöneleceksiniz? Besbelli ki olaylara 
yöneleceksiniz. Bu olaylar size ger
çeğin giriftliğini, zenginliğini, hattâ 
estetiğini gösterecektir. Bu gerçek
ler acununda milliyetin tarifi için 
bulabileceğiniz en temelli karakter
ler neler olacaktır? Siz de benim gibi 
kırk yıl çalıştıktan sonra göreceksi
niz ki, bu temelli karakterler «gele
nek» adım verdiğim özelliklerdir. 
Hayvandaki belkemiği gibi hiç değiş
iriyken birtakım özelliklerdir: Dilde 
yapı, müzikte melodiler, anlatımda 
mimikler, bezemede motifler, mitler, 
masallar, atasözleri gibi birtakım 
gelenekler... İşte beni yirmi beş, otuz 
yıldanberi alevîler, alevîliğin türlü 
kolları üzerinde incelemeler yapma
ya yelteyen sebep, bu milliyet gerçe
ğini sonuna değin aydınlatmak iste- 
memdir. Eğer milliyet gerçeğinin bir 
«gelenek birliği» olduğunu anlama
mış olsaydım, ne alevîlik gerçeğini 
kavramış olacaktım ,ne de Doğu’da 
kürtçe konuşanların, Hatay’da arap- 
ça konuşanların, Karaimlerin, Gaga- 
vuzların Türk olduklarını aıılıyamı- 
y a çaktım.

-

Şunu da açıklamak isterim ki, 
bızler gibi ilk gençliğinden beri, ale
vî düşmanı olan softaların talkınları, 
etkileri altında kalmış, kafası alevî
ler hakkında yalan, yanlış söylenti
lerle doldurulmuş olan insanların, 
alevî gerçeğini hiç bozmadan, oldu
ğu gibi kavrayabilmesi, sonra jöne 
bunu o doğrulukla açıklayabilmesi,

14 Ilh â k İL  i, ¿ıiA i'Aİİ

ö}'le kolayca yapılabilecek işlerden 
değildir.

İşte ben de her sünnî Türk gibi, 
alevî doğrusunun yerine alevî yanlı
şını kafamda taşıdıktan sonradır ki, 
alevîlik denilen gönül ve kafa ger
çeğini doğru olarak açıkhyaMİIûsk-- 
için güçlük çektim. Çüni/ insan ruh 
yapısının gereğince, önel düşünmeye 
çok eğilendir. İnsan için bu duysal 
dunımdan kurtulmanın tek yolu bi
lim tekniğine, metoda dört elle sa
rılmaktır.

Benim yaptığım da budur: Ale
vî gerçeğini olduğu gibi, sünnî kor
kusu ile değil, bilim ilgisi ile incele 
meye, açıklamaya çalıştım. Tıpkı bir 
fizikçinin yıldırım olayını incelemesi 
gibi, tıpkı bir biyolojistin evrim ola
yım incelemesi gibi, tıpkı bir sosyo
logun intihar olayını incelemesi gibi, 
objektif, nesnel olarak.

ALEVİLİĞİN DOĞUŞU

Alevîlik der demez ilk düşünü
len, Hazret - i A li’dir. Alevîlik, Ali 
sevgisi ile başlar. Bütün alevîlerde. 
alevîlik adı altında toplanan bütün 
mezheplerde ve tarikatlerde bu sevgi 
vardır. Sünnîler de Ali’yi severler. 
Ali sevgisi yersiz bir sevgi değildir. 
Çünkü A li doğrudur, iyidir, güzeldin 
Türkün maşerî vicdanında insanlık 
değerleri için ayırdığı ve benims 
diği her değer, her erdem, A li’de

1 5 1 lv !< uC A U ,
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i e v i l . K  i s e d i r ,  N e  D/e
(İM autu S<*.^-UdcLn) . . ,

Onun için A H ,U v L m  S » .  ^  kabiIe'
K.l*S'aır ve TürKİiiğüti : ar. ¡ar da vard.'r P -T “ '"* * *  0lan-xar aa vardır. Boylece totemleri seç-

Aıi. çocukluğunda bile putlara ]Je*i işilıde kökü arap olan kabileler-
İn

k .
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tapmıyordu. üııun için ona, eker- ~  wm auaıı arap oi-n kabilelerder 
2crn ' Allah-ü veelıehu» denilmiştir. Kureyşlilerin arasmda temelü bir ay

dan hiHHi»- rıilk daha vardır. ,Ali, ilk müslüman olanlardan biridir. 
Ali, Te bük savaşından başka bütün 
lavaşlarda peygamberin yamnda 
bulunmuştur, onunla birlikte savaş
mıştır. ühud’da altı yerinden yara
lanmıştır. Hayber’e hücum ettikleri 
gün de, birçok savaşlarda olduğu gi-

Şimdi biraz da peygamberimiz^ 
ve Ali’nin taşıdıkları ahlâk gelenek
lerine dikkat edelim. Bu iki insanın 
yaşayışını, karakterini inceliyelim. 
Bunlar hiç de arabmki değildir.

—  'J—- u<ı umugu gl* ■R"f" u
bı sancağı, livayı Muhammediyi taşı- •, U~Un bU tarİhî’ etnoSrafik bil
miştir. Şu sıfatlar onundur: Ali-w -  § ^  peySambenmizle yeğeninin türkmıştır. Şu sıfatlar onundur: Ali-yy- 
el Mürtezâ, Esad Allah al-galib, 
Şır-i Yezdan, Şah-ı Evliyâ Şah-’ 
Merdân. Tarihte A id  Abâ adım alan, 
A li’nin de içinde bulunduğu aile top
luluğunda şunlar vardır : Peygam
ber, kızı Fatime, peygamberin iki 
torunu, Hazreti Ali.

Alevîlerdeki A li sevgisi, sün- 
nîlerdeki gibi normal bir sevgi değil, 
coşkun, taşkın, normal üstü bir sev
gidir. Bu özelliği nasıl anlamalı?

soyundan gelme, türk millî gelenek
lerini taşıyan insanlar olduklarını gös 
teımıyor mu? Bu belgeler, en aşağı 
peygamberimizin türk soyundan "gel- 
digi konusunda 4ür hypothèse, bir 
vaısayım yapmamıza izin verir. İn
celemeyi sonuna kadar ilerletmek, 
büsbütün aydınlatmak tarihçilere dü
şer.

Bu inceleme yapıladursun, şim
diden kesin olarak bilinen bir gerçek 

ai -ı "7  “ * «u anıamaiıY varsa o da şudur araplar ile n evr in

•n S k lırda^  U T VÜ!5n'11- ^ yna^  b‘ rinÜZ' arap!ar Ue M İ ara«nda daha T h  , dennlerdedır Bu nokta-, Ü1 günlerde çarpıma olmuş, bu çar-
AIİ Alhh m y !Z' , AH kİmdİr? f §ma t i U ' , h  bo-VUİlea araplarla türk-

med’ın amcasının oğlu, y e ğ e n i d i r : ̂ ’ " ~
Her ikisi de Kureyş kabilesindendi 
Kureyş, Arap oğlu Arap (Arab-ı 
âribe) değildir. Sonradan Araplaş- 
mış Arap (Arab-ı müstarebe) dir. 
Kureyşlilerin atası İbrahim peygam
berdir. İbrahim Peygamberin baba
sı Âzeı ’dir. Âzer sâmî değil, tura- 
nidir. Bütün bunlar birtakım kurun
tular değil, tarihin verileri, belgele
ridir.

Şimdi bir de Kur’an ne diyor 
onu dinliydim. Bir âyete göre, ne 
lorahim, ne de İbrahim’den üreyen- 
ler yahudi, nasranî değildirler. Baş
ka bir âyete göre de, bütün peygam
berler İbrahim’in soyundan gönde
rilmiştir.

bilir ? Peygamberin Mekke’den 
edme’ye içm esi, Muaviye, Ali,

-san, Hüseyin, Kerbela olayları 
başka türlü nasıl açıklanabilir?

Bu çatışmanın bir evresi halife
----îvluaviye orduları arasın^

a a M a g ^ s a v a g ı^ .  AJİ ordusunun 
yırmıbeş bm, Muaviye'nın ordusunun“  
kırkbeş bm ölü verdiği bu kanlı sa
vaştan sonra İslâm birliği ikiye ayrıl
mıştır: Biri «şıa» denilen A li taraf
tarları, öbürü «Nevasıp» denilen da
ha sonra da «sünnî» adını alan taraf
tır.

i
Tarih Deyimleri ve sözlüğü adlı 

eserdeki şu satırlar ne kadar düşün
dürücü, ne kadar üzücüdür:

^ijektaşılik Anadolu’nun orta
sında ıssız bir köyde uyanmıştır. 
Ulemanın nazarından uzak kaldığı 
gibi, şehirlilerden ziyade köylüler ve 
yörüklerin arasmda yayıldı. Hattâ 
çök zaman göze bile çarpmadı. An
cak tamamiyle teessüs ettikten ve 
cal budak saldıktan sonra anlaşıl
dı.» (Sahife: 196)

1
Sözün kısası,

-e^ ^ £ ^ illüesHîöefî^7onra yayılmıya 
amış, Hasaıı ile Hüseyin’in şehit— T  T  up gltmı§tlr- Bunu— başlamış, Haşan Ue Hüseyin’in şehit 

< a: ıçmde şurup gitmesini hilâfet edilmesinden sonra da arab olmavan 
kavgası ne ayıklamak elde denlidir iillıı I, ı ,1 ı lıii ,ı . ı - r ı ..,|nı1-t1| r y,

ta Mısır’da ise pek az yayılabilmiş 
tir. Alevîliğin yayılan şekilleri şuu 
lardır: Haydarîler, Kalenderüer, Ab 
dallar, Bektaşîler.

Besbelli ki bu iki takım insan ara
smda kafa ve gönül ayrılığı vardır. 
B vet, peygamberimizin Mekke’de 

b^âfet kavgası diye yorumlamadı 
d°laydır. A ncak, bu çatışmanın za ) 
göıdüğü o karşıkoyma, o karalama, 
o düşmanhk başka türlü nasıl açıkla-

YENİ ADAMî
|  Bundan sonraki yayın- \ 

larında Türklerin Dinde 
| Dilde Sanatta niçin üs-

Sradi bir de peygamberimiz ne S „  Ş
4i?or? onu dinliydim. Peygamberi- § tUH OİdUKİanilI flÖSÎSif/- }  
miz bir hadisinde şunu divor- vpr V r '-----T ~ ZT U
Vli Aİİ t i • «• >°r yer- ^vecektir.Yeni Adan|)bö-1

|  yle yanarak Demokrasi |  
Gumhuriyete hizmet et-

miz bir hadisinde şunu diyor: yer
yüzünde türk kavmi diye bir kavim 
▼ardır, onunla iyi geçinin, çünkü 
asil bir kavimdir. Başka bir hadisin
de de, ben araptam# arap benden
değildir, diyor, . ____ n , t ım , iö L -

*»• S ,zZ et*p L ayleTer£k f  ™$]lac3W 3 inanıyor |

Açıkça görülüyor ki sünnî- 
çatışması ta o zaman başlamış 
haşimî-emevî çatışması, sünnî-aîe 
şeklinde sertliğinden hiç birAley kav- 
betmeden bu güne kadar sürüp gel
miştir.

lüyiik İnsan Şahsiyej
ILSEFE İLE SAAMÎT

ünüıKriürinde Julien/B en d a ’mn 
yanmdhv felsefe iledaadetten söz 

açmışlardı. Bhnde şuıiu demiştim:
— Felsefe sadetten vaz geçebi

lir. Ancak, felsef&^iz saadet olmaz.
★

AZİLE>
aul Vgİery faziletinSflâs ettiğin* 
den/sözediyordu. Duhâtpel’e sor- 

dularVcevap verdi :
/— İnsanlığın asıl fazileti fârçilet* 

muhtaç olmasıdır. (7 X

“ vv vt' Tr 9' ï  1 ■?■*! ı - -
E :;* JbJ... J t .



m e K - A I C

lerinden Dr. Genevieve Knupfer’in ' 
yönettiği araştırmalar sonucu dün
yadaki en mesut insanların evli er* 
Kekler olduğu ortaya çıkmıştır.

Dr. Knupfer in ruh sağlığı uz
manlarından kurulu ekipi yaSı 23 
veya 23 ün üzerinde 785 kişiyle ko
nuşmuş ve kendilerine saadet ruhî 
düzen ve işinden memnun olma yön
lerinden gerçeği ortaya koyacak çe- §
§iHİ3 &ruJar sormuştur. Araştırma, 
ar sonucu evli erkeklerin bu üç ka- 

t i r i d e  en yüksek puan aldıkları 
görülmüştür.
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Sevdiğiniz renk ve desen

B a 1 î a c s o ğ I w
• ^ y t V V C U  4 \ .^ j  -j-AcJ 11

Fadime inanılmıyacak bir çabuk
lukla ilerliyordu. Aradan Üç ay geç
mişti. Yine bir güm Cüda geldi.. Tab
lolarından biri önünde durdu,. Şunu

)
*

dedi

YALNIZ
—  Fadime Sen artık resim öğ-

M a ğ a z a l a r ı n d a

Z;|df biblolar, vazolar 

Porselen Takımlar

Süm erbank’ta
Zevkini ve kesesjffi düşünenlerin 

uğrayacakla^) yer : Daima

rencisi değilsin, ressam oldun. Bun
dan sonra hocaya ihtiyacın yok.

Cüda çok iyi tanıdığımız bir in
sandır. Her zamanki gibi inandı
ğını, düşündüğünü söylüyordu. Fadi
me bir yandan kendi vergisiyle, bir 
yandan da değerli hocasının -etkisi 
ile çalıştıkça çahştı. İstanbul da, An
kara’da, Kars’da altı sergi açtı. 
İlerledikçe ilerledi. Günün birinde 
Baltacıoğlüya şu soruyu sordum :

__ Baltacıoğlu, Fadime’nin böy
le  birden bire yetişmesini nasıl açık
lıyorsunuz? Bana şunu dedi:

__Şaşırtıcı b ir olay. Ben de
bu konu üzerinde duruyorum.

Samime BALTACIOĞLU

ısa T e t k i k l e r

y
İ

Mağazalarıdır.

Zarif ve Kediye uygun şekilde giyinebilmek

SÜMERBANK

Mağazalarına

Uğramakla,

ÿ

Bence; Atatürk’ün en büyük ese- 
Türk milletinin yaratma kabili

yetini hiç bir inkılrpçıya yahut hiç 
öır fikirciye müyesser olmayan bir 

/sanatkârına müyesser^ olmıyan 
idare eden, bütün medenî hamleleri- 
sana’tkârlanna müyessir olmıyan 
muazzam bir ihtirasla bu düşünceye 
inanmasıdır.

Büyük Atatürk’ün akıllara hay
ret veren bütün maddî teşebbüslerini 
idare eden, bütün madenî hamleleri
ni kovahyan yaratıcı kudretijştejm , 

ılayış ve du;

Tasarruflarınızı verimli hale getirme!̂
Y E N İ ADAM

'AYLIK F ÎK ÎR  SANAT 
G AZETESİ

Y p i ^  f

4 *

SÜMERBANK’a

Para Yatırmakla

Mümkündür

t,
e
t.

Sahibi : Samime Baltacıoğlu 
Genel Yayzmı Yöneten : 

İsnıayıl Hakla Baltacıoğlu 

Nüshası s lB0_Knruş. _  
"Adres : AcıbaSem, Kadıköy, 

İSTA N B U L 
Telefon : 36 25 44 

Dizgi ve Baskı Şenyuva 
M a t b a a s ı  

Ankara —  Tel : 10 73 23
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