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4 - Milli Kültür ve Medeniyet
Karagözle orta oyununa gelince; bunlar da hak gösterisi yani geleneksel Türk tiyatrosudur. Karagöz ile Hacivat&rsquo;ýn
çatýþmalarý, Türk ile Osmanlý&rsquo;nýn yani o zamanki kültürümüzle medeniyetimizin mücadelelerinden ibarettir.
Milli Kültür ve Medeniyet
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Milli Kültür (Hars) ile medeniyet arasýnda hem birleþme noktasý, hem de ayrýlýk noktalarý vardýr. Mili kültür ile medeniyet arasýn
birleþme noktasý, ikisininde bütün toplumsal hayatlarý içine almasýdýr. Toplumsal hayatlar þunlardýr; Din, ahlak, hukuk, akýl, est
ekonomi, dil ve fen ile ilgili hayatlar. Bu sekiz türlü hayatýn bütününe milli kültür adý verildiði gibi medeniyet de denilir. Þimdi, milli
ile medeniyet arasýndaki ayrýlýklarý, farklarý arayalým:

Birinci olarak, kültür milli olduðu halde, medeniyet milletlerarasýdýr. Kültür, yalnýz bir milletin din, ahlak, hukuk, akýl, estetik, dil
ekonomi ve fen hayatlarýnýn uyumlu bir bütünüdür. Medeniyet ise, ayný geliþmiþlik düzeyine sahip birçok milletlerin sosyal hayat
ortak bir bütünüdür. Mesela, Avrupa milletleri arsýnda ortak bir Batý medeniyeti vardýr. Bu medeniyetin içinde birbirinden ayrý ve
baðýmsýz olmak üzere bir Ýngiliz kültürü, bir Fransýz kültürü, bir Alman kültürü v.d. barýnmaktadýr.

Ýkinci olarak, medeniyet, yöntem aracýlýðýyla ve ferdi iradelerle oluþan sosyal olaylarýn bütünüdür. Mesela din ile ilgili bilgiler ve
bilimler yöntem ve irade ile oluþtuðu gibi, ahlak, hukuka güzel sanatlara, oluþtuðu aklýn fonksiyonlarýna, dile ve fenlere ait bilgile
ve teoriler de hep fertler tarafýndan yöntem ve irade ile oluþturulmuþlardýr. Bundan dolayý ayný medeniyet dairesi içinde bulunan
bütün bu kavramlarýn, bilgilerin ve bilimlerin toplamý medeniyet dediðimiz þeyi meydana getirir.

Milli kültürü oluþTuran þeyler ise, yöntem ile, fertlerin iradesiyle var olmamýþlardýr. Yapay deðillerdir. Bitkilerin, hayvanlarýn orga
hayatý nasýl kendiliðinden ve doðal bir biçimde geliþiyorsa, milli kültüre ait olan þeylerin oluþmasý ve geliþmesi de týpký öyledir.
dil, fertler tarafýndan, yöntemle yapýlmýþ bir þey deðildir. Dilin bir kelimesini deðiþtiremeyiz. Onun yerine baþka bir kelime icat ed
koyamayýz. Dilin kendi doðasýnda olan bir kuralýný da deðiþtiremeyiz. Dilin kelime ve kurallarý ancak kendiliklerinden deðiþirler.
bu deðiþmeye seyirci kalýrýz. Fertler tarafýndan yalnýz birtakým terimler yani yeni sözler eklenebilir. Fakat bu sözler ait olduðu
meslek sýnýfý tarafýndan kabul edilmedikçe, söz durumunda kalarak, kelime olmak özelliði kazanamaz. Yeni bir söz bir meslek s
tarafýndan kabul edildikten sonara da, bir topluluk sýnýfý kelimesi özelliði kazanýr. Ancak, bütün halk tarafýndan kabul edildikten
sonra dýr ki, ortak kelimeler arasýna girebilir.

Fakat, yeni sözlerin bir meslek sýnýfý veya bütün halk tarafýndan kabul edilip edilmemesi onlarý icat edenlerin elinde deðildir. Es
Osmanlý dilinde Þinasi&rsquo;den beri milyonlarca yeni söz icat edildiði halde, bunlardan az bir bölümü meslek sýnýfý kelimeleri
arasýna geçebilmiþtir. Ortak kelimeler arasýna geçenlerse, beþ on kelime kadardýr.

Demek ki, milli kültürün ilk örneðini dilin kelimelerinden, medeniyetin ilk örneðinin de yeni sözler biçiminde icat edilen terimlerinde
görüyoruz. Yeni sözler ise kiþinin kendi eseridir. Bazen bir kiþinin icat ettiði bir söz birden hak arasýna yayýlabilir. Fakat bu yayýlm
kuvvetini o söze veren, onu icat eden adam deðildir. Toplumun kiþilerce bilinmeyen, gizli bir akýmýdýr.
Bundan on beþ yýl önce, yurdumuzda yanyana iki dil yaþýyordu; Bunlardan birincisi, resmi bir deðere sahipti ve yazýyý tekeline
almýþ gibiydi. Buna Osmanlýca adý veriliyordu.

Ýkincisi, yalnýz halk arasýnda konuþulmak zorunda kalmýþ gibiydi. Buna da, küçümseyerek, Türkçe adý veriliyordu ve aþaðý tab
bir argo sanýlýyordu. Halbuki, asýl doðal ve gerçek dilimiz bu idi. Osmanlýca ise, Türkçe&lsquo;nin, Arapça&rsquo;nýn ve
Acemce&rsquo;nin dilbilgisi, söz dizimi ve sözcüklerinin birleþtirilmesiyle oluþturulmuþ yapay bir karýþýmdan ibaretti. Bu iki dilden
birincisi, doðal bir oluþumdu ve günlük hayatta kullanýlan kullanýlan kendiliðinden ortaya çýkmýþtý. Bundan dolayý, milli kültürüm
Ýkincisi ise, fertler tarafçýdan yöntemle ve iradeyle yapýlmýþtý. U dil aþuresinin içine, yalnýz bazý Türkçe kelimeler ve takýlar ka
Demek ki, Osmanlýca&rsquo;nýn milli kültürümüzde pek az bir payý vardý. Bundan dolayý, ona medeniyetimizin dili idi, diyebiliriz

Yurdumuzda bu iki dil gibi, iki ölçü de yarý yana yaþýyordu. Türk halkýnýn kullandýðý Türk ölçüsü, yöntem ile yapýlmýyordu. Hak
olduðunu bilmeden, gayet lirik þiirler yazýyorlardý. Tabii, bu ilham ile, yaratýcýlýkla oluþurdu. Özel bir yöntemle ve taklitle
yapýlmýyordu. O halde, bir ölçü de Türk kültürünün içindeydi Osmanlý ölçüsüne gelince; bu Acem þairlerinden alýnmýþtý. Bu ölç
taklitle ve belli bir biçimde yazýyorlardý. Bundan dolayýdýr ki, aruz ölçüsü denen bu ölçü halk arasýna girememiþti. Bu ölçüde þiir
Acem edebiyatýný ders alarak öðreniyorlar, aruz yöntemiyle uyguluyorlardý. Bundan dolayý, aruz ölçüsü milli kültürümüze gireme
Acemlerde ise, köylüler bile aruz þiirler söyler. Bundan dolayý, aruz ölçüsü Ýran&rsquo;ýn milli kültürüne ait demektir.

Yurdumuzda, bunlardan baþka, yanyana yaþayan iki müzik vardýr. Bunlardan biri halk arasýnda kendi kedine doðmuþ olan Türk
müziði diðeri Farabi tarafýndan Bizans&rsquo;tan çevirme ve aktarma yoluyla alýnan Osmanlý müziðidir. Türk müziði ilham ile olu
taklitle dýþardan alýnmamýþtýr. Osmanlý müziði ise, taklit aracýlýðýyla alýnmýþ ve ancak yöntemle devam ettirilmiþtir. Bunlardan
kültürümüzün, ikincisi ise medeniyetimizin müziðidir. Medeniyet, yöntemle ve taklit aracýlýðýyla bir milletten diðer millete geçen
kavramlarýn ve tekniklerin bütünüdür. Milli kültür ise, hem yöntemle yapýlamayan, hem de taklitle baþak milletlerden alýnamayan
duygulardýr. Bu nedenle Osmanlý müziði kurallardan oluþmuþ bir fen biçiminde olduðu halde, Türk müziði kuralsýz yöntemsiz fen
melodilerden, Türkün baðrýndan kopan samimi naðmelerden ibarettir. Halbuki, Bizans müziði kaynaðýna çýkarsak, bunu da eski
Yunan kültür içinde görürüz.
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Edebiyatýmýzda da yaný ikilik vardýr. Türk edebiyatý halkýn atasözleriyle bilmecelerinden, halk masallarýyla hal koþmalarýndan,
destanlarýndan, halk cengnameleriyle menkibeleriniden, tekkeliden ilahileriyle nefeslerinden, halkýn güldürücü fýkralarýndan ve
halk tiyatrosundan ibarettir. Atasözleri, doðrudan doðruya, halkýn bilgece sözleridir. Bilmeceleri de yaratan halktýr. Halk masallar
da fertler tarafýndan düþülmemiþtir. Bunlar, Türkün mitolojik çaðlardan baþlayarak, gelenek yoluyla zamanýmýza kadar gelen pe
masallarýyla dev masallarýdýr. Dede Korkut kitabý&rsquo;ndaki masallar da, ozandan ozana sözlü bir biçimde yazýlmýþ halk
masallarýdýr. Türk tarihinde ve etnografyasýndaki mitler, lejandlar, efsaneler de Türk edebiyatýnýn elamanlarýdýr. Cengnameler
ve dini menkýbelere gelince, bunlar halk edebiyatýnýn islami devresine ait ürünleridir. Halk þairlerinin koþmalarýyla destanlarý,
manileriyle türküleri de, yukarýda saydýðýmýz eserler gibi Türk hakkýnýn samimi eserleridir. Bunlar da yöntemle taklitle yapýlma
Aþýk Ömer, Dertli, Karacaoðlan&rsquo;lar gibi þairler, halkýn sevgili þairleridir. Tekkeler de birer hak mabedi olduðu için buralard
doðan ilahilerle nefersler de hak edebiyatýna, dolayýsýyla Türk edebiyatýna aittir. Yunus Emre ve Kaygusuz ile Bektaþi þairleri b
gruba girerler. Osmanlý edebiyatý ise, masal yerine ferdi hikayelerle Romanlardan, koþma ve destan yerine taklitle yapýlmýþ
gazellerle alafranga þiirlerden oluþmuþtur. Osmanlý þairlerinin her biri mutlaka, Acem devrinde bir Acem þairine, Fransýz
devrinde bir Fransýz þairine benzer. Fuzuli ile Nedim bile bu konuda farklý deðildirler. Bu yönden Osmanlý yazarlarýyla
þairlerinden hiç biri orijinal deðildir, hepsi taklitçidir; hepsinin eserleri estetik ilhamdan doðmuþtur. Mesela, nüktecilik (Humour)
bakýmýndan, bu iki gurubu karþýlaþtýralým. Nasreddin Hoca, Ýncili Çavuþ Bekri Mustafa ve Bektaþi Babalarý hak nüktecileridir;
Sururi ise, Osmanlý divanýnýn mizahçýlarýdýr. Doðal nüktecilik ile yapay mizah arasýndaki fark, bu karþýlaþtýrma ile meydana ç

Karagözle orta oyununa gelince; bunlar da hak gösterisi yani geleneksel Türk tiyatrosudur. Karagöz ile Hacivat&rsquo;ýn
çatýþmalarý, Türk ile Osmanlý&rsquo;nýn yani o zamanki kültürümüzle medeniyetimizin mücadelelerinden ibarettir.

Ahlakta da ayný ikiliði görürüz Türk ahlaký ile Osmanlý ahlaký birbirine zýt gibidir. Kaþgarlý Mahmud, Divan-ý Lugat-it Türk madd
Türkleri kýsaca tarif ediyor. diyor, Türk&rsquo;te böbürlenme ve övünme yoktur. Türk, büyük kahramanlýklar ve fedakarlýklar yap
zaman, bir olaðanüstülük yaptýðýndan habersiz görünür. Cahiz de, Türklerin aynen bu biçimde anlatýyor. Osmanlý tipine bakarsa
þairlerinde kendine övgü dizmelerin yeni edebiyatçýlarýnda ise böbürlenme ve övünmenin hakim olduðunu görürüz. Servet-i fünu
Osmanlý edebiyatýnýn en parlak devridir. Bu okulun takipçisi olan þairlerin çoðu þüpheci, kötümser ümitsiz, hasta ruhlar biçimind
görünmüþlerdir. Hakiki Türk ise, inançlý, iyimser ümitli ve saðlamdýr.

Hatta bilginlerimiz arasýnda da, ikilik görürüz. Osmanlý bilginlerinin geleneksel ismi ulema-i rüsum (resmi bilginler) idi.
Anadolu&rsquo;daki bilginler ise, halk bilginleri idi. Birinciler, rütbeli fakat cahil idiler, ikinciler, ilimli fakat rütbesiz idiler.
Politika ve askerlik sahasýnda büyük bir dahi olan Afþarlý Nadir Þah, bütün Müslümanlarý Sünnilik dairesinde birleþtirmek ve büt
sultanlarý Osmanlý padiþahýnýn emri altýna sokmak için görüþmelerde bulunmak üzere, Ýstanbul&rsquo;a dini ve politik bir kuru
göndermiþti. Ýstanbul&rsquo;da bu kurul ile görüþmek için resmi bilginleri görevlendirdiler. Ýranlý bilginler kurul bunlara söz anla
yetersiz kalýnca, sadrazama baþvurarak dediler ki: &ldquo;Bizim bilimden baþak, politik hiç bir rütbemiz yoktur. Oysa ki
görüþmelerde bulunduðumuz kiþiler büyük rütbeli kiþiler olduklarýndan, karýþmalarýnda serbestçe söz söyleyemiyoruz. Bizi taþra
bilginlerle görüþtürürseniz, çok memnun oluruz.&rdquo; Ragýp Paþa&rsquo;nýn Tahkik ve Tevfik adlý kitabýnda naklettiði bu ger
olay gösteriyor ki, Nadir Þah&rsquo;ýn bilim kurulu Osmanlý bilginlerine deðil, Türk bilginlerine deðer veriyorlardý.

Eski devirlerin politik ve askeri baþarýlarý da, halk arasýnda çýkmýþ, cahil ve okur-yazar olmayan paþalar aitti. Daha sonra Ragý
Paþa ve Sefih Ýbrahim Paþa gibi Osmanlý eðitiminde yüksek bir yer sahibi olanlar hükümetin baþýna geçince iþler bozulmaða ba

Bununla beraber, bu toplumsal ikilikler yalnýz düþünce etkinliklerine özeldi. O zamanlar, el iþi ayak tabakasýna ait sayýldýðýndan
yüksek tabaka tekniklerin her çeþidinden uza duruyordu. Bu sebeple mimarlýk, hattatlýk, taþ oymacýlýðý, ciltçilik, tezhipçilik,
marangozluk, demircilik, boyacýlýk, halýcýlýk, çuhacýlýk, ressamlýk, nakkaþlýk gibi pratik tekniklerin yalnýz bir þekli vardý. O da
tekniðiydi. Demek ki, genellikle yüksek bir güzelliðe sahip bu sanatlara sadece Türk sanatý adýný verebiliriz. Bunlar Osmanlý
medeniyetine deðil, Türk kültürüne ait idi. Bugün Avrupa, bu eski sanatlarýmýzýn ürünlerini milyonlar harcayarak parça parça top
Avrupa&rsquo;nýn Amerika&rsquo;nýn müzeleri, salonlarý hep Türk eserleriyle dolmaktadýr. Avrupa&rsquo;da, bu Türk
hayranlýðýna Turquerie adý verilir. Avrupa&rsquo;nýn gerçek düþünür ve sanatçýlarý mesela Lamartine&rsquo;leri, Auguste
Comte&rsquo;larý, Pierre Laffite&rsquo;leri, Mismer&rsquo;leri, Pierre Loti&rsquo;leri, Farrere&rsquo;leri türkün samimi
sanatýna, alçak gönüllü gösterirsiz ahlakýna, derin ve baðnaz olmayan dindarlýðýna, özetle, var olanla yetinmek ve kadere boyu
eðmekle beraber sürekli bir iyimserlik ve idealizmden ibaret olan fakir ama mutlu hayatýna hayrandýrlar. Fakat bunlarýn aþýk
olduklarý þeyler, Osmanlý medeniyetine giren yöntemle ve taklitle yapýlmýþ eserler deðil, Türk kültürünün ilhamýyla oluþmuþ orij
eserlerdir.

Yalnýz ülkemize özgü olan bu garip durumun nedeni nedir? Niçin bu ülkede yaþayan bu iki tip, Türk tipi ile Osmanlý tipi birbirine b
kadar zýttýr? niçin Türk tipinin her þeyi güzel, Osmanlý tipinin her þeyi çirkindir? Çünkü Osmanlý tipi Türk kültürüne ve hayatýna
emperyalizm alanýna atýldý. Kozmopolit oldu. Sýnýf çýkarýný imparatorluðu geniþledikçe, yüzlerce milleti egemenliði altýna aldý
yönetenlerle yönetilenler ayrý iki sýnýf haline giriyorlardý. Yöneten bütün kozmopolitler Osmanlý Sýnýfý&rsquo;ný, yönetilen Türk
Sýnýfý&rsquo;ný oluþturuyorlardý. Bu iki sýnýf, birbirini sevmezdi. Osmanlý sýnýfý, kendini hakim millet biçiminde görür, yönettið
mahkum millet gözüyle bakardý. Osmanlý, sürekli Türk&rsquo;e (eþek Türk) derdi. Türk köylerine resmi bir kiþi geldiði zaman, Os
geliyor diye herkes kaçardý. Türkler arasýnda Kýzýlbaþlýðýn meydana çýkýþý bile, bu ayrýlýkla açýklanabilir.

Þah Ýsmail&rsquo;in dedesi olan Þeyh Cüneyd, oðuz boylarý arasýnda Oðul mu önce gelir, yoksa sahabeler mi diyerek propaga
yapýyordu. Oðuz boylarý, Oðuz Han&rsquo;ýn çocuklarý ve Kayýlar&rsquo;ýn amca oðullarý deðil miydiler? Nasýl oluyordu da, p
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 17 February, 2019, 16:13

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Enderun&rsquo;dan çýkan devþirmelerden oluþan sahabeleri (yakýn adamlarý) bunlara tercih ediyordu. O tarihteki halk þeyhleri,
Türklerin o zamanki ezilmiþliklerini geçmiþte Ehl-i Beyt&rsquo;in (Peygamber Soyu) uðramýþ olduðu ezilmiþliðe benzetiyorlardý.
zaman, Türkmenlerin büyük bir kýsmý, bu benzeyiþe aldanarak, baba ocaðýndan ayrýldýlar; kendi kendilerine arý bir edebiyat, a
felsefe, ayrý bir tapýnak yaptýlar.

Bununla beraber, din bakýmýndan Osmanlýlardan ayrýlmamýþ olan Sünni Türkler de, milli kültür bakýmýndan Osmanlý emperya
baðlandýlar. Bunlar da, kendi kendilerine milli bir kültür yaparak. Osmanlý medeniyetine karþý tamamen ilgisiz kaldýlar. Osmanlý
medeniyetinin seçkinlerine havas denildiði gibi, Türk kültürünün de ozanlarý, aþýklarý, babalarý ve ustalarý vardý. Demek ki, ülke
türlü seçkin bulunuyordu. Bunlardan birincisi sarayý temsil ediyordu. Bu sýnýfýn geçimini saðlayan da saraydý. Mesela, Osmanlý
þairleri saraylardan &ldquo;caize&rdquo; almakla geçindikleri gibi, Osmanlý müzisyenleri de sarayýn verdiði baðýþlarla maaþlarla
geçinirlerdi. Halkýn saz öve söz þairleri ise, adýný olan Osmanlý bilginleri kazaskerlikte, kadýlýklarda yüksek maaþlar ve arpalýkl
alýrlardý. Halk hocalarýndan ve þeyhlerinden ibaret olan Türk din adamlarý ise, yalnýz halk beslerdi. Bundan dolayý güzel
sanatlarda ve diðer alanlarda rehberlik eden ustalar, yiðitbaþýlar ve ahi babalar yalnýz halk sýnýfýndan yetiþirler ve daima hak ve
Türk kalýrlardý.

Görülüyor ki milli kültür ile medeniyeti birbirinden ayýran, milli kültürün özellikle duygulardan, medeniyetin özellikle bilgilerden oluþ
olmasýdýr. Ýnsanda, duygular yönteme ve iradeye baðlý deðildir. Bir millet, baþka bir milletin dini, ahlaki ve estetik duygularýný t
edemez. Mesela, Türklerin Ýslamlýktan önceki dininde Gök Tanrý ödül tanrýsýdýr. Cezalandýrmaya karýþmaz. Ceza tanrýsý, Er
isminde baþka bir mitolojik kiþiliktir. Tanrý yalnýz cemal (güzellik) sýfatýyla göründüðü için, eski Türkler onu yalnýz severlerdi; Ta
korku hissi duymazlardý. Ýslamlýktan sonra, Türklerde &ldquo;muhabbetullah&rdquo;ýn (Tanrý sevgisi) üstün gelmesi, bu eski
geleneðin devamýndan ötürüdür. Türklerde &ldquo;menhafetullah&rdquo; (Allah Korkusu) pek enderdir. Ýstanbul&rsquo;da ve
Anadolu&rsquo;daki vaizlerin tecrübeleri gösteriyor ki, güzelliðe, iyiliðe dair vaaz edenlerin dinleyicileri sürekli artýyor;
cehennemden, zebanilerden bahseden vaizlerin dinleyicileri ise sürekli azalýyor. Türklerin eski dinlerinde katý sofuca icabetler
yoktu, estetik ve ahlaki törenler çoktu. Bunun sonucu olarak, Ýslamlýktan sonra da, Türkler en güçlü bir imana, en samimi bir din
duygusuna sahip olduklarý halde kuru sofuluk ve yobazlýktan uzak kaldýlar. Bu konuda Yunus Emre&rsquo;yi okumak
yeterlidir. Türklerin camilerde ilahilere ve mevlit okumaya; tekkelerde ise þiire, müziðe büyük bir yer vermeleri estetik dindarlýk
örneði ne uymalarýndan dolayýdýr.

Eski Türk dininde, Türk tanrýsý, barýþ ve barýþlýk Tanrýsý idi. Türk dininin özünü gösteren il kelimesi, barýþ anlamýna geliyordu
Mahmud) ilci (barýþçý) demek olduðu gibi, Ýlhan Barýþ Hakaný demekti. Türk Ýlahlarý, Mahçurya&rsquo;dan Macaristan&rsquo
sürekli bir barýþ ortamý saðlayan, barýþsever öncülerden baþka bir þey deðildi.
En eski Türk devletinin kurucusu olan Mete&rsquo;nin yüksek ahlakýný, barýþseverliðini, emperyalizmden kaçýnmasýný Yeni
Mecmua&rsquo;da yazmýþtým. Türk barýþseverliðinin kurucusu Mete&rsquo;dir.

Türklerin bu eski barýþçýlýk geleneði sayesindedir ki, Türk hükümdarý Ýslam döneminde de her zaman yenilenlere þefkatle davr
zaman kendilerini milletlerarasý barýþýn sorumlusu saymýþlardýr. Türk tarihi, baþtan baþa, bu duruma tanýktýr. Avrupalýlarýn o
suçladýklarý Atilla bile, yine onlarýn anlattýklarýna göre yenilmiþ milletler ne zaman barýþ istemiþlerse, derhal kabul etmiþtir. Çün
Atilla&rsquo;nýn Tanrý Kutu unvanýný, Allah&rsquo;ýn Belasý þeklinde çevirmekle tarihi bir günah iþlemiþlerdir. Türklerin bütün s
dallarýnda açýkça görülen estetik özellikleri de doðallýkla, çinilerinde, mimarlýk ve yazý sanatýnda beliren hep bu estetik özellikle
Türkün güzel sanatlarýnda olduðu gibi, din hayatýnda ve ahlakýnda da hep bu özelliklerin egemen olduðu görülür.

Bu örnekten de anlaþýlýr ki, bir kültürün meydana getiren çeþitli sosyal yaþayýþlar arasýnda içiten bir baðlýlýk, içiten bir uyum va
nasýl saf ise, din, ahlak, güzellik, politika ekonomi ve aile hayatlarý da hep saf ve içtendir. Türkün hayatýndaki sevimlilik ve
orijinallik ve bu egemen karakterin bir yansýmasýndan ibarettir. Fakat, milli kültürün elemanlarý arasýndaki bu uyuma bakýp da,
medeniyetin de uyumlu elemanlarýndan meydana geldiðini zannetmek doðru deðildir. Osmanlý medeniyeti Türk, acem, Arap
kültürleriyle Ýslam dinine, Doðu medeniyeti ve son zamanlarda da Batý medeniyeti kurumlarýndan meydana gelen bir karmadýr.
Bu kurumlar hiçbir zaman kaynaþarak, iç içe geçerek uyumlu bir bütün haline giremedi. Bir medeniyet ancak milli bir kültüre aþýla
uyumlu bir birliðe kavuþur. Mesela Ýngiliz medeniyeti, Ýngiliz kültürün aþýlanmýþtýr. Bundan dolayý, Ýngiliz kültürü gibi, Ýngiliz m
elemanlarý arasýnda da bir uyum vardýr.

Milli kültür ile medeniyet arasýndaki bir iliþki de þudur; Her kavim, ilk önce, yalnýz milli kültürü vardýr. Bir kavim, kültür bakýmýnd
yükseldikçe politik açýdan da yükselerek kuvvetle bir devlet oluþturur. Diðer taraftan da, kültürün yükselmesinden medeniyet doð
baþlar. Medeniyet, baþlangýçta milli kültürden doðduðu halde, sonradan komþu milletlerin medeniyetinden de birçok kurumlar alý
Fakat bir toplumun medeniyetinde fazla bir geliþmenin süratle meydana gelmesi zararlýdýr. Ribot diyor ki:&rdquo;Zihnin fazla
geliþmesi karakteri bozar.&rdquo; Kiþide zihin ne ise, toplumda da medeniyet odur. Kiþide karakter ne ise, cemiyetin fazla
geliþmesi de milli kültürü bozar. Milli kültürü bozulmuþ olan milletlere &ldquo;dejenere milletler&rdquo; denir.

Milli kültür ile medeniyetin sonuncu bir iliþkisi de þudur: milli kültürü kuvvetli, fakat medeniyeti zayýf bir milletle, milli kültürü bozulm
fakat medeniyeti yüksek olan baþka bir millet politik mücadeleye girince, milli kültürü kuvvetli olan millet her zaman galip gelmiþtir
Mesela, eski Mýsýrlýlar, medeniyette yükselince milli kültürleri bozulmaya baþladý. O zaman yeni doðan Fars devleti ise,
medeniyette henüz gri olmakla beraber, kuvvetli bir milli kültüre sahipti. Bu nedenle Ýran&rsquo;da da medeniyet yükseldi.
Buna karþýlýk milli kültür zayýflamaða baþladý. Bu kere de, önce milli kültürleri henüz bozulmamýþ olan Yunanlýlara yenildiler. B
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Yunan kültürü de bozulmaða baþladýðýndan, gerek Yunanlýlar, gerek Ýranlýlar, kuvvetli bir milli kültürle meydana çýkan medeni
Makedonyalýlara yenildiler. Doðuda Eþkani ve Sasani ailelerinin batýda Romalýlarýn, milli kültürü bozulmaða baþlayan
Makedonyalýlara üstün gelmiþ de ayný þekilde açýklanabilir. Nihayet, medeniyetten hiçbir nasibi olmayan, fakat milli kültürde son
derece güçlü olan Raplar ortaya çýkarak hem Sasanileri, hem de Romalýlarý yendiler. Fakat. Çok zaman geçmeden Arap milleti
medenileþmeðe baþladýðýndan milli kültürünü kaybederek politik egemenliði Türkistan&rsquo;dan yeni gelmiþ olan töreli Selçuk
teslim ettiler. Töre Türklerin milli kültüründen baþak bir þey deðildir. Türklerin þimdiye kadar baðýmsýz kalmasý, Çanakkale&rsqu
Ýngilizlerle Fransýzlarý kovmasý ve Mütarekeden sonra, Ýngiliz silahlarýyla ve parasýyla donanmýþ bulunan yunanlýlarla Ermen
yenerek manen Ýngilizleri yenmesi, hep bu milli kültürün gücü sayesindedir.

Milli kültür ile medeniyet arasýndaki bu iliþkiler anlaþýldýktan sonra artýk Türkçülüðün ne demek olduðunu ve bu memlekette ne
görevleri yerine getirmesi gerektiðini belirleyebiliriz. Osmanlý medeniyeti, iki sebeple yýkýlmak zorundaydý. Birincisi, Osmanlý
Ýmparatorluðu&rsquo;nun bütün imparatorluklar gibi, geçici bir topluluktan ibaret olmasaydý. Sonsuza kadar yaþayacak olanlar
ise, geçici topluluklar deðil, toplumlardýr. Cemiyetlere gelince, bunlar yalnýz milletlerden ibarettir. Esir milletler, milli
benliklerini imparatorluklarýn kozmopolit yönetimi altýnda, ancak bir süre için unutabilirlerdi. Bir gün, mutlaka milletler den ibaret
olan gerçek toplumlar sürü oluþ uykusundan uyanacaklar, kültürel baðýmsýzlýklarýný ve politik egemenliklerini isteyeceklerdi.
Avrupa&rsquo;da beþ yüz yýldan beri bu iþlem sürüyordu. Bundan dolayý, bu geliþmeden baðýmsýz yaþamýþ olan Avusturya, R
Osmanlý Ýmparatorluklarý da, önceki benzerleri gibi, daðýlmaða yüz tutacaklardý. Ýkinci neden batý medeniyetinin, yükseldikçe,
medeniyetini büsbütün ortadan kaldýrmak güce ulaþmasýdýr. Rusya&rsquo;da ve Balkan ülkelerinde Batý medeniyeti, Doðu
medeniyetinin yerine geçtiði gibi; Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;nda da ayný durum baþ gösterecekti. Doðu medeniyeti, bazýlar
zannettikleri gibi, gerçekten Ýslam medeniyeti deðil. Kaynaðý, Doðu medeniyeti idi. Nasýl ki, Batý medeniyeti de Hýristiyan
medeniyeti deðil. Batý Roma medeniyetinin bir devamýndan ibaretti. Osmanlýlar. Doðu Roma medeniyetini, doðrudan doðruya
Bizans&rsquo;tan almadýlar: kendilerinden önce Müslüman Araplarla acemler bu medeniyeti almýþ olduklarýndan, Osmanlýlar
onu, bu dindaþ milletlerden aldýlar. Bundan dolayýdýr ki bu medeniyeti, bazý fikir adamlarý Ýslam medeniyeti sandýlar.

Batý medeniyetinin her yerde doðu medeniyetinin yerine geçmesi doðal bir kanun olunca, Türkiye&rsquo;de de böyle olmasý
zorunlu idi. O halde Doðu medeniyeti dairesinde bulunan Osmanlý medeniyeti ister istemez ortadan kalkacak, onun yerine
bir taraftan Ýslam diniyle beraber bir Türk kültürü, diðer taraftan da Batý medeniyeti geçecektir. Ýþte Türkçülüðün görev bir taraft
arasýnda kalmýþ olan Türk kültürünün arayýp bulak, diðer taraftan Batý medeniyetini tam ve canlý bir biçimde alarak milli kültüre
aþýlamaktadýr.

Tanzimatçýlar, Osmanlý medeniyetini Batý medeniyetiyle uzlaþtýrmaða çalýþmýþlardý. Oysa ki iki zýt medeniyet yanyana yaþay
sistemleri birbirine aykýrý olduðu için, ikisi de birbirini bozmaða neden olur. Mesela, Batý&rsquo;nýn müzik tekniði ile
Doðu&rsquo;nun müzik tekniði birbiriyle uzlaþmaz. Batý&rsquo;nýn deneysel mantýðý ile Doðunun iskolastik mantýðý birbiriyle
barýþamaz. Bir millet ya Doðulu olur, ya Batýlý olur. Ýki dinli bir fert olmadýðý gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz. Tanzimatç
bu noktayý bilmedikleri için yaptýklarý yenilik hareketinde baþarý saðlayamadýlar.

Türkçülere gelince, bunlar esasen Bizanslý olan Doðu medeniyetini büsbütün býrakarak Batý medeniyetini tam bir biçimde almak
istediklerinden, giriþimlerinde baþarýlý olacaklardýr. Türkçüler tamamýyla Türk ve Müslüman kalmak þartýyla, batý medeniyetine
kesin bir biçimde girmek isteyenlerdir. Fakat, batý medeniyetine girmeden önce, milli kültürümüzü arayýp bularak milli kültürümüz
çýkarmamýþ gerekir.
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