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bir dönüm noktasmd
değil miyiz?

İdadi tahsilimi henüz bitir 
iniştim. Yarım yamalak Fran 
sızcamlaı Jean Jacquıe Emısse 
au’nun Emile’ini okuyordum. 
Devrimcilik ii'küsünü ondbıt 
alıyordum. Türkiye’yi kalkın 
drracak manivelanın ancak 
terbiye alabileceğim sanıyor 
dam. Bu inançla içim yanıp 
tutuşuyordu. İçimdeki bu 
yangımın alevlerini sokacak 
bir yer arıyordum.

Çarşamba’da açılan Darül 
muallimini iptidaiyeye yazı 
muallimi oluyorum. Müdür, 
katip medrese kafalı insan 
tardı. Yeniliğe karşı duruyor 
hırdı. Aralarında bulunmak 
tan sıkılıyordum.

Sİ Mart irtica vakası oldu. 
Müdürün mürteci olduğu anla 
şildi. İşten el çektirdiler. Ye 
riııe Musctfa Satıbeyi getirdi 
ler. Yeni müdür mektebi Av 
rupalılaştır-ıyor. Yakamı bı 
takmıyor. Pedagoji ve elişi 
öğretimi üzerinde inceleme 
lerde bulunmak üzere maarif 
Nezareti tarafından Avrupa’ 
ya gönderilmeme delâlet edi 
yor. Gör deriliyorum. Bütün 
Avrupa’yı dolaşıyorum-. Okul 
lan öğretmen okullumu tek | 
nik okullarım, Anıtları, mü 
zeleri, sergileri, parkları, ti 
yatroları, ikiseler i yakından
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n^nıipdoA JUPlPilisp

Yazan:

İsmail Hakkı BALTACI OĞLU J

Meşrutiyet devrinainden beri sürüp gelen bütün açıkla
maların tersine olarak henüz karanlık içkideyiz. Din ile 
milliyet. Bu iki gerçek kanunlarda olduğu gibi yaşa- 
yışcla, oluşta da birbirinden ayrılabilir mi? Dinsiz mil
liyet olur mu? Yeııi Cün’de çıkacak cian ÜÇ (yazım 

bu soruya cevap verecek.

tayız.
Iîir gün geliyor. Ziya Gök 

a'p’la tanışıyoruz. Sonra Da 
riilfü’r.rh Edebiyat. Fak.ülte
sinde buluşuyoruz. Bana fcaı* 
şıı lıep iyi davranıyor. 11u 
çevir milliyetçilikle, Türkçü 
4jtk]e en çok uğraşan bir d'e 
virdir. Ben ise bu devirde 
Terbiye ve İman, Din ve Ha 
yat adlı kitaplarımı ve Der 
gâh mecmuasında da Yeşil 
Medeniyet adlı makalemi ya 
y'ınlıyoruıa. Ziya Gökalp Din 
ve Hayat ( * )  üzerinde'duru 
yor. Darülfü’r.'Uı^rnuaviri bu 
lunan Necmettin Sadılc’tan 
bu eseri ¡çift bir yazı yazm-a 
sim istiyor. Bu yazı Yeni 
Mecmu a’da çıkıyor.

Sos'ycjoji anlayışımda ben 
de Gökalp gibi Devrimci idim

Metot bakımından aramızda 
lıiç bir ayr,lık yoktu. Yalnız 
bir tok nokta hem bu düşün 
Ye inanca a'ikrdaşımd.ın ayır 
nokta idi. Hem de Durl.be 
ıfu’İn an tay ıhından' uzaklaş 
tırıyordu.

( * )  Bu eser Birinci Ci 
han Savaşı yıllarında iki de 
fa basılmıştır. Diyanet İşleri 
Reisliği tarafında,,, da üçün
cü baskısı satın alınmıştır.

Durkheiml"’ ve Gökalp’a 
göre din içtimai müesseseler 
den biridir. Bunda hiç şüphe 
yok. Böyle olunca bütün içti 
ır.aî müesses el er e o’duğu gi 
bi, toplum yaşayışında dine 
de bir yer verimeladir. Bu da 
doğru. Ayrılık buından sonra 
başlıyor. Onlara göre toplum 
ca> kalkınma sosyal morfoloji

temeli üzerinde bütün içti 
maî müesseseler!n hep birden 
kalkınması i e olur.

■ Şimdi kendi düşüncemi süy 
jüyorum. #tiUef; Durkbh air.’A 
pö: e sosyal olgular on İLA ta 
ıted’r. §un\^ Sosyal moffo 
İoji, din, d İ, ahlâk, hvJ uk, i-a 
im t, b ir i fSpcculat'on), eko 
noıtıâ, teknik, aile, devlet, e 
ğitim. Berice bun ar hoPıoje-ı 
tü.d-ş olmıyan kotlular d r . İ 
kincisi aynı değerde ayni ö 
remde konular, dtğijü’rler. 
Bu iftar toplum'anîr yaş y ş ti 
da, evrimiyj'' düşüp kalkma 
sıntkv aynı ıo!lı oynarlar ay 
r.i görevi' yap-ar armı? Gerçi 
Emile Durkheim sosyal mor 
folojiyi te.nTiSİ'e koymakta ve 
ona İlk ve yaratıcı olay ro’ü 
vermektedir. Ancak ötekiler 
arasırd«"' önem farkı göz'fct 
meksizin, eşit olaylar g bi an 
la m aktadır. Anlayış doğru 
muc’uır?

Son yıllarda ilkel -top um 
hır üzerinde yaptığım araş 
tırmalar bana şu kanaati ver 
iniştir. Sosyal morfoloji te 
mel olmakla birlikte sosyal 
olgular arasında şu iiç olgu 
ana olgu işini görmektedir: 
Bin-* dil, sanat. Çünkü bu üç 
olgu olmayınca toplum yasa 
yışı da o’maıyor. İşte en ik 
bal top'um tipi olan iki Rİân 
lı (totemdi Avuısturcvlysı oy 
makları. Bunlarda ahlâk hu 
!kuk, bilgi, devlet., olguları 
yoktur. Ancak, üç ana olgu 
vardır. Din, dil, Sanat. Bu üç 
o’gunun aıiııa olgular yaratıcı 
olgular olduğu görülüyor. İBü 
tün sosyal kurıı/mlar ise sos 
yal iş bölümünün ilerlemesi 
ile bu ana oîgulardafV Çıkmış 
dırlar. Gerçi Durkheim bu ya 
ratıc.lığı din için doğru bu 
lur. Arcdk hu yaratıcılığı di 
le ve sanata vermez.
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