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Gelenek
Görenek

Bu iki kelime gazete, 
kitap, konuşma dilinde 
sık sık kullanılır. Ancak, 
kolay kolay tarif edile
mez! Akıl, duygu, istek 
deriz, bunları yaşarız 
da. Ancak, ne oldukları
nı bilir miyiz? işte gele
nek, görenek de övle!

—  Peki ama, herkes 
bu kelimelerin anlamım 
bilmek, öğrenmek zorun j 
mıdır ?

Hayır, herkes için bu 
zor yoktur. Ancak, poli
tika adamları, sosyoloji, 
psikoloji, estetik ve pe
dagoji adamları, öğret
menler, eğitmenler, için 
bu zor vardır.

—  Gitsinler, lûgatlar- 
dan, ansiklopedilerden öğ 
rensinlerî

Bu iki kelimeyi objek
tif, nesnel olarak tarif e- 
decek bir sözlük, bir an
siklopedi bulamazsınız.

—  Sosyoloji kitapları
na baş vursunlar!

Onlarda da yoktur. Ol 
mayınca biz kendimiz dü 
şünmeliyiz. Elimizden gel 
diği kadar düşünmeli 
yiz.

Hiç bir kitabım onun 
kadar talihli olmamıştır, 
ik i defa basılmış, binler 
ce sayısı bir kaç ay için 
de satılmış, şimdi elde 
tek nüshası dahi kalma 
mıştır. Bu kitabrm için 
ik i yüz tane tenkit yazı
sı yazılmış, yazıların yüz 
de doksan beşi eseri öl 
müştür. Bu beklenilmi- 
yen karşılanma beni son 
derece şaşırtmıştır. Bu 
alkışların asıl sebebini a 
raştırdım. Bu sebepleri 
bulur, anlar gibi oldum 
ve ürktüm! Ben Türke 
Doğru dedikçe yalnız bir 
şey anhyordum: «Gele
neklere doğru!» Ben «ge 
leneklere doğru» dedik
çe çoğu kimse geçmiş za 
mana doğru, eski huyla
ra doğru, eski alışkanlık 
lara doğru» hattâ eski gö 
reneklere doğru anlıyor
du! Oysaki benim kafam 
da gelenek (tradition) 
ile görenek (routine) a- 
payrı iki gerçeği anlatı
yordu. Gelenek hiç değiş 
mez ve geleneğin kötüsü 
olmaz. Görenek *se sos
yal tipten sosyal tipe de 
ğişen âdet (coutume) ar 
tığından fosilden başka 
bir şey değildir. Bence 
geleneklere kavuşmak i- 
le geçmişe dönmek, mu 
hafazakârlık, ya da geri 
lik arasında hiç bir ilgi 
ve ilinti yoktur. Gelenek 
bugünde olsun, dünde ol- 

(Devamı sa. 6 sü. 6 da)

(Baştarafı sa. 1 de) 
ulus gerçeğinin ken 

iir. Türke Doğru’yu 
yanların çoğu ne ya- 
ki onun en temelli ö- 
ün yepyeni bir milli- 
tarifi getirmesinde ol
ûnu farkedememiştir.

ıce milliyet kültür bir 
değil kültürde gele- 

t birliğidir.
STe olurdu, ihtilâl ve in 
âp hükümeti bir milli 
t kongresi yapsaydı da 
ıda herkes milliyet an 
pişim ortaya koysa, 
rkes gelenekten, gere
kten, kültürden, mede
yetten, türkleşmekten, 
mıpalılaşm aktan ne an 
ıdığım söyleseydi, ne o- 
lurdu,,,
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