
h Wi,i,ye* ienîlsn topTum gerçeŞj Batı sosyoîoğla'rımn bütün çalışmalarına karşı olarak bugüne
-.adar aydınlanmış değildir. Batı'nın milliyet a'i'.:./ışına göre bir ırktan, bir fcü5Ku<Dyı oluşan 
° ‘ in tn ârin ayn  olmasını anlamak elde değildir. İngilizlerle Amerikrâılar gibi. Yine Batı

rnı lıyet anlayışı ile ayrı ırktan, ayrı kültürden oluşan toplumların aynı niyetten olmalarını anla- 
‘ UaK da elde değildir. Fransayı, İsviçreyi millet olarak anlamak gibi. Tabiat, onun bir soyu olan 
o !d ■ l~rn ^  ̂ yanılmaz. Kendi kanunlarından şaşmaz. Bize düşen, milliyet denilen bu orijinal gerçeği 

j vlgu- oluştuğu gibi görmek, anlamaya çabalamaktır, öyleyse şu soruyu soralım: Irkı, kültürü bir 
J-aniarı ayıran nedir, ırkı, kültürü ayrı olanları birleştiren millet yapan nedir?

MİLLİYET NEDİR,
NE DEĞİLDİR? ■  ■

Kültür kelim.s'. yazı dilinde sı
rasına göre «medeniyet, teknik, 
eğitim» gibi türlü anlamlarda, ge 
lişigüzel kullanılmaktadır. Bu alı} 
kanlık, anlaşmayı güçleştirmekt

rasında hiç değişmiyenler de var 
' r- Bunlara gelenek (tradition) 
ın ı veriyorum . Mitler, masallar, 

ılın ekleri, sentaks, melodiler, be 
~m s m otifleri, mimik, halk fe l-c x ı  11 rv, a ı u c k ş ı l t a j  l  g u  .  ç ı u  -------- ı ı a ı n .  1^ 1

dir. Kültür, doğru olarak •■değer e resi hop birer gelenektir. Bitki
yargıları» demektir. Din, ahlâk, 
sanat gibi. Bu yargıların dış âlem 
le hiç bir ilintisi yoktur. Bunlar iç 
alemle, duyunçla, bilinçaltı İle ilin 
tili olan değer yargılarıdır. Her 
ulusun kendine göre kendine özgü 
bir kültürü vardır. Biz Türkler de 
batıklar g k ü l t ü -  kelimesini 
biribirinden oldukça ayrı iki an
lamda kullanmaktayız. Gerçeği tam 
objektif olarak kavrıyabUmek 
çin bu iki anlam üzerinde biraz

J r r için gövdenin biçimi, hayvan
lar için belkemiği, insan bireyleri 

'¡Çın mizaç hattâ karakter ne ise, 
plumlar için gelenek odur. 
Gelenek (tradition) terimine en

nun gayrimeşruna bir kez yerleş
tikten sonra evrim boyunca top- 
lumlarını kovahyan, sosyal tipten 
sosyâl tipe değişmlyen çok eski 
kamul (collectif) kalıtlardır.

îşte tarih öncesinden, totem in 
sanlarından, totem törenlerinden 
kalan bu ‘ gelenekler olduğu gibi, 
tarihin bunlu ya da mutlu anla
rından, kamu denemelerinden do
ğan ve kamunun gayrımeşmundan
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durmak gerekmektedir. Birinci an , on açık lığ ın ı vermek için onu şu
lamıyla kültür, sosyal tipten sos
yâl tipe değişen değer yargıları de

omşu terimlerden de ayırmak gs- 
■ektir. Tor (m osrs), tiireiek (cöu

mektlr. Kültürün bu türlüsüne tim i), görenek (routine) dediğimiz
kültür demeyip, gelenek (traditi 
on) diyoruz. Gelenekler, mitler, 
mimikler, motifler, melodiler, di
lin ekleri, dilin sentaksı gibi sos
yâl tipten sosyâl tipe hiç dcğişmi- 
yen, sosyâl evrim boyunca yaşı- 
yan kamu kalıtlarıdır. Gelenekler 
bitkilerdeki gövde biçimine, hay
vanlardaki belkemiğine benzerler, 
Soyları yaşadıkça onlar da yaşar
lar. Soyları ile birlikte doğarlar, 
soyları ile birlikte ölürler. Ulusla
rı var eden, onların birliğini, bü
tünlüğünü sağlayan bu gelenekler
dir. Her ulusun kendi yaradılışı
na göre bir takım gelenekleri var 
dır. Bu gelenekler ulustan ulusa 
değişirler.

eğerler gelenek (tradition) de
ğildir. Çünkü onlar sosyâl tipten 
esyâl Un- rf-ğ’-'c-dirler. Gelerek 

hiç değişmezler...
G j-'n-kler hazan varlıklarını ta 

|ih öncesinden, değ im  çağından, 
atemcilik devrinden alan, kamu-

yerlsştikten sonra nesilden nesile 
geçen yepyeni gelmekler de va-dır.

Ulusların doğmaları gibi ölüm
leri de geletı-kl-ri ile olur. Ulus
ların kalkınması geleneklerine ka
vuşmaları ile başlar. Türkiye’nin 
birdenbire kalkmamamasımn ne
deni de geleneklerinden konma o ’ a 
y ıd ır . Türkiye, r ' l - r <'k birliğini, 
•bütünlüğünü «'•ğ’ amadıkca. kal

kınma işini sağlıyamıyacaktır.

Şmdi artık milliyeti ve ulusu ge 
lenek dediğimiz kalıcı ve ayırıcı 
gerçekle objektif olarak tanım lı- 
ysbiliriz: «Milliyet» bir gelenek

birliğidir, «ulus» da aralarında 
gelenek birliği olan bireylerin mey 
dana getirdiği tinsel birliktir. (x )

Milliyet bir gelenek birliği ola
rak anlaşıldıktan sonra biribirine 
karşıt görünen olayları açıklamak 
elimizde olacaktır. Bu olayları ge 
lenek birliği düşüncesinin ışığı al 
tında tekrar gözden geçirelim.

Bu kültür, gelenek anlayışına gö 
re gerçek âleminde dört türlü top 
lum vardır:

1. Kültürleri bir, gelenekleri bir 
olan toplumlar,

2. Kültürleri bir gelenekleri ayrı 
olan toplumlar,

3. Kültürleri avn, gelenekleri bir 
olan toplumlar,

4. Hem kültürleri, hem de gele
nekleri ayrı olan toplumlar.

Bu d ö rt . türlü toplumdan birin
ciler ile İkinciler uluslardır.

Üçüncüler ile dördüncüler ulus 
değildirler. Yazım bitmedi sonum* 
gelecek makalemde okuyacaksın!- .

Ânter.ka, buğday vermeyi şarta bağlıyor

Gelenekçiliği gericilik, durgun- 
culuk ile karıştırmamalıdır. Bun
lar apayrı şeylerdir. Doğru anla
yışla İngiliz ulusu ne gerici, re 
de durguncudur, sadece gelenekçi
dir.

Geleneği görenek (rouline) ile 
de karıştırmamalıdır. Görenek, 
yaşama hakkı kalmamış olan de
ğer yargılarıdır. Onun için sık s k 
dikkrtsizce kullanılmakta elan 
«eski göreneklerimiz, kötü gele
neklerimiz* gibi sözler yersizdir. Ge 
leneğin kötüsü olmaz.

Bir müdd ;t önce hükümet m 2 Amerika dan sürpülüs anlaşmasının kısmen ve ne 
bati yag ithalinin bir y ıl için geri bırakılm asın ı kararlaştırmış bulunmaktadır, 

r Amer ka is:, sürpülüs an aşmarının kı-m en değil, gerekirse tamamen iptalini savun 
I maktadır. Bu takdirde Türkiyenin Amerikadaıı buğday ithsli de imkânsız bir hale 
girecektir. iİTİlil r, Ankarada Ticaret Bakanlığında Amerikan AID yönetici uz
manları, r.-faret temsilcileri ve bazı Ba k a lık la r ın  temsilcileri ile müştereken

[nebati yağlar anlaşmasının iptali karşnında Amerikan hükümetinin görüşünü tar- 
; taşmaktadır. Amerikan yetkii leri, nebati yağlar anlaşmasının Türki- 
î yenin münferiden ipiâl edem iyeceğ’.ni açıklamışlardır. Amerikadaıı 
bu iş için memleketimize gelen AID heyeti, memleketimizde yetişti- 

¡ rilen zeytin yağlarının anlaşmalı memleketlere satmamızı istem-mek- 
t r iir . Bu dunun karşısında hükümet buğday ithalinin zaruri bulun 
cUığur.u, bu mevzuu için telif edici bir karara varılma-ra»? ı iet-m ek- 

. tedir. ilgit’lsr elimizde mühim miktarda zeytinyağı stokunun bulun- 
; duğumı, anlaşmalı memleketlere ancak aeteblleorğ'rürzi, aksi tak- 
< d ir d a S cytir yağı stokumımuu elm izde kalacağımı, b 'r  an evvel bu

Ev kiralan düşüyor

Normâl olan uluslar, hem halkı, 
hem de aydınları gelenekçi olan 
uluslardır. Ingiliz ulusu, musevi 
ulusu gibi. TÜRK halkı bu ba
kımdan normal bir halktır. Türk 
aydınlarına gelince, bu aydınların 
bir kısmı ulusal gelenekleri taşı
makla birlikte bit geleneklerin bi
lincini taşımamaktadırlar. Bir 
kısmı da kendi geleneklerini yaban 
cılarınkilerîı ? ka Vîttrmış'srdır.
Bunların arasında kendi gelenek
lerinden kopup soysuzlaşmış olan
lar da vardır.

Milliyet (nationnalite) gerçeği . 
bütün sosyoloji biliminin aydınlat- I 
mak zorunda olduğu en karanlık, I 
hem de e:ı önemli konulardan hi- { 
ridir. Milliye t gerçeğinin en çetin, • 
en ‘ karmaşık gerçeklerden biri ol g 
duğuna da şüphe yoktur. Böyle ol- I 
duğu içindir ki şimdiye dek onun 
objektif, bllimli denilebilecek bir 
tanımı yapılamamıştır.

Ernest Renan ulusun bir unite psy- 
chologi olduğunu söyler. Bunun 
böyle olduğunu biliyoruz. Ancak, 
şimdiye dek bilinmiyen şey, psi
kolojik bir birlik olan ulusun nasıl 
bir psikolojik birlik olduğudur. 
Başka türlü diyelim: Milliyet ger 
çeğini meydana getiren psikolojik 
etkenler hangileridir?.

Emile Durkheimes çığırında bir 
sosyolog olan Ziya GoKalp önce 
milliyet gerçeğini var eden etke
nin din ve dil birliği olduğunu, 
daha sonraki yayınlarında ise. 
bu etkenin kültür birliği olduğu
nu söyler.. Gökaip'iti «kültür bir
liği» sözüyle ne düşündüğünü an- 
lıyabilmek için «kültür* kelime
sine verdiği anlamı gözönünde bu 
lundurmak gerektir. Gökalp’a gö
re kültür, bir toplumun duyuncun 
da (conslcience morale) yaşıyan 
değer yargılarının tümüdür. İşte 
din, ahlâk, zevk, dil... Gibi değer 
yargılarıdır ki, kültürü meydana 
getirir. Nasıl ki medeniyet (civili
sation) toplumun aklında yaşıyan 
gerçek yargılarının teknik ku 
rallarınm tümüdür. Gökalp'a gö
re dini, ahlâkı, zevki, dili bir olan 
toplumlar, bir ulustur. Bu değer
leri ayrı olanlar da ayrı uluslar
dır. Milliyet gerçeğini daha açık
layıcı olan bu tanım da gerçeğe 
tam olarak uygun mudur?.; Şimdi 
son derece karakteristik bir ta
kım  olayların üzerinde duralım.

Milliyeti din birliğinde, dil bir
liğinde, ya da kültür birliğinde 
aramak yolundaki çalışmalar şimdi 
ye dek milliyet sosyolojisine ışık 
salmış değildir. Gerçeğin dış, iğ
reti karakterlerine dayanan bu gi 
bi tanımlar, problemi çözmeğe ça
lışanların işini güçleştirmiştir.

Milliyet gerçeğinin tezatlarının 
karşısında nasıl bir yargı verme
liyiz Milliyet gerçeğini daha ya
kından görüp anlamaya çalışma
lıyız.

Milliyet sosyolojisini yanıltan 
öncül bir düşüncenin üzerinde dur 
mak isterim. Bu prenotion'a göre, 
kültür dediğimiz değer yargıları, 
sosyal tipten sosyal tipe değişir. 
Bu anlayış bütün olarak doğru de 
ğildir. Çünkü değer yargılarının

.sS U

İSTANBUL— MlLAıvO O i OBÜS SEFERLERİ
Italyan Devlet Demiryolları Otobüs İşletmesi ile Bosfor Turizmin 

birlikte düzenledikleri İstanbul - Milâno daimi otobüs hattının açılışı 
üna,s:betiyle bir Italyan heyeti şehrimize gelmiş bulunmaktadır, 

eyet, şehrimizde tetkiklerde bulunduktan sonra, bugün Italyaya ha 
eket etmiştir. Bosfor Turizm Şirketinin daha önce ihdas ettiği İs

tanbul - Münich otobüs seferleri tstanbuldan Salı ve Cuma günleri 
¡olup, gidiş - dönüş 1080 liradır. Milâno - İstanbul otobüs seferleri 

imdilik haftada bir defa olmak üzere Pazar günleri yapılacaktır. 
Gidiş - dönüş 1080 lira olup, yol müddeti içinde otel ve yemek B cs- 
.for Turizm tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Miirrichten veya 
Milânodan sonra seyahat yapmak isteyenlere şirket, bilet bedelini 
Türk parası ile ödemek imkânını sağlamış bulunmaktadır.

. oi

Bu y ıl yazlık evlerin kiraların- I 
da bir gerilem e kaydedilm ekte- I 
dir. Bilhassa işyerlerindeki köşk, 
ev, pansiyon ve oda kiralan g e -1  
çen seneye göre yüzde 20 -  30 a - I 
rasında düşmüş bulunm aktadır. | 
Her y ıl bu aylarda yüzde ellisi ■ 
tutulan veya kapatılan bu evler I 
henüz tutulmamıştır. Ev sahipleri 
Haziran ortalarına kadar y er ler i-1  
ni kiraya verebileceklerini hesap- J 
lam aktadırlar. İlgililer K ıbrıs ola- . 
yının  yazlık ve daimî evlerin k i-1  
ralarma tesir ettiğini, bu y ü z d e n » 
evlerin  boş kaldığını ve şehir i- I 
çindeki evlerin kiralarında da I 
yüzde onbeş ile yirm i arasında bir 
düşme olduğunu belirtm ektedirler.

PIYASAS
KABİN BEŞLİLER

Atatürk 
Reşat sıra 
Reşat ekstra 
Hamit 
Dallı 
Vahit 
Aziz

500 no
1380.00
1500.00
940.00
850.00
740.00
725.00

ARMA BEŞLİLER
Atatürk, 1965 
Reşat 
Hamit 
Vahit
Ankara, 1927 
Ankara, 1928

485.00
1300.00 
1700 00 
i2fio.no

880.00
940.00

KALIN IK1BUÇUKLAR ZİYNET IK1BUÇUKLUKLAR
Atatürk
Reşat
Hamit
Dallı
Aziz

LİRALAR

245.00
750.00
450.no
350.00
325.00

Atatürk, 1965 : 242.50
Reşat : 630.00
Hamit ; 435.00
Vahit : 415.00
Ankara : 550.00

ZİYNET LİRALIKLAR
Atatürk : 96.00 Atatürk, 1965 : 98.00
Reşat : 148.75 Reşadiye ; 195.00
Elgazi : 110.00 Hamidiye : 175.00
Hamit : 108.75 Vahit : 130.00
Aziz : 97.50 Ankara : 120.00

KÜLÇE FİYATLARI
24. â. altın 1 gr. : 14.40
100 â. gümüş 1 Krg 580.00 
Pilâtin 1 gr. : 61.50

Yeni bir sanayici kotası
1965 y ılı birinci altı .aylık - tahsisli 

ithâl malları listesinde kayıtlı ohıp, T i
caret Bakanlığı emrinde bulunan tan

zim ve ihtiyat kotasından karşılanmak 
üzere, yeni birsanayici kotası ihdas olun 
muştur. Yeni sanayici kotasında, münhası 
ran, elektvflk ampulü fabrikalarının îhti 
yacım  karşılamak üzere flüoresans tozu, 
nitrosellülozlu bağlayıcı vernik, kurşunlu ve 
molibedenli cam boru ile fosfor maddeleri 
bulunmaktadır.
Türk-—Bulgar eşya tarifesi

Avrupa memleketleriyle Türkiye arasında Bul 
garistan ile yapılmakta olan mal mübadelelerine, 
demirvollarında uygulanan Türk -  Bulgar doğru 
eşya tarifesinin değiştirilmesi için teşebbüse ge
çildiği İstanbul Ticaret Odası tarafından bildi
rilmiştir. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü 
bu konuda Ticaret Odasına bir yazı göndererek, 
sözü geçen tarifede himayesi gereken madd- ' 
için Bulgaristan demiryoliarmca mümkün olan 
ucuz ücretlerin tatbikini sağlamak üzere teşebbü 
se geçileceğini bildirmiştir.

Hazırlayan. Hayri ENGİN

HAFIYELER KRALI

....................................................................................................... .

ZA Yİ — Pasomu . kaybettim , g  
Hükümsüzdür. S

NURSUN DERİCİ 
(Tercüman — 3557) S
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M
Gam c
Medet
Mahşer
Devlet
Mazur
Göster
Uzat k
Lütfen
Bendel
Sözleriı
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