
Y E N İ  G Ü N  - 2 ©  O U s a - ı v

elenekler-Hazreti İsa-Dil
Devrimi-İslamiyet ve
Gelenekte 

claki fark?.
görenek arasın YAZAN:

İsmail Hakkı BALTACIOGLU

Bana okuyucularımdan mektup gelir. Her biri bir 
konu ile ilgilidir. Her biri bir düğümün çözülmesini ister. 
Bu mektuplar beni hem üzer hem de sevindirir. Seviif 
dirir. Çünkü benim işe yaradığıma inanan bir takım in 
sanların var olduğuna inanırım. Üzer, çünkü her mektu 
ba cevap vermek için vaktim yoktur, her mektup zar 
fini pullayacak kadar da param yoktur!. En kestirme 
yol, bu mektuplara toptan, cevap vermektir. Ben de öy 
le yapıyorum işte. Bu yazımla bir çok mektuplara ce 
vap vermiş oluyorum. Böyle yapmamın bir iyiliği de şu : 
bu yazılarımı okuyanlar bugünkü fikir ve kültür nesihtin 
en çok hangi konulara karşı ilgi gösterdiklerini anlatmış 
olacaklardır.

Soru şu: Siz geleneği mil 
liyetiıt ayırıcı vasfı olarak 
alıyorsunuz ve Türıke doğru 
adli kitabınızda da geleneği 
milliyet için gerdiğiniz tari 
fin temeline koyuyorsunuz. 
Oysaki hemen bütün tiirk ya 
zarları ve fikir adamları gele 
uek ile göreneği hiç ayırt et 
iniyorlar. Arada kötü genelek 
1 erimiz diyenler de vaı*..

Cevap: Gelenek de, göre 
nek de toplumun maşerî, ka 
mul duyuncundaın doğan de 
ğer yargılasıdır. Değer yar 
gılası iki türlüdür: Sosyal 
tipten, sosyal tipe, sosyal bö 
Iümden sosyal bölüme deği 
şenler. Birde toplumun yaşa 
yişı boyunca hemen hemen 
hiç değişmeyenler. İşte «örf, 
âdet, görenşk, kalıntı» dedi 
ğimiz değer yargıları deği 
şenlerdir ise hiç değişmeyen 
İcrdir. «Dilin sentaksi, cinsi 
yeti, mimikler, melodiler, mo 
üfler, mit’er »gibi. Biralar 
hayvanlardan halksmiği, bit 
kilenle gö"de biçimi gibidir, 
camlığı varlığın yaşayışı sü 
resince hiç değişmezler. O

nim için göreneğin iyisi, kö 
tösü olur da geleneğin olmaz 
O, hep iyidir, güzeldir, doğru 
dur. Çünkü milletin yaratıcı 
özü olan od ur.

Hazret! İsa göğe çekildi mi 
çekilmedi mi?

Çok sevdiğim ve ari sili 
bir müslümEm olduğuna da 
inandığım Ziya Yıldırım bir 
güıı evime geldi. Bana şu söz 
İtri söyledi: ,

— Hocam! Kurbana göre 
İsa Çamıığa gerilmedi, 'ir.hu

diler İsa yerine onun bir ben 
zerini çarmığa gerdiler, İsa 
göğe çekildi deniliyor. Oysa 
ki bu, fizik kanunlarına kar 
şidır. Sîz bunu nasıl açıklar 
simiz? Nasıl olur da bir in 
sari göğe çekilir?

Ziya Yıldırmı’m içine düş 
liiğü şüphenin derecesi yü 
zündian belli oluyorc)|. Ona 
sordum:

— Bu âlemi yektan var 
eden kimdir?

— Allah, şüphesiz, dedi, 
tekrar sordum:

— Peki fizikbşimi, biyolo 
ji, sosyoloji kanunularmı yok 
tan var eden kim?

— O da Allah, şüphesiz, de 
di. Bitimi üzerine

— Şimdi size yâsîn sûresin 
iı» bir âyetini okuyorum, din 
le baık, dedim. Ve benim ICur 
ait tercümesini açıp okuma 
ğa başladım.

«Yerleri, gökleri yaratanın 
bunlar gibilerini yaratmaya 
gücü yetmez olur m.u? Bes 
belli ki yeter. Yaratıcı da O 
dur, bilici de O.» (Ayet S. 1)

Ziyaı Yıldırım’ın yüzüne 
renk gelmişti. Gözleri parlı 
yordu. Şu sözleri de söyle 
dini.

— Bu âlemde iki takım o 
Lay var, besbelli. Tabiatın o 
layları, tabiat üstü olaylar. 
Bu iki takım olayın iki ta 
kını konusu var: Tabiat ka 
ııımları, tabiat üstü kanunlar. 
İnsanın özlii topraktan ya 
ratılması tabiat üstü bir olay 
dır. Öldükten sonra dirilme 
si de öyle. Isa’nın göğe çe

kilmesi de öyle. Şimdi anlı 
yormuşunuz, işte, yerleri gök 
leri yoktan, var eden ’ Allah’ 
m başka mûciziler yaratma 
ya da gücii yeter. Kaldıki 
Kur’ana göre İsa’nın göğe çe 
kilmiş olduğu doğru değildir. 
Gerçi bazı’arı Nisa sûresi 
nin 108% ci âyetini böyle tef 
sir etmek istemişlerdir. Ben 
ce doğru değildir. Âyetin bu 
k smı benim Kur’an tercüme 
sinde şöyle karşılanmıştır.: 
«Allah İsa’yı kendi katına 
yükseltti.» yani, Allah İsa’yı 
bu dünyadan öbür dünyaya 
göçtürüp sonsuzluğa ulaştır 
di.»

Dil devrimi mi, Dil evrimi 
mi?.

Bina ve benim için yazılan 
yazılarda yeni vc alışılmamış 
ktelimeler kullandığını ileri 
sürerler, hem bayağı suçlan 
dırnmlk isterler. Önce şunu 
söyleyinı ki ben dilde tedri 
cî tekâmülcü, evrimci deği 
lim, yaratıcı tekâmülcü dev 
rinteiyim. Brn bütün yenilik 
İcrin devrimle, birden bire, 
yaratma yoluyla olduğuna 
inanmışımdır. Böyle olunca 
dilde de devrimciyim demek 
tir.

— Dili bırakalım da kendi 
o'uşuna, kendi kendine tekiı 
miil etsin.

Edemez, duraklar,' zor j 
lamak gerektir. Yine soruyor( 
lar:

— Peki ama, her ortaya 
atılan yeni kelime, yeni İtrim 
tutar mi?

— Tutmaz. Ancak, ortaya 
atılmak zorundasınız, çünkii 
tutup tutmayacağım bilmiyor 
sunuz. Bilini bunu önceden 
İkeStiremiyor. Haklı olarak şu 
soruyu da soruyorlar:

— Peki ama, ortaya attık 
lan  kelimeler arasında «Ka 
rnkter» karştlığ olarak bula 
nail «iza» kelimesi gibileri 
de var. Buna ne dersiniz?

— Karakter karşılığı o1 a 
rnk «İra» nin teklif edilmesi 
bir sakarlıktır. İra tutmadı 
ve tutmayacaktır.

* ».Dvamı Sayfa 3 M. < de)
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Dil devrimciliğini hırpala 
yan, onu git gide gözden dü 
şüren belli bağlı sebep dil de 
diğimiz sosyal gerçeğini ratı 
önel bir gerdek olduğu kadar 
hattâ ondan Ç°k estetik bir 
ir er çek olduğunu anlamaması 
dır. İr» kelimesi, tarihlik  ̂
benliği ne olursa olsun, a»ü 
pati uyandıran bir ¡kelimedir. 
Onun için yalancı bir kelime
olmamakla birlikte onun gibi 
antipatik olmayan karakter 
kelimesinin yerini tutamaz 
kaldı ki karakter kelimesinin 
kalıbı ile içi arasındaki uz 
laşnı» irada biç yoktur. İçine 
yetecek kadar artık dilci al 
mayan bir dil kurumu dil dev 
rimini başaramaz __ l
_ Doğru bir türk dili söz

lüğü var mıdır? _
_  Yoktur, Bu yokluk çok 

acıklıdır..
İslâmiyet yalnız akla mı.

söyler?
İslâmiyet in akla, mantığa 

söv ey en bir din olduğunu 
söy erler. D°Ğ™dur. Kur’an' 
da akla, mantığa söyleyen bir 
çok âyetler vardır. Hatta «ıı 

i yet» kelimesinin bir anlamı 
■ da delil, İmgedir. Kur’an yar 

lerdtn, göklerden, güneşten, I 
yıldızlardan, gezegenlerden, 
on arın yörüngelerinden, ka 
nallarından ve tüm.ünün bir 
den den ve düzenle devirdi 

1 ğinden söz açtığı zaman buu 
j ların Allah’ın yasası olduğu 

nu söyler.
Evet, İslâm dini rationnel, 

aklî bir dindir. Ancak, İslâm 
i dini hem de hissi, sırrî bir 

dindir. Gaybî, yani bilinmezi 
de doğru, gerçek olarak gös 
terir. Dikkat! Kur’an'da gözü 
geçen şuur yalnız «basar», » 
kıl gözü değildir. Bir de gö 
nül gözü, «basiret» vardır. 
Gözün görmediklerini bu iç 
göz görür, Kur’an Mu ham 
med’in gönlüne bildirilmiş1'ir 
«Vahy» gönüle bildirmek de 
nıektir.
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