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5 - Halka Doðru
Türkçülüðün ilk esaslarýndan biri de þu &ldquo;Halka Doðru&rdquo; prensibidir. Vaktiyle, bu prensibi uygulamak üzere,
Ýstanbul&rsquo;da Halka Doðru adlý bir dergi çýkarýyorduk. Sonralarý, Ýzmir&rsquo;de de ayný isimde bir dergi yayýnlandý
Halka Doðru
(Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)
Türkçülüðün ilk esaslarýndan biri de þu &ldquo;Halka Doðru&rdquo; prensibidir. Vaktiyle, bu prensibi uygulamak üzere,
Ýstanbul&rsquo;da Halka Doðru adlý bir dergi çýkarýyorduk. Sonralarý, Ýzmir&rsquo;de de ayný isimde bir dergi yayýnlandý.

&ldquo;Halka doðru gitmek&rdquo;, ne demektir? Halka doðru gidecek olanlar kimlerdir? Bir milletin aydýnlarýna, fikir
adamlarýna o milletin &ldquo;Seçkinler&rdquo; i adý verilir. Seçkinler, yüksek bir eðitim ve öðretim görmüþ olmakla, haltan ayrýlm
olanlardýr. Ýþte, halka doðru gitmesi lazým gelenler bunlardýr.

Seçkinler, halka doðru niçin gidecekler? Bu soruya bazýlarý þöyle cevap veriyor: &ldquo;Seçkinler, halka, milli kültür götürmek
için&rdquo; gitmelidirler. Halbuki, önceki bölümde görüldü3ðü üzere, yurdumuzda &ldquo;milli kültür&rdquo; denilen þey yalnýz h
vardýr. Seçkinler henüz milli kültürden nasiplerini almamýþlardýr. O halde milli kültürden yoksun bulunan seçkinler, milli kültürün
müzesi olan halka, nasýl bir biçimde milli kültür götürebilecekler? Meseleyi çözebilmek için, önce þu noktalara cevap verelim: seç
neye sahiptir? Halkta ne vardýr? Seçkinler medeniyete sahiptir. Halkta milli kültür vardýr. O halde, seçkinlerin halka doðru gitmes
þu iki amaç için olabilir: 1) Halktan milli kültür terbisi almak için, halka doðru gitmek. 2)Halka medeniyet götürmek için, halka doðr
gitmek.
Gerçektende seçkinlerin halka doðru gitmesi iki amaç içindir. Seçkinler, milli kültürü yalnýz halkta bulabilirler, baþka bir yerde
bulamalar. Demek ki, halka doðru gitmek, milli kültüre doðru gitmek demektir. Çünkü, halk, milli kültürün canlý bir müzesidir.

Seçkinlerin çocukken aldýklarý terbiyede milli kültür yoktu. Çünkü içinde okuduklarý okullar halk okulu deðildi, milli okul da deðild
nedenle milletimizin seçkinleri milli kültürden yoksun kalarak yetiþtiler, millilikten uzaklaþarak yetiþtiler. Þimdi, bu eksikliði
tamamlamak istiyorlar. Ne yapmalýdýrlar? Bir taraftan halkýn içine girmek, halkla beraber yaþamak, halkýn kullandýðý kelimelere
cümlelere dikkat etmek. Söylediði atasözlerini, gelenekte yaþayan bilgelikleri duymak düþünüþündeki ve duyuþundaki yöntemi be
Þiirini, müziðini dinleyerek, dansýný oyunlarýný seyretmek. Hayatýna, ahlaki duygularýna katýlabilmek giyiniþinde, evinin mimaris
mobilyalarýnýn sadeliðindeki güzellikleri tadabilmek. Bundan baþka, halkýn masallarýný, fýkralarýný, menkýbelerini,
&ldquo;tandýrname&rdquo; adý verilen, eski törenden kalma inanýþlarý öðrenme. Halk kitaplarýný okumak. Korkut Ata&rsquo;da
baþlayarak halk nükteciliðini, çocukluðumuzda seyrettiðimiz Karagözle orta oyununu aramak, bulmak lazým. Halkýn
cenkname&rsquo;ler okunan eski kahvelerini, Ramazan gecelerini, Cuma arifane&rsquo;lerini, çocuklarýn her yýl sabýrsýzlýkla
bekledikleri coþkun bayramlarýný yeniden diriltmek, canlandýrmak gerek, halkýn sanat eserlerini toplayarak milli müzeler
kurmak gerek. Ýþte, Türk milletinin seçkinleri, ancak uzun süre halkýn bu milli kültür müzeleri ve okullarý içinde yaþadýktan sonra
millileþmek imkanýna kavuþurlar. Ruslarýn en büyük þairi olan Puþkin, bu biçimde millileþtiði içindir ki, gerçekten bir milli þair old
Petrark, Jean Jacques Rousseau, Goethe, Schiller, D&rsquo;Annunzio gibi milli þiirler hep, haktan aldýklarý güç sayesinde
sanat dahileri oldular.

Sosyoloji de bize gösteriyor ki deha aslýnda halktadýr. Bir sanatkar, ancak halktaki estetik zevkin göründüðü bir yer olursa, dahi
olabilir. Bizde dahi sanatçýlarýn yetiþmemesi, sanatkarlarýmýzýn estetik zevklerini halkýn canlý müzesinden almamalarý, yüzünd
Bizde þimdiye kadar, halkýn güzellik duygusuna kim deðer verdi? Eski Osmanlý seçkinleri, köylüleri eþek Türk diye aþaðýlardý. A
þehirlileri de; taþralý deyimiyle küçümsenirdi. Halka bütün olarak verilen isim avam kelimesinden ibaretti.

Havas, yalnýz sarayýn kullarýnýn oluþturduðu Osmanlý seçkinleriydi. Halka deðer vermedikleri içindir ki, bugün bu eski seçkinler
sanatýnýn ne dili, ne ölçüleri ne edebiyatý, ne müziði ne felsefesi, ne ahlak sistemi, ne politikasý, ne ekonomisi, özetle hiçbir þeyi
kalmadý. Türk milleti, bütün bu þeylere yeniden, her birinin alfabesinden baþlamak zorunda kaldý. Bu milletin, yakýn bir zamana
kadar, kendisine özel bir adý bile yoktu. Tanzimatçýlar ona: &ldquo;Sen, yalnýz Osmanlýsýn. Sakýn, baþak milletlere bakarak, se
de milli bir ad isteme! Milli bir ad istediðin anda, Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;nun yýkýlmasýna neden olursun!&rdquo;
demiþlerdi. Zavallý Türk, &ldquo;vatanýmý kaybederim&rdquo; korkusuyla &ldquo;Vallahi Türk deðilim, Osmanlýlýktan baþka hiç
topluluða ait deðilim&rdquo; demek zorunda kalmýþtý. Boþo&rsquo;ya karþý bu sözü her gün söyleyen milletvekillerimiz bile vard

Fakat bu Osmanlýcýlar hiç düþünemiyorlardý ki, her ne yapsalar, bu yabancý milletler, Osmanlý topluluðundan ayrýlmaða çalýþa
Çünkü, artýk yüzlerce milletten oluþmuþ yapay topluluklarýn devamýna imkan kalmamýþtýr. Bundan sonra, her millet; ayrý bir de
olacak, homojen içten doðal bir toplum hayatý yaþayacaklardýr. Þüphesiz. Avrupa&rsquo;nýn batýsýnda beþ yüzyýldan beri baþl
sosyal geliþme hareketi, mutlaka doðusunda da baþlayacaktý. I. Dünya Savaþ&rsquo;ýnda Rusya, Avusturya ve Osmanlý
Ýmparatorluklarýnýn yýkýlmasý da gösterdi ki, bu sosyal kýyamet pek yakýnmýþ, acaba Türkler, bu sosyal mahþer meydanýna
kendilerinin de Türk adlý bir millet olduklarýný, Osmanlý Ýmparatorluðu içinde kendilerinin de özel bir vatanlarý ve milli haklarý
bulunduðunu bilmeyerek, anlamayarak çýkmýþ olsaydýlar, þaþkýnlýktan ne yapacaklardý? Yoksa &ldquo;Mademki Osmanlýlýk y
bizim artýk hiçbir milli ümidimiz hiçbir politik emelimiz kalmadý mý?&rdquo; diyeceklerdi. Önceki Türkçülüðe ilgisiz kalan bazý ins
Osmanlýcýlar, Wilson Prensipleri ortaya atýldýktan sora, &ldquo;Türkçülük bize, Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;ndan ayrý, özel
bir hayatýmýz, sýnýrlarý etnografya bilimi tarafýndan çizilmiþ milli bir vatanýmýz, bu vatanda kendi kendimizi tam bir baðýmsýzlý
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yönetmekten ibaret olan milli bir hakkýmýz olduðunu zamanýnda bir çoðumuzun zihnine ve ruhuna yerleþtirmiþ olmasaydý, bugü
halimiz ne olacaktý?&rdquo; demeðe baþladýlar. Demek ki, yalnýz bir tek kelime, kutsal ve mübarek Türk kelimesidir ki, bu karýþ
içinde doðru yolu görmemize neden oldu.

Türkçüler, seçkinlere yalnýz milletlerinin adýný öðretmekte kalmadýlar; onlara, milletin güzel, dilini de öðrettiler. Fakat, verdikleri a
bu öðrettikleri güzel dil de halktan alýnmýþtý. Çünkü, bunlar yalnýz halkta kalmýþtý. Seçkinler sýnýfý ise, þimdiye kadar, bir uyurg
yaþýyordu. Uyurgezerler gibi iki kiþilikleri vardý. Gerçek kiþiliði Türk olduðu halde, uyurgezerlik hali içinde kendini Osmanlý sanýy
Öz dili Türkçe olduðu halde, uyurgezerler gibi, hastalýk sonucu olarak, yapay bir dil kullanýyordu. Þiirde de, kendi doðal ölçülerin
býrakarak, acemden aldýðý taklit ölçülerle þiir okuyordu. Türkçülük, bir ruh doktoru gibi, bu uyurgezeri, Osmanlý olmayýp Türk ol
dilinin Türkçe ve ölçülerinin halk ölçüleri olduðuna inandýrdý. Hayýr, inandýrmak deðil, kelimenin tam anlamýyla ona bunu, ilmi ve
kanýtladý. Böylelikle ki, seçkinler, yapay bir uyurgezerlik halinden kurtularak, normal bir biçimde düþünmeðe ve duymaða baþlad

Fakat, bugün itiraf etmeliyiz ki, bu seçkinler, halka doðru yalnýz bir tek adým ata bilmiþlerdi. Tamamen halka doðru gitmiþ olmak
için, halkýn içinde yaþayarak, ondan milli kültürü tamamen almalarý gerekir. Bunun için yalnýz bir çare vardýr ki o da Türkçü genç
öðretmenlikte köylere gitmesidir. Yaþlý olanlarda, hiç olmazsa, Anadolu&rsquo;nun iç þehirlerine gitmelidirler. Osmanlý seçkinler
ancak tamamen halk kültürünü aldýktan sonradýr ki, milli seçkinler haline gireceklerdir.
Halk doðru gitmenin ikinci görevi de, halka medeniyet götürmektir. Çünkü, halkta medeniyet yoktur. Seçkinlerse, medeniyetin
anahtarlarýna sahiptir. Fakat halka, deðerli bir armaðan olarak aþaðýda gösterdiðimiz üzere, doðu medeniyetini veya onun bir da
olan Osmanlý medeniyetini deðil, Batý medeniyeti götürmelidirler.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 21 February, 2019, 20:12

