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^örümeyen yU'SsU. Güce gülünen yüzüsEndUBtrileşmedir* Göze sürtme

yen yüz Us iîanen birleşmedir» iiânevî bUtUnİUk lafla cinas» -ta İniz'7 . ''i -..
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3* Sanatta birlik*
Türkiye millî rüneson3inı bekliyor* Hen de çok geç kalmıştır»
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Devlet işini bir çene rçaiscz içi,bir kar a çalma içi,bir propa- 
yanda içi,hat ta yalın mantık, ansiklopedik bilgi iç i, sadece İyi ni
yet içi sanan politikacılar son genlerine kadar halkı aldatacaklar, 
hem d© kendileri aldanacaklarckr-Bunlarc* yalnız devlet yönetiminde
değil,halkı aldatmak için kullandıkları propaganda tekniğinde dahî

• '
aldanan insanlardır# %

Devlet do bitki gövdesi,İnsan teni,tini gibi tabiatın gerçekle, 

rîndan değil midir?0tlar bile gelişigüzel yönetİlemezken,tabiatın 

en karışık,©n karmaşık varlığı olan devlet varlığı nasıl olur do 

bilgisi zc e,yalnız sağduyu İl© yönet i lob İ11 ı̂V Yazıklar olsun modem
öomokro sileri »bilimsiz, tekniksiz, İst at Ilıt iksi2 ,pl^nsı s,projjosiz
yönetebileceklerini sanan toy diplomatlara*



(2 )
MusteMt hükümdar II.Abdnlhamit bu memleketin kalkınmasını is

tiyordu. Kalkınması için de «üstebit bir hükümdarın «Undan gelebi.
lan herşeyi yaptı.Mektep yaptı,hastahane yaptı,yel yaptı.Bu memleke- 
ti kalkındıranadıi

İttihat Ve Terakki Cemiyeti,II.AbdUlh&nîd'in İstibdadını yıktı. 
Ona zorla meşrutiyeti lifin ettirdi.Memleketi ittihat ve terakki ye. 

luna sokarak kalkındırmak istedi.ittihatçılar eg^nün şartları için
de ollerinden selen herşeyi yaptılar.ilatta bu umurda canlarını verdi- 
ler.Tino de Tnrkiye»y4 kalkındıramadılar!

Aramızdan,AtatUrlc dediğimiz o askerlik yo politika zekası çık
tı.Kul,köle elan t*jrk Ülkesini kendi başına buyruk kıldı.Hilâfeti 
kaldırdı,medreseleri kapattı,arap harflerim atıp yerine latin harf

lerim koydu,kilidi değiştirdi,şapkayı giydirdi,avrupalılaşal».,dedi. 
Darülfünunu Üniversite,eminlerini rektör yaptı.Tin-.: de bu ü lk e y i  is- t e d i b i  g i b i  İrs 1 k ın d ır  amaç! ı l

Tek partili rejimi attık.Demokrasi rejimini kumduk kurduk,Ça- 

tışma lar.atışmalnr oldu.» son» 1er, »ben» 1er çoğalmaya başladı.öv'dn- 
HüJr,yerindik.Adsızlar adlandı,unsuzlar ünlendi,yurtSîızlar yurtlandı, 
yepyeni insanlar türedi.Yine de kalkınamadık!

DarUlmualliminleri öğretmen okulları,öğretmen okullarını köy 
enstitüleri,köy enstitülerini yine öğretmen okulları yaptık.Tine de 
kalkmırcadıkl

Bütün bu uğraşmalara,çabalamalara karşı,yine de kalkışmadıksa, 
bunun bir sebebi olacak.Türkiye nasıl kalkmaeakîKaIkınmanın sebebi 

nedİr?Bunu* bilen var mı?Bir aeru daha:sebebi kim bulaeak?Politika~ 

cılor mı,iktisatçılar mı,hukukçular mı,eğitimciler mi?Hiç biri.Bu se
bebi bulsa bulsa bilim vo metod sahibi elan sosyologlar bulabilecek. 

Sosyoloji biliminin bu günkü berilerine göre sosyal kalkınmanın ille

it



hareket noktası nedir?
Zamanımızın devlet t ipleri,modern demokrasilerdir* Bu demokraoi- 

leri tyrlü belceleriyle tanıyabilirsinis*Ekon©mik yaşayışlarını ele 
alalııaîHedom deînolcra s iler, endüstri çağma girmiş ©lan devletlonlir«
Hukukunu,tUre©İni güzönpnde bûlun&urslıra*Modern demokrasiler,insan-
hürlüğünü9insan haklarım türenin temeli yapan devletlerdir*Eğitimini 
ele aln 1 ıra:M©d©m demokrasiler eğitimde laikliği beninscffl&ş »yüksek öğ- 
retina© üniversite çağına ermiş olan devletlerdir*

Fut ün bu tanıt ış lar, nodem devletin kurullarından birini clo 
alan,bu kurumun bir dış karakterine gör© olan tanıtışlar dır* Bir do 
modem devleti kendi içi ile,iç karakterleriyle tanıtabiliriz.Modern 
devletin en çıkıntılı,on güze çarpıcı karakteri,yaratıcılığıdır* M©-, 
dom devlet yalınız yapıcı devlet d* ğil,hera de yaratıcıdır*-içimde» 
t arımda, endüstride yar?>tıcı,bilimdc» sanatta,politikada yaratıcı olan 
devlet* /

Şimdi,modern devletten modern millet© geçelim*Soralımsmodem 
millet hangisidir? H® modem,©n ileri millet hangisidir?

1. Manevî hayatı en kuvvetli olan fltadfcak millet*
2* Teknikçe en kuvvetli olan millet*
Birinciye örnek,İngiliz milleti 11c yahudi milletidir*İkinciye

örnek de alman milleti ile amerikan milletidir*
Şimdi modern dediğimiz bu tariscfcfcK ileri devletlerde bulduğumuz

karakterlerin İlk kaynaklarına kadar v-ralım.Bu kaynaklar şunlardır:
l.Sosyal tipten sosyal tipe degişmiyen değer y ergi lan :mi llî

gelenekler %
2«Ulus tipini değiştirdikçe değişen değer yargılanîraiIlı kültür.
3* Dış gerçeklerle ilgili olan gerçek yargıları:m©de,niyet (teknik)



Birinci ile kükpnaler di»,dil,sanat yargilan gibi İç İşi» 

duygu işidir. Vjçl^İ hukı*mler ise,dış işi,akıl işidir*Bunların içle, 

duygu ile hiç i lintiâı yoktur* Bil im, fen, teknik dediğiniz konular 
hop takımın hükümleridir*

Gelenek (traditien) ila k^lt^rü birikirine karıştınaamalıdır*
'

Gelenek,kültürün. sosyal tipten sosyal tipe *ağişmiyen*kalıcı kısmı
dır« mi t,mimik,mele dİ, motif gibi • Kült Ur, görenek (rout ine) İse,sos

yal tipten sosyal Jrîpe değişe»,geçici değerlerdir*Terimler böyle değ« 
ru olarak anlaş ılınca,muhafazakarlığı yani durgunculuğu gelenekçi- 
İlkten ayırsak d®ğru olur, çünkü gelenekçilik,durgunculuk demek el- 

m  y ıp ,mi 11 iye tç iliğin yapıcı öğesi, mi 11 iyot in kendi sidir* Gelenek, 

bitkilerdeki gövde şekli,hayvanlardaki belkemiği ve insanlardaki 

ırk gibidir*Canlı varlığın kcmdidndo» hiç ayrılmaz• Geleneği» kötü— 

sii olmaz • 0 hep iyidir «Kötü gelenekler sözü,geleneğin ne olduğunu 
bilmiyonler tarafından kullanılan bir süzdUr.Bu anlayışla İngiliz, 

yşhudi,turk milletleri muhafazakar değil,gelenekçidirler*Onun için 

milliyet birliği kültür birliği değil, gelenek birliğidir.Binleri 

şüpı,gelenekleri bir olan gagavuzlar ile karaİmler nasıl türk ise
ler,dilleri ayrı,gelenekleri bir ela» değu,hatay ve Mardin türklo- 

ri de öylece tıırktürler* Bir ulus kültürünü ne kadar değiştirirse 

değiştirsin,geleneklerini yitirmedikçe ulusluğumı yitirmeBu an
layışın aksi de doğrudur« kültürleri bir elan ingilizler ile ame- 

rikolılar,ruslarla polenyaUlar«,gelenekleri ayrı olduğu için 
ayrı uluslardır*

İç yaşayış bakımından normal olan uluslarda,bütün halk hm  

gelenekçidir,hem de ktîlt^rcUdUr.Ülusların hastalanması,kpltu** de

diğimiz değer yargılarının zayıflaması ile başlar .Ulusların gelenk- 
lerinden kopması İse,soysuzluğa varır ve ölümle sena erer.Ulusların 

sağlımı da,hastalığı da dininde,dilinde,sanatında belirir»Ulusla

rın kalkınması,şahlanması da bu fç ana kuvvetle elur:Dîn,dil,sanat*

(4 )



P©ki a r ı  a ̂ biz bu şartları taşıyan pek kuvvotlötli bir ulus ¿«511 mijriz?

Bu soruya cevap verebilmek işin yukan daki anlay ışı n İŞL^I 

alt mite ,t&rk ulusunun durusunu güzden geçİrelim.Tllpklorin ho.ll: ta

bakası geleneklerine sımsıkı bağlıdır*Gelenek bakımından t^rk hal
kına, İngiliz,yahu&l ulusları gibi durguncu denilebilir*Turi: aydın

larına gelince »bunların büyük bir kısmı,gelenek dediğiniz,bu atalar 

nisasını başmalda birlikte,bu gelenekleri a şuurunu,b İlgisini.,bi— 

İlmini taş. makaktadır* Bu aydınların ar a .sanda, gelenekleri yabancı 

gelenekleri© karıştıranlar olduğu gibi,geleneklerinden kppup soy

suzlaşanlar da vardır*Ayrıca»yabancı çevrolerd- yetiştikleri için, 

gelenek dediğimiz bu ulusal mirası edinememişler de vardır •Görü
yorsunuz işte, açık s oyluyorum j B i z d e , ay d m  olanlar aydın olmayanlar, 

şehirlilerle köylüler,zenginlerle fakirler,ayrı iki ulus gibidir!
Bu yargıyı y&lanlıyabilecek bir kimse var mıdır?Bu ayrılık hangi a 
nolet alardadır?Hcip ,din» dil, sanatta * Bu -\q konunun üzerinde aydın il© 

aydın olmayan arasında anlaşmazlık vardır*Bu anlaşmazlık bir uçu

rum İrada i' derindir!
îşta uluyor ki Türkiye,nn ftunımı artırıp endüstrileşme 

yoluna girmiş bîr ülkedir*Ancak,yine de kalkınamıyor! Hiçin?ÇltokU, 

tekrar ediyorum,kalkınma işi sanıldığı gibi yalnız bir endüstri işi, 

bir ekonomi işi degil,horş eyden önce bir İç işi,blltün bir varlık 

iqidir*bütUn bir varlık olarak ileri atılacak,gUçlükleri yenecek 

elan bîr ulus işidir*
Türkiye •nin kalkınması için alınacak ilk tedbir,aydınla hak

kı, re lenek birliğine kavuşturmaktır*Bu da millî reforma ilo ola- 

caletır*Öyle İse biz tUrkler için,sosyal kalkınmanın ilk hareket nok

tası şu üç şeydir:



1. Din referması,
• ' . . ••• • * . ■ ■ ‘ - • • • . . ' •: ' •.

2. Dil reforması,
3* Sanat ref&rm&sı*

Toplumlar için kalkımıa yolları»ancak bu yollardır.Bu refor- 

malar olmazsa,kalkınma değil,kim İdama bile olamaz!

Bize şunu diyebilirler*Siz bu kadar kesin,bu kadar kuvvetli 

olarak konuşurken,hangi gerçeklere dayanıyorsunuz? n Biz bu sözlere 

karşı no diyoruz:Birinci belgemiz şudurjEtnegrafyam.n tanıdığı en 

ilkel t‘>plumlarâ$., Avustralya ®nın iki klanlı toteme! kabilelerinde 

devlet »hi&umet,bîlimf ekonomi, teknik, eğit im denilen Irurumlarm hiç 
biri yoktur*Şu U ç  şey vardır: Dil»din,sanat* İkinci belgemiz şudur: 

BütUn reforma hareketleri,şu tarih sırasını koye1emiştiridin refor-

ması,dil reforma sı,politika reforması*Biz de bu sırayı kovalıyaca- 
ğız.Benim reforma sözünden anladığım,herkesin anladığı değildir* 
Anladığımı kısaca söylüyorum:Din rof©masından şunu anlıyorum:din 

kitabımız ©lan Kurfan®ın doğru,hem de türk dilinin geleneklerin© 

uygun olarak tercümesini*Peki ama,terkçede bu şartlara uygun bir 
Kur®an tercümesi yok mudur? Yoktur*Onların pek çoğu yanlıştır,Al~ 

lah®m sözlerine uygun degildir*Hiçbirinin tprkçesi de türkçe değil

dir *Önee,-din reforması,inkılap ağacı başaşağı dikilemez.**
Dil reforamısndan şunu anlıyorumsturkçeye dönüş*Osmanlıcaya 

değil, ” sade türkçe” ye değil,kelimeleri hep türkçe ©lan kıt turk» 
çeye değil, gelenekli turkçeye* En yenisinden en ©skiâ n© kadar, 

Orhan Veli*lerin,Yunus Pbire®lerin,Orhen Yazıtlarıfnın tprkçesine, 

gelenekli turkçoye,turkçeyİ türkçe yapan dil,zevk geleneklerine dö
nüşü anlıyorum*

Dil reforma sinden bir do, türkçe lügat yapılmasını anlıyorum.

Bu lügat Kamus-u Türkî olmayacak,Dil Kurumu»nun tprkçe yanlışları 

il© dolta sözlüğü, de olmıyacak* Milli ve modern bir lügat olacak
tır*
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Dil JPİİÖjft̂  ̂ «kul kitaplarının doğru tUrkçe
i!fe yazılta sini istlyoruB.

Snnat r<3formasından do şunu anlyoruz: TUrk milleti tarih
■

fepyunca modern plastik a »notlarının ' kurucusudur • Bu gerçeğin 
İlkin aydınların yörtlndcn anlaşılmasını istiyoruz. Sonra Mili 

sanat anlayışınızın ekonomiye, samyie, öndü str iye girmesiıü isti
yoruz.

Edebiyat alanında da bir dini ve millî hUnanizma nın yapıl- 

raasım istiyoruz. Bir din, ahlâk endüstri, politika edebiyatının da
d.gEjnsım. istiyoruz.
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