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adana yeni usulün bul,,'„ ’ bU.yeni usulün bulucu«’,, ’ 
larak tanındı. Değerin , 
olması yetmez, değeri i 
mun tanıması gerekti« VoplL

Auguste Comte bugün
yada sosyoloji biliminin t  ^

İC l i  O İ « l * n l .  ... ** ^ lİT llcusu olarak tanınmıştı," S ' 11' 
Durkheim da Comte’tm au ti 

,, Mtemellerin üzerinde SOSy r 
binasını yükseltmiştir v 0'1’
Marks ise «tarihi maddecilik 
di verilen teorinin kurucu^'
dur. Batılılar bu yenilikle? 
Vüı zemin hazırlayan inBa, 
rın arasında Montespuieu t
a n  Ranti .e o  Vinn'tr , ,  ... . ’an Baptise Vico’yu anarla« f  
bundan beşyiiz yıl önce v/5, 
mış olan Tunuslu İbm H al?9' 
u yalnız bir tarihçi olarak ? ’ 
nırlar! Onların gözünde K ?
Haldun meselâ Eflâtun, j \ v
to, Saint - Augustin, Bossu? 
Hegel, Heı-der Montesqfo,, 
Bııckle gibi engin bir tarih j , 
sefecisi de değildir,

D oğrusu şudur: İbıv ijai 
dun insanlığın düşM? 
yolunda uğradığı koı,aL 

lardan biridir. Bu Afrikalı l.' 
gin ne yapmıştır? Toplutuj1 
rın, toplum yaşayışının, j>0 ' 
lum kuramlarının kendiler^ 
özgü olan tabiatlarını açıkıa_ 
miştır, sosyal zihniyetin top*, 
lumlara göre değiştiğini 
itmiştir. Sosyalin fizikle, oı-ga. 
ilikle, psişikle değil yine Sop_ 
yal ile nedenleııebileceğiıv Qr 
taya koymuştur, sosyali neden 
leyecck olan daha geniş SOs, 
yal varlığın sosyal morfoloji 
olabileceğini de açıklamıştır 
Böylelikle sosyali ilk illet s j.‘ 
bi metafiz’k kavramlarla açm 
lamaktan kaçınmıştır. Onun i- 
çin sosyoloji biliminin kuru
cusu olarak herkesten önce İb- 
ni Haldun’u tanımak doğru o-

Rf7 TÜRKLER, TANZfMATTANBERİ DEĞER ANARŞİSİ İÇİNDE YAŞIYORUZ. BUNU 
aPTKCA SÖYLYEBİLİYÖRUZ. ANCAK, DEĞER ANARŞİSİNDEN KURTUf MAK İÇİN ME 
'rnnf U ÇALIŞMALAR YAPMIYORUZ. LU ALANDA YAPABİLDİĞİMİZ, ELİŞİ ÖRNEĞİ 
rn P Y F  EDER. GİBİ, AVRUPA, AMERİKA ÖRNEKLERİNİ KOPYE ETMEKTEN İLERİ GİT- 
MtYOR' TESHİSStZ TEDAVİ OLMAYACAĞI GİBİ TEŞHİSSİZ TOP} UM HASTA} IKLARI, 
n İ  ATLATILAMAZ.. BU İŞTE SORUMLU OLANLAR HÜKÜMET ADAMLARINDAN ÖN- 
n v  îo sY Ö I OGLAR, PSİKOLOGLARDIR. BU KANIMIZIN DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTE- 
HFCEK BAZI ÖRNEKLER VERECEĞİZ
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JllJL. -iu»-,i T-Ta1 Hım p -IUÎ'stı? Aynca. İbni Haldim e- 
m ş ?inin bütün öteki kurum 

temel bir kurum
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“ f V « r »  metodojisinm temel
tur: ’ ’'/ .‘'I  ‘ds'»dur. İbni Hal-

£  » M ' doimu5', ,140f j ad,küstür Onu Tunuslular bile 
¡¡ncBk son zamanlarda tanıya-

bilmişlerclir-

ken yaptığı insan resimleri 1- 
le dikkatimi çekmişti. Bu ço
cukta resim iç;n büyük bir ka 
biliyet olduğunu sezmiştim. Re 
sim öğretmeninin Fadimeye al 
t.ı numara vermesi beni çok üz 
müşlü. Sırası gelip genç öğret 
mene bunları anlattım. Kırk- 
beş yılanberi resim pedagoji
si üzerinde yaptığım bütün ça 
lışmalara, yayınladığım bütün 
eserlere rağmen bazı resim öğ-

Darülmualliminde, Fındıklı’da 
Şemsülmekâtip adlı özel okul
da yepyeni bir resim pedago
jisinin temellerinin atıldığını 
aynı inkılâbın Sanayii Nefise 
Akademisi Resim pedagojisi 
dersleri ve umumi konfe
ranslarla bütün memlekete ya
yılmış olduğunu bilmiyordu.

Yazan: Ismayıl Hakkı BALTACIOGLU
««■ * . ’te Ankara’da evi- 

1 Q H * f  mize iki genç kız 
I ¿İLA A geldi. Bunlardan bi
■ fonidığımızdı. Öteki de onun 

11. j a-, idi Kendisini tanımı 
Hkoku, ölret- 

İ ,eni olduğunu öğrendik. Ze- 
?  uyanık bir insandı. Bu öğ
ütmenle görüştüğümüz tarih- 
p sekiz yaşında olan Fadime 

«altacıoğlu’nun yaptığı res'm- 
, üzerinde konuşuyorduk. 
Fadime iki buçuk yaşında i- 

tmenlerinde resim şuurunun

henüz uyanmamış olması benL 
şaşırtıyor, dedim. Sonra gid’p 
kütüphanemden Resmin Usulü 
Tedrisi ile Resim Ve Terbiye ad 
lı kitaplarımı getirdim. Genç 
öğretmen bunları biraz karış
tırdı. Sonra şu sözler’ söyledi:

— Siz kipedagoji psikoloji ile 
hiç meşgul olmamışsınız. Bu ka 
darına bile akıl erdirmeniz şa 
şılacak şey doğrusu!

Genç öğretmen alay etmiyor 
du, hakaret de etmiyordu. 1908’ 
den beri Türkiye'de, İstanbul

Ankara’daki İlahiyat Fakül
tesi Türk ve İslâm Sanatları 
Tarihi Enstitüsünde Türk Ya
zı Sanatı üzerine konuşuyor
dum. Nurullah Berk «Arka
daşlar! Baltacıoğlu'nun sözleri
ne dikkat edin, Batı plâstik 
sanatları bugün Türk Hattat
lık geleneklerine gidiyor» de
mişti. Geçen gün de bizim ga 
zetelerde okudum Picasso hat
tatlığa çalışıyormuş, «nonfigü- 
ratif dediğimiz sanat bu sanat» 
diyormuş. Ben bu düşünceye 
bundan yarım yüzyıl evvel ön 
ce Tedrisatı İptidaiye Mec
muasında, İstanbul İlahiyat 
Fakültesi Mecmuasında ortaya 
atmıştım. Peki ama anlaşılmak 
İçin bir Picasso olmak herke
sin elinde miclir?

D Ü N Y A S I
Devletin rolü ve özel sektör

Karma Ekonomi seminerinin ilk gününde OECD Kalkınma Dairesi Başkan Ve
kili Eınest Pat sona «GELİŞMEKTE OLAN MEMLEKETLERDE DEVLETİN ROLÜ EN
TERNASYONAL TECRÜBE» konulu bir konferans vermiştir. Parsons, ana hatları İle 
şunları söylemiştir: «Süratli bir kalkınma, gerek milli gerekse mevcut dış kay
nakların. gelişme yönünde belirli've siyasi bakımdan şayanı kabul hedeflerin sınır
ları içinde, topyekûn seferber edilmesi ile mümkündür. Bu seferberliği gerçekleş
tirecek vasıtalar - bilhassa, özel ve kârmı sektörlerinin ayrı ayrı rolü - bâlâ 
bir ç0k tecrübelere ihtiyaç göstermektedir, Geçmiş, ge-1 bütün zordur.
iecek için ancak sınırlı bir rehberdir. Sosyalist ekonomi- 2. durumda İse. Devlet faaliyeti temeli eııfrast
leıdeki tecrübe devresine - U. SSRS’de Liebermanlsm riiktür ihtiyacını karşılar. Yol, eğitim, enerji ay- 
ve Yugoslavya’da istihsal kararlarının ademi merkezi- rica savunma ve sosyal hizmetler gibi. Bu tarz 
yetine dikkâtinizi çekeriz sarfiyatın seviyesi milli istihsalle kıyaslanır.

Bu problemin ele alınmasına, meselâ «Kamu Sek- 3. durum: Plânlama fonksiyonu, esas itibarı
törti Yetersizdir» veya «özel Sektör Milli menfaatları 
nazara almaz» gibi doktriner bir tutum yetmez. Asıl 
mesele beliıli bir durumda sür’atli kalkınmayı gerçek
leştirecek ve teknik bakımdan en elverişli yolu seçe
bilmektir. Yeter ki bu yol ayni zamanda politik yön
den de kabul edilebilsin.

Devlet müdahalesinin zaruri olduğu asgari mevzular 
şunlar olabilir:

D Ekonominin gün be gün tedviri;
2) Zarurî âmme hizmetlerinin ifası;
3) Bir kalkınma plânı tatbik edebilmek için uzun

VUv

ile politik kararlara ışık tutacak bir gelişme 
politikasının muhtelif yönlerinin iyice tetkikini 
gerektirir. (Meselâ yatırım veya istihlâk masraf
ları arasında bir tercih yapmak gibi), özel sek
törü plânlamak güçtür. Bu sebeple plâncılar sa
bırsızlık duyabilir veya özel sektörü sadece bir 
takım plânlı kamu yatırımlarına istinaden bazı 
projeler yapmağa terkedebiilr. Hiç olmazsa şun
ları ehemmiyetle zikretmeliyiz:

a) özel teşebbüs için gerekli projeler bazı 
hükümet tedbirleri İle ilgili olmalıdır.
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